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Nie ma podróży bez przekraczania granic  – politycznych, językowych, społecz-
nych, kulturowych, psychologicznych, również tych niewidocznych, odgradzają-
cych jedną dzielnicę od drugiej w  tym samym mieście, granic między osobami, 
pokrętnych granic, które w naszym własnym piekle rozdzielają nas.

Claudio Magris, Podróż bez końca, tłum. Joanna Ugniewska, 
Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa 2009, s. 12.

Trupa nasza, jakeśmy się obrachowali we Włocławku, składała się z siedmiu męż-
czyzn (w  tej liczbie jeden sufler i  jeden kompletny nieużytek) i  czterech kobiet 
(z tych jedna kasjerka, wcale nie do gry!). Nie zrażało nas to jednak. Aby tylko grać 
i żyć!…

Karol Hoffman, Z listów eks-aktora do eks-aktora, w: Wspomnienia aktorów 
(1800–1925), t. 2, oprac. Stanisław Dąbrowski i Ryszard Górski, Państwowy Instytut 

Wydawniczy, Warszawa 1963, s. 59.
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