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– palec przy³o¿ony do ust. Dopiero 
z czasem, w czwartym wieku przed 
Chrystusem, pojawi¹ siê w Grecji ob-
razy mówi¹ce nie tylko o milczeniu, 
ale tak¿e o rzeczywistoœci. Obrazy 
przedstawiaj¹ce naturê w sposób nie 
pozbawiony realizmu (gr. mimesis, 
³ac. imitatio). 
  Nie znaczy to jednak, ¿e pochwa³a 
milczenia znika z obrazów. Jan Bia-
³ostocki dostrzega zanikanie rozma-
wiaj¹cych postaci w póŸnym okresie 
(po roku 1656) twórczoœci Rijna van 
Rembrandta; œwiadcz¹ o tym ¯ydow-
ska narzeczona czy Powrót syna mar-
notrawnego. Milczenie jest wa¿n¹ 
cnot¹ chrzeœcijañsk¹ (Taciturnitas 
virtutes plurimas nutrit – milczeniem 
karmi¹ siê wszystkie cnoty), szczegól-
nie respektowan¹ w protestantyzmie, 
co pokazuj¹ dzie³a mistrzów holen-
derskich. Marek Stêpieñ egzemplifi-
kacjê takiego nastawienia znajduje 
w obrazie Kobieta czytaj¹ca ksi¹¿kê 
Jacoba Ochtervelta. „Obraz przedsta-
wia dwie osoby: na pierwszym planie 
siedzi obok sto³u m³oda dziewczyna 
czytaj¹ca ksi¹¿kê. Na drugim planie, 
z prawej strony wkracza m³odzieniec 
trzymaj¹cy w rêku przybory do mycia. 
[…] Obie postaci nie nawi¹za³y ze 
sob¹ ¿adnego kontaktu. Wkroczenie 
m³odego cz³owieka w wojskowym 
stroju nie wywar³o na siedz¹cej dziew-
czynie najmniejszego wra¿enia, on 
zaœ ca³¹ swoj¹ uwagê skupi³ na zgas-
³ej œwiecy”.
 Jeszcze w dziewiêtnasty wieku spot-
kaæ mo¿na przedstawienia œwiata wy-
zbytego jarmarcznej krzykliwoœci, za-
mar³ego w milcz¹cej zadumie. Marek 
Stêpieñ wspomina malarstwo Caspa-
ra Davida Friedricha, niemieckiego 
pejza¿ystê. „Nie ma w tych dzie³ach 
gor¹czkowego poszukiwania, ani wal-
ki z form¹. Po³yskuj¹ one ch³odno, 
perfekcyjnie ukazuj¹c zastyg³y w bez-
ruchu œwiat morskich nadbrze¿y czy
górskich szczytów. W tym znieru-
chomia³ym œwiecie cz³owiek jest je-
dynie drobnym elementem, w³¹czo-
nym w kosmos przyrody, poddanym 
jego regu³om”. 
  Wydaje mi siê, ¿e najwybitniejszym 
dwudziestowiecznym kontynuatorem 
tego nurtu jest Edward Hopper. W je-
go obrazach pojawiaj¹ siê puste, nie-
oswojone, ch³odne pokoje. W tych 
pokojach samotni ludzie, nie maj¹cy 
ochoty, mo¿e si³y, by to zmieniæ. Nie 
potrafi¹ choæby spojrzeæ na siebie. 
Pokój w Nowym Jorku – podobnie 
jak wspomniana Kobieta czytaj¹ca 
ksi¹¿kê Jacoba Ochtervelta – przed-
stawia dwoje takich ludzi, dwie ludz-
kie monady, opancerzone mentalnie i 
nie dopuszczaj¹ce do jakiegokolwiek 
kontaktu. On czyta gazetê, ona próbu-
je wydobyæ dŸwiêk z pianina; s³ychaæ 
tylko donoœna, dzwoni¹c¹ ciszê.
  W dziewiêtnastym wieku nastêpuje 
coœ niezwyk³ego. Obrazy, które mó-
wi³y o milczeniu, same zamilk³y. Prze- 
sta³y wyra¿aæ cokolwiek. Zamiast eks-
presji rzeczywistoœci – pojawi³y siê
zwi¹zane z ni¹ wra¿enia, impresje. 
Znacz¹ce s¹ w tym wzglêdzie dwa 
dzie³a z 1863 roku: Œniadanie na 
trawie (powtórzenie formy Koncertu 
wiejskiego Giorgona) i Olimpia (po-
wtórzenie formy Wenus z Urbino Ty-
cjana) Édouarda Maneta, oznaczaj¹ce 
zupe³nie now¹ psychologiê obrazu. 
Psychologiê introspekcyjn¹, zaprasza-
j¹ca widza do mikrokosmosu – œwia-
ta widzianego przez artystê. Nastêpu-
je z³amanie mimesis, prymatu treœci. 
Sztuka i rzeczywistoœæ oddalaj¹ siê 
od siebie, œwiat nie zas³u¿y³ na to, 

by o nim mówiæ. Paul Klee (1910): 
„Rzecz¹ wa¿niejsz¹ ni¿ natura i jej 
studium jest skupienie siê na zawar-
toœci pudla z farbami. […] Im bardziej 
okropny jest œwiat (jak w³aœnie teraz), 
tym bardziej abstrakcyjna jest sztuka”. 
Kazimierz Malewicz, twórca supre-
matyzmu – kierunku postuluj¹cego 
supremacjê czystego, pozbawionego 
treœci odczucia – tak opisuje pierwsze 
reakcje na swój obraz – manifest: 
„W roku 1913 d¹¿¹c rozpaczliwie do 
uwolnienia sztuki od balastu przed-
miotowoœci, uciek³em siê do formy 
kwadratu i wystawi³em obraz, który 
przedstawia³ tylko czarny kwadrat na 
bia³ym polu. Wtedy jêknêli krytycy, 
a wraz z nimi ca³e spo³eczeñstwo: 
»Wszystko, coœmy kochali, zosta³o 
zaprzepaszczone: jesteœmy na pusty-
ni... Przed nami widnieje czarny 
kwadrat na bia³ym tle!« […] To, co 
wystawi³em, to nie by³ »pusty kwad-
rat«, ale odczucie bezprzedmiotowoœ-
ci. […] Jestem wolny jedynie wtedy, 
gdy moja wola dziêki krytycznej i 
filozoficznej postawie jest w stanie 
w aktualnej sytuacji wyprowadziæ 
uzasadnienie nowych zjawisk. Prze-
bi³em b³êkitny aba¿ur ograniczeñ ko-
lorystycznych i dotar³em do bieli. Za 
mn¹ wiêc, towarzysze awiatorzy, ¿eg-
lujcie w otch³añ, ja ustawi³em sema-
fory suprematyzmu. [Suprematyzm 
obala] przedmiotowe przedstawianie 
natury, aby dotrzeæ do samego szczytu 
prawdziwej niezamaskowanej sztuki”. 
  Bezprzedmiotowoœæ obrazów „mil-
cz¹cych” wyra¿aj¹ ich równie bez-
przedmiotowe, autotematyczne nazwy: 
Kompozycja, Relief, Forma, Obraz, 
Bez tytu³u itp. Kontynuacj¹ impresjo-
nistycznych, autokontemplacyjnych 
za³o¿eñ s¹ m.in. abstrakcyjny ekspre-
sjonizm, nurt geometryczny, abstrak-
cja pomalarska, minimal-art. Tak¿e 
– czy raczej: przede wszystkim – kon-
ceptualizm, ka¿¹cy dzie³u wyra¿aæ 
tylko siebie. Nie musi byæ zreszt¹ „ma-
terializowane”, wystarczy opis defi-
nicyjny zamys³u czy koncepcji.

  Milczenie mo¿e stanowiæ inspiracjê 
dla wysmakowanych ¿artów. Alphon-
se Allais, dziewiêtnastowieczny pisarz
i kompozytor francuski, jest tak¿e au-
torem dzie³ szczególnych. S¹ wœród 
nich: Pierwsza komunia anemicznych 
dziewczynek na œniegu (1893) – czysta 
karta Bristolu; Bitwa Murzynów noc¹ 
w ciemnej pustyni (1893) – czarne 
p³ótno; Zbiór pomidorów na brzegu 
Morza Czerwonego przez apoplek-
tycznych kardyna³ów (1894) – jaskra-
woczerwone p³ótno; Marsz ¿a³obny 
na pogrzeb wielkiego g³uchego cz³o-
wieka, na czystej kartce, poniewa¿ 
wielki ból jest niemy (1897) – kompo-
zycja muzyczna, bia³a kartka.

Nikt nie pomyœli,
¿e mo¿e byæ zwyczajnie,
¿e trawa,
¿e wieczór pe³en ciem,
¿e œpiew s³owika,
¿e nie przejedzie poci¹g ch³opca,
który wróci³ z wojny,
przed chwil¹, na zawsze
a mo¿e nie.

By³ dzieñ, gdy siê tarza³em
w zbo¿u z³otym.
Szed³em w kijanki
do Ÿródlanej wody.
Obok sta³ pancerny poci¹g
pe³en czarnych osób
gotowych do strza³u,
gorszych od tych,
co nie maj¹ serc.

By³ wiatr.
Od strony Widlic
zalatywa³o tabak¹.
By³a niedziela.
Pod wyrw¹ sta³y koby³y
zapatrzone w poranek.
Pachnia³y cudze kwiaty
i porzucona rzeka,
i œwiête krowy
zajête muchami.
Szed³em pod wiatr
unoszony ros¹.
Kiedyœ by³a droga,
pewnie zaros³a.

Dawno temu by³o niebo.
By³o miejsce, gdzie by³ las,
by³ poranek obok poranka.
By³ niedŸwiedŸ szczêœliwy, ¿e syty
(na fotografii),
i by³ czas chleba,
daleko, daleko,
gdzie s³oñce zachodzi.

By³a dolina,
w dolinie komin, obok szosy bieg³a 
                                                   [rzeczka.
Drog¹ drepta³ Rex, pogryziony,
mój pierwszy pies po wojnie...
Pewnego razu, gdy ksiê¿yc by³ w pe³ni,
Rex zapomnia³ ¿yæ.
Le¿a³ w redlinie obok kromki chleba.
W bia³ej nocy œpiewa³ œwierszcz.
Spa³y domy za m³ynem.
W kopalni œwieci³ bia³y piach.
By³o raŸniej.

hugon lasecki

W ogrodzie jest dom.
W domu myœli zostawione za m³odu
w czasie okaleczonym
stadem rozjuszonych
czarnych uniformów,
b³yszcz¹cych niby bia³y ogieñ.

By³ listopad,
rok tysi¹c dziewiêæset czterdziesty,
noc blisko rana.
Dok³adnie nie pamiêtam.
By³em dzieckiem bosym,
i ojciec by³ m³odym,
na krawêdŸ zepchniêtym,
do odejœcia.
Nie sta³ siê cud.
Koñ œpiewa³ requiem.

Chyba bêdzie deszcz.
Ktoœ wynosi myœli.
Gdzieœ jest ojciec.
Idzie pietuch pozbawiony piór.
Matka Boska w tej samej ramie
siê uœmiecha.
Skwar,
czterdzieœci w cieniu.
Pijane dranie tañcz¹ w korycie.
M³oda owca z poder¿niêtym 
gard³em
wpatrzona w ulatuj¹ce ¿ycie.
Coœ siê wype³nia,
ucieka kolor,
ucieka myœl.

By³ wieczór.
Æmy przylepia³y siê do œwiec.
Ktoœ zawodzi³.
Kogoœ nios³a rzeka na drugi brzeg
do œwiêtej pamiêci kamieni.
Ktoœ przychodzi³ na œwiat.
Ktoœ doskonali³ œmieræ.
Przy drodze rozjechany kawa³ek ptaka
zamula³ kocie ³by.
By³ piach pod stopami,
gdy szed³em w stronê Aplinek.
Jakiœ dzwon w oddali.
Drga³o powietrze i granatowy konik.
Gdzieœ za nasypem by³a mama
i by³ ogieñ na p³ycie,
i by³ pierwszy brat,
i wszyscy bracia,
i pies,
i pch³y schowane pod szmat¹.
Na ró¿aniec sz³y pochylone postacie,
wypindrowane panie te¿.
I przekleñstwa sz³y za Franem,
on szed³ w przeciwn¹ stronê.
Potem by³a noc
i sen,
i pies we œnie,
szczêœliwy, ¿e jestem.

Znowu pada deszcz
i w deszczu jesteœ na niebie,
pochylona pod ciê¿arem
codziennych znaczeñ,
paczuszek i paczek,
rzadko kwiatów.

Matka jest gdzieœ w okolicy.
Wróci i bêdzie mleko,
podane
po dotyku
sarence.

Zapamiêta³em te barwy –
Tylko Bóg tak potrafi
namalowaæ cud.
Czeka³em.
Ptak nie przychodzi³.
Sta³ œwierk zasadzony
przed chwil¹.
I niebo stoi,
i czas teraŸniejszy.


