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  Marta Szi³ajtis-Obieg³o – ¿eglarka, 
pytana o samotnoœæ na oceanie – wy-
powiada s³owa poruszaj¹ce: „Czy ty 
wiesz, jak niesamowicie wygl¹da 
wieloryb wyskakuj¹cy z wody? To jest 
absolutnie najpiêkniejszy widok na 
œwiecie. Wy³ania siê z wody bardzo, 
bardzo powoli, a gdy uderza o jej taf-
lê, w górê unosz¹ siê ogromne fontan-
ny. To trwa ca³¹ wiecznoœæ. W takich 
chwilach masz ochotê krzyczeæ, pisz-
czeæ, zawo³aæ kogoœ, pokazaæ mu to 
palcem. £apa³am siê na tym, ¿e obok 
mnie nie by³o nikogo, wtedy czu³am 
ten brak”.

 Mi³oœæ. Seksualnoœæ. Podczas zajêæ 
dramowych w szkole teatralnej okreœ-
li³em æwicz¹cej parze takie mniej wiê-
cej warunki wstêpne. „Macie po 12 lat,
park, ³awka, s³oñce, ptaszki i kwiaty. 
Wszystko pociemnia³o, jak piorun
z jasnego nieba spad³a na was, przy-
gniot³a, mi³oœæ”. Siedz¹ i milcz¹, mija 
druga minuta, trwa to wieki. On po-
prawi³ siê na krzeœle, zwil¿y³ wargi, 
zaraz coœ powie. Zauwa¿y³a to, szep-
nê³a: siedŸ cicho, bo wszystko zepsu-
jesz. Rzeczywiœcie, utrzymaniu cudu, 
który siê zdarzy³, nie mog¹ pomóc 
zu¿yte s³owa. Françoise Sagan pisze 
w Witaj smutku, ¿e czym jest mi³oœæ, 
wiedz¹ tylko zakochani. Jednak na-
wet oni – wiedz¹c – nie potrafi¹ tego 
sobie powiedzieæ. „Wiedzieæ” i to, co 
jest po wiedzeniu – „powiedzieæ”.  
Mia³ œwiadomoœæ bariery miêdzy jed-
nym i drugim William Szekspir, gdy
kaza³ córce Leara, Kornelii, powie-
dzieæ: „Serca do ust nie umiem pod-
nieœæ”.
  Jêzykowa niemo¿noœæ, o której mó-
wiê, dotyczy tak¿e, czy mo¿e nade 
wszystko, mi³oœci ucieleœnionej, ero-
tyzmu i seksualnoœci. Maurice Cou-
turier w szkicu pt. Seks kontra tekst 
pisze, ¿e s³owa nie potrafi¹ wyraziæ 
m¹droœci, jak¹ posiad³o cia³o. To tro-
chê tak, jak w przypadku piêkna natu-
ry: seksualnoœæ jest si³¹ potê¿n¹, przez 
wielu uto¿samian¹ z transgresyjnoœci¹ 
o charakterze religijnym, mistycznym; 
próba wyra¿enia jej w jêzyku zazwy-
czaj zamienia j¹ w pornografiê. Oto 
kilka opinii Couturiera: W Zwrotniku 
Raka Henry Millera „[…] panuje od-
czucie oczywistej nieadekwatnoœci 
seksu i jêzyka, przed któr¹ czytelnik 
mo¿e siê broniæ jedynie wysi³kiem 
w³asnej wyobraŸni”. Henry Miller 
„[…] dostrzega nagle, ¿e stoi »twarz¹ 
w twarz z Absolutem«, tym, co poza 
s³owami, poza mo¿liwoœci¹ wyra¿e-
nia. Seks jawi siê jako najwy¿sze wy-
zwanie rzucone jêzykowi, jak niegdyœ
by³ tym wyzwaniem Bóg”. Philip Roth 
„[…] przedstawia seks jako wroga 
numer jeden naszego jêzyka i poro-
zumiewania siê. Nieustannie bowiem 
podkopuje on sens naszym wypowie-
dzi i czyni z nas idiotów”. 
  Impotencja jêzykowa szczególnie 
widoczna jest jêzyku polskim – bardzo
bogatym i kompetentnym w sprawach 
kulinarnych, bezradnym wobec seksu-
alnoœci. Zwraca na to uwagê Krzysztof 
Rutkowski (Scribo: taciturio): „Pol-
szczyzna w dziedzinie p³ciowoœci, 
rozmna¿ania i ¿ycia uczuciowego
ujawnia rozczulaj¹c¹ wrêcz siermiê¿-
noœæ, która przestaje rozczulaæ i zaczy-
na groziæ niebezpiecznym parali¿em 
duchowym, jeœli zdamy sobie sprawê, 
¿e w sprawach dla ¿ycia bardziej ni¿ 
podstawowych, poniewa¿ w sprawach 
warunkuj¹cych jego zjawienie siê na 
œwiecie, polszczyzna dysponuje jedy-
nie dwoma rejestrami mowy: infantyl-
nym lub chamskim”. 

  Œmieræ. Nie powinno dziwiæ, ¿e co-
raz czêœciej pojawiaj¹ siê w nekrolo-
gach proœby rodziny zmar³ej osoby 
o niesk³adanie kondolencji. Widaæ 
w tych proœbach œwiadomoœæ nie-
adekwatnoœci, najszczerzej nawet 
wyra¿anych, s³ownych formu³ek do 
doœwiadczanego kataklizmu. Ostatnie 
s³owa wypowiedziane przez Hamleta 
s¹ s³owami o charakterze uniwersal-
nym: tak, reszta jest milczeniem. 
„Œmieræ – pisze Sebastian Kleischmidt 
(Kamieñ probierczy œmierci. Autor-
stwo u Eliasa Canettiego i Ernsta 
Jüngera) – to wielka nieznajoma. ¯a-
den ¿yj¹cy jej nie zna. Natura uczyni-
³a j¹ nieodczuwaln¹ i niewidzialn¹, 
jakby chcia³a powstrzymaæ stworze-
nia od myœlenia o swoim koñcu. Tylko 
w przypadku cz³owieka, zwierzêcia 
obdarzonego œwiadomoœci¹, jest ina-
czej. Ma on œwiadomoœæ œmierci i boi
siê jej. Dlatego chce i musi nad ni¹ 
rozmyœlaæ. Ale có¿ mo¿e o niej po-
wiedzieæ ponad to, ¿e jest tajemnicza,
niezg³êbiona i ¿e jest wielk¹ gory-
cz¹?”. 
  Karol Maliszewski odczu³ boleœnie 
tak¹ daremnoœæ po œmierci swego 
przyjaciela (Elegia pisana [w dniu po-
grzebu Stefana Szutki]): „[…] po co 
w górze koœció³ sterczy,/ po co rzeka 
w dole p³ynie, gdy siê nie wie, lepiej 
milczeæ, schowaj pióro, skurwysynie”.

  Bóg. W pallotyñskiej Biblii Tysi¹c-
lecia o. Augustyn Jankowski i ks. 
Lech Stachowiak pocz¹tek Psalmu 
65 t³umacz¹ s³owami: „Ciebie nale¿y 
wielbiæ,/ Bo¿e, na Syjonie”. Czes³aw 
Mi³osz, odwo³uj¹c siê do zawartej w 
hebrajszczyŸnie ambiwalencji znacze-
niowej, w swoim t³umaczeniu wska-
zuje, ¿e najwy¿sza pochwa³a Boga 
dokonuje siê a akcie milczenia: „Dla 
Ciebie pokorne milczenie jest chwa³¹,/ 
Bo¿e na Syjonie”. André Chouraqui, 
maj¹cy za sob¹ wieloletnie studia rabi-
nistyczne, daje wyraz podobnym intu-
icjom: „Pour toi, le silence est louange, 
Elohîms, en Siôn”. Podczas soboru 
laterañskiego (1215) podkreœlono, ¿e 
przy wszelkich podobieñstwach do 
Boga, cz³owiek winien akcentowaæ 
jeszcze wiêksze niepodobieñstwa: 
Deus semper maior! (Bóg jest zawsze 
wiêkszy). Stosuj¹ siê do tego zalece-
nia mistycy, szukaj¹cy Boga nie w s³o-
wach, ale w bezpoœrednim doœwiad-
czeniu. Trapiœci (cystersi z Le Trappe) 
wœród elementów swej surowej regu-
³y (posty, praca fizyczna, modlitwa) 
szczególn¹ wagê przywi¹zuj¹ do izo-
lacji od œwiata i zwi¹zanego z ni¹ mil-
czenia. Kontynuuj¹ tradycjê hezychaz-
mu (gr. hesychia – wyciszenie), bi-
zantyjskiej formacji kontemplacyjnej, 
w której modlono siê z zatrzymaniem 
oddechu (œwiête bezmowie). Bowiem: 
„Jeœli o Bogu mówimy, to nie mówi-
my o Bogu” (Gabriel Marcel).
  Mistycyzm religijny ma d³ug¹, bo-
gat¹ co do sposobu uzasadniania, tra-
dycjê. W siedemnastym wieku Anio³
Œl¹zak zapisa³ takie s³owa: „Zatrzy-
maj siê! Có¿ znaczy Bóg?/ Nie duch, 
nie cia³o, nie œwiat³o,/ Nie wiara, nie 
mi³oœæ,/ Nie mara senne, nie przed-
miot,/ Nie z³o i nie dobro,/ Nie w ma-
³ym On, nie w licznym,/ On nawet nie 
to, co nazywa siê Bogiem,/ Nie jest 
on uczuciem, nie jest myœl¹,/ Nie jest 
dŸwiêkiem, a tylko tym,/ O czym 
z nas wszystkich nie wie nikt”. Wczeœ-
niej, na prze³omie XIII i XIV wieku, 
Mistrz Eckhart pisa³ o Bogu, który 
jest Bogiem „w niewypowiadalnoœci 
mowy”. To Deus Absconditus (Bóg 
Ukryty). Jeszcze wczeœniej Pseudo-

Dionizy Areopagita – tajemniczy s³u-
chacz mów œw. Paw³a z Tarsu – nie 
pozostawi³ z³udzeñ co do mo¿noœci 
ogarniêcia Boga: „Wznosz¹c nasz¹ 
mowê jeszcze wy¿ej mówimy: Bóg 
nie jest ani dusz¹, ani inteligencj¹, nie 
ma wyobraŸni, ani pojêcia, ani rozu-
mu, ani pojmowania; on nie jest ani 
s³owem, ani myœl¹; nie mo¿e byæ ani 
nazwany, ani pojêty; nie jest ani liczb¹,
ani porz¹dkiem; wielkoœci¹ ani ma³oœ-
ci¹, równoœci¹ ani nierównoœci¹, po-
dobieñstwem ani niepodobieñstwem. 
[…] Nie mo¿na wypowiedzieæ o Nim 
ani absolutnego twierdzenia, ani ne-
gacji absolutnej; a twierdz¹c albo za-
przeczaj¹c o Nim rzeczy jemu pod-
rzêdniejsze, nie bêdziemy w stanie 
stwierdziæ lub zaprzeczyæ Jego same-
go, bo ta doskona³a i jedyna przyczy-
na wszystkich istot jest ponad wszel-
kie twierdzenia, bo Ten, który jest naj-
zupe³niej niezale¿nym i wy¿szym nad 
wszystkie istoty, przenosi wszystkie 
nasze negacje”. 
  Bóg jest niewyra¿alny w œwieckich 
kategoriach, a w nieœwieckich niezro-
zumia³y. Abraham J. Heschel zwraca 
uwagê, ¿e w judaizmie s³owo „Jahwe” 
by³o zakazane, bo Bóg ma pocz¹tek 
dopiero tam, gdzie s³owa siê koñcz¹. 
Sam zreszt¹ uprzedza o tym, mówi¹c, 
by nie wymawiaæ jego imienia na-
daremno: zawsze bêdzie nadaremno. 
Zdaniem Krzysztofa Michalskiego 
nazwa „Bóg” nie odnosi siê do jakiejœ 
rzeczywistoœci w tym samym sensie, 
w jakim odnosi siê do swego denota-
tu termin „rzeka” czy „ksi¹¿ka”. „Nie 
wiadomo jak nazwaæ Boga. Pytanie 
o Boga jest otwarte, bo byæ mo¿e to, 
co uznajemy za Boga, to jedynie z³u-
dzenie, pu³apka semantyczna. To, co 
nazywamy »Bóg«, odnosi³oby siê za-
tem nie do czegoœ, co mo¿na wiedzieæ 
do koñca, co mo¿e s³u¿yæ jako oœ, 
centrum, fundament, lecz do szczeli-
ny w naszej wiedzy, rysy, rany, roz-
darcia”.

   Jêzyk milczenia staje siê form¹ 
wypowiedzi w ró¿nych dziedzinach 
artystycznych, gdy ich przedstawicie-
le uznali, ¿e mo¿liwoœci semantycz-
ne tradycyjnych form wyczerpa³y siê 
ostatecznie. Najbardziej bodaj znan¹ 
manifestacj¹ tego rodzaju jest utwór 
Johna Cage`a zatytu³owany 4` 33``. 
Kompozycja sk³ada³a siê z trzech 
czêœci, nazwanych: 30`̀ , 2`33`̀ , 1`40`̀ ,

zawiera³a napis „Na dowolny instru-
ment” i dopisek „tacet” (milczy). Jej 
prawykonanie odby³o siê 29 sierpnia 
1952 roku w Maverick Koncert Hall 
ko³o Woodstock. Opisuje je Kyle 
Gann: „Pianista David Tudor wszed³ 
na nisk¹ drewnian¹ scenê i usiad³ przy 
fortepianie. Zamkn¹³ pokrywê klawia-
tury i spojrza³ na stoper. W ci¹gu na-
stêpnych czterech minut dwukrotnie 
jeszcze podniós³ i zamkn¹³ pokrywê, 
nie wydobywaj¹c ani jednego dŸwiê-
ku z instrumentu. Przewraca³ jedynie 
strony partytury, w której nie by³o ¿ad-
nych nut. Po up³ywie czterech minut i
trzydziestu trzech sekund wsta³ i uk³o-
ni³ siê publicznoœci”. W 2004 roku 
telewizja BBC pokaza³a 4`33`̀  w wer-
sji orkiestrowej. Muzycy siedzieli przy 
swoich instrumentach, a s³uchacze na 
widowni i przy odbiornikach s³uchali 
ich ciszy, która w istocie stanowi³a 
s³yszaln¹ „tapetê dŸwiêkow¹”. Taki 
te¿ by³ zamys³ kompozytora, o czym 
œwiadcz¹ s³owa Cage`a: „To, co pub-
licznoœæ – nie umiej¹c s³uchaæ – bra³a 
za ciszê, by³o wype³nione przypadko-
wymi dŸwiêkami. Podczas pierwszej 
czêœci utworu s³ychaæ by³o wiatr zry-
waj¹cy siê na zewn¹trz. Drug¹ czêœæ 
zdominowa³ odg³os kropel deszczu 
uderzaj¹cego o dach, a w ci¹gu trze-
ciej czêœci sami s³uchacze emitowali 
ró¿nego rodzaju dŸwiêki, rozmawia-
j¹c lub wychodz¹c”.
  Kompozycja 4` 33`` doczeka³a siê 
wielu interpretacji wykraczaj¹cych 
poza kategorie czysto muzyczne. 
Dostrzegano w niej przede wszyst-
kim wyraz zanikania granic miêdzy 
¿yciem i sztuk¹, œwiadectwo radykal-
nie nowatorskiego pojmowania sen-
su twórczoœci. Uzasadnieñ dla takich 
tropów dostarcza³ sam Cage, pisz¹c: 
„Chcia³em uwolniæ moj¹ twórczoœæ 
od w³asnych upodobañ estetycznych, 
poniewa¿ wierzê, ¿e muzyka powin-
na byæ wolna od uczuæ i pogl¹dów 
kompozytora. Czu³em, i stara³em siê 
wywo³aæ podobne odczucie w innych, 
¿e otaczaj¹ce nas dŸwiêki to muzyka 
o wiele bardziej interesuj¹ca ni¿ to, co 
mo¿na us³yszeæ w sali koncertowej”. 
W innym miejscu kompozytor mówi 
o „kadrowaniu”, „obramowaniu” – za-
mkniêciu przypadkowych dŸwiêków 
w ramie uwagi. Odwo³uje siê do ka-
tegorii przypadku, maj¹cego uwolniæ 
tworzenie od „ja” – tego, co egotycz-
ne i subiektywne. Muzyka prawdzi-

wie wolna ma poddaæ siê losowi, nie 
cz³owiekowi (Cage komponuj¹c rzu-
ca³ kostkami – aleatoryzm). Dopatry-
wano siê w 4  ̀33`̀  dominacji wizual-
noœci nad s³yszalnoœci¹ (oczy zamiast 
uszu), teatralizacji muzyki. Mówiono 
o kompozycji jako o formie skupienia 
modlitewnego, medytacji zen. Wska-
zywano w zwi¹zku z tym, ¿e Cage 
jeszcze przed napisaniem 4`33`  ̀ od-
wróci³ siê od Zachodu, szuka³ – jak 
póŸniej George Harrison i John Len-
non – duchowoœci, któr¹ znalaz³ 
w tradycji orientalnej (filozofia zen, 
mistyka buddyjska, hinduska). Fascy-
nowa³ go raczej paradoks, wobec 
którego mo¿na siê tylko uœmiechn¹æ 
w milczeniu, ni¿ daj¹ce siê wy³o¿yæ 
proste regu³y bytu. Witold Lutos³awski 
– tak¿e aleatorysta – wysy³a Cage`owi 
list bêd¹cy wyrazem wdziêcznoœci za 
artystyczne inspiracje: „Sta³ siê Pan 
iskr¹ w beczce prochu – jestem Panu 
niewyobra¿alnie wdziêczny”.

 Marek Stêpieñ w szkicu Obrazy mil-
czenia – milczenie obrazów (zmiesz-
czonym we wspomnianej wy¿ej Se-
mantyce milczenia) pisze o sztuce 
pierwszych tysi¹cleci jako o przed-
stawieniach wydarzeñ rozgrywaj¹-
cych siê w milczeniu; o scenach ob-
rzêdów i bitew przypominaj¹cych 
kadry z niemego filmu. Sztuka Me-
zopotamii, Egiptu, pocz¹tkowo tak¿e 
Grecji, nie pokazywa³a osób, które 
mówi¹. „¯aden okrzyk czy s³owo nie 
wymknie siê z ust centaurów walcz¹-
cych z Lapitami na partenoñskich me-
topach; w absolutnej ciszy i milczeniu 
sunie panatenajska procesja na wiel-
kim fryzie”. Obrazy pos³uguj¹ siê jê-
zykiem pantomimy, zatrzymanego
gestu. Pojawia siê gest milczenia 


