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Gdzie jesteś? 
Pytanie „gdzie jesteś?" jest pełne znaczenia. Należy ono do 

pytań podstawowych, jakie człowiek może postawić człowiekowi. Inne 
pytania są dopiero wtedy możliwe, gdy pytający zna już odpowie~ 
poprzednie pytanie; wtedy można pytać o drogę, o czaS', o imię. 
Gdy pytam o drogę, wiem, gdzie zapytany jest. Gdy pytam: „gdzie 
jesteś?", nie wiem tego. Nie znam jego poziomu, jego zasięgu, jego 
drogi. Nie umiem powiedzieć, co się dla niego liczy. 
· Nie ma też związku logicznego .między tym, co sobie myślimy. 
Nasze doświadczenia są różne. Każdy z nas odbiera świat po swojemu. 
Nie wiem nawet, czy to, co ty nazywasz kolorem żółtym, wygląda tak 
samo jak to, co ja określam tym słowem. Metafora monady bez okien 
wcale nie jest przesadą. 

A jednak zadajesz ml pytanie i ja na nie odpowiadam. 
To zdumiewające. Ze zdumienia wobec tego faktu rodzi się wielka 
filozofia - filozofia rozmowy. Rozmawiamy. Znaczy to: ty kwestionujesz 
mnie, a ja mimo to potwierdzam ciebie w twoim akcie kwestionowania 
mnie. Znaczy to również, iż ty aktem swego pytania zakwestionowałeś 
siebie, aby uznać mnie w tym, co ci powiem; właśnie pochylony ku· mnie 
czekasz na moją odpowiedź. Odpowiadając na twoje pytanie, 
potwierdzam siebie. W końcu bowiem to ja odpowiadam. Przyjmując 
moją odpowiędź, potwierdzasz mnie - mnie, którego przedtem pytaniem 
swoim zakwestionowałeś - zarazem potwierdzasz siebie, którego też 
kwestionowałeś, gdy zwracałeś się ku mnie. Po pytaniu i po odpowiedzi 
-w ogóle po rozmowie - nie jesteśmy już tacy sami, jak byliśmy przedtem. 
Coś sobie zawdzięczamy. 

Czym jest wzajemność? 
Wzajemność oznacza, że jesteśmy, jacy jesteśmy, poprzez siebie. To 
poprzez znaczy: możemy siebie obwiniać lub możemy być sobie 
wdzięczni. 

Józef Tischner 

"Filozofia dramatu" 
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MACIEJ WOJTYSZKO 

Autor 
Urodzony 16 kwietnia 1946 roku w Warszawie. Pseudonim Zofia Bez~y. 
Studiował na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.' Absolwe 
Wydziału Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Telewizyjnej w Łod 
. dyplom w 1973 roku . Asystent Mariusza Waltera w PWSTiTV w Łod 
Wykładowca białostockiej filii PWST w Warszawie, Wydziału Reżyserii TV 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od pażdziernika 1988 roku profesor 
Akademii Teatralnej w Warszawie. Dziekan Wydziału Reżyserii Akademii 
Teatralnej w Warszawie. W 1997 roku uzyskał tytuł naukowy profesora sztuk 
teatralnych. W latach 1990-1991 dyrektor artystyczny Teatru Powszechnego w 
Warszawie. 

Ważniejsze realizacje: 

Dla dzieci 

"Tajemnica szyfru Marabuta" - scenariusz na podstawie własnej powieści oraz 
reżyseria filmu rysunkowego. "Synteza" - scenariusz na podstawie własnej 
powieści, film fabularny, reżyseria Maciej Wojtyszko. "Sekret Wróżki" - sztuka 
teatralna na podstawie własnej powieści, premiera w Teatrze Narodowym 
w Warszawie, reżyseria Maciej Wojtyszko. "Rycerz Niezłomny czyli niewola 
księżniczki Parekscelencji" ·premiera w Teatrze Animacji w Poznaniu, reżyseria 
Leszek Chojnacki. "Pożarcie królewny Bluetki" - premiera w Szczecinie. 
"Poplątanie z pomieszaniem" - premiera w teatrze w Koszalinie i Teatrze 
Powszechnym w Warszawie, reżyseria Maciej Wojtyszko. "Bambuko albo 
skandal w krainie gier " - premiera w Teatrze Powszechnym w Warszawie, 
reżyseria Maciej Wojtyszko. "Skarby i upiory" - premiera w Teatrze Popularnym 
w Warszawie, reżyseria Maciej Wojtyszko. "Bromba i inni" - serial widowisk 
telewizyjnych na podstawie własnej powieści. "Są albo ich nie ma, czyli ostatnie 
odkrycia dotyczące krasnoludków" - widowisko telewizyjne, reżyseria Maciej 
Wojtyszko. 
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Dla dorosłych 

"Tik-tok" - film dyplomowy. "Zemsta nadchodzi o zmierzchu" - widowisko lewizyjne, • reżyseria Maciej Wojtyszko. "Epilog" - opowieść z życia Adama Mickiewi a, film 
telewizyjny, reżyseria Maciej Wojtyszko. "Moment" - film dokumentalny według se ariu 
napisanego wspólnie z Wilhelmem Hollendrem. "Wznowienie" - premiera w Teatr arym 
w Krakowie. "Semiramida" - premiera w Teatrze Współczesnym w Warszawie, reżyseria 
Erwin AXer. "Żelazna konstrukcja" - premiera w Teatrze Powszechnym w Warszawie, 
reżyseria Maciej Wojtyszko. "Opera Granda" - na podstawie scenariusza napisanego 
wspólnie z Aldoną Krasucką, premiera w Teatrze Ateneum w Warszawie. "Kraina 
kłamczuchów" - premiera w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. "Ferdydurke" - adaptacja 
telewizyjna, reżyseria Maciej Wojtyszko. "Miodowe lata" - realizacja 60 odcinków serialu 
telewizyjnego. 

Nagrody i wyróżnienia 

Pierwsza nagroda za utwór "Są albo ich nie ma ... " - konkurs zamknięty na widowisko 
telewizyjne dla dzieci. 
Pierwsza nagroda w Ili Ogólnopolskim Konkursie na Sztukę Lalkową za "Wakacje Smoka 
Bonawentury". 
Nagroda Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji za twórcze osiągnięcia 
w dziedzinie reżyserii w Teatrze Telewizji. 
Nagroda Prezydium Zarządu Głównego Związku Artystów Scen Polskich. 
Nagroda im. Leona Schillera za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie reżyserii. 
Nagroda Miasta Wrocławia za twórczość teatralną 
Nagroda Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży, za twórcze 
poszukiwania w dziedzinie reżyserii oraz w zakresie nowych form filmów telewizyjnych 
i kinematograficznych. 
Doroczne wyróżnienie Rady Funduszu Literatury za rok 1985 za książkę "Saga rodu 
Klaptunów". 
Wyróżnienie w Konkursie Ministerstwa Kultury i Sztuki na utwór dramatyczny za sztukę 
NKraina kłamczuchów". 
"Złoty ekran 1997" 

. Srebrny KrZ:yż<Zasługj i Medal Edukacji Narodowej. ' 
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"Żaden ·aktor nie stworzy wyobrażenia człowieka w ogóle, właśnie 
dlatego, że sam jest człowiekiem. Może to uczynić tylko lalka, właśnie dlatego, 
że nim nie jest" - Siergiej Obrazcow . 

Śyviat według lalek 

I być może właśnie z tego powodu człowiek postanowił stworzyć własną 
imitację i opowiedzieć prawdę o samym sobie. Kto zrobił to pierwszy - nie 
wiadomo. Bezsprzecznym pozostaje fakt, że lalki towarzyszą ludzkości 
od zarania jej dziejów. 

Skąd się wzięły? 

Dociekanie kto, kiedy i w jakich okolicznościach wymyślił lalkę jest być 
może ciekawym zajęciem pozostającym je w sferze dociekań antropologów 
kultury. Teorii na ten temat można by zebrać w kilkadziesiąt opasłych tomów. 
Wiadomo jedno - istnieje kilka prawdopodobnych miejsc narodzin, a są nimi 
Indie, Grecja j Egipt. W literaturze encyklopedycznej przyjęło się uznawać, 
że lalką po raz pierwszy poruszono w starożytnym Egipcie. Potem, tak 
uprzedmiotowiona idea dzielenia się emocjami, refleksjami i doświadczeniami, 
znalazła przyjazny grunt w Azji, Afryce, Amęryce i Europie. Kolejność oczywiście 
mogła być inna. Naukowcy osiągnęli jednak w tej dziedzinie pewien konsensus. 
Lalka jako taka, to młodsza krewna lalki kultowej. To sformułowanie w dalszym 
ciągu nie daje odpowiedzi na stawiane bez przerwy pytania o genezę globalnego 
zjawiska kulturowego jakim kiedyś stała się lalka. 
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• Worek z lalkami 

Każdorazowe użycie terminu lalka wzburzy zapewne wszystkich ty~h, ~i:ym bliski 
jest ten środek artystycznego wyrazu. Uznają go bowiem za mało precyzyjny i. .. będą 
mieli rację! Potoczność języka wkłada całą rodzinę animowanych przez aktora postaci · 
do worka z napisem lalki. Rzetelność wymaga, aby przypomnieć, że ta rodzina składa się ·.~~ 
z różniących się od siebie przedstawicieli. Mamy więc nakładaną bezpośrednio na dłor'J .. '-t: ~,f.J 
aktora pacynkę (lalka rękawiczkowa), marionetkę - poruszaną przez animatorów ,..'':::•• 
stojących na podeście, ponad sceną, za pomocą drutów lub nitek, kukiełk - osadzoną 
na kiju, poruszaną od dołu, lalkę cieniową - wykonaną najczęściej z W,Yprawio ·skóry, 
barwnie pomalowaną i umieszczoną za oświetlonym ekranem. Ojczyzną lalki cie iowej 
są Chiny. Popularność zdobyła sobie również w Birmie, Indiach, Indonezji. Eur ejsk 
krewną lalki cieniowej są tzw. cienie hiszpańskie. Rolę lalek przejęli aktorzy, y 
za .pomocą cieni swoich postaci i ekranu odtwarzają akcję sztuki. Jednymi z ciekawszych 
lalek są te wykorzystywane w japońskim teatrze bunraku. Początek tego teatru datowane 
są na wiek XVI lub XVI I. Jego nazwa pochoózi od pseudonimu artystycznego lalkarza 

emura Bunraku, który wpadł na pomysł, aby opowieści ilustrować właśnie lalkami. Teatr 
unraku jak każde zjawisko ewoluował, osiągając wysoki poziom kodyfikacji. Obowiązują 

w nim sztywne reguły rządzące wymiarami i kształtem sceny, dekoracji (realistyczna 
scenografia) oraz ruchu lalek. W teatrze bunraku grają lalki poruszane aż przez trzech 
animatorów, mają ruchome oczy, brwi lusta. 

Podatna Europa 
4 I 
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Tradycje teatru lalek starożytnych Greków i Rzymian rozprzestrzeniły się na całą 
Europę. W Średniowieczu, lalki wykorzystywano przede wszystkim jako narzędzie kultu 
religijnego, głównie w misteriach przygotowywanych na Boże Narodzenie. i Wielkanoc. 
Renesans i Barok przyniósł odwrócenie tychże proporcji. Swój znaczący status lalki 
zawdzięczają przede wszystkim romantykom. Szczególne zasługi ma tutaj George Sand, 
która uważała, że właściwie nie ma różnicy pomiędzy teatrem dramatycznym a lalkowym. 
Inni, na przykład von Kleist i Goethe, pisali traktaty i sztuki o teatrze lalek. Czy Faust jest 
pierwowzorem postaci, którą Goethe zobaczył przypadkiem w trakcie jednego 
z lalkowych spektakli, jak sugeruje Ewa Wilk z "Polityki"? W połowie dziewiętnastego 
stulecia zaczęto przywiązywać coraz większe znaczenie do funkcji dydaktycznej 
i edukacyjnej lalek. Powstaje teatr lalek adresowany do dzieci. Od tej pory średnia wieku 
widzów tego teatru zaczyna gwałtownie spadać. Jednak w dalszym ciągu powstawały 
dramaty pisane tylko i wyłącznie na potrzeby animowanych postaci. Teoretycy teatru 
szukali w lalkach idealnego aktora, tak jak Craig czy też Briusow. Zawirowania minionego 
stulecia mocno wplątały lalki w świat polityki. Wykorzystywano je w tzw. "słusznych" 
sprawach. Kpiły, szydziły, były heroldem ulicy, głosiły ideologię faszyzmu i agitowały 
na rzecz komunizmu. 

Małgorzata 

Boratyńska 
Reżyser 

Ukończyła Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 
w Warszawie oraz Wydział Reżyserii Dramatu Akademii Teatralnej. Pracowała 
w Teatrze na Targówku, Teatrze Narodowym, Teatrze Powszechnym w Warszawie, 
Scenie na Piętrze w Poznaniu. Publiczność kinowa i telewizyjna zna Boratyńską 
między innymi z takich filmów jak: "Białe tango", "Gry i zabawy", "Siekierezada", 
"Tulipan", "W labiryncie", "Dekalog 9", "W środku Europy", "Rzeka kłamstwa", 
"Żegnaj Rockefeller", "Falstart", "Napoleon w Europie". 

Spośród dokonań reżyserskich Boratyńskiej należy wymienić: "Sen 
Wujaszka" według Fiodora Dostojewskiego w Teatrze Ateneum w Warszawie 
- spektakl zaliczony do trzech najlepszych przedstawień sezonu teatralnego 
1995/1996 w Warszawie, "Opętany" na podstawie wierszy Bolesława Leśmiana 
- Teatr Ateneum 1998 rok, "Vivat Konstytucja" - spektakl przygotowany dla Teatru 
Maska w Lublinie w 1998 roku, "Przy drzwiach zamkniętych" J. P. Sartre'a grane 
wspólnie z "Farrago" Lidii Amejko pod tytułem "Życie po życiu" - Teatr im. Wojciecha 
Bogusławskiego w Kaliszu, "Stypa, czyli suszenie głów" na podstawie własnego 
tekstu - spektakl wystawiony w ramach Festiwalu Teatralnego "Azyl" w 1999 roku, 
"Miłości Chopina" spektakl muzyczny Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, 
premiera odbyła się w Muzeum im. Paderewskiego w warszawskich Łazienkach . 

Małgorzata Boratyńska od 1997 roku zajmuje się również reżyserią 
dubbingu polskiego we współpracy ze studiami filmowymi : Master Film, Start 
International oraz Eurocom. Ponadto zajmuje się malarstwem i grafiką 
komputerową. Ma na koncie kilka indywidualnych wystaw. Jest także autorką 
ilustracji czasopism i okładek książkowych . 



Dyrektor 
Robert Czechowski 
Zastępca dyrektora 

Mieczysław Trzęsowski 
Asystent dyrektora 
Magdalena Cajdler 

Sekretariat 
Karina Guzielak 
Główny księgowy 

Zofia Piórkowska 
Kierownik literacki 

Paweł Kamza 
Sekretarz literacki 

Piotr Rajkowski 
Redaktor graficzny 
Joanna Malinowska 

Koordynator pracy artystycznej, 
bibliotekarz, archiwista 

Natalia Gabryś 
Impresariat 

Monika Olczyk 
Joanna Sobocka 

Aneta Joachimkowska 
Liliana Skutecka 

Kierownik techniczny - Mariusz Guglas 
Brygadier sceny - Grzegorz Szary 

Brygada obsługi sceny - Józef Krótkiewicz, Roman Kalinowski, Dariusz Kopeć, Tadeusz Lichocki 
PRACOWNIE 

Krawiectwo damskie - Jadwiga Kurzawa, Barbara Przybyła 
Krawiectwo męskie - Henryk Piątkowski, 

Józef Podegrodzki 
Stolarze - Marek Aranowski, Paweł Grochowski 

Ślusarz - Ryszard Kubiak 
Tapicer - Jan Nowak 

Malarze dekoratorzy - Jolanta Pawłowska, Agata Szymańska-Rogozińska 
Grafik komputerowy - Roman Frątczak 

Modystka - Genowefa Plewa 
Fryzjerki.charakteryzatorki -Anna Czajczyńska, Wiesława Antczak 

Rekwizytor - Maciej Górnicki 
Garderobiane, rekwizytorki - Elżbieta Pałucka, Magdalena Wypych, Irena Pawlaczy, Halina Rokoszewska 

Oświetleniowcy - Janusz Szychta, Adam Glapiński, Dariusz Sałdziński, Wiesław Jezierski 
Akustycy - Sebastian Jochan, Andrzej Drużbiak 

Farbiarka - Halina Pilawa 

PRZYJACIELE TEATRU 
Pani 

HALINA SROCZYŃSKA 

Państwo 
URSZULA I SŁAWOMIR JAKUBOWSCY 
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yka Wyrobów Runowych - Runotex S.A, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. Kalisz, 15 

Bank Handlowy Oddział Kalisz. ~·l "-
Fabryka Wyrobów Cukierniczych - Kaliszanka , • _ • ' 

Bank Zachodni WBK S.A. . Raiffeisen Bank Polska S.A., • . . 
PKO BP - Oddział Kalisz, ZPJ Wistil S.A. , · -

Bank Przemysłowy S.A., Nestle Polska S.A. - producent wyrobów marki Winiary, 
Hellena, Zakład Gazowniczy Kalisz, Energetyka Kaliska S.A. , 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji , 
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKD, 

Jerzy i Tomasz Wypychowie , Centrum Usług Specjalistycznych - Wiesław Jankowski, 
Firma Budowlana -Antczak, Agencja Reklamowa MAX-1 S.C. , 

Agencja Reklamowa BAJ, P.U.E: , Zentex Sp. z o.o., lmprovex S.C., 
Specjalistyczne Usługi Budowlane - Jerzy Dulnik, PCMB S.A. - Oddział w Kaliszu, 
Kawiarnia Muzealna - Roman Bartosik, Multi-Ex S.A.. Kaliską Fundacja Kultury, 

Oossche Poland Sp. z o.o ., Restauracja NOT. 
Zakład Mięsny- Irena i Józef Krążyńscy, Technika grzewcza i sanitarna - Optimal , 

PPHU Budkom, J . Hofman i K. Kosecki , Malfarb Sp. z o.o., 
siębiorstwo Usług Budowlanych - Mariusz Szuleta, Gruntpol, Genderka - Janusz Genderka, Kal-Pab . 

Kwiaty dla artystów przygotowują : 
J. i W . Śniochowie , Ki R Garbaczowie, J . i Cz. Klimczakowie 

- Kwiaty na premierę przygotowują : 
K. i R. Garbaczowie 

Sponsorami bankietu są : 

Zakłady Mięsne Sokołów Koło , Energo-Optyrnal, Zakłady Mięsne Krotoszyn, 
Restauracja KTW 
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IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU 
PL. BOGUSŁAWSKIEGO 1 

62-800 KALISZ 

Tel. r62) 502 32 22 
e-mail: 

teatr@teatr.kalisz.pl 
sekretariat@teatr. kalisz. pl 

literacki@teatr. kalisz. pl 
impresariat@teatf. Ralisz. pl 

IMPRESARIAT 
Przyjmuje zamówienia na bilety indywidualne I zbiorowe od poniedziałku do piątku od 8 .00 do 15.00. 

Tel. 502 33 83, 502 46 06, 502 32 22 wew. 129. Rezerwację prosimy potwierdzać pod 
numerem faksu: 502 46 06. 

KASA 'TEATRU 
Prowadzi rezerwację I sprzedaż biletów indywidualnych. Sprzedaż biletów od wtorku do piątku : od 

9.00 do 17 .OO I na dwie godziny przed spektaklem, w soboty: od 15.00 do 19.00, 

„ 

w niedziele: na dwie godziny przed spektaklem. 

PATRONAT 
INTERNETOWY 

PORTAL INTERNETOWY 

www.101.PL 

PATRONAT MEDIALNY 
ł 

radio centrum kalisz 

106,4 FM 

-

Redakcja programu, projekt graficzny, skład i łamanie : Piotr Rajkowski 
Druk: Zakład Usług Poligraficznych REMA, ul. Zamełki 14, Kalisz. 

Wydawca : Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu . 


