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Eugeniusz Szwarc urodził się w 1896, zmarł w 1958 roku. 
Był najpierw aktorem, potem dziei:~ikarzem,. ~ając. 29 lat 

· debiutował w literaturze. Pisał ba]kl dia dz1ec1 (wierszem_ 
i prozą), sztuki ' teatralne, scenariusze filmow~; Najb~rdziej 
znane jego utwory to „Czerwony Kapturek , „Krolewna 
Snieżka", „Uczennica I klasy", „Kopciuszek", „Cień", „Smok"„ 
„Don Kichot", wreszcie ,;Nagi król". 
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Krytyczny dwugłos 
o „ Nagim królu" 

W 1961 roku ukazała się w Związku Radzieckim książka S. Cimbała 
„Jewgenij Szwarc - kritiko-biograficzeskij oczerk". Na łamach mie
sięcznika „Waprosy litieratury" zrecenzował ją Ł. Łazariew (w numerze 
kwietniowym z 1962 roku). Przedstawiamy obecnie fragmenty czwartego 
rozdziału książki, mówiące o „Nagim królu", oraz analogiczne frag
menty recenzji Łazariewa. 

5. C!.imbał 

Będąc w 1934 . roku kie
rownikiem artystycznym 
eksperymentalnej sceny le
ningradzkiego Music-Hall'u, 
N. P. Akimow zwrócił się do 
Szwarca z propozycją napi
sania dla niej „utworu o te
matyce współczesnej, który 
by odpowiadał nowym zada
niom sztukt scenicznej tego 
rodzaju, a nie był zarazem 
dramaturgicznym uproszcze
niem". 

Teatr, o jakim myślał 
Akimow, miał wskrzesić wi
dowisko uniwersalne, synte
tyczne, w którym obok akto
rów dramatycznych mogliby 
grać cyrkowcy, estradowcy, 

tanc·erze - wspólnie ukazu
jąc treść sztuki. ( ... ) 
Właśnie wtedy Szwarc 

zainteresował się po raz 
pierwszy twórczością Ander
sena, pisząc baśń sceiiiczną 
„Nagi król", w której wyko
rzystał motywy tematyczne 
„Świniopasa", „Nowych szat 
króla" i „Księżniczki na gro
chu". W całej konstrukcji tej 
sztuki znalazły swój wyraz 
specyficzne i niełatwe wy
magania, stawiane aktorom 
przez · Akimowa, przede 
wszystkim zaś jego usilne na
leganie: „Oczekujemy sztuk 
o tematyce współczesnej". 

„N agi król" powstał w 
okresie, kiedy to jeszcze nie 

· rozwiał się swąd spalenizny, 
rozchodzący się z podpalone
go przez hitlerowskich pro
wokatorów Reichstagu. ( ... ) 
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Każdy dzień przynosił nowe 
potworne wiadomości z ogłu
szonego i uciskanego przez 
Hitlera kraju. („.) Już wów
czas walka o uświadomienie 
mas, przede wszystkim 
o uświadomienie młodzieży, 
powinna była bez przerwy 
towarzyszyć walce z krwa
wym bestialstwem faszyzmu . 

W swych rozmyślaniach 
na temat straszliwego zła, 
plewiącego się w życiu spo
łecznym Europy, Szwarc 
skierował wzrok na bajkę, 
chcąc znaleźć w niej u;laści
we środki dla wyrażenia 
zjawisk życiowych, z który
mi nie mógł się pogodzić 
zdrowy rozsądek. („.) 
Już sam temat, podjęty 

w „Nagim królu'', powinien 
był zrobić z niego nieubła
ganego, gniewnego pamfle
ciste. Skoro była mowa o fa
szyzmie, niedopuszczal !1-ą sta
wała się jakakolwiek nie
jasność ocen politycznych 
i charakterystyki społeczno
psychologicznej. W szustko 
należało powiedzieć jasno 
i wyraźnie. · W tych miej
scach, gdzie autor osiągnął 
jasnoić i wyrazistość, sztuka 
zabrzmiala ostro i silnie. Już 
po ti:pocie króla, który roz
mawia ze swymi bliskimi je
dynie i wyłącznie języ
kiem bezwzględnych pogró
żek: „spalę", „wykastruję", 
.,zatłukę jak psa'', można 
było rozpoznać zaprowadza
jącego dopiero swój „nowy 
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ład'', rozwścieczonego Fiihre
ra. Z każdą nową sceną two
rzyły się w sztuce bezpośred~ 
nie skojarzenia z obrazami 

Projekt kostiumu 
Króla 

----------
potu;ornego rozpas~nia i ban
dyckiego wsteczni_ctwa fa
szystów. Szwa.re nie potrze
bował w satyryczny sposób 
deformować programowych 
wypowiedzi H~tle:a . od
nosiło się wrazenie, ze bez 
żadnych zmian stanowią one 
składową część pamfletu. („.) 

Bajka jednak pozostawała 
bajką. Podobnie jak i po
przednio, tak i teraz, na prze
kór ukrytej w niej myśli, 

Projekt kostiumu 
Króla 

można było wyczuć naiwną 
i pełną radości życia nutkę 
niefrasobliwego bajarza. Je
dynie w pojedyńczych, zda
wało by się przypadkowych 
chwilach, gorycz i oba
wa ścierały z oblicza auto
ra dobrotliwy i pobłażliwy 
uśmiech. 

„Cały rok pracowaliśmy 
u tureckiego sułtana - opo
wiadał królowi Henryk, zja
wiwszy się w pałacu jako 
tkacz - był z nas zadowo
lony, że poprostu trudno 
opisać. Dlatego też niczego 
nam nie napisał" - „Co mi 
tam sułtan turecki!" - za
rozumiale odparł król. -
„Hinduski Wielki Mogoł oso
biście nam dziękował" -
ciągnął dalej Henryk, a król 
z tą samą pogardą odrzucał 
i tę rekomendacię: „Co mi 
tam Hinduski Mogoł! Czyż 
nie wiecie, że nasz naród jest 
największy w calym świecie! 
Wszystkie inne do niczego, 
tylko z nas są zuchy!" 

Kpina ta - sama w so
bie - była wystarczająco 
zjadliwa, a mimo to wyda
wała się niewspółmierną 
z rozmiarami ośmieszanego 

zła. („.) 

W „Nagim królu" Szwarc 
inteligentnie i dowcipnie 
ośmieszał jedynie zewnętrz
ny bezsens, zrodzony przez 
faszyzm, nie docierał 
prawdę mówiąc - do istoty 
tego zjawiska. Nie można 
sądzić, że z całą świado
mością pogłębieniu sztuki 
przeszkadzał jej rodzaj sce
niczny - syntetyczne wido
wisko w music-hallu. Cały 
kłopot . wynikał z czegoś in
nego - autorski humor no
sił w tym wypadku charak
ter echa, aluzje do Hitlera 
w sztuczny sposób włączone 

89 



były w samodzielnie rozwi
jający się wątek baśnio
wy.( .. .) 

Potraktowany jako rekwi
zyt i z tego też względu nie
winny charakter „military
zacji", o którym mówi Kró
lewna, głupia zabawa wście
kłego króla nożami i kindża
łami, pobudzające do śmie
chu służalstwo dworzan -
wszystko to upiększało akcję 
sztuki niczem spokojne 
akwarelki baśniowe, podczas 
gdy skojarzenia, które sta
rał się wywołać w widzu 
autor, byly surowe i tra
giczne.(. . .) 
. Zarty, jakimi przetykany 
3est „N agi król" (. .. ), były 
zbyt dobroduszne w porów
naniu .z tym straszliwym 
złem, Jakim już w pierw
szym okresie swego pano
wania w Niemczech stal się 
hitleryzm". 

-:2. -Eazaria.w 

S. Cimbał właściwie zro
zumiał znaczenie działal
ności literackiej Eugeniusza 
Szwarca. Trzeba o tym po
wiedzieć osobno, ponieważ 

w ubiegłych latach nawet 
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w życzliwych głosach na 
temat sztuk E. Szwarca moż
na było usłyszeć zlekka po
błażliwą nutkę: zdolny niby 
to z niego człowiek, a nie 
wiadomo dlaczego zajmuje 
się przyjemnymi błahostka
mi, zabawnymi dziwactwa
mi. (.„) 

„Szwarc pozostawał pod 
wpływem przekonania 
pisze S . Cimbał - że bajka 
nie ma prawa być głups~ą 
i naiwniejszą od swoich cza
sów, straszyć potwornościa
mi, które były potworne 
w przeszłości, a nie dostrze
gać potworności, które stały 
się niebezpieczne właśnie 
dzisiaj". 

Tak jest istotnie. S. Cim
bał jednakże - widoc;:znie 
wdawszy się w polemikę 
z tymi krytykami, którzy 
uważali, że E. Szwarc zaj
mował się abstrakcyjnym, 
ponadczasowym moralizo
waniem, że jego bajki nie 
są powiązane z życiową 
prawdą współczesności 
również „przegina pałkę", 
w drugą stronę. Interpretu
jąc ich treść stosuje nad
mierną „konkretność" 
w każdym bądź razie wbrew 
własnemu, całkowicie słusz
nemu twierdzeniu: „Saty
ryczna bajka nie znosi do
słownego i uproszczonego 
rozszyfrowania swoich obra
zów. Tego rodzaju rozszyfro
wanie zubaża i ogranicza 
filozoficzną myśl bajki, prze-

kształca ją w prymitywną 
i prostolinijną alegorię". („.) 

Uproszczone podejście kry
tyka do baśni satyrycznej 
bardzo dotkliwie daje o so
bie znać w analizie „Nagiego 
króla". Przecząc samemu 
sobie S. Cimbał także ten 
utwór „sprowadza na ma
nowce", na drogę wiodącą 
nieuchronnie do „prymityw
nych i prostolinijnych ale
gorii", które przecież sam 
potępia. Anty faszystowski 
patos „Nagiego króla" jest 
całkowicie wyraźny. Kryty
kowi jednak to nie wystar
cza. Z uporem doszukuje się 
w sztuce bezpośredniego wy
razu zdarzeń i porządków 
w hitlerowskiej Rzeszy. Szu
ka i naturalnie nie znajduje, 
jako że E. Szwarc do takiego 
celu nie dążył. A jeśliby 11a
wet i dążyl, to i tak nic by 
z tego nie wyszło, poniew'.lż 
baśń satyryczna rządzi się 
swoimi pr::-.wami tworzenia 
rzeczywistości, a występu
jące w niej charaktery kie
rują się odrębną, „umownie
bajkową" logiką. 

I oto już zarzuca S . Cim-
bał dramaturgowi po-
czątkowo, co prawda, nie 
wprost, nie bezpośrednio, 
bardzo uprzejmie włączając 
go w umowną kategorię 
„innych" - że „nie docenia 
realnie oddziaływującej siły 
faszystowskiej demagogii, 
która odurzyła olbrzymią 
liczbę ludzi szowinistycznym 

blekotem i nachalnie załga
nymi obietnicami dobrobytu 
narodowego". 

„Im dalej w las - tym. 
więcej drzew": nieubłagana 
logika uproszczonego po
dejścia do sztuki zmusza 
krytyka do wysunięcia jasno 
i wyraźnie sformułowanych 
oskarżeń, których ogólny 
sens sprowadza się do tego, 
jakoby w „Nagim królu" 
faszyzm wyglądał nie tyle 
potwornie, co śmiesznie. 
„Kpina ta - sama w so
bie - była wystarczająco 
zjadliwa, a mimo to wyda
wała się niewspółmierną 
z rozmiarami ośmieszanego 
zła". Myśl tę krytyk nie raz 
powtarza w „Nagim królu": 
E. Szwarc „nie wyzwolił się 
jeszcze z więzów lekkiej, do 
niczeqo nie zobowiqzującej 
ironii"; „Z arty, którymi 
przetykanu jest „Nagi król" 
„.były zbyt dobroduszne 
w porównaniu z tym po
twornym złem, jakim już 
w pierwszym okresie swego 
panowania w Niemczech stal 
się hitleryzm"; „„.Szwarc 
inteligentnie i doipcipnie 
ośmieszał jedynie zewnętrz
ny bezsens, zrodzony przez 
faszyzm, nie docierał 
prawdę mówiac - do istoty 
tego zjawiska", itd., itd. 

I chociaż S. Cimbał za
strzega się, że absolutnie nie 
występuje przeciwko rodza
jowi scenicznemu wybrane
mu przez autora („Nie maż-
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-na sądzić, że z całą świado
mością dostatecznemu pogłę
bieniu sztuki 'przeszkad:zał 
rodzaj sceniczny - synte~ 
-tyczne widowisko w music
hallu (? )" ), jego krytyczne 
strzały - chcąc nie chcąc -
(inaczej zresztą być nie mo
gło w wypadku takiego po
dejścia do zagadnienia) -
trafiają właśnie w rodzaj 
sceniczny. Właśnie baśnio
wość nie odpowiada mu 
w „Nagim królu": „ ... potrak
towany jako rekwizyt i z te
go też względu niewinny 
charakter „ militaryzacji", 
o którym mówi Królewna, 
głupia zabawa wściekłego 
króla nożami i kindżałami, 
pobudzające do śmiechu słu
żalstwo dworzan - ,wszyst
ko to upiększało akcję sztu
ki niczem spokojne akwa
relki baśniowe, podczas gdy 
skojarzenia, które starał się 
wywalać w - widzu autor, 
byly surowe i tragiczne". 
Cóż jednak pozostanie 

z bajki i ze Szwarca, jeśli 
zabroni się im wyrazac 
prawdę życia swoimi włas
nymi środkami obrazowania, 
swoimi sposobami typizacji 
artystycznej? „N ajzłośliwsza 
karykatura jest przekony
wującą jedynie wtedy, jeśli 
zachowuje niewątpliwe por
-tretowe podobieństwo - do 
,ośmieszanego oryginału" -
słusznie stwierdza S. Cimbał. 
Cóż to jednak ma wspólnego 
z „Nagim królem", którego 
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krytyk postanowił porazić 
tak bezspornym dowodem? 
Przecież E. Szwarc nie two-

Projekt kostiumu 
Królewny 

rzył karykatury, chociaż 
drwiąco cytował, wkładając 
w usta swoich bohaterów 
mowy Hitlera i jego zauszni
ków. Doszukiwanie się na 
tej podstawie „portretowego 
podobieństwa" jest conaj
mniej naiwnością. ( ... ) 

Nie ulega wątpliwości, że 
punktem wyjścia dla napi
sania „N agi ego króla" stały 

Projekt kostiumu 
Frejliny 

się dla E. Szwarca wydarze
nia w Niemczech, gdzie do 
władzy doszli hitlerowcy. 

·Dramaturg walczył jednak 
z faszyzmem swoim włas
nym orężem artystycznym. 
Nie tworzył karykatur, 
w których należało dopatry-

wać się podobieństwa z Hit-
. lerem i jego wspólnikami, 
lecz w baśniowo-satyrycz
nych postaciach „Nagiego 
króla" wyśmiewał wściek
łych dyktatorów, w niewol
niczy sposób schlebiających 
ministrów oraz ich, goto
wych na wszystko pomocni
ków, piętnował wstecznic
two, rasizm, gwałt, dema
gogię. Dlatego też sztuka 
uderzała nie tylko w hitle
rowskie Niemcy, ale też 
w faszystowskie Włochy, jej 
zjadliwa ironia trafiała nie 
tylko Fiihrera, ale też -
powiedzmy - obalonego już 
ciziś Batistę oraz pozo
stającego jeszcze u władzy 
Franco, o których istnieniu 
E. Szwarc, pisząc „Nagiego 
króla", nie miał pojęcia. Siła 
satyrycznego uogólnienia, 
a ~ie portretowe podobień
stwo zapewniły sztuce dłu
gowieczność oraz trwałe po
wodzenie u widzów. 
Wyobraźmy sobie na chwi

lę, że uwagi S. Cimbała wy
powiedziane zostały trzy
dzieści lat temu i że drama
turg, pracując nad sztuką, 
przejął się nimi, zrezygno
wał z baśni satyryczno
fil ozoficzne j - bardzo wąt
pliwe czy w dni, kiedy we 
„Współczesnym" grany j~s~ 
„Nagi król" pyt:mo by JUZ 

o parę ulic od teatru: 
- Nie macie przypad

kiem wolnego biletu? . 
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Jerzy Pomianowski 

Spotkanie 

z Eugeniuszem Szwarcem 

Autora tej sztuki poznałem daleko od Polski i daleko od 
Leningradu, gdzie stale mieszkał. Był rok czterdziesty drugi 
albo czterdziesty czwarty, dno wojennego czasu. Spotkaliśmy się 
w parterowym azjatyckim mieście. Przez dziewięć miesięcy 
w roku stało nad miastem bezlitosne · słońce, przez trzy mie
siące padał deszcz. Wzdłuż ulic biegły aryki pełne gęstej wody. 
Rosły nad nimi wyrnkie. drzewa - morwy, czynary i platany. 
Za każdym dachem stały góry. Od wschodu Pamir, od połud
nia - Himalaje, ich wały zewnętrzne. 

Jednego z wieczorów, w dusznej barakowej klitce, dokąd 
po kartki żywnościowe przychodzili literaci, ktoś powiedział 
głośno, że pod miastem są polskie sieroty, że przywieziono je 
z północy i właśnie otwarto dom dziecka. Nikt nie układał 
planów, ale od razu stało się oczywiste, że jak najprędzej, może 
jutro, trzeba odwiedzić ten dom ... 

Prowadził Mirsaid Mirszakar, tadżycki poeta, chłop . ogrom
ny, zwalisty, dziobaty ... Przez grząskie błoto szła leningradzka 
poetka, wątła i cicha Tatiana Kozmiczow, brnął jej blady brat, 
wytworny tłumacz poetów francuskiego Odrodzenia, Michaił 
Matwiejewicz, obok kroczył żywo stary i sławny poeta mos
kiewski, przyjaciel Błoka i Siewierianina, Sergiusz Gorodeckij. 
Był też ktoś, kto zjawił się dopiero niedawno, więc wiedziałem 
tylko tyle, że nazywa się Eugeniusz Szwarc. Nie odzywał się 
prawie, miał ów bystry i ujmujący uśmiech, który lepiej pa
mięta się, niż rysy twarzy. 
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• Wleźliśmy w pole ryżowe, grząskie nawet latem, cóż dopiero 
w porze deszczów. Szwarc powiedział do mnie: „Wszystko 
jasne - bierzecie na nus odwet za Iwana Susanina!" Miał na 
myśli owego sławnego Rosjanina, który wyprowadził towarzy
szy pancernych hetmana Żółkiewskiego w nieprzebyte bagna, 
chcąc przeszkodzić im w marszu na Moskwę. Wszyscy się 
roześmieliśmy i zanim się kto obejrzał, byliśmy już u celu. 

Dzieci czekały na nas od dawna, przycichłe z napięcia. Było 
ich dużo, były jednak małe. Dlatego Gorodeckij - a miał 
pierwszy wystę~ować - stropił się nieco, ale wreszcie chrząk
nął i z pyszną swadą powiedział swój wiersz o Polsce, dawno 
już napisany i nader dźwięczny. Dostał gromkie brawa: bili 
je przede wszystkim nauczyciele i opiekunowie z naszego 
Związku Patriotów. Dzieci były zbyt przejęte nowością tej 
imprezy, aby zwracać · uwagę na szczegói:y. Ale wiersze fran
cuskich poetów Plejady, które usłyszały potem - zachwyciły 
słuchaczy już nieco mniej. Potem przyszły rzeczy Tuwima dla 
dzieci; czytałem je z brulionu, dokąd wpisywałem w czasie 
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nocnych dyżurów 
i wszystkie urywki 
pomnieć . 

szpitalnych wszystkie wiersze polskie 
polskiej prozy, jakie . udało mi się przy-

Po kolejnej porcji oklasków wstał z uśmiechem Eugeniusz 
Szwarc, upewnił się, czy wszystkie dzieci rozumieją po rosyj,
sku, wyszedł zza uroczystego stołu prezydialnego, usiadł po
prostu wśród małych słuchaczy i zaczął opov~iadać im bajkę~ 
Była to sławna później bajka „O straconym czasie". Słucha
liśmy potem tych bajek przez czter y godziny. Wszyscy -
opiekunowie i maluchy , Polacy i Rosjanie. Byliśmy urzeczeni. 
i oczarowani mądrością i wesołością tego człowieka. Czuliśmy 
wszyscy rosnące z każdym słowem uwielbienie siedzących na 
ziemi dzieci i na pewno podzielaliśmy je . Mieliśmy do czynienia 
z umysłowością prostą i znakomitą, z człowiekiem pełnym 
talentu i wdzięku. 

Upewniła mnie o tym znajomość z jego książkami i sztu
kami, które rostarałem się przeczytać natychmiast. Szwarc 
pisze sztuki od 1928 roku. Do Azji Środkowej przybył wtedy 
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z oblężonego, głodującego Leningradu, ewakuowany wojsko
wym samolotem, podobnie jak inni artyści tego niezwykłego 
miasta, jak Anna Achmatowa, jak Szostakowicz, jak Mikołaj 
Akimow, niespokojny duch, malarz, reżyser i nowator teatru. 
Szwarc był właśnie jego najbliższym współpracownikiem i kie
rowniki~m literackim w Leningradzkim Teatrze Komedii. 

Kto poznaje twórczość Szwarca, ten ma wrażenie jakiegoś 
ważnego i radosnego odkrycia. Szwarc należy niewątpliwie do 
rodziny wybitnych pisarzy, takich jak Milne i Collodi, Tuwim 
i Marszak, Bianki i Rodari, Czukowski i Kastne;r, Żytkow 
i Brzechwa - którzy twórczość dla dzieci wybrali wcale nie 
dlatego, że to ponoć łatwiejsze i rzadziej kontrolowane przez 
krytykę. Tak, jak wymienieni, daje małym ludziom to właśnie, 
co okazuje się potem najniezbędniejsze dla ludzi w ogóle. 

Fragmenty artykułu „Szwarc, człowiek i cień", zamieszczonego• 
w 27 numerze „Nowej Kultury" z 1956 roku. 

W poetyckich baśniach Szwarca charakterystyczny jest. 
brak owych - tak skądinąd typowych dla tego gatunku literac
kiego - „cukierkowatości". W świecie Szwarca dominują 
raczej elementy przekory i ironii, dowcipu i groteski. Ujęta 
w kształt baśni metafora jest u niego zawsze podbudowana 
głęboko realistycznym spojrzeniem na psychikę człowieka 
i stosunki międzyludzkie. Bohaterowie Szwarca, pomimo swej 
literackiej przynależności do świata fantastyki, są także ludźmi, 
ujętymi w sposób niezwykle realistyczny, prawdziwy, jak 
to się często zdarza w ludowej klechdzie. 

(Irena Kellner w recenzji „Smok bez maski" 
w 16 numerze „ 1 eatru" z 1962 r.) 



We wszystkich swoich sztukach mówi on o jednym: 
-0 umiłowaniu ludzi i o nieuniknionym zwycięstwie dobra 
nad złem. 

Z tego też względu Szwarc tak chętnie sięga - w poszuki
waniu bohaterów i sytuacji - po stare baśnie, jako że -
zarówno te anonimowe utwory ludu jak i te, które napisał 
wielki Andersen - wszystkie one w gruncie rzeczy to samo 
udowadniają. 

Głównym złem w baśniach Szwarca jest zawsze uciemię
żenie człowieka, pozbawienie go ludzkich jego praw. A nosi
ciele tego zła karani są jeszcze przed sprawiedliwym rozwią
zaniem akcji, że tak powiem w samym procesie swej podłej 
działalności. („.) 

I trudno określić, co bardziej gniewa autora w tych 
wszystkich smokach, ludożercach, cieniach, zakłamanych 
ministrach i zarozumiałych królach - zło, które wyrządzają 
dobrym ludziom, czy też całkowita bezsensowność ich filozofii, 
jako że popełniane przez nich przestępstwa nawet im samym 
nie mogą zapewnić szczęścia. 

(N. Akimow w książce „O teatrze", Moskwa, 1962) 
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