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PAŃSTWOWY TEATR LALEK W BIAŁYMSTOKU 

Dyrektor i kierownik artystyczny 
Konsultant programowy 
Kierownik literacki 
Kierownik muzyczny 

NIECH ŻYJE PUNCHI 
scenariusz, inscenizacja, reżyseria 
scenografia 
muzyka 

- KRZYSZTOF RAU 
- KLEMENS KRZYŻAGÓRSKI 
- JADWIGA JERLECKA 
- BERNADETTA RAU 

- WŁODZIMIERZ FEŁENCZAK 

WIESŁAW JURKOWSKI 
JERZY DERFEL 

Tekst komedii Puncha w przekładzie Grzegorza Sinko, piosenki z „Opery żebraka" Johna 

Gaya w przektayQ Juliusza Żuławskiego. 

PRAPREMIER.;r LUTY 1973 r. 

Dramatis Personae 

Żebrak 
Komediant 
Komediantka 
Punch 
Kordian 
Dozorca 
Toby (pies) 
Skaramusz 
Judy . 
Dziecko 
Doktor 
Lokaj 
Hektor (koń) 
Polly . 
Ryszard III 
Anna 
Nieznajomy . 
Slepiec 
Sir Falstaff 
Policjant 
Oficer policji . 
Sędzia Sądu Najwyższego 
Jack Ketch (Kat) 
Diabeł 

Inspicjent 
Brygadier sceny 
Elektryk 

Akustyk 
Głowy rzeźbil 
Lalki i dekoracje wykonali: 
HELENA BUSŁOWSKA, ANNA GRAJDZIADEK, LILIA KWASIBORSKA, 
KALINKO. KIEROWNIK PRACOWNI: IZABELA JERLECKA. 

. MIECZYSŁAW FIODOROW 
JAN CZAUDERNA 

KRYSTYNA MATUSZEWSKA 
JAN CZAUDERNA 

. JAN CZAUDERNA 

. MIECZYSŁAW FIODOROW 

. MIECZYSŁAW FIODOROW 

. MIECZYSŁAW FIODOROW 
KRYSTYNA MATUSZEWSKA 
KRYSTYNA MATUSZEWSKA 
. MIECZYSŁAW FIODOROW 
. MIECZYSŁAW FIODOROW 
. MIECZYSŁAW FIODOROW 

KRYSTYNA MATUSZEWSKA 
JAN CZAUDERNA 

KRYSTYNA MATUSZEWSKA 
MIECZYSŁAW FI O DO ROW 
MIECZYSŁAW FIODOROW 
MIECZYSŁAW FIODOROW 
MIECZYSŁAW FIODOROW 
MIECZYSŁAW FIODOROW 
MIECZYSŁAW FIODOROW 
MIECZYSŁAW FIODOROW 
MIECZYSŁAW FIODOROW 

- KRYSTYNA MATUSZEWSKA 
- JAN CIEŚLAK 
- WACŁAW CYRULIK 

ANDRZEJ WIENSKO 
- ANDRZEJ BUTKIEWICZ 
- WOJCIECH ZAŁĘSKI 

HENR'j'"K GACZKOWSKI, JULIAN 

Program opracował WŁODZIMIERZ FEŁENCZAK, auto~ami rysunków oraz opracowania graficznego są ZUZANNA 
RECHOWICZ i ANDRZEJ PIĄTKOWSKI, których prace eksponujemy W naszej MINIGALERII. 
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„Minęło już ponad 300 lat od czasu, gdy Pietro Gimonde, wędro
wny włoski lalkarz z Bolonii zawitał w swych wędrówkach po 
Europie, także i do Anglii. - Wtedy to w maju 1662 roku roz
bił swój namiot w Londynie w „Covent Garden" i przedstawił tam-
tejszej publiczności lalkowego bohatera Pulcinellę wraz z jego 
partnerami, postaciami commedia dell'arte. - Wprowadzona per
sona błazna z miejsca zyskała ogromny aplauz i w końcu natu
ralizowała się. Pulcinella później Polichinella, Punchanello itd. za
czyna się zmieniać, nabierać coraz bardziej groteskowego wy

glądu. - Charakterystycznym staje się jego olbrzymi nos, wy
pukły brzuch i garb na plecach. Jego jaskrawy żółto-czerwony 
kostium przypomina strój średniowiecznych dworskich błaznów. 
- W końcu dostaje nowe angielskie nazwisko mr Punch i staje 
się do dnia dzisiejszego najukochańszym bohaterem angielskiego 
teatru lalek. 

. Punch przez swój zły charakter, w którym mógł znaleźć upo
dobanie jedynie niewykształcony lud warstw niższych, bliski jest 
Ryszardowi III i Sinobrodemu". 

Jindrich Veselay 

„Nie urodził się Punch tak złym, jak później nam się wydaje. 
Nie był ani złoczyńcą, ani łajdakiem - był tylko dowcipnisiem. 
Dopiero żywot między ludźmi... uczynił go złoczyńcą, niewiernym 
małżonkiem i mordercą własnego dziecka. Okrucieństwami 

i świństwami obdarzył go smak epoki, która życzyła sobie mieć 
je wyobrażone na scenie" . 

Arnold Racek 

„Punch jest okrutny ale... sprawiedliwy, tą sprawiedliwością losu, która wszystkim zgotowała je
den koniec. Rozdając uderzenia trafia nimi grzeszną połowę ludzkiej natury dając w ten sposób prze
wrotną satysfakcję z uogólnionej kary dla wszystkich ... 

Jeśli był kochankiem, to wyzutym z romantyzmu, jeśli intruzem to bezgranicznie bezczelnym. W 
postaci jego zawierały się różnorodne elementy - znak, że jego charakter ukształtował się zarówno 
pod wpływem tradycji komedii dell'arte, sceny elżbietańskiej jak i moralitetu angie1skiego''. 

Henryk Jurkowski 

„Nasz świat jest okrutny. Tak więc i mr Punch jest okrutny, bowiem Punch to nie schemat ale 
istota żywa i prawdziwa. Dlatego mimo swojego okrucieństwa obdarzany jest sympatią. Jego okru
cieństwo i drastyczność, która ma w końcu swoje głębokie korzenie już w mimie antycznym, czy an
gielskim dramacie renesansowym, nie jest celem ale jedynie środkiem. Obnażenie i poznanie okru
cieństwa w małym teatrze świata jest propozycją, jak ostatecznie je zwalczyć". 

Pavel Vasicek 



Aby odmalować życie i ukazać jego śmieszność, duch ludzki wynalazł 

teatr lalek, którego pierwszym aktorem jest błazen. 

Jonathan Swift 

Punch: Diabeł jest martw9! Diabeł jest martw9! 

„.Sprawiedliwą jest rzeczą nieść wojnę w kraj, 
gdy się go widzi spustoszonym przez głód, po
wietrze albo niezgody wewnętrzne„. 
Jest naród taki prosty, gruby i slaby, trzeba 
go zawojować i wymordowawszy jego połowę, 
drugą wziąć w kajdany, ale to dla przyprowa
dzenia go do obyczajowości. Najchwalebniejszą 
wojnę toczy monarcha, będąc od narodu ja
kiego o posiłek proszony, przychodzi wtedy na 
odsiecz i wypędziwszy najeźdźcę sam obejmu
je państwo, które obronił, a monarchę, który 
go na pomoc wezwał, zabija, bierze w kajdany 
albo na wygnanie wysyła.„ Narody ubogie są 

zgłodniałe, bogate ambitne. Głód z ambicją będzie zawsze i wiecznie w niezgodzie Z 
tych przyczyn rzemiosło wojskowe jest u nas najzaszczytniejsze. Człowiek wojskowy 
jest to jeden Jahu płatny, aby z zimną krwią zabijał sobie podobnych, którzy mu naj 
niniejszego złego nie uczynili... 

„.Liczba tych co się udają na prawnictwo i tłumaczenie prawa jest nieskończona i 
szarańczę przechodząca. Uczą się od pierwszych lat przedziwnej sztuki dowodzenia wy
krętną mową, że czarne jest białe, a białe - czarne, a to w proporcji do zapłaty, którą 
im się za to daje„. Umieją tylko swoje rzemiosło, a więc~j nic zgoła. Są to najprostsi 
ludzie na świecie we wszystkich innych materiałach. Nienawidzą literatury i innych 
umiejętności, a w zwyczajnym społeczeństwie życia są przykrzy, nudni, prostaccy, gru
bianie. Zawsze i wszędzie gotowi są do przeinaczenia zdrowego rozsądku i przekręcenia 
każdej rzeczy, o której się mówi . 
. „ W procesach osób oskarżonych o zbrodnię stanu metoda używana jest daleko krótsza 
i godniejsza zalecenia. Sędzia stara się wybadać sposób myślenia rządu i poznawszy go 
może uratować lub kazać powiesić zbrodniarza, zachowując przy tym jak najściślej 

wszystkie formalności prawnicze. 
Z „Podróży Guliwera" Jonathana Swifta. 



... Są trzy metody, przez które Jahu może się stać ministrem: pierwsza, iż umie rozpo
rządzać roztropnością, żoną, córką lub siostrą swoją, druga - zdradzić i zniszczyć swe
go poprzednika, trzecia - powstawać z zapalczywością we wszystkich publicznych 
zgromadzeniach na zepsucie dworu. Roztropny monarcha wybiera osobliwie tych, któ
rzy używają ostatniej metody, bo ci fanatyczni przeciwnicy stają się ministrami naj
posłuszniejszymi woli i namiętnościom swego pana. Mając wszystkie urzędy do swej 
dyspozycji, łatwo im jest utrzymać się na swoich miejscach, przekupując urzędami 

więksżą część senatu lub wielkiej rady„. 
„.Pierwszy minister, jest to istota bez radości i smutku, bez miłości i nienawiści, bez 
litości i gniewu, nie mająca żadnych innych namiętności poza pragnieniem bogactwa, 
władzy i tytułów. Używa on do wszystkiego swej mowy, wyjąwszy do wynurzenia 
swych myśli, nigdy nie mówi prawdy, jak tylko w zamiarze, ażeby ją trzymano za 
kłamstwo, nigdy kłamstwa, jak tylko, żeby je za prawdą uważano. Ci, których obma
wia, mogą być pewni swego wywyższenia, ci których chwali - niezawodnej zguby, 
przyrzeczenie zaś ministra osobliwie wzmocnione przysięgą, jest najgorszą oznaką. Każ
dy roztropny usuwa się wtedy i traci wszelkie nadzieje . 
... Nie tylko podejmujemy trud sprowadzania win z cudzych krajów, abyśmy w kraju 
nie mieli wody i innych bardzo dobrych napojów, ale dlatego iż wino sprawuje weso
łość, wypędza z umysłu naszego myśli poważne, napełnia nam głowę tysiącznymi głup
stwami, wzbudza w nas odwagę, rozprasza"Jojaźń, uwalnia nas na niejaki czas od ty
ranii rozumu, odejmuje nam możność używania naszych członków i wpędza w głęboki 

sen. Budzimy się z tego snu chorzy i smutni i używanie tego napoju staje się przyczyną 
chorób, które życie nasze czynią nieprzyjemne i krótkie. 

J onthan Swift 



Wszystkie nasze choroby pochodzą z pełności żołądka, skąd doktorowie nasi rozumnie 
wnoszą, że potrzebne jest wypróżnienie bądź przez womity, bądź przez stolec. Do tego 
trzeba ziół, minerałów, gum, olejków, skorup, soli, ekskrementów, kory z drzew, węży, 
gadzin, ryb, żab, pająków, i z tego wszystkiego robią oni napój tak brzydki i obrzyd
liwy, że po skosztowaniu go wzrusza się cała natura człowieka. To lekarstwo każą nam 

nasi doktorowie pić na wypróżnienie, jak oni to na
zywają: górą - przez womity. 
Na wypróżnienie dołem dobierają oni z magazynów 
swoich innych lekarstw i albo je nam każą pić jak 
tamte, albo też wpuszczają w nas one przez tył. 
Takowe lekarstwo czyści wenętrzności i wypróżnia 
je z wielkim natężeniem ze wszystkiego, co tylko w 
nich się znajduje. Nazywają to purgacją albo lewa
tywą. W chorobach prawdziwych, mających złośli

wy charakter, przepowiadają zwyczajnie śmierć, któ
ra jest zawsze w ich mocy, co się zaś tyczy polep
szenia, nigdy z pewnością przepowiedzieć tego nie 
mogą. W przypadku zaś, kiedy wbrew ich przepo
wiedzeniu stan choroby zaczyna się polepszać, umie
ją odpowiednią dawką tak chorego urządzić, aby nie 
uważano ich za fałszyw;ych proroków ... 
Przyrodzenie, mówią arcydowcipnie, dało nam otwór 
górny, widomy, dla nabierania w siebie pokarmów, 

otwór zaś sekretny, dolny, dla wyrzucania tychże. Choroba odmienia przyrodzony po
rządek ciała i dlatego, aby lekarstwo walczyło z naturą, trzeba odmienić użycie tych 
otworów, to jest połykać spodnim, a wypróżniając się górnym ... 

Jonathan Swift 
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