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Janusz Głowacki jest pisarzem „cieszącym się niesłabnącym zaintere
sowaniem czyte'lników". l'ronia cudzysłowu nie dotyczy pisarstwa Głowa
ckiego. Chodzi o zramolałość zwrotu, który jest bezlitośnie eksploatowany 
przez gazetowych recenzentów każdej nowej książki tego pisarza. A jeśli 

idzie o owo zainteresowanie, to rzeczywiście nie słabnie. Książki Głowackie
go rozbudzały zawsze czytelnicze emocje, stanowiły wydarzenia literackie. 
A czy dostarczyło to pisarzowi wyłącznie powodów do radości i zadowo

lenia, to już osobny problem. 
Zanim jednak o tym, garść faktów z jego życia. Janusz Głowacki uro

dził się w 1938 roku. W 1961 został absolwentem polonistyki Uniwersytetu 
Warszawskiego. W czasie studiów pisał recenzje teatralne dla Polskiego 
Radia. Kilkakrotnie próbował swych sił na egzaminach wstępnych do PWST 
w Warszawie. Dwie ostatnie informacje są istotne dla tych, którzy znając 
główny, prozatorski nurt twórczości Głowackiego, skłonni byliby traktować 
jego próby dramaturgiczne wyłącznie jako jej margines. Że tak nie jest, 
niech świadczy kolejna informacja na temat Studenckiego Teatru Satyry,ków 
w Warszawie. Głowacki był jednym z twórców inspirujących jego działal

ność. W teatrze tym odbyła się też w 1972 roku premiera jego pierwszej 

sztuki pt. „Cudzołóstwo ukarane". 

Teraz jednak o prozie, ona bowiem wyznacza miejsce pisarza w naszej 
literackiej współczesności. Droga do prozy Głowackiego wiodła przez dzien
nikarstwo. Konkretnie zaś przez reportaże prasowe drukowane na łamach 
„Kultury", w której został zatrudniony w 1962 r., stając się odtąd stałym 

reportażystą, później zaś felietonistą pisma. 



W rękach ludzi teatru utwory dramatyczne, nawet te 
z klasyki, z wielkiej literatury, stają się „tylko" scenariu
szami działań scenicznych - propozycjami, projektami. 

Nie mogło to nie wpłynąć na dramaturgię współczesną. 

,,Kopciuch" Głowackiego jest niewątpliwie takim teks
tem-projektem, któremu trudno byłoby usamodzielnić się 
w jakimkolwiek kanonie czysto literackim. By żył, musi 

być grany1. Prawdopodobnie właśnie po pierwszych insce
nizacjach autor rozbudował, dopisał niektóre sceny w 
książkowym wydaniu („Czytelnik " 1981- druk pierwot
ny w „Dialogu", sie rpień 1979) - nie traktował więc 

własnego tekstu jako coś ostatecznie zamkniętego 

z chwilą publikacji. Jeśli więc nie „artyzm", to co? To 

świetny warsztat dramaturgiczny i poruszająca ważność 

spraw ludzkich. 

Głowacki był współautorem scenariusz~ słynnej „Psy

chodramy" Piwowskiego - filmu, którego już sama re

alizacja (nie mówiąc o obrazie pokazanej rzeczywisto

ści) wzbudziła kontrowersje etyczne. Tu Głowacki staje 

wyraźnie po stronie dziewcząt, a w każdym razie dystan

suje się nie tylko od Piłatów-lnspektorów, od manipula

torów-Zastępców, ale i od cyników-Reżyserów. „Kop

ciuch" jest więc w tym sensie jakimś rach unkiem su

mienia autora współtwórcy „ Psychodramy"; choć 

oczywiście również poza tym kontekstem ma aż nazbyt 

wyraźne przesłania moralne. 

„Ojciec", „Macocha", a przecież także „Książę" 

występują w tej sztuce również poza bajkową przebie

ranką. Są po stronie widowni. Tak doszliśmy do konsta

tacji, po której zwykle zaczyna się moralizatorskie a w 

końcu i pięknoduchowskie „trucie". 

Przerwijmy to i spróbujmy znaleźć się bliżej konwen

cji (tak: już konwencji) samego dramatu, pozostając jed

nak w sytuacji czytelnika teatralnego „program u" -

więc rozdwojonej na przed- i po- spektaklu. Oto jak 

mógłby wyglądać dialog z tego rozdwojenia wynikają

cy; dajmy mu też samodzielny tytuł, skoro ma bY,ć cał

kiem osobną „odtrutką": 
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Duży efekt 

Co to za sztuka - ten „Kopciuch"? 
Jaka łam sztuka. Samo życie. 
„Życie to nie teatr - ja ci na to odpowiadam" 

tak śpiewał Stachura w jakiejś balladzie. To o czym jest 

ten teatr? 
- O zwanej naszej rzeczywi,stości. U Stachury też 

ciągle brakowało tego „tak". Głowacki się nie różni, 

przynajmniej w tym. 
- Zaraz, zaraz. O rzeczywistości tak w ogóle, czy 

o tej specjalnej z poprawczaka? 

- A ły obywatelu nie miałbyś się z czego poprawić? 
Na przykład z tej„. - z dobrej i nieprzymuszonej woli. 

- Ale chodzi o to, co jest teraz, czy o to, co było 

jeszcze przedtem? 

- Poprawczak to jest takie pudło, co przelatuje po
nad granicami. Szkoda, że tamci podebrali tytuł: „Lot 

nad kukułczym gniazdem". 

- Jakle łam kukułcze, skoro ja tu widzę w obsadzie 

ojca, macochę i córki. 

Tak, ale to w bajce. 

Co za bajka? Miała być rzeczywistość . 

- Bajki są różne. Jedną· nawija Dyrektor dla tych 
z filmu. A tak nawiasem, to reżyser mógłby zerwać Kop
ciucha i przez swoje chody wyciągnąć ją stamtąd do 
kinematografii - ale Głowacki na to nie poszedł. Star
czy, że Kopciuch też nawija wedł,ug tego, co nadał, 

Dyrektor. Robi się z tego jakaś retro-propaganda od
dolna„. 

- Oddolna? 

- Tak, bo dziewczyny same ćpają to narkotyczne 
nawijanie, bez żadnego przymusu. U Wróżki się to wszy
stko kończy wpadką i musi nawijać Kopciuch, musi być 
sukces - nawet rodzicom można wybaczyć w tej chwi
li szczęścia. Już słyszę, jak pewna pani powie drugiej 
pani po wyjściu z teatru: - Dziewczęta były w tej sce
nie doprawdy wzruszające. Bo momentami to, wie pani, 
rzeczywiście nie do przyjęcia. I cóż właściwie innego 
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społeczeństwo może przedsięwziąć? Bo to z izolacją źle 

bez izolacji, co tu ukrywać, doprawdy nie do przyjęcia„. 
- Pewno pani „humanistka,"? 
- No, może nie od razu „humanistka". Zastępca po-

wiedział - a zastępcy zawsze wiedzą lepiej: „dać im 
w kość, przyflekować, do korca na chleb i wodę, łeb 

zgolić, widzenia wstrzymać, wycisk dać - to jest huma
nizm". 

- A co jest na końcu? Co jest po humanizmie? 
- . Kopciuch robi duży efekt. 
- To znaczy1? 
- To oznacza sukces reżysera i całej ekipy. 
- Zaraz, zaraz. W tamtym filmie czy w tym teatrze? 
- I tak wszystko dzięki zastępcy. Gdyby się nie zde-

cydował na radykalne środki, nie byłoby mowy o żad
nych efektach. 

- I to jest w porządku, żeby pozostawało taka gorz
ka ironia? 

- Nie wiem, chyba nie.„ 

Jan Feuselle 



Obsada: 

Inspektor - Adolf Chronicki 
Dyrektor - Dariusz Skowroński 
Kopciuszek - Jolanta Gogolewska 
Elektryk I - Michał Kula 
Elektryk li - Stanisław Boryń 
Elektryk Ili - Jerzy Smyk 
Elektryk IV - Waldemar Głuch·owski 
Operator - Wiesław Sierpiński 

Książę -~ TJobr-:::.=ń ~ .':a. Joanna 
Reżyser - Ryszard Gajewski 
Wróżka - Lidie Pi9'S .tJr..:i. -- - - ··-- ~ .!IL' a 
Zastępca - Waldemar Kotas 
Córka I - Ewa Agopsowicz 
Córka li - Barbara Kanio 
Dźwiękowiec - Zdzisław Łęcki 
Ojciec - Marzena Oberkom f . • 
Macocha - Jaa1111e Dob1 zeuą~a 'Ili.°~~ 
Klapserka - Marino Szmok-Konarsko 

asystent reżysera - Micha ł Kula 
inspicjent - Zbigniew Sikora 
sufler - Katarzyna Mileszko 

brygadier sceny - Zdzisław Wolny 
operalorzy światła - Wiesława Szymaniec, 

Grzegorz Cwalina 
akuslyk - Jarosław Piechowiak 

PREMIERA - LISTOPAD 1982 

DUZA SCEN A 

SCENOGRAF.IA - MARCIN JARNUSZKIEWICZ 

J 
Janusz: Głowacki 

Kopciuch 

• 

REŻYSER IA - WOJCIECH ZEIDLER 
MUZYKA - WOJCIECH GOGOLEWSKI 



I R E c E 

We współczesnym kinie polskim pojo
wił się ostatnio termin „Nurt morolnego 
niepokoju". Mniejsza o Io, czy słowo 
le są !rolne w stosunku do swych ekra
nowych desygnatów, ważne jest, że sy
gnalizują zwrot ku współczesności nie 
poprzez rejestrację rzeczywistości, lecz 
poprzez refleksję, u której podstaw leży 
pewien sysrem norm etycznych ( .. . ) Coś 
niedobrego dzieje się z noszą dramatur
gią, z r:i osz~1m teatrem, skoro sceno sło
je się miejscem wyjałowionym z tej wło
śn i e problematyki, która ( ... ) jest obec
nie w gruncie rzeczy obszarem podsta
wowych rozstrzygnięć dotyczących naszej 
zbiorowej świadomości ( ... ) Skoro więc 
współczesność w teatrze wciąż jeszcze 
traktowano jest pretekstowo, trudno się 
dziwić, że utwór, który choćby bardzo 
przewrotnie - dotyczy etycznej strony 
stosunków międzyludzkich, może z miej
sca liczyć no ogromne zainteresowanie. 
(„ .) Mowo o sztuce Janusza Głowackiego 
„Kopciuch". 

MACIEJ KARPINSKI, „Teatr", 
16 Ili 1980 r. 

Sztuko przedsłowia zakład poprawczy 
dla nieletnich dziewcząt gdzieś w Polsce. 
Tok się złożyło, że autor był współsce
narzystą nakręconego no ten temat przez 
Matko Piwowskiego filmu „Psychodramo" . 
Przed dziesięciu loty „Psychodramo" było 
wydarzeniem nie tytko zres·ztą ze wzglę
du no drastyczności obycZ-Ojowe. Wywo
łało pytania o granice, do których może 
się posunąć reżyser filmu dokumental
nego, rejestrujący ·inscenizowane wyda
rzenia, pytania, no ile sztuka usprawie
dliwia ingerencję w osobiste życie pod
miotu filmowanego, w tym wypadku nie
letnich dziewcząt, nie mogących w pełni 
św i adomie podjąć decyzji o uczestnicze
niu .w kreacji rzeczywistości filmowej . 
I tu sią kończy „Psychodramo" Piwow-
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skiego, zaczyna się natomiast „Kopciuch" 
Głowack iego". 

AGNIESZKA BARANOWSKA „Kulturo", 
4 XI 1979 r. 

Powstają filmy wyrażojące los człowie
ka, wstrząsające dokumenty oskarżające 
świot, środowisko, społeczeństwo, mówią
ce o broku worłości, występujące w 
obronie humon izmu. Moją nos uczyć 
w spółczucio dla drugiego człowieka. Ta
kim filmem była „Psychodromo" i toki~ 
filmy są potrzebne. Ale modo no łokie 
filmy może być groźno: uruchamia me
chanizmy rywalizacji, kariery, „błyśnięcia 
pomysłem", oż do cynizmu, hochsztap 
lerstwo, nagiej gry interesów i - prze
'kroczenio gronie prostej ludzkiej uczci 
wości. Kothortyczny wstrząs, przeznaczo
ny dla w idzów, nie zrównoważy w ta
kich razach krzywdy wyrządzonej czło 
wiekowi, k'tórym manipuluje cwony reży
ser, by zamiast niego mówił o rzecz•ywi 
stości. Dlatego nie zmuszajmy Kopciusz
ka, oby został gwiazdą. 

ANNA BŁASZKIEWICZ, „Dialog", 
sierpień 1979 r. 

„Kopciuch" mówi przede wszysf 
kim o manipulacj i, o próbie nadużywa
nia praw sztuki dla celów w istocie nie 
mających z nią nic wspólnego. ( ... ) Gło
wacki usytuował swój dramat w scenerii 
„poprowczoko". Ale nie jest on rodza
jowym obrazkiem, ma wymiar ogólniej 
szy. Jest głosem przeciwko uzurpacjom 
ludzi, którzy w imię rzekomych racji 
estetycznych czy społecznych nie zawa
hają się przed i ngerencją w cudze ży
cie, traktują bowiem osobowość innych, 
otoczenie w 'kotegorioch czysto instru 
mentalnych. 

JERZY BAJDOR, „Literatu ro", 
25 X 1979 r. 
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Z poprawczakiem zawsze kojarzą się 
drastyczne problemy i w sztuce Janusza 
Głowackiego „Kopciuch" są one również. 
Problemy dziewcząt są oczywiste. Ale 
i dyrektor poprowczoko ma swoje trud
ności. Szczerze miły, łagodnie dziwaczny 
człowiek słoi przed dylematem. Dziew
częta organizują przedstawienie „Kop
ciuszka". Pojawia się ek·ipo filmowo któ
ra chciałoby nagrać rozmowy dziewcząt 
o sobie. Czy dopuśc ić do tych zwie
rzeń? ... 

Reżyser londyńskiego przedstawienia 
Panny Boyle mo również do rozwiązania 
kilko problemów inscenizoqijnych. Musi 
manewrować czternastoma młodymi ludź
mi no małej scenie, no którą odważnie 
wstawił jedenaście prawdziwych łóżek. 
(„ .) „Kopciuch" - sardonicznie humory
styczna sztuko, która zawiera kilko 
wspaniałych ról, stanowi w efekcie nie
wątpliwy sukces Royal Court Theotre. 

SUE WARDLAW, „The Stogc" 
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Znakomitą sztukę „Kopc iuch" polskie
go pisarza Janusza Głowackiego przed
stawił Royal Courl Upstoirs . Aktorzy za
wodowi wraz z członkami amatorskiego 
Activi st Youłh Theoł re dodali siły i ja
s no ści k ażdemu momentowi sztuki do
sk onale pr zetłumaczonej przez Christine 
Paul . Duże wyrazy uznania należą się 
aktorom Youth Theotre zo ich dużą kon
sekwencję w grze. Proco w nieiypowym 
zespole - z zawodowymi aktorami przy
dało im zapewne ciekawych~ · doświad
cze ń i w iele sołysfokcji. 

„Kopciuch" nieoczekiwanie stole i nie
zmiennie przyciąga widzów - nie tylko 
z powodu linii fabularnej pełne j powi 
kłań, ole także z powodu nadzwyczaj
nej tonalnej różnorodności sztuki. W le j 
s lap-sł ick komedii sponiewieranych no-
s tolołek jest i łagodna komediowość , 
jest i solyryczno zjadliwość. Jest Io zo
lem jedno z najlepszych czę ści progra
mu granego w Londynie lego roku . 

PAM SCHWEITZER. „The Times" 
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