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„Nuże ludzka best'.o! Skoro ty siądziesz na innych okra
kiem, to osioł siądzie na Ciebie". 

Jose Ruubal 

Podobnie, jak w „BUDZIE JARMARCZNEJ" chciałbym 
tutaj zniwelować granice między rzeczywistością re:ilną 
i irrealną! 

LA FONT AI!VE pisze: „.„nie nazywam wzsolością tego, 
co śmiech pobudza, lecz wdzięk, pew:en pcw:ib nieokre
ślony, który można nadać nawet najpoważniejszym 

przedmiotom". 

Jan Dorman 

Dzieło sztuki nie powinno być zagadką intelektualną, 

a przynajmniej nie przede wszystkim. Prawdz:we dzieło 
to rzecz magiczna. Aby je zrczum:eć człowiek musi być 
niewinny i łatwowierny . Jeśli w utworze zawiera s ię 

mądrość, to ni?chybnie to do nas dotrze, lecz gdy bę

dz 'emy jej szukać, stajemy się czujni, ostrożni. Jeśli 

sztuka ma być dla nas inspiracją, nie powinniśmy zbytn:o 
dążyć do jej zrczumienia. 

Maria Fornes 

Twórczość artysty należy do porządku popędowego. Ja
sna śwhdomoś~ zajmuj z niewielz mi-:jsca. Ma on poczu
cie, że wszystko co tworzy, zostało mu podyk towane. 
Można by rzec, iż działa w n:m jakaś ciemna sill, której 
prawo j"st mu nieznan?. Artyst1, który ma odwagę, po
lega całkowicie na instynkcie. I tylko ten, kto ma tę od
wagę, jest artystą. 

Arnold Schonberg 

Głupotą jest przestrzeganie prawdopodobieńtwa, chęć 

tłumacz ~mia wszystkiego logiką, gdy świat pcw staje 
w wycbraźni naszej niby odbi1 ki kcnomatcgraficzne, 
fragmentarycznz symfonie dynamicznych gestów, slów, 
halasów i świateł. 

Tytus Czyżewski 
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