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.Aleksander Fredro 
' 

PAN JOWIALSKI · 
r 

Pan Jowialski 

Pani Jowialska 

Szambelan, ich syn 

Szambelanowa 

Komedia w 3 aktach 

- · ZDZISŁAW MROżEWSKI 
-

- BARBARA LUDWlżANKA 

- CZESŁAW WOŁŁEJKO 

- BARBARA KRAFTóWNA 

Helena, córka Szambelana - MARIA MAMONA 

Janusz 

Lud mir 

Wiktor 

Lokaje 

- WIESŁAW MICHNIKOWSKI 

- JAN ENGLERT 

- DAMIAN DAMIĘCKI 

- MARCIN IDZIŃSKI 
ANDRZEJ SZENAJCH 

Reżyseria: JERZY KRECZM1AR 

Scenografia: JAN POLEWKA 
l '> 

Premiera w czerwcu 1977 



Utwór teatralny wciąż rodzi się na no
wo i tworzy się z współpracy wielu 
elementów: autora, aktorów, publicz
ności, okoliczności i wreszcie tego 
bardzo ważnego współautora: 
cz as u. 

(Tadeusz · Zeleńsk1-Boy z okazji 
spektaklu „Pana Jowi:Jlskiego") 

... 

-

JANUSZ 

Albo ... hm . hm .. 1uż wiem - każę go przeniesć do pzłacu. 

SZAMBELANOWA 

A to pa co? 

JANUSZ 

Widziałem podob ną komedyją . . Wybornie!. .. smiac się będziemy 

dz i eń caly. 

KUFLOWSKI 

Mości panie rotmistrzu, on sam szołtys leży 

Bez czapki, bez rękawic, bez zwierzchniej odzieży, 
Cośmy go dziś gorzałką rano upoili, 
By lei drudzy stacyją chętniej odwozili. 

ROTMI S TRZ 

Kędy? Kędy? 

KUFLOWSKI 

Owo sam. 

ROTMISTRZ 

Przywleczcie go cicho 
Hawna pośrzód : będzie lu szołtysowi licho. 

ROTMISTRZ 

Raczej na królewskim posadźmy go stołku 
I ubierzmy jak króla, skoro k'sobie przydzie, 
Każdy z nas jak najświetniej do niego wynidzle, 
I nisko się ukłońcie, właśnie jak królowi, 
No wszytko, co rozkaże, wyskoczyć golowi. 
Bądź jeść, bądź pić dostatkiem każe dawać . sobie, 
Wszytko czyńcie z ochotą, niech się nikł nie skrobie! 
Ujrzycie, że uwierzy, iż on król prawdziwy 
Już mi nie nowina widać takie dziwy. 

Piotr Baryka, „Z chłopa król", 
komedyja dworska 



SZAMB ELANOWA 

Czy masz na prawej łopatce znak myszy, pytam c i ę się wy
raźni e jeszcze raz. 

LUD MIR 

Rzecz dziwna ! 

SZAMBELANOWA 

Odpowi adaj, na Boga 1edynego, odpow1ada11 

LUDMIR 

.leS~i o to idzie ko nieczn ie - marn. 

BARTO LO 

Samochwał! pewnie jest jakimś znajdą ! 

FIGARO 

Prędzej zgubą, doktorze; o raczej skradzionym dziec
kiem. 

H l'IAB I A 

Zgubionym, porwanym, gdzież dowody? 

F IGAl'IO 

Woszo dostojność, gdyby koronkowe pieluszki, haflo
wone materie i klejnoty, jakie znaleźli przy mnie 
opryszki, nie wskazywały no me wysokie urodzenie, 
zapobiegliwość, z jaką wyciśnięto mi znaki rozpoznaw
cze, świadczyłoby dowodnie, jok szacownym byłem 

synem ... (chce obnażyć prawe ramię). 

MAP'ICELINA 

topolka no prawym ramieniu? 

FIGARO 

Skąd pani wiesz? 

MAl'ICELINA 

Bogi! to on! Emanuel! 

BARTOLO 

Porwali cię cyganie? 

FIGARO 

Tuż koło zomku ... 

BARTOLO 

(wskazując Marcelinę) 

Oto twoja matko. 

Beaumarchais. „ Wesele Figara" 
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ANGLIK I FRANCUZ 

Anglik i Francuz w jednym stali domu, 
Anglik na górze, a Francuz na dole. 
I co do głowy nie przyszło nikomu, 
Francuz zuchwałe wymyślił swawole. 

Polowot ciągle po swoim pokoju : 
Hajże! halo! ha! - między swoje stołki 

To psy udając goni aż do znoju, 
To strzela, trąbi, krzyczy na pachołki 
Hałas i !arios! stary dom się zawali. 

Goddam ! Co czynić? - rzekł Anglik pónury, 
W końcu nie mogąc już wytrzymać dalej, 
Do myśliwego schodzi ze swej góry, 
Kłania się, prosi, by raczył łaskawie 
Spocząć czasami w tej głośnej zabawie. 

A no to Francuz: 

- Wolność, Tomku, 
W swoim domku. 

Co było mówić! Anglik ani pisnął, 
Poszedl na górę i czapkę nacisnął. 

Nazajutrz Francuz jeszcze smaczna chrapie, 
A tu z powały jak kopie, tak kapie, 
No czoło, brodę, oż ciecze po brodzie. 
Parbleu ! Co to jest! Wszak ja cały w wodzie! 

Zerwał się Francuz i pędzi na górę . 

Sztuk! puk! marsowo spogląda przez dziurę 
i widzi: Cały pokój w wodzie, 
A Anglik z wędką siedzi na komodzie . 

Cóż to pan robisz? - Ryby sobie łowię„ . 

Ależ, mospanie, mnie kopie po głowie! 
Wolno~ć, TomKu, 

W swoim aomKu: 

(Pierwsza redakcja sławnej bajki 
Jowialskiego o Pawle i Gawle). 
T ytul pochodzi od redakcji 



Kto się nigdy nie śmieje - jakby zimnem dmuchał. 

Nie ma większej radości dla głupiego, jak znaleźć głupszego od siebie. 

Najstraszniejsze głupstwa - mądrych. 

Chciej być mniej mądrym, a będziesz mniej głupim. 

Zanadto zawsze jesteś innego zdania, abym ci mógł ufać. 

Zbytnia gorliwość - karmiąc, zęby wybija. 

Dziwna rzecz: Im mniej wielkich ludzi, tym więcej pomników i medali. 

Lekkomyślność, niegospodarność, marnotrawstwo - demoralizują 

i późniejsze pokolenia 

ALEKSANDER FREDRO 



Dobro powinno spływać tylko za pośrednictwem społeczeństwa, ina
czej staje się łupem korsarskim. 

Krytyka prostuje, zachęca, nie zraża - ale r o z u m n a. 

Lepsza niesłuszna krytyka niż bezwzględna pochwała. 

Nie umieć - nie ma grzechu. Ale wielki błąd: udawać, że się umie, 
czego się nie umie. 

Komedia wyłącznie tendencyjna nic nie znaczy, nikogo nie poprawi. 
Więcej w niej zawsze złości niż prawdy. 

Teraz same capie brody - poznajże tu capal 

Mało dziś jest elegantek, ale mnóstwo najmodniejszych koczkodanów. 

ALEKSANDER FREDRO 

Przytoczone tu aforyzmy 
Aleksandra Fredry 
pochodzą z jego „Zapisków starucha". 



Opracowanie tekslu 
EUGENIUSZ SZROJT 

Projekt okładki 
HENRYK TOMASZEWSKI 

Redakcja techniczna 
ANDRZEJ ŻUK 

Wydawca 
Teatr Współc:zesny w Warszawie 
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