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CHARLES BAUDELAIRE 

DO CZYTELNIKA 

Głupota, grzechy, błędy, lubieżność i chciwość 
Duch i ciało nam gryza, niby ząb zatruty, 
A my karmim te nasze rozkoszne wyrzuty, 
Tak jak żebracy karmiq swych szat robaczywość . 

Upór jest w naszych grzechach, strach jest w naszych żalach, 

Za skruchę i pokutę płacim sobie drogo -
I wesoło znów kroczym naszq blatna, dTogq, 
Wierzqc, że zmyjem winy - w łez mizernych falach. 

A na poduszce grzechu szatan Trismegista 
Nasz duch oczarowany kołysze powoli , 
I tak trawi bogaty kruszec naszej woli 
Trucizną swą ten stary, mądry alchemista. 

Diabeł to trzyma nici, co kierują nami! 
Na rzeczy wstrętne patrzym sympatycznym okiem -
Co dzień do piekieł jednym zbliżamy się krokiem 
Przez ciemność , która cuchnie i na wieki plami. 

Jak żebraczy rozpustnik, co, gryząc, przyciska 
Męczeńską pier.~ strudzonej starej nierzqdnicy, 
Kradniem rozkosz przejściową - w mroków tajemnicy 
Jak zeschlą pomarańczę, z której sok nie tryska. 

Niby rój glist , co mrowiem gęstym się przewala, 
W mózgu nam tlum demonów huczy z dzikim śmiechem 

A śmierć ku naszym płucom za każdym oddechem 
Spływa z głuchymi skargi, jak podziemna fala. 

Jeśli gwalt i trucizna, ognie i sztylety 
Dotąd swym żartobliwym haftem nie wyszyły 
Kanwy naszych przeznaczeń banalnej, niemilej, 
r„ dlatl'qo. ŻP ·brak nam ndwaqi - niestety! 

Ale pośTód uakalów, śród panteT i smoków, 
PośTód małp i skOTpionów, żmij i nietopeTzy, 
~Tód tworów, ktÓTych stado wyje, pełza, bieży, 
W ohydne; menażeTii naszych grzesznych skoków -

Jest potwór - potwQTniejszy nad to bydlqt plemię, 
Nuda, co, chociaż bzykiem nie utTUdza gaTdla, 
Chętnie by ca!q ziemię M proch miałki staT!a, 
Aby jednym ziewnięciem polknqć calq ziemię. 

Łza mimowolna błyska w oczu jej pryzmacie, 
Ona marzy szafoty, dymiąc swe haszysze, 
Ty znasz tego potwora, co jak sen kolysze -
Hipokryto, słuchaczu, mój bliźni, mój bracie! 

Przełożył Antoni Lange 



GEORG BUCHNER 

(Giessen, po 10 marca, 1984) 

DO NARZECZONEJ 

Nie ma tu gór ze swobodnym widokiem. Wzgórze przy wzgórzu 
szerokie doliny, we wszystkim mama przeciętność; nie mogę się 

do tego krajobrazu przyzwyczaić, a miasto samo jest wstrętme. 

Tu jest wiosna, twój bukiecik fiołków; codziennie odnawiany jest 
nieśmiertelny jak lama. Dziecko drogie, co porabia mój kocha~ 

Strassburg? Dzieją się tam róimości, a ty o tym ani słowa . Je baise 
les petites mains, en goutant les souvenirs doux de Strassbourg -
Prouve-moi ąue tu m'aimes encore beaucoup en me donnant 
bientot des nouvelrs •. I ja ·ci kazałem czekać. Już od paru dni 
chwytam co chwila za pióro, ale nie potrafiłem napisać ani jednego 
słowa. Studiuję historię rewolucji. Jestem jak porażony potwor
nym fatalizmem historii. W naturze ludzkiej dostrzegam wciąż tę 

samą okropną cechę; stosunki między ludźmi układa się tylko 111a 

podstawie siły, która powierzona jest wszystkim i nikomu. JedllD
stka jest tylko pianą na fali, wielkość jest przypadkiem, panowanie 
geniusza komedią kukiełkową, śmiesznymi zapasami ze spiżowym 
prawem ; najwyższą wiedzą jest jego odkrycie, opanować go bo
wiem ll'lie można . Nie przychodzi mi wcale do głowy pochylać isię 
w pokorze przed cugowymi końmi i sługusami historii. Oko moje 
·nawykło do widoku krwi, ale nie potrafię być ostrzem gilotyny. 
M us jest jednym z tych przeklętnych słów, z którymi człowiek 
przychodzi na świat. Zdanie : musi wybuchnąć gniew, ale biada 
temu, kto go wyzwoli - jest wstrząsające. Czym jest to, co w nas, 
ludziach, kłamie, zabija, kradnie? Nie mogę tej myśli dalej S'Iluć. 

Ach, gdybym mógł to zimne i udręczone serce przyłożyć !do twej 
piersi. 

Przełożył: Czesław Przymusiński 

'") (Całuję twe rqczęta i mUe wspominam piękne dnt ntra.sbunkte . - No.pl.I z bez
zwłocznłe, będzie to dowodem, że mnie jeszcze kochasz. (/r ) 



PIOTR LACHMANN 

Biichnerowska „Końcówka„ romantyzm u 
czyli 

Ślub w starych dekoracjach 

Uczucie godne tej przewrotnej, mnożącej paradoksy sztuki towa
rzyszy jej tłumaczeniu: ulega się w trakcie pracy nad ,,Leonce i Lena" 
pogłębiającemu się złudzeniu, iż ma się do czynienia ze sztuką dziw
nie znajomego nam skądinąd autora. Odnosi się wrażenie, że tę farsę 

napisał doświadczony autor współczesny, doskonale obeznany z moty
wami i technikami dwudziestowiecznego teatru absurdu, który dla 
tylkl sobie wiadomych powodów, albo wyłącznie po to, by zabawić 

się w teatr i tą zabawą zaskocżyć widza, stosuje swoisty kamuflaż, 
maskując skutecznie swoją organiczną przynależność do naszej epoki 
przy pomocy sztucznie choć kunsztownie skonstruowanej historii o 
zaślubinach Księżniczki Leny z Księciem Leonce, w której nic się nie 
dzieje naprawdę, wszystko jest przejrzystą grą konwencji i pozorów 
Sama akcja wydaje się własnym pozorem, akcją „in effigie", jak 
sama ceremonia ślubu, która jest finalnym happy endem, najwidocz
niej jednak frustrującym jego głównych bohaterów. A taki teatr jest 
nam znany właśnie z lektur i inscenizacji dwudziestego wieku; spe
cjalizuje się w nim wspomniany nurt, który do przesady wygrywa 
swoje parad')ksalne gierki na scenie, będącej zwielokrotnionym syste
mem luster, odbić, w których odbija się oczywiście również, choć nie 
pierwsnplanowo, teatr samej, rzeczywistości. Każdy odbija się w 
nim, w każdym; osoby są wyłącznie swoimi własnymi sobowtórami 
towarzyszących im osób, akcja stoi cały czas w miejscu ale czas się 

wyczuwa jako medium o najgęstszej fakturze, ·ruchy są pozorne i 
służą raczej demonstracji rozpadu świata i jego zasad gry niż jakie
muś jego rozwojowi. Ale autor „Leonce i Lena" robi wszystko, byśmy 
na przekór owemu narzucającemu się wrażeniu uwierzyli w jego 
rzeczywiste zakorzenienie w wieku dziewiętnastym. Wywodzi więc 

swój tak współczesny teatr z zabaw teatralnych zeszłowiecznych i 
jeszcze starszych, cytuje gęsto i przedrzeźnia cytowane sztuki, mity, 
koncepcje filozoficzne, wydarzenia towarzyskie małych niemieckich 
dworów,. które wyznaczały horyzont widza pierwszych dekad dzie
więtnastego wieku, znającego biegle ze świeżej lektury lub insceniza-

cji sztuki Musseta i Brentano, Goethego i Szekspira, który mógł zatem 
bez specjalnego trudu rozpoznać w Kl!ięciu Leonce sztuczny produkt 
autora, skolażowany z elementów zarówno Hamleta jak i Fausta, :a 
przede wszystkim z postaci ze sztuki Brent.ona „Ponce de Leon'', no 
i oczywiście, niejako obligatoryjnie z Werthera, jednym słowem z pół

fabrykatów wyciętych z modnych lub legendarnych postaci niemieckiej 
i europejskiej literatury. W Valerio natomiast mógł natychmiast roz
poznać jego pochodzenie zarówno od szekspirowskich błaznów jak 
i postaci ze sztuk, którym zawdzięczał swoj;i syntetyczną egzystencję 

jego pan. Lecz btichnerowski błazen jest w stosunku do swoich pra
wzorów u Szekspira zasadniczo zmieniony przez pilną lekturę Heinego 
i wiedzę o nowej możliwości tych błaznów, którzy wychylili . się za 
dalek:i w swoim błazeństwie: dostania się na zawsze do domów odosob
nienia, opisanych z socjologiczną dokładnością w samej sztuce, chociaż 
ciągle jeszcze w żartobliwej tonacji mądrych i głupich błaznów Szeks
pira. Mądrość głupoty bł:iznów Btichnera polega jednak nie tyle n.a 
bawieniu królów ile na wygadanej przebiegłości, z jaką maskują 
swoją i swoich panów potencjalną przydatność do tych właśnie, nowo 
wtedy powstających domów dla nieuleczalnie chorych na melancholię. 
gdzie można się wprawdzie spodziewać gratisowego wiktu i bezpiecz
nego azylu przed ewentualnym poborem ale i ścisłe.go odseparowania 
od „normalnego" społeczeństwa. To niejasne lub pomieszane pochodze
nie postaci sztuki powoduje ich zaciekły spór o to, który z nich jest 
z prawego łoża a który nie, ale na dobrą sprawę wszystkie p:istacie 
Bilchnera mogą się poszczycić niezbyt legalnym lub niezbyt oryginal
nym pochodzeniem, jeśli spojrzeć na to z punktu widzenia wysokiej 
obowiązującej wtedy literackiej filozofii romantyzmu. Żadna inspira
cja, żadne pierwotne odruchy pisarskiego polotu nie stały tu u ko
lebki. Autor wbrew wszelkim regułom i narażając się na zarzut pla
giat.ora lub epigona ujawnia swój warsztat literackieg:i montażysty 
obcych tekstów i eksperymentującego dramaturgicznego genetyka na 
materiale kulturowym romantyzmu. I 'dzięki tej odważnej metodzie, 
bulwersującej, w epoce kultu romantycznego geniuszu, czerpiącego 
wyłącznie ze skurczy natchnionej duszy, wydaje się autorem t.ak 
bardzo współczesnym. Jest to więc istotnie jeszcze romantyzm, ale 
romantyzm sparodiowany, romantyzm z drugiej ręki, destrukcja kodu 
romantycznego, bardzo nowoczesny kolaż ze szczątków i śmieci, z obie
gowych, wyrwanych z obcych kontekstów i na n?wo .. poskleia.nych 
motywów i mitów, ale taka metoda mogła zapewruć Buchnerow1 za
mierzone radykalne odcięcie się od ducha swojej epoki i jej teatral_
nych nawyków i przeniesienie się wraz ze swoją sztuką do następne], 
już naszej epoki. O ile dramaty „Śmierć Dantona" i „Woyzeck" _(ró":'
nież czerpiące z obcych tekstów, kronik historycznych 1 odpow1edmo 
udramatyzowanych akt sadowych) zapewniły mu pozycję prekursora 
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niemieckiego literackiego ekspresjonizmu, o tyle farsa „Leonce i Lena" 
kwalifikuje go zdecydowanie na bardzo wczesnego pioniera europej
skiego teatru absurdu. Aż trudno uwierzyć, że autor „Leonce i Leny" 
nie znał bo znać nie mógł sztuk Becketta i Ionesco, Geneta i Dilren
matta. Tyle w tej absurdalnej komedii omyłek, pozornych demaskacji 
i pozornych zakłóceń akcji elementów, znanych właśnie z dramatów 
tych autorów, wyrosłych z doświadczeń potopu absurdu, zastrzeżonego 
zdawałoby się wyłącznie dla naszego wieku. Wrażenie bliskości Bilch
nera jako autora tej właśnie sztuki pogłębia się, gdy tłumaczy się ją 

na język polski. Wydaje się ona bowiem szczególnie spokrewniona ze 
sztukami polskich autorów, którzy wzbogacili ogólnoeuropejską szkołę 
teatru absurdu o własne, niepowtarzalne doświadczenia i konstrukcje. 
Bardzo wiele wskazuje na to, że autor „Leonce i Leny" mógłby być 

starszym (a może raczej młodszym?) bratem tych autorów, którzy 
wypracowali polską tradycję teatru absurdu, t)le narzuca się w trak
cie pracy nad tą sztuką skojarzeń i powinowactw z dramatu Witkacego, 
Gombrowicza, Mrożka lub Różewicza. Nie chodzi tu tylko o zbieżności 

pojedyńczych wątków lub sytuacji. Wspólna wydaje się sama zasada 
komtrukcji, jej podstawowa paradoksalność, prowadzenie caiej akcji 
ad a b s u r dum przy pomocy gry wewnętrznych elementów sztuki, 
stworzenie dla zamkniętego obiegu, w którym wzajemnie kompromitują 
i podważają się wszystkie elementy. Bilchner robi to metodami właś
nie teatralnymi, przyw0luje obce teatry, tradycyjnie wzory, z którymi 
widzowie zdążyli się zżyć, by przy pomocy tych przefunkcjonowanych 
elementów zbudować na pozornie tej samej scenie zupełnie inny teatr, 
który by się wcześniej - lub później, na oczach zaskoczonych wi
dzów, zawalił, albo który się wali niespodziewanie, od środka, w sa
mym centrum akcji, która się nagle zatrzymuje i pozwala na ukazanie 
pęknięcia w starym teatrze. Tak dzieje się w teatrze Różewicza, tak 
dzieje się w teatrze Gombrowicza. Co by było, gdyby w ,,Lecmce i 
Lenie" nie odbył się zaprogramowany przez rację stanu ślub? Król 
Piotr nie miałby wtedy powodu do radości, a zaprogramowany odruch 
władcv jest „wyższą koniecznością dziej0wfl". Więc czas dramatu jest 
w zawieszeniu, ale w teatrze decyduj~ się 1~sv świata. Ceremoniał się 
odwleka. Be~ ceremoniału nie byłoby akcji. Ale i sama rzeczywistość 
rzadzona jest przez reguły teatralne. Te najlepiej może ujawnić -
sam teatr. I tu tkwi jego subwersyjna siła. Po to sięgnął po broń 
teatru radykał Bilchner, który chciał widzów stare<:ro teatru wynieść 
na ulicę, by zobaczyli, jaka jest naprawdę rzeczywistość. Akcja więc 
w tym teatrze, wspólnym Bilchnetowi i G'.lmbrowi'czowi. to spełnienie 
się ceremoniału, na przekór spontanicznej, werbalnej „akcji" bohate
rów. Wvrasta ten teatr z identycznych obserwacji teatru rzeczywisto
ści, wynika z .. przecieków" jednego teatru do dru~iego, z otwarcia się 
teatru sceny na teatr rzeczywistości. To załamanie się sztuki „Leonce 
i Lena" w samym środku, jej nagle pęknięcie i sceniczna demon~tra
cja pęknięcia przez błazenadę stylu i konwencji wydaje się najbar
dziej nowoCTesnym zabiegiem w pozornie romantycznej feerii sztuki 
Bilchnera: 

-~-

-----



„Droga do domu wariatów nie jest zbyt daleka, łatwo na nią trafić, 
znam wszystkie ścieżki, które tam prowadzą .. . Widzę go już na sze
rokiej alei, jak podąża ~m. w lodowaty zimowy dzionek, wachlując 
się chustką do nosa ... , jak przystaje w rozłożystym cieniu ogołoconych 
z liści drzew, z kapeluszem pod pachą ... ". Błazen Biichnera, który 
mówi to do swego niemniej błazeńskiego pana, 7.montowanego z sa
mobójczych chęci Werthera i refleksyjnej schizofrenii Hamleta, ale 
i z determinacji Fausta i dekadenckiej retoryki Mefista, wyciąga z tej 
sztuki rękę daleko poza swój czas, w stronę bohaterów Becketta i 
Ionesco. Ale i Geneta. Andrzej Falkiewicz doozedł w wyniku swojej 
bardzo pionierskiej analizy dramatów Geneta do wniosku zaskakujące
go jego samego: „Jest tak, jak gdyby w ciągu ostatniego stulecia dusza 
ludzka stopniowo opuszczała wnętr%e, coraz śmielej poczynała sobie 
na zewnątrz stwaJ"zając 'międzyludzkie' po to, aby w dramatach Ge
neta osiąść wreszcie na sukniach i kapeluszach. A skoro tak jest, to 
'świat wewnętrzny' okazuje się hipotezą zbędna; nie ma już 'głr,bin 

duszy', więc nie ma także psychologii, pozostała technika p :i rJZumie
nia, technika-konwenansu. Dlaczego tego nikt nie zauważył'" (Wstęp 

do Dramatów Geneta). Ale dlaczego nikt n.ie zauważył do tej pory, że 
ta operacja Geneta została przygotowana przez dalej idaca i bardziej 
jeszcze skomplikowana operację znakow:> na duszy przez Biichnera, 
autora właśnie „Leonce i Leny". I to w niedojrzałym jeszcze do takich 
radykalnych cięć wczesnym wieku dziewiętnastym, a więc grubo przed 
owym ,,stuletnim stopniowym przemieszczaniem duszy ze środka na 
zewnątrz". Dokonana przez młodego. bo dwudziestotrzyletniego pisarza 
i badacza, na rok przed jego śmiercia . Bilchner przeniósł w tej far<:ie 
elementy świata zewnętrznego, to wszystko, co przyczynia s ię walnie 
do deformowania człowieka na kształt narzucającej się mu konwencji , 
do sfery zastrzeżonej dla „duszy": „Z nadmiernej wstydliwości chcemv 
teraz odziać nawet człowieka wewnętrznego i ubrać go od środka w 
spodnie i kurtkę". Valerio, który to stwierdza, broni się jeszcze przed 
totalna mechanizacją również podmiotowości. sięgajac ochoczo p') 
wypróbowane środki „relaksujące' ' . Gadatliwie rekonstruuje moty
wacje dionizyjskie, przywołuje emblematy, które maja upatetycznić i 
stworzyć kulturowe alibi dla zwykłej pijawki. Mity w sztuce Bilchnera 
zdegradowały się i brzmią fałszywie. Bardzie.i adekwatnie brzmi na
tomiast ti;ak tat Valerio o automatach, w którym sam przecJ.,}tawia sit;' 
jako „najdziwniejszy automat", u którego nawet język s1a.ie sir czyn
nościa zautomatyzowana . To odkrycie VAlerio stanie się o wiele później 
u Ionesco metodą konstruowarua dialogu z nieskończonych szablonów 
m'>wy, z paradoks6w jęeykowych konwenanów. Ale VAlerio wvoowia
da w tym kontekście coś . co poznaliśmy dopiero z dzieł i .analiz Gom
browicza i Sartre'a, a co stanowi diagnozę kryzysu samej podmioto
wości i jej nadw11Uonej tożsamości z sam11 soba. W roku napisania 
.'\Ztuki pnez Bilchnera wied'lla tAka może była jeszcre zbyt przeraża-

.-



jąca, mogła nawet ujść uwadze pierwszych widzi.Jw sztuki, wydawać 
się głupim żartem błazna, bawiącego się swoimi maskami dla samej 
zabawy, chociaż o wiele przecież głupszy od niego król rozumie ją 
i jest zaszokowany tym, że ten „dziwny automat", gadający jak me
chaniczna kukła, formułuje wiedzę, która obala jego. kartezjańską 
pewność siebie. Również filozofia Fichtego, na którą powołuje się 
Król, owo absolutne Ja, zostaje zdetronizowane w traktacie błazna. 
Jego wywód o lustrach jest jakby żywcem wyjęty z pism i sztuk autora 
Jnubu" i zasługuje na najwyższą uwagę właśnie widza współczesnego . 
Valerio prosi dworskich dygnitarzy o odwrócenie i zasłonięcie wszy
stkich luster lub nawet guzików, również ,,lusterek" oczu, bez tego n.ie 
odnajdzie swojej prawdziwej tożsamości. Nie chce się ciągle w nich 
odbijać, nie chce być odbijany, nie chce być stwarzany p.rzez cudze 
widzimisię. Nie wie przecież, kim jest, ale nie chce być deformowany 
przez cudze widzenie. Jeżeli jest kim- lub czymkolwiek, to najbardziej, 
najprawdziwiej czuje się gadającym automatem. I tu, pod maską Vale
rio, w tej scenie ogólnej demaskacji filozofii romantycznej i filozofii 
wierzącej w a priori podmiotu, odsłania się również sam autor, który 
w polu romantycznego natchnienia, romantycznego żaru, natknął 
się na strefę zimną, ostatecznego chłodu, zwiastującego już w polu 
grawitacyjnym dworskich konwenansów przyszłą epokę ludzi-automa
tów. „Jestem automatem, odebrano mi duszę", pisał w swoim słynnym 
liście z marca 18~4 r. na dwa lata przed napisaniem „Leonce i Leny" 
do narzeczonej, spławiając ją zresztą stylistyką podobną do stylistyki 
swojego Księcia. Ale nie chodziło tylko o niemożliwość samorealizacji 
w stosunkach osobistych. Radykał Biichner patrzył w podobny sposób 
na niemożliwość w sferze społecznej i politycznej. „T0 nie myśmy zrobili 
rewolucję. To rewolucja zrobiła nas". W tej wypowiedzi widzę najszerszy 
wymiar wspólnego doświadczenie autora z pozornie dalekiej dziewięt

nastowiecznej przeszłości i doświadczeń naszej własnej epoki, rów
nież tej najbliższej, również aktualnej, która nie doczekała się jeszcze 
swoich dzieł „absurdu". Niech więc pror~7a sztuka Btichnera wyręczy 
na razie tych, którzy stworzą je niechybnie. Jest do tego powołana 

by wejść na stale do repertuaru polskiego teatru współczesnego . Wy
rosła z doświadczeń identycznych, z których wyrosły najlepsze dzieł~ 

polskiej i europejskiej dramaturgii nas1ego wieku. Btichner patrzył 

na rzeczywistość i jej ceremoniały jak na komedię. Często używał tego 
słowa dla skróconego jej opisu. W ustach tak świadomego dramaturga, 
jakim był Btichner, nie jest to tylko metafora. Jest to określenie rów
nież programu estetycznego. Sam był uczestnikiem licznych takich ko
medii. Mógł powiedzieć jak Leonce, który cytował Hamleta: „Czy ta 
komedia , z dodatkiem lasu piór na głowie i pary prowansalskich róż 

u dziurawych trzewików, nie powinna by, jeśli reszta mojego szczęścia 
nie zawiedzie, zapewnić mi udziału w takiej trupie aktorów?" Sam 
szukał odpowiedniego kostiumu, może również kostiumu dla „człowie
ka wewnętrznego"? Gdy witał w grudniu 1811 r. w Strassburgu polski 



oddział powstańczy po klęsce listopadowej, nosił polski żup.an. „Polen
rock", jak określa się w niemieckiej literaturze przedmiotu. Mimo, że 
był w tym kostiumie, mimo że był po stronie walczących o wolność, 
a nawet chciał sięgnąć po broń, gdyby Rosjanie przekroczyli Odrę, 
skomentował samo widowisko, którego był uczestnikiem, jego sztanda
rowe ceremoniały, jego pustą euforię, słowami: „I oto cała komedia" 
$wiat widziany jako teatr, jako teatr tra .-:ikomiczny, w którym re
guły teatru społecznego zostały zdemaskowane sposobami specyficzny
mi dla teatru, to była platforma, na której wyrosła ta farsa. Na des
kach scenicznych miała dokonać się demonstracja obsceniczności sto
sunków społeczych, ale i stosunków osobistych, tych najbardziej oso
bistych, erotycznych, zmistyfikowanych prze7. teatr i literaturę roman
tyczną. Stąd obecność w języku bohaterów Biichnera - pod maskq 
mitu Adonisa z jego rytualną symboliką kwiatów - brutalnej meta
foryki seksualnej. Biichner pragnął stosunków zrywających jeszcze 
w ostatnim możliwym momencie dziejowym ze zniewalającą „kome
dią" konwencji, które zautomatyzowały doszczętnie, również w samym 
środku, w siedzibie popędów, uczestników tej gry. Pragnął woln•ści 

pełnej, ale pragnął tej wolności już jako wypalony , jako od śndka 
ukostiumowany, bezduszny automat. I ta antynomia jest ukrytym napę
dem tej przewrotnej zabawy w teatr, popędza jej akcję - i zatrzymuje 
ją gdy mechanizm się psuje, popsuty mechanizm świata. Desperacja 
jest tu ciągle maskcwana dowcipem, przejęzyczenie jest sygnałem w:>l
ności _ języka , wysyłanym z nieupupionej jeszcze totalnie podświado
mości, broniącej się przed pełną automatyzacją. 
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