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PIESZO Mrożka można od razu umieścić po' r · d paranteli wy
sokich. Ta niezbyt długa, bo składająca ię z iedmiu cen i epi
logu sztuczka, wydrukowana w Dialogu w sierpniu 1980 r., od
wołuje się nie tylko do naszej wojennej i tuż powojennej rz -
czywi to' ci, ale i do literackiej symb lik.i, narzuconej poi kiej -
nie tylko literackiej - wyobraźni przez autorów tak różnych a 
przecie , ciśłe z obą złączonych, jak Wy piań ki, Witkacy, 
Gombrowicz. W zy tk.iewięc zabiegi rozszyfrowujące ytuacje 
sceniczne PIESZO poprzez WESELE, SLUB i większo · ć drama
tów autora.MA17</ oraz jego prywatną biografię ą w jakimś en
sie prawomocne, czytany z tej per pektywywielld esej Elżbiety 
Morawiec w „Życiu Litera kim" ry uje ię koru ekwentnie i lo
gicznie, przynajmniej gdy autorka pozo taje przy nazwiskach 
rodzimych - bo przywołanie tradycji antycznej budzi znacz
niej zy już opór. 

A przecie z owym wy ok.im intelektualno-ftlozoficznym pun
ktem obserwacyjnym kłóci ię jakby prak-tyka: czyli zwykła lek
tura tekstu. W i toc;ie czyta ię ów utwór z mie zanymi uczucia
mi. Niby prosty a skomplikowany, niby reportażowo syntetycz
ny, a alegoryzujący, niby świetny a nie najlep zy. niby wykoń
czony a pękn!ęty. 
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KOC.HA BRAWURĘ 

Odczucie, jakie ud rza przede w zystkim, to rażenie, iż na
łożyły się na siebie dwa, a nawet trzy dzieła. Jedno o a<lzone 
wpr,o t w rzeczywistości, i to nie tylko dlatego, że „w zy tkie 
troje i rekwizyty pochodzą z lat 1939-19 5", jak żąda autor, 

ale przede wszystkim z tej przyczyny, iż jego bohaterowie od
bywają swą wojenną tułaczkę, chodzą wpro ·c p ziemi. 
Bohaterowie, w których sylwetkach zawarto pewne echy ty
powe dla ich gatunku. Ojciec z ludu ze ~wą dość prymitywną, 
lecz zła hetną filozofią (nie zginąć, nie ryzykować, nie robić 
krzywdy i być uczciwym oraz rodzinną lojalnością, iłniej zą 

nad wszystkie inne. Baba handlująca wódką, pazerna, dbała o 
swój jeno i órki interes - ot maleńkie, błahe odbi ie poi kiej 
Mutter Courage. Porucznik Zieliń ki-buta, pycha, głup ta, an
ty emityzm („Bo jak wy je teście Żydzi...") i... entymentalizm. 
Nauczyciel - int ligent w pierw zym zapewne pokoleniu, zam
knięty w tere typach, „nędzny klasyfikator ( ... ), urzędnik ma
gi ·trackiej logiki, ciułacz aksjomatów", jak go określa upe
riu z-intelektuaJi ta, jedyny, dla którego wojna jest klęską nie 
tylko fizyczną, a w każdym razie nie w tym co dla innych sensie. 
Egzotyczny, kapryśny, upokorzony („Tylk wojna daje przecię
tnym ludziom wolnoś '„. Mnie wojna niepotrzebna. Przeciw
nie. Ja teraz gniję jak przeciętne <cierwo"). 

Ta ntetyczno <ć rysów, lapidarne ukazanie tego, co ukształ
towało tak a nie inaczej postaci i c je okre 'la - a co także 
znacznej mierze okre <li ich przy ·zły lo. w nowej już rzeczywi
. t ·ci - zda ię największą PIESZO zaletą Tym bardziej, że nie 
wyklucza indywidualno · ci: te po taci ą ·ymh lami, ale zara
zem wi dą swój bardzo konkretny żywot· z tego powodu zresz
tą łatwo przy in· enizacji utworu popaść w swoist~! rodzajo
wość, co p dobno zdarzyło ię biało tockkj prapremkrze. 

Ów pierw zy, niemal realistyczny utwór ukazujący okre'Io
ną, uwarunkowaną ;pole znie, politycznie i historycznie rze
czywisto, ć ma w PIESZO swój epilog: pierw ze.:: tygodnie po 
wyzwoleniu, gdy każdy z bohaterów pójdzie p zornie inną, a 
przecież w zasadzie w pólną dr gą: drogą zbudowaną zresztą 



t:1 /Jo 
~c 

CENI 

• 

POLAK 

,,. , 
WOLNOSC 

bez ich udziału. Tu zawodzi Mrożka finezyj no· ć, odwołuj;:!ca się 
wpro t do nadch dzących przemian; . cena Pani- auczycit:ł 

robi wrażenie nie najlepszego atyryczncgo skeczu. I prymity
wności tego zabiegu nie tłumaczy fakt, iż była to prymitywność 
zamierzona. 

a to, co w Ino - z dużą rzecz ja. na urn wno · cią - nazwać 

w PIE. ZO „rep etażem", nakłada się _ dramat inny. Właśnie ten, 
w którym odkrywamy bez trudu pogło y literackie. ~ lep - po
zornie ' lepr- Grajek, przybywający w m mencie gdy w ")'tua
cji po zczególnych osób i w ytuacji ogólnej przesilać ię po
czynają ,chrzciny, pogrzeb i wesele", ma coś z- dmieni nego 
przez okoliczno ·ci i wą funkcję - Chochoła z WESELA. We 
wzajemnym tosunku Ojca i yna można zukać nie tylko analo
gii ze LUB.EM~ , ale i WYZWOLENIEM· uperiu z wy. zedł z Wit
kacego - a co więcej - jest Witkacym, porzucającym w PIESZO 
ginący ~wiat dwa razy. Po raz pierw zy przez amob ' jstw , po 
raz wtóry - gd} już w nieciele nej p staci - zjawia się nad swą 
dawną ojczyzną na krótko i bez żalu , iż ją opu ~cił. Tu zresztą ry
suje ię ów trzeci naszkicowany led ie dramat: o Witkacym 
właśnie. 

W zystko to. rzecz ja na, ma wedle intencji aut ra nie roz
dzielać , lecz łączyć, nie kłócić z bą, kcz uzup tniać. 

W PIESZO historia twarza się ra zej niż je ·t stwarzana. W 
każdym razie nie jest twarzana przez tych, co powinni wziąć ją 
w swe ręce, by pozostać w rzeczywistej zgodzie z decydujący

mi oj j przeobrażeniach ideami. AJe główni z. intere owani nie 
zo tali zapytani o z<lank. Gor.t:ej , zo tali zep hnic;ci na pozycj 
nie wrogów nawet, lecz obcych. jciec i yn odchodzą samot
ni. J nikt, jak się zdaje nie uzna za ~en ·owny .ich programu: 
„Człowiek ma być uczciwy i tyle". Ani były porucznik,. zukają
cy o alenia na zach dzie, ani Pani i auczyciel ze swym „kolo
salnym programem edukacji, reedukacji i kolaboracji', ani Su
periu z, gdyby zmartwychwstał. 

Marta Fik 
Przeciu, czyli za, Czytelnik, War ·zawa 1983 . . 38--387, 391. 
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Obrona tradycji 
Zadziwiają e, jak bardzo u Mro7ka ws1..y:.tko polega na łowie, .zalcżr od_. I.o

wa. Jakby wi k XX nie urodził tylu poetów i polityków kulecznic pod>; aza1ą
cych zaufanie do języka. ·awcl l ::atr zaraził się sza.lcnstwcm niewiary w słowo. 
Dialog wiciu sztuk uznanych za kanon naszych czasów i t dialogiem pozor
nym: porozumienie. h~dące iMotą dialogu. nic ma laściwie waczenia, posLaci 
egzystują osobno, słowa wędrują między ludimi jak jesienne dmu hawce m~-
ione byle wiatrem. Bohaterowie Becketta co~ do siebie mówią, ale w gruncie 

rzeczy toczą wewnętrzne monologi. 
Ka.żdv z bohaterów Pintera bt:zwladniony jest niemożno '<:Ją przcdo tania sic; 
do kÓg k łwiek. Poru zaac wolą pr1..eżycia ludzki zwłoki nie tyk informują sic; 
wzajemnie, co wypowiadają tekst)' na lru kę losu: niech !ucha kto chce, ale~~
cwierdzenie odbioru nic jest wła..~ciw1e konieczne. lowa, owszem. mogą ranie, 
nawet zabijać. Wypowiedzenie sł wa hywa też o tatnią zynn .:icią" życiu poz
bawionym życia. Winnic w „Rado nych dniach" nieustanni przema\>. ia, alt: ten 
słowotok nic ma żadnego znaczenia dla nikogo p za nią, jest odru hem, nawy
kiem rozpaczliwą koncynuacją jakicjs dawno umarłej formy międzyludzkiego 
poro~umienia. Krapp mówi do siebie i do taśmy. niepotrzebny mu jui. ktoko
lwiek. „Lekcja" loncs o je t ostat 'czną kompromitacją języka. 

Mr żek, którego twór zo · t sceniczną I ·kką ręką nliczono do W1>pOłczesne· 
go „teatru absurdu", miał z nim tyleż wspolncgo, co na przykład z francuską _fa':ą 
lat dwudzie ·tych, właśnie przede' zy tkim za prawą różnic w traktowamu JC:· 
zyka. Ze świecą ?>zukać drugicg dr:unaturga, który tak barili?, ~~ad~'. ufałby 
językowi. Bohaterowie sztuk Mrożka mu ·z ą bez przerwy mowie do s1cb1c, bo 
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L)'lko w wymianie informacji zawarry je r całkowity e czegokolwiek. 'low 
nic Lylko prowadzi dialog. Ono uruchamia cal) swiaL, całą wart . · i tnicnia lu
dzi. Precyzja replikowania jest spra-wą życia i smierci pustaci se ;niCLOych. Roz
mowa LO ząca !-lic; między partnerami nie rylko osadza ich w egzyslencjalncj 
konkretnol.ci; od kierunku wymian} zdań zalt.·ży dalszy id1 hyt, a wic;c byt dra
matu 
Zamvażono JUŻ wielokrotnie, i · dialog Mrożka jest dyskur~cm z pogranicza 

wykladu logiki To logika jc;zyka, a dopiero na drugim miej!-icu logika akcji, uru
chamia cokol~;ek w tych ·ztubch. Gdyby nic pierwsza replika partnera, zmie
niająca kierunek my~łcnia zagadującego. akcja szlUki w ogóle nie mogłaby sic; 
rozpocząć. a choć jest to, b fonie bylo. zasada dla szlUki dramacrc-.r.nej pmvsn·
chna. przecież u Mrożka ma znaczenie >Zczcgólne. Partnerzy nic wicdzidiby 
ni<.: nic t\'lko o pr.-:cciwniku, akio sobie. Mówiąc - powiadamiaią :;ic.:bic wzaj ·• 
mnie o możliwo · iach wyj · cia /.. 1J1i tniałych sytua ji. za~ '"}'j'>Cic bc;dzic takie, 
jak ~obie t ·go Ż}•czy wewn<;trzna logika "\vypowiadanyd1 zdan. 

W ·zcukach Mrożka każdy ma swoje z óry przeznaczone micj~cc, aczkolwiek 
nigdzie nic jest powicdzia~c. zego co kurek: odwiecznych pra\ na(UI). woli 
bo ·kiej czy ·tosunku ·if wytwórczych do środków pr dukcji. To j l pan, to 
sługa. To jc~t mąż. a Lo żona. To jest elegancki starszy pan, a to niechlujny parwe
niw-.L . To jest incelektuali ta. a to pro tak. To jest Eur pcjczrk. a to zjata. Po
ch dzenie. rola -pole zna, charakter osobisty - oco cechy. które u Mrnżb nic 
ulegają zmianie, są dane apriorycznie, na zaw ze. W tym hierarchicznym :;wie
cie demokracja panuje tylko na pł:iszcz)rlltie dialogu_ Ludzie bowiem są skazani 
na mówienie; żeby mówić. muszą się spotkać. w jedyne. co id1 naprawdę lą-



czy: konieczność wymiany zdań. Oczywiście Mrożek buduje law ·ze ytuacjt;, 
która umożliwi potkanie. Raz jl"l>l ll> d >m, raz horcl, raz ławka w parku, raz mjej
·ce internowania. Ale i tot •. jest spotkanie przed rawicicli różnych gatunków 
ludzkości, których mie1s e na drabinie życia rodzinnego i spolca.negu wstało 
ustalone dawno, bodaj jeszcze pr.t;ed ich narodzeniem. 

Tak. Mrożek jest ru tradycjonalistą. Im hardziej świat zmierza ku ujednolica
niu wszy rkicgo i wszystkich, tym hardziej hohatcrowi<: j ·go sztuk tarnią się 

udowodnić, i: pod1.iał rodzinno-kl, owy to t •lko konsckwcn ja praw natury 
broniącej się przed mundurem, anonimowo 'cią i roztopieniem w masie. 

* 
Nikt u Mrożka nie W}?J1:ijc 7..adnych „, spólnych ideałów" To zaś, że kwś 

chce się zna.leźć na zyimś miejscu, czyli zmienić swój d cychczasowy i.Latus, 
zawsze i nieodmiennie związane jest z pro tą, odwieczną i natur.liną jak oddy
chanie potrzebą polepszenia . obie życia, zar.wyczaj zresztą kosztem pognębie
nia innych. Tak Nielll.I chciałby być Udem, Vatzla\' - szczęśliwym bogaczem, 
Mori. - dumnym msc1ci 'Iem. 

Ale nie o zukujmy il;. "Ile i~ nie zmieni. Zawsze będzie tak samo, a je li ina
czej - to ra zcj jeszcze goncj. 

* 
Nic je.'ot prt:c ież do końca tak, że Mrozka incere uje W}'Wolyw;:inie wart0 'ci 

za wszelką ccn'i. Przeciwnie, zamiar ów z góry po<IS-l)'t}' jest niewiarą w r ·a1i1.a
cj<;. Anachronicznok bohaterow i ich idci je t zbyt oczywista. Tc fraki, sztu~z
kowe i.podnie i stryjowc wąi.y. ci „pań two'' i ta „służba" to tylko p zór mozh
wo. ci, dowó<l woli - niespełnionej, nie!>pelnialnej. Pr1.ccie7 ro w z tko ie; ro
zlani je. 

* 
Swiat sztuk Mrożka dowod,d, że ludzkosci lic. t.ać ani na rewolucje, ani na 

wzajemne milowanie Z rC'~ olu yjnej 1riad)' ha.o.el - wolnosć, równość, braccr
scwo - pisarL. wybiera t)'lk1 lO pierwsze. Równo:;ć jeM aiemoiJiwa, ho gatunki 
rozwijają sic; raczej 1.a sprawą wrogoi.ci, łagodzonej, najwyżq. pogard~ lub c?lc
r:mcją . Czy zatem wolno~ć w ogóle jcsl możliwa' ie wiadomo. mówi Mrozek, 
aJc:: daje do zrozumienia. że jednak jako' istnieć może, koro nic: w. zy cy giną z 
głodu bądź w wic:;zicniach (ciała i duszy). Warunkiem jc::dn.ak tej możliwej-nie 
możliwej wolności jc:. t zostawienie ludzi w ~pokoju. Nawet jcsli żyją głupio, 
anachroni zn ie, staroswiecko i mieszcz.arbko, lcpicj zoMawić ich niż ui.zczęśli
wiać na i;ilę. Dlatego rnk ob e~1·inic. choć rzadko wpro c, deklaruje Mrożek wro
gośC: wobec rewolucji i Wl>zclkich jej pochodnych. Rewolucja ro<.lz.i przcmoc. 
przemoc rodr.i hao i daL~zą przemoc, eh ćby w formie odwe1u. Zniszczeniu 
ulega wszystko, a nie rodzi si~ nic lepszego. 

* 

Mro7ek jest kon erwatyscą. Termin ów, jak wide innych w c.Jzisicj zyd1 cza
·ach, rozmył si<; i rozregu Iowa I. Marksit.m uczynił zen :.traszak na dohro, posu;p 
i słusznosć. Bez sensu, ho wszystkie Le tny pojęcia dawno już nie maj:1 nic 
wspólm:go (o ile kiedykolwiek miały) z jakąkolwiek doktryną polityczną. Mro
żek je ·t kcmserwatyst:i prawdopodobnie dl.ucgo, że jeM p ·symist.;J, co wc:llc nie 
rzadkie u komediopisarzy i w ogóle humorystów. Jako kon'i ·rwatpca broni 
wo I noś i dla w zy tkid1. Jako pe.„) mise:i ... Czcgóż może bronić pc:>1·mist.a? Do
bra? Nic, taki naiwny Mrożek nic jest . Porządku? Jakiego mi:mowicid Nic, po· 
rLądku też nic broni. Zaryzykujmy- kon:.crwatysta i pcs. misLa hroni poc.·Lucia 
prz~'ZWoito~ci . Prqzw ilOść ma co.~ w sobie / honoru i otlpowied1ialności . M) · 
sic:;. że d1yha chodzi o LO wła.<inie. Prt.ynajmniej od c:ia:>u dl) oa:.u 

* 
Mieszkaniec tej "gorszej" Europy jest n ieudacznikiem, 1aws1e mu było do 

szkoły pod górki;. Pochodzi z kraju. gdzie 0 1e się na Iowo hon ru. brie jak, z 
dnia na dzie11, bez szans na i.pokój i Slabiliz:1 ·iii· Ale jego gors,W.!>Ć 1 niż.'oz( sć ma 
swoje· niespodziewane Z.llll'ty. Jc.'ot bo iem chłonny i otwany. tac go na ·ntut:· 
j;um z byle powodu. pr1.yjmie świat jak odkrycie, wiele w nim z szekspirowskiej 
Mirandy. co band1,: łajdakow \ViCala jako wy łannik1'm „nowego w:.paniałcgo 
s'wiata". Wszy lko jes1Gc prt:ed nim, a'' ięc rozcz.arow:mic, gorycz nicspdnic
nia, poczucie nicości to\\~.trąsz:icc mic 1kai1 owi „lep. zej" Europ) 

Solżc:nicrn, w słynnym wykJadzic wygłoszonym na L'nh.versytecie Har\'arda 
w czerwcu 1978 rol..u. posta\\ il nicmniCJ slynną ;uż tezc;:. l:c je5li '\ i.chód jest 
tragiczny w wym pr,i:cgr:myrn losic, w Zacllód, cierpiąc n:1 zanik „ducha W()jo
wnika" m >Że rychło po<.Ldclk jego los. Wydajc sic;. il' \1rożcko<l lal nie rohi nic 
innego. jak rozpisuj• tli mysi na sztuki teatralnc, tt·~ l}' publicy tycznc, mah: 
opowiadanlm. ie chodó rzl'C:z ja,na o żadną dosłownosć. ilustraq jnn. ć. Mrn 
żt:k mógl nawet nic znać wykładu Soli. ·ni yna. a :;m:.-.;rt:J w ( gólt: nic w cym sed
no. Doktryn.a o duchowym rot.brojeniu /achudnich CY\' ilizacji i ro.,n:iq eh"' 
zwi•)Zku z tym pr.i:cwag sy't ·mu w~ hodnicgo nic jest czym~ całko\\ i ·i· no
\\ m. a nic powinno dziwie, że podejmują ją incclckcu~ilisci / kn;gu kullurr 
w~chndnioeuropcjskiej; przypomnijm) Solżeniqna. ale Lei \tilana KundcTi,' 
czy - O!.latnio - Adama Zagaje' kicgo. \X' poł:.1czeniu / rosnącymi wpłrwamr 
itlci kem erwatpvnych moglahy zyskac W) 1.nawcÓ\\ mają ych j.akis realniej,zy 
·wplpv na poLoc-. .m:i swiadomo~ć europejską. Że ta.k nic jest. świadczy ogrom 
zluuzeń, jakimi dakj karmią sili'" r oce kulturJlnc nacje: Zachodu. Dr.1mallirgia 
Mrożka, dohrt.(' nnumiana i dohrzc r •alizn" ana. ma tu o„ohnl:'.. niemałe 1.naczc
nic. Miałabr- może - wii;l...'it:e, gdyhy nil' ·tykictka kome<.liopi~arta. "~wod1ą

cq:~ , · ię na dodatck z hi.,toryczncj jui. ~Lkoly Lcatrn ah„un.lu lat pic;cd1icsiących 
MroŻl:'.k ma sili Lak do lkckcua. lnncsco czy C.cncta. jal.. pii,:sc do 110„a. 

P;irauoks tej dramaturgii połqta bowiem na swoi'>ll'f grll: mi ·dl\ trcś ·ią •t for
mą. spo. obcm a pocsłanicm . Doskunalym tmrem pni\\ adl':)q 111 do '>cuna 
.\troiko\vt·j filozofii mogłah) hyC:· an;1lita ... ccnicml'j truktury jcwi vtuk. w isto
cie 1dca.lrue, progr.m1owo wrliC/ konwcnejonalnq ; ·"! Co dosl..onalc, 1ak mo\i.•1:1 
Fr..mcuzi,/1ic;u':\ hiL'llfoil Tradycjonali/111, i jak .~ii; r.1eklo. ~rccyfiun kon~crwa-



tyzm Mrożka znalazł tu najwła.~ciwszc l•L'>lO owanie. Tymcza.s<:m Mroiek ucho
<lzi z.a sLc:zcgólnie „no\l ocze'>nego"1 Bo i tak je. t ; ale.: gdz.i<: in<llicj nalcży szukac 
tej nowoczcsno · · i_ Otóż~ mcwdzic. kai:1cej {f{f a/Js11rd11111 redukować W.Lelki 
sem. i:.wiata. Także w jc;z ·ku. co len absurd podkrc~la. Posta ·i mówi:J jakby od 
siebie, ak w gruncie rzecz\· to „ cos" nimi mowi. Zauwaimy, jak zdumicw:1ją
cych (i myl._ cych pow1er7chownych CZ} tclników) chwytów językowych uży
wa lrnick. W wii;k! zośct sztuk chwyt jest. co praw<la. ten sam: postaci mm ią 
jednym j<;L)'kicm. a ra jc intelektualne rm:łoionc i.OJ równo między wszystkich. 
he.z różnicy po ·ho<lLcnia. Lai:.ohu <lomniem:mcj i:.wiadomości , poZ}'Cji sptilccz

ncj itp. 

* 
Są jcdn;1k sztuki. gdzie ji;zyk ul1.:ga :.zczególnej indywi<lualizacji. Znowuż jed

nak zabieg ten nic.: ma ni<.· wspolncgo /. konwcncjorutlnym poszukiwaniem pry
\Y".llnych cech jc;zykow) ·h postaci. awct w „Pieszo". s1.tucc o specjalnym -
talót: i pod tym \Vzgh;dcm - 111ac1.cniu" dramaturgii 1r żka., zamier1ona i pre
cyzyjnie v.·ykonana indywidualitacja j<;zyk;1 ma na celu ut.asaclnicnic tezy, iż 
pobki tłr.1mat odbywa sic;, mic;d1.y innymi ,~. j<;zyku wła.~nic . 

... ... 
S:1cJ1.<;. że ji;zyk \\ l:.L.;nic j<.·s1 1ctłn:) / najwii;k.\zych zapór, jakie Mmick stawia 

przed tcatrcm. /\\hL,zcza pr,rcd aktorcm Przccho<lzcnie tło por.qdku nad spra
w:J j<;zyka, jakby chod11łu 1ylko o konwencjonalne powiatłami;tnic \ idza, co 
mianowicie mphJ postaci dramatów. 1cst błc;dcm wiciu ins cnizacji. Mrożck 
nic wymaga dcmonMrowani•t indywidualnych cech ludzkiej n:itury. a nawct 
pr.lcciwnie, sugeruje pos.lllkiwania sys1cmowo-t}l)(}logic1.nc. również w t:tkrc
!>ic v.:pomniaoych strnl-tur ji;zykO'wych; była zrcszc~ o rym mowa. A przccież 
je li n o cz c śnic wymaga. bo jest 1hy1 wytr.1wnym fachowcem, aby nic wie
dzieć. iż aktor mt1si w 1Jclnić danc mu tworzywo swoim nicpowtar1.alnrrn, kon
krctnym istnieniem. otó7 wrmag:1 jednoa.cśnie od aktom kompletnej odpo
wicllzialno~ci ind) vidualnej za prezentowaną postac. 

icch nikogo nic ludzi pozorna oczywistość Mrożko~•ych hohatcrÓ\ ie 
znaj'! wprawdzie poji;cia du„zy. "i<;c ohcc im:-><! uczuciowe rozterki i w ogóle 
cała tak t:wana ps)·chologia. Zosrnli jcllnak obdancni niezwykłą ccd1ą : zdolnoś
ci:! prccp:yjncgo. logiczncgo wnio„kowania. Dlatego tak ważne jc:.t zrozumie
nie każdor:uowq:o mechanizmu ji;zykowcgo. j;1ki został im przypi. any. 

Tatle11sz ycz ek 

Oh1Yma trm~rcjl ( fr:ii:nut11\ \ " rm(~rrmt·/, ,\nch. IA11td)TI 1988 r. 
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