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CHARLES PERRAULT

Kopciuszek
 .  

Dawno, dawno temu… Córka, O ciec, Matka,
Kobieta, Zazdrość…był sobie pewien szlachcic, który ożenił się po raz drugi. A poślubił na dumnie szą

i na barǳie wyniosłą kobietę, aką kiedykolwiek wiǳiano. Miała ona dwie, we wszystkim
do nie podobne córki. Szlachcic ów także miał córeczkę z pierwszego małżeństwa. Była to
czuła i dobra ǳiewczyna; dobroć tę prze ęła po swo e matce, osobie na lepsze w świecie.
Jeszcze nie skończyło się wesele, a uż macocha zaczęła się okrutnie złościć na ǳiewczynkę.
Nie potrafiła bowiem znieść pięknych zalet te małe , wobec których e własne córki
wydawały się eszcze barǳie wredne. Macocha obarczała ą więc na podle szymi za ęciami
w domu.

ǲiewczynka musiała zmywać naczynia i czyścić schody. Sprzątała też komnaty, za-
równo same Jaśnie Pani, swe macochy, ak i e córek. Sama spała na poddaszu, na
wstrętnym słomianym sienniku, zaś e siostry mieszkały w poko ach z parkietem, gǳie
miały na modnie sze łóżka i lustra, w których mogły się przeglądać od stóp do głów.

Biedna ǳiewczyna cierpliwie znosiła wszystko i nie śmiała poskarżyć się o cu. Pewnie
by ą zbeształ¹, gdyż ego nowa żona panowała nad nim całkowicie. Kiedy ǳiewczyna
skończyła uż coǳienną pracę, szła zaszyć się w kąciku, tuż, tuż przy kominku. Garnęła
się ak na bliże ciepłego ognia, aż czasem siadała w popiele. Dlatego też w tym domu
przezywano ą zwykle Kocmołuszkiem. Młodsza z sióstr, która nie była tak niegoǳiwa
ak starsza, nazywała ą Kopciuszkiem. Tymczasem Kopciuszek, chociaż marnie i biednie
oǳiana, była stokroć pięknie sza od swych sióstr, mimo że te miały przecudowne stro e.

Pewnego razu zdarzyło się, że syn króla wydawał bal, na który zaprosił wszystkich Stró , Święto, Zabawa
ważnych i szanowanych luǳi. Zaproszono więc również obydwie panienki, gdyż roǳina
ta była wielce poważana w całym kra u. Czym pręǳe więc obie siostry ochoczo za ęły
się przymierzaniem ubrań i yzur, w których wyglądałyby na pięknie . Kopciuszek zaś,
obarczona kole ną powinnością², musiała prasować ich szaty, a na gorsze było plisowanie
rękawów sukienek. W domu rozmawiano tylko o tym, ak też się siostry ubiorą.

— Ja — powieǳiała starsza — włożę mó czerwony, aksamitny stró i ozdobię go na
angielską modłę.

— A a — powieǳiała młodsza — będę miała na sobie zwykłą spódnicę. Za to włożę
płaszcz w złote kwiaty i diadem z diamentami, co nie u ǳie, ak sąǳę, niczy e uwaǳe³.

Posłano po słynną modniarkę⁴, żeby uszyła czepeczki z podwó ną falbanką. Kazano
też zakupić mankiety u znane koronczarki⁵. Siostry wezwały Kopciuszka, aby zapytać ą
o radę, gdyż wieǳiano, że ǳiewczyna ma doskonały gust. Kopciuszek doraǳała na lepie
ak mogła. Nawet zaproponowała, że ułoży im włosy, na co siostry chętnie się zgoǳiły.
Gdy się tym za ęła, rzekły do nie :

— Kopciuszku, a może i ty zechciałabyś pó ść na bal?

¹zbesztać kogoś — surowo kogoś zganić. [przypis edytorski]
²powinność — obowiązek. [przypis edytorski]
³ujść czyjejś uwaǳe — zostać przez kogoś niezauważonym. [przypis edytorski]
⁴modniarka (daw.) — kobieta za mu ąca się wyrobem i sprzedażą ubiorów, a szczególnie kapeluszy dam-

skich; także: modystka. [przypis edytorski]
⁵koronczarka — kobieta za mu ąca się wyrobem koronek. [przypis edytorski]
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— Mo e panie, pyta ąc o to, wyśmiewacie się tylko ze mnie, niestety. Wiem przecież
dobrze, że nie dla mnie ten bal.

— No tak, masz rac ę. Wszyscy by się śmiali, gdyby u rzeli, że Kocmołuch wybiera
się na bal.

Za takie słowa każdy, ale to każdy uczesałby e krzywo. Jednak nie Kopciuszek. Ona
miała dobre serce, więc ułożyła im włosy pięknie i gładko.

Przez prawie dwa dni nic nie adły, tak były przepełnione radością. Aby zwęzić im talię,
zaciskano tak mocno tasiemki gorsetów⁶, że zerwano ich ze dwanaście. A córki macochy
wciąż przeglądały się w lustrze.

Aż wreszcie nastał szczęśliwy ǳień; panienki wyruszyły na bal, a Kopciuszek śleǳiła Marzenie, Czary, Przemiana
e wzrokiem tak długo, ak tylko mogła. Kiedy uż znikły e z oczu, zaczęła płakać. Wiǳąc,
ak Kopciuszek płacze, e chrzestna matka zapytała, co e dolega.

— Tak barǳo bym chciała… Tak barǳo bym chciała… — i Kopciuszek zanosiła się
takim płaczem, że nie mogła dokończyć zdania.

Matka chrzestna, która była też wróżką, zapytała wtedy:
— Pewnie barǳo chciałabyś pó ść na bal, prawda?
— Tak, ale niestety… — westchnęła Kopciuszek.
— A czy bęǳiesz grzeczną ǳiewczynką? — zapytała matka chrzestna. — Jeśli tak,

sprawię, że się na nim zna ǳiesz.
Zaprowaǳiła Kopciuszka do e poko u i powieǳiała:
— Idź teraz do ogrodu i przynieś mi dynię.
Kopciuszek pobiegła natychmiast wybrać na ładnie szą z dyń i przyniosła ą swo e

matce chrzestne . Nie wieǳiała ednak zupełnie, w aki sposób ta dynia pomoże e pó ść
na bal. Matka chrzestna wydrążyła dynię, zostawia ąc tylko skórkę, po czym dotknęła ą
różdżką. Wtedy dynia natychmiast przemieniła się w piękną, złotą karocę. Potem wróżka
za rzała do zastawione przez siebie pułapki na myszy. Znalazła w nie sześć żywych zwie-
rzątek. Poleciła Kopciuszkowi, by ta podniosła drzwi pułapki i każdą myszkę, która z nie
wychoǳiła, dotykała delikatnie swą różdżką. Wówczas mysz zamieniała się w pięknego
rumaka. Tak powstał wspaniały zaprzęg złożony z sześciu rączych koni o niezwykłym,
mysioszarym umaszczeniu⁷.

Kiedy zaś wróżka zastanawiała się, skąd wziąć stangreta⁸, Kopciuszek odezwała się:
— Zobaczę, czy w te drugie pułapce nie ma aby akiegoś szczura. Mogłybyśmy

z niego zrobić stangreta.
— Masz rac ę — powieǳiała matka chrzestna. — Idź i zobacz.
Kopciuszek przyniosła zatem pułapkę, w które miotały się trzy duże szczury. Wróżka

wybrała z nich ednego, wyróżnia ącego się długim, dosto nym zarostem. Kiedy dotknęła
go różdżką, wnet zamienił się w grubego stangreta. A wąsy ego należały do na pięknie -
szych, akie kiedykolwiek wiǳiano.

Wtedy wróżka rzekła do ǳiewczyny:
— Idź do ogrodu, a tam, za konewką, zna ǳiesz sześć aszczurek; przynieś mi e.
Ledwie Kopciuszek przyniosła aszczurki, wróżka od razu zamieniła e w sześciu pa-

ziów, którzy natychmiast w swoich wielobarwnych liberiach⁹ dosiedli koni za karocą
i stanęli za nią tak dosto nie, akby przez całe życie nie robili nic innego.

Wtedy wróżka rzekła do Kopciuszka:
— No, teraz uż wiesz, ak po eǳiesz na bal. Cieszysz się?
— Owszem, tak, ale akże mam pó ść na bal w moim lichym ubraniu?
Wróżka dotknęła ą tylko swą czaroǳie ską różdżką, a w edne chwili ubranie Kop-

ciuszka zamieniło się w suknię ze złota i srebra, całą lśniącą od kle notów. Potem dała e

⁶gorset — dawnie , od końca XIV w. do początku XX w., obowiązkowy element ubioru damskiego, używany
w celu usztywnienia korpusu, uwydatnienia biustu oraz podkreślenia i wysmuklenia talii; niekiedy gorsetu
używali także mężczyźni, np. wo skowi dla odpowiedniego uformowania sylwetki. [przypis edytorski]

⁷umaszczenie — barwa sierści zwierzęcia. [przypis edytorski]
⁸stangret — dawnie osoba powożąca końmi w bryczce lub karecie, będąca w służbie u właściciela po azdu,

ubrana w stosowną liberię (t . roǳa munduru). [przypis edytorski]
⁹liberia — roǳa ubioru, uniformu, munduru dla służby na dworze królewskim i w domach magnackich

(t . na bogatsze szlachty i arystokrac i). [przypis edytorski]
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parę szklanych¹⁰, na ładnie szych na świecie pantofelków. Gdy Kopciuszek pięknie przy- Czary, Czas
stro ona wsiadła uż do powozu, matka chrzestna ostrzegła ą, by w żadnym razie nie
wracała po północy. Powieǳiała e , że eśli zostanie na balu choć przez chwilę dłuże ,
e powóz zamieni się na powrót w dynię, konie w myszy, loka e w aszczurki, a e stare
ubranie powróci do dawne postaci. ǲiewczyna obiecała swe chrzestne matce, że nie
zapomni opuścić balu, nim nastanie północ. Wyruszyła zatem na bal, nie posiada ąc się¹¹
z radości.

Królewicz, którego powiadomiono, że właśnie przybyła wielka księżniczka, które nikt
z obecnych nie znał, pobiegł ą powitać. Podał e rękę, gdy wysiadała z powozu, i zapro-
waǳił do sali, gǳie zgromaǳili się wszyscy goście. Gdy weszła do sali balowe , nagle Uroda
zapadła głęboka cisza, tańce ustały, skrzypce grać przestały. Wszyscy zapatrzyli się na
nieznaną nikomu pannę o wspaniałe uroǳie. Zewsząd dochoǳił edynie pełen poǳiwu
szmer: „Ach, akże ona est piękna!”. Nawet sam król, w podeszłym uż przecież wieku,
nieustannie na nią patrzył i mówił cicho do królowe , że dawno nie wiǳiał tak urocze
osoby. Wszystkie panie chciały przy rzeć się z bliska e włosom i szatom, aby następnego
dnia mieć podobne, eśli tylko uda im się znaleźć równie wyszukane tkaniny i wystar-
cza ąco zręcznych rzemieślników.

Królewicz posaǳił ą na honorowym mie scu, a potem zaprosił do tańca. Tańczyła
z tak nieopisaną grac ą¹², że wprawiło to wszystkich w eszcze większy poǳiw. Przy-
niesiono wykwintny posiłek. Ale królewicz nie tknął go nawet, tak barǳo był bowiem
oczarowany widokiem Kopciuszka. Ona tymczasem poszła usiąść ze swymi siostrami.
Rozmawiała z nimi, zasypu ąc e tysiącem uprze mości, ǳieliła się też pomarańczami
i cytrynami, którymi poczęstował ą królewicz. Siostry barǳo to wszystko ǳiwiło, gdyż
zupełnie e nie poznały. Kiedy tak ze sobą gawęǳiły, Kopciuszek usłyszała, ak zegar wy-
bĳa za kwadrans¹³ dwunastą. Natychmiast więc z szacunkiem pokłoniła się wǳięcznie
towarzystwu i oddaliła się tak szybko, ak mogła.

Po powrocie do domu udała się do swe matki chrzestne i poǳiękowawszy e , po-
wieǳiała, że następnego dnia chciałaby znów pó ść na bal, ponieważ królewicz barǳo ą
o to prosił. Gdy za ęta była opisywaniem matce chrzestne tego wszystkiego, co wydarzyło
się na balu, dwie siostry załomotały do drzwi. Kopciuszek pobiegła im otworzyć.

— Jakże długo was w domu nie było! — powieǳiała do nich, ziewa ąc, przeciera ąc
oczy i przeciąga ąc się tak, akby dopiero co się obuǳiła. A przecież, odkąd się rozstały,
ani przez chwilę wcale nie chciało się e spać!

— Ach, gdybyś przyszła na bal — powieǳiała edna z sióstr — nie nuǳiłabyś się:
była tam na wspanialsza z księżniczek, na pięknie sza, aką kiedykolwiek wiǳiano; wy-
świadczyła nam tysiąc uprze mości, dała nam też pomarańcze i cytryny.

Kopciuszek, z trudem powstrzymu ąc śmiech, zapytała siostry o imię księżniczki. One
zaś odpowieǳiały, że imię ta emnicze księżniczki nie est nikomu znane i że królewicz
barǳo tego żału e, i że dałby wszystko na świecie, aby dowieǳieć się, kim ona est.
Kopciuszek uśmiechnęła się i powieǳiała do nich:

— Czy est aż tak piękna? Mó Boże, akże esteście szczęśliwe! A czy a nie mogłabym
e zobaczyć? Panienko Tra kotko, proszę mi pożyczyć swó stró w kolorze żółtym, który
nosi panienka na co ǳień.

— Jakże to? — odparła siostra Tra kotka. — Jeszcze czego! Pożyczać stró tak szpet-
nemu Kopciuchowi? Chyba bym na głowę upadła!

Kopciuszek ednak spoǳiewała się te odmowy i w sercu cieszyła się z nie . Prawdę
mówiąc, znalazłaby się w sporym kłopocie, gdyby siostra zechciała ednak pożyczyć e
swo ą suknię.

Następnego dnia obie siostry znowu poszły na bal, a wraz z nimi Kopciuszek, lecz Zabawa, Czas, Czary, Stró
tym razem eszcze pięknie przystro ona niż za pierwszym razem. Królewicz nie odstę-

¹⁰szklane pantofelki — uważa się niekiedy, że zaszła tu pomyłka: mianowicie choǳiło nie o pantofelki szklane
(. pantoufles de verre), ale zielone (. pantoufles vert) lub wręcz pantofelki z popielicy (t . zwierzątka o sza-
rym umaszczeniu: pantoufles de vair), co w ęzyku ancuskim, w którym zwykle nie wymawia się końcowych
spółgłosek, brzmi podobnie. [przypis edytorski]

¹¹nie posiadać się z radości — barǳo się cieszyć; czuć niepohamowaną radość. [przypis edytorski]
¹²gracja — wǳięk, piękno w sposobie poruszania się. [przypis edytorski]
¹³kwadrans — piętnaście minut; ćwierć goǳiny. [przypis edytorski]
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pował e na krok i wciąż mówił do nie czułe słówka. Młoda dama nie nuǳiła się wcale
i zapomniała, co nakazała e chrzestna matka. Nagle, na dźwięk pierwszego uderzenia
zegara zrozumiała, że to bĳe północ, choć przed chwilą myślała, że est nie późnie niż
edenasta. Natychmiast więc wstała i pomknęła lekko ak sarna. Królewicz pobiegł za nią,
lecz nie udało mu się e złapać. Ona zaś zgubiła eden ze swych szklanych pantofelków,
który królewicz podniósł ostrożnie z ziemi.

Kopciuszek przybyła do domu mocno zdyszana, bez karocy, bez loka ów, w lichym
ubraniu. Z całe niedawne wspaniałości nie pozostało nic prócz ednego pantofelka, ta-
kiego samego ak ten, który zgubiła na balu. Pytano sto ących przy bramie strażników,
czy nie wiǳieli wychoǳące z pałacu księżniczki. Oni ednak odpowieǳieli, że nie wi-
ǳieli nikogo prócz młode ǳiewczyny, barǳo nęǳnie ubrane , wygląda ące racze na
chłopkę niż na szlachetną panienkę.

Kiedy e dwie siostry wróciły z balu, Kopciuszek zapytała, czy dobrze się bawiły
i czy była tam znowu ta sama urocza dama, co poprzednio. Powieǳiały e , że tak, ale
że uciekła, kiedy nastała północ, i to tak szybko, że zgubiła eden ze swych szklanych, Stró , Przebranie,

Przemianana pięknie szych na świecie, pantofelków. Powieǳiały e też, że królewicz podniósł go
i wpatrywał się weń przez całą resztę balu. Z pewnością est barǳo zakochany w piękne
osobie, do które ów pantofelek należał.

Nie skłamały, bowiem kilka dni późnie królewicz kazał ogłosić, zwołu ąc wszystkich
odgłosem trąbki, że poślubi tę, które stópka pasować bęǳie do pantofelka. Zaczęto go
więc przymierzać księżniczkom, potem księżnym i pannom z całego dworu, na próżno
ednak. Zaniesiono go także dwóm siostrom, które robiły wszystko, aby włożyć stopę do
pantofelka, ale żadna z nich nie była w stanie tego zrobić.

Kopciuszek, która przyglądała się ich usiłowaniom i rozpoznała swó pantofelek, ro-
ześmiała się i powieǳiała:

— A może i a zobaczę, czy bęǳie na mnie pasował?
Siostry parsknęły śmiechem i zaczęły z nie kpić. Lecz szlachcic, który przymierzał

pannom ów pantofelek, przy rzał się bacznie Kopciuszkowi. Wiǳąc zaś, że est ona barǳo
piękną panienką, powieǳiał:

— Słusznie, tak trzeba! Mam rozkaz dać do przymierzenia pantofelek każde ǳiew-
czynie.

Kazał Kopciuszkowi usiąść, a uż po chwili u rzał, podstawia ąc do e małe stópki
pantofelek, że wsuwa się bez trudu i pasu e ak ulał. Zdumienie obu sióstr było ogromne,
lecz stało się eszcze większe, gdy Kopciuszek wyciągnęła z kieszeni drugi mały pantofelek
i włożyła go na swą drugą stopę. Wtedy po awiła się chrzestna matka Kopciuszka, która,
dotknąwszy różdżką e ubrania, uczyniła e pięknie szym od wszystkich innych stro ów.

Wówczas dopiero obie siostry rozpoznały w Kopciuszku ową piękną pannę, którą
wiǳiały na balu. Rzuciły się do e stóp, aby prosić o przebaczenie za wszystkie krzywdy,
które e wyrząǳiły. Kopciuszek kazała im wstać z kolan. Potem ucałowała e i oświadczyła,
że wybacza im z całego serca i prosi tylko, aby od teraz zawsze ą kochały.

Zaprowaǳono ą do królewicza ubraną w te same przepiękne szaty: on zaś odkrył,
że est eszcze uroǳiwsza, niż mu się wcześnie wydawało. Kilka dni późnie poślubił
ą. Kopciuszek, która była równie dobra, ak piękna, pozwoliła swym dwóm siostrom
zamieszkać w pałacu. Jeszcze tego samego dnia wydała e również za mąż za dwóch do-
sto nych dworzan królewskich.

Morał
„Bezcennym skarbem est piękno kobiety,
Ono nikomu znuǳić się nie zdoła;
Powab i urok to ednak zalety
Prawǳiwie cenne, warte więce zgoła” —

Mówiła matka chrzestna do Kopciuszka.
ǲięki tym radom, stro na w czar wroǳony
Królową stała się biedna ǳiewuszka.
(Z historii morał ten est wywieǳiony).
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Nadobne Panie, nie koafiur¹⁴ czarem
Ani kosztowną suknią serca się zdobywa,
Wǳięk bowiem na cennie szym wróżek darem:
Z nim masz, co zechcesz — bezeń¹⁵ na wszem zbywa¹⁶.

Inny morał
Dowcip, odwagę mieć, rozsądek, a eszcze
Przy tym w familii¹⁷ zroǳić się na lepsze ,

Opieka

Talentów moc posiadać z łaski Nieba —
Zalety wielkie to bez wątpliwości;
Lecz choćby nawet człek e miał, to przecie
Aby pomyślny los zapewnić sobie w świecie,
Być docenionym, wielce mu potrzeba
Chrzestnych o ców lub matek rady i miłości.

¹⁴koafiura (z ., daw.) — yzura; szczególnie: wyszukana, elegancka yzura. [przypis edytorski]
¹⁵bezeń (daw.) — skrót od: bez niego. [przypis edytorski]
¹⁶na wszem zbywa (daw.) — wszystkiego braku e. [przypis edytorski]
¹⁷familia (z łac.) — roǳina; szczególnie: zamożna i znana, szlachecka roǳina; ród. [przypis edytorski]
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