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OSOBYICHARACTERS 

Kopciuszek I Cinderella 
Aleksandra Liashenko, Izabela Milewska, 
Ewa Nowak, Agnieszka Pietyra, Maria Żuk 

Książę I The Prince 
Robert Gabdullin, Egor Menshikov, 
Sergey Popov, Maksim Wojtiul, 
Vladimir Yaroshenko 

Siostry Przyrodnie Kopciuszka 
Cinderella's Step-Sisters 

Petronela Sergey Basalaev, Sergey Popov, 
Jarosław Zaniewicz 
Urszula Bartosz Anczykowski, 
Carlos Martin Perez, Jacek Tyski 

Ojciec Kopciuszka I Ciderella's Father 
Zbigniew Czapski-Kłoda, Tomasz Prusak 

Wróżka Chrzestna I Fairy Godmother 
Karolina Jupowicz, Ana Kipshidze, 
Dominika Krysztoforska, Anna Lorenc 

oraz/ and 

AKT I, Scena 1 I ACT I, Scene 1 

Mistrz Tańca I Dancing-Master 
Adam Koza!, Carlos Martin Perez, 
Sebastian Solecki, Bartosz Zyśk 

Dwóch Skrzypków I Two Fiddlers 
Łukasz Błaszczyk, Piotr Kaniuga, 
Maciej Przestrzelski (muzycy I musicians) 

Krawiec I A Tailor 
Raphael Rautureau, Kurusz Wojeński 

Krawcowe I Dressmakers 
Katarzyna Białkowska, Sylwia Dytkowska, 
Tehelet Har Yam, Magdalena Śmigielska 

Szewc I Shoemaker 
Eduard Bablidze, Jakub Gut, Tomasz Prusak 

Fryzjer I Hairdresser 
Piotr Bednarczyk, Oskar Świtała 

Jubiler I A leweller 
Remigiusz Smoliński, Patryk Walczak 

AKT I, Scena 2 I ACT I, Scene 2 

Wróżka Wiosny I Fairy Spring 
Dagmara Dryl, Nathalie Fernandez, Ewa Nowak, 
Agnieszka Pietyra, Alicja Złoch 

Wróżka Lata I Fairy Summer 
Dagmara Dryl, Karolina Jupowicz, 
Ana Kipshidze, Anna Lorenc, Irina Wasilewska, 
Natalia Wojciechowska 
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Wróżka Jesieni I Fairy Autumn 
Dagmara Dryl, Nathalie Fernandez, 
Marta Fiedler, Aleksandra Liashenko, 
Emilia Stachurska 

Wróżka Zimy I Fairy Winter 
Barbara Bartnik, Magdalena Ciechowicz, 
Anna Lipczyk, Natalia Wojciechowska, 
Maria Żuk 

AKT II I ACT II 

Błazen I /aster 
Bartosz Anczykowski, Paweł Koncewoj, 
Patryk Walczak, Maksim Wojtiul, Bartosz Zyśk 

Przyjaciele Księcia I The Prince's Friends 

Wiosna I Spring 
Adam Koza!, Carlos Martin Perez, 
Egor Menshikov, Michał Tużnik, Bartosz Zyśk 

Lato I Summer 
Sergey Basalaev, Robert Bondara, 
Michał Chróścielewski, Robert Gabdullin, 
Vladimir Yaroshenko 

Jesień I Autumn 
Paweł Koncewoj, Sebastian Solecki, 
Patryk Walczak, Maksim Wojtiul, 
Jarosław Zaniewicz 

Zima I Winter 
Michał Chróścielewski, Sergey Popov, 
Vladimir Yaroshenko 

Zalotnicy I Suitors: 

Wellington 
Sergey Basalaev, Tomasz Piasecki, 
Sergey Popov 

Napoleon 
Bartosz Anczykowski, Arkadiusz Gołygowski, 
Jacek Tyski 

AKT III I ACT III 

Cała obsada I The Entire Cast 

Polski Balet Narodowy 
Orkiestra Opery Narodowej 

Uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej 
im. Romana Turczynowicza w Warszawie 

oraz statyści 

Polish National Ballet 
Orchestra of the Polish National Opera 

Students of the Roman Turczynowicz's Warsaw 
Ballet School and Extras 



Treść baletu 

Kopciuszek to córka zubożałego ziemianina. Stra
ciła matkę, kiedy była bardzo mała. Ojciec, czło
wiek dobry, ale słaby ponownie się ożenił lecz 
wkrótce znowu owdowiał. Druga żona pozostawi
ła go z dwiema pasierbicami - brzydkimi i na do
datek złymi pannami, które dokuczały ojczymo
wi, ile tylko mogły, a jego córce wyznaczyły rolę 
posługaczki - całymi dniami musi sprzątać dom, 
żeby lśnił jak lustro. 

AKTi 
Pokój w domu Ojca Kopciuszka 

Siostry Przyrodnie Kopciuszka szaleją z radości. 
Zostały zaproszone na bal w pałacu, a Kopciuszek 
będzie musiał pozostać w domu. Przez chwilę 
dziewczyna wspomina szczęśliwe dni, gdy żyła 
jeszcze jej matka. Ojciec próbuje pocieszyć córkę. 
Ujrzawszy to zazdrosne pasierbice wpadają w ok
ropną złość. 

Nieoczekiwanie pojawia się tajemnicza Stara Ko
bieta i prosi o jałmużnę. Złe siostry przeganiają 
staruszkę, a Kopciuszek daje jej kromkę chleba. 
Żebraczka przyjmuje ten gest z wdzięcznością 
i znika. 
Przybywają Krawiec, Krawcowe, Szewc, Fryzjer 
i Jubiler by pomóc Siostrom Przyrodnim przy
gotować się do balu. Mistrz Tańca ćwiczy z nimi 
gawota. W końcu ojciec i jego pasierbice wyjeż
dżają na bal pozostawiając Kopciuszka w smutku 
i samotności. 
Ponownie zjawia się Stara Kobieta, która w rze
czywistości jest baśniową Wróżką Chrzestną Kop
ciuszka. Znika gdzieś szara codzienność, a zdu
miona dziewczyna znajduje się w zaczarowanym 
królestwie piękna i fantazji . Pośród gwiazd wróżki 
Wiosny, Lata, Jesieni i Zimy ofiarowują jej swoje 
dary. 
Wróżka Chrzestna oznajmia Kopciuszkowi, że 

w nagrodę za swoją dobroć pojedzie na bal w naj
piękniejszej sukni. Przestrzega jednak, że musi 
opuścić pałac przed północą, wówczas bowiem 
czary przestaną działać i na powrót stanie się zwy
kłą służącą. 

Za sprawą Wróżki Chrzestnej srebrzysta dynia 
przyniesiona z ogródka zamienia się w wytworną 
karocę. Kopciuszek wyrusza na bal w pięknej, bia
łej sukni. 
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AKT II 
Sala balowa w pałacu 

Nadworny Błazen oczekuje rozpoczęcia balu. 
Przybywają goście, wśród nich Ojciec Kopciusz
ka z pasierbicami. Fanfary oznajmiają nadejście 
Księcia. 

Wkrótce, przy dźwiękach tajemniczej muzyki, 
przybywa także Kopciuszek w zaczarowanej karo
cy. Piękną dziewczynę wszyscy traktują jak księż
niczkę. Nie rozpoznają jej nawet Siostry Przyrod
nie. Oczarowany Książę ofiarowuje nieznajomej 
pomarańcze, niezwykle rzadkie owoce w jego 
królestwie. Kiedy goście się rozchodzą, Książę 

i Kopciuszek wyznają sobie miłość. Ponownie 
rozbrzmiewa walc i w ferworze tańca dziewczyna 
zapomina o przestrodze Wróżki Chrzestnej. 
Nagle zegar wybija dwunastą . Kopciuszek wybie
ga z pałacu gubiąc na schodach pantofelek. Za
kłopotany Książę podnosi go i przysięga odnaleźć 
ukochaną. 

AKT III 
Po balu 

Kopciuszek znowu jest w domu. Czy to był sen? 
Rozmarzona potyka się, a z kieszeni wypada jej 
pantofelek. Teraz jest już pewna, że naprawdę tań
czyła z Księciem. Tymczasem do domu wracają 
siostry i przechwalają się, jak wspaniale bawiły się 
na balu, jak wielkie miały powodzenie w tańcu. 
Ojciec oznajmia, że przybył Książę w poszukiwa
niu dziewczyny, która zgubiła pantofelek. Siostry 
Przyrodnie Kopciuszka próbują wcisnąć swoje 
niezgrabne stopy do małego pantofelka. Każda ma 
nadzieję przekonać Księcia, że to jej zguba. Kop
ciuszek przyklęka, aby im pomóc, a wtedy z jej 
kieszeni wypada drugi pantofelek. Książę natych
miast rozpoznaje w skromnej dziewczynie piękną 
księżniczkę z balu. 
Pojawia się Wróżka Chrzestna. Zakochani padają 
sobie w ramiona. Książę zabiera Kopciuszka do 
krainy szczęścia ... 



Clement Crisp 

Frederick Ashton 
i jego Kopciuszek 

Studiując historię Royal Ballet jako brytyjskiego zespołu narodowego, widzimy 
jak zasadnicze znaczenie dla jego tożsamości miała inwencja twórcza Sir Frede
ricka Ashtona. W swoich choreografiach obdarzył on bowiem tancerzy angiel
skich oryginalnym wizerunkiem i wymiarem duchowym. Dzięki temu stali się 
oni symbolem narodowej sztuki baletowej . Takie twierdzenie może się wydawać 
komuś przesadzone, wzbudzać czyjeś zastrzeżenia. Jednak bez Ashtona balet 

brytyjski nigdy by się tak nie rozwinął. Nie zająłby trwałego miejsca w światowej 
tradycji akademickiego tańca klasycznego, nadal żywej i stale rozwijającej się 
również dzięki niemu. 

B 
łogosławieństwem dla Ashtona - dla nas 
wszystkich - była dominująca pozycja 
Dame Ninette de Valois (założycielki 

Sadler's Wells Ballet, przekształconego w 19 56 ro
ku w The Royal Ballet) oraz Constanta Lamberta 
jako osobowości muzycznej, dyrygenta, kompo
zytora i aranżera partytur, a co więcej arbitra inte
lektualnego. Ostatecznie jednak trzeba przyznać, 
że to właśnie Frederick Ashton ukształtował styl 
baletu angielskiego i wizerunek tańczących Bry
tyjczyków, co w krótkim czasie doprowadziło 

młody zespół założony przez De Valois na szczyty 
sztuki baletowej. 

Lata trzydzieste ubiegłego wieku były okresem na
szej pracy u podstaw, tworzenia fundamentów ba
letu brytyjskiego, uświadamiania tancerzom i wi
dzom ile można osiągnąć w tej dziedzinie sztuki. 
Ninette de Valois miała wówczas ogromne szczęś
cie, bo tańczyła u niej słynna i cudowna balerina 
Alicia Markova. Sama także przeżywała niezwykle 
twórczy okres (jej Szach-mat i Żywot rozpustnika, 
a nawet hieratyczny Hiob, to dzieła mistrzowskie
go formatu i niezawodnej wyobraźni; wyróżniał 
ją również wspaniały zmysł plastyczny - niezrów
nany w całej historii zespołu). Lambert był w tym 
czasie jej konsultantem i gwarantem standardów 
muzycznych. Od 1935 roku był również obok niej 
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Frederick Ashton, który już wcześniej ujawnił 

swoje wielkie możliwości choreograficzne. Teraz 
jednak zyskał poczucie bezpieczeństwa i natchnie
nie, jakie zapewniał mu stały zespół baletowy 
(a w nim młodziutka balerina Margot Fonteyn), 
którego wizerunek mógł dalej kształtować . Do 
1939 roku, mając już w dorobku pierwszą, choć 

skromną jeszcze Śpiącą królewnę, zespół osiągnął 
niesamowicie wiele jak na osiem lat swojego ist
nienia. 

Wojna mogła zniweczyć dotychczasowe wysiłki 
De Valois. W rzeczywistości jednak nasz balet 
przeżywał w tym okresie prawdziwy rozkwit. Pub
liczność szukała w nim ucieczki od wojennych 
napięć i lęków (pamiętam, że jako dziecko zaczą
łem wtedy chodzić na przedstawienia baletowe), 
zaś Ashton (pomimo służby wojennej w RAF-ie) 
nadal tworzył balety. Przeprowadzka zespołu do 
Covent Garden w 1946 roku, wspaniała nowa in
scenizacja Śpiącej królewny Mariusa Petipy z Mar
got Fonteyn i Robertem Helpmannem oraz z Con
stantem Lambertem w kanale orkiestry, a wreszcie 
coraz lepszy zespół baletowy - wszystko to było 
ukoronowaniem wysiłków Ninette de Valois i do
dawało Ashtonowi twórczego rozpędu. Jego balet 
Symphonic Variations z 1946 roku był wyznaniem 
wiary w klasyczny styl tańca. 



W 1948 roku Ashton dał kolejne dwa dowody 
przywiązania do tańca klasycznego. Jeszcze przed 
wystawieniem pierwszego brytyjskiego baletu peł
nospektaklowego - właśnie Kopciuszka, w którym 
wyrażał uznanie dla tradycji Mariusa Petipy - zre
alizował również swoje Scenes de ballet. Pokazane 
po raz pierwszy w lutym tego roku, nawiązywały 
one do dawnych przedstawień baletowych Teatru 
Maryjskiego, o których Ashton jedynie słyszał 

z opowiadań, a teraz stworzył ich własną wizję. 
Jego nowa praca była kwintesencją maniery pe
tersburskiego stylu tańca, sprowadzoną do zwię
złych obrazów, które działały na wyobraźnię jak 
haiku. Jedną z umiejętności Ashtona jako twórcy 
była zawsze zdolność dochodzenia do sedna spra
wy, zatem z dawnego stylu Petipy wydobył on te 
elementy, które uznał za ekscytujące i piękne . Był 

to akt pełnego miłości uznania. (Gdy Ashton wy
szedł kiedyś z popołudniowego przedstawienia 
Śpiącej królewny, powiedział: „Właśnie odbyłem 
prywatną lekcję u Petipy''.) 

Realizując Kopciuszka ponownie składał hołd Pe
tipie, jednak partytura Siergieja Prokofiewa stwa
rzała mu szersze możliwości w zakresie struktury 
spektaklu, choć korzystał z muzyki wywodzącej 
się z szacownej tradycji baletu petersburskiego. 
David Vaughan - w swym bezcennym opraco
waniu na temat baletów Ashtona - wspomniał, 

że choreograf myślał o stworzeniu baletu pełno
spektaklowego już w 1939 roku, ale przeszkodziła 
mu w tym wojna. Wraz z przeniesieniem zespołu 
Sadler's Wells Ballet do Covent Garden w 1946 
roku pojawiła się jednak potrzeba wzbogacenia 
popularnego wciąż repertuaru „klasyków" XIX
wiecznych, a poszukiwanie odpowiedniej party
tury (u niego zawsze na pierwszym miejscu) do
prowadziło Ashtona do Sylwii Delibes'a. Wtedy 
jednak odłożył ten projekt na kolejne cztery lata. 

Wybór padł na Kopciuszka Prokofiewa, dzie
ło skomponowane podczas wojny i wystawione 
po raz pierwszy przez Balet Bolszoj w Moskwie. 
Pociągała go ta muzyka. Słyszał w niej wyraźnie 
emocje, jakimi kompozytor obdarzył swoją bo
haterkę: „poetycką miłość Kopciuszka i Księcia, 
narodziny i rozkwit tej miłości, przeszkody na 
jej drodze i w końcu jej spełnienie". Rozszyfrował 
też zamiary, które Prokofiew miał wobec „baletu 
klasycznego z wariacjami, adagiami, pas de deux, 
itp ... Kopciuszka - pisał kompozytor - widzę nie 
tylko jako postać bajkową, lecz także jako osobę 
realną, czującą, doświadczającą i poruszającą się 
wśród nas''. Jedyna większa ingerencja w party-
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turę była wynikiem decyzji Ashtona, by usunąć 
sekwencję podróży, którą Prokofiew napisał dla 
zilustrowania wędrówki Księcia w poszukiwaniu 
nieznanej ukochanej. „Nie podobały mi się miej
sca, do jakich docierał Książę, ani skomponowana 
do nich muzyka': powiedział do Vaughana, a każ
dy kto wysiedział w teatrach rosyjskich podczas 
monotonnej sceny podróży Księcia, będzie mu 
wdzięczny za taką decyzję. 

Ashton rozpoczął właśnie najbardziej twórczy 
okres swojego życia, więc potrzebował jedynie 
sześciu tygodni, by skomponować choreografię 
swojego Kopciuszka. Zadanie było o tyle trudne, 
że Margot Fonteyn - przewidziana jako pierwszy 
Kopciuszek - zaledwie miesiąc wcześniej doznała 
poważnej kontuzji. Z tego powodu rolę Kopciusz
ka zatańczyła ostatecznie Moira Shearer, która 
miała wymieniać się Fonteyn w pierwszej serii 
przedstawień. Lekkość tej tancerki, jej delikat
ność i zwinność oraz wyjątkowa uroda zapewniły 
wszystko co niezbędne dla stworzenia wizerunku 
bajkowej bohaterki. Choreografia płynęła niesio
na falą „musique" nieprzeparcie „dansante" (kry
tycy londyńscy ciskali wprawdzie gromy na samą 
partyturę, ale wyszła ona z tego bez szwanku). 
Pogodny humor, delikatne emocje, szczęśliwa in
wencja taneczna promieniowały wprost z Ashto
na. Aluzyjna struktura niedawnych Scenes de bal
let tutaj otworzyła się i powstały okazałe numery 
taneczne z płynną, prawdziwą narracją. Klasyczna 
scena zbiorowa z gwiazdami w I akcie to wzór po
mysłowości i muzycznego wdzięku . Wróżki Pór 
Roku wykonują wariacje wzbogacające styl Pe
tipy o pełną polotu świeżość. (Nadia Nerina tak 
wspominała swoją pierwszą próbę do roli Wróżki 
Wiosny: Ashton spytał mnie: „Jak ci brzmi [mu
zyka] ta twoja Wróżka Wiosny?" „Jak rozkwitanie 
pąków" - odpowiedziałam, a Ashton oznajmił -
„W takim razie tak to zrobimy!" I rzeczywiście tak 
zaczynało się moje solo, stąd właśnie te małe pod
skoki i ruchy rąk''.) 

Frederick Ashton obdarzył tytułową postać natu
ralną szczerością i radością życia (taniec z miotłą 
w kuchni to jeden z najpiękniejszych żartów cho
reograficznych), a liryzm Prokofiewa połączony 
z niepokojem podczas balu (gdy bohaterkę prześla
duje wizja północy) wspaniale ujawnia się w jej tań
cach solowych i w wielkim duecie. Z klasycyzmem 
Kopciuszka i Księcia świetnie kontrastują inne 
postacie: gwałtowny Błazen, pedantyczny Mistrz 
Tańca i służba z I aktu, a nawet uczestnicy balu. 
I oczywiście Siostry Przyrodnie. Ich opracowanie 

Robert Helpmann i Frederick Ashton 
jako Siostry Przyrodnie Kopc iuszka, Royal Ballet, 1965 

fot. Donald Southern 



en travesti (choć te role tańczą czasem kobiety, co 
w Rosji jest regułą) wydaje się z kolei hołdem dla 
angielskiej tradycji pantomimy. Pierwsi wyko
nawcy tych ról: Robert Helpmann i sam Frederick 
Ashton byli prywatnie wytrawnymi figlarzami 
i często dzielili się swoimi żartami na temat in
nych. Pierwotny wygląd sióstr był natomiast wzo
rowany na dwóch kobietach, które obaj artyści 

dobrze znali. Krótki czas prób wystarczył jedynie 
na to, by opracować w szczegółach rolę Helpman
na - jako wybuchową sekutnicę, przewracającą 
oczami niczym pędzący koń. Natomiast Ashton 
zdążył tylko naszkicować postać drugiej siostry -
jako przeciwieństwo tej pierwszej, osobę zdomi
nowaną przez tamtego potwora. Podczas przed
stawień wydobywał jednak maksimum humoru 
i emocji z trwożliwych pragnień i straszliwej nie
śmiałości tej postaci. Fakt, że siostra w wykona
niu Ashtona stała się w efekcie drugą bohaterką 
przedstawienia (i wlokąc się smętnie pod koniec 
baletu zabierała ze sobą serca publiczności) jest 
dowodem wielkiego talentu Ashtona jako tance
rza-aktora. 
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Margot Fonteyn i Michael Somes 
jako Kopciuszek i Książę 
Sadler 's Wells Ballet, 1948 
fot. Roger Wood 

Ustanowiona przez Prokofiewa równowaga tych 
rożnych elementów została wspaniale podtrzy
mana przez choreografa. Wyrażany niekiedy żal, 
że baletowi brak rozkosznej kulminacji w posta
ci wielkiego pas de deux dla Kopciuszka i Księcia 
w finale wcale nie martwił Ashtona, który w dal
szych latach dokonał kilku zmian w choreografii. 
Zakończenie baletu, jakby we śnie, sugeruje bo
wiem perspektywę szczęścia dla zakochanych. 

Ten Kopciuszek to arcydzieło, którego bogactwo 
składników i subtelność powiązań - między tańcem 

a postaciami, akcją i obrazami - jest większe niż 
można by oczekiwać w balecie pod tytułem, który 
nie budzi wielkich oczekiwań (zbyt wiele pantomim 
zepsuło nam wcześniej w Anglii tę bajkę). Wierny 
jak zwykle partyturze, Ashton rozumie ją doskonale, 
uwydatnia subtelnymi sposobami. Sięga daleko poza 
narrację, dostrzegając w niej prawdy poetyckie i nie 
mniej poetyckie prawdy choreograficzne. W sali 
balowej oglądamy dziewczynę pogrążoną w ma
rzeniach o szczęściu, ale prześladowaną umykają
cym czasem, który wróży utratę tego szczęścia. Przy 
czym choreograf bardzo wnikliwie i po mistrzowsku 

Robert Bell i Krzysztof Pastor 
jako Siostry Przyrodnie Kopciuszka 
Het Nationale Ballet, 1994 
fot. Deen van Meer 

ukazuje tańcem zarówno ponadczasową, pełną ma
rzeń radość, jak i nieubłagany upływ czasu. A wszyst
ko to zostało wyrażone klasycznym językiem tańca 
akademickiego, który - sam w sobie - także jest 
wartością tego Kopciuszka. Tyle, że Ashton nadał 
mu tu odświeżoną siłę ekspresji i narodowy koloryt. 
Solowe partie Wróżek, choreografia dla Kopciusz
ka i Księcia, ewolucje gwiazd - to prawdziwe cuda, 
owoce geniuszu wielkiego choreografa. Dzięki jego 
Kopciuszkowi poznajemy smak dawnego baletu car
skiego Sankt Petersburga. „Prywatne lekcje" Ashtona 
u Petipy dały doskonały rezultat. 

Prapremiera Kopciuszka z muzyką Siergieja Pro
kofiewa odbyła się w Teatrze Bolszoj w Moskwie 
21 listopada 1945 roku w choreografii Rościsła
wa Zacharowa. Inscenizację Fredericka Ashtona 
pokazano po raz pierwszy 23 grudnia 1948 roku, 
z Moirą Shearer (Kopciuszek), Michaelem Some
sem (Książę) oraz z Robertem Helpmannem i Fre
derickiem Ashtonem w rolach Sióstr Przyrodnich. 
Kopciuszka Ashtona wznowiono potem w Londy
nie 23 grudnia 1965 roku w nowych dekoracjach 
(Henry Bardon) i kostiumach (David Walker), 

a kolejna realizacja miała premierę 16 grudnia 
1987 roku w scenografii Davida Walkera. Czwar
ta z kolei inscenizacja w Royal Ballet, pojawiła się 
dokładnie 55 lat od prapremiery baletu Ashtona. 
Ta premiera, 23 grudnia 2003 roku, zrealizowana 
została pod nadzorem Wendy Ellis Somes, w no
wej scenografii Toera van Schayka i kostiumach 
Christine Haworth. 

Clement Crisp to znany brytyjski krytyk i pisarz baletowy. Studiował 
na uniwersytetach w Bordeaux i Oxfordzie. Od 1966 roku był kry
tykiem magazynu „Spectator", a od 1970 r. dziennika „Financial 
Times". Jeden z najwybitniejszych pisarzy baletowych i wieloletni ar
chiwista Royal Academy of Dancing. Współautor cenionych książek 
fachowych: Ballet for All (z Peterem Brinsonem), Ballet: An /llustrated 
History (z Mary Clarke), Making a Ballet (z Clarke) , Ballet in Art 
(z Clarke), Design for Ballet (z Clarke), lntroducing Ballet (z Clarke) , 
History of Dance (z Clarke), The Balletgoer's Guide (z Clarke) , Danc
er (z Clarke) i Ballerina (z Clarke) . Uhonorowany Queen Elizabeth 
li Coronation Award. Kawaler duńskiego Orderu Dannebrog. Artykuł 
jest przedrukiem z programu ostatniej inscenizacji Kopciuszka Fred
ericka Ashtona w Royal Bal let. [przekład : Joanna Dutkiewicz] 



Baśń o Ye Xian, czyli ch i ński pierwowzór Kopciuszka, 
po raz pierwszy spisana zosta ła jeszcze przed rozpo
wszechnien iem się w Chinach okrutnego zwyczaju 
krępowania stóp. Przez kolejne wieki miniaturowy 
bucik Ye Xian był niedośc i gnionym wzorem dla dziew
czynek poddawanych zab iegowi miażdżenia koś ci. 

Początki. Greckie sandały i skrępowane chińskie stópki. 
Zaczęło się mało bajkowo. Od historycznych kro
nik. Jakieś cztery wieki przed narodzeniem Chry
stusa jeden ze starożytnych greckich skrybów 
wspomniał w swoich zapiskach o pewnej niewol
nicy. Według źródeł błękitnooka pół-Greczynka 
Rodopis dostała się do egipskiej niewoli i tam, 
niezwykłym zrządzeniem losu została żoną jed
nego z władców. Kilka wieków później inny gre
cki historyk nawiązuje do legendy dotyczącej tej 
samej niewolnicy. Właśnie w tej wersji bohater
ka zamienia się w egipskiego Kopciuszka. W jaki 
sposób? Podczas kąpieli jeden z jej wyszywanych 
turkusami sandałów porywa potężny orzeł. San
dał ląduje potem na głowie władcy, który wysyła 
sługi w najodleglejsze zakątki kraju, aby znaleźli 
właścicielkę . 

Historia Rodopis była tylko nawiązaniem do ust
nego przekazu. Pierwszą spisaną baśń znajdziemy 
dopiero kilkaset lat później , w IX wieku w Chi
nach. Dla niewprawnego europejskiego czytelnika 
historia traktowanej podle przez macochę Ye Xian 
jest zawiła i trochę dziwaczna. Znaną nam wróż-
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kę chrzestną zastępują zakopane ości złotej rybki, 
w które wstępuje duch zmarłej matki Ye Xian. Bal 
u księcia to z kolei egzotyczny festiwal, podczas 
którego wszystkie panny z okolicy próbują znaleźć 
mężów. Ale są w tej opowieści i te najważniejsze, 
znajome wątki z bajki o Kopciuszku. Okrutna 
macocha i przyrodnia siostra (tym razem tylko 
jedna), wyczarowane przez rybkę strojne szaty, 
wreszcie zgubiony pantofelek. Złoty i pięknie haf
towany. Kupiec, który go przypadkiem znajduje, 
zabiera go ze sobą na dwór królewski. Zachwyca 
się nim ze względu na niezwykle cenny jedwab, 
ale i na niewielki rozmiar. Pantofelek będzie zresz
tą w kolejnych wersjach chińskiej legendy coraz 
mniejszy. Opowieść spisana została w czasach dy
nastii Tang, kiedy to okrutny zwyczaj krępowania 
dziewczynkom stóp bandażami dopiero się rodził . 

Jeszcze dwieście lat później obejmował tylko naj 
wyższe warstwy społeczne. W XVI wieku przez 
kolejne czterysta lat bajkowa Ye Xian, właścicielka 
najmniejszych stópek w kraju, będzie niedościg
nionym wzorem dla wszystkich młodych Chinek. 



Porzucony na balu pantofelek zrobił oszałamiającą karierę d zi ęki Charlesowi Perrault. Piszący 
poważne traktaty literat na dworze Ludwika XIV nie przypuszczał nawet, że przejdzie do historii 
jako autor bajki o Kopciuszku. Zbiór opowiadań dla dzieci wydal podpisując się imieniem 
swojego syna. 

Kopciuszek właściwy, czyli niepoważne dzieło poważnego autora. 

W tym samym czasie niemal identyczna baśń 
znana była choćby na Filipinach. Podobne histo
rie pojawiały się też w innych krajach Dalekiego 
i Bliskiego Wschodu. W końcu także w Europie. 
Wątek zgubionego bucika i skrzywdzonej bo
haterki, którą los w końcu sowicie wynagradza, 
przez wieki powtarzał się w wielu ludowych przy
powieściach . A jednak Kopciuszek pewnie nigdy 
nie zrobiłby tak oszałamiającej kariery, gdyby nie 
Charles Perrault i jego wersja bajki. Ta najbardziej 
znana, z wróżką chrzestną, karocą z dyni i mysza
mi zamienionymi w konie. I oczywiście z zaczaro
wanym pantofelkiem. Zabawne, że sam Perrault 
nie myślał raczej o sobie jak o bajkopisarzu. Pod 
wydanymi w 1697 roku Bajkami Babci Gąski, 

w których obok Kopciuszka znalazły się m.in. Kot 
w butach, Czerwony Kapturek, czy Tomcio Paluch 
nawet nie podpisał się własnym nazwiskiem. Wo
lał, aby pamiętano go raczej jako członka Akade
mii Francuskiej, superintendenta królewskiego, 
autora poematów i rozpraw, takich jak Dialog 
o miłości i przyjaźni czy Wiek Wielkiego Ludwika. 
Stało się inaczej. To bajki, które spisał ponoć głów
nie po to, aby udowodnić wiernym wyznawcom 
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klasycyzmu, że bogactwo literatury nie kończy się 
na dziełach starożytnej Grecji i Rzymu, przynio
sły mu nieśmiertelność. A pośród nich szczegól
nie ta o dziewczynce ochrzczonej przez Perraulta 
„Cendrillon" od francuskiego „cendre", popiołu 
z komina, który osmalał jej buzię. Perraulta nie 
przebili dwa wieki później bracia Grimm. Być 
może dlatego, że ich bajka jest o wiele bardziej 
okrutna, z motywem obcinania przez zazdrosne 
siostry Kopciuszka pięty i palców (aby zmieścić 
ich niezgrabne stopy w maleńkim buciku) i z nie 
mniej krwawym zakończeniem, kiedy to gołębie 
wydziobują siostrom oczy. 

Perraultowska wersja stanie się w przyszłości pod
stawą dla niezliczonych scenicznych adaptacji 
i niemal wszystkich hollywoodzkich wersji baj
ki. Także tej chyba najsłynniejszej, disneyowskiej 
z 1950 roku. Spośród wszystkich klasycznych 
animacji Walta Disneya właśnie ta była najwier
niejsza literackiemu oryginałowi. Podobno Dis
neyowi tak bardzo zależało na ekranizacji bajki, 
że postawił wszystko na jedną kartę. Gdyby wy
produkowany za zawrotną na tamte czasy sumę 

Wiek XIX i XX należały do Kopciuszka. Rossini zamienił bajkę w operę dla dorosłych , a dobrą wróżkę 
zastąpił filozofem Alidom. Kilkadziesiąt lat później powstała baletowa wersja Johanna Straussa, 
a potem ta najsłynniejsza - Prokofiewa Z kolei Walt Disney uczynił z bohaterki bajki ikonę popkultury. 
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Dziś trudno sobie wyobrazić imperium Disneya bez zamku Cinderelli. Kultowa 
animacja powstała w roku 1950 i byla nie tylko jednym z najwierniejszych 
bajkowemu oryginalowi disneyowskich filmów, ale i jedną z najdroższych 
produkcji tamtych lat. Gdyby nie odniosła sukcesu, doprowadziłaby wytwórnię 
do bankructwa. 

18 

3 milionów dolarów Kopciuszek nie okazał 
się kinowym hitem, cała wytwórnia po
szłaby z torbami. Po latach z animowanej 
bajki wszech czasów zakpią twórcy innej 
kultowej produkcji - Shreka. Trudno się nie 
uśmiechnąć widząc w filmie jedną z sióstr, 
czy może raczej jednego z braci Kopciuszka 
z makijażem w stylu drag queen. 

Wróćmy jednak do czasów bliższych Perra
ultowi. Zanim komukolwiek przyszło do 
głowy, że do grona greckich muz dojdzie 
jeszcze dziesiąta, w całej Europie panowała 
moda na francuskiego Cendrillona. Niemal 
każdy kraj dorobił się rodzimych wersji. 
Polski Kopciuszek miał konkurencję w po
staci Popiełuszki, czy swojskiego Baraniego 
Kożuszka (znanego dziś z kultowego zbioru 
Bajarka opowiada). Była czeska Popielka, 
rosyjska Załuszka, niemieckie Aschenput
tel i Aschenbroedel, czy włoska Cinderella. 
Ich historie spisywano i wystawiano. Kop
ciuszek inspirował dramatopisarzy i kom
pozytorów. Najbardziej znane inscenizacje 
baletowe to nie tylko ta Siergieja Proko
fiewa, ale i Johanna Straussa. Z kolei spo
śród kilku operowych wersji najciekawszą 
historię ma chyba ta autorstwa Rossiniego. 
Włoski kompozytor miał na jej napisanie 
niecały miesiąc. Jeszcze podczas pracy nad 
Cyrulikiem sewilskim zobowiązał się w eks
presowym tempie oddać kolejny utwór, tak 
żeby zdążyć przed świętami Bożego Na
rodzenia. Po drodze powstał jeszcze jego 
Otello. W rezultacie Rossini napisał operę 
komiczną w dwóch aktach, niezbyt wier
ną bajkowemu pierwowzorowi. Dziś Kop
ciuszek albo pochwała dobroci jest jednym 
z chętniej wystawianych utworów kompo
zytora, ale w czasie premiery w 1817 roku 
przyjęto go raczej chłodno. Nie obyło się też 
bez skandalu: głównie przez to, że z obawy 
przed reakcją cenzury na unoszenie suk
ni podczas sceny przymiarki pantofelka, 
w ostatniej chwili autor libretta zdecydo
wał się na epokową zmianę. Bucik zastąpiła 
bezpieczniejsza bransoletka. Jeden z roz
czarowanych krytyków w swojej recenzji 
napisał z przekąsem: „Jeden bodaj powód 
mógł usprawiedliwić ( . . . ) zmianę panto
felka Kopciuszka na bransoletkę. Ten mia
nowicie, że wykonawczyni głównej roli ma 
piękne ręce, ale brzydką stopę''. 

Sergiejowi Prokofiewowi w komponowaniu Kopciuszka przeszkodzi ła 

li wojna światowa . Do pisania wrócił w 1943 roku. Premiera odbyla 
się w Teatrze Bolszoj i skończyla się owacją na stojąco. 
Byly to ostatnie dobre chwile w karierze kompozytora, któ ry wkrótce 
popadl w nielaskę u radzieckich władz . 

A co z wersją Siergieja Prokofiewa? 

Z jego Kopciuszkiem nie było już tak zabawnie. 
Prapremiera słynnego baletu na scenie Teatru 
Bolszoj w 1945 roku była wielkim sukcesem, ale 
też punktem zwrotnym w życiorysie i karierze 
genialnego rosyjskiego twórcy. To właśnie wtedy 
kompozytor po raz ostatni przyjmował od zachwy
conej radzieckiej publiczności owację na stojąco. 
Kiedy pięć lat wcześniej Prokofiew zaczynał pracę 
nad Kopciuszkiem (przerwie ją z powodu wojny), 
miał jeszcze opinię twórcy zasłużonego Związkowi 
Radzieckiemu. Dla swojego kraju opuścił Zachód, 
gdzie przez lata robił oszałamiającą karierę. Wró
cił, bo naiwnie liczył, że w państwie komunistycz
nym nie będzie „kłaniać się wydawcom, agentom, 
sponsorom i mecenasom sztuki". Pamiętał też za
chwyty nad nim i nad jego muzyką z początków 
Rewolucji. Tylko, że od czasów Rewolucji wiele się 
zmieniło. Stalin na dobre rozpętał terror. Moskwa 
okazała się dla Prokofiewa pułapką. 

Przeprowadził się w drugiej połowie lat 30. Właś
ciwie już nie dobrowolnie. Jakiś czas jeszcze się 
wahał, czy na pewno chce zostać na stałe. W Pary
żu zostawiał rodzinę, a sam pomieszkiwał w mo
skiewskich hotelach. W końcu zabrano mu pasz
port i zmuszono do sprowadzenia żony i synów. 
Przez kolejne kilkanaście lat był zdany na łaskę 
i niełaskę władzy - był zabawką w jej rękach . Na 
Zachodzie uważany za objawienie, we własnym 
kraju co chwila musiał się tłumaczyć ze swojej 
twórczości. Zarzucano mu formalizm, burżuazyj
ną wulgarność w muzyce, a chwilę później Stalin 
wręczał mu ordery za inny utwór. 
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Czas, kiedy powstawał Kopciuszek był dla Prokofie
wa wyjątkowy. Zakochał się w młodszej o połowę 
poetce i tłumaczce Mirze Mendelssohn, odzyskał 
na chwilę siły witalne. I tu wtrąciła się władza. 

W 1947 roku bez pytania kogokolwiek o zgodę 
unieważniono małżeństwo kompozytora z Liną 
Prokofiew, obywatelką Hiszpanii, matką jego obu 
synów. Powód? Rada Najwyższa wydała dekret za
braniający wszystkim obywatelom małżeństw z cu
dzoziemcami, który jednoczesśnie anulował waż
ność już zawartych małżeństw. Lina po rozwodzie 
niemal natychmiast trafia do łagru za szpiegostwo. 
Na domiar złego Prokofiew ma jeszcze wypadek. 
Silny wstrząs mózgu w połączeniu z ogromnym 
stresem powoduje, że do końca życia boryka się 
z ostrymi migrenami i nagłymi skokami ciśnienia. 
Ostateczny cios przychodzi w roku 1948. To wtedy 
władze potępiły prawie całą jego twórczość. Zwykle 
butny, nawet arogancki Prokofiew niknie w oczach. 
Kiedy w kameralnym gronie na zamkniętym spek
taklu orkiestra gra jeden z jego ostatnich utworów, 
muzykom trzęsą się ręce. Boją się grać kompozycję 

wroga ludu. 

Finał tej historii jest niezwykły. Kompozytor umie
ra dokładnie w tym samym dniu co jego prześla
dowca, 5 marca 1953 roku. Z powodu śmierci Sta
lina ulice w całym kraju są zablokowane, nie działa 
komunikacja miejska. Nie ma szans na umiesz
czenie jakiegokolwiek nekrologu, żadna śmierć 
w obliczu śmierci wodza się nie liczy. Trudno zor
ganizować Prokofiewowi pochówek, w Moskwie 
zabrakło kwiatów - wszystkimi udekorowano 
wieńce dla wodza, trzeba je zastąpić papierowymi. 
Nad grobem zbiera się tylko garstka ludzi. Dokład
nie dzień później w Polsce, w Katowicach ówczes
ny szef Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego 
Radia, Grzegorz Fitelberg mówi łamiącym się gło
sem do muzyków: 
- Wczoraj zmarł jeden z największych ludzi na
szego wieku( .. . ). Proszę o uczczenie minutą ciszy 
pamięci Siergieja Prokofiewa. 
Według anegdoty po minucie Fitelberg, rozpoczy
nając próbę i otwierając nuty, rzucił jeszcze w stro
nę orkiestry: - Podobno umarł też Stalin. 
Jeszcze w tym samym roku Kopciuszek miał pol
ską prapremierę. Tytułową rolę zatańczyła Leoka
dia Zienko, a widownia Opery Śląskiej w Bytomiu 
pękała w szwach. • 

Zofia Fabjanowska-Micyk, japonistka, dziennikarka związana 
z miesięcznikiem „Zwierciadlo". Redaktor naczelna subiektywnego 
przewodnika po Warszawie „Citydoping". 



Wojtek Kocołowski, Barbara Kosecka 

Coś dla zwolenników równouprawnienia - Kopciuszkiem jest chłopak 
i to jego but trzyma w dłon iach księżn i czka . 
Anna Maria Albergetti , CinderFe/la , 1960 

Jedna z najstarszych i najżywotniejszych 
bajek świata. Promocja modelu kobiety 
BMW - „biernej, miernej, wiernej". 
Ideowo skompromitowana, żyje pełnią 
życia we wszystkich obszarach popkultury. 

W 
klasyfikacji słynnych XX-wiecz
nych bajkologów Anttiego Aarne
go i Stitha Thompsona bajkę Kop

ciuszek opatrzono symbolem 5 lOA. Cinderella 
(z francuskiego Cendrillon, od „cendre" - popiół, 

inaczej Zołuszka, Popiełucha lub Aschenputtel), 
wywodzi się ze starożytności i funkcjonuje na 
świecie w około siedmiuset zbadanych do dziś wa
riantach. Kategorię 5 lOA Kopciuszek zawdzięcza 
dwóm podstawowym motywom, które pozwoliły 
umieścić ją w szufladce „Magiczni pomocnicy" 
i pod wiele mówiącą zakładką „Prześladowane 
heroiny''. 

Te dwie cechy określają Kopciuszka najdobitniej. 
Wszystkie przemiany bohaterki odbywają się za 
sprawą nadnaturalnych interwencji - to opowieść 
o sprawiedliwości „kosmicznej" i nieracjonalnej . 
Za to, że Kopciuszek cierpi niezawinione krzywdy, 
spotyka go fantastyczna, niespodziewana nagro
da. Jak mało która z tysięcy bajek, Kopciuszek czy
ni z bierności cnotę - i zwalnia odbiorcę z samo
dzielnego myślenia. Dzieje udręczonej przez złych 
ludzi Popiełuchy, która znosi wołające o pomstę 
do nieba krzywdy bez słowa skargi, są pochwa
łą pasywności. W dodatku ta pasywność nie jest 
w żaden sposób nastawiona na rozwijanie w so
bie filozoficznych cnót stoicyzmu, lecz na wiarę 
w cud. Czarodziejskie moce uważnie monitorują 
przebieg wypadków tak, by rachunki krzywd zo
stały na koniec wyrównane. „A może, gdy snom 
zaufam, to spełnią się pewnego dnia? I świt nie 
przerwie moich marzeń, a potem się okaże, że do
bry mój sen wiecznie trwa . .. " - śpiewa z nadzieją 
bohaterka disneyowskiej adaptacji (Kopciuszek, 
1950 rok) . 
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Fabuła bajki pokazuje, że w gruncie rzeczy „wy
starczy marzyć". Nie ma w niej żadnego prostego 
dydaktyzmu bajek Ezopa czy La Fontaine'a, który 
uczyłby aktywnych postaw etycznych. Zestawiając 
ją z historią leniwego konika polnego i pracowitej 
mrówki, zakończonej śmiercią z głodu i chłodu 
tego pierwszego, szybko dostrzeżemy miałkość 
płynącej z Kopciuszka życiowej nauki. Bohaterka 
jest co prawda wynagradzana nie tylko za spoty
kającą ją niesprawiedliwość, lecz również za realne 
cnoty: skromność, pokorę, pracowitość, pogodę 

ducha, wrażliwość na krzywdę. W wielu wersjach 
bajki dziewczyna pomaga innym np. w chińskiej 
pielęgnuje rybkę, usiłując bezskutecznie uratować 
ją przed zjedzeniem przez macochę. Tak się jed
nak składa, że są to zalety, które uprzywilejowani 
zawsze chcieliby widzieć u osób tych przywilejów 
pozbawionych: bogaci u biednych, silni u słabych, 
dorośli u dzieci, testosteronowi mężczyźni u pro
gesteronowych kobiet. Etycznie dyskusyjne prze
słanie: cierp w ciszy, haruj, aż w końcu ktoś cię 
zauważy i nagrodzi; pielęgnuj w sobie cnoty bier
ności i cierpliwości, podczas gdy inni korzystają 
z twoich przywilejów, zaniedbują cię fizycznie 
i emocjonalnie, znęcają się nad tobą powtarzając, 
że do niczego się nie nadajesz - ma wiele wspól
nego z etyką chrześcijańską. W Kopciuszku dobroć 
połączona jest jednak mocnym węzłem z urodą 
i subtelnością . Tym bohaterka wygrywa z duży
mi i brzydkimi siostrami przyrodnimi. Z jednej 
strony nadstawia ona drugi policzek, ale z drugiej 
dyskretnie wysuwa swą malutką stópkę do przy
miarki. Pokornie znoszona niedola, dobroć serca 
i gotowość do przyjmowania ciosów „opłacają się" 
w porządku metafizycznym i religijnym. Zarówno 
ostateczna nagroda, jak i kara za wyrządzone zło 



przyjdą za sprawą sił nadprzyrodzonych. Pojawi 
się „magiczny pomocnik" i zrobi gruntowny po
rządek. 

Etyczna lekkostrawność bajki o Kopciuszku, połą
czona z emocjonalną siłą motywu, w którym ma
gicznie odmienia się los uciemiężonej bohaterki 
- to powody, dla których Kopciuszek do dziś jest 
kopalnią popkulturowych diamentów. Czerpią 

z niej stawiający na murowany zysk producenci 
hollywoodzkich melodramatów, leniwi copywri
terzy, wyrachowani wydawcy harlequinowych 
romansów, projektanci różowych gadżetów dla 
kilkuletnich dziewczynek, przede wszystkim zaś 
scenarzyści niezliczonych telenowel. W żargonie 
producentów tasiemców istnieje nawet podkate
goria zwana „cinderella story" , przeciwstawiana 
bardziej nowoczesnym fabułom, w których boha
terki seriali aktywnie biorą los w swoje ręce. Mit 
Kopciuszka króluje od Wenezueli, przez Moskwę, 
po Hollywood: od średnio znanej na świecie, ale 
oszałamiająco popularnej w Polsce Niewolni
cy Isaury, po gigantyczny światowy sukces ar
gentyńskiej Floricienty, która zamiast szklanych 
pantofelków nosi skejtowe sneakersy Converse'a. 
Nieprzypadkowo zresztą historia o wymowie 
z gruntu chrześcijańskiej stanowi jedną z najważ
niejszych inspiracji telenoweli - popkulturowego 
produktu nr 1 rzymskokatolickiej Ameryki Łaciń
skiej. Kopciuszek, często zmiksowany z Brzydkim 
Kaczątkiem i elementami Królewny Śnieżki, wra
ca również w telewizji HD, zgarniając ogromną 
oglądalność w reality show typu Top Model albo 
Jak dobrze wyglądać nago. Tam zwyczajne kobiety 
grają rolę Kopciuszka i za sprawą grupy profesjo
nalistów, pochylających się nad ich urodą - albo 
magicznej decyzji chamowatego jury - przeobra
żają się na naszych oczach w seksowne królewny. 
Paradoks ekranowego Kopciuszka polega na tym, 
że bajka i wypływające z niej wątki nie wygene
rowały dotychczas żadnego wybitnego dzieła. 

Z drugiej strony wciąż są źródłem nieustannych 
inspiracji i zapożyczeń. Mit Kopciuszka sprzeda 
się zawsze i w rozmaitych opakowaniach. Cinde
rella aż się prosi o bycie animowaną. Ta bajka jest 
jak gotowy scenariusz filmu rysunkowego - od 
klasycznej animacji Walta Disneya z 1950 roku, 
aż do rozmaitych, dzisiejszych odmian anime. 
Zazwyczaj blado i naiwnie wypadają fabularne, 
aktorskie ekranizacje. Mimo to od 110 lat nie
mal każda kinematografia świata uparcie kręci na 
motywach Kopciuszka filmy z udziałem gwiazd. 
Uciemiężony perraultowski kocmołuch zmienia 

22 

Julia Roberts jako Pretty Woman: współczesne kopciuszki przechodzą 
raczej z trybu nocnego (ulicznego) w dzienny, by stać się godnymi 
Richarda Gere'a princessami. 

w nich swą postać jak obcy z filmów sci-fi. Może 
być nawet call-girl z górnej półki (Pretty Woman, 
1990, Wyznania gejszy, 2005), zwariowanym Jer
rym Lewisem (Cinderfella, 1960) lub Russellem 
Crowe (Człowiek ringu, 2005). Kopciuszek chętnie 
tańczy wyczynowo. Daje popisy nie tylko u Rossi
niego i Prokofiewa, ale również w musicalach na 
Broadwayu i w rewiach na lodzie. Ostatnio stał się 
mistrzynią salsy w Dirty Dancing i ulicznego tańca 
z elementami breakdance w Step Up. 

Współcześnie, w świetle feminizmu i teorii gende
rowych, postać Kopciuszka nie ma już ideowej ra
cji bytu. To dziewczyna nieasertywna, stłamszona 

Russell Crowe jako awansujący społecznie Człowiek ringu. 

Taniec wyzwala w Kopciuszku demona kob i ecości. 
Znały tę broń heroiny z oper Rossiniego czy Prokofiewa, 
znają dzisiejsze pop-tancerki. Jennifer Grey i Patrick Swayze 
w Dirty Dancing. 
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Niewolnica Isaura zawładnęła wyobraźnią Polaków 
przesiewających ziarna póżnego peerelu. 
Lucelia Santos i Rubens de Falco jako bohaterowie 
najsłynniejszej w Polsce <cinderella story> . 
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i pogodzona z własną niedolą. Nie decyduje o swo
im losie, z pokorą znosi złą pozycję, jest bezwolna 
i bez charakteru. „Czeka na księcia z bajki" - tego 
żadna szanująca się współczesna kobieta nie chcia
łaby usłyszeć o sobie. Złośliwi dostrzegają również 
w historii Kopciuszka ukryty mizoginizm, bo to 
przecież inne kobiety dają bohaterce najbardziej 
w kość. W dodatku dziewczyna podejmuje działa
nia tylko wtedy, gdy dowiaduje się o balu. Dopiero 
wiadomość o księciu wyrywa ją z marazmu. Niedo
la i niesprawiedliwość jej aż tak nie przeszkadzały, 
dopóki nie okazało się, że Książę mógłby jej przejść 
koło nosa. I w imię tego podejmuje ryzykowną 
konspiracyjną grę, jak z powieści Johna Le Carre. 
Równie nieładną etycznie nauką jest myśl, że trzeba 
przejść z trybu dziennego na nocny, aby ktoś nas 
w ogóle pokochał. Gdyby nie magiczna przemiana 
ze zwykłego wyglądu w zaczarowaną nocną pięk
ność, czy Kopciuszek w ogóle zachwyciłby księcia? 
Dziś kręci się nosem na taką postawę, ale przecież 
kiedyś była to bajkowa synteza realnego losu milio
nów kobiet. Dlatego ten medal ma też drugą stronę. 
Archetypowa historia o biednym i szlachetnym, 
który doznaje krzywd, ale zostają one odpłacone 
wielką, niespodziewaną nagrodą, zawiera kilka 
ważnych prawd i wynika z prostego ludzkiego ma
rzenia, że skrzywdzonym należy się nagroda za ich 
niezawinione cierpienie. Kopciuszek jest swoistym 
wyrazem realnej goryczy, doprawionym na sam 
koniec słodyczą bajkowej nagrody. Na tym myśle
niu wyrastają historie dla dzieci, na tym myśleniu 
wyrastają też religie. Po odcięciu happy endu bajka 
zamienia się w gorzką życiową prawdę, spotykaną 
na każdym kroku: ludzie słabi i biedni w rzeczy
wistości nie mogą liczyć na żadną logiczną pomoc 
w ulżeniu ich niedoli. Wszędzie i zawsze. Dlatego 
pozostaje tylko wymarzona bajkowa interwencja. 
Aż prosiłoby się o choć jedną ekranizację Kop
ciuszka pozbawioną apoteozy, w której nikt i nic 
nie przychodzi z pomocą, książę wybiera jedną 
z głupich przyrodnich sióstr, a bohaterka zasuwa 
w kuchni aż do zmurszałej starości i umiera samot
nie w domu opieki społecznej. Byłby to film bardzo 
smutny i bardzo prawdziwy. Zamiast tego istnieje 
wersja złego Kopciuszka. W przewrotnym drama
cie z czasów wiktoriańskich Fingersmith z 2005 
roku cały układ zostaje odwrócony do góry noga
mi: Kopciuszek intryguje, próbująca korzystać z jej 
przywilejów „przyrodnia siostra" okazuje się osta
tecznie ofiarą, a „książę" wcale nie ma pieniędzy. 
Tak więc Kopciuszek, choć myślowo skompro
mitowany, w popkulturze żyje sobie pełnią życia. 
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Istnieje nieskończona ilość trawestacji i nawiązań 
do bajki. Wzorzec fabularny Kopciuszka jest nie
zwykłe mocny i rozpoznawalny niemal natych
miast, i to nawet w wersjach mocno odległych od 
oryginału. Wystarczy jeden z charakterystycznych 
motywów i widać wszystko jak na dłoni. Malow
niczo pokazana rodzinna krzywda - to przecież 
Kopciuszek. Złe rodzeństwo, macocha lub ojczym 
- podobnie. Podwójne życie kopciuszka i księż
niczki, poszukiwania tej jedynej, kiedyś spotkanej, 
szare dzienne życie i kolorowe nocne, odmiana 
losu biednej dziewczyny za sprawą pięknego i bo
gatego mężczyzny - wciąż Kopciuszek. 

Do zrozumienia dzisiejszego pop-triumfu baj
ki wystarczy krótka encyklopedyczna definicja: 
„historia młodej kobiety zaznającej nędzy i nie
sprawiedliwości, której życie zostaje pozytywnie 
zmieniona na skutek nagłej odmiany losu''. Jest 
tu przecież wszystko, a nawet dużo więcej, z cze
go można ulepić chwytający za serce i poruszają
cy sumienie film, powieść, serial, komiks, rekla
mę, a nawet niedzielne kazanie. To smutna bajka 
z przebrzmiałymi znaczeniami. Jej sens spełnia 
się dziś już jedynie w roli ludycznej, ale z ogrom
ną mocą. Jak w totalnie odrealnionych filmach 
z Bollywood, przeludnionych Kopciuszkami. 
Chłoną je łapczywie miliony biednych i głodnych 
Hindusów, bo one wprost pokazują ich marzenia. 
Pewien psycholog powiedział, że im bardziej nie
szczęśliwy człowiek, tym bardziej nierealne ma 
marzenia. • 

Wojtek Kocołowski , krytyk i historyk filmu, kurator i kry
tyk sztuki. Współautor m.in. Pa.noramy kina wspótczesnego , 
Kalendarza niepokoju i publikowanego obecnie w „Machi
nie" cyklu Samo dobro. Niezależny publicysta współpraco
wał również m.in. z „Przekrojem", „Kwartalnikiem Filmo
wym", „Kinem" , ,,Filmem", „Czasem Kultury", „ Polityką". 

Edytor kanału dokumentalnego Planete. 

Barbara Kosecka, doktor nauk humanistycznych, krytyk 
filmowy, tłumacz z jęz. angielskiego. Współautorka m.in. 
Pa.nora my kina najnowszego, Lektur na ekranie, autorka 
tekstów krytycznofilmowych m.in. w „Kinie", ,,Filmie", 
,,Tygodniku Powszechnym ", „Przekroju ", „Gazecie Wy
borczej''. Tłumaczyła serię autobiografii współczesnych 

reżyserów filmowych wydaną przez Wydawnictwo ZNAK. 
Pracuje w Dziale Zakupów Programowych TVN. 



Leszek Stafiej 

Zapytałem kiedyś Reklamę o Kopciuszka. Uśmiechnęła się: 

- Wykorzystuję wszystkie pomysły. Jestem tylko 
narzędziem - nietrwałym i ulotnym. Jak iskra 
grzeję i płonę równie krótko. Ale potrafię wznie
cić ogień, który zmienia świat. Zupełnie jak do
bra wróżka-matka chrzestna, która wyczarowuje 
strój, karetę, zaprzęg i bal, po czym dyskretnie 
znika. 

- No tak, reklama to bajki i obiecanki ... 
- Przecież lubimy bajki i obiecanki. Poza tym, 
w każdej bajce tkwi ziarno mądrości i prawdy. 

- Nawet w reklamie? 
- Nawet. 

- Na przykład? 
- Każdy z nas bywa Kopciuszkiem. Bez względu na 
płeć, wiek i stan posiadania. Ty też musiałeś nim być. 

- Chyba nie. 
- Nie wierzę. Bywają przecież dni, gdy budzisz się 
w podłym nastroju, bez chęci do życia, zwłaszcza 
do codziennego przebierania maku. Zanim otwo
rzysz oczy, już wątpisz w sens tego, co masz dzisiaj 
zrobić. Nie widzisz celu, masz kiepski nastrój albo 
prawdziwego, głębokiego doła. Za oknem szum 
rozpędzającego się miasta. Czeka na ciebie niedo
bry świat: zła macocha szefowa, twoi koledzy i ko
leżanki z pracy - przybrane siostry. I twoja ciężka, 
nudna i głupia praca: piach i mak, mak i piach. 
I wtedy jesteś Kopciuszkiem. Nie otwierasz oczu 
w nadziei, że może to jednak nieprawda. 

- No dobrze, ale w końcu trzeba otworzyć oczy ... 
-Więc kiedy w końcu je otwierasz, to widzisz nad 
sobą beznadziejnie pusty sufit. 

- No, a kiedy przewrócę się na bok i ułożę w po
zycji embrionalnej, to widzę te same co zawsze 
przedmioty na szafce przy łóżku: książka odłożo-
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na wieczorem w połowie zdania, telefon komór
kowy, który trzęsie się histerycznie od kolejnego 
budzenia, okulary, które już dawno powinienem 
zmienić, bo są za słabe, a oprawka niemodna, 
i nocna lampka, wciąż zapalona, bo zapomnia
łem zgasić. 

- Oglądane z bliska wydają ci się wielkie, jakbyś 
był łażącą po stoliku muchą. Tak właśnie zaczy
na się Dzień Kopciuszka. Jeśli się przemożesz 

i zwleczesz z wyra, to tylko utwierdzisz się w tym 
przekonaniu, bo na koniec znajdziesz się przed lu
strem. 

- I co? 
- Doskonale wiesz, co. Każdy ma w sobie coś, cze-
go nie lubi. 

- Nobody is perfect. 
- Oczywiście, ale ty po pierwsze, jesteś niewyspa-
ny. Po drugie, rozczochrany. A po trzecie cała lita
nia zastrzeżeń: za duży albo za mały nos, oprawka 
okularów, która dawno już wyszła z mody, krótko, 
lub dalekowzroczne oczy, co gorsze podkrążone! 
Odstające uszy, tyłozgryz lub przodozgryz. I ta 
idiotyczna dziurka w brodzie po tatusiu. Nie mógł 
przekazać mi jakiejś innej, wartościowej cechy? 
No i włosy: za mało albo wcale, nie ten kolor, co 
trzeba, niepotrzebnie kręcone lub proste jak druty, 
że nie wiadomo co z nimi zrobić. 

-A łupież ... 
- A, widzisz. Jest jeszcze łupież. A z wiekiem także 
zmarszczki, codziennie nowe .. . 

- To jakaś masakra! 
- Nie twierdzę, że każdy ma to wszystko na raz. 
Natura na ogół dość sprawiedliwie rozdaje przy
kre przypadłości. Ale każdy ma swojego mola, 
który go je. Jakiś osobisty kompleks, którym się 
szczególnie przejmuje. I każdemu raz na jakiś 

o Kopciuszku 
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czas zdarza się problem, na który wszyscy reagu
jemy podobnie: pryszcz na samym środku nosa. 
Dokładnie w dniu, w którym idziemy na randkę 
czy inne życiowe spotkanie. I to jest znak nieza
wodny, że nastał dzień, który - choć nazywamy 
go różnie, zależnie od tradycji i kultury - nosi 
wszelkie znamiona Dnia Kopciuszka. 
- Niech będzie. Dzień Kopciuszka. Ale ... 
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Kochając reklamę, Andy Warhol musiał docenić moc pantofelka ... 
Andy Warhol , litografia, 1955 

- Ale przecież tak dalej być nie może! Obudź się! 
Nie czekaj! Musisz coś zmienić! - rozlega się w ła
zience jakiś tajemniczy głos. 

- Głos wewnętrzny? 

- Masz takie wrażenie, ale okazuje się, że to jest 
dwugłos: jeden wewnętrzny, a drugi z radia. Bo 
w radiu idzie właśnie reklama. To znaczy ja idę. 



Reklama - Twoja dobra wróżka i jej czarodziejska 
różdżka. Na przykład reklama kremu na prysz
cze: - Gwiżdż na pryszcz! Albo innego kosmetyku 
upiększającego. Powiedzmy szamponu do włosów: 
Puszyste włosy nawet po zdjęciu czapki! Czyż to nie 
są czary? 

- Włosy można ufarbować, umyć, podkręcić 

i ułożyć.„ 
- A rewelacyjne środki antyłupieżowe trwale usu
wają tę przykrą dolegliwość, przywracając włosom 
ich właściwy blask, a Tobie poczucie pewności sie
bie. I łupież już nigdy nie przyjdzie ci do głowy. 

- I wyglądać jak nieszczęśliwy, biedny Kopciuch! 
- A od czego jestem ja? Troskliwa matka chrzest-
na zaradzi wszystkiemu. Nie wchodzisz w dżinsy? 
Ding-ding-dong! Czary-mary. Jest na to nowy, re
welacyjny, bezpieczny dla zdrowia suplement diety 
... przedzażyciemzapoznajsięztreściąulotkidołą
czonejdoopakowania alboskonsultujsięzlekarzem
lubfarmaceutą ... 

- Zażywasz suplement diety zamiast śniadania 
i jedziesz do pracy swoim kilkuletnim złomem 
lub, nie daj Bóg!, transportem publicznym ... 
- A z billboardów uśmiechają się do ciebie szeroko 

NOTABLE PRODUCTION or THE LAST WORD IN MUSICAL COMEDY 
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- Tak, tak. Znam tę reklamową magię. A pryszcz 
można posmarować i przypudrować. Są takie 
maści i kremy. 
- I właśnie o magię tu chodzi. Na tym jednak nie 
koniec. Następny problem Kopciuszka to, w co się 
ubrać. W szafie same łachmany. Jedne za małe, 
inne za duże, reszta niemodna. I co? Masz włożyć 
tę samą koszulę czy tę samą bluzkę, co przedwczo
raj? Ten sam żakiet i marynarkę? Spodnie, których 
nie dopinasz albo buty z ubiegłego sezonu? 
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MUSIC BY HAMPTON DUUND 

i rozkosznie zgrabne dziewczyny ubrane lub jesz
cze nie do końca ubrane w najmodniejsze ciuchy. 
Chcesz wyglądać tak jak one? I tak jak one się czuć? 
Wystarczy zajść do pobliskiej galerii handlowej. 
- Ja wolałbym być taki, jak ci przystojni, eleganc
cy faceci, którzy niedbale opierają się o lśniące 
karoserie najnowszych modeli swoich bryczek. 
A w środku siedzą ich atrakcyjne partnerki ży
ciowe. Udają się do swoich nowych, malowniczo 
luksusowych apartamentowców w zamkniętych 
osiedlach o zniewalających nazwach ... 

- Zobacz, zachwalają deweloperzy, tony betonu, 
tysiące ton stali, zobacz cośmy dla ciebie zbudo
wali! Zielone Pola, Różowe Mgły, Wrzosowe Łąki 

- ... i szynka z biedronki! Prawdziwe czary! Lu
dzie z reklam to moje przybrane siostry i przy
brani bracia. Ja przebieram mak, a oni, wystro
jeni od samego rana, jadą na swój bal. Jak ja im 
zazdroszczę! 

- Jak Kopciuszek. Ale na czary trzeba najpierw za
służyć, a potem w nie uwierzyć, żeby móc z nich 
skorzystać. Przecież ty też możesz jechać na bal. 
Wystarczy, że uwierzysz w siebie. 

- W co ja mam uwierzyć? Przecież jestem bied
ną sierotką. Nie mam rodziców ani krewnych. 
A co najważniejsze, nie mam kasy. Skąd mam na 
to wszystko wziąć? 
- Jak to skąd? Z banku! Idziesz do banku, bierzesz 
kredyt i masz. Albo kupujesz na ratki. Banki wy
czarują dla ciebie wszystko: znane marki ubrań, 
samochodów i zegarków, apartamenty w osied
lach o porywających nazwach. Wyczarują dla cie
bie każdy bal. 

- I księcia? 
- O księcia trzeba postarać się samodzielnie. 

- Czyli złowić go na pantofelek? 
- Taak.. . Pantofelek, to twoja zdolność kredyto-
wa. Jeśli jesteś człowiekiem niedobrym, a do tego 
tchórzem, jeśli nosisz w sobie złość i zawiść, jeśli nie 
wierzysz w siebie, to choćbyś okaleczył stopy, one 
nie zmieszczą się do pantofelka. Jeśli jednak jesteś 
dobrym człowiekiem, masz w sobie wewnętrzną 
uczciwość, odwagę, determinację, jeśli masz wiarę 
w siebie, takie wewnętrzne piękno, to pantofelek 
będzie pasował jak ulał. I Książę, bez względu na to, 
w jakiej wystąpi postaci, nie będzie miał wyboru. 
Jest twój . A każdy z nas ma przecież swoją Księż
niczkę albo Księcia, o którym marzy i na którego 
czeka. 

- A jeśli zawsze wstajemy radośnie rano, kocha
my naszą pracę, szefa i kolegów i nie chcemy 
robić nic innego? Wszystko już mamy. Albo nie 
musimy pracować, bo odziedziczyliśmy ogrom
ny spadek, a wraz z nim prawo do nicnierobie
nia, pałac z ogrodem, po którym jeździmy me
leksem, liczne stroje i karety, które wymieniamy 
do woli, a przede wszystkim Księżniczkę albo 
Księcia, którego nie mamy zamiaru zmieniać na 
nic lepszego. Nigdy. 
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- Jeśli żyjemy w świecie, w którym nie mamy żad
nych marzeń, to nie potrzebujemy też reklamy. 
wtedy trzeba nam współczuć. Ale, chwała Bogu, 

ludzi dotkniętych tak ciężkim nieszczęściem jest 
bardzo niewielu. 

- Jesteś więc naszą dobrą wróżka, pomagającą 

nam spełniać marzenia? 
- Tak. Bo zapobiegam wstawaniu lewą nogą, po
magam budzić się w dobrym nastroju, wyrwać 
cię z kopciuszkowego odrętwienia. Mówię ci: do
syć, tak dalej być nie może! Przestań się mazgaić. 
W stań, wyprostuj się, uwierz w siebie i bądź sobą, 
weź swoje sprawy w swoje ręce! Zrób sobie przy
jemność, ciesz się życiem. 

- Idź do fryzjera, do dentysty, zrób sobie włosy, 
implanty. Weź kredyt, kup nową kieckę, garni
tur, zegarek, dom, albo nową brykę, jedź do spa 
albo na wakacje . . . 
- Tak. Ludzie tego potrzebują i o tym marzą. Ale 
to tylko zewnętrzne znamiona naszej własnej war
tości . Bo każdy z nas jest wart tyle, na ile odważy 
się marzyć. Ja mówię do cieie: Idź na swój bal! Bo 
pięknie jest być sobą. 

- A potem usuwasz się w cień i znikasz. Jak do
bra wróżka? 

Zniknęła, zanim zdążyłem podziękować jej za roz
mowę. • 

Leszek Stafiej, dyrektor kreatywny McCann
Erickson Warszawa, wiceprezes IM Międzynaro
dowego Stowarzyszenia Reklamy w Polsce; Pre
zes Europejskiego Instytutu Marketingu Społecz
nego; członek i założyciel Polskiego Towarzystwa 
Gospodarczego. Niezależny doradca ds. komuni
kacji społecznej, marketingowej i mediów; czło
nek rady programowej Fundacji dla Polski oraz 
Fundacji Komunikacji Społecznej ; doradca ds. 
strategii promocji Warszawy podczas Euro 2012. 
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OlllOS 
Czy Kopciuszek to kryptoreklama 

sławnego szewca? 

Poza, na szczęście, wyjątkowymi 
momentami, gdy cały świat staje 
na głowie, ze wszystkich sił sta
ramy się stać twardo na ziemi. 

Albo idziemy dokąd nas nogi 
poniosą, albo stoimy w miejscu 
w nadziei, że ktoś zwróci na nas 
uwagę i wyrwie z marazmu, bo 
przecież tak żyć długo się nie da. 

Gdy Prada puszcza w obieg 
coś tak paskudnego trzeba s i ę 

spokojnie zastanowić , czy to już 
jest trend czy tylko estetyczna 
prowokacja. Przez szacunek 
dla projektantki obstawiamy 
prowokację . 

Kopciuszek do zbyt kreatywnych nie należał, 
gdyby nie wróżka skończyłby tam, gdzie zaczął: 
w kuchni. To wróżka zafundowała jej megame
tamorfozę, którą Amerykanie słusznie nazywają 
„make over" bo to kompleksowy proces, w któ
rym efekt końcowy w niczym nie przypomina 
punktu wyjścia . Inaczej nikomu nie wyrwałoby 
się z ust oznaczające jednocześnie zdumienie i za
chwyt „Wow!". 

Podobnie jak najlepsze powieści, dobre bajki też po
trafią nas wciągnąć w perfidną grę w identyfikację. 
Błyskawicznie i raczej bezwstydnie wczuwamy się 
w rolę biednej sierotki, którą los pchnął na ścieżkę 
sławy, bo czymś tam sobie na to zasłużyła. Wystar
czy lekki lifting scenografii i rekwizytów, by baj
kowy scenariusz zabrzmiał całkiem realistycz
nie. Karocę z dyni zastępujemy limuzyną z rent 
a car, księcia - rosyjskim oligarchą albo preze
sem spółki giełdowej, a wróżkę zaprzyjaźnioną 
sławną stylistką, która wkracza do akcji obłado

wana torbami. W torbach jest towar wypożyczo
ny „do sesji" z najlepszych butików. Jeżeli Kopciu
szek na balu będzie się pilnował, specjalnie się nie 
spoci i nie pozaciąga koronek, o świcie wszystkie 
sukienki, futrzane etole itp. wrócą do sklepu. Je
dyny słaby punkt naszej adaptacji to buty. Nie 
dlatego, że już po kilku minutach od założenia 
widać, że były w obiegu - stylistka na pewno zna 
szewca, który zatrze wszelkie ślady nadużywania 

Ponieważ w Polsce zamiast architektów zatrudnia się szalonych 
cukierników, paskudne platformy szalonego szewca mają spore 
szanse wyjść na ulice. 
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Co z tego, że jest inspirowany wenecką maską karnawalową , 

skoro z daleka i z bliska wygląda jak element scenografii festiwalu 
w Sopocie„ . 

zaufania ekspedientek. Pantofelek w Kopciuszku 
ma wyjątkowo rozbudowaną rolę - służy do tań

czenia, uciekania, gubienia i wreszcie identyfi
kacji właścicielki. Musi też pasować do stopy jak 
skarpeta czy raczej rękawiczka do dłoni - to jeden 
z mitów mody, który zawdzięczamy chyba właśnie 
Kopciuszkowi. W każdym razie byle jakie balet
ki czy szpilki nie wchodzą w grę, trzeba poszukać 
czegoś ekstra. Takie prawie magiczne buty można 
kupić dziś w sklepie. Problem polega na tym, że 
jest ich trochę za dużo. 

Net-a-porter, chyba najbardziej prestiżowy multi
brand internetowy, buty z jesienno-zimowych ko
lekcji posegregował bardzo logicznie - płask.ie, na 
średnim obcasie, na wysokim i boots czyli sprzęt 
cięższego kalibru: od kozaków po kalosze. Cho
ciaż Kopciuszek koczuje w kuchni, macocha nie 
odcięła jej dostępu do internetu, od czasu do 
czasu podrzuca nawet stosunkowo aktualny nu
mer „Vogue'a", ,;vanity Fair" i „lnStyle" - niech 
zna serce matki. Nie róbmy więc z naszej boha
terki idiotki, na boots, średnie obcasy i płask.ie 
nawet nie patrzymy, nie pasują do scenariusza. 



Bal u księcia wymaga wysokich szpilek i w tym 
dziale zaczynamy buszować. Do wyboru jest po
nad 800 par - Kopciuszek prędzej kopnąłby w ka
lendarz, niż przymierzył je wszystkie, o pomoc 
prosi więc sławną stylistkę. Od razu zaczynamy 
żałować, że to jednak nie wróżka - stylistka sypie 
markami i nazwiskami sławnych szewców, którzy 
w świecie mody wspięli się na szczyt: Louboutin, 
Blahnik i Jimmy Choo dość dawno temu, Kir
kwood, Atwood czy Charlotte Olympia w XXI 
wieku. Bezpiecznym rozwiązaniem w pewnych 
kręgach i krajach jest oczywiście Prada. Nawet 
jeżeli jej buty wydają się nam takie sobie a może 
nawet w tym sezonie paskudne - kaczkowate mo
kasyny z wachlarzem ze skóry - wszyscy na balu 
w Polsce padną u twoich stóp, jeśli powiesz, że 
to Prada. Gucci, którego siła onieśmielania Pola
ków jest porównywalna z Pradą, też się specjalnie 

„Killer stilettos" czyl i zabójcze szpi lki. 
Jako narzędzie zbrodni - niezawodne, 
natomiast z chodzeniem w nich bywa 
różnie , z reguły niewygodnie. 

nie postarał. Skórzane szpilki na platformie ma, 
nawet zgrabne, z 13-centymetrowymi obcasami, 
ale strasznie czarne, za bardzo sexy. Kopciuszek 
w klubie będzie się bawić dopiero po zakończe

niu bajki, szukamy więc dalej. Na rozreklamowa
nego do granic absurdu Jimmy'ego Choo patrzy
my przez palce, bo ostatnio poraża kryształkami 
i cienkimi paskami pomalowanymi na złoto lub 
srebrno. Tym razem jest lepiej - delikatne sandał
ki wyszłyby z imprezy bez obciachu, ale też bar
dzo prawdopodobne, że nikt nie zwróciłby na nie 
uwagi - zwyczajnie brak im magii. No i przy tylu 
poprzeplatanych paskach nawet podczas sprintu 
trudno je zgubić. 
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Ten obcas wi działem j uż wcześniej w wi lli nuworysza. 
Tylko że tam byl uchwytem równie topornej komody. 

Do butów balowych nie można, broń Boże, 
wkładać nogi w rajstopach, choćby nie wiem 
jak było zimno. Żadna szanująca się mieszkanka 
Manhattanu nie pojawiłaby się na raucie w rajsto
pach, bo to znak, że się zdeklasowała, na miejsce 
dotarła taksówką albo - jeszcze gorzej - metrem. 
Nie po to wydaje tysiące dolarów rocznie na de
pilowanie, pedicure, opalanie na Bermudach lub 
samoopalacz, żeby przy takiej okazji jak bal wsu
wać nogi w coś syntetycznego. Jedwabnym poń
czochom też mówimy pa, pa - nasz Kopciuszek 
obraca się w kosmopolitycznych kręgach, więc 
na bal pójdzie bez rajstop. Poza paskudnymi mo
ksynkami o kwadratowych przodach większość 
ładnych butów w tym sezonie ma ostry czub. Ba
letki też, chociaż ich nie bierzemy pod uwagę. Po
trzebne nam są buty zabójcze, takie z ostatniej 
strony amerykańskiego „Vogue'a". We wrześnio
wym wydaniu jest coś chyba w sam raz - satynowe 
pantofle Louisa Vuittona z ostrym czubem, kokar
dą i kryształowym obcasem. OK, obcas jest dość 
masywny i - rzecz jasna - ze skóry, ale że bajko
wy, bo wysadzany setką błyszczących oczek, nikt 
nie zaprzeczy. Tysiąc sześćset dolarów i „niech 
żyje bal''. W pracowni Alexandra McQueena ten 
sam pomysł zrealizowano bardziej demonicznie -
ostre jak gwóźdź tapicerski szpilki (czarna skóra 
lub czerwony zamsz) , którym do pełnych 13 cen
tymetrów brakuje tylko tyci -tyci, wysadzane są 
złotymi ćwiekami, a nad otworem na palce po
łyskuje trupia czaszka. Na Halloween jak znalazł, 
ale ponieważ w bajkach i w Polsce prawie nikt nie 
obchodzi tego święta, szukamy dalej, wciąż jednak 
w sekcji „cuda i dziwadła''. Zamszowe pantofle na 
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podeszwie z bieżnikiem jak w ordynarnych bu
tach zimowych to dzieło Camilli Skovgaard. Na
wet na oblodzonej ulicy noga się w nich nikomu 
nie powinie, ale przez szacunek dla siebie i swoje
go stylu lepiej zaryzykować upadek. Bardzo ładne 
satynowe platformy z przodem pomarszczonym 
jak mordka mopsa ma Dior, natomiast Balenciaga 
znów zaprojektował buty ani do chodzenia, ani do 
stania a wyłącznie do fotografowania. Wygląda
ją jak krzyżówka antycznych sandałów z butami 
narciarskimi, wieczorowymi i kosmicznymi, ob
cas mają włożony w inny obcas. Versace najwy
raźniej boli, że tylko projekty Balenciagi określa 
się mianem awangardy, dlatego Włosi postano
wili pokombinować z podeszwą: jedną platformę 
postawili na drugiej (Dvea, 790 euro). Szczytem 
szaleństwa są jednak gigantyczne platformy bez 
obcasów Japończyka Noritaki Tatehana. Stopę 
wsuwa się w wygodną skarpetę ze skóry, tylko że 
pięta wisi nad ziemią, bo podeszwa, bardzo orto
pedyczna, sięga od palców do podbicia. Na sesji 
w „Vanity Fair" Lady Gaga robi w tych butach pra
wie fikołka, ale nie można zapomnieć, że wycho
dząc w nich z lotniska w Londynie nie wytrzymała 
napięcia i, jak to się jeszcze niedawno brutalnie 
mówiło, „zaliczyła glebę''. 
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Elementy sportowe, plus metaloplastyka, plus chora wyobraźn ia . 
Na widok takich butów ortopeda od razu odsyła chodzącą w nich 
pac j entkę do psych iatry. 

Ponieważ nie chcemy nikogo dyskryminować, 
sprawdzamy co proponuje Yves Saint Laurent 
(piękne platformy Palais z pierzastym irokezem, 
815 euro), Cesare Paciotti (zamszowe niby-botki 
jak pisanka, którą ktoś już uszkodził łyżeczką), 
Brian Atwood (zamsz na obcasach z pomalowa
nego na srebro pytona, 594 euro). Podobają nam 
się Louboutiny z zamkiem błyskawicznym na ob
casie (Roalndzip, 520 euro) i zrobiona „na bogato" 
biała satyna z koronką i pomponikami (Tsar, 895 
euro), ale ten model rezerwujemy Kopciuszkowi 
na ślub. Na bal wyślijmy ją w delikatnych jak fran
cuskie ciasto szpilkach ze skóry pytona, którym 
przy pięcie urosły skrzydła z „mongolskiego fu
tra". Kosztują 1295 euro, bo to Lanvin, jak zwykle 
o niebo subtelniejszy i seksowniejszy od Louisa 
Vuittona. • 

Prawdopodobn ie klamerki wb ij ają s i ę w skórę , 
dlatego ból trzeba złagodzić łechcząc przód stopy futrem. 
Sadomasochistyczna przyj emność gwarantowana. 



dla siedmioletniego Brunona 

KO.PCIUCH 
Proszę państwa, chcemy opowiedzieć o szokujących zdarzeniach, które 
miały miejsce niedaleko stąd . Problem w tym, że nie dotrzemy tam ani 
pociągiem, ani PKS-em, ani nawet hulajnogą. Co najwyżej samochodem, 
ale to też trzeba drogę znać, bo GPS może zmylić i wlecimy do jeziora. 
A w jeziorze potwory wodne jedzą własne brzdące, no ale o tym opowiemy 

następnym razem. 
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Proszę państwa, kochane dzieci, wyobraźmy sobie następującą scenę: oto mały chłopiec pa
trzył na swojego umierającego ojca. Co za smutek, co za ból, czy wszyscy już smarczemy 
w chusteczki? 

Ojciec gładził rękę syna i szeptał mu: Pamiętaj, bądź dobry w życiu, nie rób nikomu krzywdy. 
Będę obserwował Ciebie z góry i jak tylko będziesz rozrabiał to obiecuję - zejdę na dół i do
staniesz nauczkę. Dobrze, a teraz obiecaj, że będziesz grzeczny. 

- Obiecuję tato - szepnął smutny syn, bo już przeczuwał, że koniec rodzica bliski. Przyrzeka
jąc mu wszystko, o co prosił, na wszelki wypadek skrzyżował palce za plecami. Czyli, że nie 
mówił prawdy, chociaż wszystko na to wskazywało. 

Uspokojony ojciec zamknął oczy, głęboko westchnął i zmarł. 

Matka popłakała na grobie, pogłaskała syna po głowie i zamieszkała z nowym mężem. 
A niech się jakiś facet kręci po gospodarstwie: tu zreperuje, tam coś załatwi. Na dodatek 
nowy mąż miał swoich dwóch synów. Jeden gorszy od drugiego, a który najgorszy- nie wia
domo. Łobuziaki były straszne. Ich ulubiona zabawa polegała na wpychaniu żabom słomki 
w tyłek i dmuchaniu przez nią z całej siły. Dzięki temu żaby stawały się balonami ze zdziwio
nymi oczami wychodzącymi na wierzch. Chłopcy lubili też wpuszczać klej do zamków pod 
klamką, zbierać krowie kupy z pola i podrzucać je do bagażników samochodowych. Ach, 
czego to oni nie lubili robić, czego to nie psocić. A mieli już po dwadzieścia lat, więc całkiem 
sporo, i ani myśleli spoważnieć. 

Do tego wyraźnie uwzięli się na syna zmarłego ojca. Wciąż go zamykali w toalecie i wsadzali 
mu głowę do ubikacji. I potem spuszczali wodę. Kiedy syn wychodził cały mokry na podwór
ko, obrzucali go piachem. Od tej zabawy nazwali go Kopciuchem, bo cały był brudny i szary. 

Chłopiec cierpiał strasznie, bo nie miał nawet możliwości odegrania się. Czuł, że jego tata 
cały czas patrzy na niego i każdy zły postępek skończy się burą. Już sobie wyobrażał te rozmo
wy z zaświatami, kiedy z chmurki nad jego głową wychylałaby się głowa i z naganą mówiła: 
A mówiłam! a mówiłam!. Więc kiedy nikt nie patrzył to pluł w talerze głupich braci przy
rodnich, którzy tak bardzo go nienawidzili. I jeszcze podkładał im pierdzące poduszki, kiedy 
siadali do stołu. W końcu miał skrzyżowane palce, kiedy przyrzekał dobroć i posłuszeństwo. 
Poza tym musiał być niegrzeczny, bo inaczej by chyba pękł z tego smutku. 

Tygodnie mijały, a biedny Kopciuch siedział w domu. Nie posyłano go na zajęcia dodatkowe, 
nie kształcono lingwistycznie, a tu czas znaleźć pracę. Bracia mogli sobie bez ograniczeń 
leżeć na kanapie i grać w PlayStation, ale on jak tylko skończył osiemnaście lat usłyszał od 
matki, że kto nie pracuje, ten nie je. 

- Skończyłeś zawodówkę, to teraz idź na mechanika samochodowego lub indywidualnego 
reprezentanta sprzedaży bezpośredniej. A jak nie, to zostaniesz u nas na usługach i o rodzinę 
zadbasz. 

Kopciuch napisał koślawym pismem na kartce życiorys: że umie sprzątać, gotować i jeszcze 
z pokorą przyjmować zadawane mu ciosy i że szuka pracy, tak że jakby ktoś coś dla niego miał, 
to tu jest jego telefon. Domowy, bo komórki nie miał. Komórkę zabrali mu bracia i wysyłali 
z niej dużo SMS-ów do nieznajomych dziewcząt. Chłopak rozwiesił ogłoszenia po całym 
miasteczku, a najwięcej niedaleko targu, bo to dużo ludzi się tam kręci i różnie może być -
a nuż ktoś się napatoczy i zechce skorzystać z usług poczciwego Kopciucha? 
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I traf chciał, że zainteresował się naszym biednym sierotą pewien sprzedawca warzyw. Zadzwonił 
pod podany numer, ale odebrał przyszywany ojciec. Kiedy usłyszał, w jakiej sprawie dzwoni sprz~
dawca, to szybko wysłał na rozmowę kwalifikacyjną swoich leniwych synów. Od razu wydało się 
jednak, że to nie oni napisali podanie o pracę, ponieważ nie potrafili odpowiedzieć na ~adne pyt~
nie, nie potrafili nawet sklecić porządnego zdania. Tylko się jąkali, nerwowo obgryzali paznokcie 

i patrzyli na siebie niepewnie. 
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- Co lubicie robić? 

- Nic - odpowiadali. 

- A co umiecie robić? 

- Nic - odpowiadali znowu. 

Sprzedawca odesłał ich więc do domu. 
Był bardzo zawiedziony, ponieważ li
czył na pomoc naprawdę pracowitego 

- chłopaka, bo to i warzywa trzeba było 
nosić w skrzyniach, a to handlować na 
targu. Słowem: chęci i siła, oto cechy, 
w które wyposażony powinien być ide

alny pracownik. I to taki, który raz-dwa, by się znalazł i zaczął pracę. Klienci skarżyli się już, że 
wieczne kolejki, a warzywa byle jak wysypane na łóżko polowe. 

- Panie, przecież my już tu mamy Unię Europejską, a pan tu tak namiesza tego towaru i to 
brudne wszystko jest, takie uwalone ziemią. 

Kopciuch wymknął się kiedyś na targ i zobaczył smutnego sprzedawcę. Zrobiło mu się go 
żal, że tak stoi sam i ma tyle pracy. Podszedł więc do stoiska i cichutko zaczął układać wa
rzywa. Było tylu kupujących, że nikt nawet nie zauważył, jak w kilka minut wszystko leżało 
w idealnie równych kupkach, jak w sklepie, jak w galerii, jak we śnie. Aby szybciej pracować, 
Kopciuch narysował sobie na kartce plan segregowania towaru. Wszystko było tu na swoim 
miejscu: ziemniaki, obok marchewka, jeszcze dalej buraki ułożone w poręczne piramidki. 
W pewnej chwili sprzedawca odwrócił się i aż zaniemówił. Towar leżał elegancko, a obok uwi
jał się chłopak, zadowolony i zajęty układaniem. Kiedy ten spostrzegł, że został zdemaskowany, 
odwrócił się na pięcie i pobiegł przed siebie. Wmieszał się szybko w tłum kupujących; mimo 
starań, sprzedawca nie mógł go odnaleźć. Na piramidzie warzyw została tylko kartka z planem 
segregacji. Sprzedawca zobaczył ją i szybko schował do kieszeni. Obiecał sobie, że znajdzie 
tajemniczego pomocnika, choćby miał szukać tygodniami. W końcu takiego skarbu nie można 
stracić. Postanowił, że uda się na pobliską wieś i będzie pytał o młodych chłopaków. Poprosi 
ich o napisanie czegokolwiek na kartce - w ten sposób sprawdzi ich charakter pisma, czyli to, 
czy piszą krzywo, prosto, pochyło, a może kaligrafują piękne literki. Porówna je z pismem na 
kartce znalezionej na targu i na pewno znajdzie nowego pracownika. Sprytny plan, przyznają 
Państwo. 

A tymczasem biedny Kopciuch siedział w domu i zamartwiał się, że nikt go nie chce do pracy 
i chyba musi być już zupełnie bezużyteczny i do niczego. A tak mu się podobało układanie 
warzyw, tak chciał podejść do sprzedawcy i powiedzieć: to ja, przyjmie mnie pan do pracy? 

Ale bał się, że ktoś może odkryć jego zaległości w edukacji. No bo co to za pomocnik, co nie 
umie angielskiego, fałszuje na skrzypcach i nie zna się na fizyce kwantowej! 

Do końca życia będzie usługiwał rodzinie, zamiast zarobić trochę grosza, może nawet wziąć 
kredyt i uwić sobie gniazdko z jakąś fajną dziewczyną. Przyrodni bracia chodzili co chwila na 
kursy dokształcające, ale rezultatów nie było, ponieważ wciąż tylko leżeli przed telewizorem 
i jedli. I leżeli. A potem się kłócili. No ale coś przynajmniej z tego mieli, jakiś dyplom, obezna
nie w zawodzie. Przynajmniej tyle. 

Sprzedawca warzyw uparł się, że odnajdzie tego chłopaka, co chciał z nim pracować. Nie miał 
wyjścia, tak trudno było znaleźć kogoś porządnego. Chodził i chodził, szukał i szukał. Już chy-
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ba cały zeszyt pokryty był najróżniejszymi zapiskami napotkanych młodzieńców, ale żadne pismo 

nie przypominało tego ze znalezionej kartki. 

Ustalił więc adres, według numeru telefonu zamieszczonego na ofercie pracy, i udał się z wizytą. 
W kieszeni ściskał kartkę z targu. Wierzył, że uda mu się ustalić, do kogo należy. 

_ Dzień dobry, szukam osoby do pracy. Czy ktoś z państwa się do mnie zgłaszał? - zapytał. 

- Ach, oczywiście, to moi zdolni synowie, to na pewno oni. Tak się garną do pracy, że aż trudno ~eh 
powstrzymać - wykrzyknął ojczym. - Proszę ich przyjąć, są naprawdę wybitni - dodał z wyrazną 
dumą. W końcu nie po to inwestował w nich tyle pieniędzy, aby się tym nie pochwalić. 

Sprzedawca spojrzał na dwóch „garnących się do pracy': którzy jedli chipsy i kłócili się, kto ma iść 
po kolejną paczkę do sklepu.- O nie, ja byłem dziś rano, bolą mnie nogi! - krzyknął jeden. 

- Chyba żartujesz, nigdzie nie idę, spałem dziś tylko 15 godzin - ddpowiedział drugi i zaczęli się bić. 

- Cóż, znam tych młodzieniaszków, raz nawet byli u mnie na stoisku. Ale nie umieli podać mi 
właściwych warzyw. Nie znali nawet ich nazw! Potrzebuję do pomocy kogoś, kto lubi swoją pra
cę, kto zna się na handlu. Czy nie ma w tym domu jeszcze jednego chłopaka? - zapytał z na
dzieją sprzedawca i zaczął rozglądać się po pokoju. Z kuchni wychylił się Kopciuch, ale szybko 

38 

wrócił do gotowania. Wstydził się wyjść, chociaż wiedział, że to być może jego jedyna szansa 
w życiu, aby znaleźć dobrą pracę i, co najważniejsze, pracę, którą tak polubił. Przez te kilka 
chwil na targu, kiedy wyjmował ze skrzyń towar i układał go według kolorów, kształtów, rodza
jów - ach, nigdy nie czuł się tak szczęśliwy, jak wtedy. 

Na pewno wybiorą braci, chociaż mieli zostać prawnikami i lekarzami, no ale nigdy nie udało 
im się nawet dojechać na zajęcia na uczelni. Nie było mowy więc, że spełnią marzenia swojego 
ojca. Trudno, musieli zacząć pracę gdziekolwiek, bo już się sąsiedzi śmieli, że takie duże chłopy, 
a z mamunią w domu siedzą i nic nie robią . A jak się sąsiedzi zaczynają śmiać, to może ozna
czać same problemy. 

Cofnął się więc Kopciuch w stronę lodówki i nasłuchiwał. Jednak krótka chwila wystarczyła, 
aby zostać dostrzeżonym. Kiedy ojczym mówił, że owszem, jest tu jeszcze jeden taki chłopak 
w domu, ale kompletna ciamajda, i nie ma co sobie zawracać nim głowy, sprzedawca jednym 
susem wskoczył do kuchni i spojrzał na Kopciucha. 

- Czy możesz napisać na kartce „jak rozłożyć warzywa?" - zapytał szybko. 

- Oczywiście, proszę pana - i Kopciuch nabazgrał szybko to, o co go poproszono. 

Od razu było wiadomo, że to on - autor notatek na kartce zostawionej na targu. Po twarzy 
sprzedawcy spłynęły łzy szczęścia- nareszcie znalazł idealnego pracownika! Niewiele myśląc, 
uścisnął go jak syna i powiedział, że w każdej chwili może zacząć u niego pracę. 

Kopciuch był wzruszony i szczęśliwy. Podbiegł do matki, aby się z nią pożegnać, ale ta tylko 
machnęła ręką i powiedziała, że do szału ją doprowadzają wszyscy mężczyźni w tym domu i że 
wychodzi do kościoła. 

Zabrał więc chłopak swoje rzeczy i wyruszył ze sprzedawcą do pracy. Po jakimś czasie poznał też 
jego córkę, piękną i mądrą. Zamieszkali w wybudowanym dla nich domu i byli bardzo szczęśliwi. 
Jednak coś nie pozwalało Kopciuchowi zapomnieć o tych wszystkich złych rzeczach, które 
przytrafiły mu się ze strony ojczyma i braci przyrodnich. Wiedział co prawda, że z góry patrzy 
na niego prawdziwy tata, którego nie może zawieść . Przypomniał sobie jednak o skrzyżowa
nych palcach za plecami i tym, że czasami może zachować się nie do końca grzecznie. 

Poprosił więc znajomego akwizytora, żeby przychodził do domu ojczyma codziennie rano, tak 
mniej więcej o szóstej, i tak też się stało. Z dokładnością co do minuty akwizytor każdego ranka 
dzwonił do drzwi, oferując cudowną maść na odciski, odkurzacz czyszczący nawet zęby, niesa
mowity szampon zmieniający płeć i wiele, wiele innych rzeczy. 

A biedni i nękani ojczym z matką i braćmi musieli się w końcu wyprowadzić, bo kupowali te 
wszystkie niepotrzebne rzeczy i zupełnie zbankrutowali. Zamieszkali pod mostem i to była 
straszna kara, o którą pokusił się szczęśliwy już Kopciuch. 

Z karami tak właśnie bywa, muszą być trochę złośliwe, i można by było bez nich przeżyć. Ale 
widok niedobrej rodziny nękanej przez akwizytora sprawia tak dużo szczęścia, że właściwie 
odrobina złośliwości w takiej sytuacji nie zaszkodzi. • 

Bajkę przeczytały i zilustrowały : dziewięcioletnie Milena i Antonina Łazarkiewicz oraz pięcioletni Ignaś Wąsik 

Sylwia Chutnik, kulturoznawczyni , absolwentka Gender Studies na UW. Prezeska Fundacji MaMa działającej na rzecz 
poprawy sytuacji matek w Polsce. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi i ruchami społecznymi. Przewod
niczka miejska po Warszawie i dziennikarka. Autorka powieści Kieszonkowy Atlas Kobiet (HalArt) i Dzidzia (Świat książ
ki) . Nominowana do tytułu Polki Roku 2007 i Kobiety Glamour 2008. Jej Kieszonkowy Atlas Kobiet został Książką Roku 
radiowej Trójki. Stypendystka Homines Urbani 2008. Laureatka Pclszportu „Polityki" 2008 (literatura). Mama Brunona. 
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TADEUSZ KOZŁOWSKI 
Dyrygent. Studia dyrygenckie ukończył w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie w klasie dy
rygentury symfoniczno-operowej prof. Bogusława Madeya. Jeszcze w czasie studiów został zaangażowany 
do Teatru Wielkiego w Łodzi, gdzie przeszedł wszystkie stopnie kariery dyrygenckiej (asystent dyrygenta, 
dyrygent, kierownik wokalny, dyrygent-szef orkiestry), by w latach 1981-87 pełnić funkcję dyrektora arty
stycznego tej sceny. W roku 1985 wraz z zespołem Teatru Wielkiego w Łodzi i takimi gwiazdami, jak: Maria 
Chiara, Fiorenza Cossotto, Nunzio Todisco i lvo Vinco inaugurował działalność odrestaurowanego Teatro 
Vittorio Emanuele w Messynie. W latach 1987-92 był pierwszym dyrygentem Macedońskiej Opery Naro
dowej i Macedońskiej Filharmonii Narodowej w Skopje, koncertował także w wielu miastach republiki oraz 
wielokrotnie prowadził gościnne spektakle w Chorwackiej Operze Narodowej w Zagrzebiu. Po powrocie do 
kraju, w latach 1996-98 pełnił funkcję dyrektora artystycznego Teatru Muzycznego w Łodzi. We wrześniu 
1998 roku ponownie objął stanowisko dyrektora artystycznego Teatru Wielkiego w Łodzi, a od roku 2000 
pełni w nim funkcję pierwszego dyrygenta. Dla tej sceny przygotował 36 premier, w tym premiery polskie: 
Echnatona Glassa, Dialogi karmelitanek Poulenca, Gajane Chaczaturiana i musical Zorba Kandera, a także 
premiery: Mefistofelesa Boita, Walkirii Wagnera (pierwsza powojenna realizacja w Polsce), Normy Bellinie
go, Fidelia Beethovena, Eugeniusza Oniegina i Jeziora łabędziego Czajkowskiego, Halki Moniuszki, Borysa 
Godunowa Musorgskiego, Traviaty, Makbeta i Trubadura Verdiego, Napoju miłosnego Donizettiego, Puryta
nów Belliniego i innych. W latach 2001-02 był dyrektorem artystycznym Opery i Operetki w Krakowie. Ma 
w repertuarze ponad 70 pozycji operowych, baletowych i operetkowych. Poprowadził ponad 2500 spektakli 
oraz koncertów symfonicznych i kameralnych. Występował gościnnie w niemal wszystkich krajach Europy. 
W Operze Narodowej, gdzie od 1 września 2009 roku jest dyrektorem muzycznym, dyryguje takimi spekta
klami, jak: Madame Butterfly Pucciniego, Straszny dwór Moniuszki, Lukrecja Borgia Donizettiego, Nabucco 
i Traviata Verdiego, Elektra R. Straussa oraz baletami: Bajadera, Chopin, artysta romantyczny i Tristan. (fot. 
ze zbiorów artysty) 
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WENDY ELLIS SOMES 
Realizatorka baletu. Urodziła się w Blackburn (Anglia). Po uzyskaniu stypendium naukowego British Ballet 
Organization, zaczęła uczyć się tańca pod okiem Peggy Wilson w Carlotta School of Ballet, a potem konty
nuowała naukę w Royal Ballet School. W 1970 roku związała się z londyńskim zespołem Royal Ballet, gdzie 
pięć lat później została solistką, a po następnych czterech latach pierwszą solistką. Jej talent dostrzeżono, gdy 
była jeszcze tancerką corps de ballet. Już wówczas zatańczyła partię Księżniczki Floriny w śpiqcej królewnie 
i Lise w Córce źle strzeżonej. Z czasem objęła też główne partie w innych wielkich baletach klasycznych - wy
stąpiła m.in. jako Julia, Księżniczka Aurora, Tytania i Kopciuszek. W dorobku artystki znalazły się również 
inne role solowe w repertuarze Royal Ballet. Tańczyła w choreografiach Fredericka Ashtona: Wróżki Wiosny 
i Jesieni w Kopciuszku, Polkę w Farade, Dziecko Niedzieli i Dziecko Wtorku w Jazz Calendar, Dorę Penny 
w Enigma Variations, Pannę Młodą w A Wedding Bouquet, Katię i Wierę w Miesiqcu na wsi, partie solowe 
w Monotones i Birthday Offering. Występowała w baletach Kennetha MacMillana (Elite Syncopations i My 
Brother, My Sister), Anthony Tudora (Ciemne elegie), Michaiła Fok.ina (Les Sylphides) i George'a Balanchine'a 
(Serenada i Liebeslieder Wa/zer). Miała też w repertuarze Moynę i Wiejskie Pas de Deux w Giselle oraz Pas 
de Trois i Solo w II akcie Rajmondy. Z myślą o niej Kenneth MacMillan stworzył postać Księżniczki Ste
fanii w swoim balecie Mayerling oraz partię solową w Glorii. Tańczyła w brytyjskich premierach baletów: 
Agon George'a Balanchine' a oraz Four Schumann Pieces Hansa van Manena. Margot Fonteyn zaprosiła ją do 
wykonania partii Lise w Córce źle strzeżonej w programie telewizyjnym BBC pt. Magia tańca (1979). W tej 
produkcji uczestniczył również mąż artystki Michael Somes (kiedyś znakomity solista i partner sceniczny 
Margot Fonteyn, a później zastępca dyrektora Royal Ballet). Tego samego roku Frederick Ashton stworzył 
także dla niej rolę w swoim filmie baletowym Stories from a Flying Trunk. Wendy Ellis dała się poznać także 
polskiej publiczności. W 1986 roku wystąpiła w warszawskim przedstawieniu Córki źle strzeżonej Fredericka 
Ashtona jako Lise, a partnerował jej w roli Colasa wybitny brytyjski solista Wayne Eagling. Towarzyszył 
im także Michael Somes jako baletmistrz nadzorujący w imieniu Fredericka Ashtona przygotowanie ów
czesnego wznowienia spektaklu na naszej scenie. Oboje pierwsi soliści Royal Ballet pozostawili po swoim 
występie niezatarte wspomnienia. Po zakończeniu kariery scenicznej w 1990 roku artystka współpracowała 
z mężem Michaelem Somesem aż do jego śmierci, w 1994 roku. Wspólnie realizowali Kopciuszka i Sympho
n'.c Variations Ashtona. Obecnie, jako spadkobierczyni praw realizatorskich do wspomnianych choreogra
fii, nadzoruje ich przygotowanie wszędzie tam, gdzie są wystawiane. Oba balety, kluczowe dla spuścizny 
choreograficznej po Ashtonie, wciąż są bardzo popularne. Wystawiane były w Tokio, Sztokholmie, Nowym 
Jorku, San Francisco, Los Angeles, Chicago, Amsterdamie, Londynie, a Kopciuszek został zrealizowany przez 
Wendy Ellis Somes również z Polskim Baletem Narodowym. (fot. ze zbiorów artystki) 
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TOER VAN SCHAYK 
Scenograf holenderski, ale także choreograf, rzeźbiarz, malarz i projektant kostiumów. Urodził się w Am
sterdamie. Początkowo uczył się tańca u Ira'ila Gadeskova, a następnie u Sonii Gaskell, w której zespole 
pn. Netherlands Ballet rozpoczynał pracę tancerza w latach 1955-59. Potem przerwał na kilka lat karierę 
taneczną i podjął studia rzeźbiarskie w Królewskiej Akademii Sztuki w Hadze. W 1965 roku powrócił do 
tańca i dołączył do Het Nationale Ballet (Holenderskiego Baletu Narodowego) w Amsterdamie, gdzie jego 
ekspresyjne interpretacje zapewniły mu pozycję jednego z czołowych solistów zespołu. Stworzył tam wiele 
kreacji we współczesnym repertuarze, a do najlepszych zaliczano rolę tytułową w słynnym balecie Rudiego 
van Dantziga Monument for Dead Boy (1965). W 1971 roku artysta zadebiutował także jako choreograf pra
cą zatytułowaną Past Imperfect do muzyki Ligetiego i odtąd regularnie tworzył nowe balety. W konsekwen
cji został mianowany w 1976 roku choreografem-rezydentem Het Nationale Ballet i zrealizował tam około 
trzydziestu prac autorskich. Jego balety wykazywały powinowactwo z twórczością Rudiego van Dantziga, 
zwłaszcza w sposobie wiązania techniki klasycznej i tańca współczesnego w stylu Marthy Graham. Prace 
choreograficzne artysty są jednak bardziej plastyczne, gdyż traktuje on zwykle ciała swoich tancerzy jak 
ruchome rzeźby. Linearna gra rąk i nóg artystów nasyca jego choreografie graficzną jakością, a czysty taniec 
wzbogacony jest często mimiczną ornamentyką. W wielu swoich baletach wykazywał silne zaangażowanie 
społeczne w takich kwestiach, jak wojna czy zanieczyszczenie środowiska. Interesowały go również stosunki 
międzyludzkie, przedstawiane zwykle w sposób tragiczny lub tragikomiczny. Jego prace cieszyły się mię
dzynarodowym uznaniem i prezentowane były przez wiele zespołów zagranicznych. Za swoją choreografię 
Siódmej Symfonii Beethovena otrzymał w 1987 roku nagrodę przyznaną przez Association ofTheatre and 
Concert Hall Directors. Toer van Schayk osiągnął także znaczącą pozycję jako artysta plastyk. Jego rzeźby 
eksponowano w galeriach Amsterdamu, Aten, Londynu i Nowego Jorku. Przez wiele lat był stałym twórcą 
scenografii do baletów Rudiego van Dantziga i oczywiście do własnych prac choreograficznych. Uznawa
ny jest obecnie za jednego z najlepszych holenderskich projektantów dekoracji i kostiumów. W 1996 roku 
stworzył na przykład bardzo wysoko ocenioną scenografię i kostiumy do produkcji baletu Dziadek do orze
chów i Król Myszy w Het Nationale Ballet, będąc zarazem - wspólnie z Waynem Eaglingiem - choreografem 
tego przedstawienia, a w 1999 roku podjął podobną współpracę z Eaglingiem przy premierze kolejnej ich 
wspólnej realizacji - baletu Czarodziejski flet w Amsterdamie. Jego scenografia towarzyszy także odświeżo
nej wersji scenicznej Kopciuszka w choreografii Fredericka Ashtona na scenie Royal Opera House w Lon
dynie, zrealizowanej tam przez Wendy Ellis Somes i prezentowanej aktualnie przez brytyjski Royal Ballet. 
(fot. Angela Sterling) 
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MARK JONATHAN 
Brytyjski projektant świateł. Pracuje dla zespołów dramatycznych, operowych, baletowych i musicalowych 
na całym świecie. Karierę zawodową rozpoczynał w Londynie. Pracował dla Glyndebourne Festival Opera 
(1978-92), a następnie przez dziesięć lat był szefem oświetlenia w londyńskim Royal National Theatre ( 1993-
2003). Później kontynuował pracę twórczą na własną rękę, przyjmując zaproszenia z rozmaitych teatrów 
brytyjskich i zagranicznych. W latach 2006-2008 współpracował z Chichester Festival Theatre. W 2007 roku 
był nominowany do prestiżowej nagrody Drama Desk „za wybitny projekt świateł" do spektaklu Prometh
eus Bound zrealizowanego przez Classic Stage Company w Nowym Jorku. Jego projekty były eksponowane 
w ramach Praskiego Quadriennale oraz na wielu wystawach brytyjskich. Projektował światła do wielu kla
sycznych i współczesnych spektakli baletowych, dla takich zespołów, jak: Royal Ballet (Śpią.ca królewna, Syl
fida, Kopciuszek, Sylwia, Kopciuszek, The Tales of Beatrix Potter), Birmingham Royal Ballet, Northern Ballet 
Theatre, London Children's Ballet, a za granicą dla American Ballet Theatre, Berlin Staatsballett, Stuttgarter 
Ballett, Ballet Capitole de Toulouse oraz dla Japońskiego Baletu Narodowego. Oświetlał przedstawienia tak 
wybitnych brytyjskich choreografów, jak: Frederick Ashton, Peter Wright i David Bintley. Zapraszany był 
przez znane teatry operowe: Los Angeles Opera, Washington National Opera, Bayerische Staatsoper w Mo
nachium, Scottish Opera w Glasgow, Israeli Opera w Tel Awiwie, Opera du Rhin w Strasburgu, Koninklijke 
Vlaamse Opera w Antwerpii, Opera Northern w Irlandii i Fińska Opera Narodowa w Helsinkach. Pracował 
dla Glyndebourne Festival Opera, Spoleto Festival i Opera Holland Park. Jego projekty świateł wzbogacały 
przedstawienia teatralne i musicalowe w London's National Theatre i West End, na Broadwayu i w wielu 
regionalnych teatrach brytyjskich. Oświetlenie Marka Jonathana do Kopciuszka w choreografii Fredericka 
Astona powstało przy okazji ostatniej premiery tego przedstawienia w londyńskim Royal Ballet (2003). 
Artysta nie mógł niestety osobiście uczestniczyć w realizacji Kopciuszka przez Polski Balet Narodowy, ale 
udostępnił swój plan świateł, który odtworzył na naszej scenie Stanisław Zięba, stały oświetleniowiec Teatru 
Wielkiego - Opery Narodowej. (fot. ze zbiorów artysty) 
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MALIN THOORS 
Asystentka choreografa. Szwedzka baletmistrzyni i choreolog, związana na stałe z Baletem Opery Paryskiej . 
Urodziła się w Sztokholmie i tam ukończyła Królewską Szwedzką Szkołę Baletową. Dodatkowo uczest
niczyła w zajęciach American School of Ballet w Nowym Jorku oraz w szkole Roselli Hightower w Can
nes. Studiowała też technikę i choreografie Augusta Bournonville'a w Kopenhadze. W latach 1976-84 była 
tancerką Królewskiego Baletu Szwedzkiego, gdzie występowała w repertuarze klasycznym oraz w baletach 
wielu wybitnych choreografów XX wieku. Dość szybko wycofała się z kariery scenicznej, ale wcześniej od
była kurs notacji tańca metodą Rudolfa Benesha w Instytucie Choreologii w Londynie (1982-84). Była po
tem choreologiem i korepetytorką baletu w zespołach: Royal Ballet, Royal Opera Ballet Covent Garden 
oraz English National Opera Ballet (1985-87), a następnie w Het Nationale Ballet w Amsterdamie (1987-
2003). Pracowała wówczas jako asystentka choreografa lub korepetytorka przy baletach Mariusa Petipy, 
George'a Balanchine'a, Fredericka Ashtona, Marthy Graham, Petera Wrighta, Rudiego van Dantziga, Toera 
van Schayka, Hansa van Manena, Carolyn Carlson, Wayne'a Eaglinga, Ashley'a Page'a i Krzysztofa Pastora. 
W 2003 roku związała się stałym kontraktem asystentki baletmistrza z Baletem Opery Paryskiej, gdzie pra
cuje do dzisiaj opiekując się jako korepetytor baletami takich choreografów, jak: George Balanchine, Serge 
Lifar, Kenneth MacMillan, Jerome Robbins, Rudolf Nurejew, Patrice Bart, Carolyn Carlson, Pina Bausch, 
Pierre Lacotte, William Forsythe i inni. Jest także realizatorką i korepetytorką w dyspozycji nowojorskiej 
spółki The George Balanchine Trust, zapraszaną do realizacji kilkunastu różnych baletów słynnego cho
reografa, które poznawała wcześniej pod kierunkiem wybitnych artystów New York City Ballet, specjali
stów w zakresie stylu i techniki Balanchine'a. Była również asystentką przy odtwarzaniu choreografii Kop
ciuszka i Scenes de ballet Fredericka Ashtona oraz kilku baletów Leonida Miasina, Wayne'a Eaglinga, Toera 
van Schayka i Ashley'a Page'a. Pracowała gościnnie jako baletmistrz ze znanymi zespołami w Monte Carlo, 
Marsylii, Essen, Hamburgu, Lipsku, Monachium, Birmingham, Sztokholmie, Helsinkach, Florencji, Rio de 
Janeiro i Tokio. Gościła też w Polskim Balecie Narodowym, przygotowując z Wendy Ellis Somes realizację 
Kopciuszka Ashtona w Teatrze Wielkim. (fot. Linette Raven) 
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Mal in Thoors i Krzysztof Pastor 
podczas próby 

Wendy Ellis Somes, 
Aleksandra Liashenko i Maksim Wojtiul 



Maria Żuk i Robert Gabdullin 



Carlos Martin Perez i Sergey Basalaev 

Sergey Popov i Jacek Tyski 

Jaroslaw Zaniewicz i Bartosz Anczykowski 

Carlos Marun Perez i Sergey Basalaev 

Fotoreportaż z prób: Ewa Krasucka 



1. Kopciuszek 
2. Siostry 
3. Wróżka 
4. Wróżka Jesieni 
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MISTRZOWSKA BANKOWOŚC
KORPORACYJNA 
Uczymy się i dążymy do perfekcji, by tworzyć mistrzowskie dzieła. Ta idea wyznacza również każdego dnia nowe 

standardy Bankowości Korporacyjnej Banku Pekao SA. Nieustannie doskonalimy swoją ofertę, tak aby sprostać 

wyzwaniom, które stawiają przed nami Klienci. Nasi specjaliści to wirtuozi bankowości, którzy potrafią wykreować 

najbardziej wyrafinowaną usługę i dopasować ją do Państwa potrzeb. 

Mistrzowska Bankowość Korporacyjna 

<"".::-:\ I . 
l I 

www.korporacje.pekao.com.pl 
Pekao Businessline: 

801 400 500 (40 gr netto za minutę polączenia) 

+48 (22) 591 2 591 (wedlug taryfy operatora) 

~ I BANK PEKAO SA 

Mem ber of " UniCredit Group 



www.ams.com.pl 

Jako lider w branży reklamy zewnętrznej staramy się łączyć 

wielkie możliwości ze szlachetnymi celami. Regularnie inspirujemy 

i realizujemy programy z zakresu Społecznej Odpowiedzialno

ści Biznesu. Dziękujemy za przyznane nam wyróżnienia i zapew

niamy, że będziemy wspierać po l ską kulturę . 

• Mecenas Kultury 2006 

• Tytuł Business Superbrand 2007 

• Sponsor Roku Arts & Business 2007 

ams ~ 
ksze możl 



_.....l I.. 
"'-

.l ..... ~, 

'l •• 
~ -........... C:t~ 

" ' ---

Harvard Business Review Polska 
wybór liderów biznesu 
Menedżerowie osiągający sukcesy wiedzą, że droga na szczyt jest ciężka 

i pełna niebezpieczeństw. W tej wędrówce niezbędny jest doświadczony 

i zaufany przewodnik. Magazyn Harvard Business Review Polska jest uznawany 

przez światowych liderów biznesu za najlepsze źródło wiedzy o zarządzaniu. 

Tworzony dla najbardziej innowacyjnych menedżerów i przez nich czytany, 

prezentuje pogłębione analizy i wskazówki, jak lepiej zarządzać, podpowiada, 

jak - krok po kroku - radzić sobie z nawet najbardziej nietypowymi sytuacjami 

biznesowymi i prezentuje konkretne doświadczenia firm w takich obszarach 

zarządzania, jak: przywództwo, motywowanie, strategia, marketing, relacje 

z klientem i finanse. Harvard Business Review Polska to niezbędny przewodnik 

po meandrach biznesu i magazyn, który po prostu wypada czytać. 

tel. 22 630 66 88 www.hbrp.pl 

· · Harvard 
~Business 

Review 
POLSKA 
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VALENTINO 

Moliera 2, Warszawa 



CUKIERNIA CAFE DELIKATESY NOWY ŚWIAT 35 

- ŁĄCZYMY SZTUKĘ Z BIZNESEM OD 1989 ROKU -

Redakcja Art & Business 
ul. Krakowskie Przedmieście 4/6 

00-333 Warszawa 
tel./fax: (22) 828 14 70-71 

Informacje: prenumerata@artbiznes.pl 
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Skład Wina · Wine Bar 
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www. forbes.pl 

Odwiedź Forbes.pl już teraz. 

Poznaj analizy rynków i spółek, rekomendacje inwestycyjne, 
rankingi oraz oferty pracy dla menedżerów 

Forbes.pi Biznes z każdej strony 



Przedłuż wyjątkową atmosferę Teatru. 

Przyjdź do nas z biletem na spektakl, 
a otrzymasz kieliszek wina 

lub deser w prezencie*. 

Do zobaczenia w Confashion. 

Zapraszamy na pyszne koktajle 
oraz dania kuchni fusion. 

Zofia Posmysz 

„Pasażerka" by/a wydarzeniem niezwy
k/ym. Czas wstrząsających opowiadań, 
których tematem byt obóz koncentra
cyjny jakby mija!. I tu nagle, zupełnie 
inne widzenie winy, zbrodni i cierpienia. 
Opowiedziane prościutko, cichym glo
sem Zosi Posmysz - a tak, że nie można 
byto odwrócić się, uciec, zapomnieć. 

Akurat pracowałem w filmie i widzialem, 
jak Andrzej Munk budowa! z tej powieści 
film, niezwyk/y film. Ale Munk zginą! tra
gicznie i film dokończono za niego. Czuje 
się, że tajemnicę wielkiej opowieści fil
mowej Munk zabral ze sobą. A powieść 
„Pasażerka " zostala i stawa/a się coraz 
bardziej ważną lekturą. Nie sposób o niej 
zapomnieć. Teraz zaczyna jeszcze inną, 
nieoczekiwaną drogę. 

Ernest Bryll 

Byla więżniarka i jej strażniczka, ich wza
jemne relacje. Nienawiść podszyta mi/o
ścią. Książka Zofii Posmysz i film Munka, 
do którego pisali wspólnie scenariusz 
byty dla mnie odkryciem. „ Pasażerka " 
lączy światy, które wcześniej nie mogty 
istnieć obok siebie. Pasiakowa rzeczy
wistość i milość. Oo tego niemal dobra 
Niemka, przecież takie w literaturze nie 
istnia/y. To bezkompromisowa, odważna 
i na wskroś oryginalna literatura. Pasa
żerka - książka, film a teraz odkrywana 
opera Weinberga to dziela, których się 
nie zapomina. 

Mariusz Treliński 
reżyser, dyrektor artystyczny 

Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 

~ 
TEATR WIELKI 

OPERA 
NAROD OWA 

AXIS MUNDI 
WW\V .a'<isrnundi .pl 

Teatr Wielki - Opera Narodowa i Wydawnictwo Axis Mundi prezentują 
w serii wydawniczej Biblioteka Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 

• 

powieść i libretto 
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Kopciuszek 
Balet w trzech aktach 

Kompozytor* - Siergiej Prokofiew 

Choreograf* - Frederick Ashton 
Inscenizacja i reżyseria - Wendy Ellis Somes 
Dyrygent* - Tadeusz Kozłowski 
Scenografia i kostiumy - Toer van Schayk 
Projekt świateł - Mark Jonathan 
Asystentka choreografa - Malin Thoors 
Realizator świateł - Stanisław Zięba 

Polski Balet Narodowy i Orkiestra Opery Narodowej 

Uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej 
im. Romana Turczynowicza w Warszawie oraz statyści 

*sprawdź w słowniczku baletowym na stronach 13-18 

• postaci 
Kopciuszek 
Książę 

Siostry Przyrodnie Kopciuszka: 
• Petronela 
• Urszula 
Ojciec Kopciuszka 
Wróżka Chrzestna 

oraz 

AKT I, Scena 1 
Mistrz Tańca 
Dwóch Skrzypków 
Krawiec 
Krawcowe 
Szewc 
Fryzjer 
Jubiler 

AKT I, Scena 2 
Wróżka Wiosny 
Wróżka Lata 
Wróżka Jesieni 
Wróżka Zimy 

AKT II 
Błazen 

Przyjaciele Księcia: 
• Wiosna 
• Lato 
• Jesień 
• Zima 
Zalotnicy: 
• Wellington 
• Napoleon 

AKT III 
wszystkie postaci 
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opcius1ek 
opowiecl 1ia1', 
Mama: Słuchaj, jak to było z tym Kopciuszkiem? 
Bruno: Nie pamiętam, to była ta bajka, co ona zasnęła, jak 
zjadła jabłko? Nie, to ta, co trzeba było sprzątać? 

Mama: Tak, o tej dziewczynie, co musiała przymierzać buty 
Bruno: Acha, no to nie pamiętam dokładnie. Ale spróbuję 
opowiedzieć ... 

Jak to było z tą bajką? 

Że na początku był Kopciuszek. Ona była dziewczyną, która miała łatki na 
sukience i wszyscy jej mówili, ze jest brzydka. Była też brudna, ale nie dla
tego, ze się nie myła, czy coś, ale że nie miała czasu. 

Nie miała też mamy, tylko miała tatę i złą macochę. Była biedna przez to 
i często płakała oraz chodziła ciągle smutna, we łzach. 

Ale najpierw się ucieszyła, że będzie miała siostry, co były córkami tej ma
cochy, no ale potem musiała im przynosić kawę, bo jej kazały. Te dziewczy
ny były głupie strasznie, bo się chciały ciągle tylko stroić i stroić na dorosłe 
osoby i się w ogóle nie uczyły! 

Potem Kopciuszek usłyszała od wróżki, że król będzie przyjmował dziew
czyny na bal. Żeby się z nimi ożenić. On mieszkał w zamku, każdy król 
mieszka w zamku i on miał bal. I wtedy, gdy Kopciuszek powiedział „a tam, 
pewnie i tak się spóźnię i nie będę się miała w co ubrać", to wróżka powie
działa „nie martw się, zaraz cię ubiorę w piękna kobietę". Jak to usłyszała 
taka macocha, to powiedziała, że nie wolno i wsypała garść grochu i garść 
prosa do jednej miski i kazała to dzielić. I powiedziała, że jak się nie da 
podzielić, to Kopciuszek nie pójdzie nigdzie, tylko tak będzie już zawsze sie
dział. I nagle się otworzyło okno i- fru- przyleciały ptaki- wróbelki i pomogły 
dziubkami. No to już nie było wyjścia i tamta macocha machnęła ręką. 

Gdy poszła na bal, Kopciuszek, to wtedy król z nią tańczył i ona wiedziała, 
ze musi wrócić do północy. Bo czar by już przestał działać. A jej dwie sio
stry były zazdrosne, że ona tańczy z królem. Bo one chciały mieszkać na 
zamku i być królowymi w jednym czasie. Bo one były siostry i chciały robić 
wszystko razem zawsze. 

Gdy była północ, to Kopciuszek, to ona szybko pobiegła i niechcący zgubiła 
swój pantofelek. Bo biegła ze schodów w dół i się spieszyła, bo jak czar nie 
działa, to ona nie ma sukienki. 

Król powiedział „gdzie idziesz, Kopciuszku" i gdy uciekała, to on zobaczył 
na ziemi pantofelek „ to chyba jest pantofelek pięknej damy". Chyba go jej 
przyniosę, pomyślał ten król, bo on chciał pomóc tej dziewczynie, żeby byli 
razem. 

Chodził od domu do domu i szukał. Sprawdzał jej siostry, czy mają taki 
pantofelek drugi, wkładał im na nogę ten pierwszy i one sobie obcięły nogi, 
żeby tylko włożyć ten but i zostałyby wtedy żonami. Aż w końcu znalazł 
Kopciuszka, co się chyba powinien nazywać Kapciuszek- mamo, czy możemy 
zmienić imię tej dziewczyny?- i przymierzył buta. I potem się ożenili i żyli 
długo i szczęśliwie. 

Mi się ta bajka podoba, ale czasem myli się z Królewną Śnieżką albo Kap
turkiem, bo jest tyle bajek i w przedszkolu pani nam je czytała wszystkie 
po prostu. Ale potem, jak się je ogląda na przykład w telewizji, to jest to 
inaczej i się przypomina w głowie od razu. 

Bajki wysłuchała Sylwia Chutnik, mama Bruna 

1 
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ICOPCił&S1kOW'f 5łOW1'ik batetoW'f 
Balet - przedstawienie Choreograf - pan albo pani, 
w specjalnym teatrze, w którym 

~ 
wymyślający wszystkie tańce, 

panie i panowie tancerze umówili jakie oglądasz na scenie w balecie. 
się , że będą opowiadać widzom ~ Choreograf to najczęściej tancerz, 
różne historie tańcem i ruchem. który ma w głowie gotowy pomysł 
Taniec, bez pomocy słów, potrafi na to jak opowiedzieć nam 
Ci pokazać, czy postaci na scenie ciekawą historię za pomocą baletu 
są smutne czy wesołe, jakie mają i postanowił pokazać go innym 
kłopoty i jak sobie z nimi radzą. tancerzom, tak aby mogli się 
Pomaga mu muzyka, kolorowe go nauczyć i odegrać w teatrze 
kostiumy, dekoracje i światła. na scenie w postaci przedstawienia 
Łatwo poznasz, kto jest piękną baletowego. Niektóre balety są tak 
królewną, kto dobrą wróżką, piękne i ciekawe, że pokazywane 
a kto złą macochą. Przyjrzyj są przez wiele, wiele lat, mimo 
się strojom tancerzy, zobacz że powstały dawno temu. Są też 
jak się poruszają i jakie robią nowe, które pojawiają się, gdy jakiś 
miny. Taniec, jaki oglądasz choreograf ma ciekawy pomysł 
w balecie, nazywa się tańcem i chce stworzyć coś zupełnie innego. 
klasycznym, bo powstawał przez 
lata, ma swoją historię i dokładne 

Duet - taniec pary tancerzy, 
zasady. To taniec pełen uroku, 

tancerza i tancerki. Taki taniec 
wdzięku i lekkości, ale trudny 

pokazuje zwykle miłość między . 
do nauczenia się i wykonania. : 

bohaterami baletu: królewiczem 

Baletki - specjalne, lekkie 
i królewną, Kopciuszkiem 
i Księciem ... Sztuka tańca, jaką 

i wygodne buty, w których 
oglądamy w balecie, narodziła 

łatwo jest tańczyć. Z wyglądu 
się we Francji, dlatego wszystko, 

są podobne do kapci, mają miękki co związane z baletem, ma 
spód, uszyte są z materiału albo l francuskie nazwy. Taki duet 
skórki. Przytrzymują je gumki 

miłosny nazywa się pas de deux 
albo specjalne wstążki, które (czytaj: pa de de) , czyli kroki dla 
nazywają się troczkami. Tancerze dwojga i jest najbardziej popisową 
i tancerki mogą poruszać się 

częścią baletu. Tancerz wysoko 
w nich po scenie lekko i cicho, skacze i wykonuje różne trudne 
bez ślizgania się po podłodze. kroki i obroty, także tancerka 

chwali się swoimi umiejętnościami. 
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Dyrygent - artysta muzyk, który 
nie gra na żadnym instrumencie, 
a mimo to jest najważniejszy. 
Jest jak dyrektor w fabryce 
albo nauczyciel w szkole. Rządzi 
i decyduje o tym, jak orkiestra 
ma grać (wolno czy szybko, głośno 
czy cicho), ale też uczy muzyków 
podczas ćwiczeń (prób), jak powinni 
grać na swoich instrumentach, 
aby wszystko razem brzmiało 
jak najlepiej.Tak jak nauczyciel 
ma podręcznik, z którego uczy, 
tak dyrygent ma partyturę - zapis 
muzyki, który musi przekazać 
jak najlepiej. Autorem muzyki, 
którą słyszysz podczas oglądania 
baletu, jest kompozytor. 

Kompozytor - tak jak pan lub 
pani choreograf układają tańce 
w balecie, tak kompozytor pisze 
muzykę. W jego głowie powstają 
różne melodie, które łączy 
i zapisuje, a potem rozdziela 
na instrumenty, które je zagrają. 
Czasem pisze nową muzykę, taką 
jakiej potrzebuje choreograf 
- wesołą i szybką, albo powolną 
i smutną, a czasem to choreograf 
wybiera gotową już muzykę 
i do niej układa takie kroki, jakie 
najlepiej będą do niej pasowały 
i opowiadały to, co chce nam 
przekazać. Kompozytor i choreograf 
są najważniejszymi twórcami baletu, 
ale nie jedynymi.· Pomagają im 
projektanci kostiumów i dekoracji, 
oświetleniowcy i wiele innych osób, 
które pracują po to, abyś mógł 
obejrzeć to piękne widowisko. 

Orkiestra - duża grupa muzyków 
grających na różnych instrumentach, 
dzięki czemu muzyka, której słuchasz 
w teatrze muzycznym, operze lub 
na balecie, jest barwna, różnorodna, 
ciekawa i wyjątkowa. W teatrze 
operowo-baletowym orkiestra składa 
się zawsze z tych samych grup 
instrumentów: smyczkowych (takich 
jak skrzypce, altówki, wiolonczele 
i kontrabasy), dętych (flety, trąbki 
większe i mniejsze, puzony, klarnety, 
fagoty, rogi i inne) i perkusyjnych 
(różne bębny, bębenki, dzwonki 
i inne hałasujące instrumenty, nawet 
grzechotki). Muzycy siedzą w specjalnym 
miejscu poniżej sceny zwanym 
orkiestronem lub po prostu kanałem. 
Siedzą tam, żeby nie zasłaniali sceny, 
byli niemal niezauważalni, a jednak 
swoją muzyką towarzyszyli widowisku. 
Bez orkiestry nie ma przedstawienia 
baletowego ani operowego, chyba że 
muzyka odtwarzana jest z nagrania. 
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P aczka - tak nazywa się baletowa 
sukienka, w której najczęściej 
występują na scenie tancerki. Taka 
sukienka składa się z lekkiej, tiulowej 
spódniczki oraz gorsetu lub body 
tworzących całość. Spódniczka może 
być długa do połowy łydki, lekka 
jak chmurka z marszczonego tiulu 
lub krótka, sztywna i płaska jak 
naleśnik, stercząca na boki. Paczka 
uszyta jest tak, aby pokazywać ruch 
nóg tancerki i nie przeszkadzać 
jej w skokach, pozach i piruetach. 
Dodatkowe elementy kostiumu mogą 
być różne i to po nich poznajemy, kim 
jest bohaterka baletu. Kopciuszek, 
służąca lub wieśniaczka nosi fartuszek 
dziewczyna ze wsi może też mieć na 

' 

głowie wianek, wróżka lub nimfa leśna 
jest ubrana na biało lub w jasne kolory 
i ma malutkie skrzydełka na plecach, 
a królewna? Królewna ma oczywiście 
najpiękniejszą sukienkę, a na głowie 
koronę lub brylantowy diadem. Inna 
nazwa baletowej sukienki to tutu. 

Piruet - jedna z baletowych „figur" 
polegająca na obracaniu się na jednej 
nodze. Doskonali tancerze i tancerki 
potrafią za jednym razem zrobić wiele 
takich obrotów i nie tylko nie zakręci 
im się w głowie , ale jeszcze potrafią 
w czasie piruetu przyjmować rożne 
piękne pozy. Żeby świetnie kręcić 
piruety muszą wcześniej długo ćwiczyć 
w szkole baletowej i p.a próbach, 
a poza tym poznać kilka sztuczek, 
które to ułatwiają. Jedną z nich jest 
znalezienie sobie jednego punktu 
na widowni, do którego wracają 
spojrzeniem po każdym obrocie. 

Pointy (czytaj: puęty) - to 
wyjątkowe baletki używane przez 
tancerki do stania na palcach. 
Usztywnione czubki takich baletek 
są utwardzone specjalnymi klejami 
tak, aby tancerka czuła pewne 
podparcie, kiedy chce zatańczyć 
kroki na samych czubkach palców, 
stanąć na jednej nodze lub wykonać 
piruet. Dawno temu, kiedy pierwsza 
tancerka wpadła na ten pomysł, 

wypychała czubek baletki korkiem, 
watą i szmatkami, żeby łatwiej jej 
było ustać na palcach. Nie było to 
zbyt wygodne. Dziś pointy są dużo 
wygodniejsze, bardzo wytrzymałe, 

a palce tancerek chronią specjalne 
nowoczesne wkładki z pianki, żelu 
lub silikonu. To dzięki wynalazkowi 
point balet w wykonaniu kobiet 
zachwyca nas wyjątkową lekkością. 
Panowie raczej na pointach nie 
tańczą, chyba że dla żartu, jeśli 

zażyczy sobie tego choreograf. 

Solista/solistka - to taki tancerz 
lub tancerka, którzy wspaniałymi 
rolami zatańczonymi na scenie 
i umiejętnościami tanecznymi 
zasłużyli sobie na wyróżnienie 
- tacy baletowi prymusi. Tytuł 
solisty lub solistki to nie tylko 
zaszczyt, ale także możliwość 
tańczenia głównych ról w baletach 
- najczęściej są to książęta 
i księżniczki, zaczarowane zjawy 
i bohaterowie. Ktoś, kto jest solistą, 

powinien być świetnym tancerzem 
i wywoływać zachwyt widzów. 
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Zespół baletowy - grupa tancerzy, którzy zawodowo zajmują się 
przedstawianiem spektakli baletowych w teatrze operowo-baletowym 
albo innym teatrze muzycznym. Zespoły baletowe mogą liczyć od kilku 
do nawet stu i więcej osób, podzielonych według tak zwanych rang, 
czyli stopnia doskonałości i doświadczenia w tańczeniu. Najlepiej 
przygotowani są soliści i pierwsi soliści, trochę mniej doświadczeni są 
koryfeje czyli „przewodnicy grup", a pozostali tancerze i tancerki tworzą 
„ciało baletowe" (po francusku corps de ballet - czytaj: kor de bale), 
czyli dużą grupę, najczęściej tańczącą razem i tworzącą tło, na przykład: 
dwórki, na balu u księcia, łabędzie w Jeziorze łabędzim. Wszyscy 
jednak są równie ważni i potrzebni w przedstawieniu baletowym. 

riyiówka 
do ro'Z.wia."Z.a~ia tr'Z.eBA, , 
pr1.'fP01l'ftiec sobie tresc 
,,KOPCi'i~~ka'' 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

6 

8 

Pionowo, czyli z góry na dół 
1. Ktoś, kto się pojawił i pomógł Kopciuszkowi. 
2. Te, które dawały Kopciuszkowi Uak to się kiedyś mówiło) w kość. 
3. Tam, gdzie mieszka Książę. 
7. Robi się z niej zupę, lampiony lub w bajkach karety. 

Poziomo, czyli od lewej do prawej 
4. Coś, na co wszyscy jechali. 
5. Nietypowy rekwizyt służący do rozpoznawania ukochanej. 
6. Miejsce, gdzie zgubiono rekwizyt z hasła nr 5. 
8. Czas, kiedy czar miał prysnąć. 

19 
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6 A w a 
No dobrze, jesteś Kopciuszkiem. Nie jest lekko. Masz dwie siostry. W sumie to nie 
Twoje siostry, tylko córki macochy, która już nie żyje. Są wredne. Rządzą w domu. 
Nawet Twój biedny ojciec nie potrafi się im przeciwstawić. Ty całymi dniami musisz 
się zajmować domem. Sprzątać, czyścić, gotować i usługiwać siostrom. Masz nadzieję, 
że kiedyś się to zmieni. Może dzisiaj? 

1. Start. Za oknem jeszcze ciemno, 
a Ty musisz napalić w piecu. Średnio 
Ci to wychodzi. Musisz wyrzucić 
parzystą liczbę oczek. 

3. Zagapiłaś się i kipiące mleko zgasiło 
ogień, wracasz na początek. 

5. Niosąc śniadanie, mijasz portret matki. 
Od razu lżej ci na sercu, rzucasz jeszcze raz. 

7. Siostra chce jajko na twardo, 
cofasz się na pole nr 4 . 

8. Siostra mimo wszystko woli jajko na 
miękko, cofasz się na pole nr 4. 

10. Siostry postanowiły zdrzemnąć się 
po śniadaniu, możesz więc teraz umyć 
schody, które miałaś umyć później, po 
południu. Idziesz na pole nr 17. 

12. Pomagasz siostrom się ubrać. 
Żadna z sukienek im się nie podoba. 
Musisz wyrzucić 3 lub 6. 

14. Myjesz schody. Czekasz kolejkę. 

16. Schody już prawie umyte, niestety 
york siostry, przebiegając, strącił wiadro 
z brudną wodą. Wracasz na pole nr 13. 

18. Przybywa posłaniec z zaproszeniem 
dla wszystkich panien w księstwie 
na bal. Z radością biegniesz do 
ojca. Rzucasz jeszcze raz. 

20. Siostry tłumaczą, że zaproszenie 
jest dla panien, nie dla Kopciuszków. 
Czekasz kolejkę. 

22. Siostry każą Ci sprzątnąć 
piwnicę. Czekasz dwie kolejki. 

24. Fryzjer mówi Ci, że tak wrednych 
panienek jak Twoje siostry, nigdy nie 
widział. Zaprzeczasz, ale w duchu się 
zgadzasz. Rzucasz jeszcze raz. 

26. Krawiec zgubił igłę. Pomagasz mu 
szukać. Musisz wyrzucić 2 lub 5. 

28. Do drzwi puka Stara Kobieta, siostry 
każą się jej wynosić, gdy nie patrzą, 
biegniesz za nią i dajesz jej kawałek 
chleba. Rzucasz jeszcze raz. 

33. Siostry wyjeżdżają na bal. Żebyś się nie 
nudziła, każą Ci oddzielić mak od popiołu. 
Czekasz dwie kolejki. Stara Kobieta okazuje 
się Twoją matką chrzestną. W dodatku 
wróżką. Rzucasz dwa razy kostką. 

Dostałaś najpiękniejszą na 
świecie sukienkę. Problem transportu 
rozwiązuje kareta wyczarowana z dyni. 
Rzucasz kostką jeszcze raz. 

39. Woźnica - zaczarowana mysz - gubi 
drogę do pałacu. Czekasz kolejkę. 

41. Wchodzisz na salę balową, książę 
natychmiast prosi Cię do tańca i nie odstępuje 
na krok. Rzucasz kostką jeszcze raz. 

43. Wybija północ, uciekasz z pałacu, gubiąc 
pantofelek. Przechodzisz na pole nr 46. 

44. Niestety, bal tak Cię wciąga, 
że zapominasz o tym, by o północy uciec 
z pałacu. Czar pryska, zamieniasz 
się w brudnego Kopciuszka. 
Zaczynasz grę od nowa. 

45. Pamiętaj, że nie jesteś zwykłym 
Kopciuszkiem, tylko bohaterem baletu 
w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej. 
Jest przerwa po drugim akcie - idziesz 
napić się oranżady. Czekasz kolejkę. 

46. Następny dzień. Siostry zarzucają 
Cię porannymi obowiązkami. 
Czekasz dwie kolejki. 

48. Przybywa książę poszukujący 
właścicielki szklanego pantofelka. Nie 
wie, że jesteś w domu. Potrzebujesz 
szczęścia. Musisz wyrzucić 2 oczka, 
by przejść na pole 50 i wygrać grę. 

49. Spotykasz dyrektora Waldemara 
Dąbrowskiego i ucinacie sobie miłą 
pogawędkę. Czekasz kolejkę. 

50. Żyjecie długo i szczęśliwie. 
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