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Lumos ... Accio .. .! 

J eżeli czytasz ten tekst to znaczy, że jesteś Mugolem - czarodziej wiedz iałby 

to wszystko bez czytania. A więc drogi Mugolu, czyli Ni czarodzieju istnieje 

świat o którym nie mi łeś pojęcia , św i at magii. Ten świat jest częściowo 

podobny do Twojego. W świecie tym żyje Czerwony Kapturek i jej 

p1-zyjaciele - zwierzęta. Są tam dobre Zajączki, N iedźwiadk i 1 Pt ki ale też 

groźny Wilk i przewrotna Lisica. Nie w idzisz tego św i ata, choc1az niemal go 

dot kasz. N ie widział go też Harry Potter, zan im nie dowiedział s ię o swo1eJ 

mocy. Al rzeba tylko mocno zacisnąć pow ieki aby niemożliwe stalo s ię 

mozl1we . 

Mozecie zadać nam pytanie, co ma w spó lnego Czerwony Kaptur·ek 

z przygodami H arr go Pottera , którymi pasjonują się teraz dzi c1 na całym 

świ eci e . Dlaczego 1i atr proponuje Wam jakąś starą h istoryjkę . I tutaj znowu 

L dowodni my Ci D rogi W idzu, że jednak j esteś Mugolem. Czerwony 

Kaptur k to mała czarodzre1ka, tak 1ak Hermine Granger, która rozmawia tak 

samo swobodnie ze zwierzętami Jak ze swoją Mamą 1 Babcią 

Joanne Rowling, autorka przygód Harrego, który nie wiedział, ze iest 

czarodziejem , odwołuje się w swoich książka h do pOł'ządku ukrytego 

w daw nych mitach i legendach, w którym zło musi w ko11cu ponieść kl ęs kę. 

W iele przygód i sytuacji , które przytrafi ły s i ę Harremu i otacza1ącym go 

postaciom m swoje źródło wlaśn i e w dawnych baśniach . 

Dawno , dawno t mu w prawie każdej wsi by ł bajarz, klóry zabawia I 

mieszkańców opowieśc 1am1 o małych dzi wczynkach, w ilkach , zlych 

macochach, królewiczach , l ataj ących smokach czy dzielnych szewczykach. 

Ludowi bajarze wędrowa li ze swoimi opowieściam i, przedstawiali Je na 

jarmarkach, w e dworach i karczmach , przekraczali z nimi gran ice państw. 

Dzi ęk i temu te same postaci możn zna leźć w bajkach francuskich 

u Charles' a Perrau lta i w niemieckich u braci Grimm , a także w baśni eh 

naj słynniejszego bajkopisarza świ at Hansa Christiana. Andersena. 

Najstarsze baśn i e pochodzą z arabskiej „ 1 ęgi tysiąca 1 Jednej nocy". 

którą w XVI 11 w ieku przywiózł do Europy i przetłum czyi Antoine Gal land. 

Ten zb iór su meryjsk ich, pe1-s kich i arabsk ich baś ni pochodzi 

najpraw dopodobniej z X w ieku i zaw ie1·a w iele treści niestosowanych dla 

dzieci . Bo tez baśn i e nie były wcale wymyślane dla dzieci. O pow iadano j 

doros łym , a dzieci mogły się im tylko , za pozw oleniem rodziców, 

przysłuch iwać. N a przełom ie XVll i XVIII w ieku we francuskich salonach 

bardzo modne było opowi da 1e sobie baśni. Na1w1 ększą popu larnością 

ci eszyła się właśn i e bajka o Cz - rwonym Kapturku„ Historie te nie były 

Jednak przeznaczone dla uszu młodych słuchaczy, bo nawet na twarzach 

dorosłych dam wywoływały (Umieniec zawstydzenia. Z czasem baśnie 

adaptowane 1 wydaw ne drukiem dla dziecię ego czytelnika łagodniał . 

Mniej było w nich przemocy 1 okrucieństwa. Dobro zawsze zwyciężało 

i zostawa ło nagradzane, a zło 1 niegodziwa ' ć , karane . 

Każda bajka kończyła s i ę szczęśliw i , bo nikt z nas nie chce , aby przytrafiło s i ę 

mu coś złego . N a tym właśnie polega rola baśni i wszystkich fantastycznych 

historii . 



Baśń. za pomocą prostej hrstorii ma nas nauczyć czym jest Dobro i czym jest 

Z!o Musimy umreć je odróżn ić , aby nie zagubić się potem w skompli

kowanym świecie Dorosłych Ludzi. 

Baj kę , którą dzisiaj obejrzycie nap1sal Eugeniusz Szwarc. rosyjski 

pisarz , który swoje baśnie dedykował dorosłym czyteln ikom. Zył w czasach 

( 1896--1958) kredy pewnych tr·eś ci nie możr1a było przedstawiać wprost 

r 1ednoznacznie. Dlatego pod plaszczyk1em ba'nrowych postaci mógl śmialo 

p isać o okruc 1eństwre r przewrotności otaczaiącego go śwrata . 

W jego „Bajk eh dla doroslych " znajdujemy wręcej praw dy o probl mach 

i nadzrejach wspólczesnych mu ludzi, n iż w licznych, rubych powieśoach 

z tego okresu. Eugeniusz Szwar udowodn ił wszystkim. że baśnie, wcale nie 

są blahostkami i że ich prostota nie u1muje w agi sprawom o któr· w tych 

tworach naprawdę eh dzilo. 

A zatem LU M O S ACCIO - r·ózdżko rozbtyś n iJ św iatlem i pokaz to. 

co ukryt - przen i ś nas do Czarodziejskiego Lasu. gdzi na Czerwonego 

Kapturkaczyha ly Wilk. 

Pomalujcie bohaterów naszej bajki tak jak zapamiętaliście 
ich ze sceny. 

CZERWONY KAPT UREK: Wszystkie zwierzęta to moi przyjaciele. Wilk 

111 e ośm ie li s ię mnre ruszyć. Przec i eż w ie. że przyjaciele nie pozwolą. zeby mi 

zrobił coś złego . ja się wilka nie boję . 



ZAJĄC: Ratujmy Czervvonego Kapturka . Będziemy Jej strzec. ja sam Jeden 

n1 mogę. jestem lchórzem . 

L 

WĄŻ Wsz-sz-sz - szędz 1e, wsz-sz- sz-szędz1e krąży Wilk. 

ZzJe , zzzJe, zzzje ... Czerwonego Kapturka. 



W ILCZKI · On wszystk o sam najlepiej wie! 



N IEDŻWIEDŻ: Zabilbym go, ale nie mogę , nie wyp da przecież , to mÓJ 

krew niak. Ale chociaz W ilk jest moim kuzynem nie oddam mu Czerwonego 

Kaptu1-ka. 

LISICA Wilk, oczywi ście dziewczynkę zje , a ludzie oczywiście rozgniewają 

się i wilka zabiją. A wtedy cały las będzie mój. Bez Wilka 1 Czerwonego 

Kapturka. ja tu będę go podyn 1ą. ja Lisica. 



PANI SROKA: W ilka nie da s i ę zadziobać. Ma bardzo gęste futro. 

Proszę przestrzegać 

leśnych przepisów 
drogowych 

LEŚNICzy: Czervvony Kapturek J st w w ielkim niebezpieczeństwie, ale 

Jestem pewien, ze Ją uratujemy. 
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DODAT EK 
DLA TROCHĘ STARszycH DZIECI 

... Z nalazt się taki czarodziej , który zachowa! wladzę nad dziećmi, ale potrafił 

równiez opanować wyobraźn ię doroslych , przywróci! nam , byłym 

dzieciom, magiczny urok zwyklych, baśniowych bohaterów - księzniczek, 

kopciuszków, szlachetnych blędnych rycerzy, złych smoków i złotoustych 

kotów Czarnok i ężn i k , którego l atający dywan co wieczór unosi tysiąc naraz 

doroslych , poważnych ludzi za dziewięć gór, w świat, zdawałoby się 

ut racony, w świat baś ni. 

N a i m ię mu Eugeniusz Szwarc. „Na szczęście nasze 1est to nie zwykly 

czarnoksiężn ik , ale dobry 1 mądry czarodziej : wracaiąc z podróży do 

baśniowych jego światów czujemy, że zrozu mieliśmy coś, czegośmy dotąd 

nie zrozumieli , że przemyś l e l i ś my coś takiego, na co nie miewaliśmy dotąd 

czasu , co wi ęcej, wr·acarny nieco bardziej skłon ni do dobrych uczynków, niz 

zwykle. (Dla czytelników bez reszty z siebie zadowolonych dodaję wariant 

ostatniego zdanka: ... jeszcze bardziej s kłonn i do dobrych uczynków„ .)" 

pisał o nim jego przyjaciel , wybitny reżyser i scenograf Mikotaj Akimow. 

Prózno szukać wyczerpuiących informacji o pisarzu w literackich 

leksykonach . W Wielkiej Hi tom Li teratury RadzieckJ v także nie pojawia się 

jego nazwi sko. Może dlatego , że uznany został za pisarza dla dzieci 

1 za liczony z tego powodu do zjaw isk m rginalnych w literaturze radzieckiej . 

A przecież był on obok Bułhakowa, Pogod1na, O leszy, Babla czy Majakow

skiego dramaturgiem międzynarodowej klasy. Rozgłos zdobył na1p1erw za 

granicą i dopiero w latach postal inowskiej odwil ży we własnym kra1u. 

Eugeniusz Szwarc nie przystawal do schematów. Zaskoczy! 

wszystkich tych, którzy pr-zyzwycza1li się mierzyć literaturę radziecką j edną 

miarą , sądząc , ze wszyscy pisarze tamtych czasów byl i tam do siebie 

podobni. Szwarc rozbi! monolit jednomyślności artystycznej, który uchodził 

za spraw dzian wpływu i mocy socjalistycznej sztu ki. Twórczość Szwarca rys

uje się jako zjaw isko oryginalne 1 zupelnie odmienne od tła tej radzieckiej 

literatury lat czterdziestych i pięćdziesiątych, którą uważano za repre

zentatywną 1 godną pochwały. Udowodni!, że o wielkich rzeczach można 

pisać prosto i żartobl iwie . W jego baśniach dla doroslych mozna znaleźć 

więcej p1-awdy o problemach, l ę kach i nadziejach wspólczesnego mu 

czlow1eka, niż w opasłych powieściach z tego okresu, pisanych w jedyn ie 

stusznym stylu. 

L kkość 1 dowcip jego sztuk, godna podz iw u ironia właściwa 

Szwarcowi tam , gdzie tylu innych okazało s kłonność do patosu lub 

litościwego wspólczucia, sprawi!y że te bezpretensjonalne baśnie podnosi ły 

na duchu w trudnych momentach, trzymane w ryzach społeczeństwo. Ich 

zartobliwa prostota nie Ujmowata wagi sprawom o któ re w tych sztukach 

naprawdę chodz i ło. 

,„ .. Powiadają, iż w ielcy ludzie zachowują na cale zycie dz1ec1nną 

bezpośredniość, szczerość 1 wiarę, że zabawa wcale nie jest „na niby". J eśl i 

tak, to Szwarc 1est Wielki" - pisał o nim M1chai! Szap1ro, reżys rfi lmowy. 

Eugeniusz Szwarc urodzi ł się w Kazan iu w I 896 . Ojciec Lew Szw arc był 

lekarzem ziemskim , który wędrował po rosyjskiej prowincj i. jak większość 

mlodych wykształconych Rosjan należa l do ta1nego rewolucyjnego kółka 
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i w D m1trowie zost t aresztowany. Pracą 1 domem musiata zaJ ąć s ię matka. 

Skończy ly się Jej marzenia o teatrze, rokow ano jej artystyczną przyszlość . 

Uczyła s i ę bowiem i występow la w kółku dramatycznym barona Drizena. 

W I 9 I 3 r. miody Szwarc ukończył w Maj opie na Kubaniu gimnazjum realne 

i wstąpi! w Moskw ie na Wydział Praw a. Wybucha w ojna, Lew Szw re zostaje 

zmobilizowany, syn musi zacząć zarabiać. Wreszcie może spe łnić swoje 

marzenie, na które d tąd nie zgadzali się rodzice - zostaje aktor m. Zaczyna 

grać w Rostowie nad Donem w eksperymen alnym teatrze pod nazwą 

War-sztatu Teatralnego. Byt to po r w olucji okres nieskrępowanych prób 

artystycznych, zawi tych sporów i w alk literackich . W tej gorącej atmosferze 

ksztattowata się artystyczna mtodość Szwarca. Ale aktorem był zaledwie dwa 

lata .. ,nie potrafi I udaw ć ". 

W 1923 r., zostaje dziennikarzem . V/yjeżdża do Zagtębia 

Donieckiego. gdzie redaguje dodatek literacki do gazety górniczej , pisze 

felietony 1 recenzj . Po roku przenosi s ię do Leningradu, rozpoczyna pracę 

w Par1stwowym Wydawnictwie Literatury dla Dzieci . Zostaje redaktorem 

cza op1sma dla dzieci jez . Bierze czynny udzial w życiu leningradzkiego 

środowiska artystycznego . 

Literatura dla dzieci m1ata wówczas w Rosji radzieckiej w ielkie znaczenie 

i znakomitą passę . Miata też znakomitego opiekuna 1 orędownika w osobie 

Maksyma Gorkiego . Tc sprawilo . że literaturze dziecięcej me dala rady 

nawet pedologia. Ten rygorystyczny i dogmatyczny kierunek radzieckiej 

pedagogiki poważnie wplynąl na sztukę tego okresu. Pedologowie domagali 

się , aby wszystko z czym dziecko się styka, pelnilo w obec niego funkqę 

wychowawczą. Ządano aby z dz iećmi mówilo s ię tylko powaznie . W im ię 
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triumfu naukowego światopoglądu wyklęto w szystkie baśnie 1 wszelką 

fa ntazję . zwarc p1sal oburzony: „Cala literatura dla dzieci uznan zostala 

odtąd za pod j rzaną . Jedyna rzecz, ich zdaniem, dla pisarzy wsk zana - bylo 

to produkowanie pewnych nadprogramowych dodatków do podręcznika. 

W dziedzinie teori i byli wystarczająco groź111. ale w p aktyce bywali jeszcze 

surows1. N a przyklad: usunęl i wszystkie taborety ze złobków 1 przedszkoli, 

jako że oddzielne hzesełko rozwija w dziecku 1ndyw1dualizm zastąp iono 

więc taborety ławkami. Teoretycy nie wątpili , ze ławki doprowadzą do 

wytworzenia wśród wychowanków przedszkola pozytywnych społecznie 

przyzwyczajeń , ze stworzą z nich mocne kolektywy" 

Specjal ną uchwalą K. C. Part11, pedologia zostala wreszcie potępiona . 

W takiej oto atmosferze Szwarc zacząl pisać sztuki. I to 111e byle jakie. 

le właśn ie baśnie . Pierwszą z nich byla wspólczesna baśń dla dzieci pt.: 

Underwood , po czym poświęci! się wylącznie pracy dla teatru Pisze bardzo 

dużo dla teatrów lalkowych i dziecięcych . już w Skarbie napisanym w r-oku 

1933 widać, ze fantazji swojej nie chce krępować 111czym, poz logik 

wydarzeń i za!ozeń . „Zając w baś111 ma prawo czytać ksiązk 1 1 mówić po 

francusku , ale skakać musi zawsze. Bo inaczej, co to za zająd" W następnym 

roku pisze Przygody Hohenstoufa, ostat111ą chyba rzecz. w któreJ usilo al 

jeszcze uspraw1edl1wić prawa baś111 . Ale w tym samym roku powstaje takz 

Nagi Król, groteskowo-satyryczna baśń dla dorosłych, która nabrała 111es

podz1ewanego wydźwięku wraz z dochodzącymi z h1tlerowsk1ch Niemiec 

glosami o barbarzyr1sk1ch praktykach . W 1940 r. powstaje najbardzteJ 

dalekowzroczna. subtelna 1 ostra ze wszystkich Jego satyrycznych baśn i , 

komedi Czlowiek 1 oeń . Osnuta na motywach andersenowskich do który ch 
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wielokrotnie sięgał. Zarzucono sztukom Szwarca, że dzieją się one w krainie 

baśn i , - nie wiadomo więc Jakich to si ł społecznych bronią i do Jakich 

konk1·etnych w arstw nalezą ich bohaterowie. Szwarc pytał więc uczonych 

krytyków do Jakiej klasy społecznej ma według nich zaliczyć Krasnoludki i Jaki 

jest np . spoleczny status Baby jagi. 

W 1942 r. Szwarc pisze Smoka , uzn nego za na1wybitn1ejszą Jego sztukę. 

W postaciach wojujących karierowiczów, opryczn ików 1 prymusów szkoły 

Smoka napiętnował zjawisko powszechn iejsze 1 ważniejsze niż sama tylko 

przemoc w ladzy. Patrzył ostrzej i dalej . „Smoka trzeba unicestwić w kazdym 

z Was - mówi jeden z jego bohaterów - Długo przyjdzie wybijać z dusz Jego 

dziedzictwo" . 

Szwarc popadł w nie łas kę. Błyskotliwa, szlachetna komedia 

wymierzona w baśniowego Smoka i jego bałwochwalców nie mogła znależć 

się na rosyjskiej scenie tak dlu o, jak długo trwał tam kult jednostki. Szwarc 

znal zł się na stalinowskim indeksie. 

. . W ciągu „lat chudych" Szwarcowi bylo bardzo ciasno. Wciąż go ktoś 

poucza, popraw ia, strofuje .. Szwarc robi się mroczny. zafrasowany. 

Krzywiąc s ię lekko, c1erp l1wie wysłuchuje wszystkiego, co tylko przychodzi 

do głowy doros łym wychowawcom„. Szwarc nigdy nie wspominał 

niektórych op1ni1 o sobie, ale każdy wiedział, jaki krwawy ślad zostawiały one 

w 1ego duszy. j akiś tam facet uważał go z duchowo obcego ludow i. jakiś inny 

mądr·ala zagalopował s i ę tak daleko. że znalazł w twórczości Szwarca ten

denqe kosmopolityczne. W tych pamiętnych latach próbowano Szwarca 

usilnie sprow dzić do wspólnego mianownika , naciągnąć na pewne znane 

kopyta . Ale kopyto było za małe i ze Szw arcem stało się to samo, co z tym 
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pantofelkiem, który dla Kopciuszka by ł „od robinę p;zyduży ". SZ'Narc 

również był „odrobinę przyduzy'' pisał Michaił Szpiro. 

Smok został wystawiony w ZSRR, już po śmierci autora, dopiero 

w 1962 r. A światowa prapremiera tej sztuki odbyla się w Polsce w I 96 ł r. 

w nowohuckim teatrze w reż. Krystyny Skuszanki i Jerzego Krasowskiego. 

„Nieczęsto się zdarza, aby spektakl teatralny w formie zmetaforyzowanej 

bajki pomieścił tyle z palnych i żywych punktów naszej wyobraźn i" - pisano 

po premierze. 

W 1942 r. zaraz po napisaniu Smoka , Szwarc zosta ł ewakuowany 

z oblężonego Leningradu, wraz z całym ze polem li.atru Komedi i, gdzie by ł 

k1erownik1em literackim - doAzJi Środkową 

Tam u podnóża Pamiru i Himalajów, w nieludzkich warunkach, „chroniono 

przed wrogiem" wybitnych rosyjskich intelektualistów. W tej swoistej 

Artystycznej Republice zn leź li się wraz ze Szwarcem m.1n. ekip \Nytwórni 

filmów dla dzieci „Sojuzdietfilm", Anna Achmatowa, Dymitr Szostakowicz, 

Mi kołaj Ak1mow, dyrektor Teatru Komedii , len ingradzka poetka Tatiana 

Kazmiczow, sławny poeta moskiewski Sergiusz Gomdeck1, wybitny tlumacz 

poezji francuskiej Mich ai ł Matwiejewicz, tadżycki poeta Mirsaid Mir·szakar 

i w ielu , w ielu innych. 

Po powrocie z Azji Szwarc napisał jeszcze liryczną komedię Rzecz o 

mlodej parze 1 ostatnią sceniczną baśń dla dorosłych Najzwykle1szy cud. 

Śmiertelnie chory pracuje nad scenariuszami filmow ymi do Don l<Jcho ta 

( 1956) i Kaina XVIII ( 1957). 

Don l<Jchot - to jeden z najwybitniejszych filmów powojennej radz1eck1ej , 
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kinematografii. Bylo to vvyznanie wiary Szwarca. Nie bez przyczyny swoje 

ostatnie chwile oddał blędnemu rycerzowi z La Manchy. Całe swoje pisarskie 

życie poświęci! na to aby vvykazać, że nie jest szaleńsw;em, naiwnością 

i dz1ec1nadą obrona praw ludzkich do godności i stanowienia 

o sobie. Biograf Szwarca , S.L.Zimbal stwierdzał „ ... Nikt nie ośmieliłby się 

wcześniej przypuszczać , że właśnie w przeróbce filmowej powieści 

Cervantesa Szwarc vvypowie wiele z tego, czego nie zdążył albo nie mógł 

powiedzieć w swoich mądrych 1 pełnych humanizmu baśniach .. . W iście 

czarodziejski sposób scenariusz jego stal się stopem dobrotliwej 1 wnikliwej 

drwiny Cervantesa z nami ętn ym, petnym pasji hurndnizmem 

w spók zesnego nam człowieka, który dobrze wie, ile jest warta prawdziwa 

odwaga cywilna i bezinteresowność .. . 

Eugeniusz Szwarc zmarł wiosną 1958 r. 

W utworach Szwarca daje się vvykryć stop nieprzekupnej ironii 

z trzeźwą vvyrozumiałością wobec ludzi. Te zabawne i smutne, proste 

1 skromne komedie są dzielami prawości wojującej , - pisał Jerzy Pom1a

nowsk1, w przedmowie do jedynego polskiego vvydania Baśni dla dorosfych, 

które ukazało się nakładem Wydawnictwa Literackiego w 1965 r. 

Baśnie opowiada się nie po to, by coś ukryć, lecz po to, by vvydobyć na jaw, 

by powiedzieć z całą mocą, pełnym głosem to , co człowiek myśli - mówi ł 

Szwar . 

Czerw-ony Kapturek, którego obejrzeliście Państwo razem ze swo1m1 

pociechami potwierdza tę tezę. Las to państwo zastraszonych przez Wilka 

ludzi . 
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Wspótcześni autora widzieli w nim jednoznacznie Stalina. Wilk, który 

wszystko najlep1e1 wie Sam, pożre wszystkich którzy tak jak Zając ośmielą się 

podnieść na niego łapę . Bo tyl ko jeden będzie gospodarz w lesie - On Wilk, 

który w razie potrzeby w ie też, że t rzeba się umiejętnie przefarbować. 

Czerwony Kapturek jest drugą realizaqą utworu Eugeniusza Szvvarca na 

lubelskiej scenie. W 1983 r. Teatr nasz vvystawil jego baśń O klonovvych 

braciach w reżyserii Romana Kruczkowskiego . 

Anna Nowak 

Cytowane w tekście fragmenty pochodzą z wymienionej j uż przedmovvy do 

polskiego vvydania Bośn i dla doroslych . 
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