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„JAŚNIEPAŃSKIE ZALOTY· 

Jan -iep ' ffi 1cen Kamińqld jest obok Anczyca jeinym z n:iiporularniei
szyeh au "rów srenicznych XIX w;eku, Trudno w je~o utwC1rach dPszukiwać 
si · g ł h1 filoz fi;: · "''l . prob'ematyki s'lołecznej lub g<'>inych wi.lot~w poez1i, 
ale niewiJ tpliwie s ą ro sztu~" pełne życi1 , swo stego wd lięku i nie1mąconei po
g• dy. ie "i"c d ~ iwr t-go, że np . • ,Sk 1lrnierz•n<i" wielokro•nie grnne były na 
"szyqrki · h · et-nach P• lsk1ch 1 znó<x p 1wrac• i11 na af1n, zw!Jszcza, że atrakcyj
nn<t ich podnns• bsrdzo pi ~kna mu?.yka E. Buschego. 

Chc6a7 aut" r 1 ie kusi si ~ o s'i w· nie lub ro1stnyganie w swych sztu
kach o oblemów ~P'• łccznvch, my l ą c jedy ·ie o zabawirmu widza. to jednak 
cze· pi· c z .~1ac · aj.•ce~o go żv iJ , te„ ;, ty ,fo swoich kome:Jyjek, mimowoli do
tyka musi spra"" l<t ~re z perspck ywy hi st rycznej, n~ bierai<J dla wspókze
srieg<' widni sped•lne!!o sensu i znaczenie. 

Cóż bowi ·r.1 star.owi t• eść ko nedio-operv ., <::kalmierzanki", która rac„ej 
"inna no -i tyt ul „Ja~niep · ń•kie z• l• ry" Otn ghpk<'watv paniczyk, którl'gO 
"ielk oświa towe d mv wielckrNn ie it.t nR dt di-a „ ystrychncly, wp1 da na po
n ysl St.i.kani• snl-ie fonv włród wł 1sn ·eh po d nek, pańszcz}:bianych chłopek. 
P c.mnl ten stano·•·i 7awią7ei.: cale1 in1ry2i korr.ediowej. 

T w tet blAchei intrvdze uiawn:a sic już niejako struktura społeczna 

Po!slq / końc . XVI 11 wieku, za panowania ostatniego z Królów - Stanisława 

Aug• sra r>onia•ow, kiego. 
Kiedy ~ię howic"' przyglndamy bohaterom 1ej k<'m~dii, widzimy, te re

r f' 7e· 11 1 ją oni tr7" ldPsy s-o'ec; re: obszarnicze j a śniepań,two i ich sługutów 
Żu· osL '' , hrahina \'\' ~srło" ska, pu1kownik Sarmacki i ekonom Sapibrzuch) 

dalej b<'ga :zów widskich w osobach młynHzowej Marcinowej i jej córki Dosi 
i wrt>szcie g'oma.:ic p· ńszczyfoianych chłopów • 

W przebiegu akcji komcdi,,wej okazuje sic, że stosunki pomiędzv tymf 
kluami spo•ecznymi bynajmniej nic były takie znów pJtryarchalnc i sielankowe, 
jak to nieraz usił owano nam przedstawić . 

Panowic nietylko żyli z pracy swych pańszczyźn!anych chłopów, nie 
tylko wyzys1i:iwali ich fizycznie i materialni.-, ale mieli także nad nimi nieogra
nicpn1 wla::lz i; moralną. Mogli dowf'lnie odrywa<' ich od rodziny, zabierając 

na swe d~·ory co Jadnie iste dziewcz<; ta lub chłopców, moi:li ich, wedle swrf 



, 

ZUROSLAW, dziedzic wielu włości 

SARMACKI, pułkownik . 

WANDA WESOŁOWSKA hrabina, mło
' da wdowa 

.SAPIRRZUCH. ekonom 

KWIK, bakałarz 

PIEPRZYK, zdun z Proszowic 

MARCINOWA, krupiarka 

DOSIA, jej córka 

BASIA 

MAŁGOSIA 

KASIA 

ZOSIA 

MARYSIA 

dzi~wczęta . 

JE.\UEL, d:tokej ZUROSŁAWA 

Komedio-opera w 3-ch il kła- eh · 
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c z y I i 

„Jaśniepańsl{ie zaloty" 
Muzyka E. BUSCH:-JEGO e Libretto J. N .. KAMINSKIEGO 

Stanisław Iwański 

Feliks Chmurkowski 

Maria Namysłowska 

Jan Mroziński 

Juliusz Kalinowski 

JoDchim Lamża 

Maria Wojdalinska 

Krystyna Karkowska 

Jer.ina Seredynska 

Zorika Zarzycka 

Halina Sotomska 

Krystyna Zalewska 

Lidia Zawadzka 

Aleksander Michałowski 

OS OBY: 

( 

MACIEK 

BARTEK 

KUBA 

KACPER 

STASIEK 

ONUFRY 

MACIEJ 

\ ,hlopoy . 

JÓZEF 
ojcowie 

SZCZEPAN 

ONUFROWA 

l MACIEJOWA 

JÓZEFOWA m~tki . 

SZCZEPANOWA 

MICHALOWA 

BALET DWORSKI W AKCIE li-gim 
Udział biorą: 

Mieczysław Bagiński 

Bogdan Kamiński 

Edward Koperski 

Miroslaw Korbut 

Zdzisław So bczak 

Antoni Szczepański 

Feliks Bar)kowski 

Leon Badowski 

Tadeusz Durda 

. Maria Bańkowska 

Wiga Sobańska 

Mila MalinG>wska 

Halina Rydzewicz 

Aldona Pawłowska 

Maria Łapińska, Halina Sotomska, Lucyna Paczuska , Krystyna Zalewska, Ligia Zawadzka Mieczysław Bagiński 

Rety1cria: Janusz STRACHOCKI 

Kierownictwo mu;zyczne: Sylweuer l.7.0SNOWSKJ 

Rzecz dzieje 1ię w Skal m" e r zu pod Krako w em 

\'( JdJdki I!'. l' C7 P C 

MIR Y WI 1'.E„ZCZYŃS K IEJ 

L'l<lady taneczne: Fe liks PARNEL 

Odcoracie kostiumy : A n drze i STRACHOCKI 



samowoli, kojarzyć w związki malż~ńskie, a tym samym - unies;:c"ęA:iwia: 
i demoralizować. 

Cóż się np. dzieje w tej komedii) 
Zidiociely w nieróbMwie bęcwał, kasztelanic Żuros!aw, wydaje swemu 

d:onomowi rozbz, by mu przedstawił sze 'l najładniej ;zych i „najoiewinn:e;
azycb" dzi~wc.zą•, by mógł sobie z po ' ród nich wybrał jed1.1ą za żonę. Do gło
wy mu nie przychodzi zapytać , czy która~ z tych dziewcząt tyczy sobie do
stąpi~ tego „zaszczytu". 

Chytry sługu<, szlach! tka Sapihrzu:h, chce pr7y tej oku'i u :1 iec własną 
pieczet, a mianowi;:ie: podsun1ć lca<ztlnicnwi Dosię , córkę bogatej wdowy 
Marcinoocej (wolnej chlop~i), do krórej sarn si ę zaleca i za jednym zamachem 
pozbyć się z domu pasierbkv, wei'ć w posiad1aie znac?ncgo ma ią•ku .swe-j 
przyszłej małżonki i wreszcie zpowinowadć s i ę z „•amym ja ·,nie ka <ztelrnicem". 

Jakżeż z sam.., wolą pJ ń ską . mogł w.1lczyć pańszczyźniany chłop, pozba
wiony w~zelkiej opieki i wszclkkh nraw rrbywatelskich ?. Jedynie tylko własnym 
sprytem i chy1r<'ści 1, bo żadnej innej instancji odwoławczej \\"ÓWC7a• nie rvlo ! 

To też i w naszej komedii na ratunek zagr0żonyrn d 'iewcz1;t" m ze 
Skalmierza przy',ywa ~owizdrzal - Pieprzyk, konkurent do r ki f' osi , który 
przy pomocy spn rnego figla cały p'an, uknuty przez „m · ż:iy h ceg·' ' wia• a", 
ośmiesza i wniwecz obraca. 

Mimow •lnym iego aoiusznikiern, dn? 11 cym do p · krz \•żowania niednrucz
nych planó'JV Z •, roslawa, z cał'< iem innvch oczywi cie po'iu<'ek. s·aje •i nuł 
l< ownik Sarmacki, ten „co to, co drugie •ł •wo, >1:r> n Harni hnm'l rduie" ch <·l 
napewno 'nig::!y w :życiu prochu nie wnchal, ale- za ro, do każd i na ' or kand 
spódniczki w spóźn in ne s•mie kope,czald. 

. J eszcze jedno ciekawe -,~gadnienie porusza mirr r chr df' m auror "' l<o
medii - ie<r to s;:irawa „a•van~u spnle ~z ne ~o" . - M.1rcinowl! i f ' osia, ogłu
pione ziawiającą się na •le n o diV<·ości małż ·ństwa z ja "niepanem, marz:i 
tylko o tym, by „włdubić glnw:;! d k"rct) " , ' i q ' ć „na z,oconym tarcz.nie" 
zo~tać jaśniepanną i nic nie. robi<". 

Jest to awans wątpliwy i bardzo, jak si :;- okazuje, niepewny, b0 j ly ie 
od pańskiego kaprysu zależnv. Tnacuj do tej sprawy podchodzi Sowi ·drz1 f -
Pieprz) k Wstę puje wpraw.Izie do pań, kiej służby. żeby ;:ik r>owiad 1, z chu ~o
pacholstwa „nieco si ę podnie i ć", ale robi •o k ,lynie JJ,rego, bv „utrze' nosa 
Dosi", która zbałamucona NZe> matk~ , oJtrąca go. Skoro ieJnak tyllw d0pi , ł 
swego celu zrzuca „dworską liberi<:'', „bo ~rr ta pań~ka obroża dusi" i roz0-
stawia j ~ temu „kto wolno§ci się wvrzecze"! 

Mili widwwie ! Cho{ w wvpadkach, któ1e sic; prz·!d wa<z,·mi oczami za 
chwi l~ rozwiną na scenie, d0jrzycie owe ziarnko goryczy i bi lesn„ zadry, 
patrzcie na to tak po2cdnie jak autor komedii, gdyż są to rzecz;, k•ó.„ 1ni
n~ły i ni;;dy już nie wrócą . 

I. STRACHOCKI 
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LEMOlllADI 
MALINOWE 
CYTRYNOWE 
POMARMCZOWE 
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O WYKWINTNYM SMAKU 
I AROMACIE 
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PRZEMYSŁU FERMENTACYJNEGO 
W A R S Z A W A U L C E G L A N A "416 
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