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Andrzej Rozmus (Królewicz) i Beata Dytko-Badośek (Kopciuszek) 

O baśniach i bajkach słów kilka 

Czy znacie baśń o Kopciuszku? Znacie? Jeśli tak, 
to posłuchajcie. Za siedmioma górami, za sied
mioma lasami... Zaraz, chwilkę, o jaką baśń o Kop
ciuszku chodzi ? Bo jest ich wiele. Postać 
urodziwej, ale skromnej i pracowitej dziewczynki 
utrwaliło wiele piór. Znamy Kopciuszka z ut
worów Charlesa Perraulta, braci Grimmów, Jana 
Brzechwy, Czesława Janczarskiego, Hanny Janu
szewskiej, Jadwigi Papi, Janiny Porazińskiej, 

Witolda Zechentera, a wcale nie jesteśmy pewni, 
czy wyliczyliśmy wszystkich autorów. Skąd tyle 
Kopciuszków ? 

Bajka ta wywodzi się ze starożytności i znana 
jest na wszystkich kontynentach (około 700 wa
riantów). "Kopciuszek", tak jak "Czerwony Kaptu
rek", "Śpiąca Królewna", "Kot w butach","Królewna 
Śnieżka", należy do najstarszych opowieści, podań 
i legend, jakie krążyły wśród wielu ludów na tere
nie Europy. Przekazywano je w długie zimowe 
wieczory - ku przestrodze, ku pocieszeniu, ku ra
dości dzieci i dorosłych. Słuchano ich z uwagą i 
w wielkim napięciu: co będzie dalej, jak potoczą 
się losy szlachetnych bohaterów, co zwycięży: złe 
i okrutne moce, czy może zaradność, pomys
łowość i dobroć prostych ludzi. Słuchacze podzi
wiali fantazję opowiadającego, jego umiejętność 
dobierania właściwych słów i określeń, trafność 



porównań, zastanawiali się też nad tym, czy opo
wiedziane historie mogły się zdarzyć w rzeczy
wistości, czy są one prawdziwe. Wyciągano rów
nież stosowne nauki - jak być szlachetnym, jaką 
drogą należy dążyć do szczęścia, co trzeba czynić, 
by wokół nas panowała zgoda, radość i harmonia. 

Kopciuszek we wszystkich wersjach jest dziew
czyną bez matki, brudną od sadzy (kopciu, stąd 
imię polskie) i popiołu (stąd również Popielucha, 
fr. Cendrillon, niem. Aschenbródel, Aschenputtel, 
ang. Cinderella, ros. Zołuszka, włos. Ceneretola, 
hiszp. Cenicienta), prześladowaną przez macochę, 
posługującą jej córkom wyniosłym i brzydkim. 
Powstałe na jej temat utwory literackie i mu
zyczne opierają się jednak głównie na wersjach 
Charlesa Perraulta ze zbioru "Bajki Babci Gąski" 
(1697),zaś najbardziej znany zbiór baśni pochodzi 
od braci Grimmów - Jakuba i Wilhelma , którzy 
żyli w ubiegłym stuleciu. Wspólnie zebrali i wydali 
200 najróżniejszych opowiadań,wśród nich naj
sławniejsze: "Kopciuszka", "Czerwonego Kap
turka", bajki "O czterech muzykantach z Bremy", 
"O dzielnym krawczyku", "O wilku i siedmiu 
koźlątkach". 

W"Słowniku symboli" W. Kopalińskiego możemy 
znaleźć następujące hasło : "Pantofelek Kopciusz
ka, bohaterki bajki wywodzącej się ze sta
rożytnego W schodu, znanej w 700 wersjach, 
przede wszystkim jednak z wersji Ch. Perraulta 
i braci Grimmów ; zgubiony przez Kopciuszka na 

balu pantofelek pozwala zakochanemu w meJ 
księciu trafić na jej ślad; pantofelek jest tu 
emblematem dziewczęcości, wiąże się z fety
szem damskiego obuwia i jest przedmiotem ma
gicznym; wszedłszy w jego posiadanie, królewicz 
może dziewczynę znaleźć i poślubić. 

Każdy z nas ma swoją ulubioną wersję tej bajki, 
powstały jej wersje muzyczne, baletowe, filmowe. 
Czy znacie więc baśń o Kopciuszku ? Znacie ? 
No, to popatrzcie i posłuchajcie ... 

"Szukasz daleko 
Szukasz po niebie 

. A twoje szczęście 
Jest blisko ciebie 

Już na cię czeka 
W jakimś ukryciu „. 

Szczęście się trafia 
Jeden raz w życiu 

Gdy się spotkamy po latach wielu 
Kiedy z nas każdy będzie staruszkiem 

To zaśpiewamy jak na weselu 
Śpiewał Królewicz razem z Kopciuszkiem 

A gdy zapragniesz szczęście wziąć w ręce 
Przypomnij sobie co rzekła Wróżka 
Przyjmij te słowa w naszej piosence 

Od Królewicza i od Kopciuszka " 

(tekst piosenki : H. R. Żuchowski) 
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Rozmowa z reżyserem 

RYSZARD ZAREWICZ - to jego pseudonim 
artystycz!Jy. wzięty po dziadk.u - jako .cz,o\\{iek 
~'powazny . bowiem występuje pod 1m1emem 
Henryk Zuchowski. Aktor, reżyser autor, 
wykładowca, animator kultury ; gra w dramacie, 
k9medii i operętce, .tańcZY., stepuje, . śpiewa, 
p1s~e, komponuje, . rezyseruje. Ten mezwy!<le 
pręznyd witalny 1 optym1sty:czny człowiek 
obcho zi w tych dniach 50-lecie pracy na 
scenie . Jubileusz j~qo zbiegł się niejako z ju
bileuszem 5o-lecia Teatru C1eszynskiego, gdzie 
w Scenie ~olskiej Ryszard Zar~wicz przygo
tował kole~ną w tym sezome premierę, 
''.Kopc~uszka , w adaptacji Ludwika Swie
zawsk1ego. 

- Wypada zapytać na wstępie o Pana pierwszy 
kontakt ze sceną. 

Przyszedłem na świat w Toruniu jako czwarte 
pokolenie aktorskie, a występować na scenie za
cząłem już jako dziecko, stąd trudno ustalić, kiedy 
nastąpił mój sceniczny debiut. Mój dorobek ilościowy 
to udział w ponad stu pięćdziesięciu premierach i ty
leż ról. Teatr interesuje mnie globalnie - zaraz po 
wojnie uczyłem się w Teatrze Polskim w Poznaniu 
podnoszenia kurtyny, ustawiania świateł, robiłem 
zdjęcia teatralne, znam się na balecie, muzyce, śpiewie, 
interesuje mnie psychologia, propaganda teatru, 
sprawy reklamy. Mam jakie takie pojęcie o wszystkich 
sprawach, dotyczących przygotowania spektaklu 
teatralnego, zawsze jednal< jako reżyser dobieram 
sobie znakomitych współpracowników, którzy nadają 
profesjonalny kształt moim wizjom,pomysłom, w przy
padku czesK:ocieszyńskiego "Kopciuszka" jest to pani 
scenograf Teresa Ponińska,która _parokrotnie gościła 
już w Scenie Polskiej i choreograf Rajmund Sobiesiak. 

- Powiedział Pan, że bardzo bliska jest Panu klasyka 
teatralna, bo koresponduje z Pana wszech
stronnością. Niemniej w ostatnim okresie widoczne 
jest Pana zainteresowanie bajkami, nazwano Pana 
nawet "Królem bajek" i "Kopciuszkologiem". 

Ze względu na mój charakter i sposób patrzenia na 
świat preferuję w teatrze optymizm, radość i wzru
szenie; domeną moją stały się komedie , farsy , melo
dramaty , sztuki muzyczne i bajki,a więc cała sfera ra
dości, jaka istnieje w teatrze, w obręb której wchodzą 
tego rodzaju sztuki.A że proponuje mi się realizacje 
tego typu, tym szczęśliwiej dla mnie się składa. 

- Nie ukrywa Pan jednak, że "Kopciuszek" jest Pana 
najulubieńszą bajką. 

O tak, jestem zakochany w "Kopciuszku", przed wojną 
grałem w nim dwukrotnie, po wojnie również, 
napisałem adaptację tej baśni dla konspiracyjnego 
teatru w Poznaniu dla 2 osób, a następnie rezy
serowałem go w różnych polskich teatrach. Istnieje 
całe mnóstwo adaptacji tej baśni, pierwowzory rów
nież się różnią : u braci Grimm mamy krwawe za
kończenie - gołębie wykłuwają oczy złym siostrom 



Kopciuszka, u Perrault Kopciuszek przebacza sios
trom. I tu warto się zastanowić, co jest bardziej w,y
chowacze, zasłużona kara czy przebaczęnie. Wybrałem 
nieco zapomnianą adaptację Ludwika Swieżawskiego, 
w l:<tóreJ bohaterka przebacza macosze i siostrom 
i wszyscy zostają zaproszeni na ślub i wesele. 

Czy Pańska bohaterka w dzisiejszym no
woczesnym świecie ma nam jeszcze coś do 
przekazania ? 

Ależ oczyw1sc1e. Każdy z nas był w pewnym 
momencie swego życia Kopciuszkiem, gnębionym 
przez macochę (czy była nią teściowa, czy szef w pra
cy). Bajka ta uczy dzieci, że można podołać takim 
sytuacjom. Chciałem pokazać Kopciuszka czystego 
zewnętrznie (wbrew pozorom d~iewczyna ta nie jest 
kocmołuchem}, a także czystego psychicznie, mo
ralnie. Dziewczyna ta lubi pracować w kuchni; ogień, 
ciepło, to wszystko kojarzy jej się z osobą zmarłej 
matki. To nie praca ją gnębi, ale stosunki panujące w 
tym domu. Rodziny się nie-wybiera- dziewczyna ta ma 
potrzeby wyższego rzędu, a skazana jest na wyzwiska 
1 złośliwość sw01ch przyziemnych sióstr i macochy. 
Młodzi widzowie uczą. się , że można sobie pora
dzić w każdej sytuacji zyciowej - Kopciuszek nie pod
daje się, nie narzeka , jest wesoły i pogodny. Nie ma
rzy o królewiczu , ale o człowieku dobrym i po
rządnym, podczas gdy jej krewne chcą zrobić interes 
na balu królewskim i przegrywają, nie pazerność, ale 
dobroć i uczciwość zwycięża. 

- Chciałoby się powiedzieć, jak w życiu, ale pa
radoksalnie bardziej życiowo zabrzmi : Jak w baśni. 

Każdy z nas w swoich marzeniach znajduje się w krę
gu baśni - ona jest jak złota krata, mozna tego. świata 
dotkną.ć ręką, ale nie można · doń przejść. W wielu 
moich realizacjach występuje więc krata nie tylko jako 
element dekoracyjny. Kopciuszka krata oddziela od 
świata królestwa: światc;i zamkniętego, wysubli
mowanego, wyciszonego. Swiat Macochy i sióstr jest 
krzykliwy, pełen ordynarnych, prostackich zacho
wań.Gdy Hanusia- Kopciuszek zostaje żoną Królewicza, 
przechodzi za kratę, w inny świat. 

- Pozostaje mi tylko pogratulować Panu Jubileuszu 
artystycznego i zyczyć uC:lanej premiery. 

(rpb} 
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Za mym okienkiem, za małą szybką 

Posępna chmura leciała szybko. 

Zabrała z sobą promyczek słońca 

I zostawiła mi łzy gorące 

I moją smutną piosenkę. 

Może jaskółka na lotnych piórkach 

Skargę zaniosła hen, gdzieś daleko. 

W wieczornej ciszy ktoś ją usłyszy 

Za siódmą górą, za siódmą rzeką. 



Ej, córuchny, czas ucieka, 

A królewicz na nas czeka. 

Jeśli tak zaprasza grzecznie, 

Trzeba spieszyć się koniecznie. 

Moje córki takie ładne 

I zgrabniutkie i układne ! 

Może nawet w całym świecie 

Takich dziewcząt nie znajdziecie ! 

Lecz niestety będzie tam 

Mnóstwo panien, mnóstwo dam. 

Pewnie każda z nich oblicza, 

cuy zdobędzie królewicza ? 

Kró - le - wicza ! 



) 



Gdy świta już ranek, 

Śpi jeszcze zaścianek, 

Hanusia przebiega przez sad. 

I nuci z ptakami 

I śmieje się z nami, 

A każdy poznaje ją ptak. 

Cu - kru ••• Ćwir ••• ćwir ••• 

W domowej piekarni 

Ty popiół odgarnij, 

Groch wybrać - to miły jest trud. 

Nie braknie ni ziarnka, 

Hanusia szafarka 

I tak nam nasypie go w bród. 

Cu - kru ••• Ćwir ••• ćwir ••• 

--- --=-

---
-



Znowu białe mam ręce, 

Jestem strojna jak dama, 

W ślicznej białej sukience 

Nie poznaję się sama. 

Jadę na bal, jadę na bal, 

Do króla jadę na bal ! 

W moim okienku tęczowe szybki, 

Minął bez śladu czas zły i brzydki 

Już lśnią obłoki, barwią się sady, 
J 

W złotej karecie mknie dobra wróżka. 

Już nie ma, nie ma już Kopciuszka ! 



Szukasz daleko, 

Szukasz po niebie, 

A twoje szcz,ście 

Jest blisko ciebie. 

Już na ci• czeka 

W jakimś ukryciu ••• 

Szcz,ście si• trafia 

Jeden raz w życiu. 

Gdy si• spotkamy po latach wielu, 

Kiedy z nas każdy b•dzie staruszkiem, 

To zaśpiewamy jak na weselu 

Śpiewał Królewicz razem z Kopciuszkiem. 

A gdy zapragniesz szcz,ście wziąć w r•ce, 

Przypomnij sobie, co rzekła Wróżka. 

Przyjmij te słowa w naszej piosence 

Od Królewicza i od Kopciuszka. 

~----~zbiorów 

Działu Doku„„<;;'l~ 

ZG ZASP 
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