


TEATR POLSKI W SZCZECI NIE 

Dyrektor 
i kierownik artystyczny 

JANUSZ BUKOWSKI 

Z-ca dyrektora 

JADWIGA KĘDZIERSKA 

Kierownik literacki 
JULITA HETLOF 

PREMIERA- MAJ 1977 

J6zef Rataiczak 

A NONIM· 
NIKT 
I 
WSZYSCY 



Bohater Kartoteki Tadeusza Różewicza został 

demonstracyjnie zakwestionowany cudzysłowem. 

I nie ma on już właściwie w sobie nic z bohatera. 
Pozbawiono go wieku, zajęcia i wyglądu. Nawet 
miejsca w sztuce. Odebrano mu język, wyróżniają
cy go i określający, dając w zamian banały, stero
typy i cytaty - wyjęte z gazet, słowników, sa
mouczków do nauki języka. 

Poddbnie w Grupie Laokoona brak tytułowej 

rzeźby, a w Naszej malej stabilizacji nie ma Pierw
szego, choć jest Drugi i Trzeci. „Bohatera" tworzy 
tutaj zatem ciąg ludzi anonimowych lub zaledwie 
obdarzonych imionami. Są to przypadkowi ludzie 
z ulicy, z biura, sąsiedzi i nieznajomi, z którymi na 
równych prawach występować mogą zmarli, zwie
rzęta i ludzie upodobnieni do zwierząt, martwe 
przedmioty i upersonifikowane pojęcia abstrakcyj
ne. Zaludniają oni, depcą i traktują, przemierzają 

we wszystkich kierunkach równocześnie przestrzeń 
uwolnioną przez „Bohatera", jego miejsce w drama-

cie i nie obawiajmy się tego dodać - w życiu. 

Tu już nie chodzi o to, że „bohater" rozsypał się 

wewnętrznie i zaczął zależeć w całości od sytuacji 
{jak to było jeszcze u Witkiewicza i Peipera), lecz 
o to; że jego uformowanie i istnienie stało się wręcz 
niemożliwe. Przynajmniej w swoim jednostkowym, 
indywidualnym wymiarze. W liczbie pojedynczej, 
która zawsze do tej pory rządziła dramatem, spy
chając wszystkie inne postacie do ról pobocznych, 
posiłkowych, pojawiających się jedynie w epizodach. 
Ostro, wyraziście zarysowana indywidualność, sta
nowiąca koherentną całość, logiczną i konsekwentną 
nawet wtedy, gdy rozdzierały ją sprzeczności, a przy 
tym walcząca „z całym światem" o swoje prawa -
stanowiła zasadniczy kościec klasycznych sztuk, oś 
konstrukcyjną, bez której cała reszta byłaby tylko 
rumowiskiem scen, refleksji i sytuacji. Opętanie dra
maturgii i całej literatury pięknej magią osobowo
ści, wyjątkowej i niezwykłej , stojącej zazwyczaj w 
szczególnej pozycji, dzięki temu jakoby bardziej ty
powej, zdolnej do uogólniania losu wszystkich 
trwa - a przynajmniej trwało - od wieków. 
I vvciąż jeszcze wejście poszczególnej jednostki w 
życie, w zdarzenie, stanowi najlepsze, najbardziej 
naturalne zawiązanie akcji, n atomiast śmierć boha
tera nadal nagminnie „wieńczy" dzieło . 

Nietrudno tu odnaleźć renesansowy mit „tyta
na", ogarniają cego wszystko, co ludzkie, bądź dzie
więtnastowieczny ideał geniusza, który co prawda 
cierpi, ale i dżiała „za miliony". 

Literatura współczesna powstająca w sw1ecie 
rozdartym konfliktami - pisze Zbigniew Bieńkow
ski - skłóconym ideologicznie, nie ustaibiHzowa
nym moralnie, nękanym poczuciem nieustannego 
zagrożenia, nie ma skąd czerpać tworzywa do budo
wy modeli człowieka pełnego i jednolitego we
wnętrznie. 

Dlatego też na miejsce tak doniosłych poprzed
nio pytań „jak tworzyć" i „jak żyć", wchodzą teraz 
pytania, będące podstawowym zagadnieniem na
szych czasów - czy tworzyć oraz czy istnieć? 

Skoro zatem „bohater" stał się niemożliwy i wy
padł z dramatu, nie mając o co ani z kim walczyć, 
zagarnięty przez tłum, przez gromadę, w której roz
proszył się każdym słowem , myślą i uczynkiem, 
skoro - niczym w danych statystycznych - spro
wadzony został do „przeciętnej", do roli niemego 
„świadka", współwyraziciela świadomości zbioro
w ej - właśnie epizody i postacie poboczne urosły 
nagle do rzędu jedynego i wyłącznego tworzywa 
sztuki. Odpadła również akcja, ujmowana odtąd 

także w cudzysłów, „owa budowla, która była celem 
zabiegów dramaturgów greckich, elżbietańskich 

i częściowo warszawskich, a nawet krakowsk ich, 



a która niczym utracony, podstawowy członek ciągle 
sprawia ( ... ) ból". 

Co jest „Skoro go nie ma"? 
W ten sposób rumowisko stało się budową, ano

nim - bohaterem, brak akcji - jedyną do przyję
cia „akcją". 

Nie jesteście już gapiami zza parkanu - zdaje 
się mówić słowami Publiczności zwymyślanej Pete
ra Handke także „Bohater" Różewicza. - Jesteście 

tematem. Jesteście w centrum uwagi ( ... ) Nie bę

dziecie występować tu jako poszczególne osoby. Nie 
będziecie jednostkami. Nie macie znaków szczegól
nych. Nie macie odrębnych fizjonomii. Nie jesteście 
tu osobowościami. Nie macie odrębnych charakte
rów. Nie macie własnych losów. Nie macie historii. 
Nie macie przeszłości. Nie ścigają was listy gończe. 
Nie macie doświadczenia życiowego. Wy posiadacie 
za to doświadczenie teatralne. 

„Bohater" Kartoteki nie ma żadnego imienia. 
Nie tylko dlatego, aby nie było można go zidentyfi
kować. Na odwrót - pragnie on mieć jak najwięcej 
imion, pragnie tworzyć oblicze „na kształt i podo
bieństwo wszystkiego", choć zdaje sobie sprawę, że 
„wszystko" zaciera rysy i słowa i prowadzi do za
gubienia się w „niczym". Ten „Bohater" jest więc 
z góry, z założenia niejako „niczym", świadomie 
myląc to, co „własne" z „cudzym", a także istniejąc 
tylko poprzez innych, dzięki innym, w innych. 

„Bohater" jest w tym samym czasie dorosłą 

osobą i dzieckiem, maturzystą i partyzantem. Wy
konuje swoje obowiązki służbowe, a zarazem śpi, 

jest na konferencji - i pod pierzyną. Z niczego nie 
umie zrezygnować, jak gdyby sprawdzał wszelkie 
dostępne do przeżycia w danej chwHi możliwości, 
„szanse". I wyczerpuje się w nich, nie osiągając w 
rzeczywistości niczego. Zaledwie wszystko przełyka, 
ale nie nadąża niczego strawić. Apetyt bowiem roś
nie w miarę jedzenia i, „jak otworzę usta - wy
znaje „bohater" - to bym łykał całe miasta i ludzi, 
i budynki, i obrazy, indywiduum, które straciło in
dywidualność, poczucie odrębności, bo usiłowało 

ogarnąć i wyrazić zbiorowość. „Tedy z Niczego świat 
był powołany; Niczemu tedy znowu jest oddany" -
można by powiedzieć słowami Richarda Crashawa 
ze szkoły Johna Donne'a. I w tym odwróceniu sen
su znanej formuły biblijnej, według której Bóg 
stworzył świat, odnaleźć można także łut prawdy 
o poszukiwaniach współczesnych dramaturgów. 

„A może się spakujesz i pójdziesz ze mną 
mówi - jakże rozsądnie Wujek do „Bohatera" 
jutro będziesz na miejscu". 

„Nie, wujku - odpowiada tamten - nie mogę 
już wracać". 

Nie ma mowy o odwrocie, ale nie ma też mowy 

' 

o poJsciu naprzód. Nie darmo chór starców zachęca 
„Bohatera" do działania, grożąc, że zgubi teatr, a za
tem również swoje własne uzasadnienie, swój los. 
„Wy się panowie bawicie - mógłby im na to odpo
wiedzieć z pogardą „Bohater" słowami wiersza Ró
żewicza pt. Dziatwa - a nam chodzi o życie". Czy 
warto bowiem dbać o teatr, o sztukę, troszczyć się 
o akcję, o perypetie, kulminację, gdy samemu „le
zie się trzydzieści osiem lat do słońca? do prawdy? 
do ściany? I stoi się pod ścianą nie zawiązując oczu, 
aby patrzeć do końca?" Z dwojga złego, niech raczej 
umrze teatr. Skoro nie potrafi wyrazić losu czło

wieka, „małego urzędnika w powiatowej mieścinie, 
takiego jak ja, jak ty, jak my wszyscy", który „od
chodzi szybko i o którym szybko się zapomina". 
I skoro nie umie obejść się bez bohatera w dawnym 
stylu, jakiego nawet chór starców z popiołów i snu 
nie wykrzesze. 

Niestety, nawet śmierć teatru wymaga sceny, 
teatru. A bohater - także i ten w cudzysłowie -
również i swoje nieistnienie musi zaświadczyć, 

unaocznić, udowodnić w najbardziej wyrazisty spo
sób - usiłując właśnie zaistnieć. N a przekór temu, 
że ożywa już po własnej śmierci. Ze 3taje się włas
nym pogrobowcem. 



Konstanty Puzyna 
T adeusz R6zewicz 

WOK6t. 
DRAMATURGII 
OTWARTEJ 



* 
* • 

Różewicz: Dramaturgia otwarta, sztuka otwarta. To 
dla mnie spr awa ist:otna. Wywodzi się ona z moich 
wcześniejszych doświadczeń poetyckich: poematu 
otwartego, który się właśnie tak nazywał - Poemat 
otwarty. Gdzie każdy mógł niejako wejść w środek 

ze swymi sprawami. Coś podobnego było także w 
„Kartotece": tam też każdy mógł wejść w środek, 

dopisać jakiś fragment czy koniec, rozszerzyć czy 
uzupełnić jakąś scenę . 

• 
• • 

Puzyna: Czy należałoby traktować pana sztuki jako „ pewien ciąg wspólny, gdzie żadna sztuka nie jest 
zamknięta, ale jedna wynika z drugiej, allbo wręcz 
w nią przechodzi? I to nawet bez „łączników", któ
re były, ale gdzieś wypadły? 
Różewicz: Oczywiście, pewne elemenrty mogłylby .być 
w tej dramatUTgii przenoszone z jednej ~ do 
drugiej, nawet Zllllieszane w nową całość, a!e nie 
jest to dla lllUlie sprawa dowolna. Muszą one być 
bardzo skrupulatnie łączone na :zasadzie, nazwałbym 
to, kontrapunktu obrazów poetyckich, gdzie wszyst
ko ma pewną ścisłą logikę. Jest to także logika pew
nego rytmu wewnętrznego, rzeczy utaj<mych, prze
czuć nawet, intencji... 





* 
* * 

Puzyna: Posługuje się pan bardzo różnymi formami 
pisarskimi w tych samych nawet sztuka~h. Policz
my. Po pierwsze: fragmentami, które tylko markują 
pewien obraz i pewne wydarzenia sceniczne, szkicu
ją ich zarys bez rozpisywania na dialog. Po drugie: 
dialogami rozpisanymi normalnie, jak w każdej kon
wencjonalnej dramaturgii. Po trzecie: wierszami, 
często nawet wierszami już dawniej naipiSa.nyrni, 
a włączonymi w tekst sztuki. Po czwarte wreszcie: 
firagmentami cudzych gotowych tekstów - z bro
szur, gazet itp. - odpowiednio przyciętymi i zmon
towanymi, trochę na zasadzie collage'u. Marta Pi
wińska, jak pan panńęta, określiła tym terminem 
nawet całość pańskiej techniki teatralnej montażu, 
w mniej dosłownym już sensie, raecz jasna. 
Różewicz: Słowo collage często pada w mvią·zku 
z moją twórczością, chciałbym się jednak zastrzec 
przed pewną przesadą w tym w.zględzie, w jaką 

wpadają krytycy. Przy pewnej dozie złej woli moż
na bowiem interpretować taką technikę jako dość 
staroświeckie chwyty, przeniesione z „aiwangardo
wej" plastyki, a więc trochę mechaniczne i anachro
nicme. Nie jest to jednak technika przypadk01Wego 
montażu, nakJ.ejania na płótno jakkhś wycinków, 
S7lmat itp. Są to elementy wabec 00-amatu służebne, 
które ulegają w nim jaklby przerdbowi, zmieniają 

się w kontakcie z innymi elementanń, o 'których pan 
tu wspominał, z wierszami przede wszystkim, z obra
zami poetyckimi, z odautorskinń propozycjami i no
tatkami dla reżysera. Nie są obcym ciałem wklejo
nym w dramat, stają się częścią organiczną, zmie
niają funkcję, a nawet materię swoją. 

20 sierpnia wyszła z domu 
i nie ipowróciła 
osiemdziesięcioletnia staruszka 
chora na zanik pamięci 
ubrana w granatową sukienkę 
w białe groszki 
ktokolwiek wiedziallby 
o losie zaginionej 
proszony jest 

To zwykły zapis komunikatu radiowego, tylko w 
pewnym miejscu ja go przeciąłem, jakby podciąłem 
mu żyły i nastąpił rodzaj liryczno-dramatycznego 
krwotoku z tych żył. Gdybym ich nie przeciął, tyl
ko do końca naśladował spikera, byłby to zwykły 
komunikat. Moment przecięcia stworzył sytuację 

dramatyczną w tym wierszu. Na tym polega jego 
„otwarcie". 



* 
* * 

Puzyna: A co praktycznie wynika z formy otwartej 
w dramacie? Czy treści, które chce pan przekazać, 
łączą się z tym, że ich przekaz winien być jakby 
niedokończony, nie zamknięty? Bo przecież forma 
teatralna, tak jak każda forma, coś mówi o tym, co 
chce przekazać. 
Różewicz: Gdyby „Stara kobieta" była utrzymana 
w konsekwencjach mojego pierwotnego pomysłu, 

mianowicie rośnięcia kobiety, ruchu w niej i dookoła 
niej, to nie było'by tego zamknięcia, które nastąpiło 
w drugim akcie. Gd)'lby przedstawienie było kon
sekwentne, po linii „pierwszego poruszenia'' i wizji, 
gdyby rosło, to ten dramat byłby otwarty. On by 
rósł. Nie trzeba by było wcale przecinać kurtyną 
przedstawienia, Te śmiecie by przeszły na widownię, 
do garderoby, a nawet może przez okno na ulicę. 
I urosłyby dalej. Ale tu wystąpiła niekonsekwencja. 
Mówiło się o braku zakończenia i tamte dwie, trzy 
strony, .powiedzmy, nie najgorsze jakieś, dowcip
ne - dopisałem. To jest komedia, ale znów niekon
sekwentna. 
Puzyna: Więc te dwie dodatkowe strony? 
Różewicz: Zmieniły zamysł. Zamknęły sztukę. A nie 
była zamknięta. Ona się powinna rozejść we wszyst
kich kierunkach. 
Puzyna: Jak to zrobić na scenie? 
Różewicz: Aaaaaa - można. Ja uważam, że można. 

* 
* * 

Różewicz : \V „Kartotece'', w 1958 roku, chciałem to 
przeprowadzić i za Boga nie mogłem, bo była 

przerwa i ja sam na tę przerwę wyszedłem do hallu. 
P uzyna: Popalić. 
Różewicz: Nie palę, ale musiałem wyjść, bo bym 
został sam na wido\vni. Wyszedłem pogadać i ktoś 
tam zaczął gadać ze mną. Przerwa była pięciominu
towa czy dziesięcio, więc co mogłem zrobić? 
P uzyna: Przerwa mogłaby być, gdyby sama była 
częścią spektaklu, elementem sztuki, a nie mecha
nicznym „antraktem". 
Różewicz: Happening jest mi raczej dość obcy, jak
kolwiek już go w „Kartotece" próbowałem. Otwar
cie w „Kartotece" było: „czytajcie gazety, opowia
dajcie sobie dowcipy, jakie chcecie". Pamiętam, wte
dy wyszło na jaw, że nikt nie miał żadnego dowcipu 
do opowiedzenia. Ja tam już otwarłem. Albo niech 
robią przerwę już po sztuce - tę piętnastominu

tową. 

Puzyna: Czyli wszystko ma się dziać na scenie, nie 
przechodzić na widownię - ale jest pewien luz dla 
improwizacji aktorów i reżysera. No, i brak wyraź
nego końca, tak? 
Różewicz: Twierdzę, że nie ma „końca". W ogóle to 
jest wymyślone. Sztuczne. 
Puzyna: Ostatecznie nie ma go także w życiu. 
Różewicz: No ho jakiż to koniec życia - śmierć? 

'Ilo całkiem inna sprawa. To nie jest pointa do ży
cia. Ale wracam do tego „końca". Bo jednak Witkie
wicz jest klasyczny, ma koniec, Gombrowicz się 

„kończy". A ja? Właśnie, dla mnie to bardzo ważna 
kwestia, ta sprawa walki o „koniec" bez końca. 

O ten koniec, który nie jest końcem. 
Puzyna: Jest początkiem czegoś innego, na przykład. 
Różewicz: Tego, czego nie ma już w tekście, nie ma 
w przedstawieniu. I tak jest w niektórych wierszach. 
Inne są zamykane pointą czy obrazem. Ale ja do 
tego większej wagi nie przywiązuję, czy są zamyka
ne czy nie. I tu, gdyby mi się pozorny koniec wy
dał prawdziwym końcem, to też z nim nie będę wal
czył, niech będzie koniec. Ale nie będę również wal
czył oto, żeby zrobić ten „koniec", sobie na złość. 



Różewicz: Ja chcę wszystko - i to jest najgor
sze! - w słowie, przy pomocy słowa .robić. I to ko
munikatywnego, zrozumiałego, potocznego nawet. 
I dlatego np. dla mnie wiersz, który narzuca pewną 
konwencję, w jakiś sposób oszukuje, bo mówi ryt
micznie, podrzuca coś aktorowi, a w tym rytmie 
wiersza leje się woda, pustka umysłowa i teatralna. 
I tutaj wiersz oszukuje, ho unosi rytmem, przy
ciskami, rymami, nadaje rangę pustce, albo takim 
komunałom i banałom, że włosy na głowie wręcz 
powstają. A wygadane to wierszem, wykrzyczane -
,;wstrząsa", jak się to mówi. Jest to ja:kaś blaga. 
Niestety nie jest od tego wolny nawet Wyspiański. 
W wielu jego dramatach jest właśnie ta tendencja 
przykryta rymowaną kiepsko wierszomanią. To jest 
wręcz jakaś tromtadracja. 
Puzyna: Wydaje mi się, że to, co jest u pana, to 
przemieszanie środków i możliwości, ta wielotoro
wość kształtowania materii w drama:cie i ta otwar
tość, niezakończoność sztuki, wyrastają chyba z od
czucia szerszego: z odczucia dzisiejszego świata jako 
czegoś zupełnie przeciwstawnego np. światu klasy
ków XVII- i XVIII-wiecznych - światu uporząd

kowanemu, jak ogrody strzyżone. 
Różewicz: Tak. To, co pan mówi o tej wielowątko
wości, o używaniu wszelkiego ty;pu materiału w 
tych sztukach - to rwynika jednak również z pew
nych trudności technicznych. Używanie różnego ty
pu elementórw dialogu, wiersza, wiersza-cyta·tu, ga
zety - nie wynika wyłącznie z jakichś konsekwen
cji. Wynika również z niewiedzy i bezradności, któ
re są także jedną z cech dramaturgii otwartej. 
Puzyna: Tak. I słusmie, że są, ponieważ także wy
rażają coś, w co jest uwikłany współczesny czło
·wiek. Niemożność poradzenia sobie równooześnie 

z wielu różnymi sprawami na świecie. 
Różewicz: I dlatego te skłócenia mogą ze sobą nieść 
z jednej strony zdynamizowanie wewnętrznej dra
maturgii .obrazów - te skłócenia - przez kontrasty, 
przez wyobcowanie, przez zderzenia, ale z drugiej 
strony niosą niebe:npieczeństwa zniszczenia struktu
ry dramatu. I z tego sobie zdaję sprawę. Następuje 
I11p. przerost elementu dziennikarszczyzny i on psuje 
sztukę. Ale to też wynika jeszcze właśnie z tego nie
przerwanego ruchu, który gdzieś się tam zaczął. Po
nad teatrem. 
Puzyna: Grozi tu też niszczenie czegoś innego -
mianowicie wewnętrznego dramatyzmu jako nara
stania napięcia, rozwoju konfliktów w czasie. Bo to 
jest istotna dynamika dramatu. Samo zderzenie 
obrazów często bywa - statyczne. Obrazy się zmie
niają, ale nic się nie dzieje, stoimy w miejscu. 
W poemacie to nie szkodzi, a teatrze - to groźne. 
Różewicz: I często to się rozsypuje w taką kupę 

właśnie. Jest to niebezpieczeństwo, na .pewno. I tu 
najważniejsze jest, że ja muszę wiedzieć, powinie
nem wiedzieć, w którym miejscu te elementy przy
cisnąć, przyhamować i .zniszczyć, żeby się łączyły, 

żeby mi nie pożarły siebie. A ja w wielu wypad
kach nie mam „techniki" - zresztą nie chcę jej 
mieć. Zastrzegam, że nie chcę. Być może to nie
dobrze. 
Puzyna: To podstawowa sprawa dla <lxamaturgii 
otwartej, wiedzieć, gdzie powinno nastąpić to cięcie, 
które wywoła krwotok, a nie rozsypie konstrukcji. 
Różewicz: I żeby mi potem nie mówili - no to, bra
cie, dołącz teraz z powrotem to, coś uciął, bo tu nie 
ma końca. 
Puzyna: Na temat tego wiersza o kabiecie, co wy
szła i nie wróciła, nikt nie powie, że powinien pan 
dopisać koniec. 
Różewicz: A, nie! 
Puzyna: I to jest zwycięstwo właśnie. 

* 
• * 



Puzyna: Myślę, że jest tu jeszcze jeden element, 
o którym warto wspomnieć - element ironii. W te
go typu montażu, w tego typu zestawieniach, może 
ona nie być w ogóle wyrażona słowami. Może za
wierać się w samym poczuciu bezradności, które 
obnaża . Jest to ironia i wQlbec świata i wobec ma
terii dramatu. 
Różewicz: WQlbec materiału, świata, teartru, W01bec 
własnych możliwości technicznych i wQlbec niebez
pieczeństwa wykończenia s2'tuki wedle jakiegoś 

przepisu, recepty. 
Puzyna: I wobec perspektywy zamknięcia się w dra
maturgii, która już była, i którą wciąż się powtarza, 
jak zdartą płytę. 
Różewicz: A nie jest to przekora! To jest chęć 

otwarcia dramatuTgii i teatru. Może to była zresztą 
„puszka Pandory". 
Puzyna: Myślę, że w tym całym zamierzeniu dra
maturgicznym traktowanym jako ;propozycja do 
podjęcia - najcenniejsze jest właśnie jej otwaircie, 
a więc możliwość ciągłych poszukiwań. 
Różewicz: Przez otwarcie powiększamy obszar. 
Puzyna: A dramat bardzo pot!l'zebuje rozszerzenia 
obszaru. 
Różewicz: Myślę, że dramat potrzebuje dzisiaj po
większenia Qlbszaru we wszystkich chylba elemen
tach - od scenografii, muzyki, światła, sł01Wa, ge
stu, do kszta.Mu widowni itp. Dramat powinien 
olbrzymieć, nie w sensie „teatr mój widzę ogrom
ny" - kto wie zresztą, czy nie w tym sensie, prze
nośnie mówiąc. Kto wie, czy nie w tym sensie? 
Puzyna: Mógfoy być ogromny nie poprzez r<tJJmiary 
sceny, a poprzez wagę zagadnień. I ich zgęszczenie, 
intensywność, siłę wyrazu. 
Różewicz; A nie przez jego wymiar zewnętrzny. 

Może być mała scenka, 111ie musi być katedlra. Ten 
teatr ogrnmny, który my widzimy, oczywiście siłą 

rzeczy się rozrósł o te pięćdziesiąt przeszło, czy 
sześćdziesiąt lat od tamtego teatru ogromnego. Ale 
chodzi teraz o inne aspekty i wymiary. Inne spra
wy. Inny świart:. 
Puzyna: Tak, a jedrnocześnie wielkie widowiska ... 
Różewicz: ... się skońiczyły. A teatr mimo to jakby 
się Powiększył. A cały światek i ziemia skurczyła 
się straszliwie. W dbec tego my ją możemy zmieścić 
w tym naszym teatrze. Będzie ogromny, choć będzie 
wielkości poczekalni u lekarza, a nie katedry. Choć 
czasem kształty, wymiary... ale to znów jest inne 
zagadnienie. 

(fragmenty tekstów: Dialog 1970/10, 1969/7) 
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