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O tym, jak trudno okazaæ tê prawdê 
w sytuacji scenicznej, jako prawdê 
postaci, mówi w wywiadzie Andrzej 
Chyra: „Kiedy zaczyna siê nowa pra-
ca i mam spojrzeæ koledze w oczy tak, 
aby narodzi³a siê jakaœ nowa sytuacja, 
to bywa trudne. – Wiesz, co w nich 
zobaczysz? – To te¿, ale zastanawiam 
siê, czy ja bêdê umia³ spojrzeæ tak, 
by w moich oczach coœ siê dzia³o, ¿e-
byœmy nie byli ze sob¹ pó³prywatnie 
na scenie. – Odczuwasz wyczerpanie? 
– Raczej przesyt”.

Cia³o jako podmiot czytania. 

  Chodzi w tym wypadku o sensual-
noœæ, o zmys³y, przy pomocy których
rejestrujemy wra¿enia. Najwa¿niej-
szym receptorem cz³owieka Zachodu
jest wzrok, który zdominowa³ pozo-
sta³e cztery i dostarcza ponad osiem-
dziesi¹t piêæ procent informacji. Jest 
to œlad greckich Ÿróde³ Europy: s³owo 
„idea” ³¹czy w sobie obraz (idein – wi-
dzieæ) i pojêcie (eidos – forma). Wi-
dzieæ i wiedzieæ to nieomal synonimy, 
w jêzyku polskim nawet kszta³ty leksy-
kalne tych pojêæ prawie siê nie ró¿ni¹.
Ranga wzroku ³¹czy siê z postawa wy-
prostowan¹, korzystn¹ dla ogarnia-
nia szerokiego zakresu zjawisk. Wiêk-
szoœæ danych zmys³owych to obrazy; 
u Artura Rimbauda nawet samog³oski 
maj¹ swoje barwy (A czerñ, E biel, 
I czerwieñ, U zieleñ, O b³êkit). „Koñ 
jaki jest, ka¿dy widzi” – to zdanie 
ksiêdza Benedykta Chmielowskiego 
(Nowe Ateny albo Akademia wszel-
kyey Scyencyi pe³na) jest znanym 
powszechnie symbolem wizualizmu 
jako fundamentu poznania. Nie tylko 
zreszt¹ poznania. Widzenie – powiada 
Artur Grabowski – to nie „gra w ob-
razki. To »sposób bycia« po ludzku”.
  Widaæ tu (w³aœnie: widaæ!) ró¿nicê 
w stosunku do tradycji judajskiej, 
w której dominuje metafora s³uchu: 
wiedzieæ to s³yszeæ. Dramatem jest 
teraz nie œlepota, lecz g³uchota. Bóg, 
jeœli pomin¹æ obraz krzewu gorej¹-
cego, nie pokazuje siê, ale mówi do 
cz³owieka; sam równie¿ s³ucha („Ja 
tak¿e us³ysza³em jêk synów izrael-
skich”, Wj 6,5). Szczególnie wa¿ny 
w tej tradycji jest g³os proroków:  
„S³uchaj! W Rama da³ siê s³yszeæ la-
ment i gorzki p³acz. Rachel op³akuje 
swoich synów, nie daje siê pocieszyæ, 
bo ich ju¿ nie ma” (Jr 31,15).
  Z tradycji judajskiej Europa wziê³a 
wiele istotnych elementów sk³adaj¹-
cych siê na jej to¿samoœæ (linearny 
czas, symbolikê dnia siódmego itp.); 
jednak nie ma wœród nich poznania 
zmys³owego, zakorzenionego w Gre-
cji. To oko i widzenie buduj¹ europej-
ski œwiatopogl¹d, który mówi o œwie-
cie jako sferze obrazów. Pochwa³ê oka 
znajdziemy u Platona (Timajos), póŸ-
niej u Leonarda da Vinci (Traktat o 
malarstwie). „[…] oko jest potê¿niej-
sze ni¿ cokolwiek, szybsze, cenniej-
sze; có¿ wiêcej mogê rzec? Jest przede 
wszystkim najpierwsze, niczym wódz, 
król, niemal bóg wszystkich ludzkich 
cz³onków” – pisa³ Leone Batista Al-
berti. „Wzrok jest najbardziej szlachet-
nym, przyjemnym i posiadaj¹cym naj-
szerszy zakres ze wszystkich zmys-
³ów” (George Berkeley). 
   Wzrok wyrasta ponad pozosta³e 
zmys³y, podporz¹dkowuje je sobie. 
Dominuje nad zapachem: to nie nos, 
a oczy (kszta³t flakonu, barwa, nazwis-
ko projektanta) decyduj¹ o zakupie 
perfum. Owszem, osmologia ujmuje 
powonienie jako wa¿ny zmys³ dyso-
cjacyjny (ró¿nicuj¹cy), jako czynnik 

okreœlaj¹cy to¿samoœæ miejsca, ludzi,
siebie („poczuæ siê”). Jednak decydu-
j¹ca rola w ka¿dej z tych sytuacji przy-
pada wzrokowi. Zmys³ ten podpo-
rz¹dkowuje sobie tak¿e smak. Widok 
sto³u i potraw bardziej ni¿ kubki sma-
kowe rozmieszczone w jamie ustnej 
determinuje doznania zwi¹zane z je-
dzeniem i piciem. O tym, ¿e spo¿y-
wamy obrazy, nie zaœ tylko okreœlon¹ 
jakoœæ chemiczn¹, œwiadcz¹ doœwiad-
czenia, podczas których badani nie 
potrafili powiedzieæ co jedz¹, kiedy 
nie widzieli danej potrawy. Od wzro-
ku zale¿y s³uch, co mo¿na zaobserwo-
waæ podczas koncertu muzycznego, 
kiedy na recepcjê dŸwiêków wp³ywa 
widok twarzy artystów, ich ubiór itp. 
György Sándor mówi w tym kon-
tekœcie o teatrze oko³omuzycznym, 
w którym wystêpuj¹ tzw. lwy estrady. 
„Nie ulega najmniejszej w¹tpliwoœci, 
¿e w konkurencji »lwów estrady« nie 
brakuje znakomitych rywali. ¯aden 
z nich nie by³by jednak w stanie 
przewy¿szyæ sêdziwego podówczas, 
osiemdziesiêcioczteroletniego Maury-
cego Rosenthala (Panie, œwieæ nad jego
dusz¹!), któremu osi¹gniêcie fortepia-
nu na estradzie zabiera³o siedem mi-
nut, nastêpnie odegranie Walca Minu-
towego Chopina – piêædziesi¹t sekund, 
a opuszczenie estrady – kolejne osiem 
minut. Owe piêædziesi¹t sekund – mi-
mo wszystko – stanowi³o dla s³ucha-
cza niezapomniane prze¿ycie”. Wresz-
cie dotyk, najwiêkszy zmys³ cz³owie-
ka (1,5 – 2 m2 skóry), równie¿ jest za-
le¿ny od obecnoœci b¹dŸ nieobecnoœci 
spojrzenia; upewnia o tym zwyk³e 
dotykanie opuszkami palców jakiejœ 
faktury z zamkniêtymi oczami. 
   Niewyczerpane bogactwo doznañ 
zmys³owych próbuje przedstawiæ lite-
ratura. Jaros³aw Wach (Zmys³y w pro-
zie Wies³awa Myœliwskiego) przed-
stawia takie próby w twórczoœci jedne-
go z najwybitniejszych polskich pisa-
rzy wspó³czesnych. Oto, co wynoto-
wa³ z prozy Wies³awa Myœliwskiego: 
„`Widzê tylko ich œpiew. Zewsz¹d 
œpiew. Ciemnoœæ œpiewaj¹c¹ w moich 
niewidz¹cych oczach widzê`. `Czu-
³em w ustach wilgotny, ch³odny smak 
mg³y`. `Od lasu niby ci¹gnê³o ¿ywi-
c¹... Jej zapach wyda³ mi siê md³y, 
zwietrza³y, jakby ma³o gorzkì . ̀ Co ja-
kiœ czas stawia³ kosê na sztorc i wpatry-
wa³ siê pod œwiat³o w ostrze, to znów 
przyk³ada³ do ucha, sprawdzaj¹c, czy 
to ostrze ju¿ widzeniem byæ przesta³o, 
a sta³o siê dzwonem, dr¿eniem, cisz¹ 
czyst¹, nieska¿on¹`”. J. Wach przy-
tacza wypowiedŸ Myœliwskiego: 
„Cz³owiek nie ucieknie od tego, ¿e 
s³yszy. Nie ucieknie, ¿e widzi. Choæby 
nie chcia³ s³yszeæ, widzieæ”.

2. Milczenie.

  By móc mówiæ o jêzyku milczenia, 
trzeba je najpierw odró¿niæ od ciszy. 
Nie w ka¿dym jêzyku jest mo¿liwe 
takie odró¿nienie. Greckie sige, ³aciñ-
skie silentium, w³oskie silenzio, angiel-
skie i francuskie silence to wyra¿enia 
obejmuj¹ce obydwa te, milczenie i 
ciszê, pojêcia. Jêzyk polski znajduje 
dla nich dwa ró¿ne terminy; podobnie 
jêzyk rosyjski (tiszina, mo³czanije) czy 
niemiecki (Stille, Schweigen). 
  Jêzykowi milczenia poœwiêcone jest 
znakomite wydawnictwo pt. Semanty-
ka milczenia (t.1. 1999, t.2. 2002, red. 
Kwiryna Handke), z którego czerpiê 
niektóre z poni¿szych rozró¿nieñ. Po-
jêcie ciszy jest szersze zakresowo od
pojêcia milczenia: ka¿de milczenie 
jest cisz¹, jednak nie ka¿da cisza jest 

milczeniem. Cisza jest stanem przed-
miotowym (fizycznym), obiektyw-
nym czy te¿ okazjonalnym w sensie 
pozaintencjonalnoœci (John Cage: ci-
sza to „dŸwiêki niezamierzone”; Wi-
s³awa Szymborska: cisza „co w uszy 
prószy/ i co rusz siê kruszy”). Milcze-
nie – przeciwnie – mieœci siê w sferze 
psychologicznej, ma charakter pod-
miotowy, intencjonalny. Przeciwieñ-
stwem ciszy jest dŸwiêk, przeciwieñ-
stwem milczenia – mowa. Milczenie 
to powstrzymanie siê od mówienia, 
gdy jest ono mo¿liwe. Samo to po-
wstrzymanie siê jest znacz¹ce (sygni-
tywne), jest wiêc komunikatem, jêzy-
kiem. Cyprian Kamil Norwid (Mil-
czenie) uznaje taki komunikat za naj-
wa¿niejsz¹, niedostrzegan¹ zazwy-
czaj, czêœæ mowy. „[…] jak siê to 
zrobi³o, ¿e ca³a jedna czêœæ-mowy 
jest opuszczon¹ we wszystkich gra-
matykach jêzyków wszystkich? […] 
Czêœci¹ t¹ mowy jest: przemilczenie... 
Montesquieu nie powiada nic niezna-
nego, skoro mówi, i¿ daleko wiêcej 
od mówienia wyraziæ mo¿e i wyra¿a 
nieraz milczenie. Lecz otó¿ to jedno 
tylko gdyby jego by³o atrybutem i 
œwiadectwem, ju¿ci ¿e to, co od mó-
wienia wiêcej wyraziæ mo¿e, musia-
³oby byæ mówienia-czêœci¹. Pretensja 
zdaje siê byæ dosyæ us³usznion¹!”. 
Milczenie, pisze dalej, to „Wypoczêta 
od zewnêtrznych nadu¿yæ i w norma-
lny wprowadzona stosunek harmonia 
miêdzy uchem zewnêtrznym a we-
wnêtrznym, miêdzy patrzeniem op-
tycznym a widzeniem”.
  Milczenie jest przekazem niejedno-
rodnym semantycznie. Jerzy Andrze-
jewski: „G³os milczenia. Bywa tak 
wieloznaczny, i¿ raz – pe³en ciê¿kiej 
wymowy, raz drugi maskuje niemotê 
i pustkê. Zreszt¹, nawet gdy g³os mil-
czenia jak grzmi¹ca lawa, nie wszyscy 
potrafi¹ go us³yszeæ”. Sam ten termin 
mo¿e odnosiæ siê do wielu odmien-
nych sytuacji: urwanie wypowiedzi, 
dochowanie tajemnicy, przemilczenie, 
niedopowiedzenie, symboliczna w³aœ-
ciwoœæ miejsc i sytuacji (milcz¹ce uli-
ce, instrumenty), Ÿród³o doœwiadcze-
nia egzystencjalnego (milczenie Boga, 
Kosmosu, o czym pisze Blaise Pascal),
Ÿród³o doœwiadczenia mistycznego 
(milczenie zakonne). Semantycznoœæ 
milczenia jest dodatkowo determino-
wana przez doœwiadczenia wspólno-
towe, zwi¹zane z okreœlonym miej-
scem i czasem. Bronis³aw Œwiderski 
(Autobiografie) opisuje daremnoœæ 

swego milczenia tam, gdzie pozosta-
je ono tylko nic nie mówi¹c¹ cisz¹: 
„Nauczony od dziecka milczenia, 
jak¿e by³em w milczeniu wymowny! 
To polskie milczenie by³o w kraju 
s³yszalne; milczenie podczas owacji 
na czeœæ rz¹du, podczas g³osowania 
»za«, podczas spo³ecznego »potêpia-
nia« i »odcinania siê«... prowadzi³o 
dalej do wiêzienia, do szpitala psychia-
trycznego, na emigracjê. Ale w Danii 
nikt nie rozumia³ mojego milczenia! 
Zacz¹³em zatem imitowaæ moich ko-
legów, aby osi¹gn¹æ jednoznacznoœæ
komunikacyjn¹: przycisn¹³em jêzyk 
do podniebienia, ³ykn¹³em powietrze
z kilkoma samog³oskami, wytrzesz-
czaj¹c jednoczeœnie oczy do góry i
przemówi³em. Wypuszcza³em barw-
ne dŸwiêki i œledzi³em ich lot, próbo-
wa³em wy¿ej i g³êbiej […], œciska³em 
przeponê, by znaleŸæ w³aœciwe tony, 
mówi³em g³oœno i cicho, st¹d i stam-
t¹d... wszystko na nic”.
 Andrzej Szuba (Postscriptum CCXIX) 
w trzech krótkich wersach zawar³ isto-
tê rzeczy: „nie/ nazywaæ/ ¿eby istnia-
³o”. Istnieje, doœwiadczamy tego nie-
jednokrotnie, sfera rzeczywistoœci tak
delikatna i krucha, ¿e chc¹c ja ocaliæ 
– powstrzymujemy siê przed mówie-
niem o niej, nazywaniem jej, stygma-
tyzowaniem terminologicznym, za-
mykaniem w zakresach pojêciowych. 
Dla Ludwika Wittgensteina by³a to 
ca³a metafizyka: do niej odnosi siê 
ostatnia, siódma teza Traktatu logicz-
no-filozoficznego: „O czym nie mo¿na
mówiæ, o tym trzeba milczeæ”. Lew 
Szestow (Ateny i Jerozolima): „Naj-
wa¿niejsze le¿y poza granicami tego, 
co mo¿na zrozumieæ i objaœniæ, czyli 
poza granicami obcowania dopusz-
czalnego za pomoc¹ jêzyka lub s³owa”. 
Susan Sontag (Przeciw interpretacji) 
protestuje przeciwko okie³znywaniu 
dzie³a sztuki, jakim jest interpretowa-
nie go, mówienie o nim, zastêpowa-
nie go s³owami. „Zinterpretowaæ, to  
zubo¿yæ i wyczerpaæ rzeczywistoœæ, 
powo³uj¹c do istnienia widmowy 
œwiat »sensów«”.  Edward Stachura 
(Wszystko jest poezj¹): „Nie wszystko 
da siê powiedzieæ,/ nawet w powieœ-
ciach – rzekach wylewnych. […] nie 
mo¿na mówiæ, nie powinno siê”. I 
jeszcze Cyprian Kamil Norwid (Rzecz 
o wolnoœci s³owa): „Wymownem mo-
¿e byæ milczenie,/  dlatego nad wy-
krzyknik jedno mgnienie oka/ do-
nioœlejsze. Jest cisza p³ytka, jest g³êbo-
ka.../ Dlatego z wielu figur wymowy

na scenie/ Najsilniejsz¹ przestanek – 
g³osu zawieszenie./ I cisza st¹d daleko 
jest szersz¹ w swej gamie/ Od gromu, 
który ca³y horyzont po³amie”. 
  Wiele potocznych sformu³owañ 
wskazuje na daremnoœæ mówienia, na 
koniecznoœci powstrzymania siê, za-
krycia d³oni¹ ust, odnajdywania poza 
s³owami. „Kto du¿o mówi — ma³o 
wie” (przys³owie buddyjskie). „Kiedy 
w gronie rozmówców zapada³o mil-
czenie, wiedziano, ¿e Hermes mówi”
(greckie). „Bo gdy siê milczy, milczy, 
milczy, to apetyt roœnie wilczy na 
poezjê, co byæ mo¿e drzemie w nas” 
(Jonasz Kofta). Œwiat fizyczny, kiedy 
zapada milczenie, staje siê œwiatem 
metafizycznym, fascynuj¹cym i trwo-
¿¹cym. Œwiatem niedopowiedzeñ,
wyobraŸni i – samotnoœci; mo¿e dla-
tego niektórzy ludzie z niego ucieka-
j¹, zagaduj¹ ciszê, szukaj¹ za wszelk¹ 
cenê normalnych tematów do poru-
szenia. 
 Cytowany przed chwil¹ Jerzy Andrze-
jewski mówi³ o niewystarczalnoœci, 
a w³aœciwie o daremnoœci s³ów, które 
nie znajd¹ swego adresata („nawet 
gdy g³os milczenia jak grzmi¹ca lawa, 
nie wszyscy potrafi¹ go us³yszeæ”). 
Milczenie jako œwiadectwo rezygna-
cji; zdaje siê, ¿e tak mo¿na czytaæ 
Adama Mickiewicza. „Samotnoœæ – 
có¿ po ludziach, czym œpiewak dla lu-
dzi?/ Gdzie cz³owiek, co z mej pieœni
ca³¹ myœl wys³ucha,/ Obejmie okiem 
wszystkie promienie jej ducha?/ Nie-
szczêsny, kto dla ludzi g³os i jêzyk 
trudzi:/ Jêzyk k³amie g³osowi, a g³os 
myœlom k³amie;/ Myœl z duszy leci 
bystro, nim siê w s³owach z³amie,/ A 
s³owa myœl poch³on¹ i tak dr¿¹ nad 
myœl¹,/ Jak ziemia nad po³kniêt¹, nie-
widzialn¹ rzek¹./ Z dr¿enia ziemi czy¿ 
ludzie g³¹b nurtów dociek¹,/ Gdzie pê-
dzi, czy¿ siê domyœl¹?”.
 Jakie wymiary bytu trzeba pozosta-
wiæ jêzykowi milczenia, ¿eby istnia³y, 
by³y sob¹? Oto kilka przypuszczeñ, 
choæ pozostaje to zawsze spraw¹ in-
dywidualnej wra¿liwoœci.

 Piêkno natury. Widz¹c na rykowis-
ku jelenia lub œwie¿e czapy poranne-
go œniegu na œwierkach czujemy, ¿e 
obcujemy z cudem niek³amanym, jaki 
nie zdarza siê czêsto, nigdy w takiej
postaci. Odczucie to wzmacnia œwia-
domoœæ, ¿e jakakolwiek próba powie-
dzenia o tym, zachowania, utrwalenia 
w jêzyku (opis werbalny, obraz) stanie
siê kiczem typu: „Jeleñ na rykowisku”.


