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„Myślę, że aby przyciągnąć na nowo 
uwagę publiczności ku naszym ulubio
nym autorom, winniśmy ukazać w dzie
łach tych autorów nowe zalety. Jeżeli 

pragniemy udowodnić ich żywotność, 

trzeba nam ustalić nowe związki między 
przeszłością a teraźniejszością. Słowem, 

chodzi o to, aby literaturę klasyczną osą
dzać i oceniać z nowego punktu widze
nia". 

ADAM MICKIEWICZ 



O PRAPREMIERZE „KORDIANA" 

„Stanowczej t rzeba był o decyzji, wiele odwagi i uporu 
ze st rony cZ'łowieka , który doprowadził do p ierwszej tea
t ralnej realizac j i dramatu „niescenicznego". Człowiekiem 
tym był właśnie Kotarb ińskli. , dram atem - Kor d ian. Wśród 
okoliczn~ci sprzyj ających dążeniom dyrektora krakow
S:k!iego Teatru Miejskiego wymien1ić trzeba p rzede wszyst
k im dwie : powodzenie, jakli.ro cieszyła się w wiedeńskim 
Bur~theater inscen'izacji II cz. Faus1ta (drugi to j uż r az -
podobnie jalk w p rzypadlku Horsmyfus,k!iego - wzór Wiedlll'ia 
forował drogę aut orowi Mazepy), oraz stały wzrost zain
teresowania twórczością Słowackiego, stwarzający podatny 
grunt dla wprowadzenia na scenę nawet takich dramatów 
poety, k tóre uważano dotąd za nie nadające się do reali
zac ji teatralnej. Op a ciem i pożyiwką dl.a ówczesnego kultu 
autora Balladyny stały się ro. i:11r poglądy przedstawione 
w książce Ignacego Mat us zewskie1go pt. Słowacki a nowa 
sztuka. Praca ta , ciesząca się ogromną popularnością, wy
ikazywała 11bieżności między twórczością Słowackiego a prą
dami literac1kimti Młodej Polski, czyniąc z poety prelkur
sora modernizmu. Tego rodzaju ar,gumentacja mogła wów
czas najslkuteczniej działać na korzyść artysty. 

W takich to olkolicznośctiach przystępował Józef Kotar
bifusk'i do inscenizac jd. Kordiana. Ce1lem pierwszych jego 
zabiegów było dokonanie skrótów, których r ezultatem stało 
się ograniczenie treści dramatu do dziejów głównego boha
ter a. W podobny sposób postępowali zresztą i inn i t wórcy 
pierws,żych insceniza,cj'i. „dram aitów literae:kich", np. Dziady 
wys1tawlione w i-. 1901 w cipracowaruu· Wyspiańskiego były 
przede wszys,tJkli.m dramatem Gustaw a-Konrada. 

Zgodnie z przyjętą zasadą a daptacji odrzucił Kotarbiń
ski takie padie utwor u, jalk Pr zygotowanie, Prolog, scena 
koronacyjna czy scena rw szpitalu wariatów. Względy 
„ideologiczne" podyktowały mu usun ięctie sceny w Watyka
nie: skreślił ją jako rażą,cą uczucia religi jne widzów. 

Zapewne p r zedis1tawienie opafite na tak okrojonym teikście 
nie oddawało ist'()lty uitwortl, nie wyrażało wszystkiego, co 
chciał powied~ieć ,poeta. Przemówiły jednak ze sceny po
S>t aei jednego jeszcze wyibiltn ego dramatu J uliusza Słowac
k iego, ucieleśnU się naj-większy obok Gustawa-Konrad a 
bohater naszego dramatu romantycznego - Kordian. A to 
już było bardzo wiele . 
Publiczność przyjęła przedstawienie entuzjastycznie i, 

podo'binie jak niegdyś w Warszawie premiera Mazepy, 
spelktalkl stał się manife!'<taicją paitriotyczną . Tr udno opisać 
wzr uszenie wiidm.11mi, gdy - po raz pierwszy niem al od 
s·t u lat- ukazało s i ę oczom widzów wo}S'ko polsikie. Nie 
miał w owej chw ili znacze-nia faM , że byili to tyllko staty
ści poprzebierani w mundury-lkost~umy, ważne było , że oto 
w takt Mazurka Dąbrowslkiego ożywała bohaterska naro
dowa przeszłość. I mimo w szelkich braków tej pierwszej 
inscenizacji, mi:mo pry1mityw;nych dekoracji (szczyt Mont 
Blanc trzes.u:zał niebezpiecznie pod stopami Kordiana, 
tktóry gł ową dotykał obłoków z dykty, a nie dość liczne 
szeregi polskiego woj-sika na placu Saskim uzupełniał ferm 
z wymalowanymi żołnierz 3 mi , ustawiony za dwoma rzę
d 3:mi statystów) Kordian pokaza1n y przez Kotarbińskiego 
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tak porwał w·idownię, tak poruszył jej pa triotyczne uczu
cia, jak mógł tego pragnąć Słowacki. 
W8lną za•s ługę należy tu przypisać znakomitym aktorom, 

odtw6rcom postaci dramatu. Wyliczm y najważniejszych: 
Ludwika Solsk iego (który również reżyserował to przed
stawien ia) jako Prezesa spiskowców, Władysława Roma
na - w roli ks . Konstantego, Leona Stępowskiego w roli 
Grzegor za, Kons tancj ę Bednarzewską - jako Laurę, Marię 
Przybybko w roli Violetty. P rawdziwym bohaterem wie
czoru był Michał Tarasiewicz, wykonawca r oli tytułowej. 
ów pierwszy Kordian był inny od wszystkic h późniejszych 
wcieleń tej po taci. Nas!tępcy Tara'Siewicza, a nie brakło 
wśród nich sław naszego teatru, przeważnie upraszczali 
wewnętrzną prolblemaityikę bohaiter a sprowadzając jej kom
plikacje do jednej przyczyny: h'isitorii. W wykonaniu Mi
chała Tarasiewicza „cieripienia Kordiana budziły współczu
cie i szacunek, art ys.ta ulrnzywał na}istotniejszą stronę po
staci - jej baj.ronizm, życie, gdzie m arzenie zastępuje 
działanie. Porywające były te chwile na przes•trzeni całego 
przeds1tawienia, kiedy Kordian Tar<:siewicz3. budził się 
i rwał do czynu, jego szczery eirntuz jazm zaisługiwał na 
wiarę. Kiedy zrobiony został przerz niego pierwszy krok, 
kiedy myśl jego już się zaczęła urzeczywis·tni2ć, Kordian 
Tar2siewicza przeżywał momenty załamania. Był praw
dziwy, niekłamany tr2gizm, gdy zamierał w zwątpie!1Ji.u. 
Tarasiewicz nadal postaci to, oo jest symbolem iei pnetycz
ności - godność przeżyć". Ten opis gry wielkiego artysty 
podany przez inscenizatora prapremiery Kordiana uzupeł
nijmy stwierdzeniem, że Tarasiewicz mia~ „przyrodzone" 
warunki do tej roli - zm-ówno . zewnętrzne, jak wewnętrz
ne. Był on aktorem niezwyik'le mocno zrośniętym z e .::: oką 
Młodej Polsiki i bardzo dla niej ch c: raikteryistycznyim. W 
okresie gdy patrzono na Słowackiego przez pry=at po
krewieńs.tw z modernizmem, taka kreacja musiała szcze
gólnie zachwycać, wyrażając ducha czasu współczesnego 
poecie i czasu współczesnego widzem. Taras.iewicz odtwa
rzał positać Kordiana przez długie l at a, także wtedy, gdy 
po opUJSzczeniu Krak-0wa występował tylko gościnnie na 
scenie Teatru M!iejsiki go czy też gdy wojenne losy (w la
t och 1914-1918) zawiodły go wra-z z teatrem Szyfmana do 
Rosji. 
Najsłabszą s·troną krakowskiego p,rze<lstawienia była 

-0prawa plastyc.zna, choć dyrekcja zaprosiła do współpracy 
zmmego m alarza, Włodzimierza Tetmajera. Mimo całej 
trosikliwości, jaką otoczono spektakl, nie doceniono wagi 
tej sprawy i tylk-0 parę scen otrzymało nowe dekoracje 
(między innymi wspomniana już scena na pl::: cu Sasikim, 
będąca powiększuną kopią obrazu Jakuba Rosena), poza 
tyim wybrano, co s1ię d ało, z magazynów". 
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JULIUSZ SLOW ACKI 
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WIELCYŚMY BYLI I ŚMIESZNIŚ~IY BYLI„. 

Wielcyśmy b yli i śmiesz.niśmy byli, 
Bośmy Silę duchem bożym tak popili, 
że nam pogórza, ojczyste grobowce 
Przy dźwięku fletni skakały jak owce, 
A górom onym skaczącym na głowie 
Stali olbrzymy - miecza aniołowie. 

Ustały dla nas bić god zin zegary, 
Duch nie miał czasu, a czas n ie miał miary; 
Szedł błyskawicą do wieczności progu 
Duch - a stał wiei;zność - kiedy stanął w Bogu. 
Zaprawdę powiem, bracia m oi mm, 
żeśmy się duchem przeświętym .popili. 

Teraz jesteśmy z ducha wytrzeźwieni, 

Bracia rozumni - czciciele p ieczeni... 
W głowach ~ię nie ómi, jaJk p ierwej , słonecznie, 

F letnie nie graj ą, mogiły śpią wiecznie , 
Czas nasz zgodzony z ziemi zegar ami -
Stoim i śpiemy ... a świat śpi pod nami. 

' 



Szatan 
Kordian 

* * * 
Grzegorz 
Laura 
Pa:nna 
Dozorca Hyde Parku 

Chór 

Wioletta 
Papież 

Anioł 

Pierwszy z ludu 
Drugi z ludu 
Pier wszy młodzieniec 
Drugi młodzieniec 
Szewc 
Szlachcic 

Car 

JULIUSZ SLOWAC KI 

KO R D I AN 
dramat romantyczny 

O B SA O A : 

Rorrwn Kruczkowski 
- Sylwester Woroniecki 
- Edmund Pietryk 
- Stanisław Olejarnik 

Ewa Kania 

* * * 
Piotr Suchora l Barbara Koziarska 
Justyna M oszówna 

- Wanda W ieszczycka 
Ewa Wolf 
Urszula R ydzewska 

- Aleksander Aleksy 
Zbigniew Górsk i 
Witold Lisowski 

- Stanisław Stojko 

Carowa 
Stojący na kolumnie 
Prezes 
Biskup 
Szyldwach 

Spiskowi 

Imaginacja 

Strach 

Widmo 
Narrator 
1Wielki Książę 

Barbara Wronowska 
.Jerzy Krasuń 
Krystyn Wójcik 
W itold Zarychta 
Maciej Pol,aski 

I Edwin Petrykat 
Jerzy Krasuń. · 
Tadeusz Kuduk 
Zbigniew Górski 
Józef Onyszkiewicz 
Piotr Suchora · 

f Roman Bartosiewicz 
-l Maciej Polaski 

Roman Kruczkowski 
Roman Kruczkowski 

Tadeusz Kuduk 
- Józef Onyszkiewicz Kons1tanty - Kazimierz Siedlecki 

- Maciej Polaski 
- Stanisław Maleszewsk! 
- {Roman Bartosiewicz 

Tadeusz Borowski 

Kuruta 

Oficerowie 

Ksiądz 

Witold Lisowsk i 

- {Roman Kruczkowski 
Zbigniew Górski 

- Stanisław Stojko 

Reżyseria - Adam Hanuszkiewicz 
Współpraca reżyserska - Wojciech Zeidler 
Asystent reżysera - Jerzy Krasuń 

Scenografia - Xymena Zaniewska 
Mariusz Chwedczuk 

Opracowanie muzyczne - Andrzej Kurylewicz 

Premiera we wrześniu 1970 r. 



P IERRE-AIME TOUCHARD *) 

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO TEATRU 

„P rzed jakimiś trzynastu laty wiedzieliśmy doskonale co 
to t akiego inscenizacja . Znali śmy jej zadania i granice. 
Oczekiwaliśmy, że inscenizator wyjaśni nam tekst, obda
rzy go życiem scer.icznym, r uchem, że przyczyni się do 
tworzenia tego przeistoczonego świata , który stanowi właś
ciwy świat teatru, choćby nawet realistycznego, Żądaliśmy 
od inscenizacji, by nigdy nie zapominała, że jest służką ·
j eśli nie tekstu - bo godziliśmy się, że niekiedy wyręcza 
tekst - to pr zynajmniej dzieła takiego, jakim je pomyślał 
autor tekstu. Inscenizator był tym, któr y p rezentuje dzieło 
napisane lub wymarzone, w imię którego uzasadnia i narzu
ca swój autorytet, zapewniając harmonię i j ednolitość spek
taklu i pomagając każdemu z współtwórców (aktor , sceno
graf, muzyk), by wypełnił w ramach całości całe swe zadanie 
podyktowane szacunkiem wobec dzieła - i nic ponadto. 
Jeśli zaś idzie o publiczność, jej pozorna bierność nie nasu
wała wątpliwości co do intensywności przeżyć , które - jak 
byliśmy o tym przeświadczeni - miały żywot znacznie dłuż
szy niż samo przedstawienie. 

Wszystkie te zasady zostały namiętnie zakwestionowane, 
nie tylko przez Brechta (okazał się on ostatecznie najbar
dziej wymagający z autorów-inscenizatorów), co przez nowe 
pokolenie teoretyków i praktyków, wśród których dominuje 
przekonanie, że teatr powinien umożliwić wypowiadanie 
się i tworzenie każdemu z współtwórców spektaklu. łącznie 
z publicznością, nie zaś pozostawiać ten przywilej tylko 
autorowi. 

Trzeba przede wszystkim zauważyć, że malarstwo, rzeźba , 
muzyka, poezja i taniec dały wyraz tym tendencj om , znacz
nie wcześniej , nim zaznaczyły się one w teatrze. W istocie 
gdy nadrealizm i wszystkie związane z nim szkoły dokonały 
rewolucyjnego przewrotu we wszelkich dziedzinach sztuki. 
międzywojenny teatr francuski stanowi przykład zadziwia
jącej równowagi i zdrowego rozsądku. 

Czasy „Cartelu", mimo że niezbyt obfitujące w autorów, 
uch odziły za jeden z najpomyślniejszych okresów naszego 
teatru . Jeśli podnosiły się pojedyncze głosy oburzenia pr ze
ciwko pogodzie ducha, ignorującej najdramatyczniejsze 
~prawy współczesnego życia. musiały one - jak to było 
w wypadk u Artauda - czekać z górą dwadzieścia lat na 
jal):iś odzew. 

Dwudziestoletnie opóźnienie, jakie teatr wykazuje zazwy
cza j w stosunku do innych sztuk, wiąże się prawdopodobnie 
z koniecznością zwracania się do dosyć rozległej i jednolitej 
publiczności zespołowej , podczas gdy inne rodzaje sztuki 
bądź z zasady zwracają się do pojedynczego odbiorcy, bądź 
docieraj ą jedynie do grupki wybrańców. Jeśli jednak jakaś 
inowacja trafia do teatru, znaczy to, że dokonała się juź 
głęboka przemiana obyczajów. Trzeba było całego dorobku 
myśli marksistowskiej i freudowskiej , doświadczeń nowej 
wojny, grozy sianej przez bombę atomowa i niepokojów, 
właściwych światu , którego absurdalność podkreślają jeszcze 
zawrotne osiągnięcia nauki - by klasyczna w sumie sztuka 

11 



pierwszej połowy wieku XX ustąpiła miejsca teatrowi ba
roku i rewolucyjności. 

Nie da się chyba zaprzeczyć, że wśród pokoleń. które 
przeżyły te Jata niepokoj u i trwogi, upowszechniły się po
stawy nerwicowe, z tym wszystkim, co taki stan implik uje, 
to znaczy z cierpieniami. odczuw anymi jako coś przeraźli
wegg i tym samym nie do przekazania. 
Każdy odczuwał potrzebę wykrzyczenia swej rozpaczy, 

cbrzydzenia, buntu, odmawiając komukolwiek poza sob<1 
samym prawa czy wręcz możliwości zastąpienia go w tej 
mierze. W ten sposób tłumaczę sobie zakwest ionowanie 
autora jako uprzywilejowanego wyraziciela ludzkiej męki. 
Reżyser, ak tor, dręczeni indywidualnym niepokojem, chcieli 
sami wypowiadać własne treści. Uznali siebie za twórców, 
równych wszelkim innym, i na zasadzie swoistej wielko
duszności zażądali takich samych praw dla każdego z w i
dzów. 

Rozumiemy teraz, czemu cała estetyka „Cartelu" w swym 
idealizmie wydawała się czymś oburzającym tym ludziom , 
którzy - dosłownie i przenośnie - w ili się z bólu. Rozu
miemy, dlaczego tak zaciekle odrzucali wszystko, co od ar
chitektury sal po strukturę sztuk wydawało im się pójściem 
na ugodę z odwiecznym zakłamywaniem ludzkiego losu . 

W przekonaniu tych udręczonych inscenizacja n ie powinna 
przyłączać sit;- p rzez swą dyscyplinę i zewnętrzny ład do 
narkotyzowania świadomości . Zbuntowani z lat 1955-70 
odrzucali natomiast w szelk i przebłysk nadziei. Istniała dla 
nich tylko jedna rzeczywistość - n iewypowiedziane udręki 
absurdalnego losu i zamkniętego widnokręgu. Ta jedna 
prawda zasługiwała na t<ł , by pluć nią w twarz światu, a w 
im większym dokonywało się to nieładzie, zgorszeniu, za
przeczeniu wszelkiego spokoj u - tym większa miała być 
siła tej prawdy. Ten huragan zmiatał teatr. zmiatał sztukę. 

Niemniej lata mijały , a świat się nie zawalił. Wydawało 
się nawet, że zadomowił się w swojej tymczasowości. 

Nie znaczy to, jakoby całe gorzkie doświadczenie poszło 
na marne. Teatr w istocie obalił przegrody, oddzielające go 
od twardej ziemskiej rzeczywistości. Sięga jąc aż do samo
okaleczenia p o wszelkie w zbronione słowa i gesty - zyskał 
jednak nie znaną dotychczas wolność poszukiwań. Na 
deskach scenicznych mogą pojawiać się wszelkie uematy, 
namiętności, cierpienia, mogą wypowiadać się wszelkie 
bunty. Ciało, w poprzednich wiekach wielki paralityk i nie
mowa, przeszło kurację rehabilitacyjną: nauczono je nie 
tylko poruszać się , ale i mówić . Scenografi a zyskała swobodę 
i ruchliwość, nie do pomyślenia jeszcze przed dwudziestu 
laty. Przezwyciężono nawet prawo czasu. Ale równocześnie 
zaczyna się niepostrzeżenie odradzać element, którego pry
m at tak zacięcie zwalczano: tekst. Toczą się całe batalie 
wokół „Ryszarda 111", „Bereniki". Reżyser poczytu je sobie 
za chlubny obowiązek długie , intymne rozmowy z autorem; 
z dziełem". 

„Im dłużej zastanawiam s ię nad obecną rewolucją teatral 
ną, tym bardziej u twierdzam się w przekonaniu, że wiąże 
s i ę ona z koniecznością zdobycia widza m asowego. Bez
względne, całkowite i rzekomo ostateczne potępienie trady
cyjnej spuścizny bierze początek z prześw i adczenia , że język 
teatralny, przekazany nam przez tradycję arystotelesowską, 
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przyswojoną i przetworwną przez francuski wiek XVII, że 
więc język ten nie jest w stanie trafić do „antypubliczności", 
odkrytej w Villeurbanne, to znaczy do rzeszy widzów, któ
r zy z racji swej sytuacji społecznej znaleźli się poza kulturą 
teatralną i nie potrafią włączyć się w jej nurt". 

[„LE MONDE"] 

•) Wybitny francuski teoretyk teatru współczesnego. 



STEF ANIA SKWARCZYŃSKA 

DRAMAT - LITERATURA CZY TEATR? 

(fragmenty) 

Ciągle jeszcze zachodzi u nas - i to we względnie sze
rokiim zasięgu społecznym - pewne zasadnicze n1iepor o
zumienie między w id zem teatralnym a teatrem, a ściślej : 
między widzem teatralnym a dziełem sztuki teatraln ej. 
Bywa, że ien czy ów włdz teatralny daje temu niepoto
zum1ieniu p ublicysrtyCZ1ny wyoraz, gdy - wchodząc w kom
petencje krytyką teatiralnego, którym nie jest - staje w 
obron1ie rżekomo p-Olkrzywdzonego przez teatr dramatur
ga, a to w imię jakiejś ponoć obowiązującej teatr „wier
ności" rw stosunku do literackiego tekstu dramatu. Rzecz 
zupełnie tak wygląda, jakby do powszechnej świadomo
ści dotąd nie dotarła wieść o samo,isl'ności sztuki teatral
nej, uzna,nej przecież ostatecznie i w teorii, i w praktyce 
teatralnej, już przynaj;mniej w początkach XX wieku. 

Wydaje \się, że głównym źródłem t,ego nieszczęsnego 

nieporozumienia jest wadliwe pojmowanie samej n a tury 
dram aitu. Ciągle jeszcze patrzy się u nas na drama:t jako 
na pisany tekst 1 i t e r a c k i, ciągle jeszcze t raktuje się 
teatr jako iootytucję usługową wobec litera.tury, której za
daniem jes.t jakoby tak zwany „wierny" przekaz utworu 
literadkiego. Bo też ciągle jeszcze dram at uchodzi za trze
ci rodzaj liiteracld, obdk epiki i lir yki ( ... ). 

(. .. ) Czyż mł.ody widz, przeświadczony, że dramat to t rze
ci r odzaj literaCiki i że teatr powi·nien służyć literaturze, 
„,reprodukując" wiernie ów utwór li<teracki - i to może 
jeszcze w ilu zjoni:s1tyczno--naturalist ycznej oprawie - jest 
w stanie pojąć i estetyc.znd.e przeżyć dzieło sztuki tea.tral-
1nej jako sztuki swofate j i pełnoprawnej ? A czy w ślad za 
tym n ie odpadną ze :sf ery jego zaint eresowania już n ie 
tylko pasjonujące dzieje teoretycznych bojów o miejsce 
1s;z;tuki teatralnej wśród innych sztuk, ale talkie znakomite 
osiągnięcia naszych artystów teatru, takich jak m. in. 
L. Schiller, J. Osterwa, W. Horzy.ca, E. Wierciński, osiąg
nięcia stainowiące ch'lubę hisitorii polskiego teatru, i wkra
czająca niekiedy w historię teatru ś'.:viatowego? ( ... ). 

(. .. ) Utwór literacki - epicki czy liryczny - jesrt ze 
swej natury przeznaczony do odbior u bądź wzrokowego, bo 
czytelniczego, bądź słuchowego, bo poporzez recytację, w tej 
s2mej postaci, którą utrwalił tekst pisany. W postaci ję
zylkowej. Język jest tworzywem sztuki literackiej, i to two
rzywem jędynym. Twórca wyporacowuje swoje dzieło wy
łącznie z tego tworzywa, poddają,:: je organizacji, odpowied
niej do swoich ideowych i artystycznych zamysłów. Ina
czej rzecz stię przeds1tawia w odniesieniu do doramatu ( ... ). 

( ... ) Otóż utwór tego typu jest pr.zeznaczon y ze swej na
tury do odbioru w postaci wid o wis k o we j, a więc 
in:nej niż językowa postać w odbiorze utworu literackiego. 
Oznacza to, że postać, w jakiej dramat teatralny dociera 
z racji swego przeznaczenia do odbioru, nie jes·t postacią 
językową, lecz postacią uorga·nizowaną z tworzyw roz
maitych, w tym także, acz niekoniecznie. z tworzywa ję
zykowego ( ... ). 
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( ... ) O jakich tworzywach dramatu teatralnego jest tutaj 
mowa? O tych, bez których n1ie ma widowiska teatralnego, 
a więc o tych, które właściwe są s:zJtuce teaitru. Należą do 
nich: konkretna osoba alkto.ra, konikretną prze.5trzeń sce
niczma, konkreitny czas przedstawienia, a także - w zależ
ności od etapu rozwojowego teatru oraz od jego typu -
1muzyika, światło, mowa - żywa 111owa. Tak więc w zespół 
tworzyw teatralnych wchodzi także tworzywo językowe, w 
formie jednak mówionej, nie p1sanej. Znaczenie jego w 
sztuce teatralnej jest bezsporne; śv<Tliadczą o tym dzieje 
dramatu i dzieje teatru. Wyposaża ono positaci sceniczne 
w człowieczy atrybut najdoskonalszego - bo języ;kowego -
poro2'lU1miewania się, w narzędzie myśli. Niemniej wypada 
s'bwieT<d:ziić, że tworzywo językowe nie jes•t tworzywem 
nieodzownym w sztuce teatralnej, w przeciwieństwie do 
talkich tworzyw, jak konkretna osoba aktora, ko·nkretna 
przesitrzeń sceniczna, konkretny czas przedstawienia ( ... ). 

[DIALOG, czerwiec 1970] 
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