


dyrektor naczelny : Krzysztof Torończyk 
d y re k t o.r a r ty s ty c z rfy ·:~fo n E n g Ie r I 

~~~~filR~ · ,~~ 

' r 

. • 

TEATR MAŁY premiera 26 c zerwca 2004 



lilłł\1j;łfl 

Will Pomerantz 
SCENO GRAFIA 
Paweł Dobrzycki 
l:tlłi11J 
Olena Leonenko 
WS P OŁPRACA REŻYSERSKA 

Jan Skotnicki 
ASYSTENT IE1YSEIA 

Marta Ogrodzińska 

ASYSTENT IEZYSEU, INSPICJENT 

Dorota lgnatjew 

IEALIZATDIZY SWIATŁA 

Piotr Sadziński, Dariusz Wieczorek 

IEAlllATDI OZWI Ę IU 

Janusz Głowacki 

KOPCIUCH 
11$114:tl1ljl He n ryk Ta I ar 

l1Dil41111il Mirosław Konarowski 

łłJ'iiU!J Krzysztof Wakuliński 

KOPCIUSZEK Agnieszka Grochowska lgo icinn i• I 

Patrycja Soliman 19 01ci•• •• 1 

tmłl=I Monika Dryl 

DOBRA WROżKA Zofia Szulakowska lgoicinni•I 

l:fł'fł Kaja Wesołek łeoicinni• I 

l:tllłilll:JJ Katarzyna Ankudowicz lg• '"""'• i 

l•llłllł' Mo n i ka Pi kuła lg••, •·· i• ) 

Iza bela Kała łeoicinn i • I 

ZŁA SIOSTRA I Anna Nykowska lg•idn ni • I 

ZŁA SIOSTRA li Katia Paliwoda leoicinni•I 

l:lłł\1j:I Artur Żmijewski 

l1llj:łJi1)jl Jerzy Łapiński 

ELEKTRYK/DZWI KOWIEC Robert Jarociński 

l:łJJjJ.ij:I Robert Majewski 

STRAŻNICZKA I 

STRAŻNICZKA li 

premiera 

Magdalena Gnatowska ls••ci•••• I 

Dorota lgnatjew le•'"••i•I 



AUTORZY PRZEDSTAWIENIA 2 

OBSADA J 
SPIS TREŚCI 5 
BIOGRAMY AUTORÓW SPEKTAKLU Ó 

BIOGRAMY AKTORÓW 11 
Jo A N N A Z A W AD Z KA Kopciu cha dzieie nadzieie 25 

T E K S T D R AM AT U JJ 



Dramaturg, prozaik, scena
rzysta. W latach l 964-

198 l współpracował 
z redakcją tygodnika 

„Kultura", gdzie publiko
wał felietony, opowiada
nia i reportaże. W latach 
1972-1981 w „Dialogu" 

zamieszczał dramaty, scena-
) riusze słuchowisk radiowych 

i felietony. Wydał kilka tomów 
opowiadań (m.in.: Wirówka non
sensu, 1968; Nowy taniec la-ba

-da, 1970; Skrzek. Coraz trudniei 
kochać, 1980) i felietonów (m.in.: 

W nocy gorzej widać, 1972; Powrót 
Hrabiego Monte Christo, 1975), powieści 

(Moc truchle;e, 1981; Ostatni cieć, 200 l). Au
tor scenariuszy do filmów Polowanie na muchy 

(reż. Andrzej Wojda, 1969), Trzeba zabić tę miłość 
(reż. Janusz Morgenstern, 1972) i współautor (z Markiem 

Piwowskim) scenariuszy Psychodramy ( 1969) i Re; su ( 1970) 
- obydwa w reż. Piwowskiego. 
Ważniejsze utwory dramatyczne to: Mecz (1976, prapremiera 
w Teatrze Powszechnym w Warszawie, 1977), Kopciuch ( 1979, 
prapremiera w Teatrze Współczesnym w Szczecinie, 1979), 
Polowanie na karaluchy ( 1986, prapremiera w Teatrze Ateneum 
w Warszawie, 1991 J, Fortynbras się upił ( 1990, prapremiera 
w Starym Teatrze w Krakowie, 1990), Antygona w Nowym Jor
ku ( 1992, prapremiera w Teatrze Ateneum, 1993), Czwarta 
siostra ( 1999, prapremiera w Teatrze Polskim we Wrocławiu, 
1999). W 1981 roku wyjechał z Polski na premierę Kopciucha 
do Royal Courth Theatre w Londynie, od tamtej pory mieszka 
zagranicą (od 1984 w Nowym Jorku). Wykładał w college' ach 
i uniwersytetach np. Columbia University w Nowym Jorku, 
1990/ 1991. Jego sztuki grane są na scenach całego świata 
(m.in.: Polowanie na karaluchy, Nowy Jork, 1987; Fortynbras 
się upił, Sarajewo, 1990 i Moskwa, 1991; Antygona w No
wym Jorku, Nowy Jork, 1993 i Madryt, 2004; Czwarta siostra, 
Nowy Jork, 2002 i Paryż, 2004). Otrzymał wiele nagród m.in.: 
American Theatre Critics Association Award (1986), Premio Mo
liere (Buenos Aires, 1986), Hollywood Drama-Logue Critics 
Award (1987), John S. Guggenheim Fellowship (1989), Natio
nal Endowment (1989) . 

WILL POMERANTZ 
Amerykański reżyser 
i choreograf. Ukończył 
Uniwersytet Carnegie 
Mellon w Pittsburgu 
( 1992). Jest laureatem 
stypendium reżyser
skiego Stephena Boch
co i stypendium nauko
wego Jacoba Javitza. 
Współpracował m.in. 
z Mark Taper Forum (Los 
Angeles), Williamstown 
Theatre Festiwal, Ensemble 
Studio Theatre (Waszyng
ton) oraz nowojorskimi sce
nami: New Dramatists, Soho 
Rep., American Music The
atre Festiwal i New York The
atre Workshop. 
Reżyserował sztuki Czecho
wa, Shakespeare'a i Strind-
berga, ale również wiele dramatów ;--.,:.:_. -.,.;\ ' 
współczesnych i musicali, np.: The 5: 48 ;Yf -
Cheevera, Social Note: An Evening With Doroty Parker wg Do
roty Parker, Prater Violet Isherwooda. Przez trzy sezony gościn
nie pracował w Julliard School (Nowy York), współpracował 
także z The National Theatre Conservatory at The Denver Cen
tem, The Atlantic Theatre Company School. 
Wielokrotnie nagradzanym.in.: Off-Broadway Review - laur 
dla najlepszego przedstawienia (Opowieść o dwóch miastach 
Dickensa, 2000), Critic's Pick for TimeOut New York (Dzika 
kaczka Ibsena, 2000), Cruel and Barbarous Treatment Cheeve
ra zostało uznane przez krytyków teatralnych w 2000 roku za 
jedno z najlepszych przedstawień w regionie Bostonu, a Kształt 
rzeczy La Bute'a został ogłoszony przez „Metro Weekly" w Wa
szyngtonie za wybitną produkcję roku 2002. 



LEONENKO 
· Pieśniarka , kompozy

torka. Urodziła się 
w Kijowie, od czter

nastu lat mieszka 
i pracuje w Polsce . 

Jest autorką opraco
' woń muzycznych do dwu

dziestu jeden spektakli, 
m.in. w reż. Agnieszki 
Glińskiej: Czwarta sio

stra Głowackiego w Te
atrze Pol sk im we Wrocła

wiu ( 1999) i w Teatrze TV 
(2003), Bammbini di Praga 

Hrabala w Teatrze Współcze
snym w Warszawie (200 l), Pomięć wo
dy Stephenson w Teatrze Dramatycznym 

w Warszawie (2002) . Współpracowała też z Krystianem Lu
pą i Krzysztofem Warlikowskim Nagrywała jako wokalistka 
dla Jacka Ostaszewskiego i Pawła Mykietyna. 
Dała w Polsce ponad sto koncertów z pieśniami dawnej Ukra
iny, pieśniami i arietkami Aleksandra Wertyńskiego i rosyjski
mi romansami salonowymi. W 2004 roku ukazała się jej pierw
sza płyta Miłość po rosyisku. 

PAWEŁ DOBRZYCKI 
Scenograf, pedagog, architekt. 
Etatowy scenograf Teatru Po
wszechnego w Warszawie za 
dyrekcji Zygmunta Hubnera 
(1982-1989) , Teatru Nowego 
w Poznaniu za dyrekcji Iza
belli Cywińskiej ( 1988-
1990). Zrealizował ponad 
sto pięćdziesiąt scenografii w te
atrach w kraju (warszawskich 
Powszechnym, Ateneum, Szwedz
ka 2/ 4 i Wielkim ; poznańskich 
Nowym i Wielkim; krakowskich 
Starym i im. Słowackiego; lubelskim , 
im. Osterwy i in .) i zagranicą (pary
skim Theotre Espace Acteur, moskiew
skim im . Jermołowej , Dramatycznym 
w Omsku, Natzionaltheater w We
imarze, Miejskim w Hajfie i in.) 
Do największych osiągnięć należą 
Król Lear Shakespeare' a w londyńskim 
Young Vie ( 1996) i tokijskim Panasonic Globe Theater 
( 1997) w reż. Heleny Kaut-Howson i Antygona Sofoklesa _w An
tycznym Teatrze w Epidauros (200 l) z wielkim aktorem 1_ rezy
serem greckim Yorgosem Kimoulisem. Do swych scenograf11 z re
guły projektuje i realizuje światła. Uprawia rys_unek, malarstwo 
oraz projektowanie architektoniczne dla teatrow. 
Ma w dorobku wystawy indywidualne m.in. w: Norymberdze, 
Moskwie, Paryżu , Krakowie, Warszawie, Wrocławiu , Pozna
niu, Lublinie. Współpracował z Markiem Grzesińskim _przy re
alizacji oper m.in .. Fau st Gounoda dla oper Krakowsk1e1 (1_99~) 
i Wrocławskiej ( 1998), Wesele Figara Mozarta ( 1 997) 1 Dia
bły z Loudon Pendereckiego ( 1998) dla Teatru Wielkiego w Po
zna n i u, Nabucco (2002) i Aida (2003) Verdiego_ dla Opery 
Wrocławskiej w Hali Ludowej . W obecnym sezonie zreal1zo
wał: Ostatniego Łubieńskiego w reż. Tadeusza Bradeckiego (Te
atr Narodowy), Frederick , czyli Bulwar Zbrodni Schmitta w rez. 
Wojciecha Adamczyka (Ateneum) i Train spottin9 wg We
lsch'a w adaptacji i reż. Michała Ratyńskiego (Teatr Sląski w Ka
towicach, Złota Maska) . Kierownik i profesor M1ędzywydz1alo
wej Katedry Scenografii ASP w Warszawie. 



----
JAN SKOTNICKI 
Ukończył polonistykę na Uniwersytecie 
Łódzkim ( 1955) i reżyserię w Państwowe i 

· Wyższej Szkole Teatralnei w Warsza
wie ( 1965). Współzałożyciel Studenc
kiego Teatru Satyry „Pstrąg" w Łodzi 

(1955). Pracował w Teatrze im. 
Bogusławskiego w Kaliszu 

- ( 1966-1 967), Teatrze Śląskim 
w Katowicach (1967-1968), Te

atrze Nowym w Łodzi ( 1 969-
1971), Teatrze im. Szaniawskie-

go w Płocku (dyrektor 197 4-1981). 
., ) Od 1997 roku w Teatrze Narodo-

wym. Reżyserował dramaty Leona 
, Schillera (Pastorałka Łódź 1964 · Ka
, lisz, 1966 i Nowa Huta, l 968; Kram 
I z piosenkami, l'\Jowa Huta, 1968; 
Gody weselne, Bałtycki Teatr w Kosza-

-..._; linie, 197 4; Misterium Wielkanocne w Te-
atrze TV - nagrodzone Złotym Ekranem, 1989; 

o. cudownym narodzeniu Pańskim, Teatr TV, 1988), Bogusław
skiego (Krakowiacy i Górale, Teatr Wielki w Łodzi, 197 4 i Teatr 
im .. Koc~anows~iego w Opolu, 1983; Henryk VI na łowach, Te
a~r 1;n. Zeromsk1eg? w Kielcach, 1984), Różewicza (Kartoteka, 
Łod~, _19.67), Mrozka (Indyk, Katowice, 1968), Fredry (S/uby 
panienskie, Płock, 1986;_ Nocleg w Apeninach, Radom, 1993), 
Szaniawskiego (Płock: leg/orz, 1980 i Ptak, 2000), Czecho
wa (Wesele, Oświadczyny, Niedźwiedź, Płock, 1976; Elbląg, 
1993), Millera (Cena, Łódź, 1991 ). Pracował zagranicą 
w. teatrach USA, F.ran~j.i, Szwaicarii, Jugosławii, Słowenii, Sy
r11. Zagrał W. l!uminac11 Krzysztofa Zanussiego, 1972; Bliźnie 
Krzysztofa K1eslowskiego, 1976; Polskich drogach Janusza Mor
gensterna, 1976; Ostatnim dzwonku Magdaleny Łazarkiewicz, 
1,9~9. Od 1971 roku wykładowca Akademii Teatralnej (daw
n1e1 PWST) w Warszawie. 

KATARZYNA ANKUDOWICZ 
Absolwentka Akademii Teatralnej 
w Warszawie (2004). W przed- ' 
stawieniach dyplomowych za
grała Olgę w Letnikach Gorkie
go w reż. Eugeniusza Korina 
i Carol w W piątek wieczorem Ru
sel la w reż. Agnieszki Glińskiej. 
W Teatrze Narodowym występu- . 
je gościnnie. 

MONIKA DRYL 
Absolwentka warszawskiej Akademii Teatralnej (2002). Od se
zonu ~002/03 aktorka Teatru Narodowego, gdzie zagra- . 
la w labach Arystofanesa w reż. Zbigniewa Zama
chowskiego, Kurce Wodne; Witkiewicza w reż. 
Jana Englerta i 2 ma;a Saramonowi
cza w reż. Agnieszki Glińskiej. Lou- "·· 
reatka m.in. Ili nagrody na Wrocław-,,,,., 
skim Przeglądzie Piosenki Aktorskiej 
(2001) i I nagrody na festiwalu „Pa
miętajmy o Osieckiej" (2003). 



MAGDALENA GNATOWSKA 
Ukończyła Państwową Wyższą 
_ Szkołę Teatra l ną w Warsza

wie w 1990 roku. W lotach 
1990-1998 aktorka stołecz
nego Teatru Studio. Zagra
ło w spektaklach Jerzego 

Grzegorzewskiego Miasto li
czy psie nosy ( 1991), Cztery ko

medie równoległe ( 199 4), La 
Boheme wg Wyspiańskiego 

(1995); o tok.Ze Józefo Szajny (Dante wg 
Boskiej komedii , 1992) i Mariusza Trelińskiego (Sny wg „Pie
śn i Maldorora " Lautreamonta , 1992) . W 1999 roku wystąpiła 
w warszawskich teatrach: Rampa w Braciach krwi Russela 
w reż . Andrzeja Rozhino i Dramatycznym w Operze żebraczei 
Havla w reż. Piotra Cieślaka. W Teatrze TV zagrałam . in . u Je
rzego Sztwier~ni (Samobóistwo Iwaszkiewicza, 1994), Grzego
rzewskiego (Smierć Iwana lliicza Tołstoja, 1995; La Boheme 
wg Wyspiański ego, 1997), Macieja Wojtyszki (Casanova Żur
ka , 1997). Wystąp iła w kilku seriolach TV, zagrało np. Antol
kę w Bożei podszewce w reż . Izabelli Cywińskiej , 1997. Obec
nie współtworzy Babcia Zosia Theoter w Berlinie i współpracuje 
z teatrami tańca. W Teatrze Narodowym występuje gościn nie. 

AGNIESZKA GROCHOWSKA 
. Absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie 
(2002) . Na studiach zagrała tytułowe role w Ro

meo i Julii Shakespeare' a w reż. Reinhar
da Simona w Uckermarkische Buhnen w 
Schwedt (Niemcy) i w Beatryks Cenci Sło
wackiego w reż . Jano Englerta w Teatrze 

TV. Aktorko Teatru Studio w Warszawie, 
gdzie wystąpiłam.in. w: Amadeuszu Shaf

fero (Konstancja) , Mewie Czechowa (Ni
. na Zarieczna) i Balu pod Orłem -

·. spektakle w reż . Zbigniewa Brzozy. Za
. grała w filmach Warszawa w reż. 
' Dariusza Gajewskiego (2003) i Prę
gach w reż . Magdaleny Piekarz 

(2004). W Teatrze Narodowym wystę
puje gościnnie. 

DOROTA 16NATJEW 
Absolwentka Pań stwowe j 
Wyżs zej Szkoły Teatralnej 
w Krokowie (wydział lalkar
ski we Wrocła wiu 1992, 
wydział aktorski l 994). 
W latach 1995-2003 ak- j 
lorka Teatru Polskiego • 
w Warszawie . Zagrała .. ' 
m.in. w: Zestawie podróż
nym do śmierci wg Sontag 
w reż. Adama Sroki (spek
takl wyprodukowany przez ' 
Fundację im . Batorego, grany 
w syna godze Poppera w Krakowie, 
1994), Straconych zachodach miło
ści Shakespeare'a w re.Z . Macieja Pru
sa [ 1994) i Zabusi Zapolskiej w reż. 
Bogdana Baera ( 1997) w Teatrze Polskim. W Teatrze TV za
grała w Ożenku Gogola w reż. Jerzego Treli (1994). Jako asy
stent reżysera pracowało przy Miasto liczy psie nosy Jerzego 
Grzegorzewskiego w reż . autora (Teatr Studia w Warszawie, 
1991) i Tak zwana ludzkość w obłędzie wg Witkiewicza (Sta
ry Teatr w Krokowie, 1992) w reż. Grzegorzewskiego. Od se
zonu 2003/2004 asystent reżysera w T eotrze Narodowym (pia
skownica w piaskownicy Brod eck iego/ Walczaka w rez . 
Tadeusza Bradeckiego i Smierć komiwoiaże-
ra Millera w reż. Kazimierza Kutza) . 

ROBERT JAROCl~SKI 
Absolwent warszawskiej Akademii 
Teatralnej w 2002 roku Od sezo
nu 2002/2003 aktor Teatru Na
rod owego . Zagrał tu w Kurce 
Wodnej Witkiewicza w re.Z 
Jana Englerta , Hamlecie Sta
nisława Wyspiańskiego 
w reż . Jerzego Grzegorzewskie-
go i 2 maia Saramonowicza 
w reż . Agnieszki Glińskiej . 
W filmie debiutował w Su
perprodukcii w reż. Juliu sza -
Machulskiego (2003) . 

/ 

,; 



IZABELA KAŁA 
W 2004 roku ukończyła Państwową Wyższą 

Szkołę Filmową Teatralną i Telewizyjną 
w Łodzi . Zagrała w Tlenie Wyrypajewa 
w reż. Pawia Niczewskiego (Piwnica 

przy Krypcie, Szczecin, 2004) i w fil
mie Zerwany w reż . Jacka Filipiaka 
(2003). W Teatrze Narodowym wy

_J.,. słępuje gościnnie. 

JERZY ŁAPl~SKI 
Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Te
atralną i Filmową w Łodzi w 1963 roku. 

' ' Aktor teatrów : Ziemi Łódzkiej ( 1963-
1965), Dolnośląskiego w Jeleniej Górze 
( 1965-1967), im . Bogusławsk i ego w Ka

liszu (l 967-1968), Wybrzeże w Gdańsku 
( 1968-1997); od 1997 roku w zespole Te-

. atru Narodowego. Na Wybrzeżu zagrał 
m.in. w przedstawieniach w reż . Marka 
Okopińskiego : Poloniusza w Hamlecie 

.~ Shakespeare ' a, XX w Emigrantach Mroż-
'\ ka , rolę tytułową w Panu Jowialskim Fre

dry; Ryszarda Majora : Król Ignacy 
w Iwonie, księżniczce Burgunda, Ojciec 
w Ślubie, Książe w Operetce Gombrowi
cza Malvolio w Wieczorze Trzech Kró
li Shakespeare ' a ; Krzysztofa Babickie

go : Ezra Choler w Arkadii Stopparda i Czebutykin w Trzech 
siostrach Czechowa ; Kazimierza Kutza: Simurina w Przedsta
wieniu Hamleta " we wsi Głucha Dolna Bre5ana i Horvath 

" b w Opowieściach Hollywoodu Hamptona; Stan,isła_wa_ He an~w-
skiego - Narcyz w Wychowance Fredry (wyrozn 1en1e Kal1sk1ch 
Sp9tkań Teatralnych , 1979) ; Feliksa Falka - Willy Lom~n 
w Smierci komiwo;ażera Millera; Tadeusza Bradeckiego - Arie
-Lejb w Zmierzchu Babla. W Narod~wym za~rał Jana 
Potockiego w Saragossie Bradeckiego (rez. Bradecki), Oront_a 
w Szkole żon Mol iere' a i Orgona w Dożywociu Fredry (re z. 
Jan Englert), AjschyJosCil w Żabach Arystofanesa (reż. Zbign iew 

Zamachowski) oraz w przedstawieniach Jerzego 9rzegorzew
skiego, m.in.: Noc listopadowa Wyspiańskiego, ~lub i Operet
ka Gombrowicza, Nowe Bloomusalem wg Joyce a, Sen nocy 
letnie; Shakespeare' a, Morze i zwierciadło Auden~. Wystąpi! 
w wielu filmach, m.in .: Diabły, diabły Doroty Kędz1erzawsk1e1 
( l 991), Tydzień z życia mężczyzny Jerzego Stuhra ( 19~9) oraz 
przedstawieniach Teatru TV, m.in .: Nolan mędrzec Lessinga (ro
la tytułowa, reż. Babicki, 1992), Bigdo idzie! Kadena-Bandrow: 
skiego (reż. Andrzej Wajda, 1999), Lolek He_rberta ( ~ 999) 1 
rok później Historie zakulisowe Czechowa (rez. Zb1gn1ew Z~
pasiewicz), Kurac;a Głębskiego (reż . Wojciech Smarzowski, 
2001) . 

MIROSŁAW KONAROWSKI 
Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Te
atralną w Warszawie (1977). W sezonie 
1977/1978 aktor Teatru Narodowego, · 
gdzie zagrał m.in. Chłopca z deszczu 
w Dwóch teatrach Szaniawskiego w reż. 

1 
Andrzeja Łapickiego . W latach 1978- 1

• 

1981 aktor Teatru ~spółczesnego , ~ 
w Warszawie, wystąpił m.in . w Trypty- 't
ku Frischa w reż. Erwina Axera. Przez 
następne sześć lat w stołecznym T eo trze 
Polskim , gdzie zagrał m.in. w Garbusie 
Mrożka w reż . Jerzego Rakowieckiego 
oraz spektaklach Kazimierza Dejmka -
Maestro Abramowa-Newerly'ego, Lord . 
Cloverton Eliota. Trzy kolejne sezony pracował 1 

· 

w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, gdzie wystąpił m. in. 
w Corze Mikołaju Słobodzianka i No dnie Gorkiego - przedsta
wienia w reż. Macieja Prusa. W latach 1990-1992 aktor stołecz
nego Teatru Północnego; a w latach 1992-1993 ~ eatru Nowego 
w Poznaniu, gdzie zagrał m. in. rolę Hitlera w Mein Kampf Tabo
riego w reż . Krzysztofa Nazara (nagroda Kaliskich Spotkań Te
atralnych, 1995), a także wystąpił w przedstawieniach Krzys.zto
fa Warlikowskiego (Trucizna teatru Sirery, Roberto Zucco ~ol~esa, 
Zimowo opowieść Shakespeare'a) oraz Krzysztofa Bab1ck1ego 
(Hrabia Henryk w Nie-Boskiei komedii Krasińskiego). Od 1997 
roku ponownie w Narodowym, wystąpił tum.in. w spektaklach 
Jerzego Grzegorzewskiego (Wyspiańskiego,: N~c listopadow?, 
Sędziowie, Wesele, Hamlet; Gombrowicza: Slub 1 Operetka; Nie
-Boska komedia Krasińskiego). Za rał'W Teatrze TV m.in. w: Od
prawie posłów greckich Kochanowskiego w reż. Zbigniewa Za-



pasiewicza ( 1980), Hamlecie Shakespeare' a w reż. fona Engler
ta (1985), Wieczerniku Brylla w rez. Andrze1a Wa1dy (1990). 
Wystąpił w filmach Jana Łomnickiego (Akqa pod. A~senalem, 
1977; serial Dom, 1980), Janusza Zaorskiego (Dz1ec1nne pyta
nia, 1981), Ryszarda Bera (Cudzoziemka, 1986). W latach 1981-
1997 wykładał w warszawskiej PWST. 

ROBERT MAJEWSKI 
Absolwent łódzkiej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej 
Teatralnej i Telewizyjnej (200 l]. Za rolę Pana Młodego w dyplo

mowym Weselu Wyspiańskiego w rez . 
• , Ewy Mirowskiej oraz tytułową 

w Amadeuszu Shaffera w reż. 
Waldemara Zawodzińskiego 

otrzymał nagrodę na Festiwa
lu Szkół Teatralnych (2001), 
którą był angaż do Teatru 
Narodowego . Zagrał tu 

~we Śnie nocy letnie; Shake-
7 speare'a w reż . Jerzego Grzego
rzewskiego, labach Arystofanesa 

·.w reż . Zbigniewa Zamachowskiego, 
Kurce Wodne; Witkiewicza w reż. Jana Englerta, Ostatnim Łubień
skiego w reż. Tadeusza Bradeckiego i 2 ma1a Saramonowicza 
w reż . Agnieszki Glińskiej. 

ANNA NYKOWSKA 
Absolwentka wydziału realizacji filmowej i telewizyjnej Wyż-

szej Szkoły Dziennikarstwa 1m. Melchiora 
Wańkowicza w Warszawie . Od trzech 

lat występuje w Teatrze Współcze
snym w Warszawie, gdzie za

, grałam. in. w: Bambini di Praga 
wg Hrabala (200 l) i w Straco
nych zachodach miłości Shake

speare' a (2003) - spektakle 
' w reż . Agnieszki Glińskiej. W Te

atrze TV wystąpiła w Sesji kastin
gowe; Krzysztofa Zanussiego w re

żyserii autora (2003). W Teatrze 
Narodowym występuje 

gościnnie. 

KATIA PALIWODA 
Absolwentka wydziału zamiejscowego 
we Wrocławiu Państwowej Wyższej 
Szkoły Teatralnej w Krakowie (2003) . 
Zagrała w przedstawieniach dyplomo
wych: Damy i huzary Fredry w reż . Euge
niusza Karina i w Uroczystości Vinter
berga i Rukova w reż. Krzysztofa ; .&;; 
Oracza. W Teatrze Narodowym ~'. 
występuje gościnnie . 

MONIKA PIKUŁA 
Absolwentka warszawskiej Akade- , 
mii Teatralnej (2003). Debiutowa
ło w Teatrze Polskim w Warszawie 
rolą Skierki w Balladynie Słowac
kiego w reż. Jarosława ,Kiliana. Tam 
też zagrała Hermię w Snie nocy let
nie; Shokespeare 'a u tego samego 
reżysera. W T eo trze Narodowym ' 
występuje gościnnie. 

PATRYCJA SOLIMAN 
S~udentka li roku Akademii Teatralnej 
w Warszawie. Zagrało w fil-
mach Władysława Pasikow
skiego (Glina, 2004) 
i Izabelli Cywińskiej 
(Boża podszewka 
2, 2004). W Teatrze 
Narodowym wystę
puje gościnnie . 



1_ Absolwentka Państwowej 
' Wyższej Szkoły Filmowej 

Teatralnej i Telewizyjnej 
w Łodzi (2003). Zagrała 

-. ' W Przebudzeniu wiosny 
· ' Wedekinda w reż . Paw
ła Miśkiewicza (Stary Te

atr w Krakowie, 1999) 
i w przedstawieniach dyplo-

> 'i "-..: mowych : Miesiącu na wsi Tur-
- ~ gieniewa w reż . Andrzeja 

Bubienia i w Baalu Brechta w reż . Marka Fiedora. Laureatka 
Grand Prix na Festiwalu Interpretacji Piosenki Aktorskiej w Byd
goszczy (2001 ). W Teatrze Narodowym występuje gościnnie. 

HENRYK TALAR 
Absolwent krakowskiej Państwowej Wyższej 

Szkoły Teatralnej w 1969 roku. Aktor te
atrów m.in . im. Bogusławskiego w Kali 
szu ( 1970-1973), warszawskich - Ate
neum ( 1976-1982, 1985-1997) oraz 

Studio ( 1982-1985). Dyrektor naczel-
ny i artystyczny Teatru im. Mickiewi

cza w Częstochowie ( 1994-1997) 
i Teatru Polskiego w Bielsku-Białej 
(1997-1999) . 

, Zagrał m.in . u: Macieja Prusa (Wy
zwolenie Wyspiańskiego, 1970; 

, Szewcy Witkiewicza, 1971- nagro
' da SPATiF-u dla młodego aktora na 

Kaliskich Spotkan iach Teatral -
nych w 1971 roku za rolę Cze-

• ladnika), Izabelli Cywińskiej 
„ (Trzy siostry Czechowa, 1972; 
· Antygona w Nowym Jorku Gło
wackiego, 1993), Henryka Bara-

nowskiego (Mąż i żona Fredry, 1972), 
Janusza Warmińsk iego (Ba/ manekinów Jasień-

' skiego, 197 4; Polonez Sity, 1981; Wiśniowy sad 
Czechowa, 1986], Jerzego Grzegorzewskiego (Pa

rawany Geneta, 1982). 

W Teatrze TV wsp~łpracował z Prusem (Eryk XIV Strindberga , 
1972), CY'-Yińską (Scisły nadzór Geneta, 1972; Płaszcz Gogo
la, 1973; Smierć Tariełkina Suchowo-Kobylina, 1973 i 1993), 
Filipem Zylberem (Shapiro Sidone, 1999), Agnieszką Holland 
(Dybuk An-skiego, 1999), Krzysztofem Babickim (Przetarg Mos
sakowskiego, 2000) . 
Do jego ważniej szych ról filmowych należą: Adam Iwiński w Kim 
jest len człowiek (reż . Ewa i Czesław Petelscy, 1984), Henryk 
w Stanie strachu (reż . Janusz Kijowski , 1989), Bierut w Prymas 
- trzy lata z tysiąca (reż. Teresa Kotlarczyk, 2000) . Od sezonu 
2003 / 2004 w zespole Teatru Narodowego, gdzie zagrał 
w 2 maja Saramonowicza w reż. Agnieszki Glińskiej. 

KRZYSZTOF WAKULIRSKJ 
Ukończył Państwową Wyższą Szko lę 
Teatralną w Warszawie (1971). Ak
tor teatrów warszawskich : Ludowego 
(1971-1974), Narodowego (1974-
1983), Współczesnego ( 1983-1995), 
Powszechnego ( 1995-1996), Drama
tycznego (1997-1997), od roku 1997 
ponownie Narodowego. 
Zagrał m.in. w: Jeszcze Dulska Min
kiewicza (reż . Aleksander Bardini , 
1972); Panu Jowialskim Fredry 
( 1 97 2) i Bezimiennym dziele 
Witkiewicza ( 1973) - spekta- ,~/,./. 
kle w reż. Jana Kulczyńskiego;' t 
Białym małżeństwie Różewi-< 
cza ( 1975) i Jak wam się po ' 
doba Shakespeare'a (1976) - ; 
przedstawienia w reż . Tadeusza 1 

Minca ; Pluskwie Majakowskiego " \ . ~ 
(reż . Konrad Swinarski, 1975); Romeo i Julii Shake-
speare' a ( 1981) i Horsztyńskim Słowackiego ( 1982) - spekta
kle w reż. Ryszarda Peryta; Trzech siostrach Czechowa ( 1985), 
Mistrzu i Małgorzacie Bułhakowa ( 1987), Wieczorze Trzech 
Króli Shakespeare' a ( 1 991) - premiery w reż . Macieja Engler
ta; Don Juanie Moliere ' a (reż. Jan Buchwald, 1991); Wiśnio
wym sodzie Czechowa (reż . Leonid Hajfec, 1997). 
W Teatrze Narodowym wystąpił w przedstawieniach Jerzego 
Grzegorzewskiego (Noc listopadowa Wyspiańskiego i Halka 
Spinoza Grzegorzewskiego, Nie-Boska komedia Krasińskiego , 
Morze i zwierciadło Audena), a tak · e w Traktacie o marionet-



kach Kleista (reż. Henryk Tomaszewski) i No czworakach Ró-
żewicza (reż. Kazimierz Kutz). . 
W Teatrze TV współpracował m.in. z: Jerzym Gruz_ą _(t-f1e do 
obrony Osborna, 1976) , Witoldem Zatorskim (P1ersc1en wiel
kiej damy Norwida, 1981), Maciejem Wojtysz_k_ą (Smok Szwar
ca, 1980; Indyk Mrożka, 1990), Izabellą Cywinską (Cudzo zo
na i mąż pod łóżkiem Dosto jewskiego, 1995), Edwardem 
Dziewońskim (To nie była piąta Nicoloja, 1998), Januszem Ki
jowskim (Piękny widok Mrożka , 2000), Tomaszem Zygadłą (Bła
hostko Hena, 2001). W filmie zagrał m.in. u: Wo1c1echa _Mar: 
czewskiego (Odejścia, powroty, 1973), Jerzego Sztw1ertn1 
(Komediantka, 1986), Jerzego Łukaszewicza (Faustyna, 1994), 
Jacka Bromskiego (Dzieci i ryby, 1996) , Teresy Kotlarczyk (Pry-
mas - trzy lato z tysiąclecia, 2000). . . . 
Od ukończenia studiów współpracuje z Polskim Radio, za osią
gnięcia w tej dziedzinie otrzymał w 1988 roku Nagrodę K_omi 
tetu ds . Radio i Telewizji , a w 2002 roku nagrodę W1elk1ego 
Splendora. 

KAJA WESOŁEK 
· Studentka I roku psycho

""'"""' "•~ logii no Uniwersytecie 
Warszawskim. Uczyła się 
' techniki tańca butoh pod 

• ' kierunkiem Barbary Bou r
get (Vanncouver, 2000) . 
W Teatrze Narodowym 
występuje gościnnie. 

ARTUR żMIJEWSKI 
W 1990 roku ukończył Państwową 
Wyższą Szkolę Teatralną w Wm- r"-
szawie. W latach 1990-1993 
w zespole Teatru Współczesnego 
w Warszawie (debiutował rolą S~- 1· 
bastiana w Wieczorze Trzech Kro
/i Shakespeare' a w reż. Macieja En- „ 
glerta , 1991), od 1998 roku aktor 1 -

Teatru Narodowego. Gościnnie 
występował w warszawskim Te
atrze Scena Prezentacje w spek
taklach w reż. Romualda Szejdo 
(Życie prywatne Cowarda, 1992; 
Julio jesteś czarująca Sauvajona , 
1992; Przy drzwiach zamkniętych 
Sartre, 1995). W Narodowym zagrał 
m.in . u : Jerzego Grzegorzewskiego : 
(Wesele i Noc listopadowa Wyspiań- ·. 
skiego, Sen nocy letnie i Shakespeare' a), 
Macieja Prusa (Król Lir Shakespeare' a, 
Wiśniowy sad Czechowa), Kazimierza 
Kutza (Kartoteka Różewicza), Agnieszki Glińskiej (2 mo;o S_o
romonowicza). W Teatrze TV wystąpił m.in. u: Andrze1a Łapie~ 
kiego (Pon Geldhab Fredry, 1993), Rolanda Rowińskiego (Dwoi 
panowie z Werony Shakespeare ' a, 1995; Hernani Hugo, 
1997; Letni dzień Mrożka , 200 l J, Tomasza W1 szn1ewsbego 
(Drugie zabicie psa Hłaski, 1997), Krzysztofa Nazara (Ksiądz 
Morek Słowackiego , 1998), Macieja Pru sa (Edward li Marlo
we' a, 2003). Wystąp ił w filmach Wojciecha Marc_zewsk1ego 
(Ucieczka z kina „ Wolność ", 1990), Wojciecha Wo1c1ka_ (Eks
tradyc;a, 1995, Ostatnia mis;a, 1999), Władysława Pasikow
skiego (Psy 2 - Ostatnia krew, 1994) , Andrze10 Wo1d_y (Wy
rok na Franciszka Kłosa, 2000) . Rola Tomasza w filmie Stan 
posiadania Krzysztofa Zanussiego przyniosła , mu nagrodę za 
najlepsza rolę męską na MFF Europa-Cinema 89 . Za rolę_ Gu
stawa-Konrada w filmie Lawa w r eż. Tadeusza Konw1ck1ego 
otrzymał nagrodę przewodniczącego Komitetu Kinematografii 
(1990). Zdobył nagrodę im . Zbigniewa Cybulskiego (_1991) 
i wiele wyróżnień dla najpopularniejszego aktora telew1zy1ne
go i filmowego (np . Złoto Telekamero, 2004). 





Joanna Zawadzka 
ll•mDii!J:.-.~,,cw, • ..-::'.ll,.....,,.=-.-m~l,..._J-::w::łłł-.l•'--"•1--=-~ 
Kim był Janusz Głowacki w 1979 roku? Osobą znaną zarów
no czytelnikom (autorem świetnych opowiadań Wirówka non
sensu czy Polowanie na muchy i felietonów drukowanych głów
nie w „Kulturze"), jak i bywalcom kin (scenariusze do 
Psychodramy, Rejsu , Polowania na muchy) i teatrów (dramaty 
Cudzołóstwo ukarane, Obciach, Mecz). Widzom teatralnym 
znany był może najmniej . Cudzołóstwo ukarane miało prapre
mierę w 1972 roku w Studenckim Teatrze Satyryków w War
szawie, Obciach w 1976 roku w Rzeszowie w Teatrze im. Sie
ma szkowej , Mecz rok później w warszawskim Teatrze 
Powszechnym. Był osobą publiczną , znaną z bywania w miej
scach szczególnych, o specyficznej atmosferze i stosunkowo 
wąskim kręgu wtajemniczonych. 
Kiedy w 1979 roku , w sierpniowym numerze „ Dialogu ", opu
blikowano nową sztukę Głowackiego Kopciuch, potraktowa
no ją jako swego rodzaju opis jeszcze jednego miejsca szcze
gólnego: domu poprawczego. W recenzji z warszawskiego 
przedstawienia Kopciucha w reżyserii Kazimierza Kutza 
Krzysztof Pysiak pi sał: „ sztuka [ „ .] jest reportażem z życia 
pensjonariuszek zakładu wychowawczego. Opowiada o eg
zotycznych dla przeciętnego widza obyczajach i systemie war
tości. Po wtóre wszakże , ukazując zabiegi manipulowania 
dziewczętami przez jednego z wychowawców i reżysera fil
mu, stawia bardzo istotne pytania o szerszym znaczeniu. Są 
Io pytania dotyczące wolności jednostki , a także prawdy 
w sztuce, czy wolno ingerować w życie wewnętrzne człowie
ka dla wydobycia określonej prawdy o nim samym? Ta kwe
stia brzmi w sztuce tym drastyczniej, iż reżyser filmu dążąc 
za wszelką cenę do osiągnięcia swego celu, czyli stworzenia 
atrakcyjnego i oryginalnego obrazu , wywiera presję na mło
dziutką aktorkę („ .która], nie może uciec czy się bronić , jest 
przecież więźniem zakładu wychowawczego. 
Spektakl w Teatrze Powszechnym , zgodnie [„ .] z intencja
mi sztuki , nie akcentuje tej problematyki , [„ .] zwracając 
[„.] szczególną uwagę na akcję , dzianie się i Io, co nazy
wano niegdyś kolorytem . (Psychodrama , „ Zwierciadło" , 
1980 nr 33) . 
Warszawskie przedstawienie nie było prapremierą. Ta odby
ła się w październiku 1979 roku w szczecińskim Teatrze 
Współczesnym. Reżyserował dyrektor i kierownik artystyczny 
tego teatru Andrzej Chrzanowski. Sztuka miała zresztą wzię
cie u dyrektorów-reżyserów (Łódź , Kielce, Grudziądz , 
Gniezno, Opole). Dyrektorskie wybory i realizacje dramatu 





wskazywać mogą , że uznawano go za utwór nośny , mogący podobać 
się publiczności , przyciągoiący widzów do teatru i cenzuralnie bez
pieczny. Czas październik 1979 roku - listopad 1982 roku, był to okres 
w Polsce szczególny. 
Rodzime realizacie Kopciucha koncentrowały się głównie na warstwie 
społeczno-obyczaiowei sztuki . Recenzenci opisywali bardziei lub mniei 
przekonywuiącą grę aktorów, czasem tylko zwracaiąc uwagę na prze
kraczanie dopu szczalnych granic manipulowania ludźmi , wkraczanie 
w sferę intymności czy prywatności. Jedynie w felietonie w „Tygodniku 
Powszechnym" Stefan Kisielewski po serii narzekań na teatr w ogóle, 
a wystawienie Kopciucha w szczególności , zwrócił uwagę na coś, cze
go nikt nie zauważył, nie zrozumiał, a mianowicie, że mógł to być „ mi 
kropolski Lot nad kukułczym gniazdem" (O nową formulę ... , 1980 nr 
26) Tym tropem nie poszedł żaden polski teatr, choć otwierał on nowe, 
zupełnie inne opcje interpretacyine tekstu Głowackiego. Wydaje się, że 
przeczytano sztukę powierzchownie i niedbale , nie próbując wyjść po
za doraźne efekty i łatwy sukces. Właściwie dopiero opublikowany 
w majowym numerze „ Dialogu " z 1990 roku szkic Wandy Zwinogrodz
kiej Bohater Głowackiego kontynuu;e polowanie daje rzetelną i pogłę
bioną analizę Kopciucha i u świadamia ile teatr „zgubił " w interpretacji 
tego tekstu na polskich scenach. 
Inaczej wyglądały wystawienia Kopciucha poza granicami Polski 
Głowacki wyjechał z kraju 4 grudnia 1981 ro ku na londyńską premie
rę sztuki. 13 grudnia ogłoszono w Polsce stan wojenny, trzy dni później 
odbyła się premiera w Royal Court Theatre . Autor postanowił nie wra
cać do kraju . 
Specyficzne okoliczności, w jakich odbyła się ta premiera nie pozosta
ły oczywiście bez wpływu na jej recepcję. Sztukę odczytywano iako po
lityczną alegorię sytuacji w Polsce, poszukiwano paraleli między tra
gicznymi wydarzeniami w kraju a tematem utworu. Tylko nieliczni 
recenzenci uważali, że przedstawienie jest bardziej uniwersalne, że sta
wia pytania o naturę wolności osobistei. Zwracano uwagę na symbo
liczne znaczenie dramatu, ale i na pokazywaną przez Głowackiego 
z iednej strony bezwzględność mediów, które bez skrupułów pokazują 
najbardziej drastyczne, intymne przeżycia bohaterek (by wspomóc ka
rierę zawodową i finansową reżysera), z drugiej strony wydobywanie 
czegoś więcej niż manipulacje reżysera przy konstruowaniu pseudodo
kumentalnego filmu - obrazu instytucji pozornie rządzonej przez niepo
radnego, wątpiącego Dyrektora , a tak naprawdę przez bezwzględne
go, cynicznego , pozbawionego wszelkich skrupułów Zastępcę , stale 
terroryzującego wychowanki . Instytucji , która z założenia ma wychowy
wać. Chwalono popisową grę zespołu aktorskiego : grę wszystkich ze 
wszystkimi , grę jaka toczy się m i ędzy samym i dziewczynami , między 
nimi a ich prześladowcami, zmiany w zachowaniu bohaterek, kiedy są 
same i mogą swobodnie mścić się na koleżankach, ich marzenia prze
kazane poprzez współczesną bajkę o Kopciu szku , opowiadaną przez 
Kopciucha. 

Przedstawienie londyńskie przyjmowane było z zainteresowaniem , do 
kasy ustawiały się długie kolejki. Dla Anglików była to wydarzenie ar
tystyczne i polityczne, a obecność na widowni traktowano jako popar
cie dla Polski i Solidarności. 
Głowacki wyjechał z Londynu do Nowego Jorku i tam zabiegał o wy
stawienie Kopciucha na profesjonalnej scenie. To karkołomne przedsię
wzięcie udało się . Premiera miała miejsce w Public Theatre w 1984 ro
ku. Jan Kott no łamach „Nowego Dziennika " przy okazji recenzji z tego 
przedstawienia pióra Julity Michalskiej pisał: „sukces [ ... ] iest dość wy
jątkowy, żadna z polskich sztuk teatralnych - nie tylko genialnych, ale 
i wysoko notowanych dramaturgów, jak Gombrowicz i Witkacy, a póź
niej w drugiei fali Różewicz - nie przedostała się w Ameryce do teatru 
zawodowego. I trzeba sobie zdać sprawę, że to rzecz niesłychanie trud
na. O Witkiewiczu i Gombrowiczu pisano eseie, rozprawy, książki, ich 
dramaty były grane w wielu teatrach uniwersyteckich, grały je małe ze
społy amatorskie od Pacyfiku do Atlantyku, ale nie weszli do profesjo
nalnych teatrów amerykańskich." [ „ Przegląd Polski" tygodniowy doda
tek literacko-społeczny do „ Nowego Dziennika " , 23-24.02 . 1984). 
Recenzentka „ Nowego Dziennika " odczytała sztukę jako opowieść o bun
cie jednostki, który jest z góry skazany na niepowodzenie. Według niei 
przedstawienie jednocześnie pokazywało mechanizm propagandy 
w państwie totalitarnym. Bohaterka grająca rolę tytułową jako iedyna 
odmawia uczestniczenia w kreowaniu kłamstwa i jei postawa staje się 
symbo lem tragicznej , samotnej postawy opozycjonisty, który świadomie 
skazał się na bezsensowną walkę . Frank Rich w „ New York Times" okre
śli/ Kopciucha jako „kafkowską komedię, w której przeglądają się wszyst
kie totalitaryzmy". Edith Oliver w „New Yorker" pisała o „orwellowskiej 
atmosferze w szkole", gdzie słowa znaczą to, czego w danej chwili się 
oczekuje . Pisano, że dramat jest alegorią państwa policyjnego, ale nie 
iest utworem politycznym , który atakuje reżim komunistyczny w Polsce . 
Dla recenzentów reżim jest tu czymś zupełnie oczywistym, autor używa 
go jako tła dla wypowiedzi o braku humanitaryzmu, korupcji i sztuce 
dla sztuki. Mówiono: to satyra, nieomal komedia, choć wcale nie śmiesz
na . Angielskie i amerykańskie wystawienia Kopciucha akcentowały po
lityczną interpretację tekstu , samą sztukę traktując iako metaforę totali
taryzmu i analizę różnych odcieni kolaboracji z systemem przemocy . 
W 2003 roku dramat ponownie wystawiono w Nowym Jorku . Nieco 
inaczej. Zwrócono uwagę na jego znaczenie uniwersalne. Pamiętając 
o tym, że sztuka została napisana w Polsce w 1979 roku w określonej 
sytuacji politycznej, jej ponadczasowego znaczenia szukano „między 
wierszami " . 
Uniwersalnego przesiania poszukiwali także realizatorzy w Chinach . 
Wystawiony w czerwcu 1988 roku dramat miał premierę w Taipej w Te
atrze Narodowym Tajwanu. ,,Independent Morning News" pisał : „Kop
ciuch portretuje schizofreniczny zakład poprawczy dla młodych dziew
cząt. Ale ten zakład to oczywiście metafora społeczeństwa. Wszyscy 
mają tu brudne ręce , a najbrudniejsze zaś mają ci , którzy powinni być 





pozo wszelkimi podejrzeniami - wychowawcy Niezwykle inteligentnie 
napisana i prowokująca sztuka" 
Reżyserka Chen-Yu-hui wydobyła ze sztuki także jej baśniowość, podczas 
gdy w innych realizacjach, zwłaszcza polskich, świat wyobraźni i ma
rzeń nie był szczególnie eksponowany. W przedstawieniu widać było 
wpływ klasycznej opery chińskiej, niezwykle ekspresyjnej a jednocze
śnie rozgrywającej się we właściwych sobie, jakby zwolnionych rytmach 
(muzyka Long Su, współkompozytora min. ścieżki dźwiękowej do 
Ostatniego Cesarza Bertolucciego). Spektakl został entuzjastycznie przy
jęty głównie przez młodą widownię i przez krytyków 
W innym kierunku szły interpretacje Kopciucha w ZSRR, gdzie sztuka 
miała rekordową ilość realizacji Wystawienie w Moskwie (Teatr 
im.Puszkina, 1989) grano przez ponad sto wieczorów. W Leningradzie 
(Teatr Leninowskogo Konsomoła, 1988) Kopciuch nie był śmieszny, 
a znacznie bardziej okrutny. Podkreślała to nawet dekoracja. Scena by
ła prawdziwym więzieniem oddzielonym od publiczności kratą, a pró
by jej forsowania, z góry skazane na niepowodzenie, przejmujące. Spek
takl był wielką metaforą totalitarnego porządku, pokazywał mechanizm 
wzajemnego uzależnienia 
Wileńskie przedstawienie z 1989 roku w Rosyjskim Teatrze Dramatycz
nym zwracało natomiast uwagę próbą zachowania równowagi między 
brutalnymi scenami realistycznymi a subtelnym pokazaniem świata uczuć, 
w czym niemałą rolę odgrywała muzyka. 
Dziwić może, że sztuka tłumaczona na angielski, chiński, hiszpański, 
koreański, niemiecki, rosy:ski, serbski i słowacki, wystawiona w wielu 
krajach, często wyróżniana prestiżowymi nagrodami jak Premio Moliere 
w 1986 roku w Argentynie, w Polsce, poza krótkim okresem 1979-1982, 
nie była wystawiana. Być może dlatego, że od 1990 roku na naszych 
scenach realizowano napisane już po wyjeździe do Ameryki dramaty 
Głowackiego: Fortynbras się upił z prapremierą w 1990 roku w Starym 
Teatrze w Krakowie w reżyserii Jerzego Stuhra, Polowanie na karaluchy 
wystawione w 1991 roku w warszawskim Ateneum w reżyserii Loco Ada
mica, Antygona w Nowym Jorku na tej samej scenie w 1999 roku w re
żyserii Izabelli Cywińskiej, czy Czwarta siostra we wrocławskim Teatrze 
Polskim w 1999 roku w reżyserii Agnieszki Glińskiej Miały one wiele 
realizacji w polskich teatrach, także w Teatrze Telewizji, o Kopciuchu 
zapomniano. 
W Teatrze Narodowym autor przedstawia nową wersję utworu, poczy
nił w nim zmiany, przede wszystkim w warstwie słownej, co oczywiste, 
bo język, zwłaszcza subkultur, zmienia się najszybciej, oraz niewielkie 
retusze w warstwie obyczajowej, także wynikające z upływu czasu. Ma
rzenia są te same choć ich werbalizacja się zmienia. Sztuka w warstwie 
tekstowej jest bardziej uniwersalna, choć oparta o polskie realia. 

Janusz Głowacki 

KOPCIUCH 



Osoby: 

DOBRA WROżKA 

ZŁA SIOSTRA I 
ZŁA SIOSTRA li 

DtWI KOWIEC 

AKT PIERWSZV 

Aktorzy mo .gą gro[ po por, ról. No przykład 

ten sam aktor moi e byC INSPEKTOREM 

i DŹWIĘKOWC E M. ELEKTRYK może by ć 

równocz e śni e KLAPSERKĄ. Półmrok. Głośny 

dzwon e k, Prz oz H 8 n f pruchodzq pośpi· eunie 

dzi ew cztta z po prawczaka. Su na rozjaśnia 

si ę . Widzimy typową świctłic t w int e rna cie . 

Stoliki, krzeułko, czasópisma, na ściani e 

go:utka, zomkni t łe pianino, Jedynie io lidni e 

zakratowane okno sugerują, i • coś jut nie tok. 

SłychaC śpiewa n ą chónm przez dzi • w czrto 

piounkt. Wc:hodi.q dwaj mticzyini; DYREKTOR 

zole.lodu poprawczego dla nieletnich dziewcząt 

i INSPEKTOR. Obaj moją ni ewiel e ponad 

trzydzi e Sci lot. Tworz e intelig entn e , re nta się 

okaż e . S i adają przy je dnym z e slolików. 

Oz i e w cz:fła z:z:a iciany ~ pi e waj q . 

„A ja żyję w wielkim mieście 
I to życie mnie nie pieści. 
Walczę o kawałek chleba, 
To jest wszystko, co mi trzeba." 

Tok. No cóż. Bardzo łodnie. 

To lekcja śpiewu? 

śpi e wają 

„ Przeszłość moja straszna, czarna, 
Przyszłość moja raczej marna. 
Każdy może mi dowalić 
Sama muszę się ocalić." 

Same to napi sały . 

Ach, ta fantazja młodych. Ale nie 
o tym chciałem. 
Zdaje pan sobie sprawę, że ten reży
ser zdecydowaf się w pana zakładzie 
nakręcić film w związku z przedsta
wieniem, jakie pon tu urządza? 

Z Kopciuszkiem. Dlaczego z Kop
ciuszkiem? 

Same wybrały. Najpierw zrobiliśmy li
stę. Nie będę pana nudził tytułami. 
Następn i e do finału zokwalifi k.owofy 
się trzy utwory: Zbrodnia i kara, Trze/ 
Muszkieterowie i Kopciuszek. 

Trzei Muszkieterowie to rnokomita 
lekturo. Wychowałem się na· 
niej„. Jak ci ludlzie Kardynała otacza
ją zamek ... 

A on ma te zapinki„. 

Normalnie nie mogłem zasnąć. 

I I 

ez optowałem za tą pozyc ją . Ale 
miałem prawo tylko do jednego gło
su. A wie pan, one uparte są„. To 
w ramach prog ramu rozwoju oso
bowości. Wie pan, o czym mówię„. 

Oczywiście, sa m to wymyśliłem. 
A potem komis ja w Ministerstwie 
nad tym pracowała. poka•ui • i cio • , 

Krzyża nie widzę„ 

I co pan o tym sądzi? 

O reżyserze? No cóż, może pan być 
dumny, że wybrał sobie właśnie pa
na zakład. Do tej pory w żadnym in
nym zakładzie w Polsce tego typu fil
mu nie kręcono. 

Na Li twie nakręcono„. 

N ie wiem, może „. Ten film, a co za 
tym idzie pana zakład, obejrzy cały 
kraj. 

Tok, rozumiem. 

Rozumie pan? 

Nie rozumiem„. 

.ś pi e wają 

„Dobrze sobie żyję z pchłam i, 
Męczą głównie wieczoram i. 
Czasem myję się w kałuży 
Wtedy czas mi się nie dłuży. 
A z kałuży się wynurzy 
Hipopotam powiadacie 
Nie, to tata IPO wypłacie". 

Bardzo ładnie. Wie pan, nie oszukuj
my się. Kamery filmowe doci e ra ją 
wszędzie: podglądają w metrze, 
w sklepie, na ulicy. Nasz zakład jest 
obiektem państwowym , wszystko jest 
tu zgodne z prawem, w związku 
z czym nie mamy nic do ukrywania. 
Co? Co? 

Z drugiej strony„. 



Aha„. 

Jesteśmy w tej chwili akurat w takiej 
sytuacji, że świat się na nas patrzy. 
Reasumując .. . 

Jestem gotów. 

Powstanie tego filmu dowodziłoby na
szej odwagi w pokazywaniu trudnych 
aspektów naszego życia. Z drugiej jed
nak strony nie ma żadnego powodu, 
żeby pokazywać aspekty trudne za
miast pogodnych. No chodzi o to, że
by się do nas tam, wie pan, nie znie
chęcil i. W związku z tym jestem 1jak na~ 
dalszy od tego, żeby pana zachęcać 
do wyrażenia zgody na nakręcenie te
go fil'mu, jak również jak najdalszy od 
tego, żeby pana zniechęcać. Jednym 
słowem , niech pan udzieli wszelkiej po
mocy ... albo odmówi i postara się za
pobiec temu ze wszystkich sil. 

Rozumiem. 

Ze swojej strony mogę ponu jedynie 
zapewnić pełne poparcie Minister
stwa, jak również ostrzec, że nieste
ty ni e będziemy mogli przymykać 
oczu na to, co się w pana zakładzie 
będzie wyprawiało . 

Bardzo dziękuję . 

Nie ma za co. 

ipiewoją 

„Jestem gorszy od ciebie, 
Jestem brudny i biedny, 
Łatwo możesz mnie skrzywdzić , 
Bo jestem niepotrzebny ... 
Człowieku! Człowieku! 

Ale ja umiem latać! 
Jestem gołębiem. Miejskim gołębiem." 

Wie pan co? Właściwie lubię pana. 
Po co się pan w to pakuje? 

Chciał pan karierę zrobić? Się dostać do 
telewizji? Rozmawiamy prywatnie . Co 
to za pomysł, ż.eby wystawić tu jakąś 
idiotyczną bajkę o tym„ . ja~ mu tam? 

Kopciuszku. 

Kopciuszku . 

Boże jaki ja jestem nieszczęś ll iwy. 
Wie pan , ja zawsze nienawidziłem 
najbardziej sportu , lubiłem ciszę, 
książki. 

Tłumaczyłem Dantego. 

Piekło? 

Czyściec . 

Yhm„. 

Ale to nic nie daje. 

Oczywiście. 

Natomiast koledzy, którzy zajęli się 
sportem, kupowali samochody, wille 
z jacuzzi „ . Ja zresztą miałem do 
sportu talent, raz pchnąłem kulą bez 

żadnego przygotowania metr dalej 
od wszystkich, którzy to trenowali 
przez parę lat. No, ale ja niestety lu
biłem uczyć„. dzieci . Szło mi nawet 
dobrze, dostałem się do świetnego li
ceum w Warszawie, zostałem zastęp
cą Dyrektora, szanowano mnie . „ 

Poważnie? 

Tok. Pisywałem felietony do tygodni
ków. Aż raz diabeł podkusił mnie, że
by wejść do gabinetu Dyrektora. Cho
dziło o to, czy z pedagogicznego 
punktu widzenia szkoła powinna 
pójść do teatru na Dybuka czy jednak 
raczej na Zemstę. 

I co Dyrektor zadecydował? 

Dyrektor akurat rozkłada/ na biurku 
Marzenę Pośpiech z 7-ej B. Po prostu 
miałem pecha. I zaraz potem awan
sowałem na Dyrektora tego zakładu 
poprawcz_ego. Nawet nie tak daleko 
od ludzi . Zona dostało histerii, ale co 
było robić? li od tego czasu nienawi
dzę teatru. Ale wie pan, w ramach 
rozwijania osobowości .. co było ro
bić .. . Jak już, to właściwie się c i eszę, 
że wybrały akurat tę bajkę. Z moje
go punktu widzenia najatrakcyjniej
szą, ponieważ jest pozbawiona jakie
gokolwiek sensu, n ajgłupsza. N o 
kompletny idiotyzm. 

Rozumiem pana . Jak ten reżyser do
wiedział się o wszystkim? 

A skąd mam wiedzieć, przysięgam , 
że to nie ja . 

Wie pan, życzę panu w takim razie 
- może nie powinienem tego mówić, 

ale powiem - żeby się pan z tego, no 
wie pan , uratował. 

Bardz.o panu dziękuję„. wie pan ... 

No, słucham. 

No, nic, cieszę się. Nikt mi nigdy 
w życiu tyle dobrej woli nie okazał. 

Jak tak, to ja się przyznam panu pry
watnie, ale między nami ... 

Oczywiście . 

Ja też nienawidzę teatru. 

Bardzo się cieszę. 

Nienawidzę! A najbardziej tych no
woczesnych, awangardowych chwy
tów. No przykład, że przedstawienie 
nie jest podzielone na akty, że nie 
ma przerwy, zwłaszcza jak się sie
dzi w bliskim rzędzie. Ja wolę dra
mat tradycyjny, Ibsen, Szekspir, wte
dy można wyśliznąć się po cichu po 
pierwszym akcie , a tak to olbo się 
trzeba przepycha ć, albo siedzieć do 
końca. Niech pon weźmie takie ar
cydzieło jak Romeo i Julia„ . Pierw
szy akt jest całkiem krótki , potem się 
dopiero ciągnie „. 

Otwierają się dr1wi i do Swietlicy ioglqdo 

KOPCIUSZEK , to 'Z.noezy dziewuyna szesnastoletnia 

o ładnej , ch:iecinnej tworzy i smutnych acz.och . 

Widząc DYREKTORA i INSPEKTORA woho się przez 

momenl, a potem chce si~ cofnqC. 

Wejdi i przywitaj się. To jest pon in
spektor. 

wykonuj e coS mi,dzy dygiem o ukłonem 

Dzień dobry, panie inspektorze. 



Dzień dobry. 

To jest włośnie nasza gwiazdo . 

Bardzo mi miło „ . przepraszam, ole 
o co chodzi? 

No, gro główną rolę w tym„. 

Tok . Dlaczego nie no zajęciach? 

Muszę się przygotować na zajęc i a 
z fryzjer siwo . 

Co dzisia j robic ie? 

Dziś jest moja koronna konkurencja : 
fantazyjne czesan ie palcami na ży
wym modelu. Irokez. 

Wie pan, irokez to jest taka „ . 
pokazuj e rtkam l 

Wiem. Fryzura dzienno. Cieszysz się, 
że grasz w przedstawieniu .? 

KOPCIUSZEK kiwa potaku j ąco glowq . 

Dlaczego? 

Lubię teatr. 

DYREKTOR z INSPEKTOlłEM wymien i a j ą spojrun io . 

No Io możesz już iść . 

KOPCIUSZEK kłonio sit i wychodzi. 

Raczej tak . 

I czarująca. 

Raczej tak . 

Za co siedzi? 

Za pobicie i kradzież . 

gwiidi • 

No tok „. Jak to pozory mylą . A twarz 
ma jak jakiś „. jak mu tam? 

Aniołek 

Właśnie . Kogo pobiło? 

Ojczyma „. A polem matko zawia
domiła nas, że ukradła jej szpilki 
i zniknęła . 

Szpilki? 

Aha. Matka. No cóż„. Długo już tu 
jest? 

Drugi rok . W tym roku kończy szko
łę , to znaczy osiem klas . Za rok mo
że wyjdzie. 

" f 1a• ,,,,, 
No, Io życzę powodzenia„ . A jesz
cze jedno. Czy to przedstawienie 
u pono będzie miało przerwę? 

Jeszcze nie wiem . 

Zresztą wie pon„. Tym razem publicz
ność i tok nie wyjdzie. im i•i• ,;, ; "ho-

d:ri za sc en y 

Ekipo filmowa rozldodo spnff , umocowuje 

komer t no słalywia, routawio Swiolło . Krzesło 

z napisem ,.. Reiyur " i tok dolej . OPERATOR 

kontroluie i dogląda. OŻWIĘKOWIEC to samo. 

Fochowoii i dbałoH: o nuegóły łq waine. 

Widziałeś, całkiem niezłe są le la
seczki . 

Molo co głową krat nie rozepchały, 
jak nas zobaczyły. Takie szczeniary 
kradły, piły, łajdaczyły się „ . i jesz
cze je biorą do filmu . 

A co, zazdrościsz im? 

Córeczkę , półtora roku . 

Kasia u ś miecha ,,, uut e . 

Ła n.ie. To .utnij .Kasi n~żkę i daj j~j 
do z1edzen10 . Nie będziesz schodzie 

z newsów. Nawet może film o tobie 
zrobią . 

Ty jesteś n ienormolny, przecie z ona 
nie dałoby rady lego pogryźć . Wi
dać, że nie masz dzieci. Dobra, do
bra, robimy próbę. 

Cztery dziewczyny wnouq podluinq skrzynit 

w kn.tołcie trumny. Przykrywają jq kocem, 

o nad niq umocowują krzyż . To btd1ie grób 

motki. na którym pOiniej modlić Ji f bfclrie 

KOPCIUSZEK . 

do dzi•wClyny grojqcej KSl~CIA 

To co . Gdzie ty masz klęczeć? 

Driewcz.yna silnie r.budowona , wysoka , bnculny 

uśmiech. Prr.y niej powinna krtcić łif prz.er. całe 

prz.edJtawienie jedna z. dz.iewcz.qt, zakochana 

w niej i ślepo połłun:no, 

To nie ,jo, ja odgrywam jako Książę . 
Klęczeć będzie Kopciuch. 

Wszystko jedno, klękaj, klękaj za nią. 

Jak la pana ... to za fajkę uklęknę. 
Jedno fajka - jedno kolano 

lnowu robi jc:ikil ordynarny gut i mruga 

w 1łronf elektryków 

Ta ą to ja bym„. rany boskie„. Naj
pierw tok, a polem tak, o następnie 
tak . 

Spoko jnie, totku . Ona miała więcej 
chujów w gębie niż my klusek. 

Wchach l DYREKTOR, jego ZAST,PCA oraz REŻYSER 

FILMOWY . ZASTĘPCA ma twan. sympotycz.nq, 

u.eroki w ramionach , lal cz.terdzieści pifć. 

REŻYSER Io gwiazdo . DZIEWCZ~TA olinione 

wytrzeucz.ojq ony , po cz.ym wydoją histeryczny 

krzyk e ntuzjazmu . Jak no meczu pillcaułi.im . 



Co to jest? 

W oc:r:ach diiewoqt zachwyl. 

z podziwem 

Ale towar. 

Bierz mnie, jestem twojom. 

e l e ganckim ruchem dłoni ucisza dziewczęta 

Wie pan, jo clh cę je obronić, posta
wić społeczeństwu kilka pytań, zmu
sić do refleksji. Jak to możliwe, żeby 
te młode dziewczęta„. nasze dzieci, 
znalazły się tutaj „. 

z podziw e m 

Ale nawija. 

Ale ma nogi. Ale ma oczy. 

Jak 1tylko dowiedziałem się o pana 
przedstawieniu, poczułem, że to jest 
to. To jest film na Oberhausen. Co 
pan o tym myśli? 

Nie znam niemieckiego. 

Co takiego2... Aa„. to takie miasto, 
w Niemczech, gdzie odbywają się fe
stiwale dokumentu. 

Aha, a do Oskara by się nie dało, 
chociaż nominacje? 

Niech pan się o to nie martwi. 

Gdybym był zaproszony, to ja bym 
chętnie pojechał. 

Będę pamiętał. 

ZASTĘPCA wychodzi. Wbiega dz iewczyna 

graiqca ZŁĄ SIOSTRĘ li. 

Przyjechał bmw. 

Farmazonisz. 

Jak rany Boga. 

Przysięgnij się. 

Obok dupy. W dupę to byś miała 
przyjemność. 

No, nie wiem, nie wiem, czy pan 
tego nie przecenia. Powiem szcze
rze: ja się w ogóle waham. Poza 
tym co tu kręcić? To jest jeszcze nie
dorobione. 

Rozumiem: work in progress. 

A w ogóle to zgodę rodziców trzeba 
będzie załatwić. O! O! Widzi pan! 

To nie będzie trudne. 

Niestety, boję się, że ma pan rację. 

A jego chuj ma skrzydła. 

Zapłaci my rodzi com za parę dni 
zdjęciowych . Dlaczego pan mówi 

„niestety"? Ta dziewczyna ma dobrą 
twarz. Kogo gra w przedstawieniu? 

Księcia. 

Dobrze. 

I I 

No cóż„. Zastanawiam się. 

Wpadłaś mu w oko. 

Szkoda, że to nie Polańsk i . 

li„. reżyserstwo to niiepewna bran
ża i interes krótkotrwały. 

Oczywiście rozumiem pana wątpli
wości. Ale wie pan, myślę, że będzie 
prościej, jeśli pozbędziemy się złu
dzeń. Zresztą o tym robimy ten film. 

Dziewczęta też się muszą zgodzić. 

Wchodzi ZASTĘPCA 

To żaden problem. 

Dobrowolnie, profesorze. 

Oczywiście, jak najbardziej. 

Pan też uczy? 

Tok. Etyka, wiedza o społeczeństwie, 
przysposobienie do życia w rodzinie, 
piosenki na pielgrzymki, takie wie 
pan: „Spojrzyj Jezu na nas z Krzyża". 

Chciałbym zobaczyć dziewczynę, 
która gra Kopciuszka. 

Teraz ma zajęcia. 

Zawsze interesowała mnie sztuka. 

Pana? 

Dlaczego? 

Wyzwala ona w człowieku wyższe 
uczucia. 

To interesujące. 

Pan mówi Oberhausen, ale ten film 
zobaczą i w kraju. 

Naturalnie, będzie w telewizji. 

A widzi pan - ludzie zobaczą ich 
twarze, zapamiętają, potem dziew
częta mogą mieć kłopoty. 

W tym wieku twarze dziewcząt szyb
ko się zm i eniają. 

Poza tym, kto je tam rozpozna. Naj
wyżej środowisko przestępcze, gdzie 
je znają tak, że lepiej nie można. 

No, ale one„. 

Rozumiem, one są jeszcze dziećmi. 
Ale właśnie chcemy pokazać, że te 
dzieci - tak, nie bójmy się tego sio-



wa - przeszły piekło, ich doświadcze
nia przekraczają doświadczenia nor
malnego dorosłego człowieka - pa
na czy moje. 

Panie Dyrektorze, proszę się nie nie
pokoić, ja będę czuwał nad meryto
ryczną poprawnością dzieła. 

No nie wiem, nie wiem„. 

Na drugim plonie trwa cały nas próba iwiateł . 

Nowiqzuje sit kontaliil mit d:iy dxiewnynami a ekipq. 

Panie Dyrektorze, niech pon mnie zro
zumi_e. Nie szukam tutaj łatwej sensa
cji. A propos: czy jest tutaj ta trzyna
stoletnia dziewczyna, która zabiła 
swego kochanka szydłem do robienia 
swetrów w czasie stosunku, kiedy do
wiedziała się, że ją zdradza? 

Nie. 

zawiedziony 

Jak to nie?! 

Ale są inne interesujące. 

Fatalnie. Chciałem na czołówkę dać 
jej opowieść. 

Znajdziemy lepsze sprawy. 

Aa, zresztą bez znaczenia. Może na
wet lepiej, że jej tu nie ma. Film bę
dzie czystszy . Los małego człowieka, 
uwikłanego w naszą rzeczywistość„. 
To znaczy w ufliwersalną rzeczywi
stość. Dzieci, krzywda„. czytał pon 
Dostojewskiego? 

Tok, czarujący. 

No, dobrze, dobrze. do ZAST~Pcv 
Chciałem pana prosić . „ Jak tutaj się 
coś stanie, to jo się z tego nie pod
niosę . 

Może pan spać spokojnie. 

DYREKTOR wychodzi. 

Na pewno pan myśli, że Dyrektor to 
dziwny człowiek. Wyczułem pana, 
co? 

Dlaczego? 

Co? 

Dlaczego pon myśli, że ja myślę, że 
on jest dziwny? 

Po oczach. 

Nie rozumiem. 

lłJtlW 
Pan wie, jak on się nazywa? 

No. Majewski. 

A wie pan jak przedtem? 

mmu 
Niech pan da spokój! 

Jak pan chce. 

do OPERATORA 

Jesteś gotów ze światłami? 

W zasadzie tok . Ty chcesz kręcić 
wszystko na setkach? 

Nie wyjdzie czysto. 

On ma też ciekawą niechęć do ko
biet. 

No to co?„. Jutro zrobimy próbę 
z dźwiękiem. 

Wszyscy wiedzieli, że jego żona by
ło z nim szczęśliwa. 

To niezwykle, ole to jeszcze nie zbo
czenie . 

Aż jednego dnia się otruła. Co to 
znaczy na setkach? 

Na żywo. Bez podkładania. Otruła 
s i ę? No to co z tego, że się otruła? 
Dob ra, przerwa, zwolnijcie już te 
dziewczęta. 

do dzi~wc:r.qt 

Rozejść się na zajęcia . 

Dziewuę:ło oglądając się i chichocząc wychodzą. 

IU11UIQ 
To normalnie się podkłada? Mniejsza 
o to. Otóż ma pon racje. Otruła się 
czy nie, nic takiego, zdarza się. Ale 
prokurator zaproponował mu, żeby 
był przy sekcji, o on się zgodził. Nic 
dziwnego, że ma potem niechęć do 
kobiet. 

do OPERATORA 

I kręć z ręki. 

Tak„. do ZAH~Pcv Mogę się pana 
o coś spytać? 

Jo pono też . Przepraszam, ale jak mó
wiłem, interesu 1ję się sztuką. Co to 
znaczy „z ręki"? 

Bez statywu . 

Aha. A po co? Przecież jak jest sta
tyw.„ 

Najpierw jo. Jestem panu bardzo 
wdzięczny za pomoc, ale czy mógł
by mi pon wyjaśnić, po co pon to 
wszystko opowiada? 

O Dyrektorze? 

Bo pon tok patrzył. 

Tak specyficznie. Jakby, wie pon.„ 
chciał się pon spytać, a nie wiedział 
jak. Jo człowieka widzę no wylot. 

To dobrze. Niech mi pan powie, czy 
one się no pewno wszystkie zgodzą? 

A jak! W razie czego jakby coś, zasto
sujemy jakąś sankcję albo coś innego. 



Co na przykład? 

Postraszymy je. 

Lekuchno. No, na przykład powiem, 
że zabieram im telewizor ze świetli
cy. 

Ale tu nie ma telewizora. 

To damy i zabierzemy„. Ale to oczy
wiście tylko teoretycznie, każda chce 
zagrać w filmie, niech pan będzie 
spokojny. Ja umiem z nimi rozma
wiać. naciska dzwonek 

Zbiórka pensjonar i uszek zakładu. 

Stan gotowości osiem, trzy na uciecz
ce. 

Dajcie „spocznij". 

Spocznij. 

Jak już z całą pewnością wiecie po 
linii nieoficjalnej, w naszym zakładzie 
będzie oczywiście kręcony 'film tu 
obecnego wybitnego reżysera. Powin
niście być dumne, ponieważ żaden 
inny zakład na terenie naszego kra
ju nie może o sobie powiedzieć, ze 
właśnie w nim się kręci film. Wy, to 
znaczy te z was, które zostały wytypo
wane, będziecie przedstawiać bajkę 
o przygodach niejakiego Kopciuszka 
według oryginału, natomiast reżyser 
będzie to nakręcał na film i uzupełniał 
według swojego pomysłu. Od tej po
ry wiecie do'kładnie, a 1nawet oficjai-

nie, o co się rozchodzi. Reżyser, po
dobnie jak my, chce wam, oczywi
ście, dopomóc. Film będzie pokazy
wany w kraju oraz za granicą, mia
nowicie w miejscowości„. Ob„. 
Obe„. 

Oberhausen. 

Właśnie. Jeżeli się postaracie i nasz 
film wygra festiwal, to w grę może 
wchodzić co najmniej flominacja do 
Oskara. To by było na tyle. Po drugie: 
udział w filmie jest dobrowolny, 
w związku z czym dla dopełnienia 
formalności ja się was zapytuję, czy 
chcecie zagrać w tym filmie, a wy mo
żecie podchwycić tę moją inicjatywę 
i odpowiedzieć: chcemy zagrać w tym 
filmie. A 1ja wam wtedy muszę odpo
wiedzieć: zgoda. Oczywiście, gdyby 
z wami ten eksperyment nie wyszedł, 
to ja bym was musiał po prostu przy
dzielić do kręcenia tego filmu, ole my
ś 1lę, że do tego nie dojdzie. No co, 
dziewczęta, chcecie zagrać? 

Chcemy! 

Rozejść się. 

Dziękuję panu. 

Ach, drobiazg. To jest kwestia intu
icji. Trzeba, wie pan, znależć po pro
stu klucz do ich psychiki, o wtedy 
można na nich polegać. 

Co to za dziewczyna? No, ta tu, trze
cia od lewej? 

No, ona to jest ta, lktóra ma grać 
główną rolę. 

Kopciuszka? 

Jak najbardziej. 

Bardzo dobra twarz. 

Bardzo możliwe. 

Trwa próbo przedstawienia. OPERATOR 

kontroluie ustawienie dziewcząt, rysuje kredą, 

gdzie moją stanąć. Dziewczyna grająca OJCA, 

przebrano w strój mę.!iki, mOwi monotonnie, 

trzymając w ręku bot. Złe SIOSTRY I I li 

1. ie dzą rozparte na krzesłach, jedno z nich 

maluje sobie po.znokcic no nogach, druga 

lokówką o\łada rnbie loki. Miedzy nimi na 

kolanach przesuwa się odwrócony do widowni 

tyłem KOPCIUSZEK, przecier o Jqc umatq 

podłogę. W tle inne dziewczęta i ZASTĘPCA. 

Uwaga, zaczynamy od początku. 
Światła. Panie Ziutku, gdzie pan świe
ci?„. ''o"'""'• Dziękuję panu bardzo. 
Kamera! 

Łączyć. 

Szmer kom1:ry. 

tnoskoiqc klopsem przed lworzq dziewczynki 

g rającej OJCA 

Kopciuszek 27! wyrnfui• , ; , 'planu 

Dzieci moje kochane, co wam przy
wieźć z targu? 

Stop! Zie. Musisz mówić z większym 
uczutiem. KoGhasz je przecież, to są 
twoje dzieci. Jesteś ich ojcem, chcesz 
im sprawić przyjemność. No? Jeszcze 
raz. Kamera. 

Łączyć. 

Kopciuszek 28. 

powtarza identycznie, monotonnym 9łos1tm 

Dzieci moje kochane, co wam przy
wieźć z targu? 

Stop! Chodź tutaj na chwilę. Za co 
siedzisz? 

Dwa, siedem, osiem. 

Co ito znaczy? równocześnie doje znak OPE

RATOROWI, żeby z-aczqł kręcić. Kamera rusza. 

z uśmiechem politowania 

Kradzież. 

A twój ojciec, co robi? 

A matka? 

Siedzi. 

Za co? 

Dwa, siedem, osiem. 

Rodzinna specjalność. 

Coś jak gdyby. 



Kochasz ojca? 

Tok . Ojciec nie jest zły . Zawsze jak 
przyszedł jakiś gość, to ojciec nigdy 
nie pozwolił, żebym siedziało w ką
cie samotna . Zawsze dał kieliszek al
bo i dwa, o 1jok w lecie, tośmy szli 
z ojcem i z wujkiem w zboże. Kiedyś 
wujek kupił takie dwie małe ćwiartki 
i kiełbasę . W życie siedziel i śmy , 
w życie piliśmy, wszystkośmy robili 
w życie . ••pujqc Wietrzyk podwiał mi 
sukienkę, ojciec włożył mi łom rękę . 
kon iu rapowan ia 

Najpierw ojciec mi to robił, potem 
wujek mi to robił, w piłkę graliśmy . 
Wujek był tok pijany, że co kopnął, 
to się wywrócił. 

wybucha długim Smied1em 

Wiof'lki wiliśmy. 

A kto ci zrobił największą krzywdę? 

Nikt. 

A co byś najwięcej chciało? 

Kraść no wolności. 

Dobrze. Klops na końcu. 

podbiega 

Kopciuszek 29. 

Kamero stop! 

do OPERATORA 

Jak u ciebie? 

Dla mnie dobrze. 

Dla mnie też . 

powtarza identycznie , monotonni e, bezmyilnie 

Dzieci moje kochane, co wam przy
wieźć z targu? 

Dobrze, dobrze, wystarczy. Siadaj 
sobie. Jeszcze jedno: kto ci okazał 
najwięcej serca? doje znak kamerze , „. 
by lcr ł cić 

patrzy w stronf ZASTĘPCY 1 recytuje 

Zastępca Dyrektora . 

patrzy no ZASHPCĘ, który slcromnie uimiecho sit 

No, tok, dziękuję ci. Tera z pierw
sza Zło Siostra . Siadaj tutaj i kończ 
zdania . 

ZŁA SIOSTRA I siada na krzeile •i zamiera 

z grubieniem uniuionym w górf . 

Kornera. 

Łączyć . 

Poszło. 

klaskając klopsem 

Kopciuszek 30. 

Akcjo . 

ZŁA SIOSTRA I gwałtownie zocz:yno si, uua(, 

po czym oślep i ono Swiotłom i zasiania on.y rf · 

kq . 

Stop, po co te oczy mrużysz. Jeszcze 
raz no tym samym klopsie. Kamero I 

Łączyć . 

Poszło . 

Kończ zdonio ... Mój ojciec ... 

Pon miał przyjemne pytania zada
wać. Ojciec mnie bije, morn szwa no 
głowie. Mogę odejść. 

Odpowiadaj : najpiękniejszy dz ień 
z życiu? „. 

Nie pamiętam . 

Spróbuj. 

Z kolegą brata pojechaliśmy no kon
cert heavy metolowy do Sopotu. Bez 
biletu i nos nie złapali . 

I co dolej? 

To cud był. A potem wkręciliśmy się 
za frajer no koncert. No i był odlot. 
A potem poszliśmy no plażę po ciem
ku i morze się ruszało. 

I co? 

No tym kon iec mojego dnia nojpięk
n1e1szego. 

Kończ zdania . Najbardziej lubię .. . 

Bawić się lalkami. 

Czytając bojki ... 

Zaczynom płakać . 

Najbardziej obawiam się .. . 

Złapać aidsa . 

Inni ludzie ... 

Są inni . 

Mój ojciec„ . 

Chce tego samego co wszyscy . 

Moja matko .. . 

Jest bardzo dobro. 

W tym momencie dziewczyna grojqco KSIĘCIA wybu · 

cho imie<hem. Za niq i miejq sif inne dziewc:r.fło . 

Co jest, dziewczęta , co jest? 

My tak z zazdrości. Znaczy - takiej 
matki zazdrościmy 
zono1i sit ze Smiechu 

Odpierdol się! 

n:eplem do OPERATORA 

Trzymaj ją teraz„ . No zbliżeniu . Po
winno zacząć płakać„. da KSl~CIA 
O co chodzi? 

Jak ojciec ją posuwał, to matko bra
ło jej głowę no kolona, głaskało po 
włosach i śpiewało kołysankę. 

No i co? 



l1ml1 
I zasłaniała jej oczy, bo o jciec miał 
garba . 

Nieprawda . Nie miał garba, tylko 
krzywą łopatkę i był przygnieciony 
życiem . 

REŻYSER przygarnia u:lochojqcq d:iiewczyn' i odwraca 

i•i twarz w slront kamery . Sam sif odchyla , i eby nie 

być widonny. Po chwili do OPERATORA . 

Stop . I jak? 

OPERATOR poka z. uj e palc e m, r. e w ponqdku . 

dxi e wct. f ło dal ei hołosujq . 

A moja matka nieszczęśliwa jest, ale 
dobra . Zawsze mi wszystko kupowa
ła, dż i nsy , kurtkę , zegarek. 

KSIĄŻĘ wybucha im iec,..em . 

Spokojn ie, cisza . 

Nieszczęśl iwa jest. 

Teraz szybko do OPERATORA Kręcimy to. 
Kto ci wyrządził największą krzywdę 
w życiu? 

llJ&JIGQ 
A nie Hitler? 

Cicho! 

'''''"f11·łll 
Albo Hitler. Za strzelił mojego ojca 
śm iejąc się przy tym. 

ZASTĘPCA kiwa głową z aprobatą . 

Dlaczego? 

Widocznie tego wymagały koniecz
ności wojenne . 

A kto ci najwięcej dopomógł w życiu? 

Zastępca Dyrektora . 

ZASTĘPCA 1 aprobatą k iwa głowq. REŻYSER 

polrr.y no niego nie ch tt nie . 

l;Jłff11J 
Stop. Tera z Kopciuszek. 

IWl:UD 
Kopciuch szybko! 

Znów ceremoniał r. kamerą i iwiatłami . 

Kamera! 

l1fłjlJ "''A"t 
Łączyć ! 

Kopciuszek 31 . 

Akcja . Najpiękniejsza chwila w ży
ciu? 

lł11a1UJOfłJI 
Rozmowa z panem . 

Dziękuję ci bardzo. Najbardziej lu
b i ę .. . 

IJ1GJilli,Dj I 
Tego nie ma u braci Grimm. 

Nic nie szkodzi . Czytając bajki ... 

KOPCIUSZEK milczy . 

Mój o jciec ... 

KOPCIUSZEK m i lczy. 

Moja matka ... 

KOPCIUSZEK mil n y . 

l,lłlł1Jjl 

Kamera stop. pol<Zy znonqco no ZAST~Pq 

Kopciuch , nie fikaj . 

Fikasz . Jak ja ci mówię, że fikasz, to 
fikasz, choć byś nie fikała . Ale fi
kasz ... Uważaj, oszukasz s i ę . 

Nie chcesz grać? 

Chcę, ale ty lko ba j kę . Wolno mi mó
wić Io, co chcę, nie? 

ILHIUQ 
Czy k toś mówi , że nie wolno? Tyle , 
że ja ci chciałem coś obiecać ... 
O szukasz się ... Będziesz żałowała . 

I łililłll~1łj I 
Czy pan już skończył i mogę odejść? 
Ja się nie mogę dzisiaj denerwować, 
bo mam bardzo ważne zajęcia z ho
telarstwa . 

Mówię do ciebie jako pedagog . Chy
ba masz zaufan ie do mn ie. 

O bok mnie m ieszkał pedagog, które
go jedenastoletnia córka wyskoczyła 
przez okno . 

R E ŻYSER doj e dy skretnie znak , i.e by lcr t cić . 

Św i atło . Kom er o run.o . 

Ja nie mam córki . 

Bo to nie o panu . 

No i co z tego? 

1 • 

No i tamten pedagog m i ał sprzątacz
kę , potem dziecko ze sprzątaczką . 
Córkę . Ożeni ł się z córką i z tą cór
ką miał trzy córk i . No i polem żył 
z nim i, ale właśnie jedna z nich nie 
wiadomo dlaczego wyfrunęło przez 
okno i sprawa się rozniosła . 

Ma wyobraźnię . 

C horą . N ie chcę tego mówić publicz
nie, ale masz zły charakter. 

Ja jestem zła . 

Kamera stop. Przerwa ! Wygasić świa
tła . Bardzo proszę , żeby wszyscy wy
szli ... Pana też poproszę . 

Ja? Dlaczego? 

Bardzo pana proszę . Ja z nią sam 
c hcę porozmawiać. 

ZAST~PCA wyczuwa w tym inrencj9 erotyc:rnq . 

Mrugo porozumiewowuo do REŻYSERA i wychodzi. 

No acenie zastoje 9yfko REŻYSER i KOPCIUSZEK. 

Pr:r: u chwil, pol rt. q no sie bie w milczeniu. 

Słuchaj , chcę ci pomóc. 

rozp inajqc blui:k t 

Nie boi się pan, że ktoś wejdzie? 



Co mówisz? 

Tak samo mówił mi jeden koleś ma
my. 

I co z tego? 

Nic . Tylko trochę bolało . 

Naprawdę? 

Niech pan się ze mnie nie wyśmiewa. 
Wiem, że zaczęłam póżno . A pan ile 
miał lat, jak zaczął posuwać ? 

Dlaczego nie chces~ zagrać? 

Nie chcesz nic powiedz ieć o sobie. 

Wie pan, kiedy to nieciekawe ... Osta
tecznie mogłabym coś o Hitlerze, Sta
linie albo o zastępcy Dyrektora, że mi 
dopomógł ... 

l1fiłIQ 
Przypominasz mi kogoś . 

Kogo? 

Mnie piętnaśc i e lat temu ... Jeste ś bar
dzo bystra . 

I t11at11~fłł I 
E, nie. Trafiłam do poprawczaka. 

Tak, z tym przesadziłaś. 

A skąd pan wie , może chc i ałam? 
Kończę szkołę , uczę s i ę zawodu ... 

I co? Chcesz pucować podłogę 
w Marriotcie? 

i ron ic:r.n ie 

A czemu nie? Wie pan , cudzoziem
cy .. . Ale trudno s i ę zdecydować . Mo
gę też zostać fryzjerką . No to jak? 

Co? 

l' 

No co pan radzi? Fryzjerstwo czy ho
telarstwo? 

Masz w sobie coś . Mogłabyś iść do 
szkoły. aktorskiej. 

Eee, u mnie w sypialni są same aktor
ki . Na przykład wczoraj w nocy Ksią
żę i Macocha prze l eciały Pierwszą 
Siostrę . 

I co? 

Nawet nie bardzo się broniła . 

Dziękuję , dobrze . 

N ie pomagałaś? 

Bron i ć s i ę czy przelatywać? . .. Niech 
pan się nie fatyguje i nie kablu je Za-

stępcy, bo to i tak pójdzie na nią. Ak
torki chcą zasadn iczo oduczyć ją od 
kablowania. Wie pan, ona od same
go początku miała do tego skłonno
ści . Jak ty lko ojciec ją puknął , od ra
zu go przykapowała . Ojciec poszedł 
siedz ieć, a w ogóle nie wiedział , 
o co się rozchodzi. Zeznał uprzejmie, 
że też był chowany w trudnych wa
runkach , i proszę - wyrósł na porząd
nego człowieka .. . Mówić dalej, czy 
s ię panu znudziło? 

Dlaczego ona mi tego nie mówiła? 

Widocznie zapomniała . 

Tak jak ty? 

Coś tak jakby. 

Nie chcesz s i ę bronić? Może chc i ała
byś kogoś oskarżyć? 

Na przykład kogo? Matkę? Czy ogól
nie społeczeństwo? 

Ten film mógłby ci IPOmóc . 

W czym? Wypuszczą mnie? Pan s ię 
nie rozczula . Nic takiego mi s i ę nie 
stało . 

l.1Bt1J.I 
To co? 

Nic . 

Rozłożysz mi wszystko. 

Mogę ci narobić dużych kłopotów . 

Znam tę rozmowę. 

mOw i coraz: og r•s ywn iej 

No, to jak było z twoim ojczymem? 
Dobry był w łóżku? A matka się przy
glądała? 

KOPCłUSZEK z:am ie r :r. o ł i f, chcqc udenyć 

REŻYSERA , ole fen łapi e jej r,k, i uSmiecha 

s i , . KOPCIUSZEK wybiega . Zza sceny słycho C 

ś p ie w di: iewczqt. 

" Kiedy byłam bardzo mała 
Tata brał mnie na kolana 
Mama dż i nsy kupowała 
Kołysanki mi śp iewała 

Kiedy się robiło ciemno 
Toto schylał s i ę nade mną 
Córuś mówił, tam na niebie 
Wszystkie gwiazdki l śnią dla cieb ie. 

Lalki, bajki, dobre wróżki 
Wychodziły spod poduszki 
I ruszały razem ze mną 
W podróż długą i ta j emną. 

Potem diabeł się pojawił 
I wszystkiego mnie pozbaw i ł 
Teraz siedzę za kratami 
I gorzkimi płaczę łzami". 

$w i atła . Kamero pracuje . No plonie KOPCIUSZEK 

lcl t czy prud grobe m motk i, twar:r: ukrył w dłoniach , 

modli sir. Nagle pojawia sit DO!RA WRÓŻKA , 

przebrano w zwiewną naft. KOPCIUSZFK podno1i 

głowt i :zrywa s it pruroiony. 

Nie lękaj się mnie, Kopciuszku. Ja je
stem Dobra Wróżka . Nie masz mai
ki, masz złom macochę, słyszałam 
o tym trochę . Chcę spełnić marzenie 
twoje . Przyniosłam ci piękne stroje, 
pojedziesz do Księcia no bal. 



Wyciqga zza plecOw 1uknit z kolorowej bibułki, 

papierowq łr.oronf i półbuty. KOPCIUSZEK sif 

przebiera i odwrac:a tworzą do kamery. 

Mój ojciec? ... Moja matko? „. 

KOPCIUSZEK milci.y 

Kamero stop! Pięć minut przerwy. 
Szykujemy następną scenę. Obie Złe 
Siostry no plon! Gdzie są Złe Siostry? 

Na scenf wchodzi ZASTĘPCA . 

I jak? 

Jakoś trochę opornie. 

Co takiego? 

No to„. 
pollazuje głowq KOPCIUSZKA 

Tok. Pozo tym, wie pon .„ To wszyst
ko rnbi się jo'k ieś płaskie, jednowy
miarowe, monotonne„. Jeżel i one się 
bardziej nie otworzą, to to będzie 
mdłe , rozumie pon? Z tego robi się 
publicystyko interwencyjno. To musi 
przekroczyć pewną granicę , kiedy na
gle wszystko staje się sztuką. Potrzeb
ny jest„. jakiś szok, wybuch, muszę 
wywołać Izy, litość , trwogę.„ 

Boć , to one się boją ... 

Nie mówię o dziewczętach. Mówię 
o festiwalu Jury musi się identyfiko
wać . Te liberalne pedały no Zacho
dzie muszą się popłakać. Kopciuszek 

jest świetny, ole nie chce współpraco
wać. 

Można zaapelować do jej wyższych 
uczuć. 

Jak? 

Dać jej wycisk, tyle że Dy.rektor się 
nie zgodzi. 

Do diablo z Dyrektorem. 
No wie pon, oczywiście , ole jednak„ . 

Dyrektor, Dyrektor„. My tu rozmawia
my o sztuce! I co to za idiotyzm z tym 
Hitlerem: „Zastrze li ł mojego ojca, 
śmiejąc się przy tym" . 

No, i co pon ma przeciwko temu? 

To jakoś bzduro, ja tego nie mogę 
użyć . llle one miały niby wtedy lat, że 
to widziały? Przecież w ogóle nie ży
ły . Nawet pan wtedy nie żył. 

No przecież wiem. Ale myślałem, że 
to się przyda. 

No co? 

No, Oberhausen. Bo ja, jako ja, to jo 
osobiście sądzę, że wszyscy Niemcy 
to są masochiści i l ubią , jak ich się 
oskarża. 

Panie, daj pan Niemcom spokój . 
I jeszcze jedno sprawo. Mniej ważna. 

Ale delikatna. 

Aha . 
Nie wiem, c4y to ma sens, żeby one 
wszystkie mówiły, że to pan im w ży
ciu najbardziej pomógł. 

Wie pan, prawdę mówiąc, mnie to 
też trochę zaniepokoiło . Ale w końcu 
sam pon chciał, żeby mówiły szc4e
rze. Ta pierwsza Zło Siostra z tymi ro
dzicami trochę farmazoni/a , głównie 
z matką . 

To yło akurat bardzo wzruszające . 
I motka się ucieszy. 

No w idzi pan. 

Ale co z tym Kopciuszkiem? 

IWl.mJ 
To jest nieprzyjemny incydent. 

To niech pan coś wymyśli. W końcu 
pan jest fachowiec. 

muw 
po nomy.ile 

Możemy ją wymienić. 

iron icznie 

Takie rady, to wie pon„. Dobra. Ko
niec przerwy, zaczynamy kręcić. Pro
szę , Macocho. 

W ciosie rozmowy REŻYSERA :r. ZASTĘPCĄ na 

d ru gim plonie OPERATOR p rzygotowuje ujf cie . 

No stoi • k łodą sił p od p rześcieradłem obie 

SIOSTRY . Na poi.cenie OPERATORA part razy 

obie równo siodajq , mówią co.i uttpłem i znowu 

sit ltła d q. Obok stoi MACOCHA w papilotach. 

UDfi!:I 
No proszę, świecimy . Robimy próbę, 
panie Ziutku , cisza no planie. 

Córeczki moje, już ranek , co wam 
przynieść no śniadanie? 

ZŁE SIOSTRY I i li siado,jq i mówiq ni erównym 

chórem . 

Och mamo, jako ty jesteś kochano! 

Dobrze. Nakręcimy to! Kamero! 

liftllł I ('Uli 
Łączyć! 

Kopciuszek 45. 

Akcjo. 

Córeczki moje, już ranek, co wam 
przynieść no śniadanie? 

ZŁA SIOSTRA I i ZŁA SłOSTRA li ro.rem. 

lld111ł11·fll 

Och mamo, jako ty jesteś dobro. 

JJmliWXIII 
Och mamo, ioka ty iesteś kochano. 

Co jest z wami? 

Ty się pierdol! 

krzyczy 

Stop, nauczyć mi się teks'tu. Koniec 
zdjęć no dzisiaj! 



Sypialnio dziewcząt pOinym wieczorem. Kilko 

łóiek, szafki nocne , okna zolcrotowone . 

Dziewcz:ęto sie.dzq no łóżkach lub l• ią 

w łiaikoch w jednakowych koszulach nocnych 

z pieczątkq zakładu. KOPCIUSZEK leiy i coś 

piue na karteczce odłamanym końcem grafitu. 

MACOCHA prz:ygołowuj e „s prz:'I tatuażowy" , 

przywiqz:ui • mocno nitką dwie igły do ołOwko , 

miesz:o łun: w kołamorzu . 

ZŁA SIOSTRA li siada przed niq i otwiera usta. 

Ojciec, luka i przez drzwi. 
OJCIEC zrywa s if: z łóiko , wkłada kapci e 

i w koszuli nocnei słoje pod drzwiami 

nosłuchujqc i przyliłądojqc co joki ł C''ZOS oko 

do dziurki od1 klucza . 

Do ludzi! 
Wy ludzie z sercem i bez serca 
Nie gardźcie nigdy zwierzętami 
Bo przyjdzie kryska na matysko 
I koniec z wami! 

Ojciec, co ty pierdolisz? 

Nic. Doję messoge światu . 

Nie susz zębów . do MYSlY 
Mysz do skrobania.MYSZ gnebieni o m 

z e skrobu je tynk z:c ś c iany no kartk t papieru. 

KSIĄŻ~ wyciqgo spod podunki paczk 9 marlboro . 

OJCIEC gwiidie z podziwem . 

Ty w dupę, marlboro. 

A iok. Myślisz , że po co bujałam 
z elektrykiem? 

Mnie bordzie f pasuje reżyser . 

Nie rozśmieszaj mnie, bo mam zajady. 

eemkę. 

Beemko to iuż obciach. Teraz audi 
jest no topie. Jako tom beemko? 

do SIOSTRY 11 

Co ci mam wydziergać? „Pamiętaj 
słowo motki"? To będzie P. S. M . 

Reżyser to ściemniacz, olfonsik, pozo 
tym cwoncykieruje i wygląda no lo
chociągo. 

Nie jego wino. To toki zawód. 

C uj w dupę policii . Jedno litero 
więcej . 

ZŁA SIOSTRA li łapie pol1cami dolną wargę, 

wyciqgo jq palcami i wywija. MACOCHA 

z:oczyno wprawni e lołuoi no wewnętrznej 

stron i e wargi. 

A co ten skurwiel miał do ciebie?.„ 
E, słyszysz? 

To, suche majtki no dnie morza. 

Mysz, skrobiesz? 

Ehe, już prawie nie ma . 

I 

Morn te dwa puste spraye. 

Niepowdychorie? 

do MYSZV A ty skrob. To co on chciał? 
zapala papieros.o, z:ociqga sit 

Chcesz zajarać? 

spod drzwi 

Kopsn ij mi, kopsnii. „ 

Chcesz puścić dym no iebony kory
tarz. Szczur! 

ZŁA SIOSTRA I, ktcira do tei pory lei:ało 

w milczeniu , podrywo się gwałtownie na łóiku 

i siada. Jut prz u t rauano. 

mm 
Buty ! 

ZŁA SIOSTRA I zrywa się z łóżku , podbiega 

do K1ifcia , bieru jego buty i z:oczyna puco· 

woć je rtlc:awem nocnej koszul i . 

o koszuli . Pucuj skalpem i po-

ZŁA SIOSTRA. I bez nomys.łu pluje na buty 

i z:oczyng glansowa ć je włosami . 

l!ilUll'-fUJ 
Daj jej żyć. 

Ono ma życie jak w Madrycie, jest 
bardzo zadowolono . Jesteś zadowo
lono? 

Jest mnie bardzo dobrze. Jest mnie bar
dzo dobrze. Jest mnie bardzo dobrze. 

No to pucuj . Tylko popluwaj no rzad-
ko . KOPCIUSZEK ramionami , 

piue dal•i· Co jej bronisz? Żal ci kabla? 

mm 
spod drzwi 

Doi poszaleć przy filtrze. Żeście mi pól 
materaca wypaliły. Spię no twardym. 

KSIĄŻĘ rz:uco w je j stront peta. OJCIEC 

sz:tocha si t chciwie, tok :ie pet parzy mu 

polce. KSIĄŻ{ wybucha $miech e m. 

~obre. Ale smok. ••P•i• 
Mam dwa bilety, idę do kino. 
W drodze mnie łapie Hein~Medino . 

·~~~iś nawija? 

mm 
Jo. 

Przechodzimy przez ciebie . Która 
druga? 

Jo . 

mm 
To nawijaj. 

płacz l iw ie do łotuujqcej MACOCHY 

Miałaś mi wydziergać no dupie 
ptaka . 

No to masz ptaka. 



Ale ja zamawiałam kruka, a nie chu
ja z jajami. 

Się pomyliłam, jestem tylko człowiek, 
nie? 

IWlH 
do OJCA 

Morda w kubeł . Lukaj na korytarz. 
do WRÓŻKI Nawijaj. 

DOBRA WROUA 
Więc ona jest na ucieczce, potem na
potyka kolesia , robiom skok na Wiet
namczyka, buchajom skórzane kurtki . 

mm 
Hardcorowe. 

l11J1 l'I l''ł;f,p I I 
Mus. Polary, skarpetki, stringi. Idom 
do pasera, biorom hajs 1i na szosę, 
i nad morze. 

I co? 

DOBRA WROHA 
Biorom hotel, pijom kawę i się walom. 

cmm 
No i co? 

l1I11~1·11:1;ł1U łJ 

No i tego „. No a co ma być? Ich 
zgarn iajom. 

Chromolę taką historię •pluw• Szczur, 
wycieraj. 

ZtA SIOSTRA I wyc iera koszulą . 

Skalpem! 

ZŁA SIOSTRA I wyciera włosam i. 

CllD 
poko:r.ujqc starty tynk 

Dobra, już mam. 

Teraz prasuj, tylko z czuciem. 
MYSZ ugniata proszek. KSIĄŻĘ potrxy długo no 

KOPc1uszKA . Kopciuch. 

lmJlł 
Nawiń coś . 

I ł1Uł[lłfłł I 
Nie. 

mm 
Nawiń . 

I' 

Wczoraj nawijałam . 

Nawiń, kurwa. Cały dzień zapieprza
my w kółko jak głup ie pizdy z tym za
sranym filmem. Człowiek ma prawo 
do relaksu. „ Odpalę ci trzy fajki. „ 

I l113411Etłł I 
Nie. 

mm 
Proś się, o co chcesz, ale nawijaj „. 

W życiu i jeszcze długo nie. 

I ł1IJ!lłł>fł# I 
Jak chcesz. 

Proś się o coś innego. 

lflUłl'ffUI 
Jak chcesz. 

HA SIDSIU 11 
podtr:r.ymujqc worgt 

Aaaa, boli, boli! 

Trzymaj wywróconą, bo ci się zma
że, i chuchaj. 

ZlA SIOSTRA li chucha w wywinittq wargf . 

mmt 
do MYSZY 

No dobra, starczy, dawaj ten towar . 
KSIĄŻĘ wciąga pt"on.ek . Starty tynll w z:olc:ladoch 

kornych stosu je sir jako irodek halucynogenny , 

podobni"e jok gaz z :zuiytych opakowań po 

dn:odorancie . 

Na trzy dni jej odpuszczę. 

KOPCIUSZEK milczy . 

mm.I 
Cztery. 

KOPCIUSZEK milcxy . 

Tydzień i an i1 dnia więcej. 

, . 
Przysięgnij się. 

wrm 
Jak pragnę wolności. 

ZŁA SIOSTRA I wybucha płaczem. KOPCIUCH 

wciąga , podoje MACOSZE . 

llmlł 
Dalej. jazda do łóżka zamkn i j 
dziób. A ty nawijaj . 

I' 

No więc, ona ma szesnaście lat i wło
sy jasne jak len . 

IElllł 
Jak ze złota lepiej . 

Jak ze złota . I oczy niebieskie jak nie
bo. Jest biedna, obdarta , ma stary 
sweter i pożyczone dżinsy . Ojciec -
pijak, matka - chodzi na ulicę, a obie 
starsze siostry leją na nią z wysoka. 

mm 
Mendy I Suki! Stare rury I 

I' 

Dookoła krążą samochody, siostry ro
bią sob ie balejaż i idą do klubu ze 

swoimi facetami - jedna z ochronia
rzem, a druga z taksówkarzem. 

do ZŁEJ SIOSTRY li , li:tóra s uuy 1obie warg f 

chu c hojqc . 

Przestań prychać . 

ZŁA SIOSJ.RA li próbuje coś wy j oSnić , nie w yroin ie , 

bo ma wywinittą warg, , ol e leci w niq bul 

KSl~CIA . Od te j chwili „1uuy warg i• po cichu. 

Spi na podłodze pod dziurawym, 
śmierdzącym kocem. Aż raz wieczo
rem idzie pod knajpę, gdzie jest im
preza. 

Pod hotel lepiej . 

Pod hotel. Tam zatrzymuje się sznur 
taksówek, wysiadają eleganccy face
ci z kobietami jak lalki. Ona stoi so
bie z boku, potrącana przez wszyst
kich, jeszcze widzi, jak z taksówki 
wysiadają obie siostry z narzeczony
mi. Pokazują ją sobie palcem i wybu
cha ją szyderczym śmiechem. Ona 
stoi sobie, stoi i Izy ciekną jej z nie
bieskich oczu . Nagle zgrzytają ha
mulce i hamuje srebrzysty kadillak. 

Fuck! 

llmlł 
Na zagranicznej rejestracji . 

l:t3ł1H;fl 

Niemieckiej . 

nmił 
Nie. Amerykańskiej . 

Dlaczego belgijskiej? 



DOO~ WRCtU 
Nie wiem. 

Odpieprz się. 

I t11,111łfł!J 
I wysiada brunet, smukły jak topola , 
włosy ma kręcone ... 

pro n: qco 

Lepiej na gładko. 

Na gładko. A oczy błyszczą mu się 
jak fywe pochodnie. Idzie przez tłum 
i wszyscy się rozstępują , gały wycho
dzą im na wierzch. Ma no sobie bia
ły garnitur, czerwoną muszkę i czar
ną koszulę. 

mmł 
Bez prasowania. 

Wuystkie dz: i~wuyny poz o ZŁĄ SIOSTRĄ I i ZŁĄ 

SIOSTRĄ li w:ri,ły już swoj ą dz.iołkę . 

Wt!lł 
Buty mu się świecą jak psu jaja na 
Wielkanoc. 

I nagle jakby w ziemię wrósł. 

O Jezu! 

mm 
Wszystkie dziwki ślinią s ię do niego . 

Ale on na żadną nawet nie splunie. 

N ie . I podchodzi do niej, i przema
wia łagodnym głosem w obcym języ
ku, ale ona już czuje, że to jest mi
łość Potem bierze ją za rękę , o no 

każdym pa lcu ma złoty pierścionek 
z brylantem, i idzie z nią do drzwi . 
Ona się wstydzi, bo jest biednie ubra
na, wygląda jak zero, ale idzie. 
Bramkarze ich przepuszczają, body
gardy się kłan iają, a on opłaca wstęp 
za dwie osoby„ . 

1:mr111:11 
Och, żeż ty w mordę! Po ile? 

I ł1Iail1t„fłj I 
Po dwieście zeta na łeb. 

:r jękiem zachwytu 

Po dwieście zeta. 

Wchodzą na parkiet, barmanka się 
uśmiecha, didżej pozdrawia ich 
przez mikrofon, a on daje znak i mu
zyka leci. 

cm 
Jaki kowalek<! 

mm 
Besame„ . 

KSIĄŻ~ r.oczyno łpiewoć , pr u ciqga sif , z.o ct.yna 

tańczyć . Do i piewu- ptiyłquo jq si9 inn e 

dziewcz~to i KOPCIUSZEK . Kilkc di:iewnqt wslaie , 

tarlc1q u i.o bq pri:ytulone, splecione ramionami. 

I lilf11t~flł I 
Gaśnie św i atło w całym lokalu, ty lko 
jeden reflektor kolorowy i oni w środ
ku przytuleni tańczą ipi•wa z focwczynami 

MACOCHA i WRÓŻKA z:o uyno jq sit całować. 

Z boku stoją siostry zielone z zazdro
ści, a oni tańczą i tańczą i wszyscy 
już wiedzą, że to jest miłość i że ona, 
chociaż biednie ubrana, to jednak 
piękna jest. A tamci frajerzy łapią się 
za głowę, że się wcześniej na niej nie 
poznali . 

'łlfc?r;!y mają Izy w oczach, a kurwy 
tylko roztwierają usta. 

Śpiew ustaje . Al e dziewczyny sq ciągl e 

w transie . 

A potem, prosto stamtąd, nad ranem, 
on wiezie ją na śniadanie, a potem 
biorą ślub i wyjeżdżają za granicę, 
gdzie on ma białą rezydencję i bra
mę na pilota . 

Na pilota ze złota. 

num 
Do Kuwejtu. 

Dlaczego do Belgi i? 

O dpierdol się z tą Belgią . 

Ale
1

od~t! Tylko niech się wrócą . 

Jasne że się wrócą . A jak2 
do oJcA Dawaj wdecha . 

Pod podu szką. 

MYS Z nybko wyjmuie pu s 'e opakowania po 

dez.odoranroch i podaje KSIĘCIU . Wdycha tylko 

KSIĄ Ż< i KOPCIUSZEK . 

I po roku ona przyieżdża z nim. Na j
nowszym cadil lakiem wysadzanym 
brylantami. 

mm.I 
Co ty, co ty! Rozkradną im, wydłubią. 

'. 
Nie ma takiej opcji, bo te brylanty są 
tak zabezpieczone, że nie da rady 
ich wydłubać, bo s ię włącza alarm 
i łapie prąd. 

mm.I 
Elektronicznie i automatycznie. 

Elektronicznie i automatycznie. Pod
jeżdżają pod jej dom. 

mm 
Na Targową, obok stadionu. 

•mif!lmn 
On jak hrabia czeka w samochodzie. 
A ona wysiada w futrze z lisa srebr
nego i na szpilkach. Z miejsca otacza 
ich tłum frajerów, a między nimi oj
ciec, matka - oboje pijani - i obie sio
stry, też podpite, wynędzniałe, bo ich 
faceci siedzą. Ochroniarz, bo prze
stał płacić haracz w klubie i go wsy
pali za dilerkę ... 

A taksówkarza złapała drogówka, 
znalazła dilpak z marychą i wdepnął 
w gówno. 

Wszyscy s ię na nią patrzą, patrzą 
i nie poznaią. 

Wl. 
Bo nie mogą. 

1 · 

Aż tu ona mówi do matki: to ja, twoja 
córka. Matka z ojcem k'lękają na zie
mi i w płacz , ale boją się zbliżyć, bo 
pamiętają , jak ją bili i krzywdzili . Ale 
ona podchodzi do nich i przebacza. 

D z i ew częta w 'ypialni moją łzy w oczach . 

Mie &r:tóre głośno nlochojq , 



Siostrom - larwom - w życiu! 

W życiu , i jeszcze długo nie! Ojcu, 
matce, absolutnie jak najbardziej, ole 
siostrom ... nie. 

1:rs11111;r1 
odrywajqc łi f od całowan i a 

Co ci zależy, niech im przebaczy. 

DOBRA WROJU 
Absolutnie. N iech im odpuści . 

mmt 
Zamknijcie ryje! 

Mam mówić? 

Tok„ Ale bez sióstr. 

Bierze ojca i matkę pod ręce i prowa
dzi ich do auto no tylne siedzenie. 

l:!lm:rJ 
Zabrudzą jej b i ałą tapicerkę . 

1111at11a-1111 
Potem robi krok do sióstr. One sikają 
po nogach ze strachu. 

mmł 
A jak! 

Ale ono wyciąga portfe l z krokodyla 
i doje każde j po tysiąc dolców w set
kach, o one wybuchają płaczem i ca
łują ją po rękach . 

mmt 
Tera z to płaczą . 

I lilJ@llEfłł I 
A ona s i ę wraca do swojej bryki „ . 

uepłem 

Zastępca idzie! 

lmJll . 
Jazda do łóżek, ole już . Swiatło. 

Macho rtlcq w powietrzu , ieby roipfdz.ić dym 

z papierosa . ~wiatło gaśnie . Słychać tylko 

siąpani e noum i cichy płacz . ·Po chwili 

w półmroku olwierają sif drzwi , pojawia sif 

w syp ialni ZASTtPCA . Za nim REŻYSER . 

ZASTf PCA prz e z chwil , stoi w milue niu , po 

czym stuka kluczem w oparc ia dwóch łóiełi: 

; wychod• ; • REŻYSEREM . DOBRA WROŻKA 

i M A CO CHA w mi lczeniu podnouq łif z łóżek 

i wychodzq z.a nimi . 

AKT DRUGI 

Próba balu w pałacu lcsifcio . Pr1ymiuzonie 

kostiumów , dz.iewcztło umi e uczojq na 

icianie namalowany z.egor , ktOrego 

wskazówki w skar.ujq dwunasłq . Prr.u: cały 

er.as łocr.q c ych si t na p i erwnym planie 

ro:r:mów na drug i m trwajq prr.ygołowan i a , 

upiększanie krr.ueł, które pełnić bfdq 

funk.cie tronu, itp . Próbq kieruje OPERATOR, 

er.asam i włqcr.a si t REŻYSER. Pojawia si, 

DYREKTOR, wita s if z REŻYSEREM. 

Jak idzie? 

No, są kłopoty . Przy okazji chciałem 
panu złożyć serdeczne wyrazy współ
czucia . 

No, z powodu sm1erci żony tych 
wszystkich okropności . 

O czym pon mówi? 

No, otrucie, sekcjo„ . 

Moja żono świetnie się czuje, widzia
łem ją godz i nę temu . 

Jest pon pewien? 

Oczyw i ści e . 

A, to bardzo mi przykro, to znaczy, 
bardzo się c i eszę , gratuluję . 

Jakoś nierzetelna informacjo . 

Idzie w głqb sceny , przyglqda sił dekoracjom . 

Wchodr.i ZASTĘPCA . Przybi ja młotk i em gwóidi 

do łciony , wieuo na nim krr.yż . 

Co mi pon za idiotyzmy naopowia
dał o żon ie Dyrektora „. i te wszyst
kie brednie? 

Widocznie miałem złe informacje. No, 
ole przypuśćmy, że żono Dyrektora 
rzeczywiście by żyło . 

Nie ma ci przypuszczać, ona żyje . 

Być może . Ale w takim razie jego nie
chęć do kobiet staje się jeszcze dziw
n iejszo. 

No to co? 

W zasadzie nic . Chociaż jednak 
z drug iej strony„ . 

Pod chod:r: i DYREKTOR . 

Panie Dyrektorze, mamy kłopoty 
z tym Kopciuszkiem. 

Może by ją przydusić lekkuchno? 

Nie rozumiem? 

No, wie pan, nauczyć szacunku dla 
sztuki . 

Ono gra główną rolę , nie można te
go tok zostawić . 



A łeb zgolić , widzenia wstrzymać, do 
korca no chleb i wodę. 

Zastanawiam s ię od dłuższego cza
su, czy pon się aby no pewno nada
je no wychowawcę . 

Skończyłem kurs z wyróżn ieniem . 

Tok, wiem, ale to niczego nie zmie
nia. 

Szczerze mówiąc, też się nie paliłem 
do tej roboty . W zasadzie chciałem 
zostać lotnikiem . 

Tok . W idzi pon ten amu let? fo jest 
właśnie Matko Boska Loretańska , pa
tronka lotników. 

Szło mi nieźle , ale miałem kłopoty ze 
startem i lądowaniem. Wie pon, że 
oni rozu nie wylądowałem . 

To jakim cudem pan tu jest? 

Instruktorzy pomogli. 

I I' 

A dlaczego panu tak nie wychodzi
ło? 

muw 
Nie wiem. Może denerwowało mnie 
to, że przychodziłem zawsze ostat
ni na zbiórkę . 

Zawsze ostatni? Dlaczego? 

Wie pon, ciekawo sprawo . Zawsze 
zanim wybiegłem, musiałem policzyć 
wszystkie łóżko w sypialni . 

Jo nie wiem, sam się dziwiłem . Ale je
żeli to robiłem , to było widocznie ko
muś no coś potrzebne, nie uważa 
pon? 

N ie wiem, może . 

No pewno. Najgorsze, że tych łóżek 
było osiemdziesiąt dwa. Gdyby było 
mniej , no pewno nie spóźniałbym się 
aż tok bardzo. Potem zacząłem inte
resować się teologią . 

No, próbo, próbo . Rycerze proszą 
damy. Ustawić się porami . 

D1.iew c z. ę to uchorokteryzowo ne no rycerzy i:a 

pomocq namalowanych wq1ów kłoniojq si t 

partn e rkom i wychodzą . 

połrzqc znac:zq c o na DYREKTORA 

Kopciuszek no razie jest wolny . 
wychodz i rot:em z: ZASTĘPCĄ 

DYREKTOR woła Kopciuuko . 

l1H·ljlł1l·I 

Nie chcesz grać? 

I fłłA4Jtf łłł I 
Grom. 

Ale nie chcesz nic o sobie powie
dzieć? 

Nie. A co, napuśc i li pono no mnie? 

W pewnym sensie. Nie lubisz bo jek? 

Owszem, tak. Tylko wie pan, mnie 
strasznie dużo bajek opowiadano, 
zwłaszcza mój o jciec . Chodzi l'iśmy 
do parku, pokazywał mi koczki i co 
kaczko, to była zaklęto królewno, co 
żabo, ·to królewicz . Potem słabo mi 
się to sprawdziło . To co będzie? 

To zależy od ciebie. 

Nie postraszy mnie pan? Że mnie pon 
załatwi , jak s i ę nie zgodzę, i w ogó
le jakieś coś? Co się pon tok patrzy? 

Tok sobie patrzę. 

Tylko żeby się pon nie rozpłakał z ża
lu node mną. 

ltH·lłU!U 

N ie bój się . Jak się rozpłaczę, to 
z żalu nad sobą . 

,. 
Pon? 

l1Q;llJl1I·I 
Mam porę powodów. 

No, proszę. A jo myślałam, że jak 
Dyrektor, to już go nic nie bierze. 

l•U;ll H1IJ 
Dlaczego zaprawiłaś ojczyma 
w głowę? 

Niech się pon nie wyraża. 

l1li;l! li11il 
Chyba zresztą wiem. 

ironiczni • 

No, pewnie, czytał pon uzasadnienie 
wyroku. No co?„ . Wszystko z za
zdrości o matkę . Motka tok mnie ko
chało , tok rozpieszczało , że jak zo
baczyłam, że bierze sobie jakiegoś 
mężczyznę „. No, wie pon„ . Ogar
nęło mnie straszno rozpacz , że on 
odbierze mi jej uczucia, no to jasne, 
że postanowiłam go zabić? Pon by 
zrobił inaczej? 

Myślę, że się przed nim broniłaś? 

Przestań się zgrywać, bo to już nudne. 

Już za późno , żebym przestało, 
a w ogóle nie chcę podrywać autory
tetu ojczyma . Rodzino to rzecz świę
to , no nie? 

l•ił Ił łl1J;I 

A buty? 

Ach, to mamusia mi pożyczyło . 

Zeznała coś innego. 

Mo krótką pomięć, nie jest już młodo . 

W i działem tego twojego ojczyma . 
Przystojny. Młodszy od twojej motki 
o dwadzieścia lot. 

I 

To pon nie wie, że w miłości wiek nie 
gra roli? Ani pieniądze motki też nie 
przeszkadzają . 

Tak, rozumiem . 



Chyba pan coś źle zrozumiał . 

Nie chcesz o tym mówić? 

Bo to normalka . Matce powiedział , 
że kocha tylko ją , i dlatego gotów na
wet mnie adoptować, mnie powie
dział, że kocha tylko mnie i dlatego 
gotów się nawet ożenić z matką . 
Wszystko, żeby być blisko . Prawdę 
mówił, ożenił się . Smieszne, nie? 
wybu,ha ś m i e<h e m Nie śmieje się pan? 

N iech pan pomyśl· i , że pan umiera, 
a pana żona . „ w ogóle ma pan żonę? 

Tak się tylko pytam. A co? 

Nic. A co? 

Przepraszam, nie wiedziałam . 

O czym ty mówisz? 

Szkoda . Pan jest raczej w porządku . 
Z żoną ma pan kłopoty? 

Co? ... No. Ona, wiesz, aa tam„ . 

Pan mówi ś miało ... Czepia się? Robi 
boki? A może pan jej już nie kocha? 

Ja wiem „ . Zdarza się. To jak? 

Kiedy nie ma o czym mówić„ . Wiesz, 
jeden kolega odwiedził mnie wczoraj . 

Rozumiem . 

Co rozumiesz ... To w ogóle nie o to 
chodzi. Tyle że myśmy się akurat po
kłócili . Ona miała żal, że ja tu pracu
ję , że nie awansuję, mieszkanie nie
duże, pieniędzy nie morny.„ 

I ł•IJiłllffłł I 
Tak, rozumiem, normollnie. I co? 

I nic. To znaczy, on u mnie został. 

W jakim sensie? 

,. 
To jest toki Ryszard . Straszny facet . 
Prymityw. Uprawia sporty, chodzi no 
francuskie filmy. 

No i uśmiechało się , kręciło koło nie
go. „ No i pomyś lałem, że lego nie 
wytrzymam. No i nie wytrzymałem . 

Przygadał mu pon czy przyłożył? 

Powiedziałem, że idę s i ę prze1sc, 
a ono wtedy do niego, żeby został 
z n ią na zawsze. 

No zawsze? 

Na zawsze. 

A pon? 

Tak samo on się spytał . A ono no to : 
ten człowiek umarł. 

Pieprzono krowo . 

A wiesz, że on się jej jeszcze sta
wiał? Powiedział, że owszem może 
zostać, ole tylko no próbę , i to nie 
dłużej niż no tydzień . A ono musi 
zmienić tryb życi a, schudnąć , wsta
wać o szóstej rano i biegać z nim pół 
godziny. A jak nie, to on odchodzi ... 
I wziął mnie no świadka. 

A pan co? 

No, wtedy to już powiedziałem. że 
jeżeli chodzi o mnie„. nic nie powie
działem . 

No, to samo widzisz. Zebrałem porę 
rzeczy, o ono mi mówi: „Spieprzaj, 
i to szybko ... " To powiedziałem, że 
spieprzam . On się wtedy nowel ład
nie zachował. 

Ryszard? 

Ryszard . Powiedział, ze j esteśmy obaj 
Polacy i że jak można mówić do czło
wieka, z którym przeżyło się siedem 
lat, żeby spieprzał. Powiedział, że 
owszem, jak jego ktoś zaczepia na 
ulicy, to on mówi, żeby spieprzał, bo 
go zabije , a jak nie spieprza, to go 
zabqa. 

Ten Ryszard to wesoły gość . 

Ale on zachował się przyzwoicie . 
Wziął mnie nowel na bok i spytał, 
czy nie mam żalu, bo jesteśmy starzy 
kumple i on nie chce, żeby się coś 
między nami popsuło z powodu ko
biety. 

Nie ma pan papierosa? 

A co mu miałem powiedzieć? Prosić 
go, ją prosi ć . „ Ja nie palę . Ty na 
pewno uważasz .. . 

Nic nie uważam . 

I tak bym ci nie dał „ . Nocowałem 
u matki. Daj sobie spokój z tym pale
niem. 

Tok samo mi ojczym rodził. 

u ś miechając •it mSc iw ie 

A Ryszarda przezywaliśmy w szkole 
Kuciapa. 

Kuciapa. ;„;•i• ,;, 

nagle smutniejąc 

Nie pamiętam . 

Chwila milcze-nia 

A jak panu z nią szło ogólnie? 

No chyba nieźle„. Miała żal, że pie
niędzy nie mamy. 



I' 

Ja nie o tym. Ja się pytam ogólnie„. 
jak w łóżku? Krzyczała? Czy może 
raczej płakała? 

l1D;li 1111;1 
Nie„. ale parę razy mirała łzy 
w oczach. 

I lil3411ffł! I 
To lepiej. 

Lepiej? 

DiQ!!iHłH 
Krzyczeć to może każdy głupi, ale 
łzy to już jest trudnie~szy numer. 

po chw i li milczenia 

No i tak„. 

I' 

Ogólnie nie jest ile. No, to nie ma 
o czym mówić. Niech pan się do niej 
wraca. 

l•DUłUI 

Gdzie? Do niej? O nie, nie. Ja nie 
umiem .. . Ja jej nie mogę wybaczyć. 
Tym bardziej, że nie wiem, jak ona 
się zachowa . No i Ryszard„ . O nie! 
Nawet mnie nie namawiaj, 

I l1111QIOfl# I 
Kocha ją pan? 

l1UjlJ łliljl 
Nawet nie pozwoliła mi zabrać 
Ciapki. 

I ł111illli1«4 I 
' Kogo? 

l1Ji;lii11)'I 
To tal<i kundelek. Mój. On się bedyś 
przyplątał w parku do mnie. foki bia
ły, nieduży. Z brązowym noskiem. 
Przynosił mi zawsze szczęście „ . No, 
to znaczy„. Aa, mniejsza o to„ . 

Mówię, niech pan się wraca. Przecież 
ona pana kocha. Brała pana na sta
ry numer. Jak rany Boga, wszystko 
mam panu wytłumaczyć? Co pan„. 
No, przeciągnęła sprawę, potem nie 
chciała się cofnąć„. Myślała, że pan 
się jakoś zachowa. 

Niby jak się mialem zachować? Po
bić ją? Jego pobić? Oboje pobić? 

11i1ac111.1111 
Jak na moje oko, on już tam w ogóle 
nie mieszka. Pogoniła go z miejsca. 

[ł1taf 1t~fl! I 
Ryszarda. Przecież ani on się nie pa
lił„. Po drugie, jakby ona chciała, to 
takie rzeczy się inaczej załatwia. Ja
kieś myk, myk, a nie tak na bombę. 

Absolutnie„. pan do niej idzie. 

A ona się zgodzi? 

1111amm1 
Zależy, jak pan będzie pogrywał. Na 
moje oko ona pęknie, nie przetrzyma 
i sama się zacznie prosić. Tylko, że 
tak trzeba ja wziąć na numer. Pan 
wchodzi i mówi, ze chce wycofać 
resztę rzeczy. 

A jak ona powie - proszę cię bardzo, 
bierz. 

I' 

Bez paniki. Nie powie. Pan jej mówi, 
że abso lutnie miała rac j ę, że tok do
lej nie dawało rady żyć, że pon jest 
jej wdzięczny za s zczerość i tym le-

piej się składa, że akurat pon poznał 
młodą, fajną pannę. „ No taki bajer 
a la w podobie. Tylko że 1jak pan pęk
nie i zacznie się prosić, to ja za nic 
nie odpowiadam. Pan ma jej odpu
ścić, a nie odwrotnie. 

Nie uwierzy. 

Uwierzy. 

No, nie wiem„. Może odczekać pa
rę dni„. Może sama się zgłosi.„ Cze
kaj, może ja sobie zanotuję, jak ty Io 
mówiłaś, że.„ nie było sensu tak żyć, 
ze jestem wdzięczny„. tak? 

O dziewczynie, że pan poznał„. i tak 
dalej, coś w tym sensie. 

Ja się do tego nie nadaję. 

Nikt się nie nadaje„. 

No, może spróbuję„. Ciapka na IPew
no za mną tęsbi.„ Ten pies. 

D1l4ifllf:łłj I 
Wiem, ten kundel. W najgorszym ra
zie wróci s ię pan do matki. 

Ale u matki bardzo jest niewygodnie„. 

DYREKTOR wychodz i. Prclba balu. Jedna 

z dziewczqt przy pianinie. dziewczfto przebrane 

za domy i rycerzy. KSIĄŻĘ w nerwonej 

uocie-narzucie, KOPCIUSZEK w notach 

podarowanych przez WRÓŻKĘ. REŻYSER ustawia 

sytuacjf. No scenie j,est ocz:ywiście cała ekipa. 

llłif1!.I 

Kopciuszek, próbujemy. Na mój znak 
ty ruszasz, a wchodzi pianino. Dziew
częta tańczą. Wesoło tańczyć, paka-

zywać zęby. Książę na tron. Proszę 
pianino. Weselej! Jeszcze weselej! 
Dziewczyno przy pianini e gro walca lub tango. 

Dziewczęta tworzące grotukow• pory tartczq 

w upaleru~. 

Kopciuszek, stoisz przy tańczących. 
Teraz, Książę, widzisz Kopciuszka. 
Ale zobacz go, zobacz„. 

1KSIĄŻĘ rozpaczliwi e wytr:r:euc:r:a oczy. 

Tok, dobrze, teraz dobrze, podnosisz 
się wolno„. wolno l. godnością, kro
czysz.„ No„. książę jesteś. Podcho
dzisz, całujesz Kopciuszka w rękę, 
patrzysz mu w oczy. KOPCIUSZEK, 
płonisz się, jeszcze bardziej się pło
nisz, tak, teraz dobrze. Ta ńczycie. 
Uwaga, bije północ, wyrywasz się, 
krzyczysz „ach" i uciekasz szpalerem, 
a przed tobą kamera. Gubisz but, uty
kasz i uciekasz. Książę, gonisz go, 
przebiegasz przez szpaler, widzisz 
but, !Podnosisz go i będziesz mówić. 
A potem Kopciuszek. 
KOPCIUSZEK i KSIĄŻĘ wykonujq wszystkie 

wskazówki REiYSERA. 

Dobra, wszystko od początku. Ksią
żę na tron, będziemy to kręcić, wszy
scy na miejsca, cisza na planie, pro
szę światło. Panie Ziutku, pan widzi, 
że Kopciuszek stoi tutaj? Na mój znak 
wchodzi pianino. Kamera! 

Wi'.ll.tl!Cl!ł 
Łączyć. 

I' ' I' 

Poszła. 

Kopciuszek 207. 

Cała scena zostaje powtórzona. Dziewczyna 

gra na pianinie, po czym KSIĄŻĘ z butem 

w t f ku mówi. 



Czyli poszłam do pracy iako pomoc 
w gabinecie fryzierskim, następnie 
naiwiększą szkodę wyrządziła mi ta 
pizda księgowa, obciążaiąc mnie 
kwotami pieniężnymi nie udowodnio
nymi. Następnie poszłam na uciecz
kę, następnie patrzę, idzie laska za
iebiście ubrana, tak iakby na mnie 
szyte było. Więc iei mówię: robi my 
striptiz. A ona zdeimuie okulary. No 
to dałam iei w trąbę, a ona w krzyk. 
To iuż mnie troszkę zezłościło, bo nie 
lubię iak toto trzeszczy. Ale iak od
chodziłam, to ieszcze oddychała. Na
stępnie lekko myślałam, byłam zdolna, 
spotkałam środowisko przestępcze, na
stępnie zostałam wciągnięta do nie

go. Następnie przyięłam udzi·ał 
w skoku na iubilera, starszego iuż 
człowieka po trzydziestce. Następnie 
zaczęłam specializować się w „doli
nie", następnie w krótkim czasie za
częłam się cieszyć sławą i.oko naibar
dziei utalentowana doliniara. Następ
nie miałam wszystko, następn ie od 
tego zaczął się mói upadek, następ
nie dostałam się na szczęście do wię
zienia. Następnie chciałabym skoń
czyć szkołę podstawową i wyższą 
oraz zemścić się, na przykład mordo
wać, na siostrze, która donosiła poli
cji oraz mnie przyslk arżyła. Według 
mni.e taki, co kapuie, nie powinien 
żyć. Chcę go spotkać w ciemniei uli
cy, aby mu wytłumaczyć ręcznie. 

if ~raz kamera k i eruje ~ię na KOPCIUSZKA. 

Długie wyczekiwanie, ole KOPCIUSZEK milczy. 

wści e kły 

Stop! Przerwa. do KSIĘCIA Ale na próbie 
mówiłaś lepiei i ręce ci się trzęsły , tak 
iak żeśmy się umawiali. 

Eee„. zapomniałam o tych rękach. 

I weselei, weselei. Dziewczęta, ieste
ście no balu. Dostaniecie za darmo 
ko'lacię. Rozeiść się! 

Wchodzi ZAST~PCA. W r, ku trzyma kilka kort 11 k. 

Przygotowałem swói tekst. Tyl ko że
by mnie było widać do połowy, bo ia 
te kartki mam. 

Niech pan będzie spokoiny. 

To na początek filmu. 

Swietny pomysł. 

Dwie strony. Chce pan przeirzeć? 

Ufam panu. Niech się pan przygotu
ie. A co z nią? 

Z Kopciuszkiem? 

Bardzo pan iest domyślny. 

Nic nowego„. Mogę zacząć nag,ry
wać zaraz. Tylko żeby kartek nie by
ło widać. 

Czym ia poruszyć, zaskoczyć, że
by się otworzyła! No, nie wiem, 
ale mus;:::ą być iakieś sposoby! Pro
s zę pana, a może by tak powie
dzieć, że została zwolniona, kręcić 
na żywo iei reakcię, a potem po
wiedzieć, że nie, i też to nakręcić. 

E, nie„. Nie kupi tego. 

Może powiedzieć, że iakiś wypa
dek w domu, gdzieś, coś, matka nie 
żyie„. 

m:uw 
To na nic. Ją trzeba raczei zażyć od 
strony ambici

1
i. Zaraz, zaraz„. Ja 

mam ieden pomysł. Zarzucimy zega
rek. Niech pan da swói zegarek„. 
No, niech pan da„. Niech pan dalei 
kręci, iak gdyby nigdy nic, a iak ia 
za chwilę weidę, to niech pan się ni
czemu nie dziwi, tylko słucha i się 
orientu ie„. 

No, dobra, zobaczymy. zAsrĘPCA 
wy<hadzi. Dziewczęta, ieszcze iedna 
próba. Ustawić się, zaczynamy. Ry
cerze proszą damy. Tak iesi, dobrze. 
Teraz, Książę, prosisz Kopciuszka 
i tańczyc i e, 1i1eszcze tańczycie. Nagle 

na plan wkracza z ponurq minq ZASTĘPCA. 

Stop! Przerwa! 

W szeregu zbiórka! W naszym za
kładzie wydarzył się incydent. Reży
serowi kręcącemv u nas film w waszei 
obronie, dla waszego dobra, a za 
naszą zgodą, zginął zegarek marki 
zagrnnicznei. W ciągu godziny ze
garek się znaidzie. Natomiast ieżeli 
się nie znoidzie, sprawie zostan ie 
nadaniy bieg realizacyiny. Rozeiść się 
podchodzi do REŻYSERA, z dumą 

No, co pon o tym sądzi? 

No, zobaczymy, co to da. 

To może ia przez ten czas nagram. 

Bardzo dobrze. Proszę bardzo, niech 
pan stanie tutai i proszę się przygo
tować, skupi1ć„. Ręce niech pan tu 
oprze„. tak, bardzo dobrze. o tu pan 
karteczkę sobie położy. 

ZASHPCA przybiera e f e ktowna poxf, popra

wia wło1y, zapina garnitur. 

Tylko z tą kartką, żeby pan wie „ . 

Swiatła! Będziemy kręcić. 

Mogę cię na chwilę poprosić? 

O co chodzi? 

Ty go chcesz poważnie nakręcić? 

Oczywi ście. Wyimii kasetę i nakręć 
go pustą kamerą. 

A, to przepraszam. Pa nowie, przygo
tować się. Pro szę światełka. Kręcimy 
bez próby. 

Jest pan gotów? 

Jeszcze chwilę. 
Przegląda się w kamerze„ którą tuż przy jego 

tworzy trzyma OPERATOR. Pn.ygładza wło1y. 

To iuż bardzo proszę. 

Zaraz, chwileczkę. O, widzi pan, tu 
to sobie przypniemy. Teraz dobrze? 

Przyczepia karlkł! z tekslem ZASTĘPCY przed 

kamerą. 

kr,cqc z uznaniem głowq. 

Sprytne. 

Swiatła, cisza na planie, kamera! 

Łączyć. 



Pusta 'kamera rusza. 

Kopciuszek 231. 
robi klaps tui przed twarzą ZASTĘPCY 

OPERATOR z kamerą zatacza .koło tui przed 

ZASTĘPCĄ, lak ie ZASTĘPCA mówiąc musi 

obracać sif w kółko. 

Dobry wieczór państwu. Jestem wy
chowawcą w tym zakładzie. Nasz 
dom się niestety czasami kojarzy ne
gatywnie. A jednak przyciąga coraz 
większą liczbę m łodych rezydentek. 
Praca wychowawcy nie jest łatwa, 
wymaga wyrzeczeń, często wycho
wuiemy przez zaciśnięte zęby. Żyie
my w trudnych czasach. Z pozbawio
nego wyższych wartości świata nad
ciąga do nas pod maską wolności 
i swobód demokratycznych brud mo
ralny w czystei postaci. Być może ie
stem naiwny, możecie państwo na
zwać mnie marzycielem. Ale wierzę, 
że o mury naszego zakładu, tak iak 
niegdyś o mury świętei twierdzy Car
mell, rozbiią się fale zła, a może na
wet nihilizmu. Myślę że nasze trudne 
czasy wymagaią od' nas wszystkich, 
tutai na sa li i przed kamerami, żeby
śmy odpowiedzieli sobie uczciwie 
w naszym sumieniu na niełatwe pyta
nie czego właśnie teraz wymaga od 
nas nasza tożsamość, nie lękaiąc się 
posąd~eń o ksenofobię czy nietole
rancję z różnych stron, zwłaszcza ze 
strony tych którzy !k ochają inaczej, 
głównie od .tylu. 

Pod koniec wy5tqpienia ZASTĘPCY do REŻYSERA 

podchodzi WRÓŻKA, dyga i podaje mu zegarek. 

Co to jest? 

DOBRA WAOHA 
Znalazł się pana zegarek. 

Leżał w łazience. Pewnie jak pan mył 
ręce.„ 

W jakiej łazience? No, dobrze, dzię
kuję. 

kontynuuj e 

A teraz chciałbym, żebyśmy wszyscy 
przekazali sobie znak pokoju. 

111111ą11 

Coś nie tak? 

I I" 

Gasimy światła? 

Ty, słuchaj, ty dobrze wiesz, gdzie on 
był. Mów, gdzie go znalazłaś, bo 
wyrok nowy poleci. 

rozgląda sif niepewnie, ale spotyka zimne 

spojrzenie KSIĘCIA, odwraca sif do ZASTĘPCY 

i mówi szybko. 

Leżał na oknie. 

Nie powiesz, iak było? 

DOBRA WROUA 
Na oknie. 

robi gwałtowny gest i DOBRA WRÓŻKA 

zasłania głowę, spodziewając si~ uderzenia 

No, to ja cię za to. „ ty się nie oój ... 

niech cię, dziecko, Bóg ma w swojej 
opiece. 

Przepraszam pana na chwilę. 

Słucham. 

Zaraz skończę nagrywać. 

Co pan proponuje? 

Eeech ... wychytrzyły się. Kapnęły się, 
że robimy numer, przeszukały sypial
nię i znalazły u niej pod poduszką. 
I Książę oddelegował Wróżkę. Ksią
żę tam u nich rządzi, widocznie kry
je Kopciucha. Zresztą będę wiedział. 

Proszę pana, po co mi pan o tym mó
wi? Mnie to nic nie obchodzi. Niech 
pan coś wymyśli. Pan jest pieprzonym 
fachowcem. Ja przekroczyłem budżet. 

Dobrze. J esł jeden sposób pewny. 

Ten miał być pewny. 

IU11W 
Tamten był na jakieś osiemdziesiąt 
procent. Ten jest na sto procent. Trze
ba ją wrobić w kapowanie. 

Proszę się nie mmtwić. Już ja to za
łatwię. 

Jak?! 

W zasadzie to jest taiemnica za
wodowa„. Ale to jest prosty numer. 
U nich, na sali, kapuie Zła Siostra I. 
Ona przyuważy, co, iak, gdzie. 

umm 
No, gdz ie chowaj,ą fajki, igły do 
grawerki, różne takie. I zamelduie 
nam po cichu. Następnie my wzywa
my Kopcivcha z pompą i hukiem, roz· 
mawiamy z nim pół godziny i zaraz 
po rozmowie idziemy do sali na pew
niaka, że niby Kopciuch zakapował , 
i rekwirujemy coś z tego, co nam Zła 
Siostra nadała. Robimy wielki hałas, 
golimy Kilka łbów, przedłużamy pa
rę wyroków. Potem drugi raz, trzeci 
- głupi by skojarzył, że po każdej 
rozmowie z Kopciuchem jest rewizja 
i coś znajdujemy, a Książę nie jest 
głupi. 

A wie pan, to mi się nawet bardziej 
podoba niż z tym zegarkiem, bo tam
to było jakieś takie niemoralne. Oczy
wiście potem wszystko wyjaśnimy. 

Oczywiście ... Kopciuszek! Póidziesz 
do Dyrektora ze mną, mamy do cie
bie jedną sprawę. 

Wchodzi DYREKTOR z walizką. 

mne·l:J 
Dzię uję. 

Proszę. Ale za co? 

l'i1·H''''' To by świetny pomysł. 

Z zegarkiem? 

Z czym? 



Nie, nic.„ 

Zeby z nią porozmawiać. Jest bardzo 
inteligentna .. 

IJłHU;I 
Tok pon myśli? 

No pewno. Morn pytonie ... Jak jo 
wyglądom? 

Świetnie . Ale czy ono się zgodzi? 

1 • 

A skąd jo morn wiedzieć . To jest jej
1 

sprawo . 

Przepraszam, bardzo się śpieszę. 

DYREKTOR wychodzi z wolizkq. Scena 

pusłouej e. Z półmroku dochod:r:i śpiew dzie wczql. 

„ Było pitknie , było łli cznie. • Po jokim j czasie na 

Hen, wchodzi ZASTĘPCA. Zo nim KSIĄŻĘ. KSIĄŻĘ 

chce sit cofnqć , ale ZASTEPCA strzela palcami, 

dojąc znak , ieby sit zbliiyło. ZASTĘPCA i KSIĄŻĘ 

na pustej Henie. 

1q111aa 
Co się tok patrzysz? 

mtu.ł 
Niby, że jak? 

mnaa 
Specyficznie. Jakbyś coś chciało za
podać, o nie wiedziało jak. 

mm 
Pon do mnie rozmow.io czy do ściany? 

Ech, dziecko, dziecko. Każdy, jak się 
do niego zwrócić, to no początku mó
wi nie, ole polem różnie to bywa. 
Człowiek to jest tylko człowiek„. Tok 
coś wpadek dużo ostatnio niefart 
co? ' ' 

No pewno, że niefart. 

Na pewno zapola papierosa , ro bi gut, jak

by podając KSIĘCIU ogieó Nie masz co po-
1 ić, co? Nakryliśmy wam fajki . No 
nic, nic. Wyjdziesz za dwa, trzy la
to, napalisz się . Kopciuch wcześniej 
się napali . 

mm 
Ja mu nie żałuję . 

A kto mówi, że mu żałujesz? Powin
naś się cieszyć . Tak jak ja się cie
szę i cale kierownictwo się cieszy. 
No, to byłoby no tyle. Zaczynamy 
seminarium 
Wyciqgo papierosa , podoje KSIĘCIU , KSIĄŻĘ 

zociqgo sit ch<iw fe. Długo wymionu spojnen. 

ZASTĘPCA noci1ka dzwonek i siada przy 

pianinie 

No, już, siad! Na dzisiejszym wy
kładzie, zgodnie z zasadą, prze
ćwiczymy napisaną przez was nie
zawodowo, a nawet osobiście, pio
senkę . No, to co tam dzisiaj macie? 

„Przyleciał do mnie za kraty ." 

„Przy 'eciol do mnie ... " 
poda•je ZASfłPCY karlkłl' z tekitem 

RJ11WJ 
przygląda sit 

Aha .. . rob i przygrywkę smutnej , rzewnej me

lodii Nb, to zaczynamy. zo"yna g•o<. 

śpiewojq 

„Przyleciał do mnie za kraty 
Moly przyjaciel skrzyd laty 
Spojrzał no nędzne me szoty 
Ze smutkiem odleciał w świo.t 

Jo dzisiaj w miłość nie wierzę 
Bo miłość to dzikie zwierzę 
Ono ci wszystko zabierze 
Zostawi smutek i żal 

Ty dzisiaj ze mnie się śmiejesz 
I z frajerami szalejesz 
Co w moim sercu się dzieje 
Wie tylko jeden Bóg." 

No, cóż, powiem wam, że tok! Podo
ba mi się to piosenko. Jest w niej coś, 
co chwyta czy nawet, jak wy to mó
wicie ściska za gardło. Mogę nawet 
powiedzieć, że bardzo mi się podo
ba. Jak to szlo? 

„Przyleciał do mnie za kraty 
Moly przyjaciel skrzydlaty" 
Krótko mówiąc, chciałem wam pogra
tulować. Morn tylko jedną drobną 
uwagę. Jo nie jestem pewien czy ten 
ptak powinien przylatywać akurat za 
kraty. Jo bym wolał, żeby on przyla
tywał w jo~ieś inne miejsce. Bo kraty 
to jest nieciekawe, bez wyobraźni , to
ki stereotyp. No są kraty, no i co z te
go? Może złote kraty? Nie, też nie
dobrze. Bo „moly przyjaciel skrzydla
ty" to tok , proszę bardzo, to jest 
ładne. Ale te kraty wszystko psu j ą ... 
Mam - do chaty, oczywiście, że do 
chaty. Jak to dolej leci? 

śpiewojq 

„Moly przyjaciel skrzydlaty." 

Dolej ... 

ipiewojq 

„Spojrzał no nędzne me szoty." 

Stop . Dlaczego niby te szoty mają 
być nędzne? Co wy ź le ubrane jeste
ście, co wam się nie podoba„. zaraz, 
zaraz, morn„ . ipiewo spojrzał no pięk
ne me szoty. doi• znak 

ś p i ewojq 

„Ze smutkiem odleciał w świat." 

Dlaczego ze smutkiem, co to jakiś głu
pi ptak jest? Dlaczego on ma się mor· 
twić, że odlatuje , on by się martwił 
jakby nie mógł odlec i eć, co byście 
chciały żeby on tu z wami w tym pier
d I u siedział? Z radością odleciał 
w świat. No, to jak to idzie? 

ip iewojq 

„Przyleciał do mojej chaty 
Moly przyjaciel skrzydlaty 
Spojrzał no piękne me szoty 
Z radością odleciał w świat. " 

No, same widzicie. Jak to dolej szlo? 

l•UllJłHQ 
śpie. wojq 

„Jo dzisiaj w miłość nie wierzę . " 

Nie, nie, nie. Zaraz. ipie wa ,Jo dzisiaj 
w miłość uwierzę . " 

l!tłlimW 
„Bo miłość to dzikie zwierzę". 

u.maa 
śpiewa 

„Bo trzeba kochać bliźniego" . 

śpiewają 

„Ono ci wszystko odbierze" . 

i pie wo 

„Ono umocni cię w wierze" . 



l1H141JtHU 
Spiewojq 

„Zostawi smutek i żal". 

Spiewo 

„Zbliży do zbawienia wiecznego." 
No teraz to tak. To co, przelecimy 
sobie jeszcze raz od początku. Ty, 
Kopciuch, jak nie chcesz, możesz 
nie śpiewać. Usiądź wygodnie. 
Odpocznij sobie. KoPc1usZEK hę<; pm· 

czqco głowq. Dzicwci:fto patrzą no nią z nieno-

w;idq. A jak chcesz, to śpiewaj. 
No ... trzy, cztery 
ZASTĘPCA łp iewo razem z dzi e-wczfłomi 

„Ja dzisiaj, w miłość uwierzę 
Bo trzeba kochać bliżniego 
Miłość umocni cię w wierze 
Zbliży do zbawienia wiecznego''. 

A teraz jeszcze raz, szybciej, wese
lej. Już jest lepiej. Ale to wszystko jest 
jeszcze za smutne. Ja lu· zrobię taką 
przygryweczkę. 

Z każdą następną powtórką dzif:wczęto ipiewajq 

szybciej i o ton wyżej. To może być cztery, pięć 

razy. ~ASTĘPCA kloszo:e w dłon i • dyktuiqc tempo 

i od czasu do ci:asu pogartiojqc: 

Szybciej, weselej, wszystkie buzie 
uśmiechnięte, śpiewacie o zbawieniu, 
chcę widz:ieć wasze zęby. I jeszcze raz. 

DZl 'EWCZĘTA Spi ewojq tak wysoko, 

ie piosenko zamienia si ' w pisk. 

Bardzo dobrze. No bo chodzi o to, 
żeby te wszystkie poprawki wycho
dzi!y od was. 

ZASTĘPCA wychodzi. KSIĄŻĘ kiwa głową na 

MACOCHĘ. To podbi ega do drzwi, nasłuchuj e , doje 

znak KSIĘCIU, przenikliw ie gwiżdże, Kilka 

dziewcząt rzuca się no KOPCIUSZKA, wtykają 

ręczn ik w usta i bi ja ją brutalnie. Zlatu,jq sif nad 

nią iok drapi eż ne pta k i. Wszystko odbywa sif 

W zi.Jpełiiyfn milczen iu, KOP CIUSZEK cichutko j~czy, 

potem pr i estoj t? . Przypomina to scenę linczu . 

KOPCIUSZKA n1e widać. W pewnei chwili KSIĄŻĘ 

gwiżd że. Dziewcięto rozpierzchają sif. No sceni e 

i:ostoje tylko l(!Żqcy bezwładn ie KOPC iUSZfK 

i KSIĄŻĘ, który poprawia co ś przy uszkodzone i 

w czasie szarpaniny dekoracji. Po chwili 

KOPCIUSZEK z jfk iem wczołguje sif pod stół. 

Potem mówi do KSIĘCIA. 

Książę.„ Majka„. wyc;qga rtkt próbując 
złapać KSIĘCIA za nag, 

mrm 
Weź te witki. 

I ł•lg111fjłD 
Przecież ty wiesz, jak jest. 

Do mnie rozmawiasz? 

1:1i1ą11p~fłj I 
Ty jesteś za bystra, żeby cię przechy
trzyli. 

Nie rozmawiam do kabla. 

11ill'411EDł I 
Wiesz, że to nie ja kapuję. że oni 
się tak ułożyli„. że mnie rozgrywają. 

Ze niby nie ty kapujesz? 

Pewnie, że nie kapujesz, po co byś 
miała kapować ? KOPCIUSZEK jęczy. 
Chcesz coś jeszcze? 

I l1Ją111f1łl I 
A reszta wie? 

mm1 
Dlaczego miałaby wiedzieć? 

lmBł 
O co jest ta rozmowa? Masz interes, 
sama im przetłumacz. 

Trzymasz z zastępcą .. 

llmll 
Zastępca jest mnie wytwornie obojęt-
ny. Trzymam ze sobą, dlatego mam 
tu życie. 

mm.I 
Ale mam. A ty j uż nie masz. Podpa-
dłaś, załatwią cię. 

Już cię załatwili, jak do mnie tak roz
mawiasz. Jak się do mnie prosisz, to 
już cię nie ma! 

I' 

Powiedz dziewczynom, co i jak. Jak
by zastępca się kapnął, że im nie wy
szła ta przewalanka ze mną, toby pę
kli. KSIĄŻĘ chce odej;i. Czekaj. 

mm 
Ja do ciebie mówię osta tnie słowo, 
następnie daj mnie przejść. 

Jakie jest to ostatnie słowo? 

Ty podpadłaś, bo chciałaś. Oni ma
ją interes, żeby zrobić leni z:asrany 
film. Na stępnie ja mam interes, żeby 
wyj ść na wolność. Następnie ja mo
gę albo im i ś ć na rękę, afbo im nie 
iść na rękę. Jbk im pójdę, to oni mnie 
pójdą. 

1 • 

A jak nie pójdą? 

mrm 
Oni nie mają interesu, żeby mnie nie 
i ść . Oni go mają naprzeciw tobie. 
Nawet jest mnie przykro, że to padło 
na ci eb ie. Jesteś charakterna, ładnie 
nawijasz, ale lotów nie masz. 

I będziesz im włazić. 

Absolutnie po palcu. 

11~1ac111>1411 

Ty wiesz, co ty dla mnie jesteś? 

Nie rozmawiam do kabla . 

Sc e no balu. Wszyscy tor1czq. Jedno 

z dziewcząt gro no pian inie. W p ewaym 

momenci e wśród łańczqcyd1 par pojawia si t 

KSIĄŻĘ i KOPCIUSZEK. Tończq uroc:z:y$ci e no 

pi e rwszym ploni e . KOPCIUSZEK ma podbit e 

oko. KSIĄŻĘ tańczy z niq z fronicznq 

uprzejmością. Całuje ją w podbite oko. 

KOPCIUSZEK smutny i zos:z:czuty. Z lboku 

ek ipo. REŻYSER wydoj e pol e.c•n ia, wchodzi. 

ZASTĘPCA. 

Już ma śliwę pod okiem, znaczy - do
brze idzie. Znaczy, zaskoczyło kapo
wanie. Spuściły jej wycisk. Teraz ona 
już s i ę z całą pewnością, jak pan to 
nazywa, przełamie. 

A jak nie? 

Raczej na pewno. Taki numer bardzo 
ciężko przetrzymać. Kapusie są źle 
traktowani. 

Ale ona jest bardzo twarda. 

Ale to j,est naprawdę bardzo ciężko 
przetrzymać. 

A jak się zatnie? 



E, nie. 

lł$tłUQ 
E, ciężko by jej było. 

Wie pan, to nie jest tylko moja spra
wa. Ja nie mogę przedłużać zdjęć. 

To nie powinno długo potrwać. A p9n 
też niech ją lekuchno obsztorcuje. Ze 
źle gra, źle się rusza, że jakieś coś„. 

Ona wszystko gra dobrze. 

całe szczęście. Jeszcze by pan 
chciał, żeby panu źle grała? Włośnie 
o to idzie. Skołować ją potrzeba 
gra dobrze - przypieprzyć, gra źle -
przywalić. 

No, nie wiem, nie wiem. Ale trudno, 
nie mam wyjścia. Muszę panu ufać. 

Nie będzie pan żałował. 

Kopciuszek, źle! Zupełnie źl1e to ro
bisz ! Co ty, pierwszy raz w życiu tań
czysz? jak ty to robisz. przedminia ' i ą, 
dzi ewczyny •i t imi e ią . Powtarzamy wszyst
ko ... Przez ciebie reszta musi powta
rzać. Jeszcze raz! Od początku! 
Przez Kopciucha. 

DYREKTOR wchodzi, podchoązi do KOPCIUSZKA. 

urmmo 
z nienaw i Sciq 

O co znowu chodzi? 

llijjlJ 11111 
Chciałem. ci podziękować. Idzie 
świetn ,ie. Zona.„ no, słowem„. jak 

mówiłaś, miałaś rację„. ona się roz
płakała. 

'. 
Może pan przestać? Skończył jfuż 
pan? 

Dlaczego masz oko podbite? 

Niby pan nie wie? Przecież żeście to 
razem ułożyli. 

Niby nic. odchodzi 

DYREKTOR patrzy no nią zde:a:oricntowony. 

Ostatnio prOba balu. Dz iewc:r:yno l> ęibni na 

pianinie, Inne dziewczęta taOczq porami. 

W pewnym mom „ nci e tańcząc robią koło, w Srodku 

którego tanczą KOPCIUSZEK i KSIĄŻĘ. KSIĄŻĘ 

zrzuca na ziemię koronę z głowy KOPCIUSZKA. 

KOPCIUSZEK schyl-o się chcqc ją podnieść. Próbuje 

si , uśmiechnąć, Że to niby tylko taki żart. Inna 

dzi ewoyna kopie koron t do noSłfpnej. 

KOPCIUSZEK odwraca się, schyla, ole kolejrio 

dziewczyno znów kopi e koronf. KOPCIUSZEK schyla 

sif raz je szcze . I znów kopni ttl e . Nagle KSIĄ 1. Ę 

podnosi koronę. Wkłada ją KOPCIUSZKOWI no 

głowę. KOPCIUSZEK uSmiecha się z wdzi t: czno5cią, 

ole ł(SIĄŻĘ nagle brutalnie przyciska ją do siebie 

w tańcu. Bo to ju t ciągle tani e c. KOPCIUSZEK it n y, 

bo jest pobity. Teraz MACOCHA zrzuca jei znów 

•koronę. Inne pchoią ją brutalnie w kólku . 

KOPCIUSZEK zatacza si t odbijając od wyciągni tł)'Ch 

rąk. Dziewczyny lżą ią wrzeszcząc. 

Ty kapusiu, ty szczurze. 

Krzyczą wszystkie razem. To jut bardi:ie j jazgot, 

niż kr zyk . Tworzy si f w5ci e kly, szalony krąg. 

KSIĄŻE zrywa balową s uldenlr.t KOPCIUSZKOWI. 

KOPCIUSZEK zostaj e w samych majtkach. Znów 

prObo odzyskania sukienki. Dziewcztta rzucają jq 

sobi e. Wreszcie KOPCIUSZEK odwra ca si f 

z rozpaczliwą furią, zaciska pię5ci c h cąc uderzyć 

dzi ewczynę, która włośnie trzyma jej spódnic t 

i waha sif, bo to jest ZŁA SIOSTRA I, którą cały 

czas KOPCIUSZEK bronił. Krąg koło KOPCIUSZKA 

zaci e śnia sif. KOPCIUSZEK osuwa si f no zi am i ę- , 

ni e wida ć i•I w ogóle. Nad nią kł,biq si f 

dzi e wCJ:fta. Mtżczyini stojqc w różnych rogach 

sceny obserwują jak do::r.orcy rozw6j sytuacii. 

Z pianino płynie ciągl e muzyko . To musi być 

długo tanec::r.na scena ja k z ko n moru s.• nnego. 

Naraz KOPCIUSZEK kr::r.yczy przerailiwi e . Tok 

przeraź l iwie, ie dziewczęta rozsuwoią się. Potem 

zaczyna mówić. 

No co, co? Chcecie mieć cyrk? We
soło wam? da REżvs. f RA Starczy panu, 
trzeba coś więcej? Jak mało, to pro-
szę bardzo wyciąga z buto żyletkę, zwraca się 
w stron t d:r:iewcząt, które c;Qfajq si9 w milczeniu 

da OPERATORA 

Pełne światło. Będziemy to kręcić. 

Chciał pan mieć duży efekt? A cho
ciaż kręci pan to na kolorze? l o ma 
pan przecina •ab 1e ży l etką rtk• Mało pa
nu? To proszę bardzo. Lubi pan takie 
bajki z ładnym zakończeniem? fo ma 
pan jeszcze. „ tnie •ię żyletką Może 
jeszcze? Wyszło dobrze, czy powtó
rzyć? 

::r. uznani e m 

Numerantka. 

Kr e w try s ka. W zupełnej ciszy słychać tylko 

terko t a nie kamery. Potem hist e ryczny wrzask 

dziewcząt. KOPCIUSZEK chwieje się, ociera 

spo (on• c z oło. Jest cało we krwi. Omdlewa. 

DYREKTOR z krzykiem, jakby budząc się ze 

snu, ::r.rywo się, po d b ie ga do KOPCIUSZKA. 

Jezu Maria! Wezwać lekarza. 

OPERATOR kieruie no niego kamer ę . 

DYREKTOR wytrąca mu ją z ręki. Zgiełk, 

i:am i•n.o ni e , norpanino. KOPCIUSZEK stoi 

ju:zcae przei. chwilę lub osuwa się no zie'"i f . 

REŻYSER chwyta le iqcq no ziemi komerf, 

podnosi ją i kr,ci dol e j. Światło g oinie. Po 

chwili w ciemnoic'iach jedno z dziewc1 ąt mówi 

obojętnym głos e m pi a rwnq linijkt pio se nki 

„Kiedy się robiło ciemno• . Z drugiego końca 

sc e ny inna recytuje: „ Toto schylał sit n od e 

mną". Potem odzywa sit trzecia dziewczyna: 

„ COruS mówił, tam no ni e bi e • . Ostotniq linijkt 

wszyslkie dziewczyny razem prawi e krzyczą: 

„Wszystki e gwiazdki linią dla ciebi e• . Jut to 

rozpaczliwy, histeryczny protest. I ci sza . Po 

kilkunastu sekundach zapola si ę Swiotlo . 

Sceno iest pusto. 

K O N I E C 



dyrektor naczelny: Krzysztof Torończyk 

dyrektor artystyczny: Jan Englert 

dyrektor techniczny: Mirosław Łysik 

pełnomocnik dyrektora naczelnego ds. Teatru Małego: Euzebiusz Koś I a 

główny brygadier sceny: Zbigniew Olędzki 

kierownik zespołu pracowni dekoracji/główny mechanik: Stefan Wójcik 

kierownik zespołu pracowni kostiumów: Anita Trzaskowska 

kierownik literacki: Tomasz Kubikowski 

kierownik muzyczny: Mirosław Jastrzębski 

kierownik działu organizacji pracy artystycznej: Barbara Rusznica 

kierownik działu promocji, impresariat: Adriana Lewandowska 

Teatr Mały !Pasaż Wiecha): 

poniedziałek - sobota 12-19 lub do rozpoczęcia spektaklu 

niedziela 15-19 lub do rozpoczęcia spektaklu 

Plac Teatralny 3: wtorek- sobota 11-14.30 i 15-19 

niedziela przed spektaklem od 16 

1afH:łf;tllt1 

10 22) 827 50 22 

poniedziałek - sobota 12-19 

niedziela 15-19 

10 22) 69 20 604, 69 20 664 

pon iedziałek - piątek 9-18 

teatr. maly@narodowy.pl 

baw@narodowy.pl' 

www.eBilet.pl 

kasy ZASP 

Teatr Narodowy 

Plac Teatralny 3 

00-077 Warszawa 

www.narodowy.pl 

Licenc ja na wystawienie utworu została wydana przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS 



redakcja : Katarzyna Fogler 

projekt graficzny: Maciej Buszewicz 

zdjęcia artystów: Andrzej Georgiew 

zdjęcie Janusza Głowackiego : Hanna Prus 

Pozostałe zdjęcia ze światowych premier Kopciucha: Nowy Jork, Londyn, Taipei, 

pochodzą ze zbiorów Janusza Głowackiego. 

egzemplarz bezpłatny 
Wydawca : 

Teatr Narodowy 

Plac Teatralny 3 

00-077 Warszawa 

cena programu : 15 zł Iz vAn 




