


Eugeniusz Szwarc 

KRÓLOWA ŚNIEGU 
wg J.Ch. Andersena 

(tytuł oryginalny .Snicżnaja Korolcwa") 
pm· kład z rosyjskiego - Hanna Pleczarkowska 

tek!ity pioscn('k -Anna Świrszczyńska 

Reżyseria - Jan Plewako 
Scenografia- tirszula Kubicz-Fik 

\luzy ka - Le zek Żucho\\ski 
Przygotowanie muzycrne-Włodzimierzjarmoło\\icz 

Obada 
Anna Baka - Kaj. Strażnik II 

Elżbieta Grad-Cupriak - Królem a Sniegu. Rozbójnik lll 
Monika Gryc - Gerda 

Agnieszka llarasimowic;r. - Kr<>lcwicz 
Krystyna ,\łilczarek - Rozh<ijnlca 

Jagna Wiśnie\\ ska - Wrona 
Alicja Wroniszewska - Babcia 

Ewa Ziembińska-Sobczak - Króle" na, lala Rozh<>jniczka 
Robert Kropiwnicki - Król. Rozh<ljnik I 

Robert Mrozowicz - Kruk, R01.b<ijnik 11, Ren 
Marek T~biński- Pan Radca 

Roman Wołosik - Rozh<ijnik Brodacz,. tra.mik l 

ln~ptcjcnt- Mard1 T~biń~ki 
Swiatlo - Lconanl IA'ngo~skl 
\ku~lyk:i - Muek Grubeckl 

Tcthniczna Ohsluga Scrny-StanJJ;ta"' GUściński. lbignit\\ Milu..attk 
Lalki i dekor-.tcje 1\)konano" Tcatm' .Baj"" Uar~z:1.111c 

Eugeniusz Szwarc nalez) do grona najznakomit 7.) eh 
dramatopisar1.y rosyjskid1 nasz<·go stulcci:.1. l rodził sic'' 189 1 roku 
w Ka7.aniu. l l końt:z}·\\ szy gimna1jum rozpoual . tudra pr:m niczc 
w Moskwie. Prtern al je, hy podj:u: prace \\ tra1r1c - " \\ar 11atie 
Teatralnym\\ Rosum il' nad Donem - jako aktor. Po thrnch latach 
opu scil teatr i praccm al jako dzimnikar1. Na,1q111ie p •Inii funkt i • 
redaktora leningradzkiego cza. ophllla clla dzieci Jt·i . 

Piern sza s11uka Eugeniusza SI\\ arca I 'ndt•rn ood" h) l.1 adn•so
\\ aną do dzieci ba!inią '' spoluc~n:t o d1araktt>rzc samo kr) l} an m. 

'J\,orząc - pelnt fantazji. '' zru zaj te, mądre - ll'niuue 
ha~nie Et.gl'niusz SZ\\ an czerpał insplr.1cjt• z op<m iad n lian a 
Chri. liana \ndersena. Charlesa Pt'rraulta, z ro } j kit•go folkloru. 
jak sam st\\ icnlzil, . hasnil· opel\\ 1ada i nie po to, h~ co. ukr} t, lecz 
po to. h) \\)"dOh) ć na j:m, h~ pcm it•dziec z cal mo :1, prln} m glo cm 
w. co czlO\;·iek ma nam} li". 

Sceniczne hasnir Eugeniusza SZ\\ arc.1. aur• m\ ane i do\\ idZm\ 
dorosłych. i Ul) uzit-ci mar ~zm•golll) urok. agi kroi . Klon o\\ I 
brncia , .l\rolcma Sniq~u .• Kopciuszek". Czlo\\ll'k i Cien , ~mok 
niezmiennie spotyk:tją sil' z zaintcre owaniem leatro\ i puhlicz 
no~ci . Są piękne i mądn• 

Popularności: ciC' zą ~ie; takzr liryrrn korm die Srnarca np 
,. Rzt•cz o młodej pane". Eugeniu z Z\\ar je t rmrnit•z :111t11r(•nt 
scenariuszy takich filmem, jak l zt•nnica I-ej \", .Kopciu zek , 
Kain . \'Ili". Don Kichot". 

Ostatnią hasnia . crnirnią Srnarca j t ajrn) klej ;z Cud" 

Prapremiera tej sztuki ouh}la sic:'' 1958 roku krotko po mit-rei 
pbarza. 




