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JANUSZ GŁOWACKI - prozaik, dramaturg, felie
tonista, scenarzysta filmowy, urodził się 
13 IX 1938 r. w Pozn aniu. Ukończył filologię pol

ską w Uniwersytecie Warszawskim. 
Debiutowa/ w 1960 r. w „ Almanachu Młodych" 
jako prozaik. Od 1964 r. członek zespołu redak

cyjnego tygodnika „ Kulturo". Ma w swoim dorob

ku opowiadania: „Wirówka nonsensu" (1968), 

„ Nowy taniec la-ba-da" (1970), „Polowanie na 

muchy i inne opowiadania" (1974), powieść sen

sacyjną , '. Dzień słodkiej śmierci", felietony „W 
nocy gorzej widać" (1972), powieść „Paradis" 

(1973), „My swet Raskolnikow" 
dramaty „Mecz", „Kopciuch", scenariusze filmo

we „ Polowanie no muchy", „Trzeba zabić tę mi

ł ość", „ Rejs". 
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WI LHELM I JAKUB GRIMM 

KOPCIUSZEK 

Pewnemu bogatemu człowiekowi zachorowa

ła żona umiłowana; czując zbliżającą się śmierć, 

przywołata do siebie córkę jedynaczkę i rzekła 

do niej: 

- Dziecko ukochane, pamiętaj, bądź za

ws7-e dobra, cokolwiek się stanie. 

To rzekłszy zamknęła oczy i umarła .. 

Dziewczynka chodziła codziennie na grób 

ma tki i płakała. 

Kiedy nadeszła zima, śnieg okrył mogiłę bia

łą chustą, a kiedy z wiosną spłynął, ojciec siero

ty poślubił inną kobietę. 

Druga żona przywiozła ze sobą dwie córki 

o pięknych i gładkich twarzyczkach, lecz za to o 

sercach czarnych i zazdrosnych . Dla biednej sie

roty rozpoczęły się teraz smutne czasy. 

- A dlaczego ta głupia gęś ma siedzieć ra

: em z nami w pokoju2 - mówiły siostry. - Kto 

chce jeść chleb, ten musi na niego zarobić! 

Precz dziewko kuchenna, do roboty! 

Odebrały sierocie wszystkie jej piękne suk 

nie, odziały ją natomiast w jakieś stare, szare ła

chmany i dały jej drewniane trzewiki. 

- Popatrzcie, jak się ta dumna księżniczka 

wystroiła! - zawołały i zaprowadzify ją ze śmie

chem do kuchni . 

Biedactwo musiało teraz od rana do nocy 

ciężko pracować, wstawać o świcie, nosić wiad

ra gotować jedzenie dla ludzi i bydła .. . 

Przy tym jeszcze siostry dokuczały jej ciągle, 

robiły jej przykrości, jakie tylko wymyślić zdołały, 

wyśmiewały się z niej, wsypywały do popiołu groch 

i soczewicę i biedna dziewczyna wybierając je 

musiata nieraz siedzieć do późnej nocy . Wieczo

rem, zmęcrnna po pracy, nie miała nawet swego 

łóżka, kładła się obok komina zagrzebując się 

dla ciepła w popiele„ I była dlatego zawsze bru

dna i zasmolona; przezwano ją więc Kopciusz

kiem. 

Wybiera/ się razu jednego ojciec jej na jar-

mark i zapytał pasierbic, co im przywieźć . 

- Piękne suknie - odrzekła jedna. 

- Perły i drogie kamienie - dodała druga . 

- A ty czego chcesz, Kopciuszku? - zwro-

cił się ojciec do córki . 

- Ulam mi, ojczulku, pierwszą gałązkę, która 

ci~ trąci w kapelusz, kiedy będziesz powracać -

odr<:ekl Kopciuszek. 

Powróciwszy do domu, dal pasierbicom to, 

czego sobie życzyły, a Kopciuszkowi gałązkę lesz

czyny 

Podziękowała mu sierotka , poszła na grób 

matki, rnsadziła no nim gałązkę i płakała tak 

bardzo, że Izy popłynęły no ziemię i podlały ga

łązkę, która wkrótce wyrosła na piękne drzewo„ . 

Chodziła sierota na mog i łę matki trzy razy 

dziennie, płakała tam i żaliła się na smutną swą 

dolę, a za każdym razem biały ptaszek siadał na 

gałązce drzewa i gdy dziewczynka wyraziła jakieś 

życzenie, dawał jej to, czego chciała „ . 

Zdarzyło się, że król zapow iedział w ielką za

bawę, która miała trwać trzy dni . Rozesłano za

proszenia do wszystkich młodych i ładnych pa

nien w całym kraju, aby syn królewski mógl sobie 

wśró d nich wybrać żonę . 

P1·zyszlo także zaproszenie i do obydwóch 

sióstr, z czego one uradowały się wielce i przy

woławszy Kopciuszka, rzekły do n i ego: 

- Czesz nas zaraz jak najpiękniej, czyść nam 

trzewiki, by błyszczały jak zwierciadło, i pozapinaj 
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sprzączki. Idziemy na zabawę do pałacu królew

skiego i musimy pięknie wyglądać„. 

Usłuchała sierota tego rozkazu, ale z.aplo

koło przy tym, bo sama również chętnie poszło by 

no boi. Poprosiło więc macochę, oby jej pójść po

zwoliła. 

- Co? Ty, Kopciu sz ku! - zawołała maco

cha . - Przecież jesteś zasmolona, brudna i chcesz 

iść na bal !.„ N ie masz ani sukni, oni trzewików, 

o chcesz tańcować<' .. 

Odwróciła się do niej pogardliwie i odjecha

ła nu bal z dumnymi córkami swymi . 

Kiedy dom już opustoszał, pobiegł Kopciu

stek na grób matki pod leszczynę i zawołał: 

- Drzewko, drzewko, wstrząśnij się. 

ztotem, srebrem obsyp mnie!.„ 

Wnet nadleci ał ptak i rzuci/ jej pod nogi su

knię złotą i srebrną i trzewiki wyszywane jedwa

bi em i srebrem. 

Kopciuszek umył się szybko, ubrał i podążył 

na zabawę„. 

Ani macocha, ani siostry nie poznały jej wca

le, tylko myślały, i e to jakaś obca królewna tak 

ślicznie wyglądała w złocistej sukni . 

Król ew icz wybi egł aż no schody na spotkanie 

sieroty, wzią ł ją za rękę i tańczył z nią. Nie chciał 

j uż z ni kim ta ńczyć, nie p uszczał jej ręki i kiedy 

kto kolwiek zbli żo l się, ażeby zaprosić ją do tańca, 

mówil: 

- To moja tancerko! 

Wieczorem, kiedy miała wracoc do domu, 

chciał jej towarzyszyć królewicz, lecz ona uciekła 

tok prędko, ie nie mógł za nią podążyć„ . 

Królewicz uciekł się do podstępu i kazał scho

dy wysmarować smołą; kiedy dziewczyna ucieka

ła, przylepił się do stopni trzewiczek z jej lewej 

nogi . 

;· . 

Porwał go królewicz, a byl to trzewiczek ma

ły, zgrabny, a przy tym cały ze zlota. 

Następnego dnia z samego rana po szedł 

królewicz do ojca Kopciuszka i r ? ekł: 

- Ta tylko zostanie moją żoną, na której no

gę wejdzie ten trzewiczek. 

Ucieszyły się obie siostry, gdyż miały bardzo 

ładne nogi. Starsza poszła wraz z trzewiczkiem 

do komory, ażeby go przymierzyć; matka była 

przy tym . Ale trzewiczek był za mały i choć wci 

skała go z całej siły, na nogę nie wchodził... 

Poszła druga do komory przymierzać te.e

wiczek, wcisnęła palce szczęśliwie, ale cóż, kiedy 

zn ów pięta nie wchodzi. 

To nie ta - powiada. - C zy nie macie już 

więcej córek? 

- Nie - rzecze ojciec - pozostał tylko 

jeszcze mały zabiedzony Kopciuszek, córka mojej 

żony nieboszczki. Lecz to dziewczyna w żaden 

sposób nie może być waszą narzeczoną I 

Królewicz chciał, aby po nią posłano. Ale 

macocha rzekła no to: 

- Ach, nie!.„ Ona jest taka brudna; że nie 

może si ę za nic pokornć. 

Królewicz jedna k na l ega ł, oż wreszcie mu 

siano zawołać Kopciuszka . Umyło więc sobie do 

czysto twarz i ręce, weszła do izby, ukłoniło się 

nisko królewiczowi, który j ej podał zloty trzew iczek . 

U s iadła no stołku, zrzuciła ciężki, drewniany 

chodak i wsunęła be?: trudu nogę w trzewiczek, 

który leżał jak ulany.„ A kiedy się podniosła, kró

lewicz spojrzał no nią i poznał w niej zaraz ślicz

ną dz iewczynę, z którą tańc>"yl na balu, i zawołał: 

- To jest prawdziwa narzeczona! 

Macocho i obie siostry przeraziły się i aż po

bladły ze złości. A królewicz wziął Kopciuszka na 

konia i pojechał. 
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WERSJA KOPCIUCHA 

Ona ma 16 lat, włosy jasne jak len . I oczy 

niebieskie jak niebo. Jest biedna, obdarto, ma 

jeden sweter, jedne spodnie na agrafkę i wykrę

cone buty. Ojciec pijak, motka - chodzi no uli

cę, a obie siostry nią pomiatają . Dokoła jeżdżą 

samochody, siostry robią sobie ondulację i idą 

na tańce z no rzeczonym i - jedna z kierownikiem 

~klepu spożywczego, a druga z magazynierem. 

Spi po nocach no rozstawionych krzesłach, oż raz 

wieczorem idzie pod kawiarnię, gdzie jest dysko 

teka. Pod hotel. Tam zatrzymuje się sznur tak

sówek, wysiadają eleganccy faceci z kobietami 

jak lalki. Ona stoi sobie z boku, potrącana przez 

wszystkich, jeszcze widzi, jak z taksówki wysiadają 

obie siostry z narzeczonymi. Pokazują ją sobie 

palcem i wybuchają szyderczym śmie::hem. Ona 

stoi sobie, stoi i łzy ciekną jej z niebieskich oczu . 

Aż tu zgrzytają hamulce i hamuJe srebrzysty 

mercedes. Na rejestracji. I wysiada brunet, smuk

ły jak topola, w/osy ma kręcone „ . Lepiej na gład

ko. A oc7-y płoną mu jak dwie pochodnie. Idzie 

przez tłum i wszyscy się rozstępują, oC7.y wychodzą 

im na wierzch. Mo na sobie biały garnitur, czer

woną muszkę i czarną koszulę . Bez prasowania. 

Buty na obcasie się błyszczą, wyglansovvan e. I na 

gle staje, jakby w ziemię wrósł. Ws7-ystkie dziwki 

kikują na niego. Ale on na żadnej oko nie poło

ży. ł podchodzi do niej, i przemawia łagod nym 

głosem w obcym języku, ale ona już czuje, że to 

jest miłość. Potem bierze ją za rękę, a no każdym 

palcu ma złoty pierścionek z brylantem i idzie z nią 

do drzwi. Ona się wstydzi, bo jest biednie ubra

no, ale idzie. Bramkarze ich przepuszczają, wy

kidajły się kłaniają do ziemi, on opłaca konsump 

cję za dwie osoby. Po 200 zł. Wchodzą na parkiet, 

orkiestra klonia się, barmanko się uśmiecha, a on 

doje znak i grają tango. „Samo w taką noc, to 

niemożliwe, samo w taką noc o rany Boga„." 

Gaśnie światło w całym lokalu, tylko jeden re

flektor kolorowy, o oni vv środku tańczą przytuleni. 

Z boku stoją siostry zielone z zazdrości, o oni to1i

czą i ws ?.yscy już widzą, że to jest miłość i że ona , 

chociaż biednie ubrana, to jednak piękno, a inni 

frajerzy łapią się za głowę, że się wczesnieJ na 

niej nie poznali. Alfonsy mają łzy w oczach, o 

kurwy tylko roztwierają usta. 

A potem, prosto stamtąd, nad ranem, on wi ezie 

ją na śniadanie, potem biorą ślub i wyjeżdżają 

do Kuwejtu, gdzie on ma pole naftowe i pałac ze 

złota . 

I po roku ono ' przyjeżdża z nim mercedesem no

wym, pozłacanym i wysodrnnym brylantami. Pod

jeżdżają pod jej dom, no Brzeską koło bazaru. 

I ona wysiada w futrze z lisa srebrnego, w szpil

kach, otacza ich tłum ludzi, a między nimi ojciec, 

matka - oboje pijani - i obie siostry, też pod

pite, wynędzniałe, bo ich narzeczeni siedzą za 

nadużycia. Wszyscy się potr>::ą i nie poznają, a ż 

tu ona mówi do motki: To ja, twoja córka. Ma tka 

z ojcem klękają no ziemi 1 w płacz ale boją si ę 

zbliżyć, bo pamiętają, jak ją b il i i k1·zywdz ili. A 

ona podchodzi do nich i pr~e bocza. Bierze ojca 

i matkę pod rękę i prowadzi ich do auto no tylne 

siedzenie. A potem robi krok do sióstr. One aż 

się kulą ze strachu. Ale ona wyciąga portfel i da

je każdej po 500 dolarów w setkach, a one wy

buchają płaczem i całują ją po rękach. A ono 

wraca do mercedesa„. 
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WERSJA JANUSZA GŁOWACKIEGO 

Trochę dziwna jest ta sztuka Głowackiego . Bo 

przec i eż Głowacki był współscenarzystą nakręco

nej przez Marka Piwowskiego „Psychodramy" na 

identyczny temat; ale gdy po latach do niego 

wrócił akcenty uległy przesunięciu („.) 

W filmie Piwowskiego grały dziewczęta z za

kładu dla nieletnich. Rzec?:ywiste złodziejki i pro

stytuki , niejednokrotnie istoty upośledzone. Reży

ser stawiał im pytania, poddał je testowi wolnych 

skojarzeń. Z udzielonych odpowiedzi wyłaniał się 

obraz psychiki czfowieka ciągle krzywdzonego, 

człowieka, który nigdy nie przeżył prawdziwego 

dzieciństwa („.) Te rozmowy przeplatały się z in

scenizacją bajki o Kopciuszku. To właśnie była 

tytułowa psych od ro ma . Dziewczyn ki przed stawiały 

opowieść o miłości i dobroci, o uczuciach których 

nigdy nie zaznały . Piwowski celowo dobierał ob

sadę (według klucza stosowanego zresztą także 

w „prawdziwych" psychodramach): dziewczynki 

w bajce grały te osoby, które im w życiu wyrządziły 

krzywdę („.) 

Film Piwowskiego oskarżał środowisko, rodzi

ców, społeczeństwo za deprawację dziecka, za to, 

że, trafiły do zakładu poprawczego. Był pod tym 

względem wstrząsający. Czy jednak rzec?:ywiś c ie 

mógł być zarazem psychodramą? Czy młodociane 

bohaterki, biorące udział w bajkowym dramacie. 

mogły się uwolnić od dramatów własnych? Bo 

może udział w filmie nie był wcale dla nich wy 

chowawczy ani uzdrawiający, może właśnie oka

zał się czynnikiem pogłębiającym demoralizację? 

Niewykluczone, że uczestnictwo w filmowanej, 

podretuszowanej psychodramie dziewczyny potrak

towały wyłącznie jako wspaniałą, niepowtarzalną 

szansę. Po prostu jako okazję, by pokazać się na 

ekranie. Przecież co druga czternasta- czy szesna

stolatka marzy o zagraniu w filmie, o tym by zo

stać gwiazdą. Niezależnie od tego, czy siedzi za 

kratkami, czy mieszka w domu rodzinnym . Wyci

nając z tygodnika „Film" kolorowe zdjęcia akto

rek, wieszając je nad łóżkiem wklejają do sekre

tnych zeszycików . Czytają życiorysy i w długie, 

bezsenne noce wzdychają do bliżej nieokreślone

go reżysera, który jak królewicz z bajki przyjedzie, 

spojrzy, porwie i „. wylansuje. Trudno uwierzyć by 

wychowanki zakładu były wolne od podobnych 
tesknot (.„) 

Utrwalając na taśmie filmowej spowiedź dzieci 

o ograniczonej świadomości reżyser staje wobec 

trudnego wyboru moralnego. Chce demaskować, 
sięga więc po najostrzejsze środki wyrazu. To do

brze. Ale czy ma prawo dokonać duchowej wi

wisekcji swoich bohaterów, naruszyć suwerenność 

drugiego człowieka, nawet w imię dobra społe

cznego? (.„) Czasem tylko jeden krok dzieli to, co 

warto pokazać na ekranie od tego, czego JUZ 

przedstawić nie należy, to, do czego można się 

posunąć, od tego, przed czym należy się zatrzy

mać. Gdzie przeb iega ta granica nikt dokładnie 
nie wie. 

I właśnie tej granicy poświęcony jest „Kopciuch" 

Janusza Głowackiego . Jesteśmy świadkami na

rodzin inscenizowanego dokumentu, który -

jak mówi Reżyser - ma oskarżyć społeczeństwo , 
uświadomić mu jego winę. 
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Realizator ma szczytne cele . Chce poka zać 
„ dzi eci, które przeszły piekło", ,czysty los małeg o 

c z ł owieka uwikłanego w uniwersalną rzeczywi

stość". Demaskacjo i terapia, wcale, nie chodzi o 

se n sa cj ę. Tok mówi, ale to wszystko slogany . W 

rzeczywistości najbardziej zależy mu na tym, żeby 
pieprznie zacząć, dać trochę łez, litości, trwogi, 

w końcu pokazać film w Oberhausen. Przecież to 

nie żadna publicystyka interwencyjna, trzeba 

przekrnczyć granicę dokum entu, tu się robi praw

d ziwą sztukę. Monotonia wykluczona. Widz musi 

się identyfikować, więc trzeba go r;>oruszyć . Za 

wszelką cen ę. 

Prężny Reżyser zyskuje poparcie nie mnieJ ope

ratywnego Zastępcy dyrektora. Dziewczęta muszą 

się otworzyć, inaczej film będzie mdły. Tymczasem 

tytułowy Kopciuszek wyraźnie „fika". Odmawia 

odpowiedzi , matki oskarżać nie chce, zamyka się 

w sobie. No, to trzeba ją przydusić . Dać w kość, 
przyflekować, do korca na chleb i wodę, widzenie 

wstrzymać, wycisk dać, oskarżyć o kradzież lub 

dono siciel stwo. Ale na opornego Kopciuszka nic 

ni e dzia la . Nie ch ce i już. 

W końcu z a rsen a ł u środków pedagogicznych 

pozostaje już tylko jeden: ośm i eszenie. Kopciu

szek gra dobrze swoją ro lę i wie o tym. Trzeba 

podważyć jej dobre mniemanie o sobie. Obsztor

cować, skołować, zaszczuć. I to wreszcie działa. 

Dziewczyna w oczach ekipy filmowej podcina so

bie żyły. Duży efekt. A jak widzem wstrząśnie! 

nagroda w Oberhausen murowa no . 

Na reszci e skończyły się kłopoty Reżysera, nieco 

już za niepokojonego długim trwaniem zdjęć. Rze

czywiście, udało mu się prze k roczyć g ranicę . Ni e 

tylko sztuki. Wraz z Zastępcą dyrektora dopro-

wad z ił do załamania najwrażliwszej, najintel igen

tn iej szej pen sj o nariuszki za kładu. Ona j edna w 

ro li Kopc iuszka mogla rzeczywiś ci e wyrazić sieb ie, 

d la ni ej jednej byłoby to katharsis . W p rzec iw i eń
stwie do wi ększości kol eżanek , autentycznie prze

zywa/a dramat. rozumiała niesprawiedliwości, 
których doznała. Ale dlatego włośnie drażniła ją 
kom ed ia odgrywana na życzenie Reży sera , zbio

rowe o szu stwo pod publikę. Jej losy, doświadcze

nia , myśl i nie były na sprzedaż . Kopcius i ek ni e 

chcial zostać gwiazdą, efekciarsk ieg o doku men 
tu. 

Fragm. art. Ann y Błaszkiewicz 

„Kopciu ch nie chce być gwiazdą" 

(Dia log Nr 8/79) 

15 



W repertuarze Teatru 

DUŻA SCENA 

Sofokles - „ANTYGO NA" 

Witkacy - „ONI " 

Tirso de Molina - „ZIELONY GIL" 

Jacek Janczarski - „UM RZEĆ ZE ŚMIECHU" 

SCENA KAMERALNA 

lvo Breśan - „PRZEDSTAWIENIE „HAMLETA" 
WE WSI GŁUCHA DOLNA" 

Michał Rosiński - „MISTER BUFFO" 

lstvan Csurka - „GORZKIE ŻALE W DOZOR
CÓWCE" 

' 

kierownicy pracowni: 

krawieckiej damskiej: Cecylia Nowok 

krawieckiej męskiej: Romuald Kaczyński 

perukarskiej: Halina Lewandowska 

stolarskiej : Stanisław Janiszewski 

ślusarskiej: Aleksander Markowski 

malarskiej : Ryszard Gieczewski 

tapicerskiej : Wiktor Jankowicz 

szewskiej : Gerard Foks 

rekwizytorskiej : Jan Sokół 

dział elektryczny : Mirosław Szostakowski 

dział akustyczny : Henryk Kozłowski 

dział obsługi widza : Ryszard Szczeszok 

scena objazdowa: Leszek Zawacki 
brygadier sceny Andrzej Prorok 

koordynacja pracy artystycznej : Joanna Biesiada 

reda keja programu: Elżbieta Lenkiewicz Janusz 

Kozłowski 

opracowanie graficzne : Piotr Obarek 

Koso T eotru czyn no codziennie z wyjątkiem poniedział

ków w godz. 10-13 i 17-20, w niedzielę: 17-20, 
tel. 239-15. 
Adres Teatru : Olsztyn, ul . 1 Moja 4, tel. centr. 259-58. 

cena programu: 10 zł 
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