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Słowo wstępne

Książka ta eksploruje mało dotąd rozpoznany obszar badawczy, jakim jest 
problematyka związana z udziałem i funkcjami milczenia oraz ciszy w struk-
turze prozy narracyjnej. Pokazuje te zjawiska nie poprzez tematy, wątki czy 
obrazy, lecz drobne szczeliny tekstu – przerwy, zamilknięcia, elipsy, zestawie-
nia, rozsunięcia, urwane słowa czy zdania, a także zaplanowane wewnątrz 
utworu miejsca puste. 

Przypomina więc o tym, że z językiem jest jak ze światem roślin – dostrze-
gamy zaledwie jego cząstkę. Widzimy ponad ziemią rozmaite botaniczne 
kształty, wielkości, odmiany, zapominając o ukrytym, podziemnym świecie, 
który nie tylko pomaga roślinom wydostać się na powierzchnię, ale który też 
sam rozwija się właśnie gdzieś w głębinach. Może on żywić, wspomagać lub 
niszczyć, nadwątlać to, co wyrasta w widoczny sposób. Podobnie milczenie – 
nie tylko zasila i wzbogaca mowę, pozwala jej na swobodny rozwój, dopełnia 
jej znaczenia, ale może ją także żłobić, rozsadzać czy deformować. I choć na-
wet czasowo może obywać się bez niej, lecz koniec końców ma bezpośredni 
wpływ na jej istnienie, przebieg oraz jakość. Również w pisanych tekstach 
milczenie oraz cisza pozostawiają swoje, na pozór niewidzialne, ślady.

W pierwszej części Białych znaków omówione są istotne pojęcia oraz ob-
serwacje z zakresu antropologii literackiej, poetyki, językoznawstwa (zwłasz-
cza kognitywnego), z elementami socjologii i fi lozofi i języka. Przedstawione 
jest w ten sposób pole transdyscyplinarnych badań, z którego wyłania się 
projektowana w książce antropologia milczenia. Stanowi ona, wraz z histo-
rycznoliterackim i kulturowym kontekstem, nadrzędną ramę dla dalszych 
rozważań. Uporządkowaniu przydatnych narzędzi badawczych oraz zaryso-
waniu nowych propozycji służy druga część pracy, która jest odpowiedzią 
na pytanie o miejsce milczenia w strukturze wypowiedzi. Rozważone zostały 
zagadnienia związane z milczeniem i pojęciami pokrewnymi (ciszą, pauzą, 
przemilczeniem, presupozycją i in.), komunikacją werbalną i niewerbalną – 
głównie z perspektywy pragmalingwistyki i semantyki. Rozdział poświęcony 
retoryce ujmuje syntetycznie rozmaite aspekty związane z brakiem słów (mil-
czenie w retoryce, retoryka milczenia, milczenie retoryki). Ukazane są tam 
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sposoby działania perswazyjnego poprzez milczenie, przeprowadzona jest 
klasyfi kacja fi gur z nim związanych, opisane ważniejsze funkcje milczenia. 
W części III wykorzystane są te wcześniejsze rozpoznania do przedstawie-
nia całej gamy zabiegów, które występują w prozie literackiej. Szczegółowo 
przeanalizowane zostały liczne fragmenty tekstów narracyjnych, by pokazać 
związek między milczeniem i ciszą a budową zdań i większych całości oraz 
efektem semantycznym. Ukazane też są szersze zjawiska, jak styl detraktyw-
ny i schizofatyczny oraz współczesna narracja apofatyczna. Ostatnia, IV część 
książki poświęcona jest całościowym interpretacjom pięciu wybranych dzieł. 

Przykłady literackie w Białych znakach dobrane zostały ze względu na 
charakterystyczne dla nich cechy, które umożliwiają pokazanie trzech krę-
gów zagadnień: milczenia w strukturze wypowiedzeń, milczenia w kompozy-
cji tekstu utworu oraz kwestii związanych z wizualizacją milczenia w tekście. 
Przedmiotem analiz są językowe i tekstologiczne oznaki, wyznaczniki bądź 
ekwiwalenty ciszy i milczenia, w tym rozmaite fi gury, luki, prozatorskie me-
tody wykorzystania zapisu wierszowego i odpowiedników przerzutni, niety-
powe sposoby prowadzenia narracji czy prezentowania dialogu. Natomiast 
takie zagadnienia, jak kwestia nazywania ciszy, prezentowania milczenia 
w formie tematu bądź motywu literackiego, metafor lub toposów, proble-
matyka niewyrażalności czy pustki są przywoływane tylko w takim zakresie, 
w jakim jest to potrzebne ze względu na wymienione uprzednio zabiegi – 
zasadniczo jednak nie stanowią głównego przedmiotu rozważań. 

Obiektem moich obserwacji są wybrane utwory należące do polskiej 
twórczości prozatorskiej, powieści i opowiadań, powstałych od lat 60. 
XX wieku do pierwszej dekady XXI wieku włącznie (niżej w nawiasach 
podaję daty pierwszych wydań). W całości analizowane są takie dzieła, 
jak: Pamiętnik z powstania warszawskiego (1970) Mirona Białoszewskiego, 
Modliszka (1995) Marka Kędzierskiego, Szkice historyczne. Powieść (1996) 
Zbigniewa Kruszyńskiego, a także Linia oporu (z tomu: Król Bólu, 2010) Jacka 
Dukaja oraz Biała Maria (2011) Hanny Krall. 

W mniejszym zakresie odwołuję się także do innych tekstów literackich 
tych autorów, takich jak: Szumy, zlepy, ciągi (1976) i Obmapywanie Europy, 
czyli dziennik okrętowy (1988) Białoszewskiego; Schwedenkräuter (1995) 
Kruszyńskiego; Sublokatorka (1985) i Powieść dla Hollywoodu (z tomu opo-
wiadań Hipnoza,1989; po zmianach wydane jako Król kier znów na wylocie, 
2011) oraz Jakiś czas (ze zbioru Tam już nie ma żadnej rzeki, 1998), To ty 
jesteś Daniel (2001) i Wyjątkowo długa linia (2004) Krall, Lód (2007) i Król 
Bólu i pasikonik (z tomu: Król Bólu, 2010) Dukaja. Liczne przykłady pocho-
dzą z twórczości Ryszarda Kapuścińskiego: Busz po polsku (1962), Chrystus 
z karabinem (1975), Cesarz (1978), Heban (1998) oraz Imperium (1993) 
i Podróże z Herodotem (2004). 
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Korzystam także z następujących dzieł innych pisarzy: Dzień i noc (wyd. 
emigr. 1957, wyd. krajowe 1998) Leo Lipskiego, Pamiętnik antybohatera 
(1961) oraz Rozstanie i spotkanie (1995, wyd. pośm.) Kornela Filipowicza, 
Tylko Beatrycze (1962) Teodora Parnickiego, Pomarańcze na drutach (1964) 
Witolda Wirpszy, Kosmos (1965) Witolda Gombrowicza, Wszystko jest poe-
zja. Opowieść-rzeka (1975) Edwarda Stachury, Ajol i Laor (1996, sam Ajol 
1967) i Pawana (1977) Stanisława Czycza, Miazga (1979) Jerzego Andrze-
jewskiego, Lot (1985) Adama Wiesława Kulika, Sztuka konwersacji (1990) 
Kazimierza Brandysa, Białe klisze (1993) Zyty Rudzkiej, Zapiski z nocnych 
dyżurów (1995) Jacka Baczaka, Po bólu (1995) Krystyny Sakowicz, Opowie-
ści galicyjskie (1995) i Przez rzekę (1996) Andrzeja Stasiuka, Sny i kamienie 
(1996) Magdaleny Tulli, Lustra (1999) Małgorzaty Saramonowicz, jak rów-
nież Pałac (1970) i Traktat o łuskaniu fasoli (2006) Wiesława Myśliwskiego. 

Nie są to, rzecz jasna, jedyne dzieła związane w taki sposób z tematem, 
lecz najbardziej, moim zdaniem, dla różnych problemów i zabiegów związa-
nych z milczeniem reprezentatywne. 





Carl Leggo: Th e Syntax of Silence1

„silence convenes the alphabet,
lexicon, syntax, speech, writing,
and signifi cation, to spell language
*
silence designates spaces
for dynamic meaning-making,
revelation and concealment,
disseminating signifi cance
[...]
silence falls like December snow,
full of surprises seen fi nally in the window”

Bogdan Zalewski: Wstąp do liberatury2 

„Pustka i cisza też jest do
c
z
y
t
a
n
i
a” 

Bruno Schulz, Wiosna. XXI3

„Czy zauważyliście, że między wierszami pewnych książek przelatują tłumnie jaskółki, 
całe wersety drgających, spiczastych jaskółek? Należy czytać z lotu tych ptaków...”

1 C.  Leggo, Th e Syntax of Silence, „Journal of the Canadian Association for Curricu-
lum Studies” 2007, t. 5, nr 1 [online] http://pi.library.yorku.ca/ojs/index.php/jcacs/article/
view/17027, dostęp: 20.09.2012.

2 B. Zalewski, Wstąp do liberatury [online] www.liberatura.pl; dostęp: 22.03.2011. Słowa 
są cytatem z wypowiedzi Zenona Fajfera, zob. http://www.wkrakowie.pl/czytaj/wszystkie-
-strony-ksiazki, dostęp: 22.03.2011.

3 B. Schulz, Wiosna, w: tegoż, Sklepy cynamonowe. Sanatorium pod Klepsydrą, Kraków, 
Wydawnictwo Zielona Sowa, 2010, s. 160.





I.  OD ANTROPOLOGII MILCZENIA 
DO „BIAŁYCH ZNAKÓW”





1.  Antropologia słowa / antropologia milczenia 

– zarys problematyki

Milczenie jako rodzaj zachowania, także okazywania stosunku do sytua-
cji, do innych ludzi oraz ich słów jest ważną częścią ludzkiego bycia w świecie 
– zarówno w codziennej komunikacji, jak i twórczości literackiej oraz kon-
taktach międzykulturowych4. Tematyka ciszy i milczenia prowadzić może 
w wielu kierunkach badawczych – od etnografi i, przez fi lozofi ę, teologię, 
religioznawstwo, lingwistykę i retorykę, psychologię, psychiatrię, performa-
tykę oraz semiotykę, socjologię, feminizm i teorię gender, po wiedzę o litera-
turze i kulturoznawstwo. Można powiedzieć, że zmierzać może wszędzie tam, 
gdzie antropologia słowa, dlatego to właśnie ona jest tutaj punktem wyjścia. 

We wstępie do antologii Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów 
Grzegorz Godlewski przedstawia jej wersję otwartą i eklektyczną. Nie wyzna-
cza żadnych granic tak zarysowanego obszaru wiedzy, zdając sobie sprawę, iż 
musi on z natury rzeczy mieć charakter transdyscyplinarny i nie da się spro-
wadzić do żadnej szkoły bądź metodologii. 

Antropologiczne rozumienie słowa nie dokonuje żadnego apodyktycznego wyboru 
spośród rozmaitych sposobów określania istoty języka. Upatrywano jej w funkcji 
komunikacyjnej i w funkcji poznawczej, w różnorodnych odmianach sprawczości 
i skuteczności; mówienie uznawano za akt afi rmacji i sposób działania, osnowę 
szczególnej więzi międzyludzkiej i przejaw zwyczaju społecznego, za formę walki 
i formę samoobrony. Słowo może występować w każdej z tych funkcji – i innych 
jeszcze – ale w żadnej z nich nie daje się zamknąć. Nie jest bowiem żadnego rodzaju 
narzędziem, lecz przede wszystkim swoiście ludzką praktyką, praktyką konstytuu-
jącą człowieka, zatem nie dającą się sprowadzić – podobnie jak sam człowiek – do 
żadnej poszczególnej funkcji5. 

4 K.  Handke, Milczenie w przestrzeni społecznej, w: tejże: Socjologia języka, Warszawa, 
PWN, 2009; A.  Jaworski, Th e Power of Silence. Social and Pragmatic Perspective, Newbury 
Park, Sage Publications, 1993.

5 G.  Godlewski, Słowo o antropologii słowa. W: Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór 
tekstów, red. i wstęp G.  Godlewski, oprac. G.  Godlewski, A.  Mencwel, R.  Sulima, Warszawa, 
Wydawnictwo UW, 2003, s. 9. Na antropologię słowa powołuje się także współczesna tekstologia 
– zob. J. Bartmiński i S. Niebrzegowska-Bartmińska, Tekstologia, Warszawa, PWN, 2009, s. 11.
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Z kolei w swojej autorskiej książce Słowo – pismo – sztuka słowa. Perspektywy 
antropologiczne, snując rozważania o roli mowy i pisma w kształtowaniu kul-
tury, Godlewski pisze: „ant rop o l o g i a  s ł ow a  jest w istocie pewną wersją 
antropologii kultury: rozpoczynając od eksploracji jednej z warstw doświad-
czenia kulturowego, zmierza ona do ogarnięcia, z tej perspektywy, całości 
tego doświadczenia”6. 

Autor wypowiada się także o interesującej nas tutaj również antropologii 
literackiej i dziele literackim jako jej przedmiocie, a także o antropologii lite-
ratury – przeciwstawiając sobie obydwa podejścia. Zatrzymajmy się na mo-
ment nad tym rozróżnieniem. Model badań antropologii literackiej, nawią-
zujący do prac Wolfganga Isera7 (i krytykowany przez Godlewskiego, choć 
dla literaturoznawców, moim zdaniem, wciąż atrakcyjny), tworzy wizję dzieła 
literackiego, w którym: 

Narracyjność, reguły opowiadania i konstruowania znaczeń, sytuacja komunika-
cyjna wraz z wiązką właściwych jej ról i funkcji – łącznie tworzą zorganizowane 
środowisko sprzyjające nie tylko ujawnieniu się podmiotu, ale również krystalizacji 
tego, co w nim nie w pełni uformowane, labilne, niepewne. W tym ujęciu literatura 
tworzyłaby ze światem człowieka relację dynamiczną, w której polu podmiot zy-
skiwałby warunki i instrumenty budowania bądź stabilizowania swojej tożsamości. 
Zyskiwałby szansę wglądu w sens swoich doświadczeń i teleologię swojego losu8. 

Po drugiej stronie sytuuje antropologię literatury, rozumianą w taki spo-
sób, że obie składowe gałęzie wiedzy zachowują swoją specyfi kę, jednak 
widać prymat antropologii: „literatura to dziedzina kultury, której istotę 
należy określić z zewnętrznej wobec niej perspektywy; antropologia zaś to 
dyscyplina, która jest w stanie takiej perspektywy dostarczyć”9. W tym sensie 
literatura jest jednym z wielu mediów kultury badanych przez antropologię, 
a dokładniej – jak twierdzi Godlewski – jest ludzką praktyką, której medium 
jest słowo, słowo z kolei ma swoje submedia, jakimi są „przekaz ustny, pis-
mo, druk, elektroniczne środki audiowizualne, cyfrowe multimedia kompu-
tera i »sieci«”10. Zaletą tego stanowiska jest połączenie różnego typu badań 
nad językiem w wieloaspektową całość, a także wskazanie roli pisma, druku, 

6 G. Godlewski, Słowo – pismo – sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne, Warszawa, 
Wydawnictwo UW, 2008, s. 279.

7 Zob. W. Iser, Zmienne funkcje literatury, przeł. A. Sierszulska, w: Odkrywanie moderni-
zmu. Przekłady i komentarze, red. R. Nycz, Kraków, Universitas, 2004; tegoż, Czym jest antropo-
logia literatury? Różnica między fi kcjami wyjaśniającymi a odkrywającymi, tłum. A. Kowalcze-
-Pawlik, „Teksty Drugie” 2006, nr 5. Por. też „Tekstualia” 2008, nr 2 [zeszyt tematyczny].

8 G. Godlewski, Słowo – pismo – sztuka słowa, dz. cyt., s. 273.
9 Tamże, s. 275 i nast. oraz 278. Por. I. Domańska, Antropologia literatury – projekt inter-

dyscyplinarny czy transdyscyplinarny, „Przegląd Kulturoznawczy” 2011, nr 1.
10 Tamże, s. 277–279, cytat ze str. 279.
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typografi i i związanych z nimi nawyków w kształtowaniu się spojrzenia na 
literaturę i kulturę. Jest to próba przezwyciężenia dotychczasowego patrzenia 
na dzieła literackie poprzez pryzmat specyfi cznej grupy zapisanych według 
ustalonych konwencji tekstów (drukowanej i zaakceptowanej instytucjonal-
nie części literatury, w odróżnieniu od twórczości chirografi cznej i oratury11) 
– i zwrócenia uwagi na związki utworów z mową, żywym człowiekiem i in-
nymi formami ludzkiej ekspresji oraz komunikacji. 

Równie mocno kulturowy kontekst literatury akcentowany jest w zbio-
rze tekstów pt. Antropologia twórczości słownej, nawiązującym tytułem do 
słynnej pracy Michaiła Bachtina. We wstępie Agnieszka Karpowicz pisze 
o różnych, a przy tym równorzędnych „praktykach werbalnych” w obrębie 
logosfery, zależnych od użytego medium i kulturowo określonego systemu 
komunikacji. Postuluje włączenie do analiz innych gatunków oraz kategorii 
– w tym ruchu, rytmu, gestu, światła, przestrzeni, percepcji, ale także wie-
dzy o pamięci kulturowej czy społecznych rytuałach; upomina się o to, co 
w utworach drukowanych uległo dekontekstualizacji12. Cennym, z punktu 
widzenia niniejszego wywodu, wkładem autorki w pomysł restytuowania 
Bachtinowskiego zasobu pojęć, jest zwrócenie uwagi na fragmenty z Este-
tyki twórczości słownej dotyczące milczenia, słowa i pauzy jako wyznaczni-
ków logosfery, które tworzą z nią wspólnie całość13. Zacytujmy bezpośrednio 
rosyjskiego badacza: „Milczenie – dźwięk zinterpretowany (słowo) – pauza 
wyznaczają swoistą logosferę, tworzą jednolitą, ciągłą strukturę, otwartą (nie-
zwieńczoną) całość”14. W dalszym ciągu pracy nawiążę do tej myśli Bachtina, 
rozszerzając też jego pojęcie gatunków mowy i dialogiczności o gatunki oraz 
głosy „nieme”, w różnym stopniu obecne zarówno w codziennym życiu, jak 
i w językowej strukturze utworów literackich.

Zarówno prezentowane przez tak pojmowaną antropologię literacką my-
ślenie o literaturze i jej właściwościach przez pryzmat wiedzy o człowieku, jak 
i charakterystyczne dla antropologii literatury myślenie z pomocą literatury 
o człowieku15 mocno wiąże się z problematyką słowa i milczenia. Z jednej 

11 Por. A. Mencwel, Literalność albo kultura pisma, w: tegoż, Wyobraźnia antropologiczna, 
Warszawa, Wydawnictwo UW, 2006, s. 89–98.

12 A. Karpowicz, Wstęp: słowo – twórczość słowna – literatura. W: Antropologia twórczości 
słownej. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Karpowicz, oprac. K. Hagmajer-Kwiatek, A. Kar-
powicz, J. Kowalska-Leder, Warszawa, Wydawnictwo UW, 2012.

13 Tamże, s. 12 i nast. 
14 M.  Bachtin, Notatki z lat 1970–1971 (wybór), w: tegoż, Estetyka twórczości słownej, 

przeł. D. Ulicka, oprac. przekł. i wstęp E. Czaplejewicz, Warszawa, PIW, 1986, s. 478. 
15 Więcej nt. kwestii różnic między antropologią literatury a antropologią literacką pi-

szą: Andrzej Mencwel, Grzegorz Godlewski i Ewa Kosowska – prace drukowane w: Narracja 
i tożsamość (I). Narracja w kulturze, red. W. Bolecki i R. Nycz, Warszawa, Wydawnictwo IBL, 
2004; Anna Łebkowska, Michał Paweł Markowski oraz Ryszard Nycz w artykułach zawartych 
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bowiem strony, tj. bliżej antropologii literackiej, mamy szereg pytań dotyczą-
cych właściwości ludzkiej ekspresji, możliwości ujęcia w znaki tego, co nie-
werbalne czy pozostające na granicy wyrażalności, różnych sposobów mani-
festowania braków w komunikacji w ramach utworu literackiego, współpracy 
między wizualną a semantyczną stroną tekstu, konwencją i spontanicznością; 
także możliwości uwzględnienia ciszy w formach podawczych i kompozycji 
dzieł. Z drugiej, tj. bliżej antropologii literatury – pytania o rolę literatury 
w ramach spotkań z Innym, o społeczne i prywatne, etyczne, polityczne, gen-
derowe funkcjonowanie języka oraz przemilczeń, ponadto o przyczyny i role 
niewypowiadania się lub odbierania komuś głosu, o miejsce ludzkiego mil-
czenia wobec świata rzeczy, zwierząt i roślin, o ludzką czasowość, krajobraz 
akustyczny czy reakcje na tabu. Wszystko to widzieć trzeba z uwzględnie-
niem zmieniającego się obszaru literatury, aż do płynnego przejścia w świat 
znaków i multimedialność.

Z szeroko ujętą antropologią słowa i literatury jako odmiany twórczości 
słownej, również jako antropologicznym zwątpieniem w słowo, wiąże się po-
nadto poetyka doświadczenia, której zarys dał Ryszard Nycz w swoich pracach. 
W szkicu Od teorii nowoczesnej do poetyki doświadczenia autor wymienia trzy 
warianty tej poetyki – to „epifaniczna fuzja doświadczenia świata i jego ję-
zykowej artykulacji”, proces nadawania formy bezkształtnemu przeżyciu oraz 

„apofatyczny” tryb wypowiadania owego stłumionego, opierającego się możliwoś-
ciom wysłowienia, traumatycznego doświadczenia, które nie tyle przebija się, co 
daje o sobie znać via negativa – poprzez rozstępy, szczeliny, sprzeczności, nieobec-
ności, luki artykulacyjnej retoryki16. 

Jak pisze dalej Nycz: „Nie ma tekstu [...] bez ożywiającego go doświadczenio-
wego zaplecza. I nie ma doświadczenia (nie jesteśmy go świadomi), dopóki 
nie »zastuka« do bramy wypowiedzenia”17. Co prawda na pierwszym planie 
jest tutaj z oczywistych względów to, co uległo wysłowieniu, lecz widać rów-
nież wyraźnie, że kategorią doświadczenia badacz obejmuje i to, co zasugero-
wane przez tekst, lecz wprost w nim nieobecne (a co ledwie „stuka do bram”). 

Przypomnieć też warto, że problematykę „wyrażania niewyrażalnego” pro-
wadzącą koniec końców do postmodernistycznych „negatywnych epifanii” 

w tematycznym numerze czasopisma: „Teksty Drugie” 2007, nr 6. Por. H. Markiewicz, O an-
tropologii literackiej – z umiarem, w: tegoż, Jeszcze dopowiedzenia. Rozprawy i szkice z wiedzy 
o literaturze, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2008. 

16 R. Nycz, Od teorii nowoczesnej do poetyki doświadczenia. W: Kulturowa teoria literatu-
ry. 2, red. T. Walas, R. Nycz, Kraków, Universitas, 2012, s. 52. Tekst ten znajduje się również 
w autorskiej książce: R. Nycz, Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura, War-
szawa, Wydawnictwo IBL, 2012.

17 R. Nycz, Od teorii..., jw., s. 53. 
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uznał autor Języka modernizmu za kluczową w swoich rozpoznaniach na 
temat nowoczesności18, wskazując całą grupę twórców, fi lozofów i kryty-
ków, których frapowała ta tematyka – od Novalisa, Schellinga, Hegla, Hof-
mannstahla, Mallarmégo, Rimbauda, Valery’ego i Rilkego, po Friedricha, 
Steinera, Adorna, Derridę i Lyotarda. W świetle zarysowanej wyżej poetyki 
doświadczenia milczenie, cisza, przemilczenie, sugestia, próby „wyrażania 
niewyrażalnego”19 mogłyby być uznane, po pierwsze, za ukryte w tekście 
ślady doświadczenia (w każdym z trzech wymienionych wyżej „wymiarów” 
poetyki doświadczenia), po drugie zaś – za swego rodzaju doświadczenie 
czytelnika, nie tylko lekturowe, rozpoznające owe ślady, lecz także będące 
udziałem w wewnętrznym odczuciu świata i zarazem w doświadczeniach 
intersubiektywnych20. 

Z kolei na związek twórczości literackiej z próbami artykulacji tego, co 
w życiu człowieka trudne, skrajne, nakierowuje uwagę Teresa Walas w opisie 
„modelu repulsywnego” doświadczenia21 – wiąże się z nim koncepcja obiektu 
doświadczenia jako abjectu (termin Julii Kristevej z Potęgi obrzydzenia):

Obraz świata wytwarzany w jego obrębie ma charakter negatywny; świat ten ukazy-
wany jest od strony swoich wad, defektów, skaz – jako coś obcego, nieprzyjaznego, 
odrażającego czy wręcz niszczącego. [...] W modelu tym umieścić można zarówno 
ostre gatunki satyryczne, różnorodne ujęcia groteskowe i ironiczne, jak też wszelkie 

18 R.  Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literatu-
rze polskiej, wyd. II, Kraków, Universitas, 2012, s. 17; tegoż, Język modernizmu. Prolegomena 
historycznoliterackie, Wrocław, Wydawnictwo Leopoldinum, 1997, r. II. Por. Literatura wo-
bec niewyrażalnego, praca zbior., red. W. Bolecki, E. Kuźma, Warszawa, Wydawnictwo IBL, 
1998; Wyrazić niewyrażalne. Literaturoznawstwo, red. A. Klepaczko i A. Krupska-Perek, Łódź, 
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2006; Wyrazić niewyrażalne. 
Językoznawstwo, red. J. Makowska i A. Krupska-Perek, Łódź, Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Humanistyczno-Ekonomicznej, 2006; Ch. Glenn, Unspoken. A Rhetoric of Silence, Carbon-
dale, Illinois, Southern Illinois University Press, 2004. 

19 Jak słusznie zauważa Krzysztof Stachewicz: choć niewyrażalność nie jest tym samym, 
co milczenie – gdyż wiąże się ona z wewnętrznym przekonaniem, które może owocować na 
zewnątrz mową, czyli próbą przezwyciężenia niewyrażalności, lub milczeniem właśnie, zaś 
milczenie jest radykalne w swoim zewnętrznym oddziaływaniu – to jednak są one bardzo 
blisko ze sobą związane. Badacz odróżnia „apofatyzm”, czyli niewyrażalność, od „sygetyzmu”, 
czyli milczenia – zob. K. Stachewicz, Wstęp [do:] Milczenie wobec dobra i zła. W stronę etyki 
sygetycznej i apofatycznej, Poznań, Wydawnictwo UAM, 2012. Publikację tę poznałam już po 
ukończeniu swojej książki, dlatego nie odnoszę się do niej szczegółowo w tekście głównym, 
a jedynie odsyłam w przypisach do różnych miejsc w tej pracy, w których poruszane są bliskie 
mi wątki. Autor zajmuje się jednak docelowo zupełnie innym obszarem badawczym, tj. etyką, 
fi lozofi ą i teologią.

20 Zob. M. Rembowska-Płuciennik, Poetyka intersubiektywności. Kognitywistyczna teoria 
narracji a proza XX w., Toruń, Wydawnictwo Naukowe UMK, 2012. 

21 T. Walas, Literatura (kultura) jako selekcja i projektowanie doświadczenia. Casus: „mały 
realizm”. W: Kulturowa teoria literatury. 2, dz. cyt., s. 281.
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dystopie, wizje ciemne czy budzące grozę [....]. Ten rodzaj literackich fabuł i obra-
zów oddaje i projektuje doświadczenie egzystencjalne o negatywnym charakterze: 
doznanie obcości, odrazy, przerażenia, bólu, absurdu, w ostateczności – tego, co jest 
nie-do-zniesienia i nie-do-uchwycenia, a co utożsamiamy z bolesnym doświadcze-
niem granicznym [...]22.

Z ciszą i milczeniem połączona jest więc także – pozostająca poza gra-
nicami niniejszego tomu, lecz frapująca i należąca do szeroko rozumianej 
antropologii milczenia – tematyka tabu, społecznego wykluczenia23, różnego 
rodzaju zachowań subwersywnych i związanych z nimi przemilczeń, kwestia 
języka ezopowego i gry z cenzurą oraz politycznych aluzji, niedopowiedzeń 
lub pominięć24. A dalej – sprawa nieobecności różnych motywów i wątków 
w dyskursie indywidualnym oraz ofi cjalnym25; historycznych i życiorysowych 
„białych plam”, usuwania i maskowania niewygodnych kwestii przez zmito-
logizowane narracje26, jak również zamilknięcia jako przerwania pisarskiej 
działalności27. Dodać do tego można cały kompleks zagadnień połączonych 
z brakiem słów spowodowanych traumą (zbiorową lub indywidualną – by-
ciem uczestnikiem lub świadkiem wojny, Holokaustu, morderstwa, gwałtu, 
tortur) i / lub pamięcią odrzuconą28. Pomijam również rozmaite literackie 

22 T. Walas, tamże, s. 288–289. 
23 Zob. np. Milczenie Juliana Stryjkowskiego, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1993; por. 

K. Tomasik, Gejerel: Mniejszości seksualne w PRL, Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycz-
nej, 2012.

24 Por. W.  Bolecki, „Maisons-Laffi  tte, 13 grudnia”, w: tegoż, Ciemna miłość. Szkice do 
portretu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2005; A. Mar-
tuszewska, Pozytywistyczna mowa ezopowa w kontekście literackich kategorii dotyczących mil-
czenia i przemilczenia, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 2, s. 477; K.  Gutowska, O mówieniu, 
milczeniu, przemilczeniach i odpowiedzialności artysty uwag kilka. W: Panorama świadomości 
europejskiej, praca zbior., Warszawa, Ośrodek Nauk Społecznych PW, 1997; J. Prokop, Wyob-
raźnia pod nadzorem. Z dziejów literatury i polityki w PRL, Kraków, Wydawnictwo Viridis, 
1994.

25 Kapitalnie zobrazował problem ciszy w „krajach przepełnionych więzień” Ryszard 
Kapuściński w Śmierci ambasadora, w: tegoż, Chrystus z karabinem na ramieniu, Warszawa, 
„Czytelnik”, 2007, s. 92 i nast.

26 Zob. np. Ślady obecności, red. S.  Buryła, A.  Molisak, Kraków, Universitas, 2010; 
(Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku, red. i wstęp H. Gosk, B. Kar-
wowska, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa, 2008; I. Iwasiów, Opowieść i milczenie. O prozie 
Leopolda Tyrmanda, Szczecin, Wydawnictwo USz, 2000. 

27 Zob. np. J.  Jarzębski, Głos słychać, ale nikt już nie mówi, rozm. przepr. P. Małochleb, 
„Znak” 2007, nr 6; S.  Jaworski, Milczenie Tadeusza Peipera, w: tegoż, Odnajdywanie świata, 
Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1984.

28 Zob. A. Ubertowska, Świadectwo – trauma – głos. Literackie reprezentacje Holokaustu, 
Kraków, 2007; D. Krawczyńska, Doświadczenie niemożliwe. W: Nowoczesność jako doświad-
czenie: dyscypliny, paradygmaty, dyskursy, red. A.  Zeidler-Janiszewska, R.  Nycz, Warszawa, 
Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, 2008; D.  Wolska, Do-
świadczenie jako kwestia humanistyki, „Teksty Drugie” 2006, nr 3; D.  Skórzewski, Retoryka 
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metafi kcyjne gry związane z mówieniem i niemówieniem oraz istnieniem 
i nieistnieniem obiektów, o których mowa29. 

Trzeba natomiast przypomnieć o wielości doświadczeń pozytywnych, 
które leżą poza granicami słów, na przykład o doznaniach ekstatycznych, 
seksualnych, mistycznych czy bardziej emocjonalnie neutralnych, tj. medyta-
cyjnych, percepcyjnych bądź związanych z ceremoniami, rytuałami społecz-
nymi30. Milczenie jest obecne również tam, gdzie kontemplacja, tajemnica, 
zagadka, ekstaza, epifania, mysterium fascinans, uważność (mindfulness), nie-
pojęciowa świadomość oraz łączenie racjonalności z irracjonalnością, a więc 
gdzie sens może być zakładany i poszukiwany lub przeczuwany, nawet gdy 
bezpośrednio jest nieobecny oraz nienazwany; gdzie „droga ku” oraz „krąże-
nie wokół” mają samoistną wartość. 

W ten oto sposób zbliżamy się do projektowanej tutaj antropologii milcze-
nia, którą należałoby przedstawić jako niezbędne dopełnienie w ramach antro-
pologii słowa i poetyki doświadczenia (z nawiązaniami do pragmalingwistyki, 
semiotyki, fi lozofi i, psychologii i socjologii języka). Antropologia milczenia 
stanowi z jednej strony zbiór odniesień do wielu szczegółowych dziedzin31, 

pominięcia i przemilczenia a prawda literatury o postkolonialnych implikacjach pewnych prak-
tyk [online] http://www.kul.pl/fi les/168/Retoryka-pominiecia.pdf, dostęp: 22.02.2013.

29 Chodzi na przykład o utwory, które de facto nie istnieją, „są nieme”, mimo że o nich się 
mówi, albo o alternatywny wariant rozwoju literatury czy życiorysu. Zob. P. Dunin-Wąsowicz, 
Widmowa biblioteka, czyli Książki urojone albo Wypisy o xięgach, których nigdy nie było, ale 
ktoś o nich napisał, Warszawa, Wydawnictwo Lampa i Iskra Boża, 1997; T. Walas, „Niebyła” 
historia literatury. W: Narracja i tożsamość II. Antropologiczne problemy literatury, red. W. Bo-
lecki i R. Nycz, Warszawa, Wydawnictwo IBL, 2004; K. Th iel-Jańczuk, Tekst jako przestrzeń 
milczenia Innego.O biofi kcjach we współczesnej literaturze. W: Przestrzeń ciszy. Przestrzenie wi-
zualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań. 2, 
pod red. J. Harbanowicz i A. Janiak, Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły 
Wyższej, 2011. Por też: T. Cieślikowska, Wstęp do „neantologii”, czyli rzecz o quasi-recenzjach 
i quasi-przedmowach, w: tejże, W kręgu genologii, intertekstualności, teorii sugestii, Warszawa, 
PWN, 1995. Zabiegiem z pogranicza literatury i literaturoznawstwa jest zbiór rozważań Stani-
sława Rośka, odwołujący się do planowanych, ale nie powstałych większych tekstów: S. Rosiek, 
[nienapisane], Gdańsk, Słowo/obraz terytoria, 2008. Inny wymiar, tj. grę z opowiadaniem 
i nieopowiadalnością, pokazuje w literaturze nurt parodystyczny i antyfabularny – zob. P. Cza-
pliński, P.  Śliwiński, Literatura polska 1976–1998. Przewodnik po prozie i poezji, Kraków, 
Wydawnictwo Literackie, 1999, s. 269 i nast.

30 Silence. Interdisciplinary Perspectives, ed. A. Jaworski, Berlin, Mouton, 1997; Th e Lan-
guage of Silence. Vol. 1, ed. A. Jäkel, A. Limonen, Turku, Turun Yliopisto, 2001; R. Nycz, „Wy-
rażanie niewyrażalnego” w literaturze nowoczesnej (wybrane zagadnienia), w: tegoż, Literatura 
jako trop..., dz. cyt.; R. Przybylski, Uraz do mowy. Esej o milczeniu, w: tegoż, Pustelnicy i de-
mony, Kraków, Wydawnictwo Znak, 1994; Milczenie [online] http://www.communiocrucis.pl/
index.php?option=com_content&view=article&id=228:milczenie-&catid=22:poczyta-warto-
&Itemid=68, dostęp: 25.03.2013.

31 P.  Kowalski, Cisza / hałas, w: tegoż: Kultura magiczna. Omen, przesąd, znaczenie, 
Warszawa, PWN, 2007; A. Jaworski, Th e Power of Silence, dz. cyt.; J.-J. Courtine, C. Haroche, 
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w których podejmowana jest refl eksja na temat ciszy i milczenia (o rozróżnie-
niu między tymi pojęciami – zob. cz. II), jak również obszar rozważań odno-
szący się do tego pola doświadczenia, które albo związane jest z niewyrażalnoś-
cią stanów granicznych, albo z takimi obszarami społecznych i indywidualnych 
doznań, które w danym polu doświadczenia nie znajdują swojej słownej eks-
presji lub też zawierają jedynie jej sugestię bądź formy zastępcze czy celowo 
„zdekompletowane”32. Wiązałaby się ponadto z interpretacją różnego typu 
ludzkich działań, w tym twórczych i skoncentrowanych na słowie, jak właśnie 
utwory literackie, które w rozmaity sposób – tj. przez swoją materialną stronę, 
tematycznie, problemowo, symbolicznie, językowo – odnoszą się do kwestii 
z ciszą i milczeniem związanych. 

Cenną inspiracją jest hermeneutyka milczenia, której zadania – za Chri-
stianem Nibbringiem – sformułował przed laty Bronisław Drąg, pisząc o po-
trzebie patrzenia na utwory literackie pod kątem: milczenia, z którego tekst 
wyrasta, milczenia, ku któremu tekst zmierza, oraz milczenia nakładanego 
na tekst przez panujące normy społeczno-polityczne. Autor przytacza też 
zalecenia Nibbringa, według którego należy zwrócić uwagę na estetyczne 
oddziaływanie tego, co wiąże się z przemilczanymi słowami, stłumionymi 
znaczeniami, zdaniami niepełnymi oraz milczeniem w komunikacji między 
bohaterami33. 

Koncepcja ta bliska jest badaniom Teresy Cieślikowskiej nad zawartą 
w utworach literackich sugestią. Autorka analizuje zależności między tym, 
co zapisane literalnie – „grafo”, oraz tym, co nie napisane – „agrafo”, a co 
pozostaje sferą „naddaną” przez pisarza i wytwarza drugi, niewerbalny po-
ziom znaczeń34. Cieślikowska zajmuje się bliżej przemilczeniem jako sposo-

Cisza i opanowanie: archeologia milczenia, w: tychże, Historia twarzy. Wyrażanie i ukrywanie 
emocji od XVI do początku XIX w., przeł. T. Swoboda, Gdańsk, Wydawnictwo Słowo/obraz 
terytoria, 2007; Semantyka milczenia. Zbiór studiów, pod red. K. Handke, Slawistyczny Ośro-
dek Wydawniczy, Warszawa 1999; Semantyka milczenia. Zbiór studiów. 2, pod red. K. Handke, 
Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2002; K. Handke, Milczenie w przestrzeni spo-
łecznej, dz.cyt.; Cisza i milczenie. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji, red. 
B. Płonka-Syroka i K. Marchel, Wrocław, Ofi cyna Wydawnicza Arboretum, 2010; Milczenie 
Boga, milczenie człowieka, praca zbior., red. M. Casaro, przeł. D. Chodyniecki, Kielce, Wydaw-
nictwo Jedność, 2006.

32 Cenne rozważania na temat niewyrażalności i pojęć pokrewnych znajdują się w pra-
cach: K.  Bartoszyński, Między niewyrażalnością a niepoznawalnością, w: tegoż, Kryzys czy 
trwanie powieści. Studia literaturoznawcze, Kraków, Universitas, 2004; M.P. Markowski, O nie-
wyrażalnym, w: tegoż, Anatomia ciekawości, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1999.

33 B. Drąg, Miejsce i funkcja milczenia w strukturze dzieła literackiego, „Ruch Literacki” 
1991, z. 5, s. 481.

34 T.  Cieślikowska, Grafo – agrafo, w: tejże: W kręgu genologii, intertekstualności, teorii 
sugestii, dz. cyt., zob. też dwie kolejne rozprawy z tej książki. Por. A. Martuszewska, Pozytywi-
styczna mowa ezopowa, dz. cyt.
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bem konstruowania sensu, wskazując na możliwość ukrycia w tekście przy-
czyn zaistniałego stanu rzeczy, sposobu, w jaki coś się stało czy dzieje, a także 
celu, ku któremu owo działanie zmierza35. Nazywa przemilczenie „elemen-
tem struktury dzieła”, ale też „fi gurą semantyczną”, która działa przez zawar-
ty w utworze system przypuszczeń, niedopowiedzeń i niejasnych powiązań 
fabularnych, narracyjnych zastrzeżeń, wątpliwości, komentarzy i domysłów, 
jak również uwag metanarracyjnych oraz aluzji. Przemilczenie według autor-
ki działa też poprzez użycie symbolicznej kolorystyki albo znaczących imion, 
naprowadzających na ukryte sensy. Sugestie zawarte są również w urwanych 
myślach, niejasnych motywacjach czy przeczuciach bohaterów, a ponad-
to w urwanych zdaniach i niedokończonych wątkach, które domagają się 
interpretacji36. Jak widać, to sposób posługiwania się przez pisarza słowami, 
formułowania wypowiedzi przesądza, według autorki, o treściach ukrytych. 

Antropologia milczenia pokrywa się również częściowo swoim zakresem 
z tak zwaną poetyką negatywną – zwłaszcza w jej poszukiwaniach ontolo-
gicznych i gnozeologicznych37, obejmujących utwory, które koncentrują się 
wokół nie-bycia i nie-rozumienia, nieobecności, nicości, negowania poznaw-
czej mocy słowa, także kwestii łączących się ze snem, złudzeniem, wyobraże-
niem, odbiciem, fi kcjonalnością opowiedzianego, poznawczą niepewnością, 
zwątpieniem. Poetyka negatywna wiąże się ponadto z akcentowaniem roli 
fragmentu, form niepełnych, otwartych, polemicznych, niespójnych oraz śle-
dzeniem przejawów tego, co niewyrażalne, nieokreślone, z pogranicza – lub 
co jest ukryte za tym, co sformułowane. 

Tak pojmowana negatywność, jak pisze Erazm Kuźma, podsumowując 
fi lozofi czne oraz literaturoznawcze zaplecze tego terminu i nawiązując do roz-
ważań Jacques’a Derridy, „jest swoistym farmakonem” i zarazem tym, dzięki 
czemu literatura może przetrwać kryzys. A przy tym, jak dalej przewiduje 
Kuźma w opublikowanej w 1995 roku pracy38 – kategorie negatywne, które 
sygnalizują aktualny paradygmat, po prostu „dzisiaj lepiej się sprzedają” i na 
jakiś czas wyparły pozytywne, lecz są – jak każdy aparat retoryczny związany 
z danym paradygmatem – czymś zmiennym, być może więc doprowadzą do 
nowego uznania tego, co pozytywne. 

35 T. Cieślikowska, Przemilczenie w prozie, w: tejże, W kręgu..., dz. cyt., s. 216.
36 Tamże – rozdział Sugestia jako zasada narracji, dotyczący głównie Króla Obojga Sycylii 

A. Kuśniewicza.
37 Zob. E. Kuźma, O poetyce negatywnej. Od poetyki do poetologii, od poetologii do meta-

poetyki. W: Poetyka bez granic, praca zbior., red. W. Bolecki i W. Tomasik, Warszawa, Wydawnic-
two IBL, 1995; por. D. Wojda, Poetyka negatywna, w: tejże, Milczenie słowa. O poezji Wisławy 
Szymborskiej, Kraków, Universitas, 1996.

38 Tamże, s. 52. Autor włącza także aspekt aksjologiczny w obręb poetyki negatywnej, tu 
pominięty, gdyż estetyka brzydoty i zła polega raczej na przekraczaniu stylistycznych norm 
i tabu, więc wyeksponowaniu słowa, niż na milczeniu.
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Prawie dwie dekady później, ale też około półtora wieku od „estetyki pust-
ki” Stefana Mallarmégo, niemal wiek od eksplozji ruchów awangardowych 
XX stulecia oraz równoczesnej fascynacji szaleństwem i patografi ą39, pół 
wieku od zarysowania się na kulturowej mapie postmodernizmu można się 
zastanawiać, czy obecnie popularne pojęcia i kategorie nie są drogą przejścia 
nie tyle do „poetyki pozytywnej”, ile do uznania wyrażalnego i niewyrażalne-
go, słowa i milczenia za awers i rewers ludzkiej ekspresji oraz poznawczych 
właściwości. Bo choć takie pojęcia, jak doświadczenie40, narracja41, hetero-
topia42, symulakrum43, płynna nowoczesność44, prototypowość45, umysł ucie-
leśniony („embodied mind”)46 czy intersubiektywność47 (a z pewnością też 
wiele innych, np. Czesława Miłosza „forma pojemna”) wzięte są z kompletnie 
różnych dziedzin i dotyczą nieporównywalnych skalą i właściwościami zja-
wisk, to ich wspólną cechą jest pokazywanie stopniowalności, względności 
i zróżnicowania tego, co przez nie nazwane – uczą w ten sposób elastycznego 
i wieloaspektowego patrzenia. To samo dotyczy możliwości łączenia formy 
klasycznie wycyzelowanej i ostentacyjnie niespójnej, utworów skupionych 
na funkcji poznawczej lub od tej funkcji maksymalnie odległych – i to bez 
przydawania wyrazistych aksjologicznych znaków rozpoznawczych żadnej ze 
stron. Zresztą znaki w dużym stopniu zdezaktualizowały się i są zależne od 
kontekstu. Posłużyć się też można inną metaforą – i uznać całość tych do-
świadczeń za dynamiczną oraz dialektyczną strefę wpływów, niczym miejsce 
mieszania się i wzajemnego wypierania wody morskiej oraz rzecznej w delcie 
rzeki, swoiste antropologiczno-literackie estuarium. 

39 Zob. J.  Fazan, Szaleństwo nowoczesne – od „odejścia Bogów” do „śmierci człowieka”, 
w: tegoż, Od metafory do urojenia. Próba patografi i Tadeusza Peipera, Kraków, Wydawnictwo 
UJ, 2010.

40 Zob. Nowoczesność jako doświadczenie: dyscypliny, paradygmaty, dyskursy, red. A. Zei-
dler-Janiszewska, R. Nycz, Warszawa, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej 
„Academica”, 2008.

41 Rozumiana jako zakorzeniona w kulturze opowieść, niekoniecznie literacka, nośnik 
poglądów, perspektywy, jawnych i ukrytych założeń – zob. A.  Burzyńska, Kariera narracji. 
O zwrocie narratywistycznym w humanistyce. W: Narracja i tożsamość, dz. cyt. 

42 M. Foucault, Inne przestrzenie, tłum. A. Rejniak-Majewska, „Teksty Drugie” 2005, z. 6.
43 J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, tłum. S. Królak, Warszawa, Wydawnictwo Sic!, 

2005.
44 Z. Bauman, Płynna nowoczesność, tłum. T. Kunz, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2006.
45 Zob. G. Lakoff , Women, Fire, and Dangerous Th ings. What Categories Reveal about the 

Mind, Chicago, University of Chicago Press, 1987, chap. 3, 4. 
46 Zob. M.  Johnson, Th e Body in the Mind: Th e Bodily Bases of Meaning, Imagination, 

and Reason, Chicago, University of Chicago Press, 1987. Por. A. Damasio, Błąd Kartezjusza. 
Emocje, rozum i ludzki mózg, tłum. M. Karpiński, wyd. II, Poznań, Dom Wydawniczy Rebis, 
2013.

47 Zob. Intersubiektywność, red. P.  Makowski, Kraków, Universitas, 2012, por. M.  Rem-
bowska-Płuciennik, dz. cyt.
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W podobnym nieco kierunku idą rozważania Anny Sobolewskiej, gdy pi-
sze, że: „Przywykliśmy formułować kwestię niewyrażalności w terminach ne-
gatywnych”, gdy tymczasem możliwe jest myślenie o „poetyce apofatycznej”, 
w której niewyrażalność byłaby wartością pozytywną, bo odsyłałaby do innej, 
„pozawerbalnej relacji” z tym, co niekomunikowalne, a jednak wspólnie od-
czuwane48. Autorka odnosi się głównie do poezji, by stwierdzić, że

„Niewyrażalne” jak mgła lub pustka (w świecie mistycznym) wypełnia każdą for-
mę, jest wszechobecną podszewką słowa poetyckiego. Poeta – jak pająk – nigdy 
nie zdoła uwięzić pustki w węzłach swojej misternej sieci. I to jest właśnie „wiedza 
radosna” poezji49. 

Na tradycję Wschodu, ale także intuicję poetycką Zachodu, w której łączą 
się paradoksy, a racjonalność obejmuje także to, co nieracjonalne, zaś cisza 
i przerwa, tekstowe luki bywają otwarciem na nieznany sens, wskazuje George 
Kalamaras, podkreślając funkcjonowanie milczenia jako równoprawnego 
z językiem sposobu konstruowania wiedzy („mode of knowing”) i wagę nie-
pojęciowej świadomości („nonconceptual awarness”) w rozumieniu rozma-
itych form ekspresji50. 

W tę samą stronę szły wcześniej rozważania George’a Steinera z tomu 
Language and Silence51. Prześledził on ponadto relację słowo / milczenie 
w europejskiej tradycji. Jak stwierdził – do XVII w. język opisywał większość 
zjawisk w rzeczywistości, lecz potem świat słów zaczął się kurczyć (a raczej 
stał się niewspółmiernie mały w stosunku do odkrywanego bogactwa rze-
czywistości). W dużej mierze stało się tak za sprawą rozwoju nauki i wytwo-
rzenia alternatywnych, tj. abstrakcyjnych i opartych na symbolach matema-
tycznych, systemów opisu. Kryzys nastąpił w XIX w., gdy już wyraźnie widać 
było rozziew także między nowymi znaczeniami, wiedzą o człowieku a starą 
retoryką i poetyką. W końcu, pisze Steiner – za sprawą przede wszystkim 
poezji Hölderlina i Rimbauda52, ale także innych poetów – nastąpiła rewa-
luacja milczenia w kulturze Zachodu, stało się ono znakiem nowoczesno-
ści. Wskazuje ono granice języka, ujawnia jego niewystarczalność, pozwala 

48 A.  Sobolewska, Poeci wobec niewyrażalnego. W: Literatura wobec niewyrażalnego, 
dz. cyt., s. 239.

49 Tamże, s. 248.
50 G. Kalamaras, Reclaiming the Tacit Dimension. Symbolic Form in the Rhetoric of Silence, 

New York, State University of NY Press, 1994, s. 7–9, 65–66, 110–111. Por. E. Chrzanowska-
-Kluczewska, Pustka w języku – horror vacui?, „Stylistyka” 2006, t. XV; B. Szymańska, Milczenie 
jako przedmiot wypowiedzi, „Przegląd Filozofi czny” 1998, nr 3.

51 G. Steiner, Th e Retreat of the Word, in: idem, Language and Silence. Essays 1958–1966, 
2nd ed., London, Redwood Burn Ltd. Trowbridge, 1985, s. 30. 

52 Tamże – oraz w drugim szkicu z tego tomu pt. Silence and the Poet.
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pokazać suwerenną logikę poezji i obrazuje zetknięcie z nocą ducha, ujawnia 
nieświadome53. 

W XX wieku zaś milczenie, jak dalej to przedstawia Steiner, uwidacznia 
stopień zużycia języka oraz jego nieadekwatność wobec doświadczeń społecz-
nych i psychicznych – następuje śmierć słów wobec grozy wojny, milczenie 
staje się odmową uczestniczenia w dehumanizacji (patronują takiemu my-
śleniu, wg Steinera, Hugo Hofmannstahl, Franz Kafk a, James Joyce, Samuel 
Beckett, Karl Wolfskehl)54. Z kolei nowoczesną świadomość – po wojnie, 
przemianach kulturowych, literaturze wyczerpania i po dekonstrukcji – cha-
rakteryzuje tak:

Dzisiaj osieroceni, lecz wolni, stajemy wobec a-Logosu. Greckie słowo staje się ła-
cińskim surdus. [...] Etymologicznie surd niegdyś oznaczał „bezgłośny, pozbawiony 
głosu”. W tym miejscu zlewa się on ze sferą tego , co niewypowiedziane i nieme, 
z matową strefą surdity, co oznacza „głuchotę” i „absurd”. [...] Zabawa i cisza zbliżają 
się do siebie. Tak jak w muzyce Cage’a55.

Warto zwrócić uwagę w tym miejscu na słowa samego Samuela Becketta, 
którego dzieła tak mocno kojarzone są z niewyrażalnością i milczeniem. Pisał 
on w jednym z listów jeszcze w 1937 roku – a więc przed II wojną świato-
wą, która dla wielu stanowiła doświadczenie graniczne, pokazujące horyzont 
Niewyrażalnego:

A mój język coraz bardziej jawi mi się jako zasłona, którą trzeba porwać, aby dotrzeć 
do rzeczy znajdujących się za nią (albo znajdującego się za nią Niczego). Gramatyka 
i styl. Wydaje mi się, że stały się one równie muzealne jak kostium kąpielowy w stylu 
Biedermeiera albo niezłomność prawdziwego gentlemana. Maska. [...] Czy jest jakiś 
powód, dla którego nie powinna rozpaść się owa straszliwie materialna arbitralność 
powierzchni słowa, jak [dzieje się] np. z powierzchnią dźwięku Siódmej Symfonii 
Beethovena, pożeraną przez wielkie czarne pauzy, tak że na całych stronach nie mo-
żemy zauważyć nic prócz zawrotnej ścieżki dźwięków, łączącej niezgłębione prze-
paści milczenia?56.

53 Steiner pisze o „załamaniu przymierza między słowem a światem”, które dokonało się 
między 1870 a 1930 rokiem – zob. G. Steiner, Zerwany kontrakt, w: tegoż, Rzeczywiste obecno-
ści, przeł. O. Kubińska, Gdańsk, Słowo/obraz terytoria, 1997, s. 79. Por. I. Hassan, Th e Literatu-
re of Silence: Henry Miller and Samuel Beckett, New York, Alfred A. Knopf Inc., 1967.

54 Sytuację w minionym stuleciu, w nawiązaniu do twórczości nie tylko literackiej, ale 
również muzycznej (Weberna i Cage’a) komentuje też Bronisław Drąg: „rosnąca popularność 
estetyki milczenia wiąże się ze świadomością stopniowego wyczerpywania się środków, jakimi 
dysponuje sztuka, ze świadomością kryzysu języka” – zob. B. Drąg, dz. cyt., s. 487.

55 G. Steiner, Zerwany kontrakt, dz.cyt., s. 106–107.
56 S. Beckett, List do Axela Kauna, „Kwartalnik Artystyczny” 2006, nr 3–4, s. 16–17.
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Twórczość Becketta z kolejnych, powojennych dekad, również prozator-
ska (począwszy od Malone umiera i Watta, po Teksty na nic), ukazuje właśnie 
stopniowe rozpadanie się tej „powierzchni słowa” i zarazem coraz większy 
udział milczenia w tekście. Zainteresowanie pustką, nicością, ale też moż-
liwościami quasi-muzycznego użycia słowa, ograniczaniem wypowiedzeń 
do minimum, przy jednoczesnym zagęszczeniu emocji i znaczeń57, zmieniło 
wygląd tekstu, który ulega u Becketta oraz jego licznych naśladowców wielu 
rozsunięciom, pęknięciom, przerwom w ciągłości – w zapisie i znaczeniu. 
Tekst powieściowy, „zaszczepiony” w ten sposób milczeniem i zwątpieniem 
w scalającą moc narracji, odchodzi od prezentowania historii, fabuły58. Jak 
zauważa Marek Kędzierski, Beckett od początku „poddawał próbie (jak się 
później okazało – miażdżącej) przydatność tradycyjnych form narracji litera-
ckiej do przekazywania wiedzy o człowieku”. Tłumacz i znawca tej twórczości 
pisze też o paradoksie, jakim jest fakt, że „Beckett-modernista stał się naj-
większym pisarzem współczesnym, który dostarcza wagi argumentom post-
modernizmu”59.

Drugim artystą XX wieku, wzmiankowanym już wcześniej, bez którego 
trudno byłoby rozmawiać o sztuce i ciszy / milczeniu, jest John Cage, nie 
tylko z powodu utworu muzycznego, który jest ciszą, czyli słynnego wyko-
nania 4’33’’ w 1952 r. Jego Odczyt o niczym, wygłoszony około 1949 roku 
w Nowym Jorku, zapoczątkował dwie dekady działań eksperymentalnych 
powiązanych z ciszą. Wydany w 1961 roku w zbiorze pism pt. Silence. Lec-
tures and writings60 pokazuje łączenie strony wizualnej z brzmieniową tekstu, 
quasi-muzyczne słowne wariacje na temat ciszy, dźwięku, braku słów, muzy-
ki. Prowadzi w kierunku medytacji oraz włączania literowych i interpunk-
cyjnych znaków, formy zapisu, bieli kartki w obręb tekstu, który przekracza 
granice dyskursu, wykładu, poezji, muzyki i dzieła plastycznego. Znamienna 
dla tego, co dzieje się z językiem we współczesności, jest również droga, jaką 
odbył Cage w Empty Words z 197461 , które są przekształceniem zdań, słów 
i dźwięków z Dziennika Henry’ego Davida Th oreau, prowadzącym do dez-

57 Zob. S. Beckett, Watt, tłum. M. Kędzierski, Bydgoszcz, Wydawnictwo Pomorze, 1993, 
np. s. 27–29 i 132 oraz Addenda. Por. M.  Kędzierski, Samuel Beckett, Warszawa, Wiedza 
Powszechna, 1990, rozdz. VI–XI.

58 Por. M. Metlerska, Opowiedzieć o narracji... bez narracji – „Nienazywalne” Samuela 
Becketta. W: Wyrazić niewyrażalne. Literaturoznawstwo, dz. cyt.

59 M. Kędzierski, Posłowie [do:] S. Beckett, Watt, jw., s. 233 i 232. 
60 J.  Cage, Lecture on Nothing, in: idem, Silence. Lectures and Writings, Middle-

town, Connecticut, Wesleyan University Press, 1961 [online] https://archive.org/stream/
silencelecturesw1961cage#page/n13/mode/2up, dostęp: 11.04.2014. Wersja polska: J.  Cage, 
Wykład o niczym. W: M.  Bristiger, Transkrypcje. Pisma i przekłady, Gdańsk, Słowo/obraz 
terytoria, 2010, s. 475–494.

61 J. Cage, Empty Words [online] http://johncage.org/empty.html, dostęp: 11.04.2014. 
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integracji dzieła i asemantycznych efektów. Artysta pokazuje bliskie sąsiedz-
two takich zjawisk, jak sens i nonsens, znak i brak znaku, dźwięk i milczenie 
– słowa i dźwięki są dla niego muzycznym oraz plastycznym tworzywem, 
otwarciem na to, co nie tylko niewyrażalne, lecz i nieprzewidywalne, w tekst 
zostaje bowiem włączony przypadek. 

Uogólniając, można zatem powiedzieć, że milczenie – ze swoją nieokre-
ślonością, wieloznacznością i wielofunkcyjnością – bardzo dobrze wpisuje się 
zarówno w wizję poetyki negatywnej, w wersji wyrażającej zwątpienie w moc 
słowa, możliwości poznania oraz etyczne wartości, jak i w ramy apofatycz-
nej poetyki „pozytywnej”62, czy raczej konstruktywnej, po prostu otwartej na 
różne formy braku, i będącej poza prostą binarną opozycją. 

Przypomnieć warto tutaj koncepcję „cogito tacité” Maurice’a Merleau-
-Ponty’ego (kontrowersyjną dla wyznawców językowego monizmu63 w refl ek-
sji fi lozofi cznej, ale z kolei bliską odkryciom współczesnej neurobiologii64). 
Milczenie odwołuje się bowiem także do delikatnej sfery tego, co przed-
językowe, a co związane jest z naszym cielesnym funkcjonowaniem w świecie 
jako ludzi, z „obecnością siebie dla siebie”, utrzymywaniem kontaktu z włas-
nym życiem. Jak wyjaśnia fi lozof: „Poza cogito mówionym, które jest zamie-
nione w wypowiedź, w prawdę istoty, jest jeszcze cogito nieme, doznawanie 
siebie przez samego siebie”65. Jest ono odruchowe, intuicyjne, zaś cogito jako 
takie wiąże się już ze sferą języka66. 

62 Por. M. Stala, Blisko milczenia, w: tegoż, Chwile pewności. 20 szkiców o poezji i krytyce, 
Kraków, Wydawnictwo Znak, 1991, s. 32; A. Żywiołek, Milczenie jako dyskurs epifaniczny (na 
przykładzie noweli „Stygmat” Cypriana Kamila Norwida). W: Formacje dyskursywne w kultu-
rze, językach i literaturze europejskiej XX wieku, red. L. Rożek, Częstochowa, Wydawnictwo 
Akademii im. J.  Długosza, 2005, s. 553; T.  Kunz, Tadeusza Różewicza poetyka negatywna. 
W: Literatura wobec niewyrażalnego, dz. cyt., s. 294.

63 Zob. E.  Grodziński, Monizm a dualizm. Z dziejów refl eksji fi lozofi cznej nad myśle-
niem i mową, Wrocław, Ossolineum, 1978. Monizm oznacza tutaj językowy charakter my-
śli, a więc niemożliwość pozajęzykowego ujmowania doświadczenia, w przeciwieństwie do 
skrajnego dualizmu, wg którego słowa i myśli stanowią dwa różne porządki. Por. koncepcję 
„mówieniomyślenia” Dana Slobina: tegoż, From „thought” and language to „thinking for speak-
ing”. In: Rethinking Linguistic Relativity, ed. by J. J. Gumperz, S.C. Levinson, Cambridge, Cam-
bridge University Press, 1996. 

64 Zob. A. Damasio, Błąd Kartezjusza, dz. cyt., s. 128.
65 M.  Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, przeł. M.  Kowalska, J.  Migasiński, posł. 

J. Migasiński, Warszawa, Fundacja Aletheia, 2001, s. 425. 
66 Ciekawie rzecz ujmuje Karl Jaspers, jeszcze bardziej ograniczając sferę pozajęzykową, ale 

jednocześnie przyznając jej dość istotną rolę. Pisze: „bezsłowne myślenie zdaje się zaczątkiem 
i fazą przejściową. Być może to, co w poznaniu decydujące – skok ku nowemu, punkt dojścia, 
źródłowe, antycypujące pojmowanie – dokonuje się w bezsłownym myśleniu” – wszystko to 
jednak w podrozdziale pt. Myślenie związane jest z mową; K. Jaspers, Język, w: tegoż, Filozofi a 
egzystencji. Wybór pism, tłum. D. Lachowska i A. Wołkowicz, Warszawa, PIW, 1990, s. 222.
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Częściowo skryta przed językiem jest również „tacit knowledge” i „per-
sonal knowledge” w ujęciu Michaela Polanyiego – o czym pisze Barbara 
Tuchańska, streszczając tę koncepcję: reguły działania i rozmaite przekona-
nia, także indywidualne zaangażowanie, pasje intelektualne składają się na 
wiedzę osobistą, zaś „milczące interakcje między osobami [...] stanowią treść, 
tworzywo społeczeństwa”, wiążą się z przekazywaniem doświadczeń i uczest-
nictwie we wspólnych działaniach67. A Joanna Ślósarska dodaje w swoim 
omówieniu: 

W złożonej i ustrukturowanej domenie milczącej wiedzy Polanyi rozróżnia wiedzę 
ucieleśnioną i pojęciową, w tym – językową, aksjologiczną, emocjonalną, religijną, 
a także wiedzę o relacjach międzyludzkich i samowiedzę [...]. Wiedzący nie tylko 
może, lecz musi wyrażać więcej niż to, co aktualnie wyraża [...]. Wiedza osobista to 
wiedza upodmiotowiona [...]; jest to wiedza uświadomiona i empiryczna, stanowią-
ca o integralności ludzkiej struktury poznawczej68. 

Idąc dalej tym tropem, można powiedzieć, że w obu tych koncepcjach, 
Merleau-Ponty’ego i Polanyiego, „niewyrażalność” tkwi u podstaw doświad-
czenia, gdyż kryje się za nią ważne, pozytywne – tj. formujące, konstytutywne 
– poczucie tożsamości i podmiotowości. 

Z tej perspektywy patrząc, można uznać milczenie za objaw naturalnej 
pierwotnej niewyrażalności, która związana jest z ludzką egzystencją. Dru-
gi, interakcyjny i społeczny wymiar milczenia, łączy się już z działaniem ze-
wnętrznym mowy69. Oba były i są obiektem dociekań zarówno fi lozofi i języka70, 
socjolingwistyki, jak i językoznawstwa. Jednak dopiero rozwój pragma-
lingwistyki pozwolił przekroczyć fi lologiczne bariery uniemożliwiające ana-
lizę zjawiska milczenia – o czym się można przekonać, czytając szczegóło-
we dociekania w pracach Adama Jaworskiego, od lat prowadzącego badania 

67 B. Tuchańska, Polanyi Michael. Personal Knowledge. Towards a Post-Critical Philosophy. 
W: Przewodnik po literaturze fi lozofi cznej XX wieku. T.  2, red. B.  Skarga, Warszawa, PWN, 
1994, s. 403.

68 J. Ślósarska, Bądź szybszy od śmierci. Studia z antropologii kultury, Łódź, Primum Ver-
bum, 2009, s. 268 i 270. Por. J. Rokoszowa, Język – czas – milczenie, Kraków, Wydawnictwo 
Oddziału PAN, 1999, rozdz. VII i VIII.

69 Zob. J. Warchala, Kilka uwag o milczeniu, „Konteksty Kultury” 2013, z. 4. 
70 Zob. np. M. Heidegger, W drodze do języka, przeł. J. Mizera, Warszawa, Wydawnictwo 

Aletheia, 2007; P. Ricoeur, Przyczynek do teologii słowa, w: tegoż, Egzystencja i hermeneutyka. 
Rozprawy o metodzie, tłum. zbior., wyb. i oprac. S.  Cichowicz, Warszawa, Wydawnictwo 
PAX, 1975; K. Stachewicz, Milczenie w fi lozofi i, w: tegoż, Milczenie wobec dobra i zła, dz. cyt.; 
H. Buczyńska-Garewicz, Milczenie i mowa fi lozofi i, Warszawa, Wydawnictwo IFiS PAN, 1992. 
Por. M.P.  Markowski, Znieswojenie. Wstęp do hermeneutyki niezrozumienia [wprowadzenie 
do:] M.S.  Cavalcante Schuback, Pochwała nicości. Eseje o hermeneutyce fi lozofi cznej, przeł. 
L. Neuger, Kraków, Wydawnictwo UJ, 2008; T. Sławek, (Nie)wyrażalność codzienności. Derrida 
i etyka przyjaźni. W: Literatura wobec niewyrażalnego, dz. cyt.
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nad społecznym wymiarem ciszy i milczenia71, także dwa tomy Semantyki 
milczenia, zawierające zbiory rozpraw poświęconych tej tematyce72. O prag-
matycznych (w powiązaniu z lingwistyką i retoryką) aspektach niemówienia 
traktuje też kolejna część niniejszej pracy. 

Trzeci wymiar milczenia wiąże się z trudnością, usiłowaniem, czasem fi a-
skiem, jakie połączone są z próbą przekazania afektów, emocji, stanów świa-
domości, obrazów mentalnych, podniecenia, lęków metafi zycznych, przeko-
nań religijnych bądź fobii, a więc z mową w jakimś sensie niespełnioną (bo 
na przykład tylko pomyślaną lub celowo powstrzymaną przed artykulacją) 
czy niewystarczającą. Wskazuje na etap świadomej pracy nad przekazem, 
jest także działaniem wewnątrz języka. W każdym z tych trzech przywoła-
nych wymiarów milczenie obdarzone jest wartością, to znaczy jest istotne 
(nawet jeśli wyraża pustkę, poczucie dezintegracji, przerażenie, rozpacz bądź 
gniew) – jako niedostępny dla innych, konstytutywny dla nas obszar własny 
lub droga wychodzenia z niego ku słowu i innym ludziom. Albo odwrotnie – 
odłączania się, okazywania swojej woli czy też doświadczania oporu języka. 
Takie rozumienie milczenia wydaje mi się poznawczo owocne jako podstawa 
antropologii milczenia i literaturoznawczych poszukiwań.

Paradoksalnie bowiem „lingwistyczny zwrot” (od Friedricha Nietzschego, 
przez Ludwiga Wittgensteina, do Jacquesa Derridy, Michela Foucaulta, Paula de 
Mana i Richarda Rorty’ego) spowodował, jeśli się bliżej przyjrzeć, nie tylko po-
dejrzliwość wobec języka. Język – stając w ostrym świetle krytyki – ujawnił swo-
ją ciemną stronę (nieświadomość, retoryczność i fi guratywność, autoreferencję, 
zdolność do samodzielnego namnażania znaczeń i skłonność do zawłaszczania 
cudzego dyskursu), a zmiana w postrzeganiu języka sprawiła, że owa negatyw-
na, przewrotna strona wypełniła z czasem niemal całe pole widzenia73. Złożyła 
się ona na osobliwy, antylogocentryczny74, pełen oskarżeń i nieufności wobec 
słów, a zarazem fascynacji nimi75, masochistyczny werbocentryzm. 

71 Zob. m.in. A. Jaworski, Th e Power of Silence, dz. cyt.; por. też wstęp i artykuł w książ-
ce zbiorowej: A.  Jaworski, „White and white”: Metacommunicative and metaphorical Silence. 
In: Silence. Interdisciplinary Perspectives, dz. cyt. 

72 A. Jaworski, Semantyka milczenia, dz. cyt.
73 Zob. R.  Sheppard, Problematyka modernizmu europejskiego, przeł. P.  Wawrzyszko. 

W: Odkrywanie modernizmu, dz. cyt., s. 112 i nast.; R.  Rorty, Przygodność języka, w: Przy-
godność, ironia, solidarność, przeł. W.J.  Popowski, Warszawa, Wydawnictwo Spacja, 1996. 
Por. J. Jarzębski, Nowe szaty literatury polskiej, w: tegoż, Apetyt na Przemianę. Notatki o prozie 
współczesnej, Kraków, Wydawnictwo Znak, 1997, s. 78.

74 Przy założeniu, że logocentryzm wiąże się z przyjęciem zasady nieprzypadkowego po-
rządku w świecie, „dzięki któremu słowa nabierają znaczeń, a porozumienie ludzi staje się 
możliwe” – cyt. za: E.  Th ompson, Postmodernizm, pamięć, logocentryzm. W: (Nie)obecność. 
Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX w., dz. cyt., s. 40. 

75 Zob. G. Steiner, Zerwany kontrakt, dz. cyt., s. 107 i nast. Stanowisko Derridy objaśnia 
M.P. Markowski – zob. M.P. Markowski, Jak jest możliwa heterologia?, w: tegoż, Efekt inskrypcji. 
Jacques Derrida i literatura, wyd. II rozszerz., Kraków, Wydawnictwo Homini, 2003; por. 
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Antropologia słowa i poetyka doświadczenia, o których była na początku 
mowa, próbują, jak się wydaje, ten paradoks w jakiś sposób oswoić, włączając 
w  obszar swojej refl eksji wiedzę o niebezpieczeństwach tkwiących w języ-
ku, podobnie jak o własnościach innych mediów. Czynią z tego rozpoznania 
oraz towarzyszącego mu lęku jeszcze jedno ważne współczesne doświadcze-
nie, umożliwiające rewizję zarówno tekstów historycznych, jak i współczes-
nych dyskursów. A także – pozwalające lepiej zrozumieć zjawiska kulturowe, 
w tym literaturę, które z niestabilnością sensu są bezpośrednio powiązane. 

Natomiast pragmalingwistyka i kognitywizm (też socjologia języka), ba-
dając użycie słów w rozmaitych kontekstach, również funkcje całych wypo-
wiedzeń, przyczyniły się w ostatnich trzydziestu latach do innego rozumienia 
zarówno samej negacji76, jak i zjawisk językowych oraz tekstów literackich77. 
Badania R.W. Langackera, George`a Lakoff a, Marka Johnsona, Marka Turnera 
i Gillesa Fauconniera pokazały nader skomplikowany układ rozmaitych aktów 
i gatunków mowy, scenariuszy, ram, perspektyw, kategorii radialnych i siecio-
wych, mentalnego skanowania, metafor konceptualnych, amalgamatów, kate-
gorii skalarnych – oraz ich związek z kontekstem, kulturą, komunikacyjnymi 
intencjami, właściwościami mózgu, ludzkim ciałem78. Nie tylko język ujawnił 
się jako źródło własnych (tj. już zastanych oraz tych aktualnie wyrazistych) 
znaczeń – dostrzeżono też, ile wnosi doń międzyosobowa relacja, sytuacja wy-
powiadania się, cielesność mówiących podmiotów oraz intersubiektywność, 
związek z danym obszarem kulturowym i społecznymi grupami79. 

A. Burzyńska, M. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków, Wydawnictwo 
Znak, 2006, s. 363.

76 Zob. J. Antas, O mechanizmach negowania. Wybrane semantyczne i pragmatyczne aspek-
ty negacji, Universitas, Kraków 1991; B.  Lewandowska-Tomaszczyk, Kognitywne schematy 
wyobrażeniowe i negatywność w języku naturalnym. W: Językoznawstwo kognitywne. Wybór 
tekstów, red. W. Kubiński, Gdańsk, Wydawnictwo UG, 1998.

77 Zob. P.  Stockwell., Poetyka kognitywna. Wprowadzenie, przeł. A.  Skucińska, red. 
E.  Tabakowska, Kraków, Universitas, 2006; Cognitive Stylistics. Language and Cognition in 
Text Analysis, ed. by E.  Semino, J.  Culpeper, Amsterdam, John Benjamins Publishing Co., 
2002; D.  Korwin-Piotrowska, Powiedzieć świat. Kognitywna analiza tekstów literackich na 
przykładach, Kraków, Universitas, 2006. 

78 Tematyka ta poruszana jest m.in. w pracach: R.W. Langacker, Gramatyka kognitywna. 
Wprowadzenie, tłum. zbior., Kraków, Universitas, 2009; Językoznawstwo kognitywne II. Zja-
wiska pragmatyczne, red. W.  Kubiński i D.  Stanulewicz, Gdańsk, Wydawnictwo UG, 2001; 
Językoznawstwo kognitywne. Wybór tekstów, dz.cyt.; Kognitywne podstawy języka i językoznaw-
stwa, praca zbior., red. E. Tabakowska, Kraków, Universitas, 2001; E. Tabakowska, Gramatyka 
kognitywna jako obrazowanie, w: tejże, Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu, przeł. 
A. Pokojska, Kraków, Universitas, 2001.

79 Zob. A. Załazińska, Niewerbalna struktura dialogu. W poszukiwaniu polskich wzorców 
narracyjnych i interakcyjnych zachowań komunikacyjnych, Kraków, Universitas, 2006, rozdz. 
1–3; Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, praca zbior., tłum. zbior., 
red. J. Stewart, Warszawa, PWN, 2012; M. Rembowska-Płuciennik, Poetyka intersubiektywności, 
dz. cyt. 
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Język okazał się zarówno bardziej precyzyjnym, plastycznym, lub tylko 
w podstawowych sytuacjach adekwatnym w stosunku do środowiska życia 
narzędziem, niż do tej pory sądzono, lepiej też osadzonym w świecie bio-
fi zycznym swoich użytkowników80, a jednocześnie znacznie bardziej dyna-
micznym, wieloznacznym i względnym. Dał się poznać jako swego rodzaju 
efekt percepcji oraz pracy mózgu i społecznych interakcji, lecz także mate-
riał je interpretujący i przeznaczony do interpretacji, niosący swoją własną 
(wieloperspektywiczną i wieloprzestrzenną już na poziomie pojedynczej wy-
powiedzi81) wiedzę o świecie. Zawiera się ona w konfi guracji słów i psycho-
motorycznych właściwości człowieka, jego zdolności intelektualnych oraz 
wyobraźni – dopiero ta całość tworzy wspólnie sens przekazu, zależny też 
od sytuacji, uwarunkowań kulturowych i percepcyjnych mówiącego oraz tra-
dycji kategoryzacyjnych, pojęciowo-leksykalnych i metaforyzacyjnych, jakie 
istnieją w danym kręgu kulturowym82. Jak to zręcznie ujął Zoltan Kövecses: 
„Umysł odzwierciedla świat na miarę naszych doświadczeń i postrzeżeń”, 
a gramatyka to „złożony system poznawczy”83. 

Taki – nie abstrakcyjnie, a funkcjonalnie, operacyjnie pojmowany – sens 
słów i wypowiedzeń, może być czytany jako system różnego rodzaju nakła-
dających się współrzędnych, dzięki którym nasze organizmy orientują się 
w świecie, a także są w stanie ze sobą, jako osoby, porozumiewać się. Kogni-
tywno-pragmalingwistyczne podejście do języka pozwala, w moim przeko-
naniu, przekroczyć tkwiący jak drzazga w myśleniu nowoczesnym „paradoks 
ślepej plamki” – zgodnie z którym „ślepą plamką” jest nasza kultura, która 
nam pozwala widzieć, ale jednocześnie sama nie jest widziana, przez co nie 
mamy nawet świadomości, jakie fi ltry na nasze widzenie nakłada84. Również 

80 Zob. J.  Antas, Co zmieniło się w myśleniu o języku po strukturalizmie? W: Studia 
językoznawcze. Dar przyjaciół i uczniów dla Zofi i Kurzowej, red. Z. Cygal-Krupowa, Kraków, 
Universitas, 2001.

81 Zob. G. Fauconnier, M. Turner, Tworzenie amalgamatów jako jeden z głównych procesów 
w gramatyce, tłum. W. Kubiński i D. Stanulewicz, W: Językoznawstwo kognitywne II, dz. cyt.; 
por. A. Libura, Punkt widzenia w koncepcji Gilles’a Fauconniera. W: Punkt widzenia w tekście 
i dyskursie, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, R. Nycz, Lublin, Wydawnictwo 
UMCS, 2004.

82 „W ujęciu gramatyki kognitywnej ludzkie poznanie nie jest ani wyizolowane, ani wyab-
strahowane z całokształtu ludzkiego przeżywania, ale podlega procesom percepcji i somatycz-
nemu doświadczeniu”, a „znaczenia sprowadzają się do konceptualizacji” – zob. R.W. Langa-
cker, Gramatyka kognitywna, dz.cyt., s. 50, 53 i nast.

83 Z. Kövecses, Język, umysł, kultura. Praktyczne wprowadzenie, przeł. A. Kowalcze-Pawlik 
i M. Buchta, Kraków, Universitas, 2011, s. 27 i 417. Por. R.W. Langacker, Symboliczny charakter 
gramatyki oraz Semantyka pojęciowa, w: tegoż, Gramatyka kognitywna, jw. 

84 Idea kulturowej „blinder Fleck” z koncepcji Siegfrieda Schmidta. Za: A. Skrendo, Sieg-
fried J. Schmidt: Konstruktywizm i literaturoznawstwo. W: Konstruktywizm w badaniach lite-
rackich. Antologia, red. E. Kuźma, A. Skrendo, J. Madejski, Kraków, Universitas, 2006, s. 192.
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dotyczy to języka, którym myślimy oraz mówimy i dzięki któremu poznaje-
my, ale którego nie jesteśmy w stanie oddzielić od nas i otaczającego świata. 
W obu przypadkach jest to właściwie odmiana koła hermeneutycznego, ale 
od razu przyjętego w formie nawet nie tyle circulus vitiosus, lecz jako swego 
rodzaju „circulus ineffi  cax” („koło bezskuteczne”). Zabrakło bowiem przeko-
nania o pozytywnej wartości ruchu kumulacji i reinterpretacji, zmiany i po-
wrotu w ramach poznania, poczucia uczestniczenia w swego rodzaju „con-
tinuum tłumaczenia i pojmowania”, które to continuum, jak pisze Gadamer, 
jest „miejscem, gdzie istniejemy i gdzie przemijamy”85. Tak jakby alternatywą 
dla bezkrytycznej i naiwnie optymistycznej idei postępu i przyrostu wiedzy 
była tylko możliwość kryzysu, świadomość zwielokrotnionej śmierci oraz 
brak zaufania i poczucie uczestniczenia w nieustającej grze86. 

Tymczasem – w moim przekonaniu – powoływanie się na „ślepą plam-
kę” jest odwrotną stroną marzenia, a zarazem utopijnego mitu o pełni obiek-
tywnego, czyli w gruncie rzeczy pozaludzkiego, poznania, jednocześnie zaś 
wyrazem skrytego lęku przed powrotem kategorii nadrzędnego, idealnego 
Absolutu. Rozczarowanie, tęsknota i obawa wyznaczają więc ramy tego dys-
kursu, skutkując – w obliczu totalnej anomii – bólem lub / oraz drwiącą iro-
nią, a także fascynacją nicością87. Alternatywą jest zgodzenie się na fakt, że 
zarówno kultura, jak i język88 wraz z milczeniem, nie są, bo nie mogą być, 

85 H.-G. Gadamer, Semantyka i hermeneutyka, w: tegoż, Rozum, słowo, dzieje, wyb. i oprac. 
K. Michalski, przeł. M. Łukasiewicz i K. Michalski, Warszawa, PIW, 1979, s. 131.

86 Por. uwagi sprzed ponad ćwierć wieku o „apokaliptycznym sposobie widzenia świata 
w postmodernistycznej literaturze” w związku z przekonaniem o zanikaniu „znaczącej rze-
czywistości” oraz o „bezużyteczności tradycyjnych sposobów nadawania światu sensu”, wraz 
ze „sztuką, literaturą i językiem” – cyt. za: G. Graff , Mit przełomu postmodernistycznego, przeł. 
G.  Cendrowska. W: Nowa proza amerykańska. Szkice krytyczne, wyb. i oprac. Z.  Lewicki, 
przekł. zbior., Warszawa, „Czytelnik”, 1983. Por. też: Th .G. Pavel, Th e Spell of Language. Post-
structuralism and Speculation, English trans. by L. Jordan and Th .G. Pavel, Chicago, Th e Uni-
versity of Chicago Press, 2001; G. Steiner, Zerwany kontrakt, dz. cyt., rozdz. 8.

87 Co na gruncie literackim widać w przejmujących utworach Paula Celana czy Tadeusza 
Różewicza.

88 Jak trafnie zauważa Donald Davidson „język nie jest czymś, co wchodzi między nas 
i rzeczywistość; nie może wejść między coś, co jest częścią nas”. Stanowisko to jednak nie 
uwzględnia udziału projekcji i antycypacji, częściowo powiązanych z językiem i kulturą, które 
biorą udział w percepcji i rozumieniu, a więc czynników intersubiektywnych, pozajednost-
kowych. Autor zwraca uwagę tylko na podobieństwo gatunkowe oraz umysłowe ludzi, prze-
prowadzając analogię między językiem a oczami jako poznawczym organem, przez co umyka 
społeczna natura języka, kwestia klisz, toposów, typu językowego obrazowania czy sposobów 
prowadzenia narracji o świecie. Zob. D. Davidson, Widzieć poprzez język, tłum. A. Żychliński, 
„Teksty Drugie” 2007, z. 3, s. 134; por. H.-G. Gadamer, Człowiek i język, w: tegoż, Rozum, słowo, 
dzieje, dz. cyt. Pojemniejsza wydaje się koncepcja Johna McDowella w Mind and Word – jego 
defi nicja doświadczenia to „aktualizacja zdolności pojęciowych w świadomości sensorycznej”, 
co łączy się z koncepcją „drugiej natury” człowieka (pierwsza wiąże się z bodźcami dochodzą-
cymi z rzeczywistości, percepcją), na którą składają się zdolności, doświadczenie i wiedza oraz 
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obiektywizującą warstwą naddaną wobec historycznego świata, w którym 
żyjemy, lecz są w nim w układzie synergicznym – i właśnie dlatego, podob-
nie jak nasz „ucieleśniony umysł”, są w stanie ten świat rozpoznawać, ba-
dać, równocześnie w nim będąc89. Nie ma i nie będzie innej perspektywy, 
a przykra wiedza o „ślepej plamce”, a więc o częściowej niepoznawalności, 
ukryciu przed językiem i aktualnym kulturowym rozpoznaniem, także o re-
torycznej automanipulacji oraz, w pewnym zakresie, niewysławialności, jest 
częścią współczesnego zbiorowego doświadczenia oraz także przedmiotem 
opisu, czyli już elementem poznania, w tym wiedzy o języku i kulturze90. Spo-
łeczno-historyczny charakter języka oraz jego zakorzenienie w cielesności, 
procesach umysłowych i psychicznych jednostki oraz w interakcji z innymi 
są źródłem zarówno potencjalnej wyrażalności, komunikatywności, jak i ich 
przeciwieństwa, które też jest rodzajem ekspresji, lecz ze znacznie zwiększo-
nym (bo w obu wymiarach jest ono obecne) udziałem milczenia.

Wykorzystując słowa i koncept z wiersza Piosenka o końcu świata 
Czesława Miłosza, rzec by można, iż milczenie jako kres języka i kres pozna-
nia wciąż od nowa „staje się już”, jest w naszej codzienności. Zresztą milczenie 
i język zdolne są – zarówno na drodze ku znaczeniu i w ucieczce od znaczenia 
– wymieniać się miejscami. Żadne z nich też samo nie jest wystarczalne jako 
sposób radzenia sobie z doświadczeniem – nie ma bowiem takiej uniwer-
salnej „dźwigni”, która byłaby zdolna unieść cały świat (tj. wszystko, co wie-
my, czego doznajemy, co czujemy i wyobrażamy sobie w związku z byciem 
w świecie). Ujęcie zakładające nieskończoną grę różnic zawartych w języku, 

to, co daje wychowanie, środowisko, tradycja i kultura oraz język. Cyt. za: T. Zarębski, Sellars 
i McDowell o percepcji i wiedzy empirycznej. W: Percepcja. Między estetyką a epistemologią, 
red. R. Konik, D. Leszczyński, Wrocław, Ofi cyna Wydawnicza Atut, 2010, s. 90–93. Por. też 
Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, tłum. zbior., oprac. 
T. Gadacz, Warszawa, PWN, 2001, s. 79–81, 114–116, 136–137.

89 Zob. uwagi Przemysława Zonika nt. neuroantropologii – P. Zonik, Kategoria interpreta-
cji. Od antropologii symbolicznej Cliff orda Geertza do neuroantropologii. W: Geertz. Dziedzic-
two – interpretacje – dylematy, red. A.A. Szafrański, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012 [online] 
http://www.academia.edu/1618101/Kategoria_interpretacji._Od_antropologii_symbolicz-
nej_Cliff orda_Geertza_do_neuroantropologii, 2012, dostęp: 1.05.2013.

90 Na kwestię modalności i mylnego utożsamienia dwóch różnych typów zdań, rzekomo 
mówiących wprost o faktach (to „opis”, będący odniesieniem, i „bycie o”, czyli przedstawienie), 
zwraca uwagę Frank Ankersmit – zob. F. Ankersmit, Zwrot lingwistyczny: teoria literatury a teo-
ria historii, tłum. M.  Zapędowska, w: tegoż, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia 
z teorii historiografi i, tłum. zbior., red. i wstęp E. Domańska, Kraków, Universitas, 2004, s. 92–95. 
Autor pisze też m.in.: „Na pewno empirysta ma często rację, dostrzegając wątpliwe, a nawet 
absurdalne aspekty orgiastycznego kultu słowa derridiańskiej dekonstrukcji. Dekonstrukcjo-
nista zaś ma z pewnością rację, twierdząc wbrew empiryście, że język wnosi własny wkład 
w rozumienie historii. Obaj mają do pewnego stopnia rację i obaj się mylą” (s. 95), a kończy 
wywód stwierdzeniem, że „rozpoznanie ograniczeń prawdy nie oznacza, iż jesteśmy teraz bez-
wolnymi pionkami poruszanymi przez uprzedzenia, arbitralność i nieracjonalność” (s. 115).
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a jednocześnie niemoc słowa wobec rzeczywistości nie daje językowi szans 
wyrażania ludzkiej osoby i relacji z innymi (choć przecież wysiłek ten jest 
wciąż ponawiany przez kolejne pokolenia, zarówno w codziennych kontak-
tach, jak i działaniach artystycznych). Jedynie, co paradoksalne, ukazuje po-
tencjalne możliwości samego języka i jego interpretatorów, wspierając teo-
retyczne pomysły na radzenie sobie z nieskończonością i śmiertelnością, dla 
których to zjawisk niewyrażalność jest często drugim imieniem.

Pozostają więc pytania operacyjne o to, jak jesteśmy w stanie opisać dziś 
wzajemne oddziaływanie stanu naszej wiedzy, kultury i możliwości słowa, 
także o zyski z istnienia tego, co wydaje się niepoznawalne, jak i tego, co 
niewyrażalne lub akurat pozostające w indywidualnym czy zbiorowym mil-
czeniu (milczenie bowiem ma charakter czasowy i może mieć wymiar inter-
subiektywny). Warto jeszcze dodać, wracając do porównania ze ślepą plamką, 
że choć pozostaje ona stałą właściwością narządu wzroku, to wszak w dyna-
micznym oglądzie świata ogranicza tylko momentalne widzenie, bo przecież 
wystarczy zmienić kąt patrzenia, by „odzyskać” utracony fragment oglądu 
rzeczywistości, ewentualnie z jakimiś zmianami wynikającymi z upływu 
chwili. Poza tym sprawność obu gałek ocznych gwarantuje pełne widzenie, 
gdyż ich ślepe plamki obejmują różny obszar, nie mówiąc już o możliwości 
skonfrontowania z innymi. Analogicznie jest w wypadku zjawisk kulturowych 
i językowych – zarówno wielość historycznych ujęć, spojrzenie diachronicz-
ne, jak i mnogość rozmaitych zawężonych perspektyw współczesnych skła-
dają się łącznie na całkiem szeroki, wielowymiarowy i zmieniający się obraz, 
dopełniany przez literaturę91. 

Podsumowując: projektowana tutaj antropologia milczenia znajduje 
sprzymierzeńca w pragmatyczno-kognitywnym ujęciu języka, jak również 
w – nawiązującej do lingwistycznego kognitywizmu oraz do hermeneutyki 
i fenomenologii – poetyce antropologicznej, badającej poprzez język „sytuację 
doświadczającej osoby” (według koncepcji Joanny Ślósarskiej92), częściowo 
także wykorzystuje, głównie Iserowską, estetykę recepcji93. Sama będąc, siłą 

91 Nie zapewnia to, rzecz jasna, obiektywizmu i drogi do jedynej prawdy, lecz znacznie 
stabilizuje i sprowadza do praktycznego wymiaru – rozchwiany zwątpieniem i podejrzliwością 
– obraz rzeczywistości. 

92 J. Ślósarska, Studia z poetyki antropologicznej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Sem-
per, 2004.

93 Por. W. Iser, Th e Act of Reading. A Th eory of Aesthetic Response, Baltimore, Th e John 
Hopkins University Press, 1987 [1. wyd. orygin. 1976]; tegoż, Th e Implied Reader. Patterns of 
Communication in Prose Fiction from Bunyan to Beckett, Baltimore, Th e John Hopkins Uni-
versity Press, 1990 [1. wyd. orygin. 1972]; por. C. Hamilton, R. Schneider, Od Isera do Turnera 
i dalej. Na styku teorii recepcji i krytyki kognitywnej, tłum. M. Marecki, „Przestrzenie Teorii” 
2012, nr 18 [online] https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/6401/1/002-006.
pdf, dostęp: 12. 05. 2014.
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rzeczy, praktyką językową, antropologia milczenia może mimo wszystko, 
w moim przekonaniu, próbować odpowiedzieć na pytanie o funkcje oraz 
sposoby niemówienia czasoprzestrzennych istot, jakimi jesteśmy, o kryjącą 
się w danej sytuacji lub w danym tekście za mową – i prześwitującym zza 
i w niej milczeniu – perspektywę oraz obraz świata. Jak również – o prze-
cinanie się, w obszarach milczenia, ukrytej wiedzy, czyjejś subiektywności 
oraz wyobraźni94 (indywidualnej i zbiorowej, warunkowanej kulturowo). Na 
podstawie wciąż poszerzanych zbiorów danych na temat różnych konceptu-
alizacji tego, co nas otacza, dziedzina ta może, i powinna, pytać o to, co kryje 
milczenie Innego, jakie kategorie i ich mentalne zawartości, jakie nieznane 
zasoby wiedzy, jakie perspektywy oraz genderowe, rodzinne, środowiskowe, 
narodowe i historyczne mapy oraz opowieści zawarte są w jego / jej mental-
nym wyposażeniu – i w tym sensie dotyka problematyki etycznej, zagadnień 
związanych z innością oraz empatią95.

Dodać do tego można, że rzekome opozycje, takie jak: obecność / nie-
obecność (sensu, głównego celu albo jakiegoś motywu, zagadnień; przekonań 
poznawczych czy metafi zycznych); poznawalność / niepoznawalność (w od-
niesieniu do przekonań epistemicznych i ontologicznych); wypowiedziane 
/ nie wypowiedziane (w znaczeniu: zwerbalizowane i / lub stematyzowane 
– bądź nie); wypowiadalne / niewypowiadalne (w zależności od indywidual-
nego lub społecznego przyzwolenia; oddziaływania tabu, magii, polityki, re-
ligii) – wydają się dziś pozorne. Podobnie jak wyrażalność / niewyrażalność 
(kwestia założeń poznawczych, światopoglądu, lecz także konwencji i stopnia 
racjonalności oraz podejścia do możliwości języka); opowiadalność / nieopo-
wiadalność (w odniesieniu do narracji jako porządku, nadrzędnej struktury 
zdarzeń, komponowania losu), określoność / nieokreśloność (dotyczy spo-
sobu posługiwania się językiem, też tworzenia obrazu świata). Po pierwsze, 
mają w praktyce charakter skalarny, są zmienne w czasie, zależą od przyjętej 
modalności, sposobu czytania, prywatnego i kulturowego doświadczenia. Po 
drugie, nie charakteryzują w gruncie rzeczy ani języka, ani świata, lecz tylko 
– i zarazem aż – postawę doznającego ich bądź przekonanego o nich podmio-
tu. W literaturze zarówno autor poprzez tekst, bohaterowie przez sugerowany 
stosunek do świata i języka, jak i czytelnik uwikłani są w te napięcia, zależ-

94 Por. uwagi z cz. II, r. 4.
95 Zob. A. Łebkowska, Poznawanie siebie i poznawanie innego, w: tejże, Empatia. O lite-

rackich narracjach przełomu XX i XXI wieku, Kraków, Universitas, 2008. Autorka we wstępie 
do książki pisze o ewoluowaniu kategorii literackiej empatii w związku z kryzysem podmiotu, 
a także o przemianach w ciągu ostatniego stulecia: „od prób dotarcia do tego, co niezmienne, 
choć niepoznawalne w racjonalny sposób, niekoniecznie dające się wyrazić w języku”, po do-
strzeżenie wielowymiarowej mediatyzacji oraz „nieusuwalnej alienacji, złudy dialogowości”, 
s. 19–20. 
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ności. Po trzecie, co tutaj zwłaszcza istotne – oba bieguny są współtworzone 
przez język i milczenie. Jak również przez podmiotową relację używających 
języka i milczenia osób – milczenia kryjącego się w języku, języka kryjącego 
się za milczeniem.

Trzeba tutaj jeszcze zauważyć, że wiedza o milczeniu (także na skutek 
„zwrotu piktorialnego” w kulturze96) wykroczyła już poza obszar refl eksji 
nad słowem i jego użyciem w stronę antropologii audiowizualnej, co widać 
w wielu publikacjach poświęconych ciszy, milczeniu, słyszeniu i komunika-
cji niewerbalnej97. Wytwarzane przez człowieka milczenie i cisza są wszak 
powiązane także z dźwiękiem, szmerem, szeptem, muzyką oraz zgiełkiem 
jako przeciwieństwem, a metaforycznie traktowane – ze wszystkimi dziedzi-
nami sztuki i formami komunikacji. Stanowią zatem obiekt zainteresowania 
również muzykologii, akustyki, semiotyki (stworzenie szeroko rozumianej 
semiotyki ciszy postulował kilka lat temu Umberto Eco98), estetyki, polito-
logii, badań nad umysłem oraz sztukami audiowizualnymi i ludzkim zacho-
waniem, proksemiką, pantomimą. Do tego dochodzi obszar wiedzy zwią-
zanej z ekspresją plastyczną, grafi czną i typografi czną, symboliką kolorów, 
obrazami alegorycznymi, planowaniem i odczuwaniem przestrzeni, malar-
stwem, architekturą, fi lmem i fotografi ą. Kompozycje monochromatyczne, 
bezdźwięczne, atonalne lub zrywające z oczywistością znaczenia i funkcji, 
stany zawieszenia uwagi bądź wiedzy, intensywnego kontaktu sensualnego, 
intelektualnego albo duchowego, sceny teatralne i baletowe pozbawione na-
turalnego ruchu, a przede wszystkim dzieła zawierające w sobie jakąś lukę, 

96 Zob. A. Fiedler-Janiszewska, Visual Culture Studies czy antropologia zorientowana na 
Bildwissenschaft ? O kierunkach zwrotu ikonicznego w naukach o kulturze, „Teksty Drugie” 
2006, nr 4; zob. także zeszyt tematyczny: „Kultura Popularna” 2009, nr 1.

97 Na przykład w pracy zbiorowej pt. Przestrzeń ciszy, dz. cyt., ale także w książkach: 
Th . Sebeok, Nonverbal Communication. In: Th e Routledge Companion to Semiotics and Lin-
guistics, ed. by P. Cobley, London, Routledge, 2005; Th e Language of Silence. Vol.1, dz. cyt.; 
A. Jaworski, Th e Extensions of Silence, w: tegoż, Th e Power..., dz. cyt.; R. Piłat, Wartość milcze-
nia, w: tegoż, Powinność i samowiedza, Warszawa, Wydawnictwo UKSW, 2013; Silence. Inter-
disciplinary perspectives, dz. cyt. Por. też K. Stachewicz, Milczenie w literaturze, sztuce, muzyce, 
w: tegoż, Milczenie wobec dobra i zła, dz. cyt.; U. Jorasz, Słuchając, czyli kontredans akustyki ze 
sztuką, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2010; Przestrzeń zgiełku. Przestrzenie wizualne 
i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań. 3, pod red. 
J. Harbanowicz i A. Janiak, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 
2012.

98 W odczycie z 2009 r. mówił: „W dziedzinie semiotyki moglibyśmy podjąć głębsze stu-
dia nad funkcją ciszy w rozmaitych formach porozumiewania się; stworzyć semiotykę ciszy. 
Może to być semiotyka niedomówienia, semiotyka ciszy w teatrze, semiotyka ciszy w polityce, 
[...] w dyskursie politycznym, czyli długa pauza; cisza jako źródło suspensu, cisza jako ostrze-
żenie, cisza jako przyzwolenie, cisza jako negacja, cisza w muzyce” – U. Eco, „Veline” i cisza, 
w: tegoż, Wymyślanie wrogów i inne teksty okolicznościowe, Poznań, Dom Wydawniczy Rebis, 
2012, s. 221.
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która domaga się interpretacji poprzez kontekst – to wszystko stanowi wy-
zwanie dla antropologii milczenia99. 

W niniejszej pracy zajmę się jednak wyłącznie tylko drobnym wycinkiem 
z zarysowanego tu tak ogromnego transdyscyplinarnego pola badań. Moje 
rozważania stanowić będą nawiązanie do tej części antropologii milczenia, 
która wiąże się głównie z antropologią literacką oraz częścią wspólną lingwi-
styki, poetyki i retoryki – dotyczyć bowiem będą literatury i języka. 

99 Zob. Ch.P. Miller, Silence, 2007 [online] http://csmt.uchicago.edu/glossary2004/silence.htm, 
dostęp: 6.03.2014.



2. Aktywowane konteksty

Motyw ciszy / milczenia pojawia się niemal u wszystkich pisarzy, bo kto 
para się słowem, prędzej czy później trafi ć musi na opór języka i stanąć wo-
bec problemu braku słów, zająć się rolą milczenia, metaforami ujmującymi 
ciszę, także efektem fabularnym, jaki daje milcząca scena w świecie przed-
stawionym, niedopowiedzenie, zatrzymanie na chwilę lub niezrealizowanie 
zapowiadanego wcześniej wątku, czy też opis sceny, w której interakcja oby-
wa się bez słów. Obrazowo rolę milczenia ukazuje jednym zdaniem Gűnter 
Wohlfart: „Milczenie [...] jest w centrum języka, jak piasta koła leży w cen-
trum szprych”100. 

Istnieje bogata twórczość poetycka, w której znaleźć można stematyzo-
wany lub zasugerowany problem ciszy oraz milczenia (z polskiej powojennej 
poezji wymienić można tu takich autorów, jak m.in. Julian Przyboś, Anna 
Kamieńska, Tymoteusz Karpowicz, Wisława Szymborska, Ryszard Krynicki, 
Stanisław Barańczak, Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz, Tadeusz Różewicz, 
Krystyna Miłobędzka, Ewa Lipska). Ta sama problematyka pojawia się w dra-
matach (zwłaszcza u Witolda Gombrowicza, Sławomira Mrożka, Zbigniewa 
Herberta, Romana Brandstaettera, Tadeusza Różewicza czy Artura Grabow-
skiego). Mamy także obfi tość niemych scen bądź całych utworów prozator-
skich, w których milczenie bohaterów decyduje o fabule i relacjach między 
postaciami (np. w twórczości Jerzego Andrzejewskiego, Kornela Filipowicza, 
Andrzeja Kuśniewicza, Jarosława Iwaszkiewicza, Witolda Gombrowicza, 
Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Włodzimierza Odojewskiego, Olgi Tokar-
czuk, Wiesława Myśliwskiego czy Jacka Dukaja). A z pewnością pominęłam 
tutaj jeszcze wiele nazwisk. Jednak właśnie nie o fabularne sceny i obrazy, 
motyw ciszy lub milczenia albo osnuty wokół nich wątek tutaj chodzi, także 
nie o bogatą topikę oraz symbolikę związaną z tymi zjawiskami, lecz przede 
wszystkim o sposób, w jaki cisza i milczenie przejawiają się w strukturze i za-
pisie tekstu. 

100 G. Wohlfart, O milczeniu – Nietzsche i Kierkegaard, przeł. A. Boncela, „Przegląd Filo-
zofi czny” 1998, nr 4, s. 221.
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Interesująca mnie tematyka językowych i parawerbalnych oraz niewerbal-
nych komponentów wpisanych w tekst, a sygnalizujących obecność milcze-
nia, była dotąd rozpatrywana przede wszystkim w związku z poezją i wier-
szem, a także twórczością dramaturgiczną, toteż nawiązywać będę do wielu 
prac im poświęconych. Przez całe wieki łączono milczenie z poezją liryczną 
– tam właśnie, tj. na gruncie tekstu wierszowanego i poetyckiej wyobraźni, 
wykształciły się sposoby ukazywania ciszy i milczenia poprzez słowo, aż do 
XIX-wiecznego kryzysu języka i jednocześnie fascynacji niewyrażalnością 
i formami ekscentrycznymi. Samym wierszem jednak nie będę się zajmo-
wać, gdyż wersyfi kacja i zasadniczy udział prozodii w kształtowaniu tekstu, 
jak również do pewnego stopnia styl poetycki zakładają wręcz udział ciszy 
i wszelkiego typu niedopowiedzeń w językowym kształcie utworu – co wy-
maga osobnego podejścia, częściowo też już zostało opisane. 

Także dramat, jako rodzaj literacki, ma swoją specyfi kę i na własny spo-
sób prowadzi od wieków grę z milczeniem, stąd tylko będę nawiązywać do 
zjawisk w nim obecnych i prac mu poświęconych. Na pozór prymarna dialo-
giczność tego typu twórczości, przede wszystkim zaś potencjalne sceniczne 
przeznaczenie i związek z żywym słowem jako interakcją nie pozostawiają 
wiele miejsca dla ciszy, a jednak jest ona wraz z milczeniem istotnym drama-
turgicznym zabiegiem. Można nawet powiedzieć, że twórczość dramatyczna 
stanowi swego rodzaju papierek lakmusowy dla stanu, w jakim znajduje się 
w danym czasie dialog i język międzyludzkiej komunikacji, także poprzez 
zakres użycia milczenia. 

Współczesna proza bardzo często korzysta ze sprawdzonych już poety-
ckich rozwiązań dotyczących rozczłonkowania tekstu, interpunkcji i elip-
tyczności stylu. Towarzyszy jej także, podobnie jak dramatom, zwątpienie 
w możliwości dialogu i szansę przekazania pełni doświadczenia w formie 
językowej. O rozlicznych historycznoliterackich koneksjach związanych 
z problematyką milczenia piszę w skrócie poniżej – zdając sobie, rzecz jas-
na, sprawę, iż dogłębne przyjrzenie się im musiałoby prowadzić do napisania 
odrębnego studium. Zaznaczam tu jedynie najważniejsze, moim zdaniem, 
wątki, nie roszcząc sobie żadnych praw do całościowego ujęcia. Pragnę jed-
nak, zestawiając ze sobą różnorakie zjawiska literackie i rozpoznania bada-
czy, zarysować tło dla omawianych w dalszych częściach książki zagadnień 
oraz analizy utworów. 
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2.1. Źródła poetyckie 

W szczególny sposób milczeniem przeniknięta była twórczość z drugiej 
połowy XIX wieku101, a zwłaszcza przełomu XIX i XX stulecia – stamtąd, 
można powiedzieć, zwłaszcza z poezji, wywodzą się późniejsze rozwiąza-
nia obejmujące całą sztukę literacką, dlatego warto im poświęcić tutaj przez 
chwilę więcej miejsca. Jak to ujęła Maria Kalinowska: 

Milczenie było przedmiotem romantycznej refl eksji nad trudnością wyrażenia 
w słowie bogactwa świata wewnętrznego jednostki, nad niewystarczalnością języ-
kowych sposobów komunikacji między ludźmi, niewystarczalnością i bezradnością 
językowych form poznania, nad niemożliwością osiągnięcia w słowie pełni jednost-
kowej egzystencji [...] To romantyczne porzucanie słowa wypływa jednak bardziej 
z przekonania o [...] jego bezradności niż z przekonania, że słowo niszczy i unice-
stwia byt. [...] ze świadomością ograniczeń, którym podlega słowo, współistnieje 
wiara w jego moc kreacyjną102. 

Wiara ta stopniowo jednak zaczyna upadać, a zwątpieniu w słowo i możliwość 
przedstawiania z jego pomocą świata towarzyszy nadanie różnym formom mil-
czenia i przemilczenia dodatkowych wartości, a także dostrzeżenie możliwości 
tkwiących w sposobie zapisywania tekstu i jego fragmentaryzacji103.

Cechą charakterystyczną poezji końca XIX i początku XX wieku było – 
jak pisze Maria Podraza-Kwiatkowska – poszukiwanie „prawdy niewysło-
wionej” i posługiwanie się w tym celu niedomówieniami, półtonami, sym-
bolami, aluzjami, chwytami polegającymi na elipsie oraz sugestią104. Według 
słów badaczki „Zamiana funkcji informującej na funkcję sugerującą polegała 
bowiem na wyzyskaniu tych możliwości, jakie dają niedokładność, nieokre-
śloność, niedopowiedzenia, migotliwość znaczeniowa”105. 

101 W polskiej tradycji poetyckiej trzeba jednak zwrócić uwagę jeszcze na czas wcześniej-
szy, niosący – ze względów historycznych – zarówno intensyfi kację tematyki związanej z mil-
czeniem, jak i zabiegów stylistycznych z nim połączonych. Marek Nalepa frapująco omawia te 
zagadnienia w rozdziale pt. Tematyka milczenia, topos rozstania z lutnią i muz zamilkłych w li-
teraturze po 1795 roku (do przełomu antypozytywistycznego), w: tegoż, „Takie życie dziś nasze, 
gdy Polska ustaje...” Pisarze stanisławowscy a upadek Rzeczypospolitej, Wrocław, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002.

102 M. Kalinowska, Samotność, komunikacja, milczenie, w: tejże, Mowa i milczenie. Roman-
tyczne antynomie samotności, Warszawa, PIW, 1989, s. 42 i 43.

103 Zob. M. Janion, Dyptyk o Chateaubriandzie, w: tejże, Żyjąc tracimy życie. Niepokojące 
tematy egzystencji, wyd. 1, Warszawa, Wydawnictwo W.A.B., 2001, s. 53 i nast.

104 Wyrażenie Maeterlincka ze Skarbu ubogich. Zob. M.  Podraza-Kwiatkowska, Symbo-
lizm i symbolika w poezji Młodej Polski, Kraków, Universitas, 1994, s. 51, 76, 83, 232–233. Por. 
G. Bobilewicz, Malarze ciszy i milczenia. W: Semantyka milczenia. Zbiór studiów, dz. cyt., s. 82.

105 Tamże, s. 233.
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Milczenie przestało być zatem na przełomie stuleci jednym z wielu tema-
tów, a zaczęło być „problemem z zakresu lokucji” i „składnikiem tekstu litera-
ckiego” – jak to ujmuje Piotr Śniedziewski. W książce pod tytułem: Mallarmé 
– Norwid. Milczenie i poetycki modernizm we Francji oraz w Polsce106 badacz 
pisze o retoryce milczenia, fragmentaryzacji oraz dekompozycji tekstu, rów-
nież o elipsie, spacji i znaczeniu wizualnej strony tekstu, a także interpunk-
cyjnej oraz semantycznej innowacyjności.

Warto przypomnieć, iż na problem przestrzeni pisma oraz światła mię-
dzy wyrazami zwracał uwagę sam Mallarmé, świadom nowatorstwa swoje-
go poematu Rzut kośćmi. Oto jedna z jego wypowiedzi: „Niech średnia gru-
pa słów, pod spojrzeniem rozumu, ułoży się w kształt ostateczny otoczony 
milczeniem”107. Ciekawie o roli bieli u tego poety pisze, za Jacques’em Derridą, 
Michał Paweł Markowski, zauważając, że słowo blanc 

Z jednej strony kryje w sobie cały rezerwuar znaczeń (śnieg, zimno, śmierć, mar-
mur; łabędź, skrzydło, wachlarz; kartka papieru, płótno; zasłona, gaza, mleko; dzie-
wictwo, czystość, hymen etc.), z drugiej jednak owa biel oznacza także, dzięki pustej 
stronie, która wzywa do podjęcia jej wyzwania, miejsce, w którym owe „biele” zo-
staną wpisane108.

Biel kartki jest więc miejscem narodzin potencjalnych znaczeń, rozgrywa-
jących się pomiędzy zapisanymi słowami, linijkami i stronami tekstu oraz 
wyobraźnią czytelnika109. Poemat Mallarmégo, jak podkreśla Markowski 
w przedmowie do tego utworu, stanowił przełom zarówno w sposobie trak-
towania tekstu poetyckiego, jak i w trybie lektury – wprowadzając w obu tych 
obszarach nieprzewidywalność, uprzestrzennienie, rozsunięcie110. Język, ni-
cość, milczenie, słuchanie i patrzenie stały się bohaterami utworu.

Myśl Norwida koncentrowała się natomiast, z jednej strony, wokół współ-
działania słowa oraz milczenia w wywieraniu wpływu na odbiorcę, czyli 

106 P. Śniedziewski, Mallarmé – Norwid. Milczenie i poetycki modernizm we Francji oraz 
w Polsce, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2008, s. 9 i nast. Por. J. Puzynina, „Milcze-
nie” Norwida. W: Semantyka milczenia 2, dz. cyt.; M. Junkiert, Teoria poezji i ciszy u Norwida 
[online] http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/articles/teoria-poezji-i-ciszy-u-norwida-479/, dostęp: 
27.12.2013.

107 Tłum. M.P. Markowski, cyt. za: M.P. Markowski, Nicość i czcionka. Wprowadzenie do 
lektury „Rzutu kośćmi” Stéphane’a Mallarmé [wstęp do:] S. Mallarmé, Rzut kośćmi nigdy nie 
zniesie przypadku, przeł. T. Różycki, red. K. Bazarnik, Z. Fajfer, Kraków, Korporacja Ha!art, 
2005, s. 17. 

108 M.P. Markowski, Rozsunięcie lektury, w: tegoż, Efekt inskrypcji, dz. cyt., s. 254.
109 Por. uwagi na temat oderwania znaku od kwestii reprezentacji u tego poety w książce: 

G. Steiner, Zerwany kontrakt, dz. cyt., s. 80 i nast.
110 M.P. Markowski, Nicość i czcionka, dz. cyt., s. 22–23. Por. W. Kalaga, Tekst hybrydyczny. 

Polifonie i aporie doświadczenia wizualnego. W: Kulturowe wizualizacje doświadczenia, red. 
W. Bolecki i A. Dziadek, Warszawa, Wydawnictwo IBL, 2010, s. 100. 
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„mówienia ciszą”, z drugiej zaś – w rozprawie pt. Milczenie – ujawniała zakres 
różnego typu społecznych przemilczeń, także pozytywnych i negatywnych 
aspektów milczenia111. Zainteresowanie milczeniem potwierdza praktyka pi-
sarska Norwida wraz z systemem sygnałów, aluzji i sugestii, a także rozwiązań 
grafi cznych i interpunkcyjnych, które sprzyjały poszukiwaniu dodatkowych 
znaczeń112. Te stylistyczne właściwości były też świadectwem – jak to ujmuje 
Jadwiga Puzynina – „wyrażania milknięcia podmiotu”113. 

O „stylu fragmentowym” Norwida, nazwanym tak przez samego poetę, 
i połączeniu z tendencjami epoki, pisze też Anna Kurska. „Fragment roman-
tyczny stał się niejako obrazem zmagań twórcy z formą, próbą jej przełama-
nia, drogą do dzieła otwartego”, a ponadto „ekspresją rozbitego człowieka”114 
– zauważa badaczka. U Norwida zaś, nie tylko w poezji, lecz także w pro-
zie i dramacie, dochodzi do połączenia formy zapisu i sposobu budowania 
zdań oraz przekonania, że do prawdy można się jedynie przybliżyć. Miej-
sca puste budują „jakby »złącza« między tym co możliwe i co niemożliwe do 
powiedzenia”115. 

Silniej czynnik grafi czny w tej twórczości podkreśla Zofi a Mitosek, za-
uważając, że Norwid jest „poetą pisma” – poprzez specyfi czny dla siebie zapis 
powoduje zmianę odbioru poezji: ze słuchania na czytanie (kwestia układu 
wiersza, spacji, wielkich liter, wielokrotnych pauz, łączenia wyrazów dywi-
zem, urywania wypowiedzi, operowania przerzutnią i zaburzania rytmu)116. 
Wiąże się to z dokonującą się właśnie w XIX w. – pod wpływem druku – 
rewolucją, w trakcie której w miejsce romantycznej relacji wieszcz / słuchacz, 
a także kultury, w której dużą rolę odgrywało salonowe recytowanie bądź 
odczytywanie utworów, pojawiła się relacja pisarz / czytelnik, i kultura druku, 
zachęcająca do indywidualnej wzrokowej lektury. 

111 Zob. C. Norwid, Milczenie, w: tegoż, Pisma wybrane, t. 4., wyb. i oprac. W. Gomulicki, 
Warszawa, PIW, 1968, a także teksty Słowo w twórczości Norwida oraz Milczenie w twórczości 
Norwida w tomie – J. Puzynina, Słowo poety, Warszawa, Wydawnictwo UW, 2006.

112 Zob. m.in. koncepcję „wersów nieleksykalnych” – A.S. Mastalski, Prozodia słowa nie-
wypowiedzianego i przemilczenia, w: tegoż, Problemy prozodyjnej segmentacji tekstu II. Co kate-
goryzacja naturalna i semantyka kognitywna mówią o minimum wierszowej organizacji , 2014, 
s. 5 [online] http://www.academia.edu/6600570/Problemy_prozodyjnej_segmentacji_tekstu
_II_co_kategoryzacja_naturalna_i_semantyka_kognitywna_mowia_o_minimum_wierszo
wej_organizacji, dostęp: 26.05.2014.

113 Tamże. s. 157.
114 A. Kurska, Fragment romantyczny, Wrocław, Ossolineum, 1989, s. 25 i 29.
115 Tamże, s. 126.
116 Z.  Mitosek, Przerwana pieśń. O funkcjach podkreśleń w poezji Norwida, „Pamiętnik 

Literacki” 1986, z. 3, s. 163, 170–172. Autorka też przywołuje metaforę Tadeusza Makowiec-
kiego, który nazywa miejsca ze spacjami w utworach Norwida „pudłami rezonansowymi”, 
wzmacniającymi sens.
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Twórczość Norwida, widziana z ponowoczesnej perspektywy przez Wie-
sława Rzońcę117, ujawniła jeszcze jedną ważną dla omawianej tu problematy-
ki właściwość, a mianowicie muzyczny układ sensów, w którym 

Zestawienie odrębnych „notat głosowych” to nie tylko opis zjawisk dźwiękowych, 
ale również kreacja struktur pojęciowych.[...] Budulcem dzieła są tutaj s ł ow a -
- nut y,  nie zaś słowa jako elementy języka będącego interpersonalnym środkiem 
dyskursywnego, czy paradygmatycznego porozumiewania się118. 

W związku z tym wiersz staje się następstwem nieprzewidywalnych znaczeń, 
ważnym ze względu na przebieg czasowy utworu i napięcia między sąsiadują-
cymi jednostkami tekstu – czym rządzi specyfi czna „estetyka sensu”, tj. kontra-
punktowa i symfoniczna zasada dołączania elementów, a nie reguły spójno-
ści wypowiedzi119. Z tej perspektywy bardziej oczywisty, wręcz konieczny się 
staje udział ciszy w tworzeniu tekstu, gdyż ma ona olbrzymi delimitacyjny 
potencjał, pozwala też odejść od „słowa skonwencjonalizowanego”120. 

Szerzej na temat rozwiniętej w późniejszej rodzimej twórczości „młodo-
polskiej świadomości mowy i milczenia” wypowiada się Mateusz Antoniuk121 
– na podstawie pisarstwa Stanisława Lacka, Stanisława Wyspiańskiego, Ma-
rii Komornickiej, Tadeusza Micińskiego oraz Jana Wroczyńskiego122. Autor 
wskazuje na „nową kompetencję czytelnika”, potrzebną, gdy ma on do czy-
nienia z milczeniem jako wykonywanym wobec siebie gestem123. Przedstawia 
także (prócz kwestii tematycznych) całą panoramę środków, użytych w utwo-
rach wymienionych poetów – są to: nieciągłość toku wypowiedzi, izolowanie 
poszczególnych wyrazów, wielokrotne pauzy, opuszczenia lub wykropko-
wania całych wersów, grafi czne wizualizacje rozpadu sensu i myśli poprzez 
kropki, myślniki, spacje i linie ciągłe, przechodzenie nieartykułowanych 
okrzyków w ciszę oraz użycie „kompozycji punktowej”.

117 Badacz patrzy na poezję Norwida przez pryzmat fi lozofi i pisma Derridy, różnicują-
cych się samodzielnie znaczeń i ukrytej w tekście „sygnatury” autora, której sens jest całko-
wicie oderwany od osoby. Zob. W. Rzońca, Norwid. Poeta pisma. Próba dekonstrukcji dzieła, 
Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, 1995, s. 13, 113–114.

118 Tamże, s. 111 i 120.
119 Tamże, s. 93 oraz s. 190 i nast.
120 Tamże, s.178.
121 M. Antoniuk, „Kultura małomówna” Stanisława Lacka. W kręgu młodopolskiej świa-

domości mowy i milczenia (S. Lack, S. Wyspiański, M. Komornicka, T. Miciński, J. Wroczyński), 
Kraków, Wydawnictwo UJ, 2006.

122 O zjawiskach unaocznienia milczenia w utworach Wroczyńskiego i o szczególnej wraż-
liwości na ciszę jako wyniku hiperestezji, czyli nadczułego przeżywania rzeczywistości, wspo-
minał wcześniej Marian Stala, nazywając pięknie tę poetycką dykcję „mówieniem na brzegu 
ciszy” – zob. M. Stala, Jawa obłąkana (O Janie Wroczyńskim) [wstęp do:] J. Wroczyński, Poezje 
prozą i inne utwory, oprac. M. Stala, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1995.

123 Tamże, s. 27.
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Z kolei Ryszard Nycz, prócz wspomnianych już zjawisk epifanii i fascy-
nacji niewyrażalnością, daje taki oto obraz słowa poetyckiego z tego okresu:

Funkcja ekspresywna, ewokacyjna, magiczna wyparła z poezji zwłaszcza funkcję 
poznawczą i komunikacyjną; język był tu m e d iu m  nie w sensie neutralnego środka 
przekazu komunikatu, lecz raczej w spirytystycznym znaczeniu nieobliczalnego na-
rzędzia niewyrażalnego sensu, który w nim zagadkowo dochodzić miał do głosu124. 

Literatura współczesna, przy całej swojej metafi kcyjności, ironii i ucieka-
niu od wzniosłości oraz tego, co religijne lub parareligijne (także w stronę 
„negatywnych epifanii”, które Nycz charakteryzuje jako zjawisko postmoder-
nistyczne), wydaje się w dużej mierze spadkobierczynią przekonania o nie 
mimetycznej, a właśnie takiej „mediumicznej” naturze języka. Przekonanie 
to kryje się wszak za dostrzeganiem wagi pozornie nieistotnych „zdarzeń 
słownych” albo opisywaniem tego, co składa się na „przygodność bytu”125, 
o czym dalej, w nawiązaniu do prac Nycza, będzie ponownie mowa.

Na inny jeszcze aspekt związany z przełomem XIX i XX wieku, a który 
również wart jest dziś przypomnienia ze względu na liczne korespondencje 
ze współczesnością, wskazuje Leszek Szaruga, ukazując bliskość biegunów 
milczenia i krzyku. Są one bowiem dwiema reakcjami na „niewystarczalność 
języka wobec napierającej konieczności ekspresji”. Autor nazywa nawet krzyk 
w twórczości pisarzy z przełomu wieków „słyszalnym milczeniem” i „ekspre-
sją milczenia”, a milczenie – „ostatecznym wyrazem bytu” i wychyleniem się 
ku Tajemnicy126. Przypomina też analizę twórczości Maeterlincka dokonaną 
przez Miriama, w której to Przesmycki tak opisuje środki wyrazu w drama-
tach belgijskiego pisarza (twierdząc przy tym, że są to zabiegi najlepsze, jeśli 
chodzi o użycie słowa): „język prosty, urywany, złożony ze zdań krótkich, 
przerywanych pauzami i milczeniem, ze słów sąsiadujących z krzykiem”127. 

Wiele ciekawych obserwacji dotyczących sposobów przywoływania 
czy ustanawiania ciszy wewnątrz utworu poetyckiego oraz refl eksji nad ję-
zykiem niosą także prace poświęcone przedwojennym i powojennym pol-
skim poetom, w których twórczości motywy ciszy i milczenia są szczegól-
nie obecne, w tym m.in.: Bolesławowi Leśmianowi, Julianowi Przybosiowi, 

124 R. Nycz, Język modernizmu, dz. cyt., s. 64.
125 Tamże, s. 92, 98.
126 L. Szaruga, Milczenie i krzyk, w: tegoż, Milczenie i krzyk. Pięć esejów z powodu Młodej 

Polski, Lublin, Wydawnictwo UMCS, 1997, s. 80. 
127 Cyt. za: L. Szaruga, jw., s. 85. Problem krzyku i milczenia, jako kontrastu dlań, bądź 

niemego krzyku wyrażającego najsilniejsze emocje rozważa także Magdalena Popiel – ale 
w powiązaniu z ważną dla przełomu wieków kategorią wzniosłości, pokazując na przykładach 
twórczości Stanisława Przybyszewskiego, Stefana Żeromskiego, Władysława Reymonta i Wac-
ława Berenta problem nieadekwatności słów do stanów ducha postaci. Zob. M. Popiel, Oblicza 
wzniosłości. Estetyka powieści młodopolskiej, wyd. II, Kraków, Universitas, 2003.



Od antropologii milczenia do „białych znaków” 48

Józefowi Czechowiczowi, Annie Kamieńskiej, Tymoteuszowi Karpowiczowi, 
Wisławie Szymborskiej, Ryszardowi Krynickiemu, Tadeuszowi Różewiczowi, 
Krystynie Miłobędzkiej128. W niektórych szkicach poświęconych XX-wiecz-
nej poezji, np. u Marii Delaperrière oraz Zofi i Zarębianki, mowa jest nawet 
o „poetyce milczenia” czy „poetyce ciszy”, łączonej głównie ze skrótowością 
i fragmentaryzacją wypowiedzi oraz kwestią niewyrażalności129. A Dorota 
Wojda pisze na temat „poetyki negatywnej” i „estetyki milczenia” (nawiązu-
jąc do prac Ihaba Hassana i Susan Sontag), wymienia także językowe „fi gury 
przemilczenia”130. 

Uogólniając, można powiedzieć, że domeną nowoczesności w liryce 
XIX oraz XX wieku – jak to celnie przedstawił Hugo Friedrich – stały się: 
niespójność, fragmentaryczność, deformacja, dysonansowość, „wypowia-
danie niewypowiedzianego” oraz swego rodzaju odpoetyzowanie języka131. 
Te same zjawiska pojawiły się również jako znak prozatorskiej awangardy, 

128 Zob. np. prace: A. Kluba, Autoteliczność – referencyjność – niewyrażalność. O nowoczes-
nej poezji polskiej (1918–1939), Toruń, Wydawnictwo Naukowe UMK, 2014; M. Głowiński, 
Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji Bolesława Leśmiana, Kraków, Universitas, 1998; Juliana 
Przybosia najmniej słów. Analizy i interpretacje, praca zbior., red. S.  Makowski, Warszawa, 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991; I. Gralewicz-Wolny, Pisz o milczeniu. Świat po-
etycki Anny Kamieńskiej, Katowice, Wydawnictwo Gnome, 2002; A. Gleń, Obejmowanie rzeczy. 
Poszukiwanie języka całości w wierszach Tymoteusza Karpowicza [online] http://estetykaikry-
tyka.pl/art/11/07_obejmowanie_rzeczy.pdf, dostęp: 20.05.2014; D. Wojda, Milczenie słowa..., 
dz. cyt.; A.  Świeściak, Od poetyki negatywnej do milczenia, w: tejże, Przemiany poetyki 
Ryszarda Krynickiego, Kraków, Universitas, 2003; P. Czapliński, P. Śliwiński, Krynicki: krawędź 
wiersza, w: tychże, Literatura polska 1976–1998, dz. cyt.; T. Wójcik, Tadeusz Różewicz – milcze-
nie poety, „Twórczość” 1999 nr 10. D. Szczukowski, Tadeusz Różewicz wobec niewyrażalnego, 
Kraków, Universitas, 2008; M. Witosz, Słowo i milczenie w poezji Tadeusza Różewicza końca 
XX i początku XXI wieku, Katowice 2007 [online] http://www.sbc.org.pl/Content/11971/
doktorat2848.pdf, dostęp: 11.05.2013; M. Czerwiński, Biała plama. Uwagi o zjawisku ciszy jako 
tworzywie we współczesnej poezji. W: Przestrzeń ciszy, dz. cyt.; E. Suszek, W stronę milczenia. 
Po krzyku Krystyny Miłobędzkiej wobec niewystarczalności języka [online] http://www.sbc.org.
pl/Content/35308/suszek_e-w_strone_milczenia.pdf, dostęp: 12. 04. 2014.

129 Maria Delaperrière w szkicu Subiektywizm i niewyrażalność w poezji awangardowej, 
w podrozdziale pt. Słowo i milczenie używa określenia „poetyka milczenia” i pisze o nim jako 
„inherentnym momencie kreacji”, zaś o akcie poetyckim jako o dojściu „do granic języka”; 
o związku form fragmentarycznych z milczeniem – zob. tejże, Dialog z dystansu. Studia i szkice, 
Kraków, Universitas, 1998, s. 120 i nast. Natomiast Zofi a Zarębianka wskazuje na właściwości 
stylistyczne tekstów poetyckich składające się na „poetykę ciszy”, w tym takie jak: kondensacja 
obrazu, elipsy, przemilczenia, skróty myślowe, fragmentaryczność – zob. tejże, Oblicza ciszy 
w poezji polskiej XX wieku na wybranych przykładach, „Tekstualia” 2009, nr 3, s. 171. 

130 D. Wojda, jw., rozdz. V i VI. Autorka omawia takie zabiegi, jak: szyk eliptyczno-asyn-
detoniczny, konstrukcje tautologiczne, paronomazję, gradację, pozornie chaotyczne wylicze-
nia, użycie zaimków nieokreślonych; wskazuje także na rolę implikatur.

131 H.  Friedrich, Struktura nowoczesnej liryki. Od połowy XIX do połowy XX wieku, 
przekł.i wstęp E. Felisiak, Warszawa, PIW, 1978, por. A. Świeściak, Od poetyki negatywnej do 
milczenia, w: tejże, Przemiany poetyk Ryszarda Krynickiego, dz. cyt., s. 128.
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z wyjątkiem, oczywiście, odpoetyzowania. Akurat w prozie artystycznej 
„poetyckość”, ale także „antyprozatorskość” (tu jako sprzeciw wobec trady-
cyjnej prozy literackiej o narracyjnym charakterze – manifestowany przez 
afabularność i metafi kcyjność, niechęć do rozwijania linearnej wypowiedzi 
i konstruowania zamkniętych całości, również do wiernego portretowania 
rzeczywistości) są oznaką tego, co nowoczesne132. Można zaobserwować te 
właściwości, począwszy od XIX-wiecznej prozy poetyckiej133, przez powieści 
z przełomu wieków, po prozatorską awangardę i neoawangardę oraz post-
modernizm w wieku XX i utwory najnowsze. 

W polskiej literaturze początku XX wieku ciekawe zjawiska stylistyczne, 
powstałe między innymi pod wpływem poezji, w tym zwłaszcza „składnię 
retardacyjną”, zwalniającą tempo narracji, dostrzegł Stanisław Jodłowski, 
podczas analizy zapisu zdań w prozie tego okresu, między innymi w twór-
czości Stefana Żeromskiego, Juliusza Kadena-Bandrowskiego i Wacława 
Berenta. Opisane zostały dodatkowe, agramatyczne przerwy w zdaniach, 
wymuszone nowatorską wówczas interpunkcją (kropki w środku zdań) – 
i poddane interpretacji semantycznej134. Maria Podraza-Kwiatkowska z Je-
rzym Kwiatkowskim, nawiązując także do tych rozpoznań, odkryli wspólne 
cechy w nurcie antyharmonijnym, ekspresywnym i jednocześnie poetyckim, 
który reprezentowali w prozie Dominik Magnuszewski, Wacław Berent i Ju-
liusz Kaden-Bandrowski135. Za twórczą kontynuację tego nurtu, przy całej 
różnorodności tematycznej i stylistycznej, można uznać niektóre utwory 
2. połowy XX wieku – przede wszystkim Wilhelma Macha, Leopolda Bucz-
kowskiego, Witolda Wirpszy, Leo Lipskiego, Mirona Białoszewskiego czy 
Zbigniewa Kruszyńskiego. 

Natomiast o „poetyckości” wykorzystywanej „przeciwko prozie” i two-
rzeniu „zdarzeń semantycznych” w miejsce zdarzeń fabularnych w utworach 
narracyjnych w okresie międzywojennym pisze Włodzimierz Bolecki, odwo-
łując się głównie do tekstów Witkacego, Brunona Schulza, Witolda Gombro-

132 Znamienne są słowa Wiesława Myśliwskiego: „Dzisiaj, moim zdaniem, język powieści 
zmuszony jest korzystać najobfi ciej z poezji. Metafora stała się niezwykle istotna dla epickiej 
narracji. Zdaniem, które jest zawsze pewne swego, które ogranicza się do tego, co jest na jego 
powierzchni czy w jego naskórku, które nie jest w stanie zdobyć się na wieloznaczność czy 
choćby na sugestię, że coś się jeszcze w nim kryje, które nie potrafi  się zawiesić z bezradności 
– takim zdaniem nie stworzy się opowieści o człowieku tak doświadczonym w niedawnych 
dziesięcioleciach przez historię.” – W.  Myśliwski, Słowa jak okna, „Tygodnik Powszechny” 
2013, nr 28, s. 31.

133 Por. K. Zabawa, „Kalejdoskop myśli, wrażeń i obrazów” – młodopolskie odmiany krótkie-
go poematu prozą, Kraków, Universitas, 1999.

134 S. Jodłowski, O nowej metodzie literackiej w interpunkcji, „Język Polski” 1932, s. 11 i nast.
135 M. Podraza-Kwiatkowska, J. Kwiatkowski, Magnuszewski – Berent – Kaden. Próba ana-

lizy nurtu stylistycznego. W: M. Podraza-Kwiatkowska, Labirynty – kładki – drogowskazy. Szkice 
o literaturze od Wyspiańskiego do Gombrowicza, Kraków, Universitas, 2011.
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wicza, Adama Ciompy i Anieli Gruszeckiej. Badacz podkreśla między innymi 
dużą samoświadomość pisarską autorów, sygnalizujących potrzebę nowych 
artystycznych rozwiązań136. Z kolei w Literackich diagnozach modernizmu 
Bolecki stwierdza, że:

Zarówno przed 1918 r., jak i w następnym okresie (do 1939) „poemat prozą” był 
charakterystycznym przykładem poszukiwań nowej koncepcji nowoczesnej prozy 
w Polsce. Poemat prozą rozluźniał semantykę prozy, pozwalał na swobodną, lirycz-
ną narrację, na zmetaforyzowany, poetycki styl [...]137

Za przykłady służą dzieła tak różnych autorów, jak m.in. Tadeusz Miciń-
ski, Aleksander Wat, Mieczysław Rytard, Wacław Berent, Bruno Schulz czy 
Debora Vogel. 

Co ciekawe, przeprowadzone przez Marka Ruszkowskiego badania staty-
styczne stylu polskiej prozy, od czasów pozytywizmu po lata 70. XX wieku, 
pokazują, że – mimo znacznych różnic między utworami – wyraźnie narasta 
tendencja do używania przez pisarzy wypowiedzeń pojedynczych w narra-
cji: od 22,5% dla pozytywizmu, 27% dla Młodej Polski, po 31,8 lub nawet 
42,1% w okresie międzywojennym i 39,6% w powojennej twórczości138. Au-
tor w swoich analizach wymienia 6 tendencji w prozie XX-lecia, w tym dwie 
związane z nadreprezentacją form niepełnych i skrótowych139. Pisze ponadto 
o nowym wówczas zjawisku rozbijania wypowiedzeń podrzędnie złożonych 
kropką oraz w ogóle rozdzielania zdań składowych i wyodrębniania dowolnej 
części zdania w osobne wypowiedzenie. Proza po II wojnie światowej – jak 
twierdzi Ruszkowski – rozwija i wyjaskrawia niektóre cechy poprzedniego 
okresu, widoczna w niej jest „skłonność do posługiwania się składnią dyna-
miczną, zdaniami krótkimi, w których często rozerwane są związki formalne 
i semantyczne między składnikami”140. 

Omówione wyżej zjawiska pokazują rozliczne związki między poezją, 
nowym podejściem do języka a nowoczesną prozą, w której również chodzi 
o organizowanie nie tylko zdań, lecz także „międzysłowia”141 oraz o próby 

136 W. Bolecki, Poetycki model prozy w XX-leciu międzywojennym. Witkacy, Gombrowicz, 
Schulz i inni. Studium z poetyki historycznej, wyd. II popr. i uzup., Kraków, Universitas, 1996, 
zob. m.in. s. 20–21 i 114.

137 W. Bolecki, Literackie diagnozy modernizmu, w: tegoż, Modalności modernizmu. Stu-
dia. Analizy. Interpretacje, Warszawa, Wydawnictwo IBL, 2012, s. 296–297.

138 Zob. M. Ruszkowski, Główne tendencje syntaktyczne w polskiej prozie artystycznej dwu-
dziestolecia międzywojennego, Kielce, Wydawnictwo WSP, 1997, s. 43.

139 Tamże, s. 262. 
140 Tamże, s. 275. Por. tegoż, O stylu prozy polskiej XX wieku, Kielce, Wydawnictwo WSP, 

2000.
141 Tak charakteryzuje język poezji Przybosia i Awangardy Krakowskiej Janusz Sławiń-

ski, wykorzystując neologizm Przybosia – zob. tegoż, Koncepcja języka poetyckiego Awangardy 
Krakowskiej, Wrocław, Ossolineum, 1965, s. 78.
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wyrażania niewyrażalnego142. Może nawet właśnie w wypowiedzi poety, Paula 
Celana, na temat stylu wierszy współczesnych można doszukiwać się trafnej 
diagnozy dla jakiejś części utworów prozatorskich XX wieku oraz początku 
XXI stulecia. Oto co pisał w 1960 roku: 

Zapewne wiersz – wiersz dzisiaj – pokazuje [...] trudności z doborem słów, przy-
śpieszonym potokiem składni, albo raczej bardziej czujnym, rozbudzonym zmy-
słem na elipsę – wiersz pokazuje i to narzuca się w sposób oczywisty, przemożną 
skłonność do zamilkania143.

Właśnie te cechy, w tym poetyckie „zamilkanie”, są widoczne w niektórych 
współczesnych tekstach narracyjnych pisanych prozą, o których będzie tu 
w następnych częściach pracy mowa144. Do nich pasuje doskonale cytat z po-
słowia Krzysztofa Rutkowskiego do Tarasu w Rzymie Pascala Quignarda: 

Pisanie jest techniką grawerską, powieść – sztuką ukrywania głosu. Pisze się, 
żeby milczeć, to znaczy nie mówić za dużo o tym, czego nie da się powiedzieć. 
Pow i e ś ć  j e s t  u tu l an i e m  m ow y  w  m i l c z e n iu145. 

2.2. Źródła dramatyczne

„Dramatyzacja” prozy widoczna jest natomiast nie tylko w ograniczaniu 
narracji do funkcji bliskich didaskaliom oraz eksponowaniu mowy niezależ-
nej i komponowaniu tekstu z luźno połączonych scen, ale także w samym po-
dejściu do użycia języka, w tym odnotowywaniu momentów milczenia, gestu, 
zwracaniu uwagi na funkcję fatyczną dialogu oraz wprowadzaniu w narrację 
rozmaitych luk i przerw. Jeśli chodzi o twórczość dramatyczną, prace badaczy 
zwracają szczególną uwagę na wartość dramaturgiczną pauzy i ciszy146, także 
na analogony milczenia, jakimi są na przykład efekty muzyczne czy plastyczne 

142 Związek niewyrażalności z poezją i jej środkami wyrazu podkreśla K.  Bartoszyński 
w przywoływanym już szkicu Między niewyrażalnością a niepoznawalnością, dz. cyt., s. 233. 
Por. też: A. Kluba, Autoteliczność – referencyjność – niewyrażalność, dz. cyt.

143 P. Celan, Meridian. Przemówienie wygłoszone z okazji przyznania nagrody im. Georga 
Bűchnera, Darmstadt, 22 października 1960, tłum. F.  Przybylak, w: tegoż, Utwory wybrane, 
wyb. i oprac. R. Krynicki, tłum. zbior., Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1998, s. 333.

144 W twórczości obcych autorów np. u Aleksandra Baricco (Ocean morze 1993, Jedwab 
1996) czy Pascala Quignarda (Taras w Rzymie 2000, Błędne cienie 2002). Za sugestię zaintere-
sowania się prozą Quignarda dziękuję Magdalenie Rabizo-Birek.

145 K. Rutkowski, Samotnik [posłowie do:] P. Quignard, Taras w Rzymie, przeł. K. Rutkow-
ski, Warszawa, „Czytelnik”, 2001. Podkr. moje – DKP.

146 Zob. A.  Czabanowska-Wróbel, Magia słowa i siła milczenia w „Klątwie”, w: tejże, 
Sprzeczne żywioły. Młoda Polska i okolice, Kraków, Wydawnictwo UJ, 2013. Stanisław Wy-
spiański korzysta w tym utworze zarówno z niemych scen, samych gestów, zbiorowego mil-
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lub gesty zamiast słów (jak znieruchomienie, „frozen gesture”147), również 
na sposób, w jaki ujawnia się wspomniany wyżej kryzys języka w twórczości 
dramatycznej. 

I znów twórczość z przełomu XIX i XX wieku jest tu wskazywana jako 
kluczowa i będąca inspiracją dla kolejnych nowoczesnych autorów. Jak pisze 
Marta Rusek: „W dramatach inspirowanych propozycją Maeterlincka mil-
czenie miast słowa miało rodzić poczucie wspólnoty. Pauzy, niedomówie-
nia, wielokropki, urwane zdania czy pytania retoryczne wprowadzały ciszę 
w sceniczne dialogi”. Badaczka, analizując polskie jednoaktówki tego okresu, 
zauważa między innymi, że „Przed dramatem pojawiły się dwie możliwo-
ści: wprowadzenia na szerszą skalę milczenia, co zbliżało jednoaktówkę do 
żywych obrazów [...], albo dominacja monologu”148. Ten związek milczenia 
z przeniesieniem akcentu z dialogu na wizualizację relacji, a także z wytwa-
rzaniem fatycznego napięcia, które prowadzić może, paradoksalnie – właśnie 
dzięki lukom w komunikacji – do wytworzenia milczącej wspólnoty, wydaje 
się tu szczególnie istotny.

W poświęconej w całości milczeniu pracy dotyczącej XX-wiecznego dra-
matu Ewa Wąchocka zwraca uwagę między innymi na równorzędność słowa, 
milczenia i gestu w teatrze, na to, że 

Niemal każda wypowiedź postaci zawiera w sobie przestrzenie milczenia – choćby 
w formie niejawnych założeń – które wymykając się werbalizacji, oplatają dyskurs 
swoją aktywną nieobecnością, każąc domyślać się nieoczywistych sensów wypowie-
dzi149. 

Autorka pisze dalej, iż

Odzwierciedlając klimat niepewności, teatr Maeterlincka, Czechowa, Jean-Jacquesa 
Bernarda, Becketta, Pintera i Albee’ego ujawnia współczesną tendencję ze względu 
na stłumienie bezpośredniej wypowiedzi oraz ograniczenie ciągłego, spójnego dia-
logu, i zarazem wyższy status, jaki nadaje milczeniu. [...] Elipsy, pauzy i bezsłowne 
odpowiedzi stają się istotnym i niezastąpionym składnikiem dramatycznego tekstu 

– oprócz różnych form insynuacji, napomknień, wahań i „mowy dwuwar-
tościowej”150. Badaczka pokazuje także nasilającą się obecność milczenia 

czenia, jak i z urwanych zdań, a w zapisie także ze znamionujących milczenie i emocjonalne 
napięcie wielopauz.

147 Zob. A. Jaworski, Introduction: An overview. In: Silence. Interdisciplinary perspectives, 
dz. cyt., s. 3.

148 M. Rusek, Miniaturowe światy. Z dziejów jednoaktówki w Młodej Polsce, Kraków, Księ-
garnia Akademicka, 2007, s. 177 i nast.

149 E. Wąchocka, Milczenie w dwudziestowiecznym dramacie, Kraków, Księgarnia Akade-
micka, 2005, s. 17.

150 Tamże, s. 26.



Aktywowane konteksty 53

w XX-wiecznym dramacie w powiązaniu z procesem rozpadu więzi komu-
nikacyjnych oraz dezintegracji postaci dramatycznych, a także z „poetyką 
milczenia” zawartą w formie dramatycznej – co przejawia się w jej redukcji, 
miniaturyzacji i fragmentaryzacji bądź hybrydyczności151. Wskazuje dwie 
linie: jedną, wywodzącą się od Maeterlincka, związaną z  niewyrażalnością 
i otwarciem na transcendencję, drugą, wywodzącą się od Czechowa i znacz-
nie liczniej reprezentowaną, będącą „dramatem niewypowiedzianego”, uka-
zującą kryzys międzyludzkiej komunikacji. 

Skrajną wersją tego drugiego nurtu jest równoczesny proces „wywłasz-
czenia ze słowa” i „dewaloryzacji milczenia” w teatrze absurdu152 – milczenie 
staje się nie tylko „znakiem negacji daremnej aktywności werbalnej”, lecz tak-
że „znakiem przestankowym bądź kontrapunktem pozwalającym wydobyć 
wizualne metafory sztuki”153. Te dwa aspekty: brak słów odzwierciedlający 
brak wiary w moc słów154, ale też brak słów jako odesłanie do innej semio-
tycznej sfery i element metafabularnej gry z tym, co zwerbalizowane, wydają 
się zjawiskami bardzo bliskimi temu, co widać też w prozie, podobnie jak 
wcześniej wymieniane zabiegi związane z pauzowaniem, dialogizacją mono-
logu, miniaturyzacją tekstu i jego fragmentaryzacją.

Anna Krajewska natomiast pisze o dwóch kierunkach, w których płynie 
milczenie: gdy płynie ze sceny ku widzowi, jest częścią teatralnej poetyki, 
zawiera się w pauzach, przerwach, stopniowaniu ciszy; oraz gdy wiąże się 
z reakcją odbiorców wobec spektaklu – przedłużającym się milczeniem155, 
gdy emocje są zbyt silne (przeżycie katharsis, ale też np. zażenowanie czy dez-
orientacja156). Autorka wymienia typowo teatralne środki, jak „mina zerowa” 
na początku spektaklu w Teatrze Osobnym Białoszewskiego czy stopniowa 
redukcja słów prowadząca do milczenia, w sztukach Becketta. Pisze też o ty-
powym dla współczesnego dramatu rozbudowywaniu tych funkcji milczenia, 
które wiążą się ze słowem: „Milczenie traktowane w koegzystencji ze słowem 
okazuje się po prostu mówieniem o czymś innym albo milczeniem w języ-
ku zużytym”. Pojawia się też nowa jakość pauzy (tj. przerwy) – rozbija ona 
monolog, stwarzając „pozory kwestii wypowiadanych w dialogu”, ale też po 

151 Tamże, s. 32.
152 Tamże, s. 113.
153 Tamże, s. 115.
154 Por. D.  Jarząbek, Od nudy do melancholii, od rozmowy do milczenia, w: tejże, Słowo 

i głos. Problem rozmowy w dramacie w ujęciu teoretycznym i historycznym, Kraków, Księgarnia 
Akademicka, 2006.

155 O milczeniu jako tworzywie scenicznym, a także o przedłużającym się braku słów na 
scenie, który powoduje zwrócenie uwagi widowni na nią samą, pisze bardzo ciekawie Anna 
Cetera w szkicu pt. Reszta. O ciszy i milczeniu u Szekspira, „Tematy z Szewskiej” 2007, nr 1, s. 56.

156 A. Krajewska, Sfera niewyrażalnego w dramacie. W: Literatura wobec niewyrażalnego, 
dz. cyt., s. 329.
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prostu wydziela granice obrazu jako nowej części kompozycyjnej dramatu, 
wyodrębnia też poszczególne słowa czy czynności. Taka wzmocniona dźwię-
kiem lub światłem pauza „rozsadza wręcz niektóre teksty Becketta” 157 i wiąże 
się z ogólniejszym zjawiskiem współczesnej fragmentaryzacji tekstu.

2.3. Poetyka fragmentu i niedookreślenia

Fragmentaryzacji jako zabiegowi trzeba tu poświęcić chwilę uwagi, gdyż 
ma ona swoją długą tradycję i łączy się z kompozycyjnymi lukami i tematycz-
nymi przemilczeniami, nie da się też zresztą podporządkować kryteriom ro-
dzajowym, choć naturalną predylekcję do posługiwania się fragmentem do-
strzec można w liryce i utworach wzorowanych na prywatnych dziennikach. 
Istnieje jednak znacznie więcej źródeł tego zjawiska, są to: popularna w wieku 
XVIII konwencja rzekomo odnalezionego fragmentu większej całości; luźna 
kompozycja oraz dygresyjna i autotematyczna narracja w Dziejach i myśli 
J.W. Pana Tristrama Shandy Laurence’a Sterne’a, która odcisnęła ślad nie tyl-
ko na twórczości romantycznej, lecz także stanowiła inspirację dla ponowo-
czesnej metafi kcji w 2. połowie XX wieku; romantyczna estetyka i fi lozofi a 
twórczości dostrzegające we fragmentaryzacji tekstu odbicie poczucia nie-
skończoności oraz dynamiki przeżyć, twórczej swobody. Dochodzi do tego 
zużycie się dawnych konwencji, które służyły kompozycyjno-stylistyczno-
-ideowej harmonii i jasności158; akcentowanie wartości niedopowiedzenia 
przez symbolizm i impresjonizm przełomu XIX i XX wieku. 

Przemiany społeczne, obyczajowe, fi lozofi czne i estetyczne początku 
XX wieku przynoszą poczucie rozpadu znanego świata, wpływając na po-
strzeganie człowieka, historii i sztuki w kategoriach zmienności, niestabilno-
ści, niegotowości159. Kolejne źródła zainteresowania fragmentem to: z jednej 
strony, modernistyczna nieufność wobec języka i literackiej reprezentacji oraz 
roli nadrzędnego narratora, co zaowocowało m.in. rozwojem technik opowia-
dania uwzględniających zmienność punktów widzenia i rozmaitość doznań160; 
z drugiej, fascynacja literaturą faktu, „cytatem z rzeczywistości” oraz prywat-
nymi notatkami, wypisami i diariuszami. Poza tym dostrzeżeniu możliwości 
tkwiących we fragmentaryzacji sprzyjały ruchy awangardowe w sztuce przed 

157 Tamże, s. 331–332.
158 Por. W. Bolecki, Spójność tekstu (literackiego) jest konwencją, w: tegoż, Pre-teksty i teksty, 

Warszawa, PWN, 1998. 
159 Przemiany te znakomicie pokazuje Michał Paweł Markowski w książce: M.P. Markow-

ski, Polska literatura nowoczesna. Leśmian, Schulz, Witkacy, Kraków, Universitas, 2007.
160 Por. M.  Głowiński, Przekształcenia powieści realistycznej: powieść jako zespół scen, 

w: tegoż, Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej, Kraków, Universitas, 1997.
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drugą wojną światową (zwłaszcza dadaizm, surrealizm). Przyczyniły się one 
do rozpowszechnienia kolażu, docenienia wartości kombinatoryki i aleatory-
zmu, zachęciły do eksperymentów z formami granicznymi i doraźnymi. Do 
tego dołączyć trzeba, jako silne źródło wpływu, technikę fi lmową, z właści-
wym jej systemem nagłych cięć, skoków czasowych i zmian punktów widze-
nia.

Po doświadczeniach pierwszej, potem drugiej wojny światowej, a zwłasz-
cza Holocaustu, nastąpiło poczucie klęski języka i niemożliwości całościo-
wych ujęć, które nadawałyby sens światu161. Kryzys reprezentacji przybrał 
na sile162 – ogólnemu poczuciu niewyrażalności doświadczenia za pomocą 
języka zaczęło towarzyszyć wrażenie, że porządkująca moc narracji oraz kon-
wencji literackich podtrzymuje niepotrzebne złudzenia. W drugiej połowie 
XX wieku nastąpiła też zmiana fi lozofi cznego podejścia do kwestii centrum, 
pisma, historii, logocentryzmu. Wszystkie te czynniki przyczyniły się do roz-
powszechnienia swobodnej, opartej na fragmencie kompozycji163, i spowo-
dowały, że w większym stopniu milczenie zaczęło wnikać w strukturę tekstu. 
Nowe, ponowoczesne podejście do kwestii narracji jako sposobu przedsta-
wiania doświadczenia, w tym zarówno prywatnej, jak i zbiorowej historii, tak 
charakteryzuje Frank Ankersmit:

„Historia naszego doświadczenia” nie ma spójności narracji, pozbawiona jest wątku 
oraz intrygi i kompletnie lekceważy kryteria ważności i nieważności, które narra-
cja zawsze ma nadzieję spełnić. [..] Narracja jest dośrodkowa, doświadczenie jest 
odśrodkowe. Narracja i doświadczenie wykluczają się wzajemnie: jeśli optujemy za 
narracją, rzeczywistość doświadczenia odsuwa się na drugi plan, jeśli optujemy za 
doświadczeniem, ograniczenia związane z narracją trzeba zaniedbać164.

161 Szerzej na ten temat, także w odniesieniu do „niemoty języka” w esejach i utworach 
literackich powiązanych z Zagładą pisze Aleksandra Ubertowska – zob. A. Ubertowska, Popio-
ły i dyskursy. Zagłada i etyczny wymiar reprezentacji (od Adorna do Lyotarda). W: Świadectwo 
– trauma – głos, dz. cyt.

162 Zob. A. Maksimowska, Kryzys reprezentacji. O niemożliwym przedstawieniu rzeczywi-
stości i urzeczywistnionych przedstawieniach. W: Antropolog wobec współczesności. Tom w da-
rze Profesor Annie Zadrożyńskiej, Warszawa, Wydawnictwo UW, 2010. 

163 Maria Delaperrière pisze wręcz o fragmentaryczności tekstu jako „formie subwer-
sji, sprzeciwie wobec całości” oraz „metonimii świata pokawałkowanego”, także o zużywa-
niu się z czasem tej formy anarchicznego buntu. Autorka zauważa również, że „Dysonans, 
niespójność, atomizacja dyskursu nabierają w polskim kontekście szczególnej dwoistości, 
polegającej na współistnieniu tendencji modernistycznych i antymodernistycznych” – zob. 
M. Delaperrière, Fragment i całość, czyli dylematy nowoczesności, w: tejże, Dialog z dystansu. 
Studia i szkice, Kraków, Universitas, 1998, s. 71.

164 F. Ankersmit, Język a doświadczenie historyczne, tłum. S. Sikora, w: tegoż, Narracja, 
reprezentacja, doświadczenie, dz. cyt., s. 241.
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Wspomniany wyżej okres, w którym rozwijała się kompozycja frag-
mentaryczna, tj. czas od XVIII do XX wieku, jest także, co dla nas istotne, 
wskazywany przez Wolfganga Isera jako okres narastającego w tekstach lite-
rackich „niedookreślenia”. Składa się nań zarówno fi kcyjność, językowy cha-
rakter przedstawionego świata, jak i obecność fabularnych czy tematycznych 
„cięć”, nagromadzenia rozmaitych „miejsc pustych”: niepełnych informacji, 
zderzających się znaczeń, zmiennych perspektyw, niespójności. Efektem tego 
jest performatywny charakter utworów (ciągłe konstytuowanie się sensu) 
i związana z tym sytuacja, w której „Im bardziej teksty tracą na określoności, 
tym silniejszy staje się czytelnik we współrealizacji ich możliwych intencji”. 
Czasem wręcz musi bardzo wiele sam wnieść do tekstu, gdyż utwór stawia 
opór rozumieniu. Charakterystyczne zwłaszcza dla XX-wiecznych utworów 
„wysokie kwantum miejsc pustych”165 powoduje, że konieczna jest pełna mo-
bilizacja odbiorcy, zmuszająca go do konfrontacji z tekstem i samym sobą, 
swoimi ograniczeniami. W tym właśnie sensie struktura nowoczesnych teks-
tów jest strukturą silnie „apelatywną” – intencja tekstu znajduje się w wyob-
raźni czytelnika166.

Z fragmentarycznością oraz niedookreśleniem wiąże się wzrost zaintere-
sowania pisarzy sylwami, a następnie kryzys tej na pozór nie tylko całko-
wicie otwartej, ale też najwięcej oferującej autorom formy – o czym piszą 
Przemysław Czapliński i Piotr Śliwiński w odniesieniu do polskiej twórczo-
ści z lat 1976–1998. Pojęcie sylwy, przypomnijmy, wprowadził Ryszard Nycz 
w powiązaniu z nowoczesnością, a rozumiane było przez badacza jako gest 
uwolnienia od form gotowych, statycznej wizji dzieła skończonego – „na 
rzecz przyjęcia przekonania o dynamicznym charakterze rzeczywistości, im-
plikującym wybór tematu luźnego, płynnego, dookreślanego w miarę rozwo-
ju utworu”167. Autor przedstawiał w tym kontekście utwory m.in. Miłosza, 
Gombrowicza, Białoszewskiego, Buczkowskiego, Stachury i Różewicza.

Czapliński ze Śliwińskim pokazują natomiast, na czym polegała atrakcyj-
ność form sylwicznych, próbują też dociec przyczyn ich wyczerpania:

W trakcie czytania – równie swobodnego jak pisanie, nie obarczonego obowiąz-
kiem ogarnięcia całości (w gatunkowych, tematycznym i estetycznym znaczeniu) – 
odkrywamy, że sylwa prezentuje się jako antologia szans tkwiących w narracji, szans 
ujawniających się w trakcie pisania i spełnianych w ramach sondowania pojemności 
niegotowej formy. Może się w niej pomieścić portret, anegdota, szkic, esej, opo-

165 W. Iser, Apelatywna struktura tekstów, tłum. M. Kłańska. W: Współczesna teoria badań 
literackich za granicą. Antologia, t. IV, oprac. H. Markiewicz, Kraków, Wydawnictwo Literac-
kie, 1992, s. 101 i 121.

166 Tamże, s. 124.
167 R. Nycz, Sposoby pisania, w: tegoż, Sylwy współczesne, wyd. II, Kraków, Universitas, 

1996, s. 53.
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wiadanie, mikrodramat, komentarz, obrazek, a wreszcie po prostu zapis pomysłu 
na dzieło, czyli coś w rodzaju literatury konceptualnej. [...] Pisarze, którzy wiele lat 
wcześniej odkryli wartość sylwy w jej zmienności i pozostawali temu wierni w ko-
lejnych książkach, w końcu poczęli praktykować coś całkiem przeciwnego: sylwa 
miała być formą niegotową, a stawała się coraz bardziej przewidywalna168.

O ponowoczesnej sylwie, na przykładzie twórczości m.in. Konwickiego, 
Miłosza, Tokarczuk i Gretkowskej, badacze piszą zaś, iż „przede wszystkim 
swoją kompozycją pokazuje arbitralność wszelkiego porządku, ujawniając, że 
wszelki ład zawiera w sobie ziarno szaleństwa i zalążek zbawiennej anarchii” 
i że uświadamia ona „jak bardzo niemożliwa w końcu XX wieku jest wszelka 
całość – zarówno pod postacią wypowiedzi kompletnej, jak i całościowego 
systemu”169. A tam, dodajmy, gdzie pęka całość, nie tylko ujawnia się to, co 
niegotowe, nieokreślone, tymczasowe, płynne, lecz także to, co wstrzymywa-
ne lub ukrywane w milczeniu. Pisał już o tym Nycz w swoich Sylwach współ-
czesnych, analizując Przyrost naturalny Różewicza: 

Kolaż zakłada wszakże właśnie intertekstualną przestrzeń wypełnioną „gadaniną”, 
chaotyczną miazgą dyskursu, której na próżno próbuje położyć kres strukturaliza-
cyjna aktywność podmiotu. Tymczasem milczenie odsyła ostatecznie do symbo-
licznego momentu przed mową, którego pełni sensu bezskutecznie usiłuje sprostać 
wysłowienie. Analogicznie, tekst wytwarzany w trybie bricolage’u jest niegotowy 
i nienapisany, gdyż stanowi prezentację nieukończonego procesu strukturalizacji – 
podczas gdy tekst rozwijany w trybie komentarza „niegotowość” swą zawdzięcza 
niedoskonałości wysłowienia jako procesu interpretowania-ukazywania170.

Nas tutaj jednak przede wszystkim interesuje zjawisko, które Kazimierz 
Bartoszyński nazwał „fragmentarycznością strukturalną” , tj. związaną z we-
wnętrznymi cechami tekstu, a zwłaszcza aspekt połączony z „niecałościo-
wością semantyczną” oraz „implikowaną niejasnością”171. Autor rozprawy, 
nawiązując do pisarstwa Paula Valery’ego, stwierdza bliskość fragmentu 
wobec kryteriów poetyckości i przypomina koncepcję tego pisarza, według 
której „Proces twórczy polegać tu ma na nieustannie na nowo podejmowa-
nej grze sensu i znaku [...] sprowadzającej się do różnokierunkowych po-
sunięć, zwanych [...], za wzorem terminologii żeglarskiej, »rumbami«”172. 
Przywołany „rumb”, czyli dawna jednostka pomiaru kąta, będąca 1/32 koła, 

168 P.  Czapliński, P.  Śliwiński, Kwestia formy: bez formy – sylwy współczesne, w: tychże, 
Literatura polska 1976–98, dz. cyt.

169 Tamże, s. 282.
170 R. Nycz, Sylwy..., dz. cyt., s. 161–162.
171 K. Bartoszyński, O fragmencie, w: tegoż, Powieść w świecie literackości. Szkice, Warszawa, 

Wydawnictwo IBL, 1991, s. 149–155.
172 Tamże, s. 158.
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ułatwiał w trakcie sterowania orientację przy gwałtownych zmianach lub 
poprawkach kursu. 

I choć nie zawsze „niecałościowość semantyczna” lub kompozycyjna zwią-
zana jest wprost z milczeniem, to jednak zauważalne w niektórych utworach 
gwałtowne semantyczne „przesunięcie kursu”, czemu towarzyszą niezapisa-
ne przestrzenie bądź specjalnie w tym celu użyte znaki albo też składniowe, 
tematyczne czy kompozycyjne elizje, właśnie na taki udział milczenia w struk-
turze tekstu może wskazywać.

2.4.  Potoczność, prozaiczność i gra z niemożliwością 

opowiadania

Oprócz poetyzacji i dramatyzacji prozy oraz przemian estetycznych 
i światopoglądowych związanych z nowoczesnością widać też jeszcze inne 
źródło, dzięki któremu pojawia się czasem w tekście literackim milczenie. 
Zjawisko to Agnieszka Karpowicz nazywa efektownie „prozaizacją prozy”, 
choć bardziej tu może pasowałoby określenie „kolokwializacja” (w obu zna-
czeniach – jako związek z rozmową oraz z odmianami języka mówionego, 
stylem potocznym bądź dosadnym), jednak badaczce chodziło jeszcze o zapis 
codzienności, prozę życia173. Karpowicz pokazuje narastające zmiany w ję-
zyku twórczości prozatorskiej i sposobie obrazowania – od okresu między-
wojennego (m.in. utwory Juliusza Kadena-Bandrowskiego), przez dzieła 
młodych pisarzy powstałe po 1956 roku, po kumulację zjawiska w utworach 
z lat 70. Charakteryzuje ten nurt w następujący sposób:

Pisarze sięgają na wiele sposobów po surową, nieprzetworzoną rzeczywistość, cza-
sem deklarują wprost jej wyższość nad sztuczną według nich sferą literatury pięk-
nej. [...] słowo prozy najciaśniej splata się z prozą życia, a praktyki literackie czerpią 
z praktyk podejmowanych w codziennej logosferze i audiosferze, takich jak słysze-
nie i interpretowanie dźwięków otaczającego świata, prowadzenie small-talków, 
milczenie, kłamanie i bycie szczerym, nasłuchiwanie i podsłuchiwanie albo pisanie 
podań do różnych instytucji174. 

Badaczka pod tym kątem analizuje teksty z lat 70. Ryszarda Schuberta, 
Edwarda Redlińskiego, Janusza Andermana, a także Mirona Białoszewskie-
go, Edwarda Stachury oraz Marka Nowakowskiego. Są to dla niej przykłady 

173 To samo, rzecz jasna, dotyczy też w XX wieku innych typów twórczości literackiej, 
można mówić więc o analogicznym zjawisku prozaizacji poezji, tu łącznie z prozatorską formą 
i epizacją, oraz o prozaizacji dramatu.

174 A. Karpowicz, Proza życia. Mowa, pismo, literatura (Białoszewski, Stachura, Nowakow-
ski, Anderman, Redliński, Schubert), Warszawa, Wydawnictwo UW, 2012.
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sytuacji, gdy „proza życia” zamienia się w sztukę prozatorską, a literacka po-
toczność jest już nie tematem, a tworzywem, materiałem do uzyskania włas-
nej kompozycji175. Tak więc afabularność, luźny związek między przedsta-
wianymi motywami, a także interesująca nas tutaj obecność form niepełnych 
i niepoprawnych gramatycznie, w tym urwanych, wynika z „nasłuchiwania” 
rzeczywistości, wiąże się z zapisywaniem lub improwizowaniem przypadko-
wych dialogów, co zostaje przetworzone u każdego z pisarzy w jego artystycz-
ny audialno-werbalno-wizualny idiom. 

O literaturze tego okresu w podobnym duchu pisał wcześniej Jan Galant, 
przedstawiając pisarzy z kręgu tzw. szkoły Henryka Berezy176. Badacz odwo-
łuje się ponadto do koncepcji „języków pierwszych” Berezy, zgodnie z którą 
to, co najgłębiej prywatne – własne mity, rodzime czasoprzestrzenie, języki 
– ma szczególną wartość i powinno być promowane. W ten sposób, dodajmy, 
do literatury wchodzi także własny prozodyczno-stylistyczny idiom każdego 
z twórców i związany z tym sposób zapisywania zdań i tekstu, włączania mil-
czenia (co widać dobrze np. w prozie Edwarda Stachury)177. 

Przedstawione tendencje pokazują szersze zjawisko, w jakim osadzona 
jest proza lat 70. i późniejsza (z antecedencjami w latach 60. w powieściach 
Wilhelma Macha, Leopolda Buczkowskiego i Stanisława Czycza) – stopniowe 
odchodzenie od tradycyjnego wzorca fabularnego, linearności narracji oraz 
dominacji zewnętrznego, zobiektywizowanego narratora, a także dostrzeże-
nie roli języka jako samodzielnego środka wytwarzania estetycznych napięć 
i jakości. Prozę tę cechuje niechęć do tradycyjnej narracji (co widać w za-
stosowaniu takich zabiegów, jak strumień świadomości, potok składniowy, 
łączenie rozmaitych perspektyw i głosów, częste zmiany punktów widzenia, 
kolaż). Z tym powiązana jest akceptacja tekstowej niespójności, uznanie dla 
form niepełnych, hybrydycznych, dygresyjnych, jakby uchwyconych in statu 
nascendi, co oznacza także wprowadzenie narracyjnych przerw, rozsunięć, 
niedopowiedzeń, a w wypowiedziach bohaterów – luk, przerw i częściowo 
nieczytelnych odniesień, spowodowanych naśladowaniem ustnych, sponta-

175 Tamże, s. 16–17.
176 J. Galant, Polska proza lingwistyczna. Debiuty lat siedemdziesiątych, Poznań, Wydawnic-

two UAM, 1998, s. 23. Chodzi o teksty Andermana czy Schuberta, ale także Marka Słyka, Józefa 
Łozińskiego, Jana Drzeżdżona czy Jerzego Pluty. Krytycznie o „socjomachii” Berezy i fi asku 
zaprogramowanej przezeń rewolucji artystycznej piszą P. Czapliński i P. Śliwiński w Literaturze 
polskiej 1976–98, dz. cyt., s. 48 i nast. – tam też więcej o wewnętrznym zróżnicowaniu oraz 
słabościach powstałej wtedy prozy. Por. W. Bolecki, Wolne głosy (Proza Ryszarda Schuberta), 
w: tegoż: Prawdy niemiłe. Eseje, Warszawa, Wydawnictwo Przedświt, 1993.

177 Galant dostrzega w dziełach tych pisarzy sprzeczne tendencje – z jednej strony zbliże-
nie literatury do codzienności i cytatu z podsłuchanych rozmów, ale też, z drugiej, do bieguna 
antymimetycznego, autotematycznego i eksperymentalnego; wyróżnia defi kcjonalizację i od-
wrotnie, jak to nazywa, „fi kcjonalizację fi kcji” – tamże, s. 31–33.
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nicznych wypowiedzi178. Jak pisał H. Bereza we wstępie do powstałej w la-
tach 80. powieści Po bólu Krystyny Sakowicz, a co można by dziś też odnieść 
do innych autorów tamtych dekad, pisarka „bada ludzkie gadanie, czyli w za-
sadzie pustą formę mowy”, „Mowa łamie sztuczną składnię języka pisanego, 
odbiera słowom jednoznaczność [...]”179.

Nadmiar słów i jednocześnie ich niedostatek, przeplatanie ich zazna-
czonym w tekście milczeniem lub wpisywanie milczących założeń w tekst 
stanowią dwie strony tego samego zjawiska przeniesienia zainteresowania 
ze świata przedstawionego i fabuły na sposób wytwarzania fabuły, percep-
cję rzeczywistości oraz towarzyszące temu procesy językowe. O ile jednak, 
mocno uogólniając, widać jeszcze w prozie lat 70. i 80. podziw dla języka 
i zawartej w nim energii (o czym świadczy wysyp prozatorskich monolo-
gów mówionych, stopień nasycenia neologizmami, posługiwanie się różny-
mi społecznymi idiolektami i cytatami z rzeczywistości – jak np. w prozie 
Tadeusza Siejaka czy Marka Słyka), o tyle lata 90. i początek XXI wieku po-
kazują u części polskich autorów narastający dystans wobec wielości stylów 
życia i języków, nawet wręcz podejrzliwość lub nieufność. Jej wyrazem jest, 
z jednej strony, zamiłowanie do pastiszu, parodii, intertekstualnych gier, gro-
teskowe przekształcanie gotowych wzorów językowych, konfrontowanie róż-
nych stylów i form w obrębie jednego tekstu, czasem jednego wypowiedzenia 
(casus m.in. Doroty Masłowskiej czy Sławomira Shuty). Z drugiej – skracanie 
zdań, szkicowość fabuł, pozostawianie miejsca na domysł, coraz bardziej in-
tensywna obecność kartkowej bieli i zapisu wierszowego (jak u Zyty Rudz-
kiej, Krystyny Sakowicz, Zbigniewa Kruszyńskiego czy w niektórych utwo-
rach Ryszarda Kapuścińskiego, Hanny Krall)180. 

Zachodzące zmiany pokazują jednak nie tylko kwestię „poetyzacji”, „dra-
matyzacji” i „prozaizacji” prozy czy zjawisko „prozy lingwistycznej” oraz 
„powieści afabularnej”, lecz także przemieszczanie się części prozy w stro-
nę wizji twórczości jako gry z nieobecnym na stałe sensem, z rozpoznaniem 
wielu przenikających się rzeczywistości i fi kcji oraz odmian języka. U jed-
nych pisarzy wynika to ze zbliżenia z postmodernizmem, u innych zaś z pró-
by przełożenia doświadczenia życiowego na doświadczenie tekstowe, może 

178 Jak to jest na przykład w Pawanie Czycza, przypominającej chwilami podsłuchane roz-
mowy, a chwilami prowadzące do zaniku porozumienia i sensu dialogi z dramatów Becketta.

179 H. Bereza, Badawczość [wstęp do:] K. Sakowicz, Po bólu, Warszawa, PIW, 1995, s. 12.
180 Por. uwagę Bożeny Witosz: „O prozie lat siedemdziesiątych pisano: »Obecnie [...] 

wypowiedź przytoczona staje się dla narratora nierozłamywalnym szyfrem, ‘konkretem’ nie-
rozkładalnym na części, nie potrafi  on świata innych ludzi objaśnić inaczej, jak tylko cytując 
in extenso« (Jarzębski 1984: 399). Tymczasem w prozie »urodzonej po 1960 roku« ów »kon-
kret«, jakim jest zapis aktu mowy, »rozkładany na części«, poddawany jest rozmaitym teks-
totwórczym działaniom narratora”. – zob. B. Witosz, Literackie zapisy rozmowy w tak zwanej 
młodej prozie polskiej lat dziewięćdziesiątych, Katowice, UŚ, 2001 [online] http://uranos.cto.
us.edu.pl/~rozmowa/witosz.htm, dostęp: 30.08.2013.



Aktywowane konteksty 61

też być efektem indywidualnych poszukiwań własnego twórczego języka181. 
W każdym razie milczenie, przerwa, nieciągłość wypowiedzi stały się jednym 
z wyrazistych narzędzi literackich – jako sposób regulowania tempa zdarzeń, 
odwzorowania naturalnego nieporządku mowy, akcentowania niewiedzy 
czy nadwiedzy, także – jako wyraz uznania za niemożliwe pełnego opowie-
dzenia dziejących się historii. A poza tym milczenie wykorzystywane jest, 
pod postacią przemilczenia, jako środek chroniący przed patosem, banałem, 
zbyt silnymi emocjami, nieumiejętnością znalezienia odpowiednich słów lub 
nadmiarem sensów i dostępnych stylów.

Na bardzo ważny problem negowania tradycyjnych funkcji narracji oraz 
testowania przez współczesną literaturę „granic nieopowiadalności” zwraca 
uwagę Anna Łebkowska, pokazując następujące zakresy tego zjawiska: 

Od niemożliwości w sensie logicznym (tu m.in. opowieści o zdarzeniach zaprzeczo-
nych, kontrfaktycznych) do tego, co – choć uobecniane w swojej niewyrażalności 
– to jednak poza zasięgiem poznania; od nieopowiadalności stanów emocjonalnych 
do zdarzeń w swej grozie niemożliwych do opowiedzenia; od sfer lęku, wrażliwości, 
prywatności, intymności do granic tabu kulturowego. Narracyjność zanegowana, 
oprócz bezpośredniej tematyzacji, przejawia się poprzez sposoby sytuujące się mię-
dzy dwoma skrajnościami: minimalizmu i nadmiaru, a zatem daje o sobie znać od 
ujawnionego gestu odmowy, miejsc przemilczeń, czy zatrzymania opowieści w fazie 
konceptu do repetycji, zwielokrotnienia (np. wielości początków) lub przejaskra-
wionych uporządkowań. W tego typu negatywne narracje wprzęgane są wszystkie 
poziomy: od poziomu discourse do histoire182.

Natomiast o przemianach języka współczesnej prozy i o jej borykaniu się 
z problemem niewyrażalności tak pisze, charakteryzując twórczość amery-
kańską, Gilles Deleuze: 

Czy nie to właśnie jest schizofrenicznym powołaniem literatury amerykańskiej: 
doprowadzić język do upadku za pomocą osobliwych zwrotów, dewiacji, detaksy 
albo surtaksy (w opozycji do standardowej syntaksy)? [...] To tak, jakby zazębiały 
się trzy operacje: określony sposób użycia języka; jego rezultat, który wprowadza do 
wnętrza języka pierwotną mowę; a także jego efekt, który polega na zniesieniu ca-
łego języka, przesunięciu go w stronę granicy, w celu odkrycia tego, co wobec niego 

181 Trafna wydaje się teza Krzysztofa Uniłowskiego, który pisze, iż „neoawangarda doko-
nała destrukcji estetycznego paradygmatu modernizmu, otwierając tym samym pole dla prak-
tyki postmodernistycznej”, a obie te tendencje przenikały się w latach 60. i 70. – K. Uniłowski, 
Polska proza innowacyjna w perspektywie postmodernizmu, Katowice, Wydawnictwo UŚ, 1999, 
s. 24. O nadużywaniu kategorii postmodernizmu w odniesieniu do literatury polskiej – zob. 
szkic tytułowy i kolejny pt. Postmodernizowanie modernizmu w książce: W. Bolecki, Polowanie 
na postmodernistów (w Polsce), Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1999.

182 A. Łebkowska, Granice narracji. W: Empatia, dz. cyt., s. 268–269.
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Zewnętrzne, czyli milczenia lub muzyki. Wielkie dzieło jest zawsze odwróceniem 
innego dzieła, które mogło zostać zapisane jedynie w duszy – milczeniem i krwią183. 

Widać tutaj szczególne pokrewieństwo między cytowanym dużo wcześniej 
listem Becketta (z 1937 r.) a wypowiedzią Deleuze’a (z 1993 r.) – dawne intui-
cje zderzają się z poczuciem realizacji misji. 

Współczesna kultura poszukuje przez kolejne dekady nie tylko nowych 
form ekspresji i rejestrów języka, lecz prowadzi swoją własną grę z niewyra-
żalnością, nieopowiadalnością i milczeniem.

2.5. Liberatura

Osobny problem, ale też cenne zaplecze praktycznych i teoretycznych po-
mysłów związanych z eksponowaniem milczenia przy pomocy tekstu, stano-
wi twórczość, która nazywana jest współcześnie liberaturą (termin Zenona 
Fajfera, powstały w 1999 r.184). Łączy ona logosferę z ikonosferą, a także z do-
tykiem i całością własności percepcyjnych człowieka. Literatura uwolniona 
od bycia tylko zadrukowaną i stopniowo rozwijającą swoją fabułę w line-
arny sposób książką ma swoje źródła zarówno w Dziejach i myśli J.W. Pana 
Tristrama Shandy Laurence’a Sterne’a, Rzucie kośćmi Stephana Mallarmégo185, 
Kaligramach Guillaume’a Apollinaire’a, jak i w Ulissesie Jamesa Joyce’a, poe-
zji konkretnej czy twórczości pisarzy należących do grupy Oulipo (takich 
m.in., jak Raymond Queneau czy Georges Perec), także w przedstawionych 
już wcześniej eksperymentach z tekstem Johna Cage’a. A z polskiej tradycji 
– przede wszystkim w artystycznej współpracy Władysława Strzemińskiego 

183 G.  Deleuze, Bartleby albo formuła, tłum. G.  Jankowicz [posłowie do:] H.  Merville, 
Kopista Bartleby. Historia z Wall Street, tłum. A. Szostkiewicz, Warszawa, Wydawnictwo Sic!, 
2009, s. 71.

184 Zob. Z. Fajfer, Liberatura, czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999–2009, red. 
K. Bazarnik, Kraków, Korporacja Ha!art, 2010; Od Joyce’a do liberatury. Szkice o architektu-
rze słowa, red. K.  Bazarnik, Kraków, Universitas, 2002; J.  Olczyk, Dynamika lektury poezji 
wizualnej. W: Kulturowe wizualizacje..., dz. cyt. Por. B. Śniecikowska, Słowo – obraz – dźwięk. 
Literatura i sztuki wizualne w koncepcjach polskiej awangardy 1918–1939, Kraków, Universi-
tas, 2005; A. Karpowicz, Słowo – obraz, w: tejże, Kolaż. Awangardowy gest kreacji. Th emerson, 
Buczkowski, Białoszewski, Warszawa, Wydawnictwo UW, 2007. 

185 Nie przez przypadek to właśnie ten utwór został przekształcony w „milczący tekst” 
przez Marcela Broodthaersa – przykryte różnej grubości czarnymi liniami słowa i linijki ujaw-
niły w ten sposób rytmy i analogie między sobą, co podkreśliło muzyczno-metaforyczny cha-
rakter „białego” oryginału. To i inne dzieła plastyczne, które znaczą przez brak, można obej-
rzeć na stronie: Th e Eloquence of Absence: omission, extraction and invisibility in contemporary 
art [online] http://www.modernedition.com/art-articles/absence-in-art/erasure-in-art.html, 
dostęp: 21.03.2014.
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z Julianem Przybosiem, twórczości Franciszki i Stefana Th emersonów, nie-
których dziełach Tytusa Czyżewskiego i Stanisława Młodożeńca, poezji kon-
kretnej Stanisława Dróżdża oraz w utworach prozatorskich Stanisława Czycza. 

Liberatura z zasady swojej znosi ograniczenia zarówno co do material-
nej strony książki, jak i barier rodzajowych, gatunkowych i związanych z od-
rębnością różnego typu sztuk, form podawczych, prozy i poezji. Tekst staje 
się „częścią designu” – w odniesieniu i do materialnego, i do abstrakcyjnego 
układu całości, jak pisał jeszcze w latach 70. Raymond Federman, w komen-
tarzu do swojego utworu Double and Nothing (w języku polskim Podwójna 
wygrana jak nic186). Jest hybrydyczny, zamienia się w „tekstobraz” – jak z kolei 
ujmuje to Wojciech Kalaga187. Właśnie ze względu na połączenie w tego typu 
dziełach słowa z efektem plastycznym, grafi cznym, a także często charakter 
polisensoryczny utworów188, istnieje konieczność poświęcenia im odrębnych 
badań, pozostają więc poza obrębem tego studium. Niewątpliwie jednak, 
na co wskazuje także jedno z mott niniejszej książki, istnieje bardzo bliski 
związek liberatury z ciszą i milczeniem189 (podobnie jak i z ich językowymi 
przeciwieństwami – logoreą, potokiem składniowym i zapisem ciągłym, nie-
uwzględniającym żadnych przerw)190. 

Także tematyka i nierozłączna z nią forma niektórych dzieł z nurtu libera-
ckiego wyraźnie skłaniałyby do podjęcia tego typu rozważań – by wspomnieć 
tylko o cyklu wierszy Ostrygi z tomu pt. Powieki Zenona Fajfera, gdzie kolej-
ne tytuły są zaznaczonym w różny sposób brakiem słów: (...), ( : ), ( ; ), ( . ), 
( , ), (  ), a tekst pod spodem coraz bardziej znika191, czy o utworze Fajfera 
i Katarzyny Bazarnik pt. Oka-leczenie192. W tym ostatnim dziele moment 
śmierci i narodzin prowadzi do czarnej krawędzi w środku nietypowo zło-

186 Zob. cytat z listu do niemieckiego tłumacza umieszczony na okładce książki: R. Feder-
man, Podwójna wygrana jak nic. Prawdziwy fi kcyjny dyskurs, tłum. J. Kutnik, Kraków, Korpo-
racja Ha!art, 2010.

187 W. Kalaga, Tekst hybrydyczny..., dz. cyt., s. 87 i 82.
188 Zob. www.liberatura.pl, Kraków 2008, dostęp: 28.08.2013.
189 Na ten temat: Ł. Matuszyk, Milczenie między wierszami dzieła literackiego – referat wy-

głoszony na konferencji, artykuł w druku, w książce: Milczenie. Antropologia – hermeneutyka, 
red. A. Regiewicz, A. Żywiołek, Częstochowa, Wydawnictwo Akademii im. J. Długosza.

190 W przywoływanym wyżej utworze Federmana można spotkać właśnie obie skrajności, 
prócz dziesiątków innych znaczących rozwiązań typografi cznych.

191 Ostatni utwór cyklu zawiera tylko zdanie: „Nie odwracaj się”, bez kropki. Forma gra-
fi czna tych tytułów może również przypominać oko, twarz bądź tytułowe ostrygi, te sensy 
współgrają z niejednoznaczną, opartą na niedomówieniach, lecz mocno sensualną treścią 
wierszy. Z. Fajfer, Ostrygi, w: tegoż, Powieki, Szczecin, Wydawnictwo Forma, 2013. 

192 Z. Fajfer, K. Bazarnik, Oka-leczenie, Kraków, Korporacja Ha!art, 2009. Por. K. Bazar-
nik, Liberatura: ikoniczne oka-leczenie literatury. W: Tekst-tura. Wokół nowych form tekstu lite-
rackiego i tekstu jako dzieła sztuki, praca zbior., red. M. Dawidek-Gryglicka, Kraków, Korpo-
racja Ha!art, 2005.
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żonej i dającej się czytać z co najmniej dwóch stron książki. Po bokach są 
powiększone białe średniki na czarnym tle, przypominające embriony lub 
zawinięte w całun ciało, obok zaś strony czarne i puste. Gdy się natomiast 
książkę obróci – widać kartki z zapisem przypominającym wykres pulsu lub 
EKG (budowa tomu i układ znaków mają też kilka innych wykładni). Zmie-
rzanie od i do milczenia jest więc tutaj namacalne i unaocznione. Milcze-
niem przeniknięte są również na przykład fragmenty elektronicznego Końca 
świata według Emeryka Radosława Nowakowskiego193 – niemal każdy ekran 
zawiera niespodziewane puste pola i urwane zdania (nie mówiąc już o lukach 
fabularnych), a nawiązujący do początku i z nim hipertekstowo połączony 
koniec otoczony jest strefą czerni, która chłonie częściowo słowa. 

Można by także jako dzieła z natury swojej „liberackie” potraktować 
utwory, których niemal całkowicie lub tylko częściowo nie ma – to znaczy 
takie, które dają odczuć milczenie, ciszę przez biel stron, faktyczną nieobec-
ność tekstu. Tak jest w przypadku wierszy mających tylko tytuły: Biała plama 
Ryszarda Krynickiego czy [wiersz zamknięty] Krystyny Miłobędzkiej194. Piotr 
Michałowski, przywołując utwór Krynickiego i wpisując go w szeroko ro-
zumiany nurt poezji konkretnej, wskazuje także na „semantykę »pustego 
tekstu«” w prozie i przypomina zamysły Edwarda Stachury, odrzucone przez 
wydawcę, by w Całej jaskrawości oraz utworze pt. Fabula rasa stosować licz-
ne luki, przerwy, które miałyby powodować „utożsamienie struktury tekstu 
z aktem czytania”195. Badacz w tym kontekście umieszcza także Na przedmieś-
ciach Piotra Grzesika, gdzie znajduje się na końcu pusty rozdział. 

Pomysł Grzesika, dodajmy, jest elementem szerzej zakrojonej gry teks-
towo-wizualnej. Czytelnik otrzymuje tyle drobnych i nieco podobnych do 
siebie, z pogranicza snu i jawy, opowiadań, ile jest kart w talii, zresztą historie 
są dyskretnie oznakowane karcianymi symbolami, z czego trzy rozsiane w to-
mie opowieści noszą tytuł Pusty pokój i mają przypisane im cyfry rzymskie. 
Czwarta z tej serii to właśnie owa ostatnia część, z nagłówkiem „PUSTY PO-
KÓJ IV / PUSTE POLA” – i zawiera ponumerowane białe strony, co zmusza 
do powrotu do poprzednich cząstek i reinterpretacji całości196. Puste pola po-

193 R. Nowakowski, Koniec świata według Emeryka [online] http://www.emeryk.wici.info/, 
dostęp: 10.03.2013.

194 W utworze Krynickiego zamiast tekstu jest puste miejsce pod tytułem, z dedykacją 
„Pamięci Brunona Jasieńskiego” (co zresztą stanowi nawiązanie do identycznego, niewidocz-
nego wiersza samego Jasieńskiego pt. Nic) – R. Krynicki, Biała plama, w: tegoż, Niepodlegli 
nicości, Kraków, Wydawnictwo Znak, 1998, s. 31. K. Miłobędzka, [wiersz zamknięty], w: tejże, 
wszystkowiersze, Wrocław, Biuro Literackie, 2000, s. 9; tam też utwory zawarte w 1 linijce – 
np. na s. 275, 300. 

195 P. Michałowski, Cisza, miejsca niedookreślenia i graniczne stany słowa, „Teksty Drugie” 
1998, z. 6.

196 P. Grzesik, Na przedmieściach, Kraków, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, 1997.
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nadto, oprócz czysto przestrzennych, wizualnych skojarzeń, dodatkowo łączą 
się z grami planszowymi, szaradami oraz grą w domino – ten ostatni motyw 
podpowiada zaprojektowana przez autora okładka. Daje to, razem z wciąż 
powtarzanym w utworach motywem ciszy, milczenia i znikania, wielo-
wymiarową znaczeniowo-wizualną konstrukcję. 

Bliżej Sternowskich metafabularnych zabaw z białymi miejscami w narra-
cji i obserwacją bohatera są natomiast Łukasz Gorczyca i Łukasz Ronduda, 
autorzy książki zatytułowanej aluzyjnie W połowie puste. Życie i twórczość 
Oskara Dawickiego197. Utwór zaczyna się od czterech nieistniejących, lecz 
rozciągniętych na liczne białe strony rozdziałów (tekst pojawia się dopiero 
na 105 stronie), zaś w samym środku zapisanego utworu połowa rozdzia-
łu dziewiątego, opisana jako Środek pełnej połowy pustki, zawiera jedy-
nie rozmieszczone na kilku kolejnych kartkach same przypisy – bez tekstu 
głównego. Cyferki więc wyglądają jak zawieszone w powietrzu, pod kres-
ką rozwinięcie przypisów zajmuje nawet do pół strony, a narracja zostaje 
wznowiona wiele kartek potem w połowie zdania. Żartobliwa prezentacja ży-
ciorysu artysty-performera stała się w ten sposób sama rodzajem tekstowego 
performance’u198. Zauważmy przy tym, że wszystkie te poetyckie i prozator-
skie przykłady „nieobecnych tekstów” mają znaczące tytuły jako swego ro-
dzaju „instrukcje czytania milczenia”, wskazujące ukryty sens białych miejsc, 
a jednocześnie sama nieobecność zapisanych słów w środowisku tekstowym 
budzi niepokój i plastyczne oraz symboliczne konotacje, jest rodzajem właś-
nie odbywającego się intersemiotycznego zdarzenia.

Te liberackie lekturowe odwołania pokazują inną, niż konwencjonalna, 
aktywność tekstu, ale też domagają się innej aktywności czytelnika. Są pod-
powiedzią dotyczącą tego, czym może być tekstowe milczenie. W niniejszej 
książce pozostaję jednak przy analizie utworów, które jako teksty pisane są 
w dość tradycyjny sposób, a jedynie dopuszczają niewielkie grafi czne in-
terwencje w formę zapisu – w postaci zwiększonej ilości kartkowej bieli czy 
wariantów interpunkcji, gdzie sama architektura tekstu i jego sensoryczny 
odbiór nie są zjawiskiem pierwszoplanowym. 

197 Ł.  Gorczyca, Ł.  Ronduda, W połowie puste. Życie i twórczość Oskara Dawickiego. 
Powieść, wyd. II rozszerz., Poznań, Art Stations Foundation, 2013.

198 Nieco podobnego do Odczytu o niczym Johna Cage’a.



3. Białe znaki, tekstura i „włókna milczenia”

Przywołany w tytule termin „białe znaki” pochodzi z żargonu informa-
tycznego i dotyczy znaków niewidocznych bez specjalnego podglądu: „Bia-
łymi znakami są nazywane te symbole, które są używane w tekście i nie po-
siadają swojej reprezentacji grafi cznej. Przykładem takiego znaku jest spacja, 
tabulacja czy też znak przejścia do nowej linii (enter)”199. Rzecz jasna, w tej 
książce termin użyty jest metaforycznie – i odnosi się do tych aspektów teks-
tu, które wiążą się z obecnością ciszy oraz milczenia pomiędzy słowami, zda-
niami i cząstkami kompozycyjnymi utworów. Nie zawsze ta obecność ma-
nifestuje się w zauważalnej przewadze bieli kartki w sensie grafi cznym czy 
typografi cznym – częściej wiąże się z elementami domyślnymi zawartymi 
w języku, z możliwością pojawienia się słów i wypowiedzeń, które zostały 
z jakichś powodów przez autorów wyeliminowane lub urwane albo jedynie 
zasugerowane przez pozostały tekst; również ze specyfi czną dla danego utwo-
ru interpunkcją. 

Centrum niniejszych rozważań stanowią zatem konkretne zabiegi języko-
we, parawerbalne oraz tekstowe. Ich funkcje i stopień ważności bywają różne 
– w szczególnych przypadkach stanowią one swego rodzaju „puncta”, miejsca 
szczególnie dotkliwe dla odbiorcy, naruszające jego obojętność i pozwalające 
dopatrzeć się w nich „przypadku, który celuje we mnie” (nawiązuję tu, rzecz 
jasna, do koncepcji studium i punctum Rolanda Barthes’a dotyczącej inter-
pretacji fotografi i)200. Podobnie oddziałują plastyczne dzieła z serii „Concet-
to Spaziale” oraz „Ambienti Spaziali” włoskiego artysty Luciego Fontany201 
– rozcięte w jednym lub kilku miejscach gładkie płótna lub białe ścianki 
„otwierają się” na nowe domniemane znaczenia i światy, które potencjalnie 

199 Białe znaki [online] http://cpp0x.pl/dokumentacja/biale-znaki/274, dostęp: 3.01.2012; 
istnieje również język programowania posługujący się kodowaniem za pomocą „białych zna-
ków” (ang. white space).

200 R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografi i, przeł. J. Trznadel, Warszawa, Wydawnic-
two KR, 1996, s. 46.

201 Prace powstałe w końcu lat 50. i w latach 60., do obejrzenia pod adresem: http://www.
gagosian.com/exhibitions/lucio-fontana--may-03-2012/exhibition-images, dostęp: 8.09.2013.
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kryją się za widocznymi konstrukcjami i szparami. Miejsca te budzą u wi-
dza niepokój, mogą być w jakiś sposób dla niego „bolesne”, lecz niewątpliwie 
przede wszystkim intrygują i domagają się reakcji. Dają impuls do poszuki-
wania znaczeń.

Wróćmy jeszcze na moment do informatycznych „białych znaków”. Za-
uważmy, że są one zawsze możliwe do „wywołania” za pomocą podglądu, 
lecz w zwyczajnym tekście pozostają niewidzialne i na pozór nieistotne, choć 
w jakiś sposób nim zawiadują. Są znakami wytwarzanymi przez twórcę pro-
gramu lub tekstu, organizują jego odbiór, ale przez większość odbiorców są 
nieświadomie mijane. Nie jest moją intencją wikłać się tutaj w głębsze analo-
gie, zwłaszcza wobec obcości informatycznej materii, lecz zależy mi na pod-
kreśleniu dyskretnej, a przy tym znaczącej roli, jaką pełni cisza / milczenie 
w obrębie tekstu – czego śladem system pauz i zasygnalizowanych przerw, 
semantycznych rozsunięć, także wewnątrz zdań. Nie chodzi więc tylko o me-
taforykę bieli czy zawsze chwiejną równowagę między pustką i pełnią, ani 
także o sytuację, gdy tło staje się fi gurą, lecz przede wszystkim o współistnie-
nie obecnych oraz (pozornie) nieobecnych jednostek i układów znaczących. 
Również o udział znaków drugiego stopnia – delimitujących, porządkują-
cych i wprowadzających emocje, takich jak znaki interpunkcyjne czy podzia-
ły kompozycyjne, które wprowadzają dodatkowe sensy w obręb tekstu. 

Z kolei w drugim, związanym z programowaniem, znaczeniem „białych 
znaków” jako niewidocznego kodu wiąże się myślenie o sugestii płynącej 
z tekstu dotyczącej innego, niż ujawnione, znaczenia, związanego z wpisa-
ną w układ całości wyraźnie zaznaczoną nieobecnością słów, zdań, replik. 
Brak domyślnych elementów lub zastąpienie spodziewanych innymi rozu-
mieć można właśnie jak swego rodzaju system ukrytych instrukcji czytania, 
zawierających intencje komunikacyjne, modalność bądź sugestie dotyczące 
potrzebnych do uruchomienia procedur poznawczych. To swego rodzaju 
dodatkowe „kodowanie”, czyniące z tekstu układ z wieloma niewiadomymi 
i zarazem wieloma rozwiązaniami. Białe znaki bowiem dokonują swoistego 
„przesunięcia” widocznych znaczeń – zrekonstruowane pozwalają zobaczyć 
inny wymiar czytanego tekstu, postawić nowe pytania.

Można więc „białe znaki” potraktować jako swego rodzaju komplemen-
tarne uzupełnienie tego, co Ryszard Nycz nazywa „białym stylem”, wywo-
dzącym się z Białych kwiatów Norwida. Skojarzenie to nie jest jedynie wy-
korzystaniem powierzchownego, „kolorystycznego” podobieństwa pojęć, ale 
stanowi nawiązanie do wspomnianego już wyżej rozpoznania, jakie poczynił 
w stosunku do literatury modernistycznej Nycz. Stwierdził on bowiem, że 
zasadniczy nurt nowoczesności w literaturze wywodzi się z XIX-wiecznych 
prób „wyrażenia niewyrażalnego” – w Polsce właśnie reprezentowanych 
przez Czarne kwiaty i Białe kwiaty Norwida. Doświadczenie „przygodności 



Od antropologii milczenia do „białych znaków” 68

bytu” ujawnia się tam w stylu nawiązującym do „potocznej praktyki języ-
kowej” i ukazywaniu w parabolicznym skrócie „historycznej miazgi zda-
rzeń codziennej rzeczywistości”, „wyłania się w polu skojarzeń, koincyden-
cji, przejęzyczeń, »przesłyszeń«, ewokacji czy reminiscencji uruchamianych 
przez relacjonującego”, w słowach „przypadkowo powiedzianych, banalnych 
i stereotypowych”, „mimowolnie zapadłych w pamięć”, a które ewokują 
„całościową sytuację, której część stanowiły”202. 

Kontynuację tych zjawisk dostrzega badacz (idąc też śladem Jana Błoń-
skiego) w XX-wiecznej twórczości Mirona Białoszewskiego. Ów „biały styl”, 
który można by wiązać ze swego rodzaju dyspersją sensu i świadomością 
artystycznego (oraz metafi zycznego) ryzyka, jakie niesie ze sobą każda pró-
ba zbliżania się do rzeczywistości, ma swoje dopełnienie w dyskretnych zja-
wiskach językowych, które widoczne są już w twórczości Norwida, o czym 
częściowo była wcześniej mowa, ale dostrzegane są bardziej w poezji. Po-
jawiają się one także u Białoszewskiego i mają swoją grafi czną kulminację 
w wierszach, niemniej zarówno w prozie, jak i w twórczości poetyckiej moż-
na dostrzec u tego pisarza identyczne zabiegi. Chodzi właśnie o „białe znaki”, 
sygnały ciszy i milczenia, które przenikają przez słowa, zdania, opisywane 
zdarzenia i zapisane strony tekstu – czasem dla wyrażenia niewyrażalnego, 
czasem dla zaznaczenia zaprzestania kontynuacji mowy, a czasem – by dać 
ujście nadmiarowi ekspresji. 

W tym miejscu warto nie tylko przypomnieć, ale również odświeżyć, roz-
szerzając przy tym jego znaczenie, zapomniane pojęcie literackiej tekstury 
(ang. texture) 203, które w koncepcji Johna C. Ransoma dotyczyło właściwo-
ści języka poetyckiego w danym utworze – rytmu, fonetycznych środków 
stylistycznych, podziałów wersowych, powtarzania wyrazów, a ponadto bo-
gactwa zmysłowych odniesień, barwności i obrazowości wypowiedzi. Owa 
tekstura – złączona w organiczną całość z logiczną i treściową zawartością 
dzieła204 – miała przesądzać o poetyckości utworów, odróżniać je od prozy. 
Opis ten, brzmiący dziś mocno staroświecko, da się jednak łatwo zmodyfi ko-
wać i uwspółcześnić. 

Przede wszystkim, o czym już wyżej była mowa, nie ma obecnie wątpli-
wości co do tego, że „poetyckość” i „prozatorskość” nie tylko się nie wyklu-
czają, lecz w ogóle nie stoją w opozycji i nie podlegają już prostej estetycznej 

202 R. Nycz, Literatura epifanii a początki nowoczesności, w: tegoż, Literatura jako trop rze-
czywistości, dz. cyt., s. 97 i 95.

203 To jedno z pojęć amerykańskiej teorii literatury spod znaku New Criticism. Zob. 
Th e New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, ed. by A. Preminger, T.V.F. Brogan et al., 
Princeton 1993, s. 1277. Por. A. Burzyńska, M. Markowski, Teorie..., dz. cyt. , s. 142.

204 Nazywaną zresztą przez autora „strukturą”, a więc wbrew powszechnie przyjętym sen-
som pojęcia „struktury”, zwykle rozumianej jako przeciwieństwo treści. 
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waloryzacji. Swoją teksturę zatem ma każdy utwór właśnie jako tekst, choć 
nie zawsze jest ona wyrazista i bynajmniej nie musi się wiązać z ozdobnością, 
harmonią lub całościowością utworu – równie dobrze to stylistyczna „chro-
powatość” czy zaburzenia spójności mogą się na teksturę składać. Podkreślić 
trzeba zatem pierwotny sens tego pojęcia, zachowany w sztukach plastycz-
nych i mineralogii – jako struktury materialnej danego obiektu (co odnosi 
się nie tylko do powierzchniowej, widocznej z zewnątrz faktury, lecz i układu 
składowych elementów w przekroju bądź pod dotykiem, ich gęstości, ziarni-
stości, ciepłoty itp.). W wypadku dzieł plastycznych tekstura jest równocześ-
nie nośnikiem estetycznych doznań, współtworzy odrębny charakter obiektu, 
jest nim. Z tej perspektywy patrząc, zarówno typ papieru, krój czcionek, ko-
lorystyka (tak istotne dla liberatury), jak i układ tekstu, stopień metaforyzacji 
oraz poprawności językowej czy stylistycznego zróżnicowania, też własności 
kompozycji, czyli ogólnie: sposób posługiwania się słowem i umieszczania go 
na nośniku należeć będą do tekstury, z czym wiąże się nierozerwalnie obec-
ność „białych znaków”. 

Ostatnia modyfi kacja znaczenia wiąże się z pragmalingwistycznym, 
a zwłaszcza kognitywnym podejściem do języka. Analiza struktury językowej 
wypowiedzi wiele zyskuje pod wpływem poczynionych przez kognitywistów 
obserwacji, o których już częściowo była mowa. Jeśli zakłada się, że użycie 
słów w tekście zawsze powiązane jest z przyjęciem jakiejś perspektywy, kon-
ceptualizacji, obrazu świata czy relacji przestrzennych, to istotne w proce-
sie rozumienia stają się wszelkie wybory językowe205. Jak to celnie ujmuje 
Elżbieta Tabakowska: „»Świat przedstawiony« jest nieodłącznym elemen-
tem wszelkiej komunikacji językowej”206. Swoją wagę mają: kolejność wystę-
powania słów i ich sąsiedztwo w zdaniach oraz wytwarzane przez to relacje 
semantyczne i punkty widzenia; przywoływane poprzez język przestrzenie 
mentalne czy pojęciowe amalgamaty; jak również kryjące się za metaforami 

205 W ciągu ostatnich dekad zmieniło się mocno samo językoznawstwo i zakres jego roz-
poznań – właśnie zwłaszcza w związku z kognitywnymi, tekstologicznymi i pragmatycznymi 
analizami, które uwzględniają sferę wyobraźni, kontekstu czy wartości domyślnych oraz spo-
łecznych i kulturowych uwarunkowań – dlatego obrona utworów literackich przed języko-
znawczym formalizmem bądź metodologicznym zawłaszczeniem wydaje się już dziś zbędna. 
Wynika to także z postępującej „dedyscyplinizacji” humanistyki. Sama zaś ścisła współpraca 
między lingwistyką a wiedzą o literaturze jest nie tylko możliwa, ale i konieczna. Co w żadnym 
stopniu nie narusza potrzeby i wagi literaturoznawczych badań, które dotyczą wpływu kon-
wencji literackich oraz intertekstualności na spójność tekstu literackiego, zastosowane w nim 
formy artystycznej ekspresji oraz całościową semantykę dzieła. 

206 E.  Tabakowska, O językowych wyznacznikach punktu widzenia. W: Punkt widzenia 
w języku i kulturze, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, R. Nycz, Lublin, Wydaw-
nictwo UMCS 2004, s. 48. Por. tejże, „Natężenie świadomości”. O związkach poezji z gramatyką. 
W: Semantyka tekstu artystycznego, red. A.  Gajdzińska, R.  Tokarski, Lublin, Wydawnictwo 
UMCS, 2001. 
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(i tymi utartymi, i oryginalnymi) sugestie dotyczące postrzegania świata. 
Gramatyka i wyobraźnia organizują się bowiem nawzajem, a składnia – jest 
składnią (czyli próbą ułożenia przez kogoś) opisywanego świata. 

Językoznawstwo kognitywne, a za nim zorientowana kognitywistycznie 
poetyka przywracają zainteresowania semantyczną i stylistyczną teksturą 
prozy, także artystycznej, w powiązaniu z całością ludzkich poznawczych 
umiejętności. Peter Stockwell, który wprowadził to interesujące nas poję-
cie w obręb swojej Poetyki kognitywnej, kładzie nacisk przede wszystkim na 
„wyrazistość” jako istotną cechę tekstury, a więc na dynamiczny, zmienny 
i odwracalny układ fi gura / tło w procesie lekturowej percepcji, zależny od 
właściwości tekstu i czytelniczego odbioru. Co więcej, zarówno tekstowi, jak 
i odbiorowi przypisuje swoistą teksturę – jako predyspozycję do wytwarzania 
takiego a nie innego efektu semantycznego207. Tu jednak, akceptując podsta-
wowe tezy autora, pozostajemy przy znaczeniu podstawowym, związanym 
z językiem, by nie przekraczać cienkiej granicy oddzielającej analizę tekstu 
od psychologii recepcji, czego obawiał się również sam badacz208.

Problem udziału milczenia w utworze jest zatem kwestią jego szeroko poj-
mowanej tekstury. Proza, w tym proza narracyjna – stopniowo przez dziesiąt-
ki lat „zaszczepiana” przez rozmaitych artystów milczeniem (ale też uczest-
nicząca w ruchach awangardowych okresu międzywojennego, jak również 
w powojennej neoawangardzie i sama je współtworząca), poddana procesom 
poetyzacji i dramatyzacji – zaowocowała w drugiej połowie XX wieku for-
mami otwartymi, w tym „otwartymi do wewnątrz” na to, co musi obejść się 
bez słów. Stała się wyczulona „na owe włókna milczenia wplecione w tkankę 
słowa”, o których tak obrazowo pisał Maurice Merleau-Ponty, uwrażliwiając 
na nie swoich czytelników209.

207 Zob. P. Stockwell, Poetyka kognitywna, dz. cyt., s. 236 i nast.
208 Tamże, s. 238.
209 M. Merleau-Ponty, Proza świata. Eseje o mowie, przeł. E. Bieńkowska, S. Cichowicz, 

J. Skoczylas, wyb. i wstęp S. Cichowicz, Warszawa, „Czytelnik”, 1999, s. 156.



II.  MILCZENIE ORAZ POJĘCIA POKREWNE 
– JAKO ZJAWISKA JĘZYKOWE 
I ZDARZENIA MIĘDZYLUDZKIE





1.  Cisza, milczenie, przemilczenie oraz pauza 

– podstawowe rozróżnienia

„Czymże jest więc czas? Jeśli nikt mnie o to nie pyta, wiem. Jeśli pytają-
cemu usiłuję wytłumaczyć, nie wiem.”210 – te słowa św. Augustyna można by 
sparafrazować, wstawiając słowo „milczenie” w miejsce „czasu”, a doskonale 
pokazywałyby trudność ze zdefi niowaniem równie powszechnie występują-
cego, tak jak i czas, zjawiska. 

Mówienie o milczeniu i ciszy nie tylko bowiem nieuchronnie w jakiś spo-
sób narusza sam fenomen, a przynajmniej stwarza taki pozór211, niczym wy-
powiedzenie na głos słowa „cisza” (jak w znanym wierszu Wisławy Szymbor-
skiej212), lecz także sprawia, że zawarte w nich ludzkie doświadczenie zostaje 
zasłonięte i zinterpretowane przez język. Niejednoznaczny przekaz, który 
mógł być za ciszą / milczeniem ukryty, ulega przez to ujawnieniu i skazany 
jest na cudzą (odbiorcy) werbalizację. To tylko część paradoksów, w jakie 
uwikłana jest cisza w połączeniu z językiem. Sam fakt refl eksji o milczeniu 
/ ciszy przenosi nas jednak właściwie na inny poziom – po pierwsze, stricte 
językowy, po drugie, metajęzykowy – co w ogóle umożliwia wyjaśnienie 
czegokolwiek na temat milczenia oraz języka, a także przypomina o ich roli 
w ludzkiej komunikacji i ekspresji. 

Omawiane niżej aspekty milczenia, ciszy, przemilczenia i pauzy w wypo-
wiedzi ustnej mają także swoje odpowiedniki w zapisie tekstowym, stąd tak 
obszerne ich przedstawienie – nim będzie mowa o utworach literackich i ich 
zapisie. Przypomnijmy na początku kilka spraw podstawowych – ze świa-
domością, że tematyka ta była wielokrotnie podejmowana, a każda próba 

210 Św. Augustyn, Wyznania, tłum. i wstęp Z. Kubiak, Kraków, Wydawnictwo Znak, 1997, 
ks. XI, r. 14, s. 266.

211 Por. komentarz Bataille’a o paradoksie dźwięku wyrażającego bezdźwięk – w pracy: 
A. Sobolewska, Poeci wobec niewyrażalnego, dz. cyt., s. 233.

212 W.  Szymborska, Trzy słowa najdziwniejsze, w: tejże, Chwila, Kraków, Wydawnictwo 
Znak, 2002.
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uporządkowania tego pola jest jedynie cząstkowym przybliżeniem213 – także 
dlatego, że zarówno pojęcia związane z mową, jak i niemówieniem cechuje 
silna ambisemia (termin Aleksandra Kiklewicza214), czyli otwartość i migot-
liwość znaczeniowa związana z użyciem oraz społecznym funkcjonowaniem 
słów. Osobną jeszcze kwestią jest zastosowanie milczenia w retoryce, o czym 
będzie więcej w odrębnym rozdziale. 

Zajmijmy się teraz podstawowymi rozróżnieniami dotyczącymi omawia-
nych zjawisk językowych. Same słowa cisza i milczenie mają w języku pol-
skim różny zakres i etymologię, choć często są używane wymiennie i w nie-
których sytuacjach mogą być tożsame215. Cisza – jak to przedstawia Jolanta 
Rokoszowa, nawiązując do wcześniejszych rozważań Izydory Dąmbskiej – 
jest pojęciem szerszym, obejmuje zarówno stan materii czy przyrody, pod-
stawową właściwość świata i egzystencji, związaną ze stanem środowiska, jak 
i milczenie, tj. ludzkie niemówienie. 

Milczenie z kolei jest postrzegane dwojako. Po pierwsze, jest ono sposobem 
istnienia odrębnego człowieka (to udział w „milczeniu świata”216 – wg Roko-
szowej; lub po prostu „niemówienie niecelowe” – wg Izydory Dąmbskiej217), 
i jako takie sytuowane jest bliżej ciszy218. Proponuję przyjąć dalej nazwę 

213 Por. ironiczne uwagi A. Jaworskiego z cytowanej już po wielekroć tutaj jego autorskiej 
książki Th e Power of Silence, s. 32–34.

214 A. Kiklewicz, Czwarte królestwo. Język a kontekst w dyskursach współczesnych, Warszawa, 
PWN, 2012, s. 149.

215 K. Handke, Milczenie w przestrzeni społecznej, w: tejże, Socjologia języka, dz. cyt., s. 20; 
E. Pacławska, Opozycja mówić – milczeć w języku polskim. W: Cisza i milczenie, dz. cyt.; A. Jawor-
ski, An analysis of the Polish verb ‘milczeć’, w: tegoż, Th e Power..., dz. cyt.; T. Olearczyk, Pedagogia 
ciszy, Kraków, Wydawnictwo WAM, 2010, rozdz.1; K. Stachewicz, Milczenie wobec dobra i zła, 
dz. cyt., s. 41–43. O właściwościach słów „cisza” i „milczenie” oraz związkach frazeologicznych 
i metaforach konceptualnych z tymi wyrazami związanych – D. Zdunkiewicz-Jedynak, Obraz 
milczenia utrwalony w polszczyźnie oraz D. Korwin-Piotrowska, Słowo i brak. Wybrane aspekty 
semantyki milczenia w pracy zbiorowej [w druku] pt. Milczenie. Antropologia – hermeneutyka, 
red. A. Regiewicz i A. Żywiołek, Częstochowa, Wydawnictwo Akademii im. J. Długosza.

216 Poetyckie, personifi kujące świat zdanie Rokoszowej, że „Świat milczy – człowiek mówi” 
(tejże, Język – czas – milczenie, dz. cyt., s. 133), odnosi się do ciszy rozumianej jako nie-mowa, 
brak mowy, a przecież gdzie nie ma języka, nie może też być braku. Jest także silnie antropo-
centryczne, zwierzęta bowiem mają wiele swoich systemów dźwiękowej komunikacji, a fakt, 
że mają inny próg wrażliwości akustycznej, pozwala przypuszczać, iż ludzka cisza wypełniona 
jest dla nich odgłosami. Nie mówiąc już o tradycji mistycznej różnych kultur czy związanej 
z religijnym odbiorem przyrody i czasoprzestrzeni, gdzie właśnie świat mówi, a dokładniej 
wytwarza znaki, które człowiek powinien nauczyć się czytać, za tymi znakami zaś stoi Bóg lub 
inna siła, która w ten sposób próbuje coś ludziom przekazać; także człowiek dokonuje samo-
poznania w kontakcie z „mową” świata. W tym sensie cisza świata byłaby – nigdy do końca 
rozpoznanym – kodem złożonym.

217 I. Dąmbska, Milczenie jako wyraz i jako wartość, „Roczniki Filozofi czne” 1963, t. XI, s. 1.
218 Wprowadzona przez Rokoszową kategoria „milczenia transcendentnego”, nie dość 

jasna, bo skojarzona z jednej strony z milczeniem jako sposobem funkcjonowania człowieka 
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milczenie egzystencjalne, w najprostszym sensie – gdyż jest ono związane 
z istnieniem, samotną egzystencją człowieka, jest naturalne jak oddychanie. 
Po drugie, milczenie jest częścią ludzkiej komunikacji, i jako takie połączone 
jest z analogiczną wobec zjawiska mowy intencjonalnością oraz podmioto-
wością – zgodnie z terminologią Rokoszowej to milczenie znaczące. W każ-
dym z tych przypadków milczenia fakt, że się na zewnątrz nie mówi, nie musi 
oznaczać wewnętrznego, tj. w myślach, zaniechania języka – kwestię tę roz-
winę w następnym rozdziale.

Nawiasem mówiąc, warto zauważyć, że cisza także połączona jest z ludz-
kim „punktem widzenia”, czyli zdolnościami słyszenia, gdyż po pierwsze, 
bez specjalistycznych urządzeń nie mamy innej perspektywy, po drugie, jest 
ona zawsze „ciszą dla...” (osoby, grupy osób) – tj. akustycznym tłem lub prze-
rwą w męczącej fali dźwięków bądź stanem relaksu, w którym nie niepokoją 
drobne hałasy. Problem ciszy według innych gatunków istot żywych, także 
fakt nieustannego występowania jakichś dźwięków w środowisku jest zwykle 
poza naszą uwagą, na co duży wpływ ma, rzecz jasna, współczesna kultura 
miejska. Właśnie kategorie uwagi (koncentracji na czymś) oraz uważności 
(stanu ogólnego wyczulenia na potencjalne bodźce, łączącego nastawienie 
i predyspozycje) wydają się dla ciszy i milczenia kluczowe. Różnym stanom 
natężenia uwagi i jej profi lowania odpowiadają różne zakresy i stopnie wy-
razistości oraz znaczenie ciszy czy milczenia, gdyż od uwagi (oprócz, rzecz 
jasna, kwestii fi zjologii słuchu, siły trwania bodźców itp.) i połączonego z nią 
napięcia emocjonalnego, też pamięci, zależy odbierany efekt219. Ma to swoje 
konsekwencje także w obrębie tekstów, o czym dalej.

W komunikacyjnym sensie milczenie jest „świadomym powstrzymywa-
niem się od mowy”220, stanowi nawiązanie do paralingwistycznego systemu 
języka, jest formą zachowania, sposobem bycia i wyrazem postawy wobec 
innych. Te powiązania akcentuje Sebastian Przybyszewski, podkreślając fakt, 
że „Milczenie per se, bez odpowiedniego kontekstu werbalnego, kulturowego 
czy sytuacyjnego nie służy komunikacji”221. Sens milczenia wiąże się ze szcze-

bez innych, z drugiej zaś z poczuciem niewyrażalności istnienia, została doprecyzowana przez 
Kwirynę Handke, która twierdzi, że tylko narodziny oraz śmierć wiążą się z milczeniem trans-
cendentnym, reszta życia rozgrywa się już w relacji do mowy – zob. K.  Handke, Milczenie 
w przestrzeni społecznej, w: tejże, Socjologia języka, dz. cyt., s. 18.

219 Zob. G. Kalamaras, Reclaiming..., dz. cyt.
220 J. Rokoszowa, Milczenie jako fakt językowy, w: tejże, Język – czas – milczenie, dz. cyt., 

s. 240. Por. E. Wieczorek, O mowie zawartej w milczeniu. W: Studia de Arte et Educatione IV. 
Sztuka i wypowiedź, red. S. Sobolewski, R. Solewski, B. Stano, Kraków, Wydawnictwo Nauko-
we UP, 2009.

221 S.  Przybyszewski, Mówić, milcząc. Nie milczeć, nie mówiąc [online] http://www.
uwm.edu.pl/polonistyka/pliki/article/161/SPrzybyszewski%20Mowic%20milczac.pdf, dostęp: 
11.09.2013.
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gólną, jak chce humanistyczna tradycja, rolą człowieka jako homo loquens 
– jest ono bowiem z językiem na wiele sposobów połączone. Może być tylko 
chwilową pauzą o jasnym przeznaczeniu (sygnalizującą zmianę linii tema-
tycznej, odwrócenie ról w konwersacji bądź wahanie itp.) lub wyodrębnio-
nym „aktem mowy”, tj. milczącym parajęzykowym działaniem zagnieżdżo-
nym w danej sytuacji czy dialogu. Funkcjonuje najczęściej jako połączona 
z mimiką i postawą ciała krótka informacja zwrotna (feedback – sygnalizo-
wanie uwagi, zainteresowania czy aprobaty lub ich braku222), przeznaczona 
dla partnera dialogu, także jako odmowa odpowiedzi, celowe przemilczenie 
czegoś lub tylko pominięcie oczywistej dla mówiącego przesłanki, ewentu-
alnie sygnał inicjujący zakończenie kontaktu, pożegnanie223. Może też, jak 
pokazuje Kwiryna Handke (za Deborą Tannen i Muriel Saville-Troike), peł-
nić bardzo wiele innych ról: od pytania, zaprzeczania czy obiecywania, przez 
znieważanie, po protestowanie, a także być oznaką wielu różnych, często na-
wet przeciwstawnych, emocji czy stanów oraz cech psychicznych224. 

Istnieje ponadto zachowanie quasi-werbalne, które Izydora Dąmbska 
nazwała milczeniem mimowolnym, a które jest zamilknięciem wyrażającym 
bezwiednie silne emocje (zachwyt, zaskoczenie, cześć, sprzeczne uczucia, 
wstręt, lekceważenie itd.), przysłowiowy „brak słów” – w retoryce jest ono 
reprezentowane przez odpowiednie „fi gury zamilknięcia”225, stąd można roz-
różnić właśnie spontaniczne i kreowane zamilknięcie jako formę wyrażania 
treści domyślnych czy emocji. 

Milczenie jest ponadto „zawsze obecnym tłem” dla języka, o czym pisze 
Rokoszowa226 (tu od razu trzeba by dodać, że dotyczy to łącznie różnych ro-
dzajów milczenia), ale z samego wywodu badaczki i powołania się na wyjąt-
kowość ludzkiej mowy oraz nadrzędność mówienia jako formy komunikacji 
wynika, że i język stanowi tło dla milczenia. Są one dla siebie potencjalnie 
znaczącymi kontekstami, a w niektórych okolicznościach ten „efekt tła” jest 
w relacjach międzyludzkich oraz tekstach pisanych silnie wykorzystany. Do 
wątku tego jeszcze przyjdzie tu powrócić. I choć istnieje, według mnie, wy-
raźna obustronna dysymetria227, a więc wzajemna, lecz częściowa, „niepod-
stawialność” mowy i milczenia, to są one niezwykle blisko ze sobą związane.

222 Zob. A. Załazińska, Niewerbalna struktura dialogu, dz. cyt., s. 15 i 98.
223 Por. A. Jaworski, Th e Power..., dz. cyt.; J. Warchala, Dialog potoczny a tekst, Katowice, 

Wydawnictwo UŚ, 1991, s. 66, 80.
224 K. Handke, Milczenie..., dz. cyt.; por. A. Jaworski, Th e Power..., dz. cyt., rozdz. I.
225 Określenie stosowane przez Bronisława Drąga, zob. niżej rozdział poświęcony retoryce.
226 J. Rokoszowa, Milczenie jako fakt językowy, dz. cyt.
227 Według Rokoszowej milczenie może być zastąpione przez język, ale język przez mil-

czenie nie, według mnie istnienie problemów z tym, co niewyrażalne, także funkcjonowanie 
cogito tacité i tacit knowledge (zob. cz. I, rozdz. 1) podważają tę opinię, poza tym w codziennym 
dialogu ekonomia mówienia pozwala nam pominąć rzeczy oczywiste, więc wyrażalne, czyli 
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Jeśli chodzi zaś o funkcje milczenia znaczącego, to taką podstawową 
listę przedstawiła w swojej pracy Izydora Dąmbska. Pisała o milczeniu jako 
1) wyrazie, sposobie komunikowania myśli (np. znaku niewiedzy, wahania, 
wyrażania aprobaty, dezaprobaty); 2)  środku taktycznym działania (wte-
dy milczenie to sposób okazywania szczerości / nieszczerości, pomagania / 
szkodzenia, podkreślania wartości czynu / pomniejszania itd., maskowania 
czegoś); 3) symptomie charakterologicznym; 4) kategorii moralnej (kwestia 
dotrzymywania tajemnicy czy zobowiązań, powstrzymywania się od krzyw-
dzenia); 5) kategorii estetycznej; 6) kategorii mistycznej (niewyrażalność jako 
pełnia doświadczenia, milczenie jako forma ascezy lub kontemplacji)228. 

Milczenie jako przemilczenie, tj. celowe pominięcie jakichś treści w trakcie 
wypowiedzi, można byłoby sklasyfi kować w ramach tej koncepcji jako środek 
taktyczny działania, ale dałoby się je zinterpretować również w odniesieniu do 
funkcji charakterologicznej oznaki (niektóre osoby mają szczególną predyspo-
zycję do stosowania przemilczeń). Pełni ono także – jako forma ukrytego dzia-
łania – bardziej skomplikowaną rolę, jeśli chodzi o kwestię moralną – może się 
bowiem wiązać z celowym przemilczeniem dla czyjegoś dobra lub odwrotnie, 
z mniej lub bardziej szkodliwym ukryciem czegoś przed drugą osobą lub gru-
pą. Bywa zatem formą manipulacji i jako takie jest już nie tyle pominięciem, 
ile wręcz zatajeniem229. Zarówno milczenie, jak i przemilczenie może być też 
objawem podzielania / niepodzielania systemu wartości, a więc swego rodzaju 
aksjologicznym znacznikiem (więcej o przemilczeniu – zob. następny rozdział).

Z kolei autorzy książki Komunikacja niewerbalna w komunikacjach między-
ludzkich, Mark L.  Knapp i Judith A.  Hall, nawiązując do innych badaczy, 
wymieniają jeszcze jako funkcję milczenia ocenianie, taksowanie zacho-
wań innych ludzi230. Przypomina to o etologicznym wymiarze niemówienia, 
związanym zarówno z językiem, jak i niewerbalnym porozumiewaniem się 
– w niektórych sytuacjach milczenie sugeruje dystans, izolację lub zapewnia 
ochronną barierę członkowi grupy231, może też wiązać ze sobą wspólnotę. 

język przez milczenie częściowo jest zastępowany. Pozostaje też kwestia szczególnych przypad-
ków – artystycznych sposobów przetwarzania milczenia przez sztukę – zob. np. M. Czerwiński, 
Biała plama. Uwagi o zjawisku ciszy jako tworzywie we współczesnej poezji. W: Przestrzeń ciszy, 
dz. cyt., s. 169. 

228 I. Dąmbska, Milczenie jako wyraz i jako wartość, dz. cyt. Por. E. Wesołowska, Silence in 
Modern ‘Ancient’ Tragedies. In: Th e Language of Silence, dz. cyt.

229 To rozróżnienie między milczeniem, przemilczeniem a zatajeniem wprowadza Jolanta 
Antas – zob. tejże, O kłamstwie i kłamaniu, Kraków, Universitas, 2008, s. 195–196.

230 M.L. Knapp i J.A. Hall, Komunikacja niewerbalna w komunikacjach międzyludzkich, 
tłum. A. Śliwa, L. Śliwa, wyd. II, Wrocław, Wydawnictwo Astrum, 1997, s. 525; por. typologię 
J.V. Jensena – w: A. Jaworski, Th e Power..., dz. cyt., s. 67.

231 Por. W.  Pisarek, Pochwała milczenia, w: tegoż, Słowa między ludźmi, Warszawa, 
Wydawnictwo Trio, 2004.
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I jeszcze warto tu przywołać ponownie uwagę Anny Krajewskiej (dotyczącą 
dramatu) na temat odmiany milczenia sygnalizującego, że język, którym 
można by się posłużyć, jest „zużyty”, nie niesie już treści lub mógłby wyrazić 
tylko to, co oczywiste i zbanalizowane – to bardzo ważna, wynikająca każdo-
razowo z kontekstu i sytuacji, m e t a j ę z y kow a  f u n kc j a  m i l c z e n i a. 

Oba zjawiska, cisza i milczenie, na pozór występują w skrajnej opozycji do 
szmeru, szeptu, mowy, krzyku, dźwięku, hałasu, ale w praktyce są też skalarne, 
a biegun rzekomej bezgłośności wyznaczają w rzeczywistości fi zjologia słu-
chu i subiektywna akustyczna wrażliwość232, kontekst społeczno-kulturowy 
czy sytuacyjny, a także to, co związane jest z czynnikami psychologicznymi233. 
Ogólnie rzecz ujmując, kontekstowy (w odniesieniu do środowiska) charak-
ter zjawiska ciszy i kontekstowo-konwencjonalny milczenia234 (w odniesieniu 
do sytuacji, norm społecznych, scenariuszy działań, obyczajów konwersacyj-
nych i zasad savoir-vivre’u, rytuałów, ale też całości danej wypowiedzi, roz-
mowy, ko-tekstu) powodują, że rozpoznajemy je w rzeczywistości najczęściej 
poprzez kontrast, a nie jako zjawiska same w sobie, bo absolutna bezgłośność 
w naturalnych warunkach nie jest możliwa. Również granica między pauzą 
a milczeniem znaczącym jest płynna – stąd także bierze się względność uży-
wanych pojęć oraz stosowanych razem z nimi określeń i zwrotów nazywają-
cych rodzaje niemówienia. 

Można przy okazji zauważyć, że zarówno słowo „cisza”, jak i „milczenie” 
nie mają w języku potocznym swoich zdrobnień, a stosowane wobec nich 
stereotypowe epitety i porównania dokonują hiperbolizacji zjawisk, co wy-
nika prawdopodobnie z tego, że zwykle to słowo i dźwięk jest przedmiotem 
zainteresowania, dopiero więc nagłe uświadomienie sobie intensyfi kacji ciszy 
prowadzi do jej nazwania. Dzieje się tak mimo faktu, że milczenie ma tak 
naprawdę nadzwyczaj duży udział w mowie. Jak pisze Sławomir Śniatkowski: 

232 P. H. Lindsay i D.A. Norman, System słuchowy, w: tychże, Procesy przetwarzania in-
formacji u człowieka: wprowadzenie do psychologii., tłum. A.  Kowaliszyn, Warszawa, PIW, 
1984; A.  Klawiter, Wstęp do kognitywistyki. Wykład ósmy. Główne problemy kognitywistyki. 
Percepcja: słyszenie [prezentacja online] http://www.staff .amu.edu.pl/~klawiter/wstep-wy
klad8-2011.pdf, dostęp: 1. 09. 2012.

233 Zob. A.  Jaworski, Th e Power..., dz. cyt., s. 48–58; T. Rokosz, Pojęcia cisza i milczenie 
w ujęciu kognitywnym – prolegomena. W: Cisza i milczenie, dz. cyt. Por. Artykuły Jana F. Jacki, 
Aleksandry Kunce oraz Pawła Kuligowskiego w tomie: Przestrzeń ciszy, dz. cyt. 

234 Zob. uwagi o konwencjonalnych formach milczenia, w: A.  Jaworski, Th e Power..., 
dz. cyt. s. 78–79. Warto też zwrócić uwagę na pewien historyczno-kulturowy aspekt związany 
z krzykiem, o którym pisze Roch Sulima – w nowoczesnych społeczeństwach „rytuały głosu-
-krzyku” zostały zastąpione przez „rozbudowane rytuały milczenia, wysoce zsemiotyzowaną 
ceremonialność” (co widać na przykładzie zaniku lamentacji po śmierci bliskiej osoby) – 
R. Sulima, Niezwyczajne sytuacje wobec historycznych zmienności kulturowych „modeli świata”. 
W: Zwyczajny człowiek w niezwyczajnej sytuacji. Próba przekazania doświadczenia nieposiada-
jącego wzoru opisywalności, red. H. Gosk, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa, 2009.



Cisza, milczenie, przemilczenie oraz pauza – podstawowe rozróżnienia 79

badania psycholingwistyczne pokazują, że cisza wypełnia blisko połowę 
spontanicznej wypowiedzi. Udział ciszy nie wydaje się odbiorcy tak wysoki, gdyż 
skupia się on przede wszystkim na treści wypowiedzi słownej235.

Jeśli chodzi o udział pauz w mowie, to pauzologia wskazuje na kilka ro-
dzajów cichych przerw w wypowiedzi (prócz tzw. „pauz wypełnionych”, 
tj. będących częścią konwersacyjnego zachowania i zawierających jakieś 
dźwięki, np. wykrzyknienia, westchnienia, chrząknięcia, partykuły)236. 

Są to: 1) przerwy artykulacyjne, regulujące zgodnie z zasadami prozodii 
strumień mowy, wyznaczające granice zestrojów akcentowych, fraz, intone-
mów, wskazujące wierzchołki intonacyjne; w tym także pauzy motywowane 
gramatycznie, pojawiające się w miejscach istotnych składniowo – m.in. na 
końcach zdań, przy wtrąceniach, przed wyrażeniami spajającymi zdania 
złożone czy dopowiedzenia; 2) przerwy kompozycyjne w konwersacji, prze-
znaczone na zmianę mówców, wymianę ról między nadawcą inicjującym 
a rea gującym237; 3) przerwy przeznaczone na zmianę czy zakończenie tematu 
– chwilowe wyciszenie wypowiedzi połączone z zamknięciem linii tematycz-
nej lub całej rozmowy; 4) przerwy będące oznakami emocji lub charakteru 
osoby, np. oznaczające wahanie, aprobatę, wzruszenie, stopień trudności te-
matu itp.; 5) pauzy retoryczne – wprowadzenie przerw niegramatycznych lub 
gramatycznych, lecz nieco przedłużonych, dla podkreślenia jakiejś cząstki 
zdania, skupienia uwagi lub budowania napięcia; 6) pauzy korekty – poprze-
dzające autokorektę wypowiedzi238. 

Pauzy mają zatem po części charakter mocno konwencjonalny, mimo po-
zorów spontaniczności – są dość przewidywalne i mają swoją długość, są zwią-
zane z regułami mowy, respektowaniem zasad konwersacyjnych związanych 
z danym językiem oraz taktu, w tym reguł kulturowych. Występują wewnątrz 
wypowiedzi (w przeciwieństwie do milczenia, które na ogół może być przed, 
po lub zamiast mowy239). A ponadto pauzy są, przynajmniej w dużej mierze, 
„przekładalne” na metajęzyk – to znaczy, że da się je opisać poprzez wypo-
wiedzi informujące o końcu frazy, intonemu, zdania, zakończeniu repliki, 

235 S. Śniatkowski, Milczenie i pauza w gramatyce nadawcy i odbiorcy. Ujęcie lingwoeduka-
cyjne, Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002, s. 16.

236 Zob. J. Rokoszowa, Język – czas – milczenie, dz. cyt., s. 246; M.L. Knapp i J.A. Hall, 
Wahania, pauzy, cisza i mowa, w: tychże, Komunikacja niewerbalna, dz. cyt.; S. Śniatkowski, 
Milczenie i pauza, jw., s. 12–25; por. R. Griffi  ths, Pausology and Listening Comprehension: Th eory, 
Research, and Practice, „JALT Journal” 1990, vol. 12, no 1 [online] http://jalt-publications.
org/jj/articles/2690-pausology-and-listening-comprehension-theory-research-and-practice, 
dostęp: 22.04.2013.

237 J. Warchala, Role nadawczo-odbiorcze, w: tegoż, Dialog potoczny a tekst, dz. cyt.
238 Zob. S. Śniatkowski, dz. cyt., s. 21–22. Por. A. Załazińska, Struktura dialogu, w: tejże, 

Niewerbalna struktura dialogu, dz. cyt.
239 S. Śniatkowski, dz. cyt., s. 12.
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także o poszukiwaniu adekwatnego słowa, czy poprzez zdania sugerujące 
stosowne formy okazywania szacunku itd. Również przez analizę chwytów 
oratorskich i perswazyjnych celów wypowiedzi czy ujawnienie rządzących 
osobą mówiącą emocji. 

Standardowy odcinek mowy w większości przypadków nie przekracza 
kilku słów, co – jak słusznie zauważają Knapp i Hall:

wydaje się wskazywać na to, że koncepcja płynności mowy jest dość iluzoryczna. 
Długość pauz dzielących poszczególne fragmenty mowy waha się od kilku mili-
sekund do kilku minut i zależy od różnic indywidualnych, typu przekazu werbalne-
go, stopnia spontaniczności oraz wymogów określonej sytuacji społecznej240. 

Tak więc – dodajmy – czas trwania przerw i ich mowne otoczenie, ewentu-
alnie też częstotliwość występowania decydują o ich wymiarze komunikacyj-
nym, informacyjnym i stylotwórczym, także o różnych doraźnych funkcjach, 
w tym na przykład perswazyjnej lub estetycznej. Niezauważalna dla użytkow-
ników danego języka, naturalna pauza składniowa241 łatwo może zmienić się 
w znaczące milczenie czy będące objawem pomijania czegoś przemilczenie, 
gdy jest znacznie przedłużona i zastosowana wbrew składniowo-prozodycz-
nym czy konwencjonalnym regułom. Stanowi wtedy sposób zaznaczania 
obecności oraz indywidualności lub też inwencji czy emocji podmiotu, może 
być ponadto oznaką budowania napięcia w opowiadaniu i dokonywania 
amplifi kacji. 

W tekście pisanym natomiast – jak zauważa Lucylla Pszczołowska, pisząc 
o zjawiskach parajęzykowych – pauzy nieskładniowe są zapisywane jako wielo-
kropki, myślniki lub „wielomyślniki” (jak u Norwida czy Wyspiańskiego) 
i stanowią istotny wkład w tworzenie się obrazu mówiącego podmiotu czy 
postaci. Mogą być znakami refl eksji, emocji lub powściągnięcia emocji, cza-
sem podkreśleniem przerwy składniowej lub sposobem regulowania tempa 
wypowiedzi bądź wzmocnieniem intonacji242. 

Jak widać, cisza, milczenie oraz pauza – choć dające się funkcjonalnie roz-
graniczyć – są pojęciami bliskimi, a jako zjawiska są stopniowalne i ze sobą 
spokrewnione. Więcej o ich roli można mówić dopiero po uwzględnieniu 
specyfi ki danego tekstu.

240 M.L. Knapp i J.A. Hall, dz. cyt., s. 520.
241 O uniwersalnych, związanych z pracą ludzkiego mózgu, podziałach mowy na niewiel-

kie sekwencje, które składają się z trwających zwykle 3 sekundy fraz, oddzielonych przerwami 
– zob. E. Pőppel, Czasowa struktura wierszy, w: tegoż, Granice świadomości. O rzeczywistości 
i poznawaniu świata, tłum. A.D. Tauszyńska, Warszawa, PIW, 1989.

242 L. Pszczołowska, O zjawiskach parajęzyka w utworach literackich, „Pamiętnik Literacki” 
1969, z. 1.



2.  Pragmatyka i semantyka milczenia: 

milczenie jako zachowanie, 

akt interlokucyjny i akt semantyczny 

Człowiek, jako istota komunikująca się, mówi lub milczy (może też, meta-
forycznie rzecz ujmując, „mówić milcząc” bądź „milczeć, mówiąc”243), a jego 
milczenie – zarówno jako „tło” dla słów, jak i „fi gura”, dla której tłem są słowa 
– jest zawsze formą zachowania. Dotyczy to najrozmaitszych etymologicznych 
sensów tego wyrazu: „zachowania się” jako sposobu bycia pomiędzy ludźmi, 
wobec nich; „zachowania czegoś na własność”, tj. ukrycia, objęcia w posiada-
nie, niedopuszczenia do czegoś innych, czyli schowania dla siebie; „zachowa-
nia przed czymś lub dla kogoś”, tj. uchronienia, utrwalenia; oraz „zachowania 
czegoś dla siebie”, tj. utrzymania w tajemnicy. Powyższe wyliczenie pokazuje 
szerokie spektrum funkcji i znaczeń, jakie może mieć milczenie i jednocześnie 
pozwala bliżej mu się przyjrzeć od strony międzyludzkiej interakcji. 

Na skutek prymatu mowy i nawyku interpretacji zachowań niewerbal-
nych, w tym zwłaszcza mimiki, często przypisywana jest milczącej osobie 
intencja, przenoszona na milczenie – stąd określenia milczenia, np. „wyniosłe”, 
„pogardliwe”, „nieufne”, „życzliwe”. W żywej mowie milczenie odbierane jest 
więc jako czynność znacząca, w korelacji z innymi przejawami komunikacji 
niewerbalnej: mikroekspresją twarzy, postawą ciała, zachowaniem odległo-
ści i wyborem miejsca w przestrzeni, gestem. I tak jak one – może wyrażać 
aprobatę czy dezaprobatę, dominację lub uległość, chęć nawiązania kontaktu 
(otwarcie przestrzeni międzyludzkiej dla rozmowy, „milczenie do kogoś”) 
lub zamknięcie przed nim (wyłączenie się z rozmowy, kontaktu)244. 

Można by nawet pokusić się – wykorzystując klasyfi kację gestów Paula 
Ekmana i Wallace’a Friesena245 – o stwierdzenie, że niektóre pauzy mają cha-

243 Zob. K. Handke, Milczymy mówiąc, dz. cyt.
244 Por. J.-J.  Courtine, C.  Haroche, Cisza i opanowanie: archeologia milczenia, dz. cyt., 

s. 143.
245 Za: M.  Tokarz, Typy sygnałów niewerbalnych, w: tegoż, Argumentacja. Perswazja. 

Manipulacja, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006, s. 333.
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rakter przede wszystkim regulatorów (gestów sygnalizujących tempo, intona-
cję, porozumienie co do przejęcia inicjatywy w dialogu itp.), często zresztą 
takie znaki im towarzyszą. Natomiast inne pauzy, a także przejawy milczenia 
znaczącego, podobne są raczej do emblematów (gestów dość uniwersalnych, 
zastępujących słowa, jak wzruszenie ramion czy kiwnięcie głową na „tak” lub 
„nie” – milczenie może być również taką domyślną formą reakcji246), ilustra-
torów (gestów uzupełniających treść lub ją ikonicznie powielających – tak 
dzieje się na przykład, gdy ktoś instynktownie milknie po uwadze, że dooko-
ła jest cisza), adaptatorów (odruchów zapewniających psychofi zyczny kom-
fort, jak zmiana postawy ciała, poprawianie wyglądu własnego lub otoczenia 
– milczenie może chronić przed złymi stronami interakcji, pozwala „od-
separować się” od wypowiadanych przez kogoś treści czy czyichś zachowań) 
lub wskaźników uczuć (gestów ujawniających emocje, stan ducha – np. gdy 
w milczeniu ktoś zagłębia się we własne emocje). 

W typologii dokonanej przez Marka Knappa, uwzględniającej relację 
między kanałem werbalnym i niewerbalnym, są jeszcze wymienione ge-
sty, których funkcją jest maskowanie, a więc ukrywanie prawdziwych prze-
konań czy uczuć247, co wydaje się bardzo bliskie także jednej z podstawo-
wych funkcji milczenia. Natomiast wspomniany już tutaj Adam Jaworski 
wymienia również teatralny zabieg znieruchomienia, zamrożenia gestu 
(„frozen gesture”248) jako formę ciszy czy milczenia – co może być odmianą 
„maskowania”, lecz też oznaką wyłączenia się z komunikacyjnej gry. Te ana-
logie między milczeniem a gestem przypominają również o roli rytmu oraz 
rytuału w języku. W obu milczenie gra zasadniczą rolę – jako jednostka 
umożliwiająca powstanie rytmu, podobnie jak cisza w muzyce, oraz jako 
część niektórych gatunków mowy, takich na przykład, jak uroczysta obiet-
nica, kategoryczna odmowa czy symboliczna minuta ciszy ku czci kogoś. Co 
każe myśleć również o „teatrze życia codziennego” z jego „sceną” i „kulisa-
mi” (w ujęciu Ervinga Goff mana249).

Jak widać, do pewnego stopnia milczenie należałoby przypisać do para-
języka (razem ze sposobami artykulacji, tempem, intonacją, rytmem czy gesta-
mi fonicznymi, także westchnieniami czy głośnym nabieraniem oddechu250), 

246 Jak w przykładzie z przywoływanej już książki Jacka Warchali o dialogu: „– Widzę, że 
ci przeszkadzam./ – ... / – No to cześć!” (tamże, s. 80). 

247 Za: A. Załazińska, Aby zrozumieć każdy gest – znaczenie badań nad komunikacją niewer-
balną [online] http://magiaklamstwa.pl/mikroekspresja/ogolnie/ABY-ZROZUMIEC-KAZDY
-GEST-znaczenie-badania-nad-komunikacja-niewerbalna.html, dostęp: 27.04. 2013.

248 Zob. A. Jaworski, Introduction: An overview. In: Silence. Interdisciplinary Perspectives, 
dz. cyt.

249 E. Goff man, Człowiek w teatrze życia codziennego, przeł. E. Datner-Śpiewak i P. Śpiewak, 
oprac. i wstęp J. Szacki, Warszawa, Wydawnictwo Aletheia, 2008.

250 Por. L. Pszczołowska, O zjawiskach..., dz. cyt.
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częściowo jednak bliższe jest zachowaniom werbalnym, czyli aktom mowy. 
Milczenie może wszak zastępować wypowiedź, nadawać czemuś rangę, być 
częścią monologu lub dialogu, a więc może pełnić rozmaite funkcje poznaw-
cze, ekspresyjne, retoryczne, służyć prawdzie lub kłamstwu, być przejawem 
ludzkiej empatii, sympatii czy antypatii251. Z pierwszym i podstawowym sen-
sem „zachowania się” łączy się bowiem milczenie jako ekspresja, chęć wywo-
łania reakcji u odbiorcy – lub też jako niema replika mówiącego nastawiona 
na domysł słuchacza, a więc akt illokucyjny i perlokucyjny. Nie tyle jednak 
a kt  m ow y  ze strony milczącego252 – ze względu na brak lokucji, charakter 
pozaznakowy, choć semantyczny253 – ile zastępujący słowa (gdy są one wypo-
wiadane w myślach) bądź a kt  i nt e n c j on a l ny. Odnosi się on pośrednio 
do konkretnych znaczeń językowych albo też, co częste, nie daje się w ogóle 
przełożyć na słowa (znaczy więc przez nakierowanie uwagi na obrazy, emo-
cje, stany itp.).

Milczenie znaczące da się scharakteryzować zatem przede wszystkim jako 
akt interlokucyjny – ze względu na swój komunikacyjny charakter oraz po-
tencjalne nastawienie na sens. Natomiast wtedy, gdy pełni wyraźnie funkcję 
określonych aktów mowy, staje się aktem semantycznym (czynnością seman-
tyczną) – wszystko to w przeciwieństwie do milczenia egzystencjalnego, które 
takiej roli jest pozbawione. Sens aktu milczenia jest każdorazowo lokowany 
w napięciu między intencją milczącej osoby a otaczającymi milczenie słowa-
mi, kontekstem sytuacyjnym i niewerbalnym oddziaływaniem rozmówców, 
tak więc ma charakter względny, korelacyjny254. 

Trzeba przy tym zauważyć, co sugeruje między innymi Małgorzata 
Witkowska, analizując koncepcje M.  Merleau-Ponty’ego255, że i tak zwykle 

251 Dlatego J. Antas pisze nawet, że „W konwersacji milczenie jest zawsze semantycznie 
znaczące, a zatem zawsze jest mową”, w: tejże, O kłamstwie i kłamaniu, dz. cyt., s. 185. W tym 
kierunku szły także intuicje J.P Sartre’a, gdy pisał: „Milczenie to moment języka; milczeć, to 
nie znaczy: być niemym, to odmawiać mówienia, a więc jednak mówić.” – zob. J.P.  Sartre, 
Czym jest literatura?, w: tegoż, Czym jest literatura? Wybór szkiców krytycznoliterackich, tłum. 
J. Lalewicz, wyb. A. Tatarkiewicz, Warszawa, PIW, 1968, s. 176.

252 Choć za takim rozwiązaniem opowiadała się na przykład K. Pisarkowa – zob. tejże, 
O komunikatywnej funkcji przemilczenia, „Zeszyty Prasoznawcze” 1986, z. 1.

253 Por. J. Rokoszowa, dz. cyt., s. 225–226. Por. T.  Cieślikowska, Przemilczenie w prozie 
(W kręgu teorii sugestii), w: tejże: W kręgu genologii, intertekstualności, teorii sugestii, dz. cyt., 
s. 218. 

254 Bardzo konkretnie przedstawia sytuację milczenia znaczącego, z punktu widzenia 
przyszłej analizy etycznej, K. Stachewicz, formułując następujący schemat „struktury milcze-
nia”: „1. Racja, powód – dlaczego milczę w określonej sytuacji, wobec określonych odbiorców? 
2. Temat, przedmiot – o czym milczę? 3. Okoliczności bliższe i dalsze – wobec kogo milczę? 
W jakiej sytuacji? W jakiej kulturze, w jakim czasie? etc.” – dz. cyt., s. 17.

255 M. Witkowska, Milczenie jako warunek komunikacji. Językoznawcza interpretacja mil-
czenia u Maurice’a Merleau-Ponty’ego. W: Wyrazić niewyrażalne. Językoznawstwo, dz. cyt., 
s. 175.
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właściwe znaczenie aktu mowy pozostaje w domyśle – tak więc milczenie 
jako akt semantyczny byłoby tylko intensyfi kacją tego zjawiska. Analogicznie 
do Ingardenowskich „wyglądów trzymanych w pogotowiu” można by mówić 
o trzymanych w pogotowiu znaczeniach oraz fenomenologicznej intencji, tj. 
nakierowaniu uwagi na coś256. Nawiasem mówiąc, nie każde milczenie zna-
czące musi być związane z pragnieniem milczącej ekspresji ze strony człowie-
ka, czyli być planowaną jednostką komunikacyjną257. Czasem to okoliczności 
bądź domysły słuchacza czynią z milczącego zachowania bezgłośne znaczące 
działanie (tak jak można kogoś niechcący obrazić, zasugerować interpretację, 
wprawić w konfuzję czy rozgniewać, tak można nieświadomie nadać milczą-
cy komunikat258). 

Ogólnie rzecz biorąc, zarówno sens259 tego, o czym się milczy, wyznacza-
ny jest w jakiejś mierze przez mowę (i sytuację komunikacyjną), jak i sens 
mowy wyznaczany jest w jakiejś mierze przez milczenie (oraz sytuację ko-
munikacyjną). W wypadku mowy jako wyzwalającego znaczenie tła chodzi 
o kontekst i ko-tekst, dzięki którym można się domyślać sensu milczenia. Na 
tej podstawie Jacek Juliusz Jadacki neguje nawet w ogóle istnienie semantyki 
milczenia, twierdząc, że milczenie nie spełnia żadnej funkcji semantycznej, 
a jedynie pełni liczne funkcje pragmatyczne (i wymienia dziewięć psycholo-
gicznych pobudek sprawiających, że człowiek milczy, takich np. jak cierpie-
nie, męstwo czy duma260). Sam pisze jednak zarówno o przemilczeniu jako 
„milczeniu-o”, jak i funkcjach milczenia właściwego, którymi mogą być np. 
odmowa czy sprzeciw, co wszak wskazuje na znaczenie, tyle że relacyjne, po-
dobnie jak to ma miejsce w wypadku wielu aktów mowy. 

Rzecz jasna, semantyka milczenia wynikać musi z językowego tła, ale też 
fakt użycia milczenia w określonych sytuacjach antycypuje znaczenie – dlate-
go pozostaję przy rozwiązaniu łączącym oba komponenty znaczenia, seman-

256 Zob. R. Ingarden, Wyglądy uschematyzowane w dziełach literackich, w: tegoż, O dziele 
literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i fi lozofi i literatury, przeł. M. Turowicz, 
Warszawa, PWN, 1988, s. 338. 

257 Określenie Jerzego Faryny, postrzegającego przede wszystkim intencjonalne akty 
niemówienia – J. Faryno, Skąd wiesz, kiedy milczę? W: Semantyka milczenia, dz. cyt., s. 37. 
Por. K. Pisarkowa, O komunikatywnej funkcji milczenia, dz. cyt.

258 Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w Iwonie, księżniczce Burgunda Gom-
browicza – Iwona jest i milczy, przez co staje się dla innych prowokacją, ucieleśnieniem ich 
problemów i lęków, wyzwaniem, swego rodzaju lustrem.

259 Ze względów stylistycznych używam tu wymiennie słów „sens” i „znaczenie”, tak jak 
to się czyni w potocznym języku, pozostawiając na boku rozróżnienia fi lozofi czne Gottloba 
Fregego, w których sens wiąże się z rozumieniem języka, a znaczenie („nominat” w tłum. 
J. Pelca) odnosi się do wyznaczanych przez pojęcie obiektów.

260 Zob. J.J. Jadacki, O pojęciu milczenia. W: Semantyka milczenia. Zbiór studiów, dz. cyt., 
s. 26; J.J. Jadacki, Pragmatyczne funkcje milczenia. W: Semantyka milczenia. Zbiór studiów, 2, 
dz. cyt., s. 13.
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tyczny i pragmatyczny261. Jak słusznie bowiem zauważa Jarosław Płuciennik 
– odwołując się do prac Marvina Minsky’ego i Roberta Stalnakera – komuni-
kacja jest możliwa dzięki wartościom domyślnym (termin Minsky’ego), a pre-
supozycje należą częściowo do ludzi, nie tylko do zdań262. Natomiast o nie-
celowości rozdzielania semantyki od pragmatyki pisze wprost Roman Kalisz 
– defi niuje pragmatykę jako dziedzinę, która zajmuje się „skutecznym dzia-
łaniem człowieka poprzez użycie środków językowych”, również milczenia, 
i wprowadza pojęcie semanto-pragmatyki. Autor wśród rozmaitych „efektów 
perlokucyjnych” wymienia ponadto „zmianę psychicznego świata adresata”, 
co z powodzeniem można by odnieść właśnie do milczenia263. 

Tym także tropem, nawiązując do językoznawczych rozróżnień Jurija 
Apresjana, idzie Aleksandra Okopień-Sławińska264, wymieniając 4 rodzaje 
znaczeń: strukturalne (odnoszące się do relacji między elementami języ-
kowymi), referencyjne (ewokujące wiedzę o przedstawianej w wypowiedzi 
rzeczywistości, niosące wyobrażenie świata), pragmatyczne (związane z sy-
tuacją nadawcy i odbiorcy, modalnością zawartą w wypowiedzi265, intencją 
nadawczą itp.) oraz metajęzykowe (gdy znak odsyła sam do siebie). Jak 
widać, komponent pragmatyczny należy tu po prostu do szerszej kategorii 
znaczeń. Wbrew pozorom, mimo braku znaków, można wszystkie te typy 
odnieść także do milczenia. Znaczenie strukturalne oraz referencyjne wiąza-
łoby się z niepełną budową wypowiedzeń lub / i zawartymi w nich przemil-
czeniami, a także z możliwością pełnienia przez milczenie (przerwy, urwane 
i niepełne zdania, rozbicie jednej wypowiedzi na odseparowane cząstki, bra-
ki replik w dialogu) roli modulanta, modyfi kującego treść otaczających je 
słów. Znaczenie pragmatyczne – z formą oddziaływania przez milczenie czy 
urwane wypowiedzenie i agramatyczne pauzy na odbiorcę (czyli z aspektem 
illokucyjnym i perlokucyjnym), też z zawartą pośrednio w tekście hipotezą 
co do wypowiadającego się podmiotu (jego stosunku do wyrażanych sądów, 
emocji, wartości) oraz z wnioskami płynącymi z przedstawianej sytuacji 

261 Por. J. Labocha, Lingwistyka tekstu w Polsce. W: Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niem-
czech, red. Z.  Bilut-Homplewicz, W.  Czachur, M.  Smykała, Wrocław, Ofi cyna Wydawnicza 
Atut, 2009, s. 50; H. Vater, Wstęp do lingwistyki tekstu. Struktura i rozumienie tekstów, tłum. 
E. Błachut, A. Gołębiowski, Wrocław, Ofi cyna Wydawnicza Atut, 2009, rozdz. 4 i 5.

262 J.  Płuciennik, Presuponowanie, modele kognitywne i pragmatyka znaczników iluzji. 
W: Językoznawstwo kognitywne II, dz. cyt., s. 123–127. 

263 R.  Kalisz, Pragmatyka językowa, Gdańsk, Wydawnictwo UG, 1993, s. 9 i 54. Nie 
waha się zupełnie Adam Jaworski, tytułując swój rozdział Th e Pragmatic of Silence, w: tegoż, 
Th e Power of Silence, dz. cyt.

264 A.  Okopień-Sławińska, Semantyka wypowiedzi poetyckiej. Preliminaria, wyd. II, 
Kraków, Universitas, 2001.

265 Na wagę zagadnień związanych z modalnością w odniesieniu do utworów literackich 
zwraca uwagę W.  Bolecki – zob. W.  Bolecki, Modalność. Literaturoznawstwo i kognitywizm 
(rekonesans), w: tegoż, Modalności modernizmu, dz. cyt.
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i postawami różnych uczestników komunikacji. A znaczenie metajęzykowe – 
z zastępowaniem czasem przez milczenie komentarza do wypowiedzianych 
przedtem słów (np. milczenie jako sygnał ich niestosowności czy niepopraw-
nego użycia). Rzecz jasna, podobnie jak w wypadku znaczeń tekstów wypo-
wiedzianych, te różnorakie sensy mogą się na siebie nakładać. Przyjrzyjmy 
się teraz bliżej znaczeniotwórczemu działaniu milczenia.

Milczenie – jako „mowomilczenie” (określenie Kwiryny Handke266) – 
może być obecne w samej wypowiedzi w postaci przemilczenia i zatajenia. 
Wtedy milczenie jest w mowie współobecne, jest zbiorem ukrytych założeń 
czy informacji. Tak dzieje się, gdy mamy do czynienia z presupozycjami i su-
gestiami językowymi, nieadekwatnymi w stosunku do pytań odpowiedziami, 
chronieniem rozmówcy lub siebie przed tym, co mogłoby być nieprzyjem-
ne – autorka wymienia szereg takich sytuacji. Tak więc do pewnego stop-
nia jesteśmy w stanie „uzupełnić” tę semantyczną zawartość na podstawie 
znajomości sensu słów i zwrotów, budowy gramatycznej zdań czy występu-
jących w wypowiedzi operatorów presupozycji lub typu kwantyfi katorów. 
Oczywiście również po prostu na podstawie znajomości zasad spójności gra-
matycznej i semantycznej tekstu – ale to ewidentny brak czegoś lub sugestia 
pominięcia nadają wtórnie sens wypowiedzeniu (dlatego, przy niedostatku 
językowych kompetencji, można nie zauważyć ukrytej warstwy wypowiedzi). 

Semantyczno-pragmatycznym zapleczem dla treści niedopowiedzianych, 
ale zasugerowanych przez mowę jest również znajomość potocznych gatun-
ków mowy (w sensie Bachtinowskim267), takich jak pytanie, prośba, powi-
tanie, pożegnanie, polecenie, sprzeciw, gdyż okoliczności ich pojawiania się 
i przebieg są na tyle znane, że mogą być w całości lub częściowo zastąpione 
milczeniem. O przemilczeniu można zatem mówić dopiero wtedy, gdy z sy-
tuacji wynika, że celowo gatunki te nie zostały w całości zrealizowane. Wska-
zała na tę cechę przemilczeń przed laty Stefania Skwarczyńska, podkreślając 
fakt, iż odnoszą się one do teoretycznej pełni i potencjalnego zamkniętego 
układu268. Rozpoznaniu sensu przemilczenia sprzyja ponadto w codziennych 
kontaktach słownych umiejętność rekonstruowania scenariuszy jako ciągów 
działań i związanych z nimi słów, a więc komplementarna wobec wiedzy ję-
zykowej wiedza konceptualna269. Umożliwia ona albo uzupełnianie brakują-
cych elementów, albo w ogóle domyślenie się całego łańcucha zdarzeń i to-

266 K. Handke, Milczymy mówiąc, w: tejże, Socjologia języka, dz. cyt., s. 25.
267 M. Bachtin, Problem gatunków mowy, w: tegoż, Estetyka twórczości słownej, dz. cyt.; 

Por. T. Dobrzyńska, Gatunki pierwotne i wtórne. (Czytając Bachtina). W: Typy tekstów. Zbiór 
studiów, red. T. Dobrzyńska, Warszawa, Wydawnictwo IBL, 1992.

268 S. Skwarczyńska, Przemilczenie jako element strukturalny dzieła literackiego, w: tejże, 
Z teorii literatury. Cztery rozprawy, Łódź, Wydawnictwo Poligrafi ka, 1947. 

269 Zob. H. Vater, Wstęp do lingwistyki tekstu, dz. cyt., s. 156 i nast.
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warzyszących im wypowiedzi wyłącznie na podstawie wskazującego je hasła 
(np. „wizyta w muzeum” czy „czułe powitanie”). 

Do takich pragmatycznych mechanizmów uzupełniania informacji na-
leży również zjawisko inferencji270 – a więc wnioskowania na podstawie ze-
stawionych obok siebie danych, bowiem luki informacyjne odruchowo uzu-
pełniamy na podstawie dotychczasowej wiedzy, doświadczenia, możliwości 
percepcyjnych i znajomości języka. Nie zawsze, rzecz jasna, rekonstruujemy 
takie pominięte elementy, gdyż pewien poziom niedopowiedzenia czy bra-
ku wiąże się immanentnie z mową i ma charakter, jak to określiła Stefania 
Skwarczyńska, „przemilczeń eliminacyjnych”, pozwalających sprawnie dojść 
do tego, co w danej wypowiedzi bardziej istotne271. 

Do kolejnej grupy należy taka postać przemilczeń, których sens tkwi albo 
w kontekście kulturowym (tabu, toposy, „wielkie narracje”, wiedza politycznie 
zakazana itp.), czyli w tym, o czym się bezpośrednio nie mówi, a co jest znane, 
lecz w danej wypowiedzi czy rozmowie w ogóle wprost nie jest przywoływa-
ne (sprawa implikatur, aluzji, sugestii oraz umotywowanych sytuacją zatajeń). 
Może to być kwestia wytworzenia całego zastępczego języka o charakterze 
alegorycznym czy parabolicznym, który pozwala, mówiąc, nie wypowiadać 
się wprost o tym, co jest istotnym przedmiotem wypowiedzi. Czasem jednak 
sygnałem treści ukrytych, które domagają się domysłu odbiorcy jest właśnie 
luka w tekście pisanym – na przykład zdanie niepełne z zaznaczoną ingerencją 
cenzury, pominięcie jakiejś sceny czy wątku, który ewidentnie powinien być 
rozwinięty, zaznaczenie nagłej przerwy w dialogu i wykropkowanie zawartości.

Sens przemilczenia może też, oczywiście, wynikać z ewidentnego pomi-
nięcia czegoś, co było zapowiadane bądź należy do podjętej problematyki 
(sprawa nieświadomego pominięcia lub przemilczenia bądź zatajenia). Moż-
na tu posłużyć się słowami Krystyny Pisarkowej, która rozważa działanie 
przemilczenia i wskazuje na dwa ukryte w nim akty, bezpośredni lub pośred-
ni, których przesłanie można ująć następująco: „ja niniejszym pozbawiam cię 
informacji” oraz „sygnalizuję informację przemilczaną”272, co już zachęca do 
uzupełnienia braku. Jeśli przedmiot przemilczenia jest jednocześnie właści-
wym tematem wypowiedzi, to takie przemilczenie ma charakter „milczenia 
postulującego” (jak je nazwała Stefania Skwarczyńska273), które domaga się 
odnalezienia czegoś w pamięci, kojarzenia, aktywności poznawczej. Związa-
na jest z nim sfera wytwarzanej przez tekst sugestii – o czym pisze, rozwijając 
myśl Skwarczyńskiej, Teresa Cieślikowska274. 

270 Tamże, s. 141 i nast.
271 S. Skwarczyńska, Przemilczenie..., jw., s. 29–30.
272 K. Pisarkowa, O komunikatywnej funkcji milczenia, dz. cyt., s. 32.
273 S. Skwarczyńska, dz. cyt.
274 Zob. T. Cieślikowska, Sugestia jako zasada narracji, dz. cyt. 
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Jest jeszcze inny sens „sterowania” tekstem przez milczenie – gdy sfera 
zatajenia dotyczy tego, co jest w społecznej komunikacji lub indywidualnej 
wypowiedzi celowo pomijane, wypierane z mowy, a co nie może już innym 
być wiadome (np. przyczyna strachu, wstydu, skrywana głęboko tajemnica, 
stosunek do innych, problem „zachowania twarzy”275). To, co zatajone, sta-
je się wtedy niewidoczną ramą dla ujawnianych w słowach treści i rzutuje 
na sposób mówienia i zawartość zdań, nie jest jednak po prostu treścią do-
myślną, dającą się wydedukować – wymaga szczegółowej analizy, znajomo-
ści osób, tematu, kontekstu, przeszłości i dotychczasowego stylu mówienia, 
a i tak może nie zostać nigdy odkryte. Bywa jednak, że silnie oddziałuje na 
przebieg wypowiedzi, burząc jej zamierzoną spójność, całościowość struktur 
gramatycznych i naturalny przebieg. I czasem tylko te poszlaki dowodzą, że 
coś jest wciąż z wypowiedzi usuwane.

Do milczenia jako czynności semantycznej można byłoby również zastoso-
wać wiele cennych obserwacji dotyczących negacji jako aktu mowy, poczynio-
nych przez Jolantę Antas276. Autorka książki O mechanizmach negowania wy-
mienia na przykład trzy sensy aktów negacji – to 1) odrzucenie, tj. opór wobec 
faktów, pierwotna forma negacji; 2) kontrargumentacja, a więc doprowadzenie 
do uprzywilejowanej interpretacji, oraz 3) „odrzucenie przez wyznaczenie in-
nej kons t e l a c j i  z d ar z e ń”. Milczenie jako akt negacji mogłoby zastępować 
każdy z wymienionych aktów słownych – jako bierny opór wobec sytuacji, 
jako sposób uprzytomnienia drugiej osobie, że istnieją argumenty przeciwne 
(często w rozmowie, pod wpływem czyjegoś milczenia, mówiący zmienia 
zdanie lub niuansuje sądy czy próbuje argumentacji odwróconej), i wresz-
cie, co wydaje mi się szczególnie dla milczenia istotne, jako sposób zasuge-
rowania innego sensu, odmiennej poznawczej konfi guracji. W tym ostat-
nim przypadku nie tyle chodziłoby o inną konstelację zdarzeń (bo to trzeba 
by opowiedzieć, wskazać zależności – co już jest funkcją mowy), ile o su-
gestię zawartą w milczeniu dotyczącą możliwości zmiany uprzywilejowanej 
ich wykładni. 

Każdy mówiący ma jakiś zespół przekonań, sąd lub ogląd rzeczywisto-
ści, który świadomie bądź bezwiednie chce przeforsować – milczenie dru-
giej strony poddaje weryfi kacji ten obraz. Jeśli jest krótkie, a nie towarzyszą 
temu inne sygnały, traktowane jest jako potwierdzenie słuszności, lecz gdy 
się przedłuża – sugeruje mówiącemu zwątpienie czy zmianę perspektywy. 
Niesie bowiem ze sobą pytanie o pewność psychologiczną oraz informacyjną 

275 Por. B. Mikołajczyk, Akty zagrażające twarzy, w: tejże, Wyrażenia znieważające jako leksy-
kalne środki realizacji aktów zagrażających twarzy na przykładzie języka niemieckiego i polskiego. 
W: Kontakty językowe i kulturowe w Europie, praca zbior., 2008 [online] http://fi l.ug.edu.pl/sites/
default/fi les/_nodes/strona-fi lologiczny/14493/fi les/sgg17.pdf, dostęp: 20.11.2014.

276 J. Antas, O mechanizmach negowania, dz. cyt., s. 40–41.
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(brak słów odbiorcy może być znaczący lub nie, może mieć różną wykładnię 
– odczytanie tych intencji jest częścią interakcji). Konsekwentne milczenie 
może wywoływać wtórnie niepewność i potrzebę doprecyzowania ze strony 
mówiącego (efekt znany z sytuacji egzaminacyjnej). 

Można zaryzykować twierdzenie, że w dłuższym znaczącym milczeniu 
potencjalnie kryje się więc sugestia zawieszenia stwierdzenia czy zmiany 
modalności, bowiem aprobatywne uczestniczenie w komunikacji zwykle jest 
natychmiast uwidaczniane przez słowa (lub mimikę i gesty). W tym sensie 
akt milczenia jako reakcja na czyjąś wypowiedź działa retroaktywnie – każe 
dokonać reinterpretacji wypowiedzianego albo tylko wymusza dokonanie 
rekonstrukcji nieuświadamianej dotąd bieżącej przestrzeni dyskursu277, suge-
ruje zadanie sobie pytania, czy rzeczywiście ta przestrzeń jest wspólna i czy 
mieści się w niej także „prawda podzielana” odnosząca się do sfery przeko-
nań i wartości. Oczywiście to tylko jedna z możliwości, gdy w milczeniu, 
w związku z kontekstem, pojawia się element negacji – o takim milczeniu 
jako milczeniu semantycznie znaczącym pisała między innymi Jolanta Antas 
w książce O kłamstwie i kłamaniu278. Scharakteryzowała ona tam „akt milcze-
nia językowego” jako milczące negowanie lub wstrzymywanie się od opinii, 
ewentualnie także jej potwierdzenie, zwykle jednak jest to forma mniej lub 
bardziej jawnego nieangażowania się (w przeciwieństwie do zwykle jawnych 
aktów przemilczeń jako zabiegów retorycznych)279.

Bywa i tak, że milcząc, podkreślamy wspólnotę, zakładamy wspólną wie-
dzę o świecie i system wartości, czyli traktujemy milczenie w dialogu jako 
znak wzajemności, sygnał „rozumienia się bez słów” – albo przynajmniej 
potwierdzamy istnienie „sceny wspólnej uwagi”, jak to nazwał Michael 
Tomasello280. Rzecz jasna milczenie, jak każdy akt komunikacji niewerbalnej, 
jest bezpośrednio powiązane z tym, co wyrażane za pomocą innego niewer-
balnego porozumiewania się oraz tego, co komunikowane słowami (wcześ-
niej, później, domyślnie, na mocy presupozycji czy implikatur) – stąd mocno 
względna samodzielność wielu aktów milczenia. 

Trzeba też od razu zaznaczyć, że granica między czysto receptywnym słu-
chaniem a milczeniem znaczącym jest płynna, podobnie jak między milcze-

277 Za Ronaldem W. Langackerem: „Bieżącą przestrzeń dyskursu można zdefi niować jako 
przestrzeń mentalną obejmującą te elementy i relacje, konstruowane jako wspólne dla na-
dawcy i odbiorcy komunikatu, które stanowią podstawę komunikacji w danym momencie 
płynnie rozwijającego się dyskursu” – R.W. Langacker, Kotwiczenie, kodowanie, dyskurs, tłum. 
W. Kubiński. W: Językoznawstwo kognitywne II, dz. cyt., s. 27.

278 J. Antas, O kłamstwie i kłamaniu, dz. cyt.; tam o milczeniu i „przyzwoleniu na prawdę 
podzielaną”– s. 85.

279 Tamże, s. 196.
280 M. Tomasello, Kulturowe źródła ludzkiego poznawania, tłum. J. Rączaszek, Warszawa, 

PIW, 2001, s. 135.
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niem introspekcyjnym a nakierowanym na inną osobę milczeniem komu-
nikacyjnym oraz między „milczeniomyśleniem” a „milczeniomówieniem”. 
Milczenie może być „mową”, gdy jest zwerbalizowanym myśleniem, działa-
niem słownym, które nie przeszło przez próg artykulacji (odpowiedzią, mod-
litwą, rozważaniem, niemą prośbą, wyznaniem, przeczeniem itp.) lub w ogóle 
do niej nie było przeznaczone. A może tylko pełnić funkcje instynktownego 
nośnika emocji i poznania281, komunikacji najdosłowniej nie-werbalnej282 – 
tj. być mimowolne lub na przykład stanowić formę oporu bądź aprobaty, być 
efektem poczucia taktu lub wstydu, woli powstrzymania się od głosu, gdy 
inni milczą, czy poczucia zbędności oraz nieadekwatności słów (o takim do-
świadczeniu z dzieciństwa wypowiadała się Herta Műller283). 

Charakterystyką mowy wewnętrznej, jako mowy myśli, zajmował 
się przed niemal stu laty Lew Wygotski (na podstawie badań dzieci przez 
Piageta), a jego obserwacje wydają się w dalszym ciągu aktualne i mogą wiele 
wyjaśnić, także jeśli chodzi o naturę milczenia, które bywa taką mową. Otóż 
Wygotski pisał, że mowa wewnętrzna jest „myśleniem znaczeniami”, ale nie 
wyczerpuje się w słowach, bo nie jest oparta na fonetyce i wyrażaniu sensu 
dla innych, lecz na i nt e n c j on a l ny m , urywkowym, skrótowym odnosze-
niu się do semantyki. Jest to mowa niezrozumiała dla innych, bo idioma-
tyczna i fragmentaryczna, poza tym dochodzi w niej do symultaniczności 
sensów, gdyż myśl nie pokrywa się z szatą werbalną, czego zewnętrzne obja-
wy, w formie tzw. mowy egocentrycznej (głośnego odruchowego mówienia do 
siebie), dowodem284. W podobnym kierunku idzie Tomasello, wskazując na 
pierwotne dziecięce „protokonwersacje” – które polegają na skupianiu wza-
jemnej uwagi – oraz na intencjonalność i intersubiektywność jako podstawy 
komunikacji285. Współczesne przykłady zaburzeń mowy, mowy spontanicz-
nej czy zapisu automatycznego, tj. bez racjonalnej kontroli, potwierdzają te 
rozpoznania, pokazują s t opn i ow a l n o ś ć  we r b a l i z a c j i286 (pisze też o niej 

281 Na rolę emocji, ich związek z ciałem i myśleniem obrazami, które ma charakter nie-
językowy, wskazuje Antonio Damasio, Błąd Kartezjusza, dz. cyt. 

282 Por. P. Zonik, Kategoria interpretacji..., dz. cyt., s. 17.
283 Zob. G. Jankowicz, „Nigdy nie byłam słowem”, „Tygodnik Powszechny” 2013, nr 17–18.
284 L. Wygotski, Myślenie i mowa, tłum. E. Flesznerowa i J. Fleszner, Warszawa, PIW, 1989, 

s. 348–400. Zob. A. Załazińska, Semantyka tworzenia i rozumienia znaczeń, w: tejże, Niewer-
balna struktura dialogu, dz. cyt. Por. stanowisko Davidsona na temat języka myśli Stevena 
Pinkera – D. Davidson, Widzieć poprzez język, dz. cyt., s. 133. Davidson słusznie występuje 
przeciw językowi treściowemu i pojęciom wrodzonym, które Pinker w swoim Th e Language 
Instinct zakłada, a sam opowiada się za jednoczesnym rozwojem języka oraz myśli. Nie wyklu-
cza to jednak różnych stopni werbalizacji mowy. 

285 M. Tomasello, Kulturowe źródła..., dz. cyt., s. 82, zob. rozdz. 4.
286 Por. Afazja i autyzm. Zaburzenia mowy oraz myślenia, red. M. Młynarska i T. Smreka, 

Wrocław, Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2007.
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m.in. Adam Jaworski, w przywoływanej tu wielokrotnie książce287). A zatem, 
w przeciwną stronę, można by stwierdzić, że właśnie mowa zaburzona, wielo-
znaczna i pourywana jest refl eksem tego, co dzieje się w naszych myślach, 
może też być ekspresją tego, co zwykle chowamy dla siebie w milczeniu. 

Na inne jeszcze kwestie związane z „myśleniem mową” zwraca uwagę 
Eugeniusz Grodziński, charakteryzując postawę, którą nazywa monizmem 
umiarkowanym – zakładającym, że część naszego doświadczenia przebiega 
poza słowami. Autor twierdzi, że gdy mówimy, nasze myślenie składa się 
z „frontu myślowego”, dotyczącego tego, co jest mówione, oraz z „zaplecza 
myślowego”, związanego z obsługiwaniem mowy, lecz nie z jej wyrażaniem, 
na to zaplecze składa się „nadwyżka myślowa” (nadwyżka wobec tego, co 
wypowiadane). Kryje ona intencję komunikacyjną, stosunek do wyrażanych 
treści oraz stosunek do rozmówcy288. Śladami mowy wewnętrznej są, według 
autora, mikropauzy między fragmentami mowy głośnej. Jak sądzę, dałoby się 
rozszerzyć te stwierdzenia na sytuację, w której nie dochodzi jednocześnie 
do głośnej werbalizacji lub taką, w której wyrażanie utrudnione jest przez 
„milczeniomyślenie”. Sens milczenia znaczącego także wyznaczany jest przez 
ukrytą i niekoniecznie świadomą intencję komunikacyjną, postawę wobec 
wyrażanych przez kogoś treści i stosunek do rozmówcy, jest także pochod-
ną relacji zachodzących między interlokutorami (uczuć, dominacji / podpo-
rządkowania itp.). 

Milczenie może ponadto – jak każde zachowanie – mieć znaczenie zwią-
zane z tym, jakie inne działania nie zostały podjęte, a więc jakie słowa nie 
zostały wypowiedziane, w tym sensie nieme „nieoskarżenie” kogoś, podob-
nie jak „niepowiedzenie prawdy” (czy nieprawdy) lub „niepoinformowanie” 
jest nie do zastąpienia przez słowa – tego typu „niezaistniałe negatywne akty 
mowy” jako milczące czynności semantyczne mogą być wykonane jedynie 
poza językiem i są związane z przemilczeniami.

Istnieje także zjawisko milczenia jako zwielokrotnienia tego samego aktu 
semantycznego, chodzi o stosowanie uniku opartego na fałszywym przeko-
naniu, że nie należy czegoś mówić, bo nie jest to społecznie aprobowane albo 
mogłoby się wydawać dziwne, nietypowe, stawiając mówiącego w niezręcz-
nej sytuacji. Przez analogię do obserwacji socjologicznych związanych z ko-
munikowaniem się, które dotyczą społecznego wymiaru milczenia289, można 

287 O stopniowym przejściu między komunikacją werbalną i niewerbalną, zwłaszcza w po-
wiązaniu z koncepcją ostensywno-inferencyjną języka – zob. A. Jaworski, Th e Power of Silence, 
dz. cyt., s. 84.

288 E. Grodziński, dz. cyt., s. 103–108.
289 Zob. E.  Szczęsna, Europejska teoria empiryczna: hipoteza spirali milczenia E.  Noelle-

-Neumann. W: Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne, red. B. Dobek-
-Ostrowska, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001.
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mówić i tutaj o „spirali milczenia” w rozmowie lub monologu – przemilcze-
nie czegoś w danym momencie powoduje dalsze „akty niemówienia” jako 
konsekwencje pierwszego, co z kolei zmusza do takiego pokierowania słowa-
mi, by podporządkowały się one temu, co omijane. W ten sposób ujawnia się 
jeszcze jedna pragmatyczna funkcja milczenia, a mianowicie fakt, że może 
ono stanowić rodzaj niewidocznej, ale działającej na słowa ramy, która mo-
dyfi kuje sens wypowiedzi i znacząco przemieszcza sens interakcji w inne, niż 
ujęte w bieżącej wymianie słów, rejony. Tak właśnie może być też rozumiane 
przemilczenie290. 

290 Nawiasem mówiąc, właśnie wokół takiej „spirali milczenia” skomponowane są między-
osobowe relacje w twórczości Wirginii Woolf, co świetnie widać np. w Nocy i dniu.



3.  Milczenie w międzyludzkiej interakcji 

i „doświadczanie rozumienia” 

Chciałabym się przez chwilę zatrzymać tutaj nad relacją nadawcy i odbior-
cy milczenia oraz wytwarzaną przez milczenie sytuacją, gdyż ma to wpływ na 
dalszy przebieg wywodu291. Milczenie może mieć charakter introwertyczny, 
sygnalizować moment zastanowienia, dystansu, krytycznego oglądu, zwąt-
pienia, oddalania się we wspomnieniu, stawiania sobie pytań lub być aktem 
semantycznym nakierowanym na odbiorcę w ramach udziału w rozmowie. 
Takie milczenie w rozmowie, niczym kamień wrzucony do strumienia, cza-
sem przerywa, a częściej tylko rozdziela lub przekierowuje wątki wypowie-
dzi, zarówno własnej, milczącego, jak i drugiej strony. 

Sens milczenia jako aktu interlokucyjnego znajduje się nie tylko, co oczy-
wiste, w intencjach milczącego oraz bezpośrednim kontekście, o czym już 
była mowa, lecz również gdzieś na osi, która wyznaczana jest przez bieguny 
milczenia podległego słowom (poprzez werbalizację w myślach) lub od nich 
dalekiego; chcianego lub narzucanego (przez sytuację, wypowiedź czy zacho-
wanie drugiej osoby); wiedzy mniejszej lub większej od odbiorcy, skrywanej 
lub tylko nieokazywanej; empatii wobec innego lub jej braku; podzielania lub 
niepodzielania opinii, światopoglądu, wartości, punktu widzenia. Sytuuje się 
więc w samym centrum międzyludzkich relacji i wiąże z tym, jakie operacje 
intelektualne oraz percepcyjne, a także jakie emocje, wspomnienia, doznania 
sensualne uruchamiamy w trakcie próby zrozumienia innego. 

Jeśli przez doświadczenie rozumieć po prostu to, w czym uczestniczymy, 
a ponadto co pojawia się w nas w formie wewnętrznych doznań, to częścią 
naszego ludzkiego doświadczenia jest nasze własne milczenie oraz milcze-
nie innych, które jest dla nas doznaniem ich inności, obcości, a dokładniej: 
świadkowaniem tej inności – i przez to po części uczestniczeniem w niej. Ro-
zumienie innego człowieka, w tym rozumienie milczenia, tak jak i rozumienie 
słów osadzone jest poza tym w szerszym, wieloperspektywicznym kontekście 

291 Por. K. Stachewicz, Milczenie w komunikacji międzyosobowej, w: tegoż, Milczenie wobec 
dobra i zła, dz. cyt. 
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wyznaczanym przez ludzkie zdolności poznawcze292, własności percepcyjne, 
reguły zachowania, obyczajowość, kulturę – i łącznie składa się na to, co na-
zywam tutaj d o ś w i a d c z an i e m  ro z u m i e n i a  (innych, świata oraz siebie 
jako rozumiejącego)293. Jest to niekończący się, złożony z wielu pojedynczych 
aktów proces współpracy z wytwarzanym przez innych sensem – angażujący 
umysł, wyobraźnię, język i ciało. Oczywiście jego odwrotnością i zarazem 
dopełnieniem jest doświadczanie niezrozumienia, jako jedno z fundamen-
talnych ludzkich doświadczeń. Słowa i milczenie są w obu przypadkach za-
równo nieobojętnym medium, jak i „organem” doświadczającym oraz do-
świadczanym obiektem294. Skupię się tutaj na zaledwie paru zagadnieniach 
powiązanych z tak pojmowanym doświadczaniem rozumienia, które wydają 
mi się przydatne w dalszej refl eksji poświęconej utworom literackim i ich 
językowej strukturze – bez wchodzenia głębiej w fi lozofi czno-lingwistyczne 
rozważania i dystynkcje, które pozostawiam specjalistom. 

Rzecz jasna, typy interakcji bywają bardzo różne, podobnie jak 
i stopień nasycenia ich słowami. Pomocny może być tu podział dokonany 
przez Susan U.  Philips na interakcję porządkowaną przez mowę („struc-
tured through talk”) i interakcję porządkowaną przez milczenie („structured 
through silence”295) – gdyż w tych nadrzędnych ramach należałoby dopiero 
interpretować wszelkie odmiany wypowiedzi oraz częstotliwość czy funkcjo-
nalność milczenia, przemilczenia i pauz. Inny jest związany z nimi typ kon-
taktu, inne też podejście do informacji, inny udział domysłu oraz intelektual-
nej i emocjonalnej współpracy, choć oczywiście w ramach jednego spotkania 
te dwa typy interakcji mogą na przemian występować. 

W sytuacji, gdy milczenie nie jest rozjaśniane przez słowa, co właśnie ma 
miejsce w komunikacji porządkowanej przez niemówienie, staje się ono ro-
dzajem wypełnionego domysłami lub współodczuwaniem czy wyobraźnią 
obszernego „załącznika” danej interakcji – miejscem dokonywania znacze-
niowego przeniesienia, hermeneutycznego wysiłku296, by to, co najbardziej 

292 Por. I. Gatkowska, Przetwarzanie informacji językowej. Podstawy kognitywne. W: Interfejs 
dla osób z dysfunkcją wzroku. Model kognitywny i przykład dobrej praktyki, red. I. Gatkowska, 
W. Lubaszewski, Kraków, Wydawnictwo UJ, 2013, rozdz. 1.4.2. Autorka omawia także w kolej-
nych rozdziałach rozmaite koncepcje dotyczące procesu przetwarzania mowy i jej rozumienia, 
pokazując, jak duży jest w tym procesie udział kontekstu i doświadczenia językowego.

293 O doświadczeniu rozumienia pisze Steiner, lecz odnosi się w swoim studium do in-
terpretacji literackiej, do hermeneutyki i jej odpowiedzialności, też do umiejętności odpo-
wiadania na pytania stawiane przez tekst – G. Steiner, Wtórne miasto, w: tegoż, Rzeczywiste 
obecności, dz. cyt., s. 11.

294 Idę tu śladem McDowella (dz. cyt.) i jego koncepcji „dwóch natur”.
295 Cyt. za: A. Jaworski, Power..., dz. cyt., s. 18 i 50. Por. uwagi Mariana Stali o mowie jako 

wyspach na morzu milczenia w utworach Jana Wroczyńskiego, dz. cyt., s. 17.
296 Można posłużyć się tu określeniem Hansa-Georga Gadamera, które dotyczyły rozmowy 

hermeneutycznej i rozumienia tekstów – chodzi o „stapianie się horyzontów” (H.-G. Gadamer, 
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odrębne i intymne, mogło mieć intersubiektywne znaczenie. Tak więc częś-
cią naszego doświadczenia jest również doznawanie rozumienia, co oznacza 
nie tyle intelektualną operację rozpoznawania poszczególnych elementów 
komunikacji i ich znaczeń, logicznych i pojęciowych zależności, ile zaanga-
żowanie całej osoby w sugerowany przez innego, także przez samą obecność, 
sens297. Ten rodzaj milczenia wiąże się bardziej z akceptatywnym słuchaniem 
niż reakcją na czyjeś słowa lub niemówieniem jako wyzwaniem dla tego, kto 
mówi. Jak to ujmuje Mira Montana Czarnawska: „Słuchać tak, aby słyszeć, to 
znaczy samemu zamilknąć i pozwolić się partnerowi otworzyć”298. W konse-
kwencji umożliwia to wzajemne porozumienie.

Dialogiczną wzajemność podkreśla także Jacek Warchala, analizując 
strukturę dialogu. Badacz pisze, że „Nadawca jest w pewnym sensie nadawcą 
z woli odbiorcy”299, a świadomość nietrwałości roli aktualnie mówiącego i ko-
nieczność zamiany z tym, kto słucha, jest podstawą zaistnienia dialogu. Prak-
tycznym dowodem gotowości do dialogowania jest z jednej strony milczenie 
jako słuchanie, z drugiej – robienie przerw i wycofywanie się z mówienia, by 
dać szansę drugiej osobie. W tym sensie milczenie współkonstytuuje dialog. 
Przy okazji warto też zauważyć, że zgodnie z ideą autora monolog właści-
wie nie istnieje – jest to bowiem „dialog pozorny” (gdy nie dopuszcza się do 
głosu drugiej strony) lub „dialog jednostronny” (gdy dochodzi do rozmowy, 
lecz podczas niej jedna strona kontroluje i podporządkowuje swoim celom 
całość interakcji)300. Z czego dalej można wysnuć wniosek, że tak jak i mowa, 
milczenie może być nastawione na dialog, a więc na wymianę, domysł, reak-
cję, wspólny cel interakcji301 – albo pozostawać w opozycji do dialogu jako 
wspólnie realizowanego projektu. Monologiczne milczenie, tj. nastawione na 

Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki fi lozofi cznej, przeł. B. Baran, Kraków, Inter Esse, 1993, 
s. 356 i nast.), choć dla tego fi lozofa z oczywistych względów to język jest źródłem porozu-
mienia. W moim ujęciu idę bardziej w stronę kognitywistycznego pojmowania języka i do-
świadczenia. Zatem słowa Gadamera, wedle których posiadanie świata jest możliwe dzięki 
posiadaniu języka (przez możliwość odnoszenia się do świata, s. 402–403), rozszerzyłabym 
na ogół funkcji poznawczych człowieka, z którymi język stanowi nierozłączną całość. Wiąże 
się z tym również kwestia fenomenologicznie pojmowanej intencjonalności, która w moim 
odczuciu w niektórych sytuacjach może nie tylko towarzyszyć rozumieniu czy je poprzedzać, 
ale nawet być formą niepojęciowego poznania, a przynajmniej międzyludzkiego kontaktu 
opartego na empatii.

297 Tłem dla tych stwierdzeń są koncepcje fi lozofi czne Paula Ricoeura i Józefa Tischnera.
298 M. M. Czarnawska, Przyjazne porozumiewanie się, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, 2004, s. 62.
299 J. Warchala, Dialog potoczny a tekst, dz.cyt., s. 58.
300 Tamże, s. 10 i 38–39.
301 Nawiasem mówiąc, Warchala proponuje, by za najmniejszą cząstkę dialogu uznać nie 

pojedynczą replikę, lecz właśnie pojedynczą wymianę kwestii między nadawcą inicjującym 
kontakt i nadawcą reagującym – zob. tegoż, Dialog potoczny a tekst, dz. cyt., s. 10.
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własne przeżycia, myśli czy stany jednej osoby, tak jak i monologiczne słowo, 
które bez przyzwolenia drugiej strony podporządkowuje sobie całość inter-
akcji, jest de facto odcięciem się jednego z podmiotów od sytuacji dialogu.

Przy założeniu, że każde doświadczenie w jakiś sposób zmienia doświad-
czającego, trzeba też przyjąć ponadto, że w obrębie danej interakcji dłuższe 
znaczące milczenie zmienia samego mówiącego302. Stawia go bowiem w roli 
demonstrującego niemówienie jako postawę wobec innych, pytanie, zagad-
kę, czasem wyzwanie, umacnia w poczuciu siły (tego, który jest poza kon-
wenansami, ma prawo czy powód wstrzymać tok rozmowy) lub odwrotnie, 
pokazuje słabość (bezradność wobec tematu lub doznawanych uczuć, lęk 
przed innym, obawa kompromitacji). Może też być formą samoutwierdza-
nia się w emocjach pozytywnych lub, odwrotnie, zamknięcia się w tym, co 
negatywne: antypatii, pogardzie, nienawiści itp., albo też tylko wyrażać po-
czucie odrębności, inności czy być oznaką uprzejmego dystansu. Milczenie 
w ten sposób narzuca odbiorcy rolę „deszyfrującego” informacyjną czy emo-
cjonalną, estetyczną lub aksjologiczną nadwyżkę związaną z ukrytą intencją 
milczącego – zachowanie tego ostatniego skłania do wytwarzania sensów, 
stawiania pytań, zamieniając słuchanie odbiorcy w domysł, aktywność po-
znawczą, intelektualną lub / i emocjonalną. 

W wypadku nieoczywistej funkcji chwilowego braku słów rozmów-
ca musi zdecydować, czy ma do czynienia z nieistotnym komunikacyjnym 
tłem, dającą się wytłumaczyć okolicznościami lub przebiegiem mowy pauzą, 
zwykłą zachętą do wypowiadania się czy też ze znaczącą fi gurą, przeznaczo-
ną do uchwycenia i interpretacji. Jest przez milczenie „wezwany” do decyzji 
o uczestniczeniu / nieuczestniczeniu w zaistniałej interakcji i pracy nad jej 
właściwościami. Skoro, jak słusznie zauważa Umberto Eco w odniesieniu do 
komunikacji językowej, „wzajemne rozumienie się stanowi efekt nieustają-
cych negocjacji (i aktów miłosierdzia służących zrozumieniu cudzych prze-
konań lub formatu kompetencji innych osób)”303, a uzyskany w ten sposób 
obraz sensu ma charakter „kontraktowy”, gdyż osiągnięty jest na drodze swe-
go rodzaju mentalnych rokowań między nadawcą a odbiorcą – to tym bar-
dziej takie utajone negocjacje zachodzą w przypadku znaczącego braku słów, 
który należy do danego dyskursu. Owo „znaczenie kontraktowe” milczenia, 
związane z obustronnym domniemaniem sensu, może rzecz jasna prowadzić, 
i często w życiu prowadzi, do fałszywego rozpoznania sytuacji oraz intencji, 

302 Por. J. Tischner, Odpowiedź na pytanie, czyli wzajemność, w: tegoż, Filozofi a dramatu. 
Wprowadzenie, Paris, Éditions du Dialogue, 1990, s. 83: „Po pytaniu i po odpowiedzi – w ogóle 
po rozmowie – nie jesteśmy już tacy sami, jak byliśmy przedtem” – coś sobie zawdzięczamy, 
o coś się możemy winić.

303 U. Eco, Kant a dziobak, przeł. B. Baran, Warszawa, Wydawnictwo Aletheia, 2012, s. 272 
i nast.
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niemniej jednak jest częścią codziennych interakcji – i jednocześnie bazą dla 
milczenia jako doświadczenia międzyludzkiego304. 

Na trudności, jakie powstają przy rozumieniu wyrażonego słowami teks-
tu, zwraca uwagę Zdzisław Wawrzyniak w pracy Rozumienie tekstu i prag-
matyka tekstu305. Autor pisze o podrozumieniu (tj. rozumieniu niepełnym lub 
innym niż planowane) i nadrozumieniu (uwzględniającym znaczenia, któ-
rych w tekście nie ma) jako dwóch powodach błędnego rozumienia, a także 
o roli kilku czynników w procesie rozumienia tekstu. Są to: czynnik społecz-
ny (wpływające na rozumienie konwencje, zobowiązania społeczne, znajo-
mość werbalnej i niewerbalnej komunikacji), czynnik idiolektyczny (kwestia 
uruchamianej przez tekst indywidualnej pamięci językowej oraz tekstowej, 
przywoływania dotychczasowych doświadczeń) oraz czynnik czasowy (cho-
dzi o sytuację komunikacyjną i właściwości czasu nadania oraz czasu odbio-
ru, również o antycypację jako nastawienie do rozumienia tekstu, następnie 
integrację znaczeń wstecz i proces interpretacji – zarówno po stronie nadawcy, 
jak i odbiorcy). Poza tym rozumienie obejmuje nie tylko treść przekazu, lecz 
także rozpoznane w tekście intencje. 

W moim przekonaniu to samo dotyczy aktu milczenia, tyle że znacznie 
trudniej je jako zjawisko komunikacyjne przewidzieć, to raczej ono samo 
(o czym była w poprzednim rozdziale mowa) pełni czasem funkcję antycy-
pującą, więc proces rozumienia ze strony „słuchacza” odbywa się równolegle 
oraz ex post, z uwzględnieniem powyższych czynników. W praktyce oznacza 
to dwie konsekwencje – niewielka przewidywalność milczenia może powo-
dować silniejszy efekt zaskoczenia u odbiorcy, co pociąga za sobą większe 
prawdopodobieństwo mylnej interpretacji, po drugie zaś, z braku łączących 
obie strony słów, istnieje duże ryzyko wykładni rozłącznej i zarazem symul-
tanicznej, różnej dla obu stron komunikacji. A zatem można powiedzieć, że 
rozumienie cudzego milczenia (jeśli w ogóle do rozumienia dochodzi, bo 
przecież może ono wcale nie nastąpić) to oscylowanie pomiędzy biegunami 
podrozumienia oraz nadrozumienia306 – to one wytyczają granice ambisemii, 
korygowanej oraz ograniczanej poprzez ko-tekst i kontekst, rozpoznanie bie-
żącej przestrzeni dyskursu, stopień podobieństwa myślenia czy empatii roz-
mówców oraz niewidoczny związany z tym „kontrakt”. 

304 Takie wyraziste zależności między słowami, które padają, a treściami ukrytymi, do któ-
rych się te słowa odnoszą, pokazuje współcześnie spadkobierczyni psychoanalizy – analiza 
transakcyjna. Por. Th . A. Harris, Ja jestem OK., ty jesteś OK. Praktyczny przewodnik po analizie 
transakcyjnej, tłum. E. Knoll, Poznań, Dom Wydawniczy Rebis, 2009.

305 Z. Wawrzyniak, Rozumienie tekstu i pragmatyka tekstu. W: Lingwistyka tekstu w Polsce 
i w Niemczech, dz. cyt., s. 108. 

306 Tamże.
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O pewnym typie komunikacji zdominowanej i strukturyzowanej przez 
milczenie bardzo ciekawie pisze Robert Szuksztul, omawiając tradycję zen 
– przedstawia on, oprócz „milczenia, które milczy” i zwykłej mowy, także 
„milczenie, które mówi” oraz właśnie „mowę, która milczy”. W praktyce 
zen oznacza to „dyskurs paradoksalny”, „stwierdzenia tautologiczne”, meta-
foryczne, unikanie odpowiadania na pytanie oraz, jak to celnie ujął autor, 
„zrywanie kontekstu” (tj. celowe odnoszenie się do innego kontekstu, niż 
ten wyznaczony przez przedmówcę, bez sygnałów zakończenia tematu czy 
zmiany wątku)307 przez jednego z interlokutorów – co daje w efekcie „grę na 
granicy języka pomiędzy mową a milczeniem”. Znaczenie wypowiadanych 
słów oraz sens całej interakcji między mistrzem a uczniem są przeniesione 
w sferę pozajęzykową. Takie „mówienie unikowe” [określenie moje – DKP], 
wraz z przemieszczeniem znaczenia i lokowaniem go w sferze intencji, 
intuicji, pozasłownych olśnień czy działania – dopełnia obraz funkcjonowania 
milczenia i języka. Jego istotą jest s e m ant yc z n e  ro z s u n i ę c i e, powstałe 
między cząstkami dialogu (pytaniem do mistrza i jego odpowiedzią – czasem 
zastępowaną gestem, jedną powtarzaną frazą lub wyłącznie milczeniem czy 
jakąś czynnością), między znaczeniem dosłownym a oderwaną od niego nie-
jednoznaczną wykładnią czy wręcz jej brakiem, także pomiędzy sąsiednimi 
obrazami czy scenami308. 

Przypomina to z kolei uwagę Ryszarda Handkego o tym, że milczenie 
oznacza „postawienie odbiorcy w sytuacji kryzysowej”, gdyż pozbawia go 
możliwości bezpośredniego odnoszenia się do wypowiadanych treści, ale ta 
sytuacja kryzysowa „wymusza na nim skupienie uwagi, uprzytamnia mu, że 
na powiadomienie nie dość pozwolić, że [...] obiekt interpretacji trzeba naj-
pierw stworzyć samemu309. Spróbujmy podążyć dalej tą myślą. Rzecz jasna, 
nie działa tak każde milczenie, nawet nie każde znaczące, gdyż w tysiącach 
codziennych banalnych sytuacji niewygoda i niejasność milczenia szybko 
zażegnywane są przez słowa. Jednak tam, gdzie chodzi o istotne porozumie-
nie między osobami, milczenie rzeczywiście zamienia się w swego rodzaju 
„negocjację” znaczenia sytuacji czy tematu rozmowy albo wzajemnych re-
lacji. Oczywiście nie ma tu mowy o negocjowaniu bezpośrednim, bo to już 
kwestia języka, dyskusji, lecz o dopasowywaniu treści do milczenia, znajdo-

307 R. Szuksztul, Milczenie i cisza w tradycji zen. W: Cisza i milczenie. Społeczno-kulturowe 
mechanizmy kreowania emocji, dz. cyt., s. 278, 279, 281.

308 Por. środki w poezji Szymborskiej, związane z milczeniem, a wymieniane przez Dorotę 
Wojdę, dz. cyt. Podobny na pozór efekt „mowy, która milczy” osiągnął dwudziestowieczny 
dramat, choć to nie kontemplacja i stawianie wyżej bycia oraz porozumienia poza słowami 
niż językowego porozumienia, lecz właśnie fundamentalna, mimo wysiłków, trudność, wręcz 
niemożność międzyludzkiej komunikacji wydaje się leżeć u jego podstaw. 

309 R. Handke, Milczenie w perspektywie oczekiwań. W: Semantyka milczenia, dz. cyt., s. 49.
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waniu uzasadnień, wypełnianiu luk domysłem czy tylko intencjonalnym na-
stawieniem na sensy, które mogą się wiązać z cudzym punktem widzenia310. 
Warto nawiązać tutaj do greckiej etymologii słowa kryzys – grecki czasownik 
krinein oznaczał także odsiewanie, przesiewanie i podejmowanie decyzji311. 
A więc „kryzys” to jednocześnie szansa rozróżnienia, moment przełomowy, 
w którym dokonuje się wyboru. Ujawnia się w ten sposób kolejny, kairotyczny 
sens milczenia (więcej na ten temat w zakończeniu następnego rozdziału) 
i jednocześnie ukazuje się tkwiąca w nim szansa na głębszą komunikację. 

O takim porozumieniu poza słowami pisał Jacques Lacan w odniesieniu 
do sytuacji terapeutycznej: 

aby mogło milczeć, jestestwo musi mieć coś do powiedzenia, tzn. musi dysponować 
właściwą i bogatą otwartością samego siebie, wtedy dopiero zamilknięcie ujawnia 
i utrąca gadaninę. Jako modus mówienia, zamilknięcie artykułuje zrozumiałość je-
stestwa tak źródłowo, że rodzi się z niego rzeczywista możność słyszenia i przejrzy-
ste wspólne bycie312,

a za nim Herman Lang: „Milczenie przywołuje innego, by wyszedł ze swo-
jego wyobrażeniowego odosobnienia i zwrócił się ku sferze, w której język 
mówi nieco bardziej pierwotnie”313. Można powiedzieć, że im więcej takiego 
milczenia „przywołującego innego”, tym większy pożytek dla wzajemnego 
kontaktu oraz nie tylko rozumienia, lecz i porozumienia. 

Z jednej strony zatem mamy „kruchość” mowy, jej podatność na agra-
matyczne „połamanie”, na niepełność, zanik, też czasem utratę sensu, z dru-
giej – w sprzyjających okolicznościach – pozyskiwanie głębszych znaczeń 
spoza mowy, poczucie wspólnoty. W naturalnym kontakcie twarzą w twarz 
„negocjowaniu” pozajęzykowych znaczeń służy mowa ciała oraz aktywna 
uważność, otwierająca pamięć, wiedzę, wyobraźnię i zmysły, połączona ze 
„słuchaniem dialogicznym”, które jest – jak to nazywają autorzy tego określe-
nia John Stewart i Th omas Milt – „lepieniem wzajemnych znaczeń”314. Daje 
ono poczucie wspólnej teraźniejszości zawartej w milczeniu, otwiera na wza-
jemność, przestrzeń obcowania z drugim, o której pisał Józef Tischner, że 

310 Por. A. Załazińska, Niewerbalna struktura dialogu, dz. cyt., s. 58.
311 http://www.biblestudytools.com/lexicons/greek/nas/krisis.html; Por. M.  Bochenek, 

Pojęcie kryzysu, w: tegoż, Rozważania historyczno-semantyczne na temat kryzysów ekono-
micznych [online] http://www.aunc.ekonomia.umk.pl/Pliki/2012/11_Bochenek.pdf, dostęp: 
15.09. 2013.

312 Cyt. za H.  Lang, Język i nieświadomość. Podstawy teorii psychoanalitycznej Jacques’a 
Lacana, tłum. P. Piszczatowski, Gdańsk, Słowo/obraz terytoria, 2005, s. 124.

313 Tamże, s. 123.
314 J. Stewart, Th . Milt, Słuchanie dialogiczne: lepienie wzajemnych znaczeń. W: Mosty za-

miast murów, dz. cyt., s. 234 i nast. Por. A. Załazińska, Odbiorca jako współtwórca dialogu, 
w: tejże, Niewerbalna struktura dialogu, dz. cyt. 



Milczenie oraz pojęcia pokrewne – jako zjawiska językowe i zdarzenia międzyludzkie  100

zawiera się w formule „wiem, że mnie rozumiesz, więc jesteśmy”315. W wer-
sji ostrożniejszej i jednocześnie bardziej uniwersalnej mogłoby to brzmieć 
„próbujemy nawzajem doświadczyć rozumienia siebie i swoich światów, więc 
jesteśmy”. 

W tekście literackim takie próby względem siebie podejmują bohatero-
wie, a w odbiorze tekstu literackiego odpowiednikiem tego doświadczenia 
jest – zorientowana na współpracę ze słowami i „białymi znakami”, będąca 
odpowiednikiem takiego słuchania i formą uważności – lektura. Taką właś-
nie lekturę mam nadzieję zaproponować w analizach utworów. 

315 J.  Tischner, Przestrzeń obcowania z drugim, w: Filozofi a dramatu, dz. cyt., s. 229. 
Por. T. Gadacz, Milczenie, „Tygodnik Powszechny” 1983, nr 10.



4. Milczenie a retoryka 

W odniesieniu do retoryki można właściwie mówić o trzech kręgach za-
gadnień związanych z milczeniem – o milczeniu w retoryce, retoryce milcze-
nia oraz milczeniu retoryki. Wszystkie trzy dotykają problematyki samego 
tekstu, jego konstrukcji oraz właściwości stylistycznych oraz celów perswa-
zyjnych. Dotyczą również, co oczywiste, dziedziny actio, która zajmuje się 
wykonaniem, tj. wygłaszaniem tekstów (w tym kwestią prozodii, akcentów 
retorycznych, gestykulacji, mimiki, postawy, kontaktu z odbiorcą). Ta ostat-
nia sfera będzie nas tu jednak interesować tylko o tyle, o ile przyjęte roz-
wiązania w obrębie tekstury sugerują jakąś interpretację prozodyczną bądź 
odzwierciedlają jakiś typ zachowań. 

Milczenie w retoryce reprezentowane jest w ramach inwencji oraz elokucji 
przez różnego rodzaju zabiegi retoryczne (fi gury myśli, fi gury mowy, tropy), 
które milczenie przedstawiają lub sugerują, ewokują. Ma też swój wymiar 
kompozycyjny – połączony z rozmieszczeniem, natężeniem i funkcjonowa-
niem różnego typu celowych przerw, a zatem z wewnętrznymi podziałami 
tekstu; ewentualnie z zastosowaniem ordo artifi cialis, czyli porządku naru-
szającego naturalny przebieg opowieści. Natomiast retoryka milczenia poka-
zuje, jak oddziałuje na odbiorcę to, co ze względów społecznych, politycz-
nych, obyczajowych, religijnych, psychologicznych itp. zostało przemilczane 
oraz uznane za niewypowiadalne – a więc dotyczy perswazji uwzględniającej 
nieobecność jakichś tematów albo ich występowanie jedynie w formie suge-
stii, presupozycji, aluzji. Chodzi o pośrednie oddziaływanie treści przemil-
czanych na sens wypowiedzi oraz jakość ludzkich relacji, także o językowe 
sposoby nazywania tego, czego nazwa pozostaje w milczeniu (język ezopowy, 
peryfrazy, eufemizmy, metafory itp.). Z perspektywy retoryki milczenia 
niektóre fi gury nabierają innego sensu, bo łączą się z szerszym społeczno-
-kulturowym kontekstem. Tak też można rozważać argumentum ex silentio – 
a więc wnioskowanie na podstawie milczenia. Przerwanie komunikacji, brak 
przekazów na jakiś temat może być potwierdzeniem, zaprzeczeniem jakiegoś 
stanu bądź źródłem domniemań316. 

316 Por. J. Topolski, Wnioskowanie z milczenia źródeł (argumentum ex silentio), w: tegoż, Me-
todologia historii, wyd. III popr. i uzup., Warszawa, PWN, 1984, s. 399–400;  J. Jabłońska-Bonca, 
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Milczenie retoryki rozumiane jest tu natomiast w odniesieniu do toposu 
niewyrażalności (nieopisywalności)317, ujawnia się poprzez podkreślanie 
w języku „braku słów”, co widać zarówno w sztuce oratorskiej, codziennym 
użyciu mowy, jak i w utworach literackich. Topos ten bywa wyrażany wprost 
bądź przy pomocy fi gur oraz tropów (np. konwencja pochlebstwa bądź 
mowy pogrzebowej), jak również jest używany właśnie w formie bezgłośnej, 
gdy wyjątkowa sytuacja wskazuje przyczynę nagłego zapadnięcia milczenia. 
Za przerwaniem toku wypowiedzi może kryć się faktyczna, spowodowana 
emocjami bądź nadmiarem gromadzących się sensów318, niemożność dal-
szego mówienia lub tylko chwilowy kłopot ze znalezieniem odpowiednich 
słów bądź odwagi do wyrażenia czegoś publicznie. A może to być też celowe 
podkreślanie niewyrażalności – w związku ze specyfi cznymi własnościami 
omawianego zjawiska lub poczuciem niemożności jego poznania319. Milcze-
nie bywa ponadto stosowane w postaci retorycznej gry, przesady, gdy ma os-
tentacyjnie sygnalizować rzekome wystąpienie problemów z ujęciem czegoś 
w słowa (mówca milknie wtedy w sposób „teatralny”). 

Ogólnie rzecz biorąc, relacja retoryka – milczenie wiąże się z problemem 
kreacji podmiotu retorycznego. Zarówno znaczące przerwy w mówieniu, 
częste stosowanie milczenia w formie planowanego efektu, jak i nieodpowia-
danie na pytania czy zachowywanie milczenia, gdy inni prowadzą rozmowę, 
również unikanie wypowiedzi jest przejawem stylu mówcy oraz sposobem 
wywierania psychologicznego wpływu czy sugerowaniem aktu illokucyjnego 
i perlokucyjnego. To samo dotyczy niepełnych konstrukcji wypowiedzeń – 
styl oparty na zabiegach bazujących na unikaniu wybranych słów czy pełnych 
zdań pośrednio charakteryzuje mówiącego i silnie oddziałuje na odbiorcę, 
sygnalizując stan emocji, obecność treści utajonych czy tylko sugerowanych. 

Jest jeszcze jeden, etyczny wymiar milczenia powiązany z retoryką – moż-
liwość stosowania milczenia, przemilczenia, urwanych zdań itp. do manipu-
lacji, okazywania pogardy, sugerowania treści nieprawdziwych bądź szkodli-
wych, sarkazmu, triumfu z powodu pokonania kogoś, podkreślania czyjegoś 
błędu czy niższej pozycji w relacji, czyli do zachowań powiązanych z erystyką. 
Po drugiej stronie jest zaś to wszystko, co można by nazwać tutaj eutoryką 
– a więc sztuką takiego mówienia, które nastawione jest na porozumienie, 
życzliwość, ustępstwo czy kompromis, pozostawienie jakiejś kwestii bez ko-
mentarza, by umożliwić zwierzenie albo nie powodować czyjejś konfuzji, 

Prawnik a sztuka negocjacji i retoryki, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2002, 
s. 252 i 301.

317 Zob. E. Curtius, Topoi niewyrażalności, w: tegoż, Literatura europejska i łacińskie śred-
niowiecze, tłum. i oprac. A. Borowski, wyd. I, Kraków, Universitas, 1997, rozdz. VIII.

318 Por. E. Balcerzan, Niewyrażalne czy nie wyrażone?, „Teksty Drugie” 1997, z. 2.
319 Zob. K. Bartoszyński, Między niewyrażalnością a niepoznawalnością, w: tegoż, Kryzys 

czy trwanie powieści, dz. cyt.
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nie eskalować konfl iktu czy pozwolić komuś na namysł bądź autokorektę. 
Chodzi o wychodzenie rozmówcy naprzeciw, ofi arowanie mu swojego czasu, 
cierpliwości i uważności w formie przychylnego milczenia, też o powstrzy-
mywanie się od mówienia, by samemu nie powiedzieć czegoś raniącego lub 
pominąć czyjś nietakt. A gdzieś pomiędzy nimi sytuuje się zapewne, niegdyś 
szczególnie uważnie rozpatrywana przez traktaty poświęcone retoryce, sfera 
społecznej poprawności, dyplomacji, „polityki milczenia”, która nakazywała 
kontrolować swoją twarz, jak również „nastroje, temperament, instynkty, 
namiętności i słowa”320. Zresztą każda z dziedzin społecznych ma swoje nie-
pisane zasady milczenia – sądownictwo, obronność, dydaktyka, religia, biznes 
czy marketing polityczny mają swoje strategie w tej mierze.

Ze względu na dalszą część pracy zajmę się tutaj bliżej przede wszystkim 
pierwszym obszarem, tj. „milczeniem w retoryce”, w tym szczególnie nie-
którymi fi gurami, choć w pewnym zakresie „milczenie retoryki” i „retoryka 
milczenia” łączą się z paletą ofi arowywanych dla ekspresji milczenia środków 
stylistycznych, więc konieczne jest nawiązanie i do nich. Pomijam natomiast 
w ogóle sprawę tropów i sposobów tematyzowania czy obrazowania w sło-
wach problemu milczenia bądź niewyrażalności. 

Zauważmy najpierw podkreślany powszechnie paradoks milczenia jako 
„niewypowiedzianego” oraz retoryki – większość środków stylistycznych łączo-
nych zwykle z milczeniem wyrażana jest w słowach, nie darmo wszak sama re-
toryka wywodzi się etymologicznie od mowy. Można więc albo w ogóle ograni-
czyć się do wskazywania milczenia jako takiego, czyli braku słów w określonych 
miejscach wypowiedzi, albo wymienić także zabiegi, które w rozmaity sposób 
ewokują milczenie lub je w sobie zawierają (jak to jest w przypadku struktur do 
końca niewypowiedzianych czy w środku niepełnych). A można uwzględnić 
także sposoby wytwarzania milczenia jako efektu oratorskiego, wreszcie wska-
zać stricte językowe tropy i toposy związane z milczeniem. Pokazuje to pewną 
skalę werbalizacji milczenia, której jednym biegunem jest bezmowność, a dru-
gim pełna wypowiedź poświęcona milczeniu czy ciszy. Spróbujmy przedstawić 
kolejne stopnie, zatrzymując się właśnie przed drugim biegunem. 

Zanim te stopnie werbalizacji milczenia zostaną pokazane w formie syn-
tetycznych punktów, warto jeszcze przyjrzeć się kilku różnorakim dotych-
czasowym propozycjom i rozwiązaniom. W Retoryce literackiej Heinricha 
Lausberga hasło łacińskie „silentium” (cisza, milczenie) przenosi nas bezpo-
średnio wyłącznie do apozjopezy, tam opisane są różne jej rodzaje wynikają-
ce z motywacji oratora (np. własnych emocji mówiącego lub chęci uwzględ-
nienia emocji czy poglądów audytorium)321. Apozjopeza zaś (gr. aposiopesis, 

320 J.-J. Courtine, C. Haroche, Cisza i opanowanie: archeologia milczenia, dz. cyt., s. 142–145.
321 H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, tłum., wstęp i oprac. 

A. Gorzkowski, Bydgoszcz, Wydawnictwo Homini, 2002. Por. A. Gorzkowski, „Tacent, laudant”. 
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łac. reticentia322 – urwanie zdania, zamilknięcie w trakcie wypowiedzi) należy 
do fi gur myśli powstałych przez detrakcję, czyli pominięcie, usunięcie jakie-
goś składnika323. Pozostałe to: percursio (szybkie przebiegnięcie tematu, dy-
namiczne wyliczenie wybranych elementów, skrót biegu wydarzeń; gdzie in-
dziej wymieniane jako odmiana brachylogii lub forma praeteritio); brachylogia 
(mówienie hasłowe, lakoniczne, takie jak na przykład w rozkazach; także 
skrótowa relacja, streszczenie myśli, argumentacji, podanie najważniejszych 
danych – w j. polskim używa się też terminu brewilokwencja, od łacińskiego 
breviloquentia, odpowiednika brachylogii); praeteritio (oznajmienie o zamie-
rzonym pominięciu wątków czy elementów składowych). 

Natomiast do fi gur słów powstałych również przez detrakcję należą 
u Lausberga: elipsa (pominięcie elementu domyślnego w zdaniu; tu też za-
liczona jest przerwa, by nie wymówić tego, co uważane za nieprzyzwoite, 
a także formy utartej synekdochy, zakładające przyległość pojęciową między 
użytym słowem a całą potencjalną frazą); zeugma (pominięcie orzeczenia 
domyślnego w rozbudowanych konstrukcjach składniowych, wraz z syllepsą, 
jako konstrukcją przywołującą, przez brak powtórzenia słowa i rozdzielenia 
dwóch zwrotów, jednocześnie dwa zupełnie różne sensy wypowiedzenia) 
i asyndeton (łac. dissolutio, bezspójnikowe łączenie zdań i wyliczeń). 

Prócz tego Lausberg, za starożytnymi autorami, mówi o przerwach zwią-
zanych z przestawianiem elementów składowych i rozbijaniem ciągłości 
kompozycji – wydzielają one np. anegdoty, dygresje czy sentencje, poprze-
dzają dokonanie zmiany kolejności części wystąpienia na mniej przewidywal-
ną, a także towarzyszą rozbiciu jednej długiej opowieści na kilka mniejszych. 
Taka brevis interfatio (czyli „krótka przerwa”, za Kwintylianem324), będąca 
wstępem do następnej części wypowiedzi, wskazuje na drugi, kompozycyjny 
wymiar milczenia, związany z niewielkimi lukami w ciągłości wypowiedzi, 
wymagającymi zaangażowania uwagi odbiorcy.

Z kolei Bronisław Drąg wymienia aż trzynaście „fi gur zamilknięcia” 
i „fi gur przemilczenia”325. Częściowo jednak chodzi o te same zabiegi (jak gr. 

Retoryka milczenia w traktacie Albertana z Brescii „Ars loquendi et tacendi”. W: Mediewistyka 
literacka w Polsce, Warszawa, Wydawnictwo IBL, 2003.

322 Staram się posługiwać w swoim tekście głównie terminami łacińskimi, podając ewen-
tualnie w nawiasach ich wcześniejsze, greckie odpowiedniki, chyba że omawiani autorzy uży-
wają przede wszystkim akurat terminów pochodzenia greckiego – lub gdy dana fi gura jest 
bardziej znana w Polsce w wersji spolszczonej, lecz pochodzącej z greki, jak w wypadku właś-
nie apozjopezy. Wersję spolszczenia przyjmuję za M.  Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik 
encyklopedyczny, Warszawa, Wiedza Powszechna, 1990.

323 Tamże, s. 475 i nast., s. 386 i nast.
324 Zob. s. 192 i 189, dz. cyt.
325 Pierwsza grupa, „fi gury zamilknięcia”, to według autora: aposiopesis, dubitatio, interrup-

tio, obticentia, praecisio, reticentia, zaś „fi gury przemilczenia” to: brevitas, ellipsis, euphemismus, 
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aposiopesis, łac. reticentia czy praecisio, interruptio, obticentia – przerwanie 
wypowiedzi, niedokończenie), ewentualnie o ich motywację (jak znużenie, 
wstręt – taedium, czy niewysławialność – ineff abilitas), częściowo o kategorie 
innego typu, jak brevitas, odnoszące się zarówno ogólnie do zwięzłości stylu, 
jak i do specyfi cznego budowania narracji (brachylogii czy percursio). Są tam 
też zabiegi leksykalno-semantyczne, takie jak eufemizm (który jednak służy 
uniknięciu mówienia w sposób niestosowny wprost, zamianie słów, ale nie 
powstrzymaniu się od mowy w ogóle) lub związane ze strategią perswazyjną, 
jak occupatio (czyli napomknięcie o czymś mimochodem). 

Podobnie różne kryteria i powtórzenia stosuje Cheryl Glenn, która we 
wstępie do Unspoken. Th e Rhetoric of Silence wymienia interpellatio (przerwa-
nie wystąpienia, by zwrócić się do publiczności), a potem chwyty będące tym 
samym zabiegiem: aposiopesis, praecisio, obticentia i reticentia326, sama jednak 
wiąże swoją retorykę milczenia z przemilczanymi głosami oraz kwestią domi-
nacji, siły i władzy, które przy pomocy milczenia mogą być okazywane. 

Sławomir Śniatkowski natomiast, nawiązując do Retoryki. Słownika ency-
klopedycznego Mirosława Korolki, wylicza327, prócz praeteritio w wersji 
praetermissio (gr. apophansis, czyli uwydatnienie przez głośne mówienie 
o pominięciu czegoś), także signifi catio (gr. emphasis, czyli nadanie szczegól-
nego, sztucznego znaczenia przez dobór słów, czemu może służyć też urwa-
nie zdania czy tylko zawieszenie po nich głosu) oraz litotę (gr. litotes, łac. 
deminutio, tu: pomniejszenie znaczenia lub przedstawienie przez zaprzeczenie; 
także ironiczne lub emfatyczne przyznanie się do braku słów, by coś opisać). 

Praktyczne rozwiązanie prezentuje w Sztuce argumentacji. Słowniku ter-
minologicznym328 Krzysztof Szymanek, dlatego swoje zestawienie oprę na 
jego punktach, rozwijając je jednak znacznie na podstawie wcześniej wymie-
nionych prac i własnych sugestii. Szymanek wymienia cztery formy prze-
jawiania się milczenia jako zachowania mówcy. Pierwsza to milczenie jako 
czynność poprzedzająca wystąpienie, wzmagająca napięcie, zaciekawienie, 
ale też zachowanie mogące ujawnić niepewność czy tremę oratora329. Druga 

ineff abilitas, occupatio, praeteritio, retardatio, taedium. Na temat apozjopezy: http://rhetfi g.
appspot.com/view?id=agdyaGV0ZmlnchgLEhBSaGV0b3JpY2FsRmlndXJlGLHnAgw, 
dostęp: 11.05.2013.

326 Ch. Glenn, Unspoken. A Rhetoric of Silence, dz. cyt.
327 S. Śniatkowski, Milczenie w strukturze tekstu pisanego, w: tegoż, Milczenie i pauza..., 

dz. cyt. 
328 K. Szymanek, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Warszawa, PWN, 2001. 

Por. M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa, Wiedza Powszech-
na, 1990; Silva rhetoricae [online] http://rhetoric.byu.edu/, dostęp: 7.05.2013. Do tych źródeł 
oraz do pracy Lausberga również sięgałam, opracowując poniższe zestawienie.

329 Opozycyjne stanowisko zajmuje J. Faryno, twierdząc, że ani na początku, ani na końcu 
milczenie znaczące jest niemożliwe, bo trudno rozpoznać tam sens – co jednak wynika, jak się 
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to fi gura myśli, jaką jest wspomniana już tu apozjopeza (łac. reticentia). Trze-
cia to wydłużona przerwa po kolejnej części mowy – przeznaczona na re-
fl eksję słuchaczy. Czwarta jest milczącą odpowiedzią na pytanie, którą autor 
hasła interpretuje jako wyraz zgody, namysłu czy wahania. 

Proponuję zatem swego rodzaju retoryczną „skalę milczenia”, by móc 
w niej wydzielić interesujące mnie dalej zabiegi, a jednocześnie pokazać je 
w szerszym spektrum.
1) Milczenie z perspektywy retoryki jest bezsłownym wspomaganiem mó-
wienia jako przemowy, sposobem sterowania uwagą i emocjami oraz do-
konywania tematycznych amplifi kacji, sugerowania stopnia istotności wy-
powiadanych kwestii, budowania napięcia fabularnego czy związanego 
z argumentacją. W tej roli występować mogą różnej długości przerwy w wy-
powiedzi, od przedłużonej pauzy gramatycznej, przez pauzę agramatyczną 
po dłuższe celowe milczenie znaczące330. Może być ponadto wprowadzane 
przed samą wypowiedzią jako „milczenie nagłosowe” – w celu nakierowy-
wania rozmówcy na przewidywane reakcje, zaznaczania dystansu do użytych 
później słów, podkreślania koniecznego namysłu, sugerowania dodatkowego 
sensu albo wagi wypowiadanych potem treści. Z kolei w pozycji „wygłoso-
wej” milczenie może być swego rodzaju manipulacją, sugerowaniem dodat-
kowych treści lub nawet prowokacją do rozumienia opacznie, jak w sytuacji, 
gdy pozostawia się słuchaczy w niepewności, daje coś do zrozumienia, po-
zwalając w ten sposób na przypuszczenia czy błędne wnioski. Gdy jest nasta-
wione na manipulację, oratorskie bezwzględne zwycięstwo – ma charakter 
erystyczny, gdy na porozumienie, kompromis – charakter „eutoryczny”.
2)  W obrębie dialogu czy danej sytuacji, która rozgrywa się bezpośrednio 
pomiędzy uczestnikami rozmowy, milczenie może być quasi-językową nie-
mą repliką, elementem włączonym w trwającą konwersację zamiast słów – 
albo sposobem zachowania, perswazji lub manipulacji, odnoszącym się do 
wcześniejszych interakcji między osobami. Milczenie jako część komunika-
cji jest momentem odwoływania się do wiedzy, przekonań i emocji, które 
są podzielane lub nie z odbiorcą. Podobnie jak w wypadku przemowy mil-
czenie w dialogu może być nastawione na dominację i manipulację – i być 
de facto odmową porozumienia, lub na wspomaganie komunikacji, współ-
pracę, udzielanie drugiej osobie wsparcia. 

wydaje, z nieretorycznego podejścia do kwestii milczenia, podobnie jak w wypadku „minuty 
milczenia”, której autor odmawia roli aktu znaczącego, mimo że przesłanie wszak jest nawet 
werbalizowane („oddajmy cześć...”) – por. J. Faryno, Skąd wiesz, kiedy milczę? W: Semantyka 
milczenia. Zbiór studiów, pod red. K. Handke, Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 
1999.

330 Por. K.  Burke, Tradycyjne zasady retoryki, tłum. K.  Biskupski. W: Retoryka, red. 
M. Skwara, Gdańsk, Słowo/ obraz terytoria, 2008, s. 63–64.
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3) Jeśli chodzi o kompozycję wypowiedzi, milczenie jest istotnym sygnałem 
delimitacyjnym. Wyznacza granice wstępu, rozwinięcia i jego części oraz za-
kończenia (milczenie znaczące występować może ponadto jako niemy topos 
exordialny lub fi nalny w wypadku szczególnie trudnych, emocjonujących czy 
ważnych tematów). Poza tym przejawia się w formie niewielkich przerw po-
między akapitami czy innymi wydzielonymi fragmentami wewnątrz wypo-
wiedzenia – pełni rolę swego rodzaju „niemych tranzycji”, to znaczy znaków 
przejścia pomiędzy częścią a częścią, jednocześnie rozdzielających i łączą-
cych wyróżnione elementy w całość. Milczenie wskazuje moment zmiany 
tematu, formy podawczej, argumentu, włączania / zamykania dygresji czy in-
nych składowych wypowiedzi. Przedłużone – sygnalizuje radykalną zmianę 
lub kompozycyjne pominięcie i przyciąga do tego miejsca uwagę odbiorcy.
4) Milczenie bywa też spontanicznym objawem stanu psychofi zycznego 
mówcy, zaburzającym ciągłość procesu wypowiadania się – kwestia mil-
knięcia z zachwytu, przerażenia, czci, znużenia, wahania, tremy, kłopotów 
z wysłowieniem, hałasu. Czasem też jest spowodowane zbliżaniem się do za-
gadnień bądź pojęć szczególnie trudnych. Ale bywa również, jak już wspo-
mniałam wcześniej, świadomym elementem kreacji podmiotu retorycznego, 
a nawet planowanej manipulacji – może przybierać formę niespodziewanych 
pauz lub dłuższego milczenia po wypowiedzeniu, albo objawiać się przy po-
mocy którejś z wymienionych w kolejnym punkcie fi gur.
5) Milczenie bierze udział w kształtowaniu tekstu poprzez rozmaite zabiegi 
stylistyczne, fi gury myśli lub mowy, które eksponują brak – z ich pomocą bu-
rzy ciągłość lub / i poprawność wypowiedzenia. Jest celowym ucięciem koń-
ca wypowiedzi lub pozbawieniem jej jakiegoś elementu wewnątrz, występuje 
w takich fi gurach, jak apozjopeza, elipsa, asyndeton i inne – zob. rozwinięcie 
niżej; ewentualnie także wspomniane wyżej: percursio (gr. epitrochasmos) czy 
brewilokwencja (gr. brachylogia), gdyż one też odnoszą się bezpośrednio do 
składni i stylu. 

Oprócz wymienionych zjawisk przedstawić można tutaj dla porządku 
także niektóre fi gury myśli, które – ze względu na tematyzowanie milczenia 
lub wywoływanie go czy wprowadzanie przemilczenia – należałoby określić 
mianem „fi gur II stopnia”. 

Są to: 
6) Zabiegi, które na mocy konwencji zakładają milczenie odbiorcy po nich, 
takie jak: pytania retoryczne (łac. interrogatio, gr. erótesis) lub zwroty do pub-
liczności (łac. interpellatio), retoryczne prośby o radę czy samodzielne roz-
patrzenie czegoś przez słuchaczy (łac. communicatio, gr. anakoínosis), zda-
nie się na końcu perory na cudzy osąd (łac. permissio, gr. antanágosis). Tak 
dzieje się również w przypadku ozdobnych, efektownych zakończeń, które 
podsumowują całe wystąpienie lub część (w formie sentencji, pytań czy wy-
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krzyknień doniosłych w swojej wymowie, czyli „epifonemu”, łac. acclamatio, 
gr. epiphónema) – po nich wszak także spodziewany jest moment bez hała-
sów lub rozmów. W wymienionych tu zabiegach chodzi jednak, jak widać, 
o zachowanie ciszy ze strony publiczności lub postawę interlokutora zwią-
zaną z rozumieniem konwencji pytań i zwrotów retorycznych, czyli bardziej 
o milczenie implikowane przez samą fi gurę, niż o aktywne milczenie znaczą-
ce. Tylko więc czasami – na przykład gdy zastosowane środki mają charakter 
prowokacji czy insynuacji wobec słuchaczy – przerwa w toku wypowiedzi 
jest czymś więcej, niż tylko pozwoleniem, by wybrzmiała zastosowana fi gura, 
a wtedy też po drugiej stronie milcząca reakcja odbiorców wydaje się napraw-
dę intencjonalna. 
7) Mówienie z wykorzystaniem pauz retorycznych – jak w przypadku celo-
wego odwlekania powiedzenia czegoś, by uzyskać potrzebne napięcie i efekt 
zaskoczenia (łac. sustentatio, gr. parádokson), okazywania w różny sposób 
wahań czy wątpliwości z pomocą przerw w trakcie mówienia (łac. dubitatio, 
gr. aporia), stosowania emfazy, podkreślanej chwilą efektownego milczenia 
po niej (łac. signifi catio, gr. emphasis). Daje to mówcy hipotetyczną możli-
wość aktorskiej interpretacji słów z pomocą chwilowej przerwy, co pozwala 
też wykorzystać moc amplifi kacyjną milczenia.
8) Mówienie na temat milczenia – tj. mówienie o tym, że się coś pomija, 
przemilcza (łac. praeteritio, gr. paraleipsis); wyliczanie szczegółowo czy pod-
kreślanie tego, co pominięte (łac. praetermissio, gr. apophansis331); odrzu-
canie wątków, zaznaczanie braku rozwinięcia tematu (łac. reiectio, gr. apo-
dioksis). Do tej grupy należy także przeczenie, że się mówi o czymś, podczas 
gdy tego w gruncie rzeczy dotyczy wypowiedź, jest to aluzja poprzez negację 
(łac. expeditio, gr. apophasis), jak również mówienie o braku słów, trudnoś-
ciach z ich doborem, tematyzowanie problemu niewyrażalności. Takie głośne 
pominięcie jest okazją wykazania się krasomówczym kunsztem, tj. pokaza-
nia, jak umiejętnie wymienić, a często też podkreślić czy nawet opisać i sko-
mentować to, co rzekomo wcale nie miało zostać powiedziane, może być też 
sposobem uprzedzenia zarzutów czy uwag ze strony słuchaczy. Pozorne prze-
milczenie jest więc właściwie przeciwieństwem milczenia, ewentualnie formą 
jego częściowej tematyzacji332.

331 Przewodnik encyklopedyczny Korolki odróżnia praeteritio i praetermissio (dz. cyt.), na-
tomiast Słownik terminów literackich terminy te utożsamia – zob. M. Głowiński, T. Kostkie-
wiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, 
wyd. III poszerz. i popr., Wrocław, Ossolineum, 2000.

332 O praeteritio jako „oszukańczej elipsie” i jej zastosowaniu przez Witkacego – zob. 
G. Grochowski, Tekstowe hybrydy. Literackość i jej pogranicza, Wrocław, Wydawnictwo Funna, 
2000, s. 171.
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9) Mówienie odsyłające do milczenia, sugerowanie znaczeniowej nadwyżki 
– z założeniem, że rozpoznany zostanie całkiem inny lub dodatkowy sens wy-
powiedzi (służą temu eufemizmy, peryfrazy, różne formy ironii, litota, aluzja, 
także occupatio jako pozornie przypadkowe napomknięcie, które bywa utoż-
samiane z praeteritio). W tej funkcji mogą występować także inne zabiegi, na 
przykład: wtrącenie i wtrącenie nawiasowe, dopowiedzenie lub powtórzenie 
tego samego innymi słowami (łac. metabola, gr. metabole); wieloznaczność 
składni (łac. ambiguitas, gr. amfi bolia) – jako sygnały pracy nad znaczeniem, 
która może być przejawem chęci ukrycia czegoś bądź gry z odbiorcą. Wszyst-
kie one zależą jednak od kontekstu. Lista ta mogłaby być rozszerzona jeszcze 
o alegorie i metafory, jak również o grzecznościowe toposy, gdy maskują one 
treści inne, niż te wyrażane wprost.
10) Mówienie w sposób semantycznie niespójny, niejasny bądź sprzeczny, 
sugerujący pośrednio niewystarczalność uporządkowanej mowy czy ukry-
wanie czegoś (tu formami są: antyteza, oksymoron, paradoks, stosowanie luk 
w dowodzeniu lub sofi zmatów, korygowanie własnej wypowiedzi, mówienie 
enigmatyczne, celowe błędy i zaburzenia składniowe – zwłaszcza anakoluty). 
Do grupy tej da się zaliczyć ponadto: wycofywanie czy podważanie wypo-
wiedzianych wcześniej słów (gr. antirrhesis) oraz kluczenie albo mówienie 
w sposób sztuczny, nazbyt pewny i dobitny, zapewnianie o własnej racji – 
jako metody manipulacji odbiorcą, ukrywania prawdziwego znaczenia lub 
efekt niepanowania nad skrywanymi treściami. 

Idąc dalej w tym kierunku, można by osobno umieścić fi gury, które cza-
sem mogą być użyte do maskowania sensu przemilczenia, odwracające uwa-
gę – takie jak dygresja, anegdota, szczegółowy opis (gr. hypotyposis), czyli 
fi gury będące odwrotnością braku słów, w tym powstałe per adiectionem 
(przez dodanie) fi gury mowy, również potok składniowy albo wręcz logoreę. 
Daleko wychodzą więc te zagadnienia poza zakreślone tutaj ramy, niebez-
piecznie zrównując milczenie z intencją ukrycia czegoś mimo posługiwania 
się pełną mową.

Jak widać, i tak tylko pierwsze cztery punkty wskazują zabiegi, które są 
de facto milczeniem (w tym pauzą, tj. przerwą w mówieniu). Figury wymie-
nione w punkcie piątym mogą być natomiast interpretowane jako wniknięcie 
milczenia w strukturę wypowiedzi, co nas tu szczególnie interesuje. Pozosta-
łe chwyty są już słownym przejawem taktyki mówiącego, dość luźno – lub 
wcale, jak grupa fi gur wskazanych w punkcie ósmym – z milczeniem związa-
nej, choć może się zdarzyć, że ich zastosowanie wpłynie także na konstrukcję 
składniową bądź postać grafi czną tekstu. 

Końcowe punkty 9 i 10, dotyczące sposobu mówienia, który sugeruje 
ukryte treści, wyraźnie zbliżają się do kwestii połączonych z argumenta-
cją (w tym erystyką), obrazowaniem, tropicznością oraz interpretacją słów, 
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a także z charakterem, milczącą wiedzą i stylem oraz sytuacją samego mó-
wiącego. Kryjące się w nich jednak za słowami przemilczenie może pośred-
nio wpływać na składnię – ten aspekt chciałabym w tym miejscu wydobyć, 
jak również choć dotknąć kwestii językowych wyborów jako procesu selekcji 
treści, który jest jednocześnie, co oczywiste, procesem eliminacji. W dalszej 
konsekwencji oznacza to odkładanie się w dłuższej wypowiedzi czy w zapisie 
niewidocznych, lecz pozostających w związku z tym, co wyrażone, i wpływa-
jących na przebieg całości, treści eliminowanych. Ich niewidoczna na pierw-
szy rzut oka obecność może wpływać na układ, kolejność, poprawność oraz 
pełność wypowiadanych słów, wyrażeń czy zdań.

Wróćmy teraz jeszcze do wyliczonych w punkcie piątym zabiegów. Figury 
takie, jak apozjopeza, elipsa oraz asyndeton są bardzo różne – i choć wszyst-
kie zawierają w sobie jakiś brak, to nie zawsze wynika on z udziału milczenia 
jako takiego w tekście. Najmniej dyskusyjna jest tu należąca do fi gur my-
śli apozjopeza, gdyż jest powiązana bezpośrednio z urwaniem wątku mowy 
oraz sugestywnym zapisem (interpunkcją: wielokropkiem lub pauzą w miej-
scu brakujących słów), najczęściej też bywa ona wymieniana przez bada-
czy jako „fi gura milczenia”. Do tej grupy fi gur zaliczyć należałoby ponadto 
anapodoton – jako odmianę apozjopezy, która polega na braku następnika 
w zdaniu podrzędnie złożonym, czyli na usunięciu składniowo koniecznej 
części wypowiedzi, zapowiedzianej zaimkiem względnym czy spójnikiem. 
Elipsa natomiast jest fi gurą bardzo różnoraką i kontrowersyjną – może do-
tyczyć elementów oczywistych i zbędnych, które ze względu na ekonomię 
mowy zawsze są pomijane333, może zaś być konstrukcją wieloznaczną, orygi-
nalną, a nawet być częścią zabiegów dotyczących ujęcia tematu oraz kompo-
zycji, można by ją wtedy interpretować jako fi gurę myśli (o tym wszystkim 
piszę w części III). 

Natomiast wymieniane wcześniej, za Lausbergiem, fi gury słów oparte na 
detrakcji, takie jak zeugma oraz syllepsa (nazywana czasem semantyczną 
zeugmą) nie są de facto powiązane z milczeniem, dlatego w dalszym ciągu 
je pomijam. Słowo, którego brak w zdaniu złożonym, zawierającym zeugmę, 
musi w nim raz przecież wystąpić (w jednym ze zdań składowych – na po-
czątku, w środku lub na końcu), więc cały koncept polega na niepowtarza-
niu znanego już wyrazu. Podobnie nieco jest w wypadku syllepsy, w której 
dodatkowo – dzięki użyciu słowa błędnie przypisanego do dwóch różnych 
związków frazeologicznych – otrzymujemy grę znaczeń, co z przemilczaniem 
czegokolwiek nie ma nic wspólnego, wręcz odwrotnie. Zresztą właściwie 
zeugma i syllepsa (też podobny do niej zabieg apokoinu, w którym do jednego 
nadrzędnego członu przypisane są dwa niejednorodne człony dopełniające, 

333 Byłoby to zatem semantycznie nieistotne „milczenie eliminacyjne” wg Skwarczyńskiej.
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co daje w efekcie konstrukcję gramatycznie niepoprawną334) bazują na elipsie 
jako językowej wyrzutni. 

Inaczej sprawa wygląda z asyndetonem – choć zjawisko bezspójnikowego 
łączenia zdań jest powszechne i może mieć wiele różnych motywacji, to kon-
sekwentnie stosowany rzeczywiście modyfi kuje znaczenie tekstu przez brak 
logicznych i czasowych powiązań między zdaniami, zwykle sugerowanych 
poprzez spójniki właśnie, co może być oznaką wnikania milczenia w tekst. 

Ta lista fi gur, które można powiązać z milczeniem i pauzowaniem nie jest 
wcale kompletna, rozwinę ją w następnej części pracy (dodając m.in. iuxta-
positio, czyli jukstapozycję, zestawienie, a więc umieszczenie obok siebie zu-
pełnie różnych, nie powiązanych ze sobą elementów: zdań czy obrazów, oraz 
appositio, czyli dopowiedzenie – gdyż wykorzystują dla efektu semantyczne-
go minimalną przerwę w mowie, chwilową dezorientację). W tym miejscu 
jeszcze chciałabym przypomnieć o zabiegach związanych z pauzowaniem 
i milczeniem, które wymieniano w ramach muzycznej retoryki, gdyż mogą 
one zostać wtórnie zastosowane do analizy tekstu. Są one nie tylko mocno 
zniuansowane, lecz także od razu w teorii muzyki opatrzone wyjaśnieniami 
dotyczącymi konwencjonalnego użycia i, co dla nas cenne, semantyki. Sta-
nowi to potwierdzenie silnego kulturowo-znaczeniowego aspektu milczenia 
oraz pauzy.

Piotr Zawistowski, w swoich Rozważaniach na temat retoryki w muzyce 
baroku, wymienia następujące zabiegi: abruptio, czyli przerwanie melodii czy 
narracji muzycznej, oznaczające grozę, wzruszenie czy oburzenie, na przy-
kład raptowne zamilknięcie w momencie kulminacyjnym (byłaby to więc 
silniejsza, bardziej gwałtowna odmiana apozjopezy); aposiopesis – dłuższa 
pauza, przerwa po czymś ważnym, która symbolizuje utratę, śmierć, tęskno-
tę, rozłąkę – jak pisze badacz: „Jest to fi gura powszechnie spotykana w pa-
sjach w momencie, gdy Chrystus oddaje ducha.”; apokope – skrócenie ostat-
niej nuty za pomocą pauzy, w miejscu, gdzie spodziewane było wzdłużenie, 
odpowiednik ucięcia ostatniego słowa w zdaniu335; suspiratio – przerywanie 
muzyki (i towarzyszących jej słów) pauzami, co oznaczać może westchnienia 
czy łkanie, odpowiednik załamania głosu336. Jak widać, wszędzie chodzi prze-
de wszystkim o emocjonalizację wypowiedzi muzycznej i efekt amplifi kacji 
– taką też wykładnię tych pojęć będę stosować, używając ich sporadycznie 
w odniesieniu do utworów literackich. 

334 Por. M.  Głowiński, T.  Kostkiewiczowa, A.  Okopień-Sławińska, J.  Sławiński, Słownik 
terminów literackich, dz. cyt.

335 Z kolei w słowotwórstwie apokopa dotyczy ucięcia morfemu, cząstki z końca wyrazu 
– DKP.

336 Zob. P.  Zawistowski, Rozważania na temat retoryki w muzyce baroku [online] 
http://chopin.man.bialystok.pl/Dokumenty/Publikacje/02-02.pdf, dostęp: 17.02.2014.
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Przedstawiony dotąd przegląd znaczeń i funkcji milczenia pokazuje, jak 
bardzo niejednoznaczna jest ta kategoria – przez milczenie rozumieć można, 
w najbardziej szerokim ujęciu, nie tylko brak czegoś w mowie, pominięcie, 
przerwę, ale także mówienie domyślne, sugestię innego sensu, przemilczenie, 
a nawet nazywanie inaczej, odrzucanie czegoś, negowanie, skracanie, trud-
ności z mówieniem, zwątpienie w możliwość wyrażania wprost. Z punktu 
widzenia obecności / nieobecności słów milczenie może być reprezentowane 
od pustki, przez niepełność wypowiedzeń, po chaos lub też nadmiar. Ma też 
różne, specyfi czne dla siebie role: antycypacyjną, retardacyjną, amplifi kacyjną 
(jako sposób „zarządzania” informacją oraz emocjami w wypowiedzeniu – 
poprzez eliminację lub podkreślenie rangi), fatyczną (jako forma udziału 
w interakcji) oraz interiekcyjną (gdy kontrastowo przerywa gładką wymia-
nę replik lub zaskakuje w środku dłuższego monologu), quasi-werbalną (gdy 
maskuje słowa domyślne), supozycyjną i emocyjną. Bywa też w międzyludz-
kiej interakcji używane jako sposób naprowadzania na jakieś przemyślenia, 
pomoc w samodzielnym wyciąganiu wniosków, dochodzeniu do sugerowa-
nej prawdy – to funkcja, którą by można nazwać majeutyczną (przez nawią-
zanie do tradycji sokratejskiej). 

Milczenie bywa też stosowane do zachęcania bądź prowokowania do 
aktów bezwzględnej prawdomówności – ma wtedy wymiar parezjastyczny 
(od gr. parrhesia, czyli parezja, podkreślanie szczerości337). Czasem bowiem 
przedłużający się brak spodziewanych słów z czyjejś strony powoduje właś-
nie taką gwałtowną reakcję, jaką jest powiedzenie „wszystkiego”. Samo mil-
czenie też może mieć, paradoksalnie, charakter parezji, gdy w warunkach za-
straszenia, dominacji, towarzyskiej obłudy ktoś reaguje nagłym milczeniem 
jako spontaniczną, zrywającą konwencję odmową uczestniczenia w złu lub 
fałszu, sposobem niepoddawania się presji, zanegowania pozornej racji agre-
sora albo hipokryty.

Milczenie może zatem, jak widać, towarzyszyć słowom lub je zastępować, 
ma bowiem niesłychaną semantyczną plastyczność. Przejawia się zarówno 
jako działanie retoryczne wobec innych ludzi, jak i w formie pojedynczych 
fi gur oraz w postaci specyfi cznego nacechowania tekstu, wariantu stylistycz-
nego, który dałoby się określić jako s t y l  d e t r a kt y w ny  (czyli lapidarny 

337 Parrhesia (od gr. pan = wszystko, rhesis = mowa) to fi gura retoryczna, będąca zaplano-
wanym wtrąceniem, w którym zaznacza się szczerość i jawność swojego wystąpienia. A zara-
zem jest to antyfi gura, zjawisko o charakterze społecznym, obyczajowym – jako oratio libera, 
czyli forma mowy spontanicznej, pozbawionej ozdobności i układności, zbędnego wstydu, 
która sama jest działaniem: buntem, wygarnięciem niewygodnej prawdy, podaniem trudnych 
do zaakceptowania faktów itp. Zob. M. Foucault, Discourse and Truth: the Problematization 
of Parrhesia. (Six lectures given by Michel Foucault at the University of California at Berkeley, 
Oct-Nov. 1983), 1985 [online] http://foucault.info/documents/parrhesia/, dostęp: 25.02.2013. 
Por. W. Ryczek, Libertas dicendi. Z genealogii pojęcia parezji, „Teksty Drugie” 2012, nr 3.
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i / lub korzystający z cięć składniowych, by powiedzieć coś inaczej, w spo-
sób bardziej wieloznaczny, otwarty na interpretację), a w wariancie mniej 
podporządkowanym składni i opartym na formach niepełnych – jako styl 
„ułamkowy”. Pot r z e bn e  j e s t  j e d n a k  z a s t r z e ż e n i e  o d  r a z u  pr z y 
w s z y s t k i c h  d e t r a kt y w nyc h  f i g u r a c h, s z c z e gó l n i e  f i g u r a c h 
s ł ów  –  w ł a ś n i e  d l at e go, ż e  s ą  on e  w y r a ż an e  pr z e z  j ę z y k, t y l ko 
w  p e w n e j  m i e r z e  m o ż n a  j e  n a z w a ć  „fi g u r am i  m i l c z e n i a” –  i c h 
f u n kc j e  w  d any m  t e k ś c i e  m o g ą  być  b ard z o  ró ż n e, d opi e ro 
w  p ow i ą z an iu  z  kont e k s t e m  z w i ą z e k  z  m i l c z e n i e m  s t a j e  s i ę 
j a s ny. 

Bardzo dobrze problem ten widać, gdy sprawa milczenia rozpatrywana 
jest nie z punktu widzenia samej retoryki czy językoznawstwa, lecz – jak 
w wypadku artykułu Elżbiety Chrzanowskiej-Kluczewskiej – z szerszej per-
spektywy. Autorka patrzy na omawianą kwestię poprzez zagadnienie fi lozo-
fi czne pustki, która – jak twierdzi – ma charakter paradoksalny (łączność peł-
ni i pustki, negatywnego i pozytywnego wymiaru), a w języku pojawia się na 
każdym jego poziomie338. Badaczka konsekwentnie wskazuje dalej na wymiar 
fonologiczny, morfologiczny oraz leksykalny pustki (chodzi o fonemy i mor-
femy zerowe w gramatyce, luki leksykalne w polach semantycznych oraz puste 
nazwy indywidualne czy nie dające się odnieść do znanych obiektów neolo-
gizmy). Następnie przechodzi do stylistycznych i retorycznych „fi gur pustki” 
lub „opuszczenia”, jak je nazywa. Są to: „elipsa poetycka” (którą odróżnia od 
zwykłej gramatycznej, bazującej na domyśle i będącej wynikiem zwykłej eko-
nomii), apozjopeza, paralepsis (tj. paralipsa z gr. paraleipsis, łac. praeteritio339), 
apophansis (łac. praetermissio340), a wreszcie całkowita cisza, milczenie – jako 
„odmowa współpracy, uczestnictwa w grze dialogu czy konwersacji”, która 
może pokazywać „retoryczną, perswazyjną siłę pustki”341. Na tym przykła-
dzie widać doskonale, że nie każdy brak jest milczeniem – nieobecność nie-
których form, dających się wygenerować na podstawie gramatyki danego 
języka, ale w nim faktycznie nieobecnych, bo wypartych przez formy inne, 
milczeniem przecież nie jest. Podobnie jak brak jakiegoś słowa domyślnego, 
lecz oczywistego i nie wnoszącego nic do interpretacji tekstu. Mi l c z e n i e 
j e s t  p e w n ą  for m ą  pu s t k i,  br a ku,  o d n o s z ą c ą  s i ę  d o  s ł ów,  a l e 
n i e  k a ż d a  pu s t k a  c z y  br a k  s ą  m i l c z e n i e m,  gdy ż  z  n i m  w i ą -
ż e  s i ę  j a k i e ś  w y p e ł n i e n i e:  i nt e n c j on a l n e,  komu n i k a c y j n e  lu b 
t y l ko  e g z y s t e n c j a l n e;  z aw s z e  –  p ot e n c j a l n a  o b e c n o ś ć  o s o by. 

338 E. Chrzanowska-Kluczewska, Pustka w języku – horror vacui?, dz. cyt., s. 87.
339 W artykule są nazwy w wersji angielskiej, tj. paralepsis oraz praeterition.
340 Wyjaśnienia w nawiasach pochodzą ode mnie – DKP.
341 E. Chrzanowska-Kluczewska, jw., s. 89.
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Systemowość bądź asystemowość zastanych form językowych należy więc do 
zupełnie innego, stricte lingwistycznego porządku.

Na koniec jeszcze jedna uwaga – z punktu widzenia retoryki zastosowane 
w porę milczenie może ponadto spełniać bardzo istotną, specyfi cznie reto-
ryczną, kairotyczną rolę – w sensie pragmatycznym, ale też epistemicznym 
oraz aksjologicznym. Czasami bowiem milczenie antycypuje bądź sygnalizuje 
istotny punkt mowy, co oznaczałoby kairos jako moment oratorski, sytuację 
do wykorzystania (by wygłosić przesłanie, zmienić punkt widzenia, nawiązać 
do okoliczności). Milczenie może podkreślić moment przełomowy, granicz-
ny, tj. chwilę powiedzenia prawdy, wypowiedzenia niecodziennego sądu, lecz 
może także być oznaką właśnie doznawanej epifanii, dokonania odkrycia 
albo gwałtownego wezbrania uczuć, czyli być zamiast słów, a więc właśnie 
nadawać chwili wymiar kairotyczny342. Wiąże się również z doznaniem od-
biorcy, który dzięki niemym sygnałom rozpoznaje i docenia wagę tego, co 
się aktualnie dzieje, dostrzega emocje oraz intencje mówiącego. W ten spo-
sób nieme akty interlokucyjne nie tylko działają jak muzyczny system bemoli 
i krzyżyków, modyfi kujący wartość następujących znaków, lecz również same 
pełnią funkcję semantyczną, aktywizują słuchacza i są nośnikiem sugestii.

342 Więcej o tym pojęciu we wstępie do swojej książki pisze Cezary Wodziński: zob., tegoż, 
Kairos. Konferencja w Todtnaubergu. Celan – Heidegger, Gdańsk, Słowo/obraz terytoria, 2010.



5.  Podsumowanie: „skrytość mowy” 

i wielość form milczenia

Wnioski płynące z rozważań z tej części pracy można sprowadzić do kilku 
punktów, oto one:
1. Cisza i milczenie, milczenie egzystencjalne i milczenie znaczące, pauza 
gramatyczna i pauza agramatyczna, również milczenie i mowa to zestawy 
pojęć blisko ze sobą związanych – jest wiele przypadków granicznych, są też 
różne stopnie milczenia / werbalizacji.
2. Milczenie może być rozpatrywane w powiązaniu z całością komunikacji 
niewerbalnej i ludzkim zachowaniem, ale także – jako akt interlokucyjny czy 
wręcz semantyczny – jako istotna, aktywna i aktywizująca pozostałe elemen-
ty część komunikacji werbalnej. Eliminacji elementów składowych lub ca-
łych wypowiedzeń towarzyszą różne formy przywoływania ukrytych znaczeń 
– sugestie, presupozycje, implikatury, odwołania do pominiętych założeń, 
dodatkowych sensów, sytuacji czy kontekstu, do ludzkiego doświadczenia. 
Semantyka milczenia jest nierozłączna z pragmatyką, kulturowymi konwen-
cjami oraz intencjami komunikujących się osób.
3. Milczenie – podobnie jak mowa i najczęściej w połączeniu z nią – bierze 
udział w wieloaspektowym i wielokierunkowym procesie doświadczania ro-
zumienia siebie, świata i innych. Może być aktem współudziału lub odrzucenia 
udziału w tym, co wspólne. Wiąże się z pracą nad znaczeniem, komunikacją, 
jakością interakcji, rzutuje na międzyludzkie relacje, a zarazem je współtworzy.
4. Retoryka włącza milczenie w obszar zachowań perswazyjnych i właściwo-
ści stylistycznych mówiącego. Jest ono związane z fi gurami słów i myśli, także 
z taktyką perswazyjną, kreacją podmiotu retorycznego, kompozycją i seg-
mentacją tekstu oraz amplifi kacją znaczeń. Milczenie w retoryce może prze-
nikać tekst i stanowić wyznacznik stylu detraktywnego lub ograniczać się do 
pojedynczych zabiegów, stosowanych w różnych ekspresywnych, perswazyj-
nych lub manipulacyjnych celach. Istnieje wielostopniowa skala werbalizacji 
milczenia – od faktycznego braku słów, przez wypowiedzenia niekompletne 
bądź agramatyczne, po sferę domniemań, napomknień czy znaczących po-
minięć oraz mówienie o milczeniu.
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– Wszystkie te cechy milczenia to jednocześnie przejawy zjawiska, któ-
re chcę tutaj nazwać „skrytością mowy” 343. Język zawiera bowiem związane 
z milczeniem jednostki dyskretne, które czasem tylko wzmacniają, rozsuwają 
czy dopełniają, a czasem zmieniają czy zastępują słyszalne lub widzialne sło-
wa i ich kompozycje, wytwarzając własne sensy naddane. Nie chodzi tylko 
o znaną doskonale lingwistom i literaturoznawcom wieloznaczność mowy 
– otwartość signifi é, powstawanie miejsc niedookreślenia, ciągłą dyseminację 
znaczeń czy tropiczność jako cechę języka bądź o historyczną i środowiskową 
pamięć niesioną przez słowa, również o symboliczny charakter elementów 
językowych oraz wpisaną w użytkowanie języka niedokładność graniczącą 
z niewyrażalnością. Czynnikiem równie istotnym, powodującym jednocześ-
nie ograniczenie i ekspansję znaczenia, jest właśnie wrośnięte w mowę mil-
czenie. Ze skrytością mowy jest zatem podobnie, jak w przypadku skrytego 
człowieka – jest on sobą w całej swojej pełni, bogactwie, a jednocześnie wy-
raża na zewnątrz bardzo niewiele z tego, co jest całością jego doświadczenia. 

Z immanentnej skrytości mowy wynikają jej niepełne realizacje, czasem 
całkowita niewidoczność, a czasem po prostu jej gramatyczna czy treściowa 
niegotowość czy „wstrzemięźliwość”, która ujawnia się w kontaktach z innymi 
ludźmi – gdyż pole poznania jest w pewien sposób jednocześnie większe niż 
to, co można objąć słowami (ze względu na sensualną, nienazywalną i zwią-
zaną z intymnym kontaktem ze światem milczącą wiedzę, która nie ulega 
wysłowieniu, na zespół przypuszczeń, fantazji, emocji, obserwacji, nieuświa-
domionych założeń itp.) – i mniejsze (ze względu na wciąż rozszerzające się 
bogactwo słów, ich ambisemię oraz proces metaforyzacji, a więc pogłębianie 
sensu już istniejących wyrażeń). 

Mówiąc metaforycznie: w skrytości mowy lęgną się i pączkują znaczenia 
oraz braki znaczeń; domniemane, skłamane, wyobrażone, odrzucane i hodo-
wane w prywatności światy oraz sensy, z pustymi przestrzeniami do wypeł-
nienia344. Z tej pożywnej mieszanki słowa i milczenia ulepiona jest i codzien-
na komunikacja, i literatura.

343 Nawiązuję tu do „skrytości bytu” Heideggera – M.  Heidegger, Bycie i czas, przekł. 
i oprac. B. Baran, Warszawa, PWN, 1994. s. 313, także rozważań tego fi lozofa nt. milczenia, któ-
re jest traktowane jako „modus mówienia” (tamże, § 34). Por. też M. Heidegger, W drodze do 
języka, przeł. J. Mizera, Warszawa, Wydawnictwo Aletheia, 2007, s. 14; C. Wodziński, Rubieże 
języka, w: tegoż, Kairos, dz. cyt., s. 118–122. Zob. też uwagę Joanny Ślósarskiej: „W badaniach 
najnowszych to, co skryte, ujmowane jest jako własność bytu, do której dostęp daje wiedza na-
ukowa, wizja artystyczna lub przeżycie mistyczne – w tym ujęciu skryte to także niewidzialne, 
niepoznawalne, zachowywane w milczeniu, przechowywane w świecie fi zycznym lub w tekstach 
pamięci indywidualnej i zbiorowej, jako wzór potencjalnego jawnego lub jego ślad czy odroczona 
obecność” – J. Ślósarska, Wstęp. Łapacze snów i piaskowe obrazy [do:] tejże, Łapacze snów. Po-
nowoczesne kody spójności kulturowej, Kraków, Wydawnictwo „scriptum”, 2012, s. 26.

344 Por. uwagi Marka Chojnackiego na temat roli przerw w komunikacji – M. Chojnacki, 
Pauza jako artystyczny i społeczny model milczenia. W: Przestrzeń ciszy, dz. cyt.



III.  CISZA I MILCZENIE W TEKSTURZE 
UTWORÓW NARRACYJNYCH





1.  Tekst pisany: złudzenie głosu, 

złudzenie milczenia?

Na początku tej części potrzebne jest jeszcze jedno, fundamentalne wyjaś-
nienie związane w ogóle z możliwością występowania milczenia w utworach 
literackich. Odsunęłam je aż do tego momentu, by przedstawić zagadnienie 
milczenia związane z mową, co było niezbędnym przygotowaniem, a także, 
by móc swobodnie posługiwać się cytatami z bogatej literatury przedmiotu, 
która zaciera granicę między milczeniem w tekście mówionym i milczeniem 
w tekście pisanym. 

W tekście pisanym, dosłownie rzecz ujmując, na pozór nie ma ani ciszy, 
ani milczenia – i być nie może, skoro nie ma tam też głosu oraz żywych osób, 
jak to bywa w literaturze mówionej, która nie przeszła przez medium pisma. 
Milczenie jest wszak działaniem człowieka, nie samej wypowiedzi. Raz zapi-
sany na tradycyjnym nośniku, jakim jest papier, tekst nie może się zmienić, 
chyba że w kolejnej edycji – wydaje się więc, w zależności od punktu widze-
nia, zawsze martwy lub zawsze żywy345. 

Można byłoby zatem hipotetycznie przyjąć, że tekst pisany, to tekst całko-
wicie „niemy”, a więc nie tyle milczący, ile pozbawiony głosu, bo będący poza 
opozycją milczenie / głos, skazany na wrodzony mutyzm, a komunikujący 
coś za pomocą innego, bezgłośnego, wizualnie zorganizowanego systemu 
znaków, tj. liter alfabetu346. Równie dobrze można byłoby uznać, że następ-
stwo słów i zdań w tekście pisanym oraz standardowy zapis to dowód na roz-
poczęcie oraz kontynuację wypowiedzi aż do końcowej kropki – co mogłoby 
sugerować tezę, że tekst pisany w wersji drukowanej nigdy nie „milczy”, więc 
nieustannie „mówi”. W tym sensie nawet sam się nie może powstrzymać od 
„mówienia”, tj. wytwarzania znaczeń (najwyżej czytelnik może przerwać lek-

345 Jeszcze inaczej jest w wypadku – często wielokrotnie zmienianych – tekstów ręko-
piśmiennych, literatury mówionej czy hipertekstowej lub wręcz tworzonej w sposób inter-
aktywny, którymi się tu jednak nie zajmuję.

346 Zob. A. Skudrzykowa, Język (za)pisany. O kolokwialności dialogów współczesnej prozy 
polskiej, Katowice, Wydawnictwo UŚ, 1994; por. tejże, Literacka „mówioność”. W: Style litera-
tury (po 1956), red. B. Witosz, Katowice, Wydawnictwo UŚ, 2003.
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turę). Każde z tych podejść bazuje na metaforze, tak jak i metaforą w wypad-
ku tekstu jest „mówienie” czy „milczenie”, rzecz jasna także „wytwarzanie” 
czegokolwiek.

Przyjmijmy jednak dalej proste językoznawcze założenie, że kod werbal-
ny ma swoją wersję mówioną i pisaną, które są formą ludzkiej komunikacji, 
zatem każde mówienie / pisanie jest komunikowaniem się za pomocą języka, 
które w różnym stopniu nasycone jest milczeniem, aż do całkowitego wygaś-
nięcia słów. Tak więc tekst pisany sam ani nie mówi, ani nie milczy – tylko 
jest użyciem języka, a mówienie i milczenie jest w nim obecne jedynie po-
przez medium pisma, za którym kryje się doświadczenie mowy z właściwą 
jej skrytością, w tym z włączonym w nią milczeniem. Napisany tekst, mimo 
że jest poza pierwotnym „zdarzeniem mowy”, to jednak – poprzez sens oraz 
związaną z nim intersubiektywną relację, o której za moment – znów każdo-
razowo się wydarza. 

Zakładam tutaj, starając się choć na chwilę odejść od kuszącej antropo-
morfi zacji, że tekstowa energeia wiąże się ze znaczeniem i „apelatywną struk-
turą tekstu” (by ponownie posłużyć się terminem Wolfganga Isera) oraz 
związaną z językiem intersubiektywnością. Dlatego semantyka i pragmatyka 
tekstu, które ograniczają się do rzekomego „działania” słów, wydają się moc-
no niewystarczające – o tym działaniu zawsze bowiem informuje konkret-
na osoba i to ona wobec siebie lub innych rozstrzyga w danym momencie 
o znaczeniach czy opisuje dostrzeżone napięcia między nimi. Historia języka 
i kultura, językowe doświadczenie oraz indywidualna wyobraźnia, a także 
wrażliwość są tutaj sufl erami. W wypadku wydrukowanych utworów tekst 
zostaje – z niezauważalnego milczenia – „wezwany do mówienia” (tu w sen-
sie: do bycia znaczącym) przez wzrok czytelnika, dzięki czemu wytwarza się 
z pomocą języka interakcja między tekstem a odbiorcą, zapośredniczona 
obustronnie przez medium pisma i druku, a więc oderwana całkowicie od 
„zdarzenia mowy” (w znaczeniu nadanym przez Paula Ricoeura, który pod-
kreślał rozłączność pierwot nego zdarzenia komunikacyjnego i utrwalonego 
w piśmie sensu347) oraz komunikacji twarzą w twarz. 

Istnieje jednak zdarzeniowość pisma, co też można wywieść częściowo 
z koncepcji Ricoeura, a co w jego ujęciu związane jest z „przekraczaniem 
sensu przez siebie” w procesie interpretacji, choć dla tego fi lozofa tekst pi-
sany jest niemy, milczący, a spotkanie z tekstem jest „nieintersubiektywne” 

347 Na zdarzenie mowy, wg Ricoeura, składa się wykonanie aktu mowy, intencja mówią-
cego, sytuacja i zwrócenie się do odbiorcy, sens zaś wiąże się z oddzieleniem tekstu od intencji 
autora, otwarciem na świat i wejściem w sferę nieograniczonego audytorium. – Zob. P. Ricoeur, 
Zdarzenie i sens wypowiedzi, tłum. E.  Bieńkowska, w: tegoż, Egzystencja i hermeneutyka, 
dz. cyt., s. 246. Por. P. Ricoeur, Znaczenie jako „sens” i jako „referencja” , w: tegoż, Język, tekst, 
interpretacja. Wybór pism, tłum. P. Graff  i K. Rosner, Warszawa, PIW, 1989.
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i „niedialogowe”348. Te ostatnie założenia stoją już w niezgodzie z przyjmo-
waną tu wersją Bachtinowską oraz pragmalingwistyczną tekstu, natomiast 
idea prospektywnego, zależnego od rozumienia i w związku z tym w dużym 
stopniu nieprzewidywalnego sensu tekstu jest dla mnie istotna. Specyfi czną 
zdarzeniowość tekstu pisanego dostrzegam więc, podobnie jak chce Ricoeur, 
„po stronie świata, który nam [tekst] otwiera”349, z dala od roszczeń co do 
znajomości autorskich intencji, ale nie traktuję tego jako sfery abstrakcyjnej 
i odciętej od sytuacji autora oraz czytelnika, ani też od właściwości samego 
tekstowego przekazu. Nawet bowiem przy całkowitej obcości czy nowości 
przedstawionych światów to właśnie język i zawarte w nim czy powiązane 
z nim konceptualizacje pozwalają nam na rozumienie, z którym immanen-
tnie związana jest intersubiektywność. Możemy rozpoznawać w tekście i włą-
czać w pojmowanie utworu zarówno znaczenia słów, jak i milczenia, ponie-
waż one już istnieją – w samym zapisie, ale jednocześnie po części w naszym 
(ludzkim) doświadczeniu językowo-zmysłowym. 

„Zdarzeniowość” tekstu pisanego, a zwłaszcza tekstu literackiego, nie wy-
czerpuje się bowiem ani w otwarciu na to, jakie sensy tekst wyznacza, jak 
chce Ricoeur, ani w immanentnym niedookreśleniu bytów językowych, ja-
kimi są przedmioty przedstawione, na co wskazywał już wcześniej Roman 
Ingarden350, ani też w byciu „mechanizmem presupozycyjnym”, sterującym 
uwagą i semantycznymi wyborami odbiorcy351, jak twierdzi Umberto Eco. 
Nie wyczerpuje się też w „sensoproduktywności” języka, jak proponuje Julia 
Kristeva352, czy w ciągłym różnicowaniu się znaczeń, przemieszczaniu opozy-
cji (kwestia diff erance), jak w ujęciu Derridy353. Każde z tych podejść zawiera 
cenny trop i pokazuje nieco inny aspekt zjawiska.

348 Zob. jw. – Zdarzenie i sens wypowiedzi, s. 247–248 i nast.
349 Tamże.
350 R. Ingarden, O dziele literackim, dz. cyt. Por. uwagi K. Bartoszyńskiego nt. otwartości 

przedmiotów przedstawionych i związku niedookreślenia z konwencją literacką – K. Barto-
szyński, Teoria miejsc niedookreślenia na tle Ingardenowskiego systemu fi lozofi cznego, w: tegoż, 
Teoria i interpretacja. Szkice literackie, Warszawa, PWN, 1985.

351 U.  Eco, Lector in fabula. Współdziałanie w interpretacji tekstów narracyjnych, przeł. 
P. Salwa, Warszawa, PIW, 1994, s. 34. 

352 J. Kristeva, Ideologia dyskursu w literaturze, tłum. A. Milecki. W: Współczesna teoria 
badań literackich za granicą, dz. cyt.

353 Zob. szkice: Różnia oraz Qual quelle – w tomie: J. Derrida, Marginesy fi lozofi i, tłum. 
A. Dziadek, J. Margański, P. Pieniążek, Warszawa, Wydawnictwo KR, 2002. Na jeszcze inne, 
ciekawe aspekty dziania się tekstu zwraca uwagę Derrida, gdy pisze o czytaniu jako wytwarza-
niu tekstu, o napięciu między idiomem a instytucją, a także o pozostawionej w piśmie i w stylu 
autorskiej sygnaturze, pojmowanej jako ductus. – Zob. M.P. Markowski, Dekonstrukcja, czyli 
inwencja oraz W stronę zdarzenia i „Cóż jest w imieniu?”, w: tegoż, Efekt inskrypcji, dz. cyt., 
s. 182, 217, 283. Tu jednak przyjmuję inne stanowisko, bliższe tradycji hermeneutycznej i feno-
menologicznej. Choć trzeba przyznać, że radykalna lekcja głosząca, iż „istnieją tylko konteksty, 
w których nie ma żadnego bezwzględnego ośrodka zakotwiczenia”, koncepcja pisma jako 
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Bliższa mi jest jednak koncepcja, zgodnie z którą owa zdarzeniowość 
wynika raczej ze współpracy czytelnika oraz wygenerowanych przez auto-
ra i noszących ślad jego wyobraźni, inteligencji, doświadczenia itp., utrwa-
lonych poprzez zapis semantycznych „partytur”354, jakimi są teksty, z  ich 
wieloznacznością i „apelatywnością”. Pragmatyka tekstu łączy się więc ściśle 
w moim odczuciu z „czytelniczym rezonansem” i świadomością zapośredni-
czonego przez język uczestniczenia we wzajemnym doświadczaniu rozumie-
nia355. Gdzie istnieje tekst, tam działa język z mową i związanym z nią mil-
czeniem, tam przydarza się sens między tekstem a jego czytelnikami, nie bez 
związku z obecną częściowo w stylu, tematyce, kompozycji i strukturze zdań 
oraz tekstu osobowością autora. A szczególnie wiele, rzecz jasna, przydarza 
się w utworach literackich. Jak to trafnie, w moim przekonaniu, ujął niegdyś 
Jean Paul Sartre: „dla czytelnika wszystko jest do zrobienia i wszystko jest już 
zrobione”356.

Nawiązuję tutaj zatem zarówno do estetyki recepcji, jak i tradycji herme-
neutycznej, a chcę odwołać się również ponownie do kognitywnej analizy 
tekstu. Tym, co je łączy357, jest praktyka uważnego czytania, w czasie którego 
obserwacji podlegają: tekst i kolejne sugerowane przezeń sceny czy obrazy, 
tworzące dynamiczną pod wzglę dem znaczenia kompozycję; język – jako 
sposób kreowania tego świata i przyciągania uwagi; oraz sam czytający – jako 
ten, który na bieżąco (re)konstruuje znaczenie i konfrontuje zawartą w tek-
ście konceptualizację z własnym doświadczeniem, obejmującym praktyczną 
socjolingwistyczną wiedzę358. W tym wszystkim tkwią też zalążki tekstowej 
zdarzeniowości (podkreślanej również przez poetykę doświadczenia359). 

„procesu rozsiewającego się z  d a l a  od obecności (bycia) we wszelkich swoich odmianach” 
stanowi dość skuteczną szczepionkę przeciw nadmiernej ufności wobec tekstu (J.  Derrida, 
Sygnatura, zdarzenie, kontekst, w: tegoż, Marginesy fi lozofi i, jw., s. 392 i 404). Pamiętać przy 
tym trzeba, że nie przez przypadek Derrida przywołuje w swoich wypowiedziach takich pisa-
rzy, jak Mallarmé, Ponge czy Jabès – z nimi też najlepiej współgrają jego idee. Por. A. Burzyń-
ska, Granice wyrażalności: dekonstrukcja i problem interpretacji. W: Literatura wobec niewyra-
żalnego, dz. cyt. 

354 Por. H.R.  Jauss, Historia literatury jako prowokacja dla nauki o literaturze, w: tegoż, 
Historia literatury jako prowokacja, tłum. M. Łukaszewicz, posł. K. Bartoszyński, Warszawa, 
Wydawnictwo IBL, 1999, s. 143–144.

355 Zob. W. Iser, Th e Text as an Event, w: tenże, Th e Act of Reading, dz. cyt., s. 125 i nast.
356 J.P. Sartre, Czym jest literatura?, dz. cyt., s. 191. 
357 Por. C. Hamilton, R. Schneider, Od Isera do Turnera i dalej, dz. cyt.
358 Por. uwagi Ewy Rewers, że właściwa komunikacja w ogóle zaczyna się przed czytaniem, 

gdyż wymaga ono już jakiejś znajomości języka i funkcjonowania wśród ludzi – zob. E. Re-
wers, Socjolingwistyczny poziom komunikacji literackiej. W: Komunikacja, rozumienie, dialog, 
red. B. Andrzejewski, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 1990.

359 Jak pisze Nycz: „Odrzucenie nowoczesnej idei tekstu – jako zamkniętego pojemni-
ka [...] – prowadzi nie tylko do przywrócenia zasadniczej rangi jego czynnościowemu, »zda-
rzeniowemu« statusowi (w wymiarze tyleż nadawczym, co odbiorczym). Pozwala bowiem do-



123Tekst pisany: złudzenie głosu, złudzenie milczenia?

W pozostającej pod wpływem pragmalingwistyki i teorii dyskursu anali-
zie kognitywnej tekst literacki ujmowany jest jako odzwierciedlenie języko-
wego obrazu świata, a zarazem jako pragmatyczne zdarzenie360. Jest zoriento-
wanym podmiotowo, dynamicznym układem elementów językowych, które 
jednocześnie tworzą poznawcze kon strukty i wchodzą w interakcje z czytel-
nikiem. Można więc po wie dzieć, że w tym ujęciu badaniu podlega nie tylko 
sama tekstura (w znaczeniu, o którym pisałam w cz. I, rozdz. 3), lecz jej zwią-
zek ze sferą po staw, punktów widzenia, wyobraźni czy kategoryzacji, a także 
z hierarchią ważności i wartości. 

To właśnie w obrębie tekstury znajdują się na przykład specyfi czne dla 
danego utworu miejsca (słowa, zwroty, pojęciowe amalgamaty oraz meta-
fory itp.) przyciągające uwagę, czyli magnesy („atraktory”), o których pisał 
Peter Stockwell, sprawiające między innymi, że w trakcie bieżącej lektury 
jesteśmy przez tekst sterowani lub tylko angażowani w sens361. Idąc tym tro-
pem, można by powiedzieć, że w utworach narracyjnych cisza czy milczenie 
– nie tylko jako słowa bądź obrazy nazywające te zjawiska, ale też w postaci 
urwanego zdania czy dodatkowej przerwy w zdaniu, nietypowej interpunk-
cji czy światła między akapitami – pełnią funkcje takiego atraktora. Zwykle 
stanowią bowiem albo zapowiedź gwałtownego dźwięku w świecie przedsta-
wionym czy jakiejś zmiany lub puenty – albo też następują bezpośrednio po 
tych ważnych momentach, zgodnie z zasadą budowania napięcia i kompo-
zycyjnego kontrapunktu, mogą też być sposobem zaznaczania kairotyczne-
go wymiaru danej chwili.

W kognitywistycznej narratologii występuje też, wielokrotnie tu wcześ-
niej wymieniana, kategoria intersubiektywności, która dotyczy ludzkiej, po-
łączonej ściśle z językiem, zdolności do rozpoznawania, podzielania, a także 
symulowania cudzej perspektywy. 

Każda narracja – pisze Magdalena Rembowska-Płuciennik – [...] koduje przepływ 
i wymianę imaginacyjnego doświadczenia wpisaną w sam akt opowiadania o dru-
gim człowieku, presuponuje więc współistnienie różnych punktów widzenia, stano-
wi ich amalgamat, odwołuje się do różnych doświadczeń somatycznych oraz emocji 
czy wiedzy o świecie362. 

strzec w samym procesie konstruowania tekstu »teorię rodzącą się w działaniu«; bardziej czy 
mniej (»konstelacyjnie«) metodycznie urzeczywistniany sposób poznania” – w: tegoż, Poetyka 
doświadczenia, dz. cyt., s. 55–56.

360 Por. Kognitywizm w poetyce i stylistyce, red. G. Habrajska i J. Ślósarska, Kraków, Univer-
sitas, 2006; Punkt widzenia w tekście i dyskursie, dz. cyt.; por. Dyskurs jako struktura i proces, 
przeł. G. Grochowski, praca zbior. pod red. T. A. Van Dijka, Warszawa, PWN, 2001; Języko-
znawstwo kognitywne II, dz. cyt.

361 P. Stockwell, Poetyka kognitywna, dz. cyt., s. 25 i nast.
362 M. Rembowska-Płuciennik, Poetyka intersubiektywności, dz. cyt., s. 132.
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Odbiór narracji jest więc jednocześnie procesem współtworzenia jej perspek-
tywy, zależnym od stopnia zaangażowania czytającego. Nie chodzi, rzecz jas-
na, o dziewiętnastowieczne „porozumienie dusz” czy estetykę wczucia, lecz 
o zarysowaną dzięki odczytanym znaczeniom możliwość rzutowania wiedzy, 
percepcji, sensualnych i emocjonalnych doznań na tekst i odwrotnie. W kon-
taktach z lekturą jedynie poprzez język mamy dostęp do cudzego podobień-
stwa oraz inności, z całym psycho-cielesno-umysłowym wyposażeniem. Ten 
wymiar intersubiektywności wchodzi w interakcję z naturalnym ciągłym 
wewnętrznym procesem „redeskrypcji reprezentacji”, w którym następuje 
„wielokrotne reprezentowanie w różnych formatach zgromadzonej wcześniej 
informacji”, tworzenie sieci związków w ramach różnych dziedzin i pomiędzy 
nimi, mnożenie jednoczesnych perspektyw363. 

Ujmując rzecz krótko: milczenie w języku mówionym ma wymiar aku-
styczny i prozodyczny oraz czasowy, jest wpisane w całość komunikacji wer-
balnej i niewerbalnej, także sytuację mówienia oraz w strukturę mowy. Mil-
czenie wpisane w tekst – ma wymiar tekstowy, związany z zapisem, składnią, 
stylem, spójnością, kompozycją, a więc teksturą wypowiedzi pisemnej, rów-
nież z rozplanowaniem grafi cznym oraz interpunkcją. W obu przypadkach 
sens słów i skrytego między nimi milczenia się przydarza, ale dzieje się to 
w inny sposób.

Czasowy charakter milczenia, związany z trwaniem przedłużających się 
pauz czy milczącymi aktami semantycznymi, jak również z naturalnymi sytu-
acjami dialogowymi, w których równocześnie ktoś mówi i ktoś milczy, musi 
zostać jakoś „przełożony na”, czy raczej „wkomponowany w”364 przestrzenną 
postać tekstu, w formę na ogół (przy tradycyjnym nośniku) linearną i system 
ujednoliconych alfabetycznych oraz interpunkcyjnych znaków. Czyli przy-
brać albo postać stematyzowaną (czym się tu bezpośrednio nie zajmujemy), 
albo właśnie składniowo-tekstowo-wizualną, albo też łączyć je obie. 

Przyjrzyjmy się teraz bliżej kwestii wydrukowanych tekstów. Biel strony, 
bezpośrednio poprzedzająca i kończąca pisemną wypowiedź literacką, może 
być potraktowana jako umowna „cisza”, ale de facto jest raczej milczeniem 
– nawiązującym poprzez medium druku do zwykłego milczenia egzysten-
cjalnego. Analogonem ciszy natomiast, jako niewidocznego środowiskowego 
tła, które nie jest związane z komunikacyjną intencją, mogą być „techniczne” 
strony puste, zwykle w ogóle nieskupiające żadnej uwagi (wewnętrzna część 

363 Słowa Karmiloff -Smith, cyt. za: Tomasello, Kulturowe źródła..., dz. cyt., s. 259, zob. też 
s. 264–266.

364 By nie poddawać się złudzeniu, że tekst utworu jest tylko zapisany, podczas gdy jest on 
w naszej kulturze pisma i druku najczęściej od razu napisany, nigdy więc nie podlegał przekła-
dowi z głosu na pismo. Por. A. Nowakowska, Pauza w tekście pisanym, „Poradnik Językowy” 
1984, z. 3, s. 173.
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okładki, wyklejki), także standardowe marginesy, okalające tekst – nimi jed-
nak, jako elementami nienależącymi do tekstu, tutaj nie będziemy się zaj-
mować. Natomiast wewnątrz wydanego drukiem utworu365 cisza i milczenie 
w narracji oraz w świecie przedstawionym mogą być na poziomie budowy 
tekstu poddane wizualizacji (przez typografi ę, interpunkcję, operowanie 
światłem, włączanie pustych stron do środka utworu366). W narracji i mo-
nologach widomymi znakami milczenia czy zamilknięcia są urwane zdania, 
wielokropki, wielomyślniki, braki w interpunkcji oraz dodatkowe interlinie 
i puste miejsca w linijkach. W dialogach – te same środki, a oprócz nich po 
myślnikach miejsca puste lub zaznaczone interpunkcją jako jedyne ślady po 
niemej replice. 

Autorskie wybory prozodyczne oraz semantyczne, które dotyczą występo-
wania głosu i milczenia, także pauzowania w narracji oraz w wypowiedziach 
postaci, przekładają się ponadto na budowę składniową i rytm zdań, kom-
pozycję tekstu367. W tym na częstotliwość i sposób odnotowywania przerw, 
zaburzenia w konstrukcji i spójności wypowiedzeń, własne metody inter-
pretowania brzmienia tekstu za pomocą interpunkcji, układu grafi cznego 
oraz zwiększonego udziału bieli. Ukształtowanie językowo-wizualne utworu 
wskazuje miejsca wnikania weń milczenia – są one niczym owe liczne nacię-
cia obiektów ze wspomnianej na początku serii „Ambienti Spaziali” Fontany. 

W utworach narracyjnych jest wiele możliwości splatania słów i sygna-
łów milczenia. Może to być opowiadanie przedstawiające zarówno słowne, 
jak i milczące działania bohaterów, z informacją na temat ewentualnych 
przerw w ich wystąpieniach czy symultaniczności reakcji – z próbą odtwo-
rzenia w zapisie momentów niemówienia. Różnie też może być rozwiązywa-
na sprawa zależności między „głosem” i „milczeniem” narratora a „głosami” 
i „milczeniem” postaci – w autorskiej teksturze „udzielanie” tekstowi słów 
oraz milczenia wpływa jednocześnie na kształt narracji i świata przedstawio-
nego, a także powstałych w nim relacji368. Narrator, opowiadając, sam jest 

365 I nawet jeśli niektóre rozwiązania podsunięte byłyby przez redakcję podczas wydawa-
nia książki, to przecież ostateczna korekta oraz decyzja co do wyglądu tekstu należy do pisarza. 

366 Za zjawisko z pogranicza tego, co stematyzowane i zawarte w strukturze tekstu, można 
by uznać sytuacje, gdy specyfi cznym „ekwiwalentem” milczenia staje się opis (osoby, miejsca), 
który występuje zaraz po zdaniach informujących o zamilknięciu bohaterów, jakby długość 
tego opisu miała oddawać czas „niemówienia” postaci – zob. np. W. Odojewski, Katyń. Mil-
czący, niepokonani, wyd. III, Warszawa, Wydawnictwo Twój Styl, 2007, s. 36 [I wyd. 2003, 
pt. Milczący, niepokonani. Opowieść katyńska]. 

367 Por. S. Balbus, Problem segmentacji tekstu prozatorskiego. W: Problemy teorii literatury. 
Seria 3. Prace z lat 1975–1984, Wrocław, Ossolineum, 1988.

368 Ciekawe zjawisko zachodzi na przykład w Sońce Ignacego Karpowicza (Kraków, Wy-
dawnictwo Literackie, 2014, s. 152 i nast.). W dramatycznym momencie, gdy bohaterka, rela-
cjonując najbardziej tragiczne chwile ze swego życia, wypowiada słowa: „A potem wszystko 
stało się tak szybko.” – tekst znika. Białe pole, następnie strona z samymi słowami: „Tak szybko” 
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„wypowiadany” – oba poziomy: signifi ant i signifi é wchodzą z milczeniem 
i ciszą w związek, zarówno na poziomie narracji, jak i relacjonowanych w niej 
bądź cytowanych wypowiedzi bohaterów. Sposób tworzenia tekstury przez 
autora i prowadzenia opowieści przez narratora może sugerować, imitować 
czy wręcz ewokować milczenie lub ciszę w świecie przedstawionym. Także 
sama przestrzeń tekstu w swoim układzie typografi cznym może współdzia-
łać z omawianą lub prezentowaną ciszą lub milczeniem – wytwarzając ich 
wizualne ekwiwalenty. Tak więc to, co jest, by tak rzec, leksemem zerowym 
czy aktem bądź gatunkiem zerowym w mowie (na wzór formantów zerowych 
w słowotwórstwie) albo tylko przedłużającą się przerwą, w piśmie ma cha-
rakter bądź znakowy i wizualny, bądź domyślny.

Jak widać, rację ma Bronisław Drąg, pisząc, że: „Tekst jest zdolny do 
zachowań paradoksalnych” – może się w nim pojawić wśród słów i pusto-
słowie, i wiele komunikujące milczenie, a „do zasobu podstawowych technik 
pisarskich należy także umiejętność poruszania się na granicy między mową 
a milczeniem i znajomość retoryki milczenia”. Do tego dochodzi jeszcze inte-
resujące nas tu „milczenie gramatyczne”, nazwane nawet mianem „milczenia 
właściwego”369. Kryje się ono, jak pisze badacz, w przerwach między wyra-
zami i w znakach interpunkcyjnych, a w poezji – w przerwach między stro-
fami. Proza współczesna pokazuje, dodajmy, że zarówno „gramatyczne”, jak 
i „niegramatyczne” formy milczenia, o wielorakich funkcjach i znaczeniach, 
znajdują się w tych miejscach. Co więcej, w utworach narracyjnych dostrzec 
można także zarówno odpowiedniki przerw między zwrotkami, jak i nawet 
przerzutni, o czym jeszcze będzie mowa. 

Osobną kwestią, choć bezpośrednio związaną z milczeniem i mową, jest 
wywoływanie przez pisarzy „wrażenia mówioności” w tekście literackim, 
a dokładniej budowanie „paramówioności” przez wykorzystywanie pisma – 
o czym traktuje praca Aldony Skudrzykowej dotycząca „języka (za)pisanego”. 
Ten ostatni defi niuje autorka jako taką postać języka, „która – istniejąc w for-
mie pisanej i dzięki przetwarzaniu pisanej materii – nie może się obyć bez mó-
wionego »zaplecza«. Język mówiony jest w nim istotnie obecny”370. Badaczka 
zwraca uwagę na to, że pismo cechowała dawniej spora liczba informacji 
redundantnych, by uniknąć niezrozumienia – w tym celu także informacje 
z mowy zależnej i niezależnej częściowo się pokrywały. Tymczasem w prozie 

oraz kolejne dwie białe strony są tyleż oznaką zawieszenia głosu przez tytułową Sońkę, co 
wizualnym odpowiednikiem toposu niewyrażalności ze strony narratora i przejawem silnego 
utożsamienia między nim a bohaterką. Ów brak słów przed powiedzeniem, co się właściwie 
stało, buduje silny suspens, a jednocześnie stwarza „miejsce” na czytelniczy domysł i angażuje 
w ten sposób emocje.

369 B. Drąg, dz. cyt., s. 479.
370 A. Skudrzykowa, Język (za)pisany, dz. cyt., s. 84.
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polskiej lat 70. i 80. zbliżenie pisma do mowy, posługiwanie się potocznymi 
formami języka spowodowało zanik redundancji oraz „asekurującej odbiór 
informacji w obudowie pragmatycznej”371 [chodzi o uwagi na temat sytuacji 
mówienia towarzyszące dialogowi – DKP]. Bardzo ciekawie o związku prze-
milczenia z potocznym językiem pisała wcześniej Pisarkowa w cytowanym 
już tu artykule: 

Ale istnieją takie struktury składniowe, w których załamanie linii uważanej za zgod-
ną z normą jest śladem przemilczenia. Struktury takie są szczególnie charaktery-
styczne dla języka mówionego. Nie brak ich jednak także w nowej polskiej prozie, 
u Białoszewskiego, u Myśliwskiego, a to nie dlatego, że naśladują oni język potoczny, 
mówiony, pisząc, lecz prawdopodobnie dlatego, że piszą, myśląc potocznie372.

Niezależnie od przyczyn, fakt składniowego zbliżenia języka pisanego i mó-
wionego jest bezsprzeczny. A bez wspomnianej „asekuracji” czytelnikowi 
pozostaje – w coraz większym stopniu konieczna – współpraca z tym, co 
w utworze nieobecne i przemilczane. Kolejne dekady, o czym piszę dalej, 
przynoszą swoistą grę z redundancją i nagromadzenie form apofatycznych, 
jeszcze poszerzając obszar tej współpracy.

Tekst literacki jest bowiem – jak pisał przed laty Alessandro Serpieri – 
„zwielokrotniony znaczeniowo i / lub przemilczający”, jego cechą jest potęż-
ny obszar latencji tekstowej, czyli sfery utajonej, domyślnej. Źródła latencji, 
według badacza, to właśnie zwielokrotnianie się znaczeń (łączenie logiczne 
i asocjacyjne sensów czy scen), przemieszczenie (przesunięcie napięć psy-
chicznych z jednego pola na inne, zmiana punktu ciężkości, różnorodność 
perspektyw) oraz przemilczenie (odsyłanie do czegoś innego, o czym w tek-
ście bezpośrednio nie ma mowy)373. Autor rozróżnił także niedopowiedzenia 
implikowane przez gatunek (to cięcia między aktami, pieśniami czy rozdzia-
łami), niedopowiedzenia wynikające ze strategii narracyjnych (kwestia bu-
dowania suspensu) oraz niedopowiedzenia natury psychologicznej, ideolo-
gicznej czy antropologicznej, implikowane przez świat wyobrażeń. Pisał też 
o elipsie jako cięciu językowym i logicznym, które może się pojawiać i w ob-

371 Tamże, s. 86.
372 K. Pisarkowa, O komunikatywnej funkcji przemilczenia, dz. cyt., s. 30.
373 A. Serpieri, O tekstowym świecie wyobraźni, tłum. J. Szymanowska, „Pamiętnik Literacki” 

1987, z. 2, s. 347 i nast. Co bardzo dobrze współgra ze zdaniem Sartre’a z Czym jest literatura?: 
„Przedmiot zaś literacki realizuje się wprawdzie p opr z e z  język, lecz nigdy nie jest dany w ję-
zyku; przeciwnie, z natury swojej jest on milczeniem, zaprzeczeniem słowa. [...] Milczenie 
bowiem, o którym mówię, jest wprawdzie celem autora, lecz on go w każdym razie nigdy nie 
poznał, jego milczenie to milczenie subiektywne, które poprzedza mowę, to nieobecność słów, 
niezróżnicowane, przeżywane milczenie natchnienia, które zostanie następnie zróżnicowane 
przez słowo, gdy tymczasem milczenie wytworzone przez czytelnika – to przedmiot. Są rów-
nież milczenia w samym wnętrzu tego przedmiotu: to, czego autor nie mówi” (dz. cyt., s. 190).
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rębie poszczególnych wypowiedzeń, i na poziomie intrygi czy fabuły374. Moż-
na zatem powiedzieć, że n a  n atu r a l n ą  s k r y t o ś ć  m ow y  n a k ł a d a  s i ę 
w  ut wor a c h  l i t e r a c k i c h,  w  t y m  n ar r a c y j nyc h,  w ł a ś c iw y  i m 
o b s z ar  l a t e n c j i  t e k s t owe j,  w  kt ór y m  n i e b a g at e l n ą  ro l ę  o d -
g r y w aj ą  br a k  s ł ów  c z y  c i ą g ł o ś c i  t e k s tu,  n i e p e ł n o ś ć  z d ań  or a z 
i n for m a c j i,  j a k  rów n i e ż  for m a  z api s u.

Dokonująca się w trakcie lektury aktywizacja znaczeń jest też aktywiza-
cją ludzkiego doświadczenia – na wszystkich jego poziomach (inną kwestią 
jest nasza podatność na ten typ aktywizacji poprzez pismo). Nie tylko jednak 
uruchamiane jest doświadczenie związane ze słowami, a poprzez nie – róż-
nymi sferami życia i ludzką zdolnością wnikania w obce perspektywy, ale 
także właśnie to związane z wieloznacznością zapisu, pozbawionego mil-
czącej twarzy, ale za to wzbogaconego o milczące znaczenia braku słów375. 
Świadomie lub nie, pisarz, zapisując tekst i akceptując jego wersję przezna-
czoną do druku, pisząc „sobą”, wyznacza oddech tekstu i jego niewidoczny, 
bo funkcjonujący na lewej stronie (zwanej kiedyś w krawiectwie znacząco 
„nicą”), ścieg – z pomocą dostępnych, widzialnych i niewidzialnych znaków, 
co składa się na rytm, styl, kompozycję, układ przerw. Ten „system notacji”, 
będący teksturą utworu i jednocześnie, by tak rzec, „systemem unerwienia”, 
bierze udział w wytwarzaniu efektu semantycznego, zdarzeniowości tego, co 
napisane. A ponadto jest częścią procesu doświadczania rozumienia, o któ-
rym pisałam wcześniej – gdyż każda ekspresja do niego się odwołuje376. Istot-
ne staje się więc dla nas pytanie, jakie formy i funkcje przybiera milczenie 
wpisane w tekst.

Jeszcze tylko małe przypomnienie o tym, że w ogóle teksty pisane pocho-
dzą z milczenia – nie tylko chodzi o oczywisty fakt, że na ogół tworzenie, 
jako czynność intymna, dokonuje się w odosobnieniu i poza zewnętrznym 

374 Tamże, s. 353–354.
375 Także czasem o wymiar metafi zyczny – co obrazuje Edmond Jabès, zob. tegoż, Elja, 

tłum. A. Wodnicki, posł. M.P. Markowski, Kraków, Wydawnictwo Austeria, 2006. Tam można 
przeczytać, że: „Księga jest miejscem, gdzie pisarz ofi arowuje swój głos milczeniu. I tak każ-
dy margines jest brzegiem nieustannego wyznania, na którym powracające wyrazy zawierają 
przymierze z morzem”, a dalej: „Słowa moich ksiąg to słowa, jakich najbardziej zuchwały nurek 
nie potrafi łby oddzielić od sentencji zapisanych w wielkich morskich głębinach, gdzie każde 
pytanie umiera od zadawanego sobie pytania”, s. 36 i 37.

376 Od razu odpowiem na potencjalny zarzut, że nie musi to wcale oznaczać zrozumie-
nia, jasności ani jednej bądź jednolitej wykładni – możliwość fi aska, a czasem wręcz progra-
mowanie fi aska czy wypróbowywanie granic wypowiadania się wpisane jest w ludzkie użycie 
języka, zaś historia literatury pokazuje zmienne koleje „czytelności” awangardowych niegdyś 
tekstów. „Nieczytelność” jest czytana jako tekst o nieczytelności, a jej stopień zależy również 
od odbiorcy. Por. uwagi Ryszarda Nycza – R. Nycz, O kolażu tekstowym. Zarys dziejów pojęcia, 
w: tegoż, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa, Wydawnictwo 
IBL, 1993, s. 211–212.
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słowem, lecz także o udział mowy wewnętrznej oraz milczącej wiedzy i tego, 
co nieświadome, w „układaniu” tekstowego świata. Również o rolę pamięci 
i przypadku w tym procesie. To, co zapamiętane, jako doznane, wydarzone, 
wyobrażone, przemyślane, poznane, własne i cudze, zasłyszane, ale też wy-
pchnięte poza pamięć, unicestwione, niechciane, splata się z serią nagłych 
olśnień, przewrotnością momentalnych asocjacji, odległych skojarzeń oraz 
niespodziewanych „szumów”, „brudów”, przerw. Nieciągłość i nieprzewidy-
walność, praca z tym, co ukryte, z własną niewiedzą (czy raczej nie-wiedzą, 
bo chodzi o inny rodzaj wiedzy, jej antypody), są wrotami, przez które mil-
czenie nawiedza wciąż gotowe już teksty. I zostawia tam rozliczne ślady.



2.  Od syntaksy do detaksy – narracyjne strategie 

niemówienia oraz „informacyjna prosumpcja”

Milczenie w tekście, co wynika z wcześniejszych rozdziałów, jest nie tylko 
brakiem słów, ale też niepełnością gramatyczną, niedopowiedzeniem zdań 
bądź ich treści, a czasem tylko sugestią braku lub brakiem spodziewanej 
informacji mimo obecności słów, także milczącą repliką czy odpowiedzią 
zrywającą kontekst. Zatem akcentowana tu skalarność milczenia wiąże się 
i z zakresem oraz pełnością gramatyczną wypowiedzeń, i z ich orientacją 
informacyjną – tendencją do zapewniania komfortu poznawczego odbiorcy 
przez stopniowe i w miarę dokładne odpowiadanie na pytania o podstawowe 
własności opisywanego świata, zgodnie z zasadami poprawnej architektury 
informacji oraz na podstawie spójności tekstowej, lub odwrotnie, do unika-
nia informacyjnej otwartości i minimalizowania tekstowej kohezji oraz kohe-
rencji aż do ich odrzucenia. 

Wyraźna skłonność części współczesnej prozy do „zamilkania” (by po-
nownie użyć określenia Celana z początku tej książki) połączona jest z in-
formacyjną „intratropicznością”, czyli taką formą opowiadania (niezależnie 
od typu narracji), która skierowana jest bardziej do wewnątrz ukazywanego 
świata, tj. udziela odbiorcy bardzo skąpo wiedzy o świecie przedstawionym, 
nie tłumaczy zależności w nim zaistniałych, nie dopowiada sensu. Tym sa-
mym zmusza to czytelnika do zmiany postawy oraz funkcji – z widza i od-
biorcy („konsumenta” informacji, czytelnika nastawionego na opowiada-
nie mu fabuły i ekspozycję miejsc oraz postaci), na uczestnika i odkrywcę 
(„prosumenta”377, który musi dokonać sporego interpretacyjnego wysiłku, 
by móc się w tekście zorientować lub tylko znaleźć w nim dla siebie źród-
ło intelektualnej czy estetycznej satysfakcji). Sprzyjają temu właśnie zmiany 

377 Termin określający konsumenta, który jest jednocześnie wytwórcą lub współtwórcą, 
nadawcą i odbiorcą – zob. A. Töffl  er, Trzecia fala, tłum. E. Woydyłło, Warszawa, PIW, 1985; 
por. D. de Kerckhove, Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości, przeł. 
W. Sikorski i P. Nowakowski, wprow. i oprac. Ch. Dewdney, Warszawa, Wydawnictwo Mikom, 
2001, r. 4.
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w składni i spójności semantycznej tekstu. Można tu przypomnieć słowa 
Marii Renaty Mayenowej, wyprzedzające proroczo kognitywne rozważania 
nad związkiem myślenia i języka, która zauważyła przed laty, że istnieje kilka 
sytuacji, w których „system gramatyczny staje się żywą rzeczywistością na-
szej świadomości” – to zetknięcie się z obcym językiem, „specyfi czne eks-
ponowanie kategorii gramatycznych w tekście literackim” oraz naruszenie 
w wypowiedzi systemu gramatycznego naszego języka378. 

Z entuzjazmem wypowiadał się o nowo odkrywanych własnościach 
składni Deleuze w użytym już tu wcześniej cytacie na temat prozy amery-
kańskiej, pisząc o przeciwnej do syntaksy detaksie oraz surtaksie (bez ich 
bliższej charakterystyki). Stanowi to ewidentne nawiązanie i do elementów 
składowych słowa „syntaksa”, wskazujących na zestawienie, wspólne ułoże-
nie, i do wyrazu greckiego „taksis”, czyli porządek, układ, którego zaprzecze-
niem byłaby detaksa jako zniesienie zdaniowej kompozycji. Z kolei surtaksa 
zawierałaby jakąś składniową nadwyżkę (aluzja, jak się wydaje, jednocześnie 
do surrealizmu i metafi kcji, zwanej też na gruncie amerykańskim surfi kcją, 
ponadto może do potoku składniowego – ze względu na występujący w nim 
składniowy nadmiar). 

Odpowiadające tym wyrazom pojęcia ekonomiczne, a więc detaksa jako 
niedopłata i surtaksa jako nadpłata, pozwalałyby stworzyć polskie neologi-
zmy „niedoskładnia” i „nadskładnia”, wskazujące na demontaż zdania jako 
struktury gramatyczno-logicznej, podlegającej od wewnątrz (w łączeniu 
składników oraz ich ograniczeniu w ramach rozpoznawalnych struktur) 
i na zewnątrz kompozycji, co z kolei dotyczyłoby luźnego związku z in-
nymi zdaniami oraz całością. Razem daje to szereg wypowiedzeń na granicy 
mowy i milczenia oraz muzyczności, o czym pisał Deleuze, a co także widać 
w niektórych tekstach polskich. Dalej, jako terminem poręczniejszym, będę 
posługiwać się już tylko pojęciem detaksy, obejmującym wspomniane wyżej 
właściwości i zjawiska.

Styl lapidarny, oparty na krótkich, nierozwiniętych zdaniach, ogranicza-
niu przydawek i konstrukcjach eliptycznych znany był od dawna w wariancie 
zgodnym z zasadami gramatyki – w opowiadaniu informacyjnym, posługu-
jącym się brewilokwencją, w diariuszowych zapiskach, monologu wewnętrz-
nym, dialogowych replikach, również stylizacjach na defi nicje, rozkazy, pole-
cenia urzędowe itp. – czyli tam, gdzie zapisuje się skrótowo informacje, myśli 
bądź emocje. Natomiast zwiększony udział emocji w tekście owocuje zwykle 
„stylem ułamkowym” – z nadreprezentacją wypowiedzeń urwanych bądź za-
wierających w środku zaznaczone przerwy czy opartych na wyrażeniach no-

378 M.R. Mayenowa, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, wyd. II, Wrocław, Ossolineum, 
1979, s. 177. 
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minalnych. Radykalna wersja „stylu ułamkowego” wiąże się już z „detaksą”, 
tj. rozerwaniem wiązań składniowych i semantycznych, dużym udziałem 
anakolutów, zaburzoną rekcją, łączeniem bezspójnikowym, które dają efekt 
niejasności. Widać to w XX-wiecznej, awangardowej prozie – zwłaszcza 
w strumieniu świadomości lub dialogach, w próbach zapisania języka my-
śli czy codziennych, chaotycznych rozmów, odtworzenia zaburzeń mowy. 
„Detaksa” bliska jest z jednej strony asocjacji, spontaniczności mowy i my-
śli, jak również twórczej swobodzie badającej granice języka i jego na poły 
asemantyczne, muzyczne lub magiczne właściwości, z drugiej – poznawczej 
niepewności, lęku, a może i niechęci do jednoznacznego określania czy nazy-
wania, tak charakterystycznych dla współczesności. 

Znów więc pojawia się nam pewna skala – tym razem między biegunami 
syntaksy i detaksy, którą wypełniają rozmaite fi gury słów oraz myśli, a właści-
wie współpracujące ze sobą na różnych poziomach fi gury składniowo-seman-
tyczne oraz tekstowe. Towarzyszy jej, choć nie jest z nią tożsama, Arystotele-
sowska opozycja para logou i alogoi, oparta na wieloznaczności słowa logos 
– z jednej strony jest to, co poddaje się wysłowieniu i jest logiczne, uchwytne, 
„powstałe na drodze rozumowej”, z drugiej to, co nielogiczne, niewerbalne. 
Kenneth Burke, przywołując te pojęcia za Stagirytą, odnosi je do wyrażanych 
przez człowieka pragnień, które są zależne od języka, nawet przezeń projek-
towane, oraz do tych, które (jak bodźce naturalne, np. głód) „powstałyby na-
wet wtedy, gdyby nie było określających je słów”379. W strukturze zdań i teks-
tu obie te sfery: para logou i alogoi przenikają się nawzajem – to, co związane 
z alogoi, rozsadza, dekonstruuje (świadomie używam tego słowa, nawiązując 
do nierozstrzygalników i diff erance) zdania. Ponadto trzeba zauważyć, że ze 
współczesnej perspektywy zarówno racjonalność, jak i irracjonalność w tek-
ście są jedynie efektami retorycznymi. Parafrazując Rolanda Barthes’a i jego 
l’eff et de réel można mówić o „efekcie racjonalności i wysławialności”, który 
kryje się w przejrzystej i gramatycznie poprawnej oraz pełnej budowie zdań, 
w akcentowaniu logicznych połączeń między nimi oraz pomiędzy częścia-
mi wypowiedzi, w wyraźnej strukturze informacji, silnej asercji, jak również 
w wyjaśnianiu, opisywaniu czy defi niowaniu wprowadzanych zjawisk.

Dodać tu trzeba od razu, że milczenie nie stoi w opozycji do sensu, racjo-
nalności czy gramatycznej albo logicznej konstrukcji (te zjawiska zresztą też 
nie są ze sobą tożsame, lecz współtworzą wspomniany efekt), ale bywa for-

379 K. Burke, Tradycyjne zasady retoryki, dz. cyt., s. 78. Przypomnieć też można, o czym 
pisze J.  Lalewicz, że „Gramatycy rzymscy do »części mowy« zaliczyli także wykrzykniki 
(interiectiones), uważane przez Greków za dźwięki nieartykułowane czy nieznaczące (alogoi)”, 
co dodatkowo oświetla sens tego ostatniego pojęcia – J. Lalewicz, Problemy rekonstrukcji histo-
rycznej w historii nauki. Przykład historii językoznawstwa, „Kwartalnik Historii Nauki i Tech-
niki” 1974, z. 2, s. 233. 
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mą „wyrażania” tego, co trudne lub niemożliwe w słownym opisie, co wydaje 
się nieuchwytne, a co ze sferą alogoi się wiąże. W tym sensie detaksa staje 
się odzwierciedleniem napięcia między ekspresją para logou, a tym, co jest 
alogoi, połączeniem nie dających się uzgodnić sprzeczności – i jako taka 
może służyć do wyrażania milczenia.

2.1. Figury składniowo-semantyczne i tekstowe a milczenie

Przypomnieć tu trzeba, że w obrębie retoryki dział zajmujący się rozpla-
nowaniem tekstu, wewnętrznymi podziałami, zależnościami i połączeniami 
między cząstkami nazywano kompozycją (gr. taksis, łac. distributio), nato-
miast fi gury mowy i myśli należały do stylistycznej i semantycznej sfery wy-
słowienia (gr. leksis, łac. elocutio). Z perspektywy dzisiejszej wiedzy o tekście, 
także semantyki i stylistyki widać wyraźnie, że te tradycyjne podziały, zresztą 
i tak nigdy dość stabilne, domagają się rewizji – i to z kilku powodów. 

Po pierwsze, istnieje zależność między elokucją, kompozycją oraz propo-
nowanym w tekście obrazowaniem i punktami widzenia, zaś jednostki na 
pozór niesamodzielne składniowo czy niebędące zdaniami (jak np. wyraże-
nia nominalne) tworzą albo odrębne wypowiedzenia, albo wkomponowane 
są w struktury złożone. Wraz z nimi mogą się składać na większe całostki 
o różnej funkcjonalności, budowie czy długości (np. gatunki mowy, scena-
riusze działań, formy podawcze, motywy, wątki, akapity, części), co wpływa 
na odbiór całości tekstu. 

Po drugie, ponieważ kohezja i koherencja to zjawiska ze sobą powiązane, 
choć odrębne – miejscowe niedostatki czy rozchwiania na jednym poziomie 
spójności mogą być uzupełniane przez drugi, i odwrotnie. W każdym razie 
znaczenie tekstu jest w dużym stopniu zależne od współpracy obu pozio-
mów (pomijając kwestie percepcji, konwencji itd.), a poszczególne zabiegi 
syntaktyczne wiążą się z modyfi kacją sensu. W utworze literackim nie ma 
więc w praktyce jednostek izolowanych ani tym bardziej stałych ról dla 
elementów językowych. 

Po trzecie zaś, podział na fi gury mowy i fi gury myśli nigdy nie był stały 
i precyzyjny380, a z punktu widzenia pragmalingwistycznego i kognitywnego 
istnieje wyraźna odpowiedniość czy współzależność między przebiegiem 
myśli i formowaniem zdań oraz ich efektem semantycznym, w tym języko-
wym obrazem świata381. 

380 Zob. M. Korolko, Sztuka retoryki, dz. cyt., s. 106–107 oraz 112–113.
381 Bliska tu jestem nadrzędnej idei „fi gur konceptualnych” autorstwa Andrzeja Kudry, 

lecz ta kategoria w ukazanych odmianach wydaje mi się już zbyt szeroka i przez to nieopera-
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Po czwarte wreszcie – nazwy zabiegów pozornie czysto składniowych (jak 
elipsa), a więc należących do fi gur słów, doskonale oddają też sposób uło-
żenia treści382 – tak powstają fi gury tekstu, czyli fi gury kompozycyjne. Elip-
tyczne przerwy tekstowe mogą mieć różną częstotliwość i rozmaite funkcje 
– i różnie wiązać się z milczeniem. Na przykład w Koniu Pana Boga Wilhelma 
Dichtera łączą się one z wyraźnym oporem, z jakim wyrywane są z magazynu 
pamięci strzępki doznań z przeszłości (i równocześnie z językowego niebytu) 
w postaci drobnych tekstowych fragmentów, oddzielonych światłem. 

Analogicznie jest z fi gurą myśli, jaką jest apozjopeza, a więc zdanie urwane. 
To nie tylko kwestia przerwania wypowiedzi jako toku myśli, lecz zaburze-
nie składni, więc blisko jej z kolei do fi gur słów (w niektórych klasyfi kacjach 
jest zresztą traktowana jako odmiana elipsy, zwłaszcza gdy brak ewidentnego 
następnika w zdaniu złożonym, czyli w wypadku anapodotonu). Nie mówiąc 
już o tym, że apozjopeza mogłaby być również, na wyższym poziomie orga-
nizacji tekstu, uznana za znak niedokończenia fabularnego, czyli kompozycji 
otwartej – jak to się dzieje choćby w opowiadaniu pt. Świadek, który nie umiał 
mówić Kornela Filipowicza383, gdzie mimo kryminalnej fabuły brak jest roz-
wiązania, gdyż fabuła urywa się przed zapowiadaną rozprawą apelacyjną – 
ów znaczący brak, wraz z tytułem, pokazuje, że nie o zagadkę kryminalną 
chodziło, że coś istotnego kryje się w przemilczeniu (i na poziomie narracji, 
i fabuły). Wskazuje ono na przyzwolenie na zło, lęk i hipokryzję oraz zakła-
manie jako prawdziwe źródła tragedii. Więcej o tych detraktywnych fi gurach 
kompozycyjnych piszę poniżej.

Nie miejsce tu jednak na dokonywanie kolejnej klasyfi kacji fi gur, zresz-
tą nie da się w pełni pogodzić tradycyjnych podziałów z aktualnym punk-
tem widzenia na tekst, nie wspominając już o żywym materiale językowym, 
torpedującym zawsze intencje klasyfi katorów. Chciałabym jednak wyraźnie 
położyć akcent na związek składni ze znaczeniem – i tym jawnym, i tym 
domniemanym, w tym także z obrazowaniem, a ponadto na współpracę 
w tekście elementów będących poniżej i powyżej zdania, wypowiedzeń wer-
balnych i niewerbalnych (tu: bezczasownikowych), gramatycznych i agra-
matycznych, jak również interpunkcji. Składnia z interpunkcją nie tylko 
bowiem budują świat opowieści, lecz także – poprzez segmentację tekstu 
i częstotliwość przerw – zawiadują jego odbiorem. Przy czym, jak się będzie 

tywna, dlatego nie posługuję się dalej tym określeniem, mimo jego nazewniczej trafności – 
por. A. Kudra, Pojęcie fi gury konceptualnej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polo-
nica” 2012, nr 4 [online] http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/2497/
Andrzej%20Kudra.pdf?sequence=1, dostęp: 13.08.2013, s. 218.

382 Por. cytowane już prace A. Serpieriego i E. Chrzanowskiej-Kluczewskiej.
383 Z tomu Rozmowy na schodach (1989) – przedruk w zbiorze: K. Filipowicz, Rozstanie 

i spotkanie, Kraków, Wydawnictwo Znak, 1995.
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można przekonać, „składane” są nie tylko słowa i związane z nimi sensy, ale 
i pominięcia, domysły, przerwy, konotacje i przemyślenia, zatem widoczne 
wyrazy oraz zdania są niczym wierzchołek góry lodowej – reszta, przesą-
dzająca nieraz o semantycznym „zderzeniu” – pozostaje na ogół pod po-
wierzchnią.

Ogólnie rzecz biorąc, w związku z udziałem milczenia w sposobie budo-
wania tekstu można wskazać następujące fi gury składniowo-semantyczne 
i tekstowe (kompozycyjne): 

a) wypowiedzenia niepełne i niesamodzielne składniowo: elipsy, zdania 
urwane (apozjopeza), w tym niedopowiedziane (z nieistniejącym następni-
kiem – anapodoton), wyrażenia nominalne, wyliczenie zmierzające do braku 
słów (przerwy),

b) łączenia bez wskazania źródła spójności: bezspójnikowe ciągi wypo-
wiedzeń (asyndeton), zestawienie (jukstapozycja), wyliczenie aleatoryczne, 
tj. pozbawione uporządkowania,

c) wypowiedzenia zawierające w środku zaznaczoną za pomocą wielo-
kropka przerwę – pozorna apozjopeza (tj. rozsunięcie); dopowiedzenie; także 
rozdzielenie zdania w środku kropką, co daje w efekcie swego rodzaju proza-
torską przerzutnię, czyli „uskok składniowy”,

d) zdania pojedyncze, szczególnie te nierozwinięte lub mocno okrojone – 
też jako podstawa dla brachylogii czy percursio, 

e) milczenie jako fi gura tekstowa, kompozycyjna, obejmująca całe partie 
utworu i powiązana z jego treścią – w tej funkcji brachylogia, jukstapozycja, 
elipsa, apozjopeza, „brevis interfatio” (jako sygnalizująca przerwę w wywo-
dzie gwałtowna zmiana tematu, często pod postacią światła rozdzielającego 
cząstki utworu),

f) wypowiedzenia niepoprawne, skrótowe i wieloznaczne zarazem (nie-
które wyrażenia nominalne, anakoluty, wypowiedzenia niespójne, nagroma-
dzenie wypowiedzeń urwanych) – ogólnie: detaksa. 

Jak widać, pojawiają się one wewnątrz pojedynczych wypowiedzeń, na 
poziomie międzyzdaniowym, jak również w powiązaniu z budową całego 
tekstu i jego segmentacją oraz kompozycją fabuły. Ponieważ często w prak-
tyce te wymienione właśnie zabiegi wchodzą ze sobą w liczne związki i peł-
nią bardzo różne funkcje w utworach, skupię się dalej na pojęciach klu-
czowych i omówieniu rozmaitych przykładów, przy okazji wskazując także 
pozostałe zabiegi, a także włączając w wywód obserwacje z wcześniejszych 
rozdziałów.
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2.2. Elipsa jako metafi gura – oraz zabiegi pokrewne

Nazywam tu elipsę metafi gurą, gdyż wielu badaczy dostrzega w niej rozma-
ite odmiany i zjawiska, jest to więc bardziej nazwa kategorii niż pojedynczego 
zabiegu384. Z perspektywy budowy zdania wyróżniana jest elipsa gramatyczna 
(składniowa), która powstaje poprzez eliminację elementów oczywistych i ła-
two domyślnych – zwykle orzeczenia czy łącznika w orzeczeniu imiennym 
(tak powstaje zeugma czy równoważnik zdania z orzeczeniem domyślnym), 
ale też może to być podmiot, przydawka czy dopełnienie. Ma ona charakter 
albo systemowy (gdy występuje w pewnym typie wypowiedzeń, tak można 
odbierać kwestię oznajmień i zawiadomień) albo kontekstowy (gdy wynika 
np. z chęci uniknięcia zbędnego powtórzenia tego samego słowa czy wyra-
żenia w kolejnym zdaniu, ewentualnie z potrzeby sylleptycznego nałożenia 
na siebie różnych znaczeń). Może mieć też charakter pragmatyczny, kon-
wencjonalny (jak w utartych sformułowaniach typu „Beze mnie.”, „Pada.” czy 
„To prawda.”). Taki też charakter mają, obecne zwłaszcza w języku dzieci, tak 
zwane „holofrazy”, które w ich intencji są już całymi aktami mowy – jak na 
przykład „Jeszcze!” znaczące tyle co: „Chcę jeszcze się napić.”385.

Elipsy czysto gramatyczne zaczynają wyłaniać się jako fi gura z językowe-
go tła raczej dopiero w nagromadzeniu (choć wszystko zależy od konteks-
tu i uwagi odbiorcy), bo wtedy zmienia się ich funkcja. Pomóc dodatkowo 
mogą znaki interpunkcyjne, a więc myślniki w miejscu pominiętego członu, 
co podkreśla lukę, ewentualnie paralelizm składniowy poszczególnych skła-
dowych wypowiedzeń i ich ograniczenie do zdań możliwie prostych. Wtedy 
uwidoczniona zostaje specyfi czna właściwość elipsy gramatycznej, wykorzy-
stywana w defi nicjach, jaką jest stawianie jakby znaków równości między zja-
wiskami wskazanymi przez pozostałe, po obu stronach „cięcia”, części zdania. 

Wskazywany przez badaczy drugi typ elips, mniej przewidywalny, to 
elipsy semantyczne, które teoretycznie polegają na „braku wystarczającej in-
formacji myślowej do pełnej interpretacji wypowiedzenia, niezależnie od 
tego, czy składniowo stanowi ono zdanie pełne”386. Nie są więc podatne na 
oczywiste uzupełnienia, wymagają wyobraźni i współpracy – stąd kojarzone 

384 Zob. M. Grochowski, Czy zjawisko elipsy istnieje? W: Tekst. Język. Poetyka. Zbiór stu-
diów, red. M.R. Mayenowa, Wrocław, Ossolineum, 1978; M. Ruszkowski, Główne tendencje 
syntaktyczne w polskiej prozie artystycznej dwudziestolecia międzywojennego, dz. cyt. O elipsie 
jako błędzie, konieczności i celowym zabiegu pisze P.  Śniedziewski w Mallarmé – Norwid, 
dz. cyt. , s. 169. Istnieje także koncepcja, jednak zbyt daleko idąca, w której każde „milczenie 
o czymś” nazywane jest elipsą – por. S. Przybyszewski, Mówić, milcząc..., dz. cyt., s. 9, co jed-
nak nie dotyczy bezpośrednio budowy tekstu.

385 Zob. H. Tomasello, Kulturowe źródła..., dz. cyt., s. 184–185.
386 H. Jarosz, Elipsa w języku mówionym, „Język Polski” 1986, z. 1–2, s. 39. 
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są najczęściej z poezją387. Problem jednak w tym, że słowa „wystarczająca” 
i „pełna” w podanej defi nicji wydają się prowadzić na manowce, odsyłając do 
hipotetycznej i nie zawsze mającej uzasadnienie całości (pomijając już fakt, 
że powyższa charakterystyka pasuje do większości metafor). Często też, na-
wet przy elipsie gramatycznej, nie sposób powiedzieć, jakie dokładnie słowo 
miałoby być wstawione – a ów rzekomy „brak” nie jest wcale odczuwany. Jak 
więc z pewną przesadą zauważył Maciej Grochowski – zjawisko elipsy właś-
ciwie nie istnieje388. Odnoszą się one bowiem do pełnych struktur jedynie po-
tencjalnie, a często dołożenie czegokolwiek uczyniłoby wypowiedź sztuczną, 
karykaturalną. 

Na tym tle dość przekonująco brzmią słowa Ewy Szczęsnej389, że: „elipsa 
jest tak samo pierwotna jak tekst pełny” – równie dobrze tekst pełny można 
scharakteryzować jako nadmiar. Znów jednak, jak sądzę, jest to nieco prze-
rysowana teza, trudna do weryfi kacji, tym razem przez enigmatyczny sens 
„pierwotności” oraz utożsamianie pełni z nadmiarem. Z pewnością nato-
miast da się powiedzieć o tekście literackim, że jest nam dany w swojej szacie 
językowej od razu tak, a nie inaczej – i w większości przypadków nigdy nie 
będziemy wiedzieć, czy dane zdanie w procesie tworzenia miało inną postać. 

Elipsa nie tyle jest więc skrótem uprzedniej formy pełnej, eliminacją, ile – 
jakby to można określić: „preliminacją”, tj. wstępną decyzją, od razu decydu-
jącą o efekcie. Jest więc albo wyborem formy ewidentnie krótszej względem 
aktualnego uzusu bądź zdań poprzednich, także po prostu zastosowaniem 
konwencji związanej z pragmatyką językową – czyli realizacją gotowych wzo-
rów postępowania, albo takiej formy, która jest składniowo-semantycznym 
kondensatem, by tak rzec: „semantycznym inkluzem”, niemogącym mieć 
w związku z tym rozbudowanego odpowiednika. Nasuwa się analogia z asyn-
detonem, który jest co prawda konstrukcją pozbawioną „tylko” niepozornych 
spójników, ale ich dostawienie wiązałoby się ze zmianą sensu, interpretacją, 
naruszyłoby więc integralność i styl tekstu. Zresztą zawsze elipsy, i te grama-
tyczne, i te semantyczne są, jak cała składnia, operacją na znaczeniach.

Pojedyncza elipsa semantyczna przez swoją wieloznaczność, opór sta-
wiany pobieżnej recepcji, od razu zwraca uwagę czytelnika, zwłaszcza gdy 
w pierwszym momencie prowadzi do zderzenia pojęć, niezrozumienia – jak 
np. w Królu Bólu i pasikoniku Jacka Dukaja: „Filiżanka parzyła dłoń, łagod-
ne cierpienie w nocnej ciszy”390. Tu istnieje pośrednie nawiązanie w drugim 

387 Jak w cytowanej tu już pracy E. Chrzanowskiej-Kluczewskiej.
388 M. Grochowski, jw.
389 E. Szczęsna, Struktury myślenia literackiego a psychologia percepcji. W: Literatura i wie-

dza, red. W. Bolecki i E. Dąbrowska, Warszawa, Wydawnictwo IBL, 2006, s. 504.
390 J. Dukaj, Król Bólu i pasikonik, w: tegoż: Król Bólu, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 

2010, s. 424.
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wypowiedzeniu do poprzedzającego je zdania – cierpienie i poparzenie łą-
czą się wszak ze sobą. Mylący jest przecinek, który sugeruje wyliczenie lub 
nawiązanie do ostatniego słowa z poprzedniego ciągu, ale łatwo uzupełnić 
całość o słowo „powodując”, które wyjaśnia wszystko. Ten skrót myślowy po-
zwala jednak dokonać – przez niedopowiedzenie, nieopisanie dokładne sytu-
acji – swego rodzaju „fokalizacji zmysłowej”391, poznajemy bowiem doznania 
bohatera jakby od wewnątrz, tj. od strony tego, co dzieje się w jego milczeniu. 
A przy tym zewnętrzna cisza w świecie przedstawionym skupia uwagę posta-
ci na niej samej.

Inaczej jest natomiast w zdaniu ze Szkiców historycznych Zbigniewa 
Kruszyńskiego, gdzie czytamy opis fi lmowego zdarzenia: „Złamanie, u pod-
stawy czaszki, piaskiem posypany w tym miejscu, jak lastryko, asfalt” 392. Tu 
już nie da się od razu uchwycić sensu – wymaga on rekonstrukcji, gdyż poło-
wa wypowiedzenia traktuje jakby o czymś zupełnie innym. Nawet podmiot 
drugiej części znajduje się na końcu, co dodatkowo utrudnia rozumienie, 
fałszywy trop daje też zaimek, sugerujący, że miejscem jest czaszka. Brak też 
orzeczeń, a więc de facto nakładają się na siebie obydwa typy elips. Kluczowym 
pojęciem, nieobecnym w tekście, a pozwalającym scalić sens, jest „wypadek 
drogowy” – i odpowiadający mu scenariusz. Dzięki takim semantycznym 
konstrukcjom może się dokonać to, co Krystyna Pisarkowa nazwała w od-
niesieniu do codziennych skrótów myślowych „skokiem semantycznym”393, 
a co bezpośrednio wiąże się z zachowaniem części przekazu w milczącym 
domyśle. 

Rozważmy dwa różne przykłady wypowiedzeń eliptycznych – oba z po-
czątku Hebanu Kapuścińskiego. W moim przekonaniu obrazują one za po-
mocą języka wskazany wcześniej przez autora we wstępie problem nieopisy-
walności afrykańskiego doświadczenia, a więc w gruncie rzeczy są ekspresją 
jednej z form milczenia, zabiegiem retorycznym oddającym zaskoczenie mó-
wiącego, językowym gestem ilustrującym emocje związane z przysłowiowym 
brakiem słów. Tak jakby pierwszy moment po wyjściu z samolotu w Afryce 
i byciu oślepionym przez światło powodował szok uniemożliwiający nor-
malne mówienie (czyli obrazował „milczenie mimowolne”, w terminologii 
I. Dąmbskiej) – widać to zwłaszcza w zestawieniu z kolejnym akapitem, gdzie 
zdania rozlewają się już szeroko, a tekst zaczyna informacyjnie zwracać się ku 
odbiorcy. Początek natomiast, skupiony na doznaniach mówiącego, na tym, 
co nieprzekazywalne, brzmi tak:

391 Termin M. Rembowskiej-Płuciennik, dz. cyt. Por. R.W. Langacker, Obserwacje i roz-
ważania na temat zjawiska subiektywizacji, tłum. M. Majewska, Kraków, Universitas, 2005.

392 Z. Kruszyński, Szkice historyczne. Powieść, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2008.
393 Zob. K. Pisarkowa, Odchylenia twórcze w języku potocznym. W: Tekst. Język. Poetyka, 

dz. cyt., s. 171.
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Przede wszystkim rzuca się w oczy światło. Wszędzie – światło. Wszędzie – jasno. 
Wszędzie – słońce. Jeszcze wczoraj, ociekający deszczem, jesienny Londyn. Ocieka-
jący deszczem samolot. Zimny wiatr i ciemność. A tu, od rana całe lotnisko w słoń-
cu, my wszyscy – w słońcu394.

Paradoks polega na tym, że te jakby wypowiadane z trudem słowa jed-
nocześnie są szalenie ekspresywne – system pauz w trzech najkrótszych wy-
powiedzeniach podkreśla ich identyczną strukturę oraz trocheiczny rytm, 
wzmocniony krótkością fraz i następującą po nich kadencją. Kolejne zdania 
ten rytm burzą, ale pozostają w sferze działania elips, już nie tak domyślnych. 

To paradoks nie tylko tego tekstu, nie tylko elipsy, ale też jakichkolwiek 
prób „wypowiedzenia milczenia”395 – jest ono, podobnie jak w wypadku 
sztuk teatralnych, źródłem wyciszenia bądź silnych emocji, na granicy krzy-
ku (o takim zjawisku pisałam w I części pracy w odniesieniu do dramatu). 
Poza tym jest w obrazie Kapuścińskiego również przekład gradacji doznań 
zmysłowych i momentu uświadamiania sobie ich źródła (światło – jasno – 
słońce) na tekst, jakby widzenie i pisanie było jedną czynnością, w tym mo-
mencie utrudnioną.

Natomiast tytuł początkowego rozdziału Hebanu to inny, semantyczny typ 
elipsy, zbliżający ją do fi gur myśli: „Początek, zderzenie, Ghana ‘58” – dość 
niezwykły nawet jak na zawiadomienie, bo udzielający tak mało informacji, 
jak tylko się da, przy sugestii, że mówi się wiele. „Początek” i „zderzenie” 
mają charakter antycypacyjny, budują suspens. Początek dotyczy podróży, 
opowieści, zetknięcia z Afryką, zderzenie bez określeń sugeruje raczej wypa-
dek drogowy niż zderzenie kultur, tylko czasoprzestrzeń jest konkretnie na-
zwana, choć nawet data jest skrócona. Wyliczenie rzeczowników bliskie jest 
tu jukstapozycji (zestawieniu równorzędnych, odrębnych fraz czy całych wy-
powiedzeń) oraz efektowi percursio (streszczającemu wyliczeniu) – dopiero 
po przeczytaniu rozdziału widać łączące wyrazy związki. Ten chwyt przygo-
towuje nas na późniejsze posłużenie się przez autora fragmentami notatnika 
(nieważne, na ile autentycznego) – zarówno tytuł, jak i potem cały tekst ma 
właściwą tej formie postać asocjacyjnego skrótu, prywatnych zapisków. No-
tatnik stoi tu zatem w opozycji do dokumentalnej, reportażowej narracji, bo 
jest zapisem myśli dla siebie, a więc efektem dokonywanej w milczeniu i bez-
pośrednio – recepcji rzeczywistości, jednocześnie wewnętrznej i zewnętrz-
nej. „Styl ułamkowy” uwiarygodnia, dzięki semantycznej elipsie w nagłówku, 
narratora jako uczestnika wyprawy do Afryki, ale także angażuje czytelnika, 
domaga się inferencyjnego domysłu.

394 R. Kapuściński, Heban, Warszawa, „Czytelnik”, 1998.
395 Por. W. Bolecki, „Maisons-Laffi  tte, 13 grudnia”, dz. cyt., s. 118.



Cisza i milczenie w teksturze utworów narracyjnych140

Wyrzutnia może też dokonywać – jak zauważyła Agata Stankowska – 
odwrócenia w relacji sens / przedstawienie, na pierwszy plan wysuwając 
właśnie przedstawienie396. Widać to bardzo dobrze w twórczości Mirona Bia-
łoszewskiego, między innymi w Obmapywaniu Europy, gdzie mamy także do 
czynienia ze współpracą elips w skali mikro i makro. Kontakt z odkrywaną na 
nowo przez podróż statkiem rzeczywistością zaczyna się od szeregu oddzie-
lonych kropkami wypowiedzeń zawierających wyrzutnie. To, co w milczeniu 
percypowane i pomyślane układa się w nich na przemian. Poszczególnym 
aktom myślenia / postrzegania odpowiadają kolejne wyrażenia zastępujące 
zdanie: 

W kajucie ciasno, małe okienko. Do wody blisko. Może to i dobrze? 
Prycze. Mam górną. Ale łatwiej byłoby mi na dolnej. Zimno397.

Również oglądane w trakcie podróży miasta ukazują się jako suma drobnych 
sensualnych wrażeń – bez dokładnych objaśnień co, gdzie, kiedy było wi-
dziane. Tak więc na wyższym, tekstowym poziomie, pojawia się elipsa jako 
fi gura kompozycyjna i zarazem poznawcza, co dość dobrze z jednej strony 
oddaje pracę myśli w powiązaniu z widokiem, z drugiej zaś – wysiłek włożo-
ny w to, by unikać turystycznych i diariuszowych klisz, nie mówić jak inni. 
Pojawia się zasada przyległości czasowej, przestrzennej bądź skojarzeniowej 
umożliwiająca znalezienie tego, co nie zostało powiedziane wprost, a co łą-
czy kolejne cząstki. Nieraz też opowiadanie rządzi się tu prawami opisu jako 
formy podawczej: zamiast budowania fabuły tworzone są ciągi wypowiedzeń 
powstałe dzięki tematyzacji tematu, wyliczeniu lub zamianie opowieści na 
szereg sytuacji398.

Elipsy często pojawiają się ponadto w połączeniu z innymi zabiegami 
o charakterze detraktywnym. Oto fragment opowiadania Kornela Filipowicza 
pt. Ze wspomnień mojego przyjaciela. Opowieść o kapitanie M: 

Ale kapitan M. nie mógł liczyć na konie, nie mówiąc już o samochodach i samolo-
tach. (Chociaż, co się tyczy samochodów. Ale o tym później)399. 

396 A.  Stankowska, Elipsa: byt możliwy do zaktualizowania, „Teksty Drugie” 2001 nr 6, 
s. 135.

397 M. Białoszewski, Obmapywanie Europy, czyli dziennik okrętowy, w: tegoż, Małe i więk-
sze prozy opublikowane po 1980, Warszawa, PIW, 2000, s. 184.

398 Więcej o tym utworze pisałam w: D. Korwin-Piotrowska, Językowy obraz świata w „Ob-
mapywaniu Europy” Mirona Białoszewskiego, w zbiorze szkiców pt. Powiedzieć świat. Kogni-
tywna analiza tekstów literackich na przykładach, dz. cyt. Także w: D.  Korwin-Piotrowska, 
Problemy poetyki opisu prozatorskiego, Kraków, Universitas, 2001, s. 182 i nast.

399 K.  Filipowicz, Ze wspomnień mojego przyjaciela. Opowieść o kapitanie M.  [z tomu:] 
Rozstanie i spotkanie, dz. cyt., s. 80. 
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Całe opowiadanie jest jakby zapisem z mówionych wspomnień – stąd duża 
częstotliwość występowania spójników sugerujących nawiązanie do poprzed-
niego zdania przy jednoczesnym przeciwstawieniu. Występują one na samym 
początku wypowiedzeń i pokazują gwałtowne zwroty myśli powiązane z pra-
cą pamięci. Nawiasowe wtrącenie zawiera coś więcej – zdanie w środku jest 
urwane, brakuje zapowiadanego przez zaimek „co” następnika, pozbawione 
jest przy tym konwencjonalnego wielokropka znamionującego apozjopezę, 
a dokładniej anapodoton. Kropka, jako znak towarzyszący zwykle prozodycz-
nej kadencji, wprowadza silniejszy moment cięcia, milczenia (a dla odbiorcy 
– zaskoczenia), analogiczny do tego, co zdarza się przy gwałtownej decyzji 
o niemówieniu o czymś w danym momencie, w trakcie komunikacji twa-
rzą w twarz. Jest w tym i retoryczny suspens, i element praeteritio – zwłasz-
cza wobec kolejnego wypowiedzenia, zawierającego konwencjonalną elipsę, 
a odsuwającego opowieść o samochodach w przyszłość.

Z pomocą elips, kropek w środku zdań oraz brachylogii Leo Lipski przed-
stawił w utworze Dzień i noc przejmującą scenę z gułagu, w której śnieg, zim-
no i śmierć łączą się w całość. 

Elektrownia szarzeje. Czasem niknie w śniegu. Ciągle nowe kolumny. 
Już nie widać ludzi, tylko śnieg i poruszającą się masę. Jest mi zimno, zimno. 
Myśli zamarzają. Stoję i stoję. I stoję. Nowe kolumny. I jeszcze. Idą prosto 
na mnie, idą przeze mnie. Widzę tylko ich nie ogolone wklęsłe twarze. Próbuję 
ich zatrzymać. Ale oni nie spostrzegają mnie. Idą tak, jakby mnie nie było. Widzę 
ich, jak umierają400.

Z jednej strony wypowiedzenia są nadzwyczaj krótkie, a jeszcze niektóre 
z nich są rozbite kropką na mniejsze cząstki, odarte ze wszystkiego, co zbęd-
ne, z drugiej zaś – paradoksalnie – zawierają dopowiedzenia, powtórzenia. 
Tak więc zwięzłości oraz eliptyczności stylu towarzyszy tu amplifi kacja zna-
czeń, dokonana jednocześnie przez szereg powtórzeń (tyleż sygnalizujących 
siłę doznań, co wspomagających wrażenie wielości ludzi i monotonii mar-
szu, również poprzez rytm), ale też właśnie poprzez silną kadencyjność zdań 
nierozwiniętych, jakby zapadających w milczenie. Z ciągu wypowiedzeń 
wyłaniają się dwie semantyczne „wyspy” utworzone z najmniejszych czą-
stek wydzielonych przerwami, drobinami milczenia – to wyrażenia: „I stoję.”, 
„I jeszcze.”, będące jakby kwintesencją doznań bohatera.

Zupełnie inaczej wykorzystuje grupę elips i krótkich zdań pozbawionych 
spójników Krystyna Sakowicz w Po bólu. Mimo braku ciągłości w tekście 
dominuje potok składniowy sugerujący płynność wypowiedzi, a oddany 

400 L. Lipski, Dzień i noc. Na otwarcie kanału Wołga – Don, Lublin, Wydawnictwo UMCS, 
1998, s. 13.
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w piśmie styl kolokwialny, konwersacyjny „zakrywa” niedopowiedzenia i luki 
w spójności oraz naturalne przerwy w mowie: 

Ludzie chodzili, robili zakupy, z daleka widziałam Jasia Wiszniewskiego, są o nim 
plotki, miła żona, przyszłość, dobrze się zapowiada, widziałam go wychodzącego 
z butiku, kupował ciuchy okropnej dziewczynie, a żona?401. 

Pozornie łatwo jest scalić domniemany sens – dzięki sugestiom zawartym 
w implikaturze (w połączeniu z plotkami fakt, że ktoś lub coś się dobrze zapo-
wiada, od razu wróży zmianę na gorsze). Jednak struktura zdania, przez brak 
rozjaśniających treść spójników czy tylko znaków interpunkcyjnych (dwu-
kropka, pauzy) przypomina amfi bologię. Nie wiadomo, czy człowiek „dobrze 
się zapowiada”, czy jego przyszłość – i czy jest to tematem plotek, czy też 
dotyczy to komentarza do aktualnej sytuacji. Wtedy słowo „dobrze” byłoby 
powiedziane ironicznie, jako zapowiedź dalszego ciągu towarzyskiej sensa-
cji. Przyjęty model syntaktyczny, właściwy potokowi składniowemu z jed-
nej strony, a z drugiej – detaksie, zamazuje też granice między zasłyszanymi 
słowami a sądami bohaterki: mimo długiego zdania wiele tu jest nie powie-
dziane, a tylko zasugerowane. Narracja jest nie tylko kolokwialna i pierwszo-
osobowa, ale wyraźnie zdominowana przez ten podwójny indywidualny fi ltr, 
przez co niemal każdej frazie towarzyszy pominięcie jakichś informacji, spa-
jających wyjaśnień, co charakterystyczne dla strumienia świadomości.

Można w ogóle zauważyć, o czym częściowo była mowa w I części, a co 
będzie jeszcze rozwijane dalej, że współczesna literatura znajduje w elipsie 
i stylu eliptycznym szczególne upodobanie. Rzecz jasna, nie wszyscy autorzy 
w równym stopniu się nią posługują, ale jako fi gura słowa i fi gura tekstu jest 
coraz bardziej widoczna – co będzie można zauważyć także w przykładach 
dotyczących innych zabiegów.

2.3. Apozjopeza – zamilknięcie, kontynuacja, rozsunięcie, brak 

Jeśli chodzi natomiast o apozjopezę, drugą po elipsie fi gurę powszechnie 
wiązaną z milczeniem, to kojarzona jest z nim częściowo poprzez składniowy 
brak (co sytuuje ją właśnie w pobliżu elipsy i przesuwa, wbrew zwyczajowym 
klasyfi kacjom, do fi gur słów, gdyż uzupełnienie wyrazów unicestwiłoby cały 
zabieg), częściowo zaś dzięki zjawisku ikoniczności językowej402. Apozjopeza 
stanowi bowiem – jako zdanie urwane, najczęściej zakończone wielokrop-

401 K. Sakowicz, Po bólu, Warszawa, PIW, 1995, s. 15.
402 Zob. O. Fischer, Dowody na ikoniczność w języku. W: Ikoniczność znaku. Słowo – przed-

miot – obraz – gest, red. E. Tabakowska, Kraków, Universitas, 2006.
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kiem403, rzadziej myślnikiem czy wielomyślnikiem bądź linią przerywaną lub 
złożoną z kropek – językowo-intonacyjno-grafi czne odzwierciedlenie urwa-
nia wypowiedzi / myśli404. 

Zabawnym i dobrze pokazującym to zjawisko przykładem jest w Szu-
mach, zlepach, ciągach Białoszewskiego zapis momentu, gdy narrator-boha-
ter w końcu usypia po długotrwałym znoszeniu różnych dźwięków, muzyki 
i hałasu, w bloku oraz na ulicy. W słowach: „Reszta jest mil- ”405 jednocześnie 
uchwycony jest moment nadejścia snu i urwania myśli, oraz chwila wywoła-
nia z pamięci cytatu. Zewnętrzna cisza jakby wchodzi do tekstu, unicestwia-
jąc jego cząstkę, powodując zamilknięcie narratora. To oryginalne wykorzy-
stanie apozjopezy (dające efekt muzycznej apokopy), która jednak na ogół 
jest po prostu pozbawieniem zdania wyrazów na końcu, a czasem w środku. 

Natomiast bardzo tradycyjne, ekspresywne formy, przypominające wspo-
mniane na początku tej pracy młodopolskie wzory, przybiera apozjopeza 
w powieści-eksperymencie (co paradoksalne), jakim była niegdyś Miazga 
Jerzego Andrzejewskiego. Są tam liczne wielokropki i zwielokrotnione myśl-
niki w miejscach urwania zdania, w środku i na końcu, będące też znakami 
emocji406. Przypomina to nieco sceny teatralne i przerysowanie gestu przez 
jego czasowe przedłużenie w znieruchomieniu – wspomniany już zabieg 
„frozen gesture”407. Oto fragment stylistycznie najmocniej przywołujący tra-
dycję (można tu nawet dostrzec w treści żartobliwą aluzję do De profundis 
Przybyszewskiego):

wydobywać się będzie [...] niby z jamy prowadzącej z głębi piekieł, wrzask 
przenikliwy i jednostajny, przerażający krzyk ex profundis – – – – – cisza 
się nagle stanie na sali, zespół LA-DA-CO urwie w połowie taktu, potem ci, 
którzy znajdą się najbliżej, podbiegną do krzyczącej, także zaraz potem 
i inni z przyległych salonów – – – – – więc już zbiegowisko, tłum 
wylękniony i bezradny, zanim Pan Młody – – – – –408

O ile pierwszy kompleks pauz może być odczytany jako znak ciszy po 
krzyku (odpowiednik muzycznej abruptio, nawiązanie do młodopolskiej 
wzniosłości), o tyle następne pokazują już raczej rzekomy „brak słów” nar-
ratora – znamionujący emocje i budujący w ten sposób suspens, tu bardziej 

403 Por. I. Angełowa, Charakterystyka wielokropka na tle pozostałych znaków interpunkcyj-
nych polszczyzny, „Język Polski” 1982.

404 O różnych konwencjonalnych znaczeniach apozjopezy pisze Marzena Kamińska – por. 
tejże, O czym nie można pisać, o tym trzeba milczeć... W jaki sposób niedopowiedzenia mogą 
wyrażać więcej niż słowa. W: Wyrazić niewyrażalne. Literaturoznawstwo, dz. cyt., s. 21 i nast.

405 M. Białoszewski, Szumy, zlepy, ciągi, Warszawa, PIW, 1989, s. 158.
406 Zob. J. Andrzejewski, Miazga, Wrocław, Ossolineum, 2002, s. 68.
407 Por. A. Jaworski, Introduction: An overview. In: Silence, dz. cyt., s. 3.
408 Tamże, s. 183.
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w ironicznym sensie. Czasem też po „wypauzowanych” fragmentach następu-
je w utworze kompozycyjne cięcie i przejście do partii dziennikowych, które 
przedzielają powieść409 – tak więc uwidoczniona w taki sposób apozjopeza na 
poziomie pojedynczego wypowiedzenia staje się też w Miazdze fi gurą teksto-
wą, nadrzędnym chwytem nadającym wrażenie niegotowości i niekomplet-
ności, wspomagającym w tym fabularne i czasowe znaki niedomknięcia.

Z niegotowością, lecz także obecnością innych, ukrytych lub domnie-
manych i zasugerowanych sensów wiążą się manieryczne wręcz apozjopezy, 
które można oglądać w Kosmosie Witolda Gombrowicza. Pełnią one właści-
wie cztery różne funkcje. Są tradycyjnym sposobem budowania napięcia, na 
przykład urwaniem zdania w trakcie zapowiedzi czegoś ciekawego, ale stają 
się tu jednocześnie zabiegiem metaliterackim – tj. dawaniem do zrozumie-
nia, że korzysta się z takiej konwencji, co widać na samym początku dwóch 
kolejnych rozdziałów powieści. 

Opowiem wam inną przygodę dziwniejszą...

i 

Nie potrafi ę tego opowiedzieć... tej historii... ponieważ opowiadam ex post410.

Jest w wykropkowanych miejscach także sugestia co do emocji towarzyszą-
cych mówiącemu oraz co do istnienia dodatkowych znaczeń – chwilowe za-
milknięcie pełni tu więc wyraźnie funkcję amplifi kacyjną. Czasem pojawiają 
się też w utworze jako apozjopeza pauzy autokorekty, po których następuje 
zmiana słowa czy wyjaśnienie wcześniejszych treści. Wielokropek staje się też 
znakiem ikonicznym, który rozsuwa tekst, pokazując tym samym moment 
namysłu lub wahania narratora:

[...] już za długo tu staliśmy i upłynął moment stosowny do odejścia...  a teraz to 
stawało się już cięższe, bardziej nieporęczne... my z tym wróblem, powieszonym 
w krzakach... i zamajaczyło mi się coś w rodzaju naruszenia proporcji, czy nietaktu, 
niestosowności z naszej strony... byłem śpiący411.

Tak więc de facto urwaniu ulega tu myśl, a nie sam układ składniowy (co jest 
zatem realizacją zgodną z antycznym rozumieniem apozjopezy jako fi gury 
myśli). Pod tym względem symptomatyczne dla całego tekstu jest następu-
jące zdanie:

Czy więc nic nigdy nie może zostać naprawdę wyrażone, oddane w swoim  stawaniu 
się anonimowym, nikt nigdy nie zdoła oddać bełkotu rodzącej się chwili, jak to jest, 

409 Np. na s. 317.
410 W. Gombrowicz, Kosmos, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1986, s. 5 i 24.
411 Tamże, s. 7.
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że, urodzeni z chaosu, nie możemy nigdy się z nim zetknąć, zaledwie spojrzymy, 
a już pod naszym spojrzeniem rodzi się porządek... i kształt...412

W tym długim wypowiedzeniu, będącym ni to stwierdzeniem, ni to pyta-
niem retorycznym (bez pytajnika), bliższym języka mówionego niż pisanego, 
jest jednocześnie zawarty kluczowy paradoks formy i bezformia, wysłowienia 
i milczenia. Zanikanie słów pod koniec działa retroaktywnie, bo właśnie oto 
w tym zdaniu, ale też w tym świecie przedstawionym staliśmy się świadkami 
„bełkotu rodzącej się chwili”, który zamienia się w porządek, kształt. Istnieje 
bowiem paralela, z której zdaje sobie sprawę autor, między budowaniem wy-
powiedzi i budowaniem świata oraz nadawaniem porządku – im bliżej końca 
zdania, tym mocniej zwykle zostaje zadzierzgnięty supeł sensu, który jednak 
w tym wypowiedzeniu i w tym utworze Gombrowicz chciałby zostawić led-
wie zawiązany, niedokończony. 

Można więc uznać, że apozjopeza – nie jako urwanie zdania, lecz właśnie 
rozsunięcie, zaproszenie do tekstu niegotowych znaczeń oraz amplifi kacja 
tych już istniejących tak, by utraciły swą oczywistość – jest znakiem fi rmo-
wym autora i jednocześnie przykładem silnie perswazyjnego posługiwania 
się tekstową mikropauzą, która staje się wręcz narzędziem insynuacji. Za jej 
pomocą, podobnie zresztą jak w Pornografi i, rozmaite skojarzenia, analogie, 
perwersyjne połączenia są narzucane odbiorcy (i narratorowi przez niego 
samego) w zabawny, nachalny i czasem nieco kiczowaty sposób, jakby wzię-
ty z tanich sensacyjnych powieści, którymi zresztą przecież, jak wiadomo, 
Gombrowicz był zafascynowany. Widać to choćby w poniższych zdaniach:

Usta Leny stulone i rozchylone, ich nieśmiałość... i już nic więcej, 
dobranoc, idziemy na górę413. 

czy

Obmacywanie, plama świetlna tańcząca wokół grzebienia, obcasa... Ale na 
nic! Na darmo! [...]
Wówczas coś zauważyłem.
To coś mogło być niczym, ale mogło i nie być niczym. Najprawdopodobniej 
nieważne... ale w każdym razie...414

Apozjopeza występuje w Kosmosie i jako fi gura myśli, uwidoczniona 
przez wykropkowane częściowo zdania, i fi gura kompozycyjna – system na-
pomknięć, niedokończonych sugestii oraz niewyjaśnionych połączeń między 
motywami obejmuje wszak cały utwór. Jest ona ponadto obecna w końcowym 

412 Tamże, s. 24.
413 Tamże, s. 10–11.
414 Tamże, s. 53.



Cisza i milczenie w teksturze utworów narracyjnych146

strumieniu świadomości, w którym składnia ulega detaksie, a sens rozpado-
wi, co zwieńczone zostaje trzykrotnie powtórzoną pauzą na końcu zdania. 

Uciszył się zupełnie i nic nie było słychać, ja myślałem wróbel Lena patyk Lena kot 
w usta miód warga wywichnąć ściana grudka rysa palec Ludwik krzaki wisi wiszą 
usta Lena sam tam czajnik kot patyk płot droga Ludwik ksiądz mur kot patyk wró-
bel kot Ludwik wisi patyk wisi wróbel wisi Ludwik kot powieszę – – –415

Zatem cała fabuła właściwie rozegrała się w myślach narratora i w zestawia-
nych przez niego i innych bohaterów słowach, które – raz pomyślane czy 
powiedziane, zestawione – wytwarzały swoje własne sensy i skojarzenia, 
a w tych trzech pauzach znalazły milczące domknięcie. Po tym ciągu myśli 
jest już bowiem w powieści tylko obraz unicestwiającego wszystko deszczu 
i kpiąco-absurdalne zdanie o obiedzie. 

Z ciekawym przypadkiem użycia apozjopezy mamy do czynienia w zbio-
rze Z wypowiedzi rozproszonych Edwarda Stachury, gdzie widać z kolei inny 
aspekt omawianego zjawiska. Znaleźć tam można bowiem milczenie pokaza-
ne, „zacytowane” jako akt mowny – wykropkowana linia zastępuje całą treść 
urwanej po dwukropku wypowiedzi:

Michał Kątny wyjechał za miasto, poszedł w pole, usiadł gdzieś 
tam i postawił przed sądem czterech części świata taką 
sprawę: .................................................................................................416

Być może ta „sprawa”, przedstawiona w tekście, to własne istnienie bohate-
ra – milczenie jest tu konfrontacją z całym światem. Jest ono także niemym 
gatunkiem mowy, będącym niby-sądową skargą, wypowiedzianą w myślach 
prośbą czy wnioskiem o ustalenie status quo, o czym świadczy kontekst w po-
staci „postawienia sprawy”.

Taki niemy akt mowy, ale ze strony narratora, a nie bohaterek, choć do-
tyczący ich słów, zastosowała Hanna Krall w Powieści dla Hollywoodu. Tylko 
tutaj to, co nie wyrażone przez narratora, jest jednocześnie tym, co niewyob-
rażalne: 

Szymuś, synek Tusi. Miał sześć lat. Podały mu truciznę.
Powiedziały – – – – Co się mówi w takich wypadkach? „Bądź grzeczny, połknij”?417

415 Tamże, s. 148.
416 E. Stachura, Z wypowiedzi rozproszonych, w: tegoż, Fabula rasa. Z wypowiedzi rozpro-

szonych, red. K. Rutkowski, Warszawa, „Czytelnik”, 1984, s. 389.
417 H. Krall, Powieść dla Hollywoodu, w: tejże, Hipnoza, wyd. II zmien., Kraków, Wydaw-

nictwo „a5”, 2002, s. 31. 
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Decyzja o uśmierceniu dziecka przez matkę i ciotkę, by nie musiało znosić 
okrutniejszej śmierci z rąk nazistowskich oprawców, jest tylko do zrelacjono-
wania, nie do odtworzenia. Późniejsza, właściwie już metafabularna, uwaga 
zawierająca pytania, na które nikt nie zna odpowiedzi, uświadamia jedynie 
stopień „niewyrażalności niewyobrażalnego”, bezradność narracji. Widać tu-
taj, jak bardzo narracja jest głosem, którego także może „braknąć”, choć ten 
przypadek jest szczególny, bo chodzi o opowiadanie autentycznych zdarzeń 
i taktowne wycofanie się z roli wszechwiedzącego narratora, co jest swego 
rodzaju dochowaniem wierności osobom, których przeżycia są nie na miarę 
znanych słów. 

Takie wycofanie widać także przy próbie przedstawienia makabrycznej 
sceny w Sublokatorce Krall. Zmienia się forma gramatyczna narracji na bez-
osobową; sucha uwaga na temat przyczyn zaprzestania mówienia pojawia się 
w miejsce opowieści – samo przemilczenie jest zaznaczone kropkowaną linią: 

Rywka stała na podwórzu, rozczochrana, z obłąkanymi oczami, a przed nią 
leżały zwłoki Berka Urman, jej dziecka, zmarłego poprzedniego dnia. 
W tym miejscu trzeba wstawić kropki, bo opowiada się, co próbowała 
zrobić głodna Rywka ze zwłokami swojego syna
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
i podjąć historię nieco dalej, jak już otacza ich tłum418.

Tutaj brak słów jest świadomie zastosowaną, związaną z medium pisma fi gurą 
– aktem nieopowiadania, wyborem formy wizualizacji milczenia dla wyeks-
ponowania toposu nieopisywalności. 

Inaczej zupełnie wygląda „naturalna” apozjopeza, która występuje po pro-
stu w imitującym ściszenie głosu zdaniu – w innym utworze Hanny Krall, 
pt. Król Kier znów na wylocie (będącym przekształceniem i rozwinięciem 
Powieści dla Hollywoodu). Co ciekawe, przerwa w wypowiedzi postaci zapisa-
na została w środku parentezy: 

(Mówiłem ci... szepcze mąż). 

Ponieważ całostka ta, niczym apart w dramacie, wyróżniona jest z kontekstu 
właśnie za pomocą nawiasu, to niejako podwójnie w taki sposób „ukryta” jest 
treść przemilczenia – nawias i wielokropek maskują słowa pokazujące zwią-
zaną z wojną fobię mężczyzny, są w jakimś stopniu przekładem jego sposobu 
mówienia i myślenia, jego lęków na strukturę tekstu. Zresztą w dalszym cią-
gu narracji autorka maksymalizuje tekstową empatię wobec bohaterów. Brak 
jest rozdzielenia i zaznaczenia mowy niezależnej oraz zależnej, a w relacji 

418 H. Krall, Sublokatorka. Okna, Warszawa, Świat Książki, 2008, s. 15.
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pojawiają się zdania urwane, które antycypują późniejsze przerwy w wypo-
wiedzi samego bohatera. Mimo że jest już po wojnie, nie może on przeboleć 
śmierci ojca, więc dostrzega jego sylwetkę w przechodniach:

Wraca z pracy... Znowu widział ojca, w dodatku z brodą. Pobiegł za nim...
Dlaczego ten człowiek jest, i to z czarną, żydowską brodą, a nie ma 

ojca? Mój ojciec też mógłby być... I moja matka by mogła...419

Dwa pierwsze wielokropki są jakby jednocześnie znakami milczenia ze stro-
ny żony, przypatrującej się mężowi po powrocie z pracy, oraz milczenia ze 
strony męża, który znów w zamyśleniu, nieobecny, wraca do domu, jak rów-
nież milczenia narratora, który „przenosi się” ze świadomości żony do świa-
domości męża, pomijając naturalny w takich sytuacjach opis nawiązania roz-
mowy czy podanie informacji o tym, kto w danym momencie mówi. Przerwy 
są więc też objawami pominięcia, a jednocześnie kontynuacji, zwłaszcza że 
gramatycznie oba zdania są kompletne. Dopiero w pierwszoosobowych wy-
powiedzeniach zwyciężają emocje bohatera, a wielokropki odzwierciedlają 
zawieszenie głosu – choć wciąż nie wiadomo, co zostało powiedziane w świe-
cie przedstawionym, a o czym jedynie pomyślała żona, że mąż z pewnością 
myśli, skoro wciąż wraca obsesyjnie do śmierci swoich bliskich. Zdania jakby 
się zacinają – tak jak „zacina się” świadomość bohatera i jak „zacina się” z po-
wodu przeszłości relacja między mężem a żoną.

W kolejnych partiach tego utworu apozjopeza wiąże się z kolei ze wspo-
mnieniem – dodatkowo, dzięki wierszowemu układowi wypowiedzeń, wi-
doczna jest jeszcze jej funkcja rozdzielania i jednocześnie spajania (skoro po 
wielokropku znowu jest cząstka wypowiedzi) strzępków obrazów. To więc 
nie tyle urwanie zakończenia, ile wniknięcie milczenia w środek myśli, co 
obrazuje wysiłek, który łączy się z wywoływaniem z niebytu przeszłych chwil. 
Cały nawias wypełniają sceny związane pośrednio z gościem, który właśnie 
do głównej bohaterki przyjechał w odwiedziny. Zobaczmy mniej więcej po-
łowę tego ciągu, na który składają się głównie wyrażenia nominalne i apozjo-
pezy, związane tylko jednym spójnikiem:

(Lato w Józefowie...
pobudka w ciemnościach, kiedy okiennice są jeszcze zamknięte...
słoneczne światło w serduszkach okiennic...
spacery na piaszczystą polanę...420

419 H. Krall, Król kier znów na wylocie, w: tejże, Co się stało z naszą bajką. Król kier znów 
na wylocie. Różowe strusie pióra, Warszawa, Świat Książki, 2011, s. 121 i 122.

420 Tamże, s. 123.
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Wielokropki występują tu jako odpowiednik emocjonalnych przerw i ge-
stów towarzyszących mowie, tzw. wskaźników uczuć. Całość, wraz liryczno-
-sielskim klimatem przypomina o ulotności tego, co minione, a co częścio-
wo pozostaje zawsze w ukryciu (zdaniowe braki rematu są tu znaczące), lecz 
także kontrastuje z rzeczową i zawartą w pełnych zdaniach dalszą opowieś-
cią. Dotyczy ona kariery politruka, jaką po wojnie wybrał gość, i jego decy-
zji o sprzedaży letniskowych domów w Józefowie, z którymi łączyły się po-
wyższe wspomnienia (domy te, jako własność prywatna, przynosiły bowiem 
wstyd komuniście). 

Zamilknięcie może zatem mieć postać albo wypowiedzenia niepełnego 
składniowo, albo tylko rozsuniętego grafi cznie, albo być zrealizowane w zda-
niu pełnym gramatycznie, lecz zapisanym z wielokropkiem, który sygnali-
zuje znaczącą przerwę, emocje. Tak jest w Pamiętniku antybohatera Kornela 
Filipowicza, gdy do uratowanego w ostatniej chwili przed egzekucją volks-
deutscha, który zapomniał dokumentów, jadąc na wycieczkę rowerową nad 
rzekę, przychodzi wezwany na pomoc szef, by potwierdzić jego tożsamość. 
Uratowany – Polak udający Niemca – dziękuje, a przełożony, przerażony tą 
konieczną wizytą na Gestapo, milczy, po czym wypowiada tylko jedno zda-
nie, które pozostaje bez reakcji:

Mój dyrektor nie odezwał się. Wycierał w dalszym ciągu nos, forkał, sapał. 
Po długiej chwili, doprowadziwszy nos do porządku [...] powiedział: 

– Pozwoli pan, że panu to powiem: jest pan idiotą...
Szliśmy dalej w milczeniu. Czułem się szczęśliwy421.

Apozjopeza jest tu właściwie czysto hipotetyczna, składniowo niezrealizo-
wana, jak to bywa w wypadku zdań z użyciem słów obraźliwych, których 
uzasadnienie wynika z kontekstu. Wielokropek staje się znakiem emocji oraz 
widocznym ekwiwalentem momentu znaczącego milczenia w rozmowie bo-
haterów – zresztą główny bohater podkreśla brak słów przed i po tym jednym 
zdaniu dyrektora. Tak więc de facto nakładają się tu na siebie dwa rodzaje 
tekstowego milczenia: stematyzowane oraz oznaczone interpunkcją, przywo-
ływane przez nią. Można by nawet rzec, że w ten sposób milczenie (zamilk-
nięcie dyrektora) jest z pomocą wielokropka cytowane – jako część zdania 
przynależna do tego wypowiedzenia.

W podobnym kierunku apozjopezę modyfi kuje w Sztuce konwersacji 
Kazimierz Brandys – wielokropki występują tam z kolei w nagłosie wypo-
wiedzenia, czasem przed małą literą. Oznaczają one momenty wyłaniania się 
istotniejszych pokładów mowy z milczenia dwojga bohaterów, są uwzględ-

421 K. Filipowicz, Pamiętnik antybohatera, Warszawa, „Czytelnik”, 1961, s. 59.
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nieniem w zapisie uczestnictwa milczenia w rozmowie. Tak na przykład za-
czyna się jedna z odpowiedzi bohatera: 

– Łukaszu, usiądź. Co się z tobą dzieje?
– ...od tygodnia wciąż mi się wydaje, że słyszę ten dzwonek422.

Wygląda to jak wypowiedź urwana na początku, ale od strony składniowej 
tak nie jest – raczej więc jest to znak kontynuacji tego, co „wypowiadane” 
wcześniej w myślach, w milczeniu, lub też pozbawienie wypowiedzi słow-
nego przejęcia wątku rozmowy (np.: „Wiesz,...”, „Muszę ci coś powiedzieć”, 
„Jestem roztargniony, bo...”). Uchwycony jest przez ten brak także moment 
przełamania strachu bohatera przed wyjawieniem swojej byłej kochance 
największego tchórzostwa swego życia, jakim była niedawna ucieczka od 
niedorozwiniętego intelektualnie syna. Inna rzecz, że cała rozmowa z tego 
opowiadania oparta jest na wzajemnych przemilczeniach i nagłych decyzjach 
o ujawnieniu tego, co najbardziej bolesne, za czym jednak stoją kolejne i ko-
lejne trudne sprawy z przeszłości, osobiste i polityczne. Obie strony słuchają 
pilnie i równocześnie starają się nie dopuszczać do siebie za bardzo tego, co 
mówi druga osoba, zmieniając temat, uciekając w sen lub milcząc, gdyż nie-
widoczna, a najważniejsza część dialogu odbywa się częściowo poza językiem 
– słowa stanowią zaledwie sygnał przeżywanych niegdyś oraz obecnie dra-
matów. Sztuka konwersacji jest tu więc sztuką dotykania cudzego milczenia 
i odpowiadania na nie423.

Jeszcze inne możliwości, jakie daje apozjopeza, wykorzystał w tytułowym 
opowiadaniu z tomu Chrystus z karabinem na ramieniu Ryszard Kapuściński. 
Nie zapowiadając zmiany mówiącego podmiotu, po zastosowaniu jedynie 
odstępu, autor umieszcza długi fragment, który na końcu okazuje się spi-
sanymi z taśmy i, jak sam pisze, „przepisanymi dokładnie” słowami party-
zantów Che Gevary w Boliwii. Tyle tylko, że są to wyimki – passus zaczyna 
się od wielokropka, który sugeruje celowy wybór bądź odsłuchiwanie od ja-
kiegoś momentu, może być też sugestią początku nagrania, poprzedzonego 
nagłosowym milczeniem: „...wyjechaliśmy z La Paz dwiema ciężarówkami. 
Ofi cjalnie stanowiliśmy brygadę do walki z analfabetyzmem”. Później zaś 
następuje seria połączonych ze sobą wypowiedzi, które mogą pochodzić od 
jednej lub kilku osób (mężczyzna z samego końca taśmy się przedstawia, co 
nie przesądza sprawy). Autor celowo – urywając zdania i przenosząc tekst 
do następnej linijki – zachowuje widoczne „szwy” w formie dwustronnych 

422 K. Brandys, Szuka konwersacji, Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2000, s. 27.
423 Czym innym jeszcze są po prostu wielokropki maskujące momenty naturalnej przerwy 

w wymianie replik – jak to ma np. miejsce w Pustyni Tadeusza Siejaka, gdzie zamiast myślni-
ków są wielokropki przed poszczególnymi kwestiami, a czasem kropki są w ogóle zamiast całej 
wypowiedzi – zob. T. Siejak, Pustynia, Warszawa, „Iskry”, 1987, s. 307. 
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myślników w miejscu cięcia. Sprzyja to wiarygodności, pokazując, że to tylko 
część wysłuchanych zeznań, a więc to, co zostało zapisane pełnymi zdaniami, 
jest już dokładnie odtworzone. Zabieg ten jednak równocześnie jest prze-
jawem ingerencji nie tylko w długość, ale i w treść, bo wprowadzone pauzy 
modyfi kują sens. 

Paradoks użycia takiej uwypuklonej apozjopezy polega tutaj na tym, że 
gdy myślniki nadają tekstowi płynność, mimo opuszczenia cząstki łącząc 
treść obu niepełnych zdań, wydaje się to naturalnym zawahaniem rozmówcy, 
podjęciem kolejnego wątku, choć zapewne jest znakiem umiejętności redak-
cyjno-pisarskich dziennikarza:

Wojsko zajęło drogi i wioski, musieliśmy chować się w selwie, w górach, ciągle 
zmieniać miejsce, ciągle maszerować – 

– nikt z nas nie znał tego terenu. Połowa oddziału po raz pierwszy 
wyjechała z miasta424.

Kiedy natomiast „zeszyte” fragmenty nie są do siebie zupełnie dopaso-
wane, sygnalizując wyraźnie pominięcie, najprawdopodobniej są albo wy-
nikiem naturalnej przerwy w opowieści (gdyż żadna dłuższa spontaniczna 
wypowiedź nie jest całkiem płynna), albo celowym zastosowaniem kontra-
punktu przez autora:

Dowódca trzyma go za rękę i jeszcze coś mówi, a potem przestaje mówić, 
bo Mamerto już nie słyszy, bo go już nie ma – 

– w dwa dni później znaleźli nas tam poszukiwacze złota [...] A ta wioska 
nazywa się Chima – 

– to wszystko, o co walczyliśmy, jest spisane w naszym rozkazie numer 
jeden425.

Obustronne ucięcie części wypowiedzeń i wprowadzenie znaków jest zatem 
wieloznacznym sygnałem – cięcia i zarazem kontynuacji, pomijania milcze-
niem mniej istotnych fragmentów, ale też podkreślania przez przerwę tego, 
co wydaje się ważne. Zaznaczanie cięć to także objaw ostentacyjnej wierności 
wobec cytowanych źródeł i jednocześnie ewidentnej niewierności, a zatem 
subiektywnego ich potraktowania; chęci zachowania linearnego porządku 
i pokazania naturalnej meandryczności czy raczej „ziarnistości” wypowiedzi: 
milczenie wokół emocjonalnie nacechowanych informacji, niczym wokół 
wysp, wyodrębnia i podkreśla to, co zawarte w słowach.

Przykład prozy Kapuścińskiego przypomina po raz kolejny o istotnym, 
wizualnym aspekcie tekstowej apozjopezy – jest ona odpowiednikiem aku-

424 R. Kapuściński, Chrystus z karabinem na ramieniu, dz. cyt., s. 64.
425 Tamże, s. 69.
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stycznej przerwy, konwencjonalnym zapisem zamilknięcia lub chwilowego 
powstrzymania się od słów przed spodziewanym rozpoczęciem właściwej 
wypowiedzi, ale też bywa znakiem pracy nad tekstem i celowego stosowania 
interpunkcji w miejscach, w których milczenie jest czy ma być przez tekst 
ewokowane. Apozjopeza zatem to najbardziej rzucająca się w oczy (pomi-
jając operowanie odstępami i typografi ą) postać wnikania drobin milczenia 
w tekst, a częstotliwość jej występowania jest łatwa do obserwacji. Choć są też 
przypadki – jak w cytowanym wcześniej, w rozdziale o elipsie, zdaniu z opo-
wiadania Filipowicza, czy jak w pokazywanym dalej, w rozdziale o juksta-
pozycji, przykładzie symultaniczności składniowej w utworach Wirpszy czy 
Kulika – gdy przerwanie wypowiedzenia nie jest sygnalizowane myślnikiem 
bądź wielokropkiem, a po prostu przez postawienie średnika czy kropki. 
Kropka ta staje się wtedy nie – wykładnikiem końca zdania i jego normatyw-
ności, lecz znakiem indywidualnej interpretacji sensu, upodobań delimita-
cyjnych bądź prozodycznych, a czasem też semantycznej ambiwalencji.

Popatrzmy jeszcze na zwielokrotnienie kropek, które sugerują formę 
apozjopezy jako fi gury tekstowej. Zaobserwować to można na końcu Pałacu 
Wiesława Myśliwskiego, gdzie ostatnia scena, wyobrażonej śmierci dziedzica 
w płomieniach, a jednocześnie jakby śmierci wcielającego się weń parobka, 
właściwie wyprzedza w czasie początek utworu, gdy nastaje wojna i przestają 
obowiązywać wszelkie dotychczasowe podziały i prawa. 

Hej, orkiestra grać! Dajcie wina orkiestrze! I ty, niewierny, mój Boże. No i 
co, czujesz? Nie boli mnie. A teraz czujesz? Nie boli mnie. Czujesz, nie 
boli. Nic mnie nie boli. Już nic. Nic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .426

Końcowe słowa giną w milczeniu, w śmierci – są wyzwaniem rzuconym 
po części Bogu, po części dziedzicowi, w którego zamienił się parobek. Są też 
ucięciem rozwiązania, zakończenia, wyjaśnienia połączonych wątków – zda-
nie i scena ulegają podsumowaniu, ale nadal do końca nie wiadomo, kto jest 
kim, gdzie przebiega granica snu, wyobrażenia oraz jawy. Dostawione kropki 
podkreślają, dopowiadają, a nawet dosłownie znaczą ten brak (tj. oznakowują 
jego miejsce). Jednocześnie przypominają, że wypowiadane ostatnie zdania 
powieści mają charakter epifonemu, czyli retorycznego efektownego zakoń-
czenia, które domaga się swoistego uwypuklenia przez milczenie (i ze strony 
mówiącego, i odbiorcy). A może nawet samo to milczenie, wpisane wszak 
grafi cznie w tekst, czyli na swój sposób wybrzmiałe / uwidocznione w nim, 
można uznać właśnie za swego rodzaju epifonem. Jeśli tak, to pusta kartka 

426 W. Myśliwski, Pałac, Warszawa, PIW, 1970, s. 214.
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po nim staje się wezwaniem – miejscem na milczenie znaczące, w interakcji 
z czytelnikiem.

I jeszcze dwa ostatnie przykłady – nietypowej apozjopezy, która obywa 
się w ogóle bez interpunkcji. Pierwszy pochodzi znów z Sublokatorki, której 
ostatnie zdanie427 wygląda tak:

Książka się kończy, kto wie nawet, czy już się nie skończyła,
a ja nie napisałam jeszcze o

To egzemplifi kacja czystej abruptio, a jednocześnie metatekstowa i auto-
tematyczna uwaga, która w jakiś sposób odnosi się do całej twórczości Krall, 
ciągłego powracania tych samych, zawsze niedopowiedzianych, motywów, 
nieustannej pracy nad własnym bólem, która powoduje, że opowieść zakoń-
czona jest zarazem opowieścią rozpoczętą.

Jak było dotąd widać, z reguły apozjopeza jest zjawiskiem jednostkowym, 
mniej lub bardziej nieprzewidywalnym, pojawiającym się w różnych miejscach 
utworów, w rozmaitych, zależnych od kontekstu znaczeniach, rzadko przy 
tym obywa się bez interpunkcyjnych znaków. Natomiast Marek Kędzierski 
w Modliszce uczynił z tej fi gury (i to właśnie w wersji bez interpunkcji) ele-
ment powtarzalny i dający się przewidzieć, wręcz nadrzędną regułę swojej 
opowieści – więcej o tym utworze piszę w kolejnej części pracy, w odrębnym 
rozdziale. 

2.4.  Przystanki semantyczne: dopowiedzenie 

i „uskok składniowy”

Osobno trzeba poświęcić tu miejsce zjawiskom, które na pozór wyglądają 
na apozjopezę, ale nią de facto nie są, choć wiążą się jakoś z urwaniem zdania 
i ingerencją zamilknięcia w tekst. Bliżej im jednak do zjawiska pauzowania 
w mowie. Chodzi mianowicie o nietypowe stawianie kropek w środku jednego 
wypowiedzenia, co odłącza części zdania pojedynczego (lub jednego ze zdań 
składowych) – wydzielając z całości różne słowa z końca lub środka. Można tu 
mówić o dwóch różnych przypadkach: o dopowiedzeniu oraz o swego rodzaju 
„uskoku składniowym”, który pełni funkcję podobną do przerzutni w wierszu. 
W obu sytuacjach jednak zdanie jest tylko rozparcelowane, a nie na stałe zde-
kompletowane: albo jest przestawione – jak w dopowiedzeniu, gdzie zwykle 
przydawka bądź okolicznik ulegają następnie wyodrębnieniu po kropce (zna-
kiem rozdzielającym może być też przecinek lub myślnik), albo jak w „uskoku”, 

427 dz. cyt., s. 127.
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gdzie widać raptowne rozcięcie przez rozerwanie wiązań składniowych. 
W efekcie powstaje bądź jedno, odcięte i dopowiedziane, wypowiedzenie 
ułamkowe, bądź też – jak w przypadku uskoku składniowego – dwa sąsia-
dujące wypowiedzenia agramatyczne, gdyż kropka narusza integralność tak 
rozciętego ciągu428. Zatem w obu przypadkach jedynie na pozór, na moment, 
dochodzi do urwania wypowiedzenia przez zamknięcie go kropką – w trakcie 
lektury sensy sąsiadujących wypowiedzeń się ze sobą w końcu łączą.

Popatrzmy na cztery przykłady. Pierwsze dwa pochodzą z Kosmosu 
Gombrowicza oraz z Obmapywania Europy, czyli dziennika okrętowego 
Białoszewskiego:

Był to wróbel. Wróbel wisiał na drucie. Powieszony429; 

oraz

Pierwsza noc dobra. Rozkołysana. Rozchlupotana430.

W wypadku tych dopowiedzeń działa efekt retoryczny – pauza narracyjna, 
wymuszona kropką, oddziela, co częste u tych autorów, samą czynność czy 
fakt od towarzyszących temu właściwości. Pokrywa się to z pauzami w kolo-
kwialnych wypowiedziach – zanim padną określenia, potrzebna jest chwi-
la namysłu, wtedy też można dobrać słowa robiące odpowiednie wrażenie. 
Sposób ułożenia zdań naśladuje tu więc prozodię żywej mowy i towarzyszące 
jej efektowne zawieszenia głosu przed tym, co niesie szok (jak w wypadku 
wróbla) bądź metaforyczne i rytmiczne wyrażenie nazywające impresję (tu 
w odniesieniu do nocy spędzonej na pokładzie statku). 

Kolejny fragment pochodzi ze Schwedenkräuter Kruszyńskiego – i opi-
sana jest w nim scena z restauracji. A następny – z Pamiętnika z powstania 
warszawskiego Białoszewskiego431:

Wśród ścisku, łamanym lotem, fruwały jaskółki. Kelnerek: zatykały nasze 
zgłodniałe dzioby 432; 

oraz
W ogóle powstańcy. Się pokazali 433.

428 Por. S.  Jodłowski, O nowej metodzie literackiej w interpunkcji, dz. cyt., Ruszkowski, 
Główne tendencje syntaktyczne w polskiej prozie artystycznej dwudziestolecia międzywojen-
nego, dz. cyt., s. 83.

429 W. Gombrowicz, Kosmos, dz. cyt., s. 7.
430 M. Białoszewski, Obmapywanie Europy..., dz. cyt., s. 184.
431 Por. H.  Wróbel, Obraz języka mówionego w „Pamiętniku z powstania warszawskie-

go” Mirona Białoszewskiego. W: O języku literatury, praca zbior., red. J. Bubak i A. Wilkoń, 
Katowice, Wydawnictwo UŚ, 1981.

432 Z. Kruszyński, Schwedenkräuter, Kraków, Ofi cyna Literacka, 1995, s. 39.
433 M. Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego, Warszawa, PIW, 1994, s. 9.
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Dochodzi w tych ostatnich cytatach do zjawiska, które ma wiele wspólne-
go z poetycką przerzutnią, a które nazwałam tu dla odróżnienia uskokiem 
składniowym. W każdym z przykładów drugie wypowiedzenie stanowi 
niezbędną kontynuację pierwszego, a zaburzenia intonacyjno-składniowo-
-semantyczne na granicy bardzo przypominają to, co dzieje się w wygłosie 
wersu, gdy następuje przerzutnia – zachodzi bowiem rozerwanie związku 
wyrazowego i intonacyjnej frazy. Inna jest jednak interpunkcja – w tradycyj-
nym wierszu przerzutnia międzywersowa wiąże się z brakiem jakichkolwiek 
znaków, co od razu zakłada antykadencję, a tu, w prozie, kropki pojawiają się 
w miejscu, gdzie z logiki tekstu wynikają połączenia międzywyrazowe, przez 
co pod względem intonacyjnym tekst budzi dezorientację: w środku frazy 
wymuszona jest kadencja. 

Można więc uznać, albo że tekst prozatorski jest w ten sposób poprzez 
„uskok” sztucznie zdynamizowany cięciami, po których nagle intonacja opa-
da (co odpowiadałoby migawkowości widzenia), albo że wbrew zwyczajowi 
kropka jest tu znakiem progu intonacyjnego o wartości podobnej do końca 
wersu w wierszu intonacyjno-zdaniowym, gdzie zwykle nachodzą na siebie 
podziały wersyfi kacyjne i składniowe, lecz przerzutnia ten tok zaburza, przy-
pominając o różnicy między wersem a zdaniem. Co oznaczałoby dalej suge-
stię, że także w prozie mogą istnieć jednocześnie dwa różne porządki: umow-
ne jednostki tekstu, jakimi są odcinki między wielką literą a kropką, oraz 
jednostki aktualne, związane z sensem wypowiedzeń i sposobem rozumienia 
(ewentualnie głośnego odczytywania) tekstu. Te ostatnie, jak przy przerzutni 
w wierszu, swobodnie przekraczają granicę wyznaczaną przez interpunkcję 
oraz gramatykę. Fakt, że po obu stronach kropek wytyczających owe skła-
dniowe uskoki są akurat w obu cytowanych utworach wypowiedzenia o rów-
nej liczbie sylab, wskazuje dodatkowo na to drugie rozwiązanie i zbliżenie 
prozy do konstrukcji wiersza434. Tak więc sztuczna, askładniowa przerwa 
zmienia postać tekstu i daje efekt semantyczny – o czym już w 1. połowie 
XX wieku pisał Jodłowski435. 

434 Por. L. Pszczołowska, Wiersze z prozą, wiersze w prozie. W: Poetyka, polityka, retoryka, 
red. W. Bolecki i R. Nycz, Warszawa, Wydawnictwo IBL, 2006; por. M. Promiński, Proza jest 
mową wiązaną, w: tegoż, Świat w stylach literackich. Szkice i recenzje, wstęp, wyb. i oprac. 
M. Sprusiński, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1977.

435 Stanisław Jodłowski, odkrywając wartości semantyczne takiej interpunkcji w okresie 
przedwojennym, pisał o następujących funkcjach rozdzielenia zdania kropką: uzupełnienie 
myśli; zaznaczenie przerwy między myślami; zaznaczenie odstępu czasowego między faktami; 
imitacja przerwy oddechowej; sygnalizowanie zmiany punktu widzenia, perspektywy lub oso-
by mówiącej; imitacja aktualnego przebiegu myśli, momentu dostrzeżenia związku z wcześ-
niejszym zdaniem. Zob. tegoż, O nowej metodzie literackiej w interpunkcji, dz. cyt. Do tej listy 
można by jeszcze dodać: wahanie czy naśladowanie wypowiedzi ustnej.
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U Kruszyńskiego uskok wprowadza najpierw w błąd czytelnika, później-
sze wypowiedzenie pozwala następnie zrozumieć, że to metafora, dzięki któ-
rej nakładają się dwa obrazy: kelnerek i jaskółek. Działa więc efekt podwój-
nego zaskoczenia – na poziomie obrazu, analogii, oraz na poziomie składni, 
która w pierwszym momencie wydaje się niespójna. Mały „przystanek 
semantyczny”, wyznaczony kropką, wprowadza zatem element gry z czytelni-
kiem, zmusza do reorientacji.

U Białoszewskiego zaś omawiany uskok składniowy może być odczytywa-
ny ikonicznie – oddzielenie podmiotu od orzeczenia oraz wysunięcie zaimka 
zwrotnego na plan pierwszy podkreśla tu nagłość i samoistność sceny, która 
w oczach świadka „dzieje się sama”. Przypomina to także montaż poklatkowy 
w fi lmie – gdy zestawione są zdjęcia robione w niewielkich odstępach czasu 
– wymuszona kropką agramatyczna pauza odcina dwa doznania i dwie infor-
macje, dotyczące osób i ruchu. Daje to efekt „wysnuwania” poszczególnych 
składowych wrażeń z przechowywanych w milczeniu kłębków wspomnień. 
Zatem równie dobrze można wiązać ten zapis z próbą odtworzenia chaosu 
tamtej chwili, gdy rozpoczynało się powstanie, bądź odwrotnie – chęcią na-
rzucenia jakiegoś porządku przez zgrupowanie wrażeń i nadanie im formy 
opowiadania. (Do kwestii opowiadania, które jest sensualnym doznawa-
niem wspomnień – i które jest „dawkowane” przez częste przerwy – powrócę 
w dalszym ciągu pracy).

Spójrzmy jeszcze na wariant pośredni między dopowiedzeniem a usko-
kiem składniowym, tym razem w Szkicach historycznych Kruszyńskiego – 
tu w wersji dodatkowo wzmocnionej podziałem tekstu na dwa akapity: 

Przed urlopem przedstawił nam nasz nowy kontakt, Enen, 
dwudziestoletnią.

Studentkę ekonomii. Przychodziła codziennie, przynosiła 
ciastka z braku innych doniesień436.

Żartobliwe przeniesienie ciągu dalszego zdania do nowej linijki, po wcięciu 
akapitowym, oddziela i podkreśla wiek dziewczyny, przez co sprawia, że za-
czyna wstecz nieco dwuznacznie brzmieć „kontakt”. Zaś formalnie brzmiąca 
informacja o kierunku studiów studentki nie pasuje do codziennego „dono-
szenia” ciasteczek – i gramatycznie, i znaczeniowo, bo wyraźnie jest to kon-
tynuacja pierwszego zdania (jako kolejne dopełnienie), a zarazem dopowie-
dzenie, które jest uzupełnieniem treści, mogącym stać po przecinku. W ten 
oto sposób oddzielone nie tylko kropką, ale i światłem neutralne z pozoru 
informacje zaczynają nabierać dodatkowych sensów – podwójne życie kon-
spiratorów ma w powieści swój dodatkowy, erotyczno-towarzyski wymiar. 

436 Z. Kruszyński, Szkice historyczne, dz. cyt., s. 71.
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Zasugerowany układem tekstu oraz budową sąsiadujących wypowiedzeń 
przystanek w narracji wprowadza do tekstu ironię.

2.5. Jukstapozycja a luki inferencyjne

Już w wypadku wymienianych wcześniej fi gur widać było wyraźnie ich 
wpływ na sens wypowiedzi, wytwarzanie miejsca na domysł oraz współ-
występowanie z innymi fi gurami. Powodowały one, zwłaszcza elipsa seman-
tyczna, niektóre odmiany apozjopezy czy „uskok składniowy”, chwilową 
dezorientację w trakcie odbioru, wykorzystywaną przez autorów do wytwa-
rzania dodatkowych znaczeniowych niuansów. Znacznie silniej natomiast 
konieczność „uzupełniania” tekstu widać w zabiegach, które wiążą się z po-
wstawaniem sporych „luk inferencyjnych” – tj. w jukstapozycji (zestawieniu) 
jako fi gurze myśli437 oraz fi gurze tekstowej. Polega ona, przypomnijmy, na 
umieszczeniu w bezpośrednim sąsiedztwie zupełnie różnych zdań, tematów, 
zjawisk, bez wskazania powiązań między nimi. 

O ile bowiem z elipsą, asyndetonem, dopowiedzeniem czy „uskokiem 
składniowym” wiąże się raczej semantyczna interferencja elementów języko-
wych (wzajemne nakładanie się na siebie konstrukcji prawidłowych, pełnych 
czy możliwych oraz istniejących, też jako wynik oddziaływania kontekstu), 
o tyle z jukstapozycją (zestawieniem) połączona jest raczej inferencja, a więc 
wnioskowanie na podstawie milczących założeń, które dopiero należy każdo-
razowo wytworzyć438. Oznacza to przerwę w ciągłości wypowiedzi oraz 
wymuszoną przez nią przerwę (zaburzenie płynności) w lekturze, spowo-
dowaną utratą spójności. W skrajnej wersji jukstapozycja jest całkowitym 
„zerwaniem kontekstu”439 – czyjś zamysł, intencja, rozumienie świata i języ-
ka, wyobraźnia, poczucie humoru, skojarzenia wchodzą pomiędzy zdania czy 
obrazy, stanowiąc albo zagadkę (do rozwiązania), albo tworząc jedynie este-
tyczny kontrapunkt (do rozpoznania, zauważenia)440. Jukstapozycja tekstowa 
bliska jest na pierwszy rzut oka elipsie kompozycyjnej (tu i tam pojawiają się 

437 Sam termin powstał dopiero w XVII w., nie można go więc znaleźć wśród antycznych 
fi gur.

438 W codziennej komunikacji, jak pokazuje kognitywnie zorientowana pragmalingwistyka, 
inferencja polega na odsyłaniu do powszechnie znanych kulturowych skryptów – i jest podsta-
wą szybkiego porozumienia. Zob. Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, praca zbior., 
dz. cyt., s. 248.

439 Określenie Roberta Szuksztula, dz. cyt. 
440 Dlatego od wieków zabieg ten stosowany był w poezji. Rzecz charakterystyczna, że 

w opowiadaniu pt. Tarcza z pajęczyny Tadeusz Różewicz łączy prozę i wiersz właśnie dzięki nie-
ustannemu zestawianiu różnych zasłyszanych i zobaczonych czy przypomnianych elementów 
– jukstapozycja pozwala na przeplatanie obu form, obrazuje też pośrednio współczesnego 
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bowiem jakieś braki), ale jednak jest między nimi różnica: elipsa tekstowa 
oznacza, w proponowanym tu ujęciu, kontynuację tematu czy wątku mimo 
pominięcia jakiejś części lub zmiany perspektywy, natomiast jukstapozycja 
jest nagłym wprowadzeniem zupełnie obcych wątków, tematów, motywów, 
bez widocznego związku441.

Przyjrzyjmy się teraz przykładom. W Szkicach historycznych Kruszyń-
skiego jukstapozycja pojawia się w scenie, w której przemawia przedstawiciel 
PRL-owskiej władzy, w stanie wojennym. Stylizacja na pełne frazesów, fałszu, 
nowomowy oratorskie wystąpienie ciągnie się kilka stron, w środku zaś nie-
spodziewanie czytamy: 

Chcemy wcielać przyjętą w styczniu linię dialogu i porozumienia. Gil, Pyrrhula 
pyrrhula, z łuszczakowatych, żywi się nasionami głogu oraz jarzębiny. W tej mierze 
bezcenny wydaje się dorobek oddolnie powołanych komitetów gminnych442.

Dalej rzekome przemówienie ciągnie się jak gdyby nigdy nic, przez pięć 
stron, z małym wyjątkiem dla spostrzeżenia botanicznego dotyczącego kwia-
tów443, po czym manewr jest powtórzony na samym końcu, gdzie następnie 
w końcu dwa motywy spotykają się w jednym zdaniu, wcale się jednak nie 
łącząc: „Nie wyróżnia się charakterystycznym lotem, i patrząc z tej trybuny, 
odchodzimy w przeszłość”444. Powstała w ten sposób luka czy nawet bardziej 
„przepaść” inferencyjna nie daje się wypełnić. Nie wiadomo, czy to drwina 
pisarza, sprawdzającego poziom czujności czytelnika i pokazującego również 
w ten sposób działanie pastiszowo zagęszczonej nowomowy, czy sposób zasu-
gerowania jednak jakiejś analogii. Jej źródłem mógłby być na przykład właś-
ciwy każdemu gatunkowi sposób na przeżycie – mówca wypowiada frazesy 
z równą łatwością, co gil zwyczajny (bo jego dotyczy ta nazwa) łyka nasiona, 
dla nich to równie naturalne. A może właśnie doszukiwanie się źródła zesta-
wienia jest równie absurdalne, jak próba znalezienia sensu w nowomowie? 

Jukstapozycja jest w każdym razie zabiegiem intrygującym, zwłaszcza 
w prozie, gdyż tam tradycja każe spodziewać się raczej zdań zawierających 
wykładniki spójności tekstu (w przeciwieństwie do poezji, która związana 
była od wieków z parataksą oraz obecnością form skrótowych, niepełnych: 

„człowieka ruchomego”. Zob. T.  Różewicz, Opowiadania, Wrocław, Wydawnictwo Dolno-
śląskie, 1994.

441 O elipsie w znaczeniu kompozycyjnym i jukstapozycji oraz o paradoksach z tymi zabie-
gami związanych pisała przed laty Maria Indyk, analizując Urodę na czasie L. Buczkowskiego 
– zob. tejże, Granice spójności narracji. Proza Leopolda Buczkowskiego, Wrocław, Ossolineum, 
1987, s. 81–87.

442 Z. Kruszyński, Szkice historyczne, dz. cyt., s. 97.
443 Chodzi o jedno zdanie o rozkwitających kwiatach, tamże, s. 100.
444 Tamże, s. 102.
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asyndetonów, apozjopez, elips, a także właśnie jukstapozycji, nie mówiąc już 
o krótszych formach wyrazów). Wraz z brakiem powiązań między zdaniami 
wkrada się do tekstu poprzez jukstapozycję czyjeś znaczące milczenie. Moż-
na je – nawiązując do kognitywnych analiz fi gur pierwszo- i drugoplano-
wych w mentalnym obrazowaniu (czyli relacji „trajektor” i „landmark”445) 
– uznać za fi gurę drugoplanową, układ odniesienia. Usytuowane wobec tej 
przerwy i zapisanych w niej niewidocznych „białych znaków” dwa zdania 
zostają w ten sposób umieszczone w relacji, podobnie jak to jest w wypadku 
sąsiadujących poetyckich wersów.

Z takiej syntaktycznie, a też często i wizualnie zarysowanej relacji, która 
stanowi podstawę analogii, a raczej nawet tę analogię wytwarza czy nawet 
wymusza, korzysta Gombrowicz w Kosmosie. Wkłada na przykład w usta 
Fuksa następujące wyliczenie oparte na luźnym, na poły nonsensownym ze-
stawieniu, współgrającym jednak z powszechną atmosferą podejrzeń, która 
panuje w tym świecie. 

Igła wbita w blat stołu.
Stalówka wbita w skórkę od cytryny.
Pilnik wbity w pudełeczko.
Agrafk a wbita w tekturkę.
Druga agrafk a wbita w tekturkę446.

Zastosowanie zapisu wierszowego, wprowadzenie bardziej wyrazistych 
kadencji, podkreślonych pustką w linijce po kończących zdanie kropkach, 
wzmacnia tylko składniowe paralelizmy, wprowadza rzekome podobieństwa 
– także oczywiście przez samo powtórzenie „wbijania”. Przerwy, które dobit-
nie rozdzielają poszczególne zdania, jednocześnie sugerują całościowość tej 
wieloczłonowej jukstapozycji, wypunktowują to, co sam narrator określa jako 
„litanię”. Dodać jeszcze można, że właśnie w odniesieniu do Kosmosu oraz 
zawartego w nim „intelektualnego bricolage’u” Ryszard Nycz pisze o juksta-
pozycji – jako łączeniu „heterogenicznych elementów za sprawą obsesyjnej 
aktywności podmiotu”, i o superpozycji – jako przenikaniu się, nakładaniu 
na siebie różnych elementów i obrazów447. Współpraca tych dwóch procesów 
powoduje wytwarzanie znaczeniowej niestabilności, niedomknięcia.

Na jukstapozycji – właściwie jako formie prowadzenia narracji w całym 
utworze, a tylko miejscami jako pojedynczej fi gurze tekstowej – oparty jest 
też na przykład utwór Pomarańcze na drutach Witolda Wirpszy. Ta nie-

445 Dokładniej zaś o dwa obiekty, z których jeden jest przedmiotem aktualnej uwagi, wy-
odrębnionym dzięki odniesieniu do drugiego – zob. V. Evans, Leksykon językoznawstwa kogni-
tywnego, tłum. zbior., Kraków, Universitas, 2009.

446 W. Gombrowicz, Kosmos, dz. cyt., s. 65.
447 R. Nycz, Sylwy..., dz. cyt., s. 95.



Cisza i milczenie w teksturze utworów narracyjnych160

typowa opowieść zawierająca wrażenia z pobytu w ofl agu jest zaprojektowa-
na jako zapis strumienia świadomości, który oddaje to, co dzieje się w umyśle 
człowieka zderzonego z sytuacją zamknięcia, osaczenia. Patrzenie i podpa-
trywanie, ale przede wszystkim nasłuchiwanie rozmów, dźwięków, oswajanie 
sytuacji przez ujmowanie jej w kategoriach absurdu, uciekanie w wewnętrzny 
świat skojarzeń i komentarzy – wszystko to składa się na narracyjny zapis. Nie-
powtarzalność oraz drobiazgowość zmysłowego doświadczenia oraz języko-
wych asocjacji daje w efekcie nie tylko jukstapozycję, układ zdań wtrąconych 
czy detaksę (w tym powiązania amfi bologiczne wewnątrz zdań), lecz także – 
opisane przez Stanisława Balbusa – bardzo ciekawe zjawisko „symultanizmu 
składniowego”. Jest to szczególny przypadek jukstapozycji, gdy kolejne zdania 
składowe są urwane w punktach „maksymalnej mocy konotacyjnej” i posta-
wione obok siebie w przeplocie448. Takie połączenie skrajnego wariantu apo-
zjopezy (zdania są urywane wbrew działom składniowym) oraz zestawienia 
pozwala powiązać to, co jest słyszane równocześnie przez bohatera z dwóch 
różnych źródeł. Jest to próba znalezienia zdaniowego odpowiednika sytuacji, 
w której dochodzi do odbioru nakładających się komunikatów. 

Milczenie bohatera to warunek wstępny do podzielenia uwagi, a mentalne 
wejście w jego sytuację umożliwia zrozumienie tekstu. Średniki pomiędzy 
cząstkami pokazują jakby momenty przejścia w świadomości bohatera po-
między dwoma torami „nasłuchiwanych” wypowiedzi, zaś powiązane z nimi 
„białe znaki” nie są po prostu działami międzywyrazowymi umotywowa-
nymi składniowo czy prozodycznie, lecz oznakami zachodzących w umyśle 
procesów rozdzielania pasm cudzej mowy. Ponadto, jak słusznie zauważa 
Stanisław Balbus: 

zamiar artystyczny Witolda Wirpszy polega właśnie na groteskowym skondensowa-
niu pierwotnie dwóch tekstów w jeden, tak jak je słyszy narrator, w którego opinii, 
faktycznie, cała ta zbiorowa wypowiedź stanowi bełkot.  Wartościowanie świato-
poglądowo-sytuacyjne zostało przetransportowane w sferę konstrukcji językowej 
wypowiedzi [...]449.

W drugą stronę można by więc powiedzieć, że to konstrukcja wypowiedzi 
wywołuje wrażenie najpierw braku wiązań w samym tekście, a po wysiłku 
rekonstrukcji dokonanym przez czytelnika – nonsensowności całej sytuacji, 
w której uwięzieni wojskowi próbują podejmować intelektualne rozmowy, 
jakby cały świat, którego one dotyczą, już się nie rozsypał. Innymi słowy: 
zapisana w ten właśnie sposób treść milczenia narratora-bohatera (jako 
efekt procesów nasłuchiwania i jednocześnie „osiadania” drobin językowych 

448 S. Balbus, Grafi czny inwariant tekstu literackiego. W: O języku literatury, praca zbior., 
dz. cyt., s. 235.

449 Tamże, s. 236.
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w świadomości) ujawnia absurd otaczającej go mowy. Dochodzą do tego 
zachowane w nawiasach drobne komentarze, które – choć czynione w mil-
czeniu – pełnią funkcję didaskaliów robionych niejako dla samego siebie, 
w świadomości, przez tegoż narratora-bohatera, który obserwuje scenę i na-
słuchuje rozmów. 

Przyjrzyjmy się dwóm takim fragmentom450:

– Polska doktryna wojskowa; proszę (nad mapą) popatrzeć na linię; przewiduje 
następujące; na linię Dunkierka-Nicea; rozwiązanie problemu inwazji na; przecho-
dzącą przez Paryż i Lyon z oparciem; kontynent europejski; w południowej Francji 
lewego skrzydła [...] 

i

Weźmy na przykład (robi to właśnie teraz) wygładzanie [...]. Czyli że należy; z przy-
hamowaniem, żeby nie; podsuwać drewienko pod; trzeba było potem; papier; cofać; 
a nie papier (szklisty, glaspapier) nasuwać na; niepotrzebnie; drewienko.

Sam autor pod drugim z tych fragmentów umieszcza uwagę tyleż fabularną, 
co metafabularną i też autotematyczną, dotyczącą „wielolinearnej elegancji 
splotu”. Określenie to pasuje także do prezentowanej techniki operowania 
jukstapozycją (i to w wersji bliższej fi gurom słów niż myśli) oraz parentezą 
jako systemem przerw zmieniających napięcia semantyczne w zdaniu i dają-
cych wrażenie muzyczności oraz symultaniczności. Nienaturalne pauzowa-
nie przypomina z jednej strony o wielokierunkowości percepcji, a tym sa-
mym o ogarniającej ludzi fali bodźców, które w umyśle, w postaci różnych 
danych, współwystępują, z drugiej – o uzewnętrznionej mowie, która zawsze 
w sposób sztuczny próbuje ten nadmiar uporządkować. Tu jakby następowa-
ła próba wyrażenia doświadczenia przedwerbalnego, doznawanego w mil-
czeniu – w całym jego skomplikowaniu i składniowej nieprzejrzystości. 

Podobny efekt, ale wzmocniony jeszcze zawartymi w poszczególnych zda-
niach pominięciami słów i ich części, a w linijkach – bielą kartki, osiągnął 
Adam Wiesław Kulik w Locie:

Powiem ci, kochasz siebie, nie ją
Coś w człowieku od początku czego przez całe
Miłość wyklucza osoby trzecie, inaczej nie
życie, dopiero teraz przychodzi? Może przyjść,
jest miłością. Mylisz, nie widzisz różnic między
może przyjść, zdradziłem obrzy prze krew gdyby
bliskimi sobie ale zupełnie odrębnymi stanami [...]451

450 W. Wirpsza, Pomarańcze na drutach, Warszawa, PIW, 1964, s. 41 i 68.
451 Cyt. za: A. Skudrzykowa, Język (za) pisany, dz. cyt., s. 79.
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Aldona Skudrzykowa nazwała sposób, w jaki tego typu tekst jest odczy-
tywany i pojmowany „wypełnieniem konotacyjnym” – i pisała o tym, co wa-
runkuje rozumienie tego wielogłosowego fragmentu. Przede wszystkim jest 
to doświadczenie związane z żywym dialogiem, a także rezultat działania pis-
ma oraz typografi i, które umożliwiają wielokrotną lekturę, ogarnięcie cało-
ści i właśnie uruchomienie konotacji452. Tekst zanika trochę jak fale głosowe, 
a trochę jak świadomość słuchającego, pojawiają się nowe sensy, które wyni-
kają właśnie z zestawienia „pociętych” kawałków, z alinearnych asocjacji (co 
potwierdzałoby, wzmiankowane wcześniej, obserwacje Lwa Wygotskiego). 

Tu jeszcze chciałabym pokazać jukstapozycję kompozycyjną – jest ona 
zabiegiem obejmującym cały tekst, chodzi o zestawienie w Podróżach z Hero-
dotem Ryszarda Kapuścińskiego kilku różnych wątków. Utwór pozwala nam 
śledzić równocześnie trzy tory opowieści: wątek dotyczący samego Herodota 
oraz lektury jego Dziejów, które są albo streszczane, albo omawiane lub też 
bezpośrednio obszernie cytowane w tłumaczeniu; historię pierwszych po-
dróży w pracy reportera (wyjazdy do Indii, Chin, Afryki) oraz nadbudowany 
nad nimi wątek obserwacji i komentarzy dotyczących zderzenia różnych kul-
tur, doznawania inności453. Czas antyczny jest tu równie realny i „bieżący”, jak 
zdarzenia z 2. połowy XX wieku – gramatyczne czasy przeszły i teraźniejszy 
używane są i do jednej, i do drugiej epoki, nigdy nie wiadomo, w którą stronę 
skieruje się myślowo narrator. Tym, co spaja różne światy, czasy i przestrze-
nie, a więc także elementy tego wielorakiego zestawienia, jest właśnie osoba 
opowiadającego oraz – co paradoksalne – rozsiany układ drobnych, jedno-
linijkowych przerw, które niczym „brevis interfatio” w narracji mówionej lub 
pauzy na zmianę tematu w rozmowie pozwalają zachować „jedność w wie-
lości”, a jednocześnie sugerują nastąpienie kolejnej zmiany. Nagromadzenie 
tych przerw, których czasem jest kilka na jednej stronie, do pewnego stopnia 
równoważy efekt kompozycyjnej jukstapozycji – nagłe zmiany wątku i czaso-
przestrzeni wydają się bardziej naturalne, gdy co chwilę dochodzi do drob-
nych zmian i rozsunięć, motywowanych a to inną porą dnia, a to drobnym 
zdarzeniem w trakcie podróży, a to cytowanym fragmentem lektury. Juksta-
pozycja u Kapuścińskiego staje się czymś więcej nawet niż fi gurą myśli, bo 
metaforą świata, w którym odczuwanie różnorodności i granic wiąże się od 
razu z ich przekraczaniem454.

Na problem jukstapozycji jako fi gury składniowo-semantycznej i ogólno-
tekstowej zwraca uwagę Bogdan Owczarek, analizując opowiadanie Dwoje 
naraz z Donosów rzeczywistości Białoszewskiego, gdzie rozmowa dwojga osób 

452 A. Skudrzykowa, tamże.
453 R. Kapuściński, Podróże z Herodotem, Kraków, Wydawnictwo Znak, 2007.
454 Por. J.  Jarzębski, Życie w błysku, „Tygodnik Powszechny” 2007, nr 5 [online] http://

tygodnik.onet.pl/zycie-w-blysku/w3c8k, dostęp: 30.12.2013.
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i wypowiedzi redaktora do widzów telewizyjnych są ze sobą przeplecione. 
Autor wskazuje także na związek zestawień tematycznych i stylistycznych 
w Rozkurzu z procesem defabularyzacji: 

Proces defabularyzacji dochodzi w Rozkurzu do skrajności, narracja ulega rozpro-
szeniu, poszczególne fragmenty mówią o różnych, wzajemnie sprzecznych rze-
czach. [..] Powstaje opowiadanie konfi guracyjne455.

Przypomniane utwory Wirpszy, Kapuścińskiego i Białoszewskiego zbliża-
ją nas zatem tutaj do różnych wersji – opartego właśnie na zestawieniu – teks-
towego kolażu456. Jego istotą jest bowiem umieszczenie obok siebie elemen-
tów heterogenicznych, które wzajemnie się oświetlają, wchodzą w relację, ale 
nie jednoczą457. Samo pojawienie się takiego układu wcale nie musi jednak 
oznaczać, że we fragmentach składowych tekstu obecne jest w jakiś sposób 
milczenie jako takie – całościowa kompozycja może tylko zawierać, z zało-
żenia, element zaskoczenia, braku związku, jako warunek powstania este-
tycznego efektu. Odmowa spójności jest wtedy wytwarzaniem antyspójności, 
a nie zachętą do wnikania w nową scalającą perspektywę i szukania poprzez 
milczenie wspólnego intersubiektywnego doświadczania rozumienia. 

Tak więc, choć zagadnienie kolażu literackiego wiąże się z teksturą, to 
problematyka kolażu zbyt już daleko prowadziłaby nas albo w stronę ogól-
nie problemów polimedialności, albo sylwiczności bądź polifoniczności oraz 
niespójności semantycznej narracji458. Natomiast o samych narracyjnych 
„skrótach” i o cięciach kompozycyjnych więcej piszę dalej w rozdziałach 
poświęconych apofatycznym formom podawczym, „brevis interfatio” oraz 
w osobnych całościowych analizach utworów.

2.6. Styl schizofatyczny – „prześwitywanie” milczenia w zdaniu

Intensyfi kacja zmian w składni oraz udziału w niej znaków ekspresji 
i milczenia może być znakiem powszechnej u artystów nadwrażliwości, ale 
zjawiska te mogą także być zapisem patografi cznym lub tylko świadectwem 

455 B. Owczarek, Poetyka powieści niefabularnej, Warszawa, PWN, 1999, s.104
456 Por. A. Karpowicz, Kolaż. Awangardowy gest kreacji, dz. cyt.
457 W związku z wymogiem heterogeniczności kolażu, a więc różnorodności tworzy-

wa, Beata Śniecikowska podważa tak szeroko pojmowaną, literacką koncepcję kolażu – por. 
B. Śniecikowska, Słowo – obraz – dźwięk, dz.cyt., s. 79–82. Karpowicz jednak ujmuje heteroge-
niczność, podobnie jak Nycz, jako użycie obcych stylów, gatunków i tekstów, co dla literatury 
jest odpowiednikiem różnorodności materiału.

458 Takiej na przykład, jak w twórczości Leopolda Buczkowskiego, o czym już wielokrotnie 
pisano.
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umiejętności posługiwania się taką formą ekspresji – to druga strona detaksy. 
Warto tu przypomnieć cytowane przez Jarosława Fazana w książce poświęco-
nej Tadeuszowi Peiperowi wypowiedzi psychiatrów z lat 30. XX wieku, którzy 
dostrzegali analogie między kreacyjnym, a nie komunikacyjnym użyciem ję-
zyka przez poetów i chorych459, między pobudzeniem lękowym a „awangar-
dowym pobudzeniem i przyśpieszeniem egzystencji”, co zostało też opisane 
jako następująca w okresie po pierwszej wojnie światowej „utrata naturalnej 
oczywistości”460. Te same zjawiska odbiły się echem w prozie – i wciąż powra-
cają w 2. połowie XX wieku w całej eksperymentalnej twórczości literackiej, 
zwłaszcza w nurcie lingwistycznym. Dekompozycja zdań bliska jest rozpa-
dowi pewnego typu racjonalnego widzenia świata (co wiązałoby ją ze sferą 
alogoi), a to z kolei może oznaczać schizofreniczną percepcję rzeczywistości 
i / lub potrzebę znalezienia nowych form ekspresji. 

Bardzo celnie ujął te zależności Tomasz Woźniak, pisząc: 

Mowa jest oknem umysłu. Istnieje zatem możliwość wglądu w umysł poprzez bada-
nie mowy. Ale metafora taka zakłada również kierunek odwrotny. Umysł postrzega 
świat przez okno mowy461.

Jak pisze dalej Woźniak, schizofrenia powoduje zarówno niespójność nar-
racji, jak i zaburzenia komunikacji w dialogu – utrata spójności dotyczy 
wymiarów: gramatycznego, semantycznego i pragmatycznego, ogół tych za-
burzeń określany jest mianem schizofazji462. Autor wiąże narrację (w języku 
potocznym i literackim) z percepcją, kategoryzacją, wartościowaniem, two-
rzeniem połączeń zwrotnych, pamięcią i językiem – i defi niuje jako „proce-
durę interpretowania świata przy pomocy języka”463.

Cechą składni schizofatycznej jest dominacja zdań pojedynczych, czę-
sto nierozwiniętych, nadreprezentacja anakolutów i wypowiedzeń urwa-
nych, „budowanie niespójnych wypowiedzeń opartych na nieznanym 
kontekście”464, używanie połączeń bezspójnikowych i parataksy (albo wią-
zań tworzących kohezję bez koherencji). Towarzyszy temu odnotowywanie 
w trakcie wypowiedzi sygnałów z otoczenia, co daje efekt roztargnienia, cha-
otyczności, widoczny w strukturze wypowiedzi. W narracji schizofatycznej 
„Wypowiedź rozwija się tylko »do przodu«”465 – bez kontynuacji tematów 

459 J. Fazan, Od metafory do urojenia. Próba patografi i Tadeusza Peipera, Kraków, Wydaw-
nictwo UJ, 2010.

460 Tamże, s. 29.
461 T. Woźniak, Narracja w schizofrenii, Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2005, s. 7.
462 Tamże, s. 28.
463 Tamże, s. 101.
464 Tamże, s. 38 i nast.
465 Tamże, s. 171.
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wcześniejszych i bez korygowania. Widoczna na poziomie składniowym cha-
otyczna mieszanina słów, tzw. „sałata słowna”, jest skrajnym odzwierciedle-
niem asocjacyjnego toku466.

A zatem, podchodząc z dużą ostrożnością do stosowania obserwacji psy-
chiatrycznych do tekstów literackich, można jednak zauważyć, że istnieje 
zjawisko stylu schizofatycznego, w którym sporo miejsca zajmują trudności 
z zachowaniem płynności wypowiedzi, z zapanowaniem nad składnią i roz-
sadzającymi ją skojarzeniami, powtórzeniami czy rytmami (co stanowi też 
jakby nasilenie zjawisk obecnych w spontanicznym języku mówionym). 
Przywołuję te właściwości, by pokazać, do jakiego stopnia osobność czyje-
goś świata, indywidualny tok skojarzeń i zakres tego, co przemilczane, może 
wpływać na przebieg oraz właściwości tekstu. 

Przyjrzyjmy się teraz dwóm fragmentom – obu z Pawany Stanisława 
Czycza, gdzie detaksa, a w jej obrębie zwłaszcza apozjopeza są bardzo istot-
nym chwytem, dającym w efekcie wrażenie „niemówienia w mówieniu”. 

– A już się zdawało, że...
– Że co?
– Że całkiem jak u Zenona.
– zenona?
– Nie z Sorrento.
– co?
– Z Elei.
– Skąd?
– Z daleka.
– Aha...
– 1.
– to ty masz takie...
– 2.
– masz znajomości gdzieś daleko, Mikado?
– Minione467.

W całym utworze nieustanna logorea bohaterów chwilami grzęźnie w ta-
kich urywanych, niespójnych dialogach, pełnych napoczętych lub urwanych 
zaraz po początku wypowiedzeń, a chwilami zamienia się w pełne przerw, 
myślowych przeskoków i skrótów monologi. Wygląda to tak, jakby sens 
próbował rozpaczliwie przedostać się na powierzchnię mowy, ale co chwilę 

466 Por. E. Pazdro, Zaburzenia w procesie porozumiewania się językowego słownego u chorych 
psychicznie [online] www.ppp1.wroc.pl/zaburzenia_w_procesie_porozumiewania_sie.pdf, 
dostęp: 20.08.2013.

467 S.  Czycz, Pawana, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1977, s. 93–94. [Pisownia 
i interpunkcja oryginalne – DKP]. Dziękuję Wojciechowi Ligęzie za zwrócenie mojej uwagi 
na utwory tego autora.
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tonął w tym, co dzieje się w świadomości bohaterów (przypomina to uwagę 
E.  Grodzińskiego na temat mikropauz jako świadectwie nieartykułowane-
go „zaplecza myślowego”468). Owo wynurzanie się widoczne jest zwłaszcza 
w fi nalnym fragmencie:

po ostrzu, który... już się... myślałem..., że to droga, a teraz... zamyka... ta 
rzeka... ukośnie... i krzywo... tak moje... i wiruje mu śmigło też tak... 
nasermater... wiruje... ta droga się... już ... nisko... zamyka się jak 
składany... drgania... widzę... fale... ten nóż... prawie morskie... natychmiast 
do brzegu...469

Milczenie „prześwituje” tutaj w sposób widoczny przez tekst, dokonując jego 
parcelacji. W głośnym czytaniu może to dawać dwa rozmaite efekty: albo 
ciąg antykadencji, albo nagromadzenie kadencji, jedno i drugie na większych 
przestrzeniach tekstu jest bardzo męczące, tak jak dla wzroku i recepcji mę-
czące jest nagromadzenie wielokropków. Pośrednio efekt ten może zbliżać 
też czytelnika do stanu, który towarzyszy pełnej napięć i przerw rozmowie 
czy wyznaniu – gdy równolegle do słów odbywa się komunikacja poprzez 
mimikę i gesty (adaptatory, wskaźniki uczuć czy gesty maskujące), świadczą-
ce o drugim, wewnętrznym przekazie, czy tylko emanacji jakiegoś silnego 
emocjonalnego stanu. 

Podobnie jest we fragmencie z Anda, w którym między słownymi repli-
kami – rozchwianymi znaczeniowo, opartymi na powtórzeniu i poczuciu 
symetrii między bohaterami – znajdują się też bezsłowne akty mowy, pieczo-
łowicie odnotowane:

– Lubisz grać w pokera? 
– Lubię grać w pokera. 
– Trzeba. 
– Przypuszczam. 
– A „sztuki piękne”? 
– A „sztuki piękne”?
– 
– 
– A religie? 
– A religie?
– 
– 
– A obserwowanie ludzi, obserwowanie zdarzeń?470

468 E. Grodziński, Monizm a dualizm, dz. cyt.
469 Tamże, s. 179.
470 S. Czycz, And, w: tegoż, Ajol i Laor, wyb. K. Lisowski, Kraków, Wydawnictwo Literac-

kie, 1996, s. 139. 
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Czycz tworzył także własne interpunkcyjne sygnały przemilczenia, były 
to pauzy wstawiane w środek tekstu, przed lub po przecinku, niezależnie od 
budowy zdania, jak na przykład w prozie zatytułowanej Al: 

jej włosy, długie o rudawym połysku, i pomyślałem że są jak gorączkowe kiedyś 
widzenia alchemików zmierzających do uzyskania złota – , tak, i ona cała, – lecz 
głównie pamiętam [...]471. 

Pauzy być może wskazują tutaj momenty silnego działania wspomnień, są 
więc właściwie odpowiednikiem wielokropka, miejscem, gdzie wchodzi 
w tekst to, co zmysłowe i niewyrażalne.

Oryginalne rozwiązania interpunkcyjno-tekstowe stosował także Edward 
Stachura, m.in. we Wszystko jest poezja. Sam tytuł rozdziału, będący zesta-
wieniem rozmaitych elementów na zasadzie swobodnych skojarzeń: Pisanie 
wierszy, zasadzki obłędu, zasieki marzeń, Edmund Szerucki, światło i dźwięk, 
Berlin, Szafuza i tak dalej już zapowiada, że tekst będzie polegał na domyśl-
ności czytelnika, który musi się włączyć w tę gonitwę myśli. Początek to po-
twierdza: 

Bolid: gdy się tak chwilkę zatrzymać, to jest to coś 
bardzo (                 ) w takim fakcie, że w najróżniejszych 
punktach globu o najróżniejszych porach dnia i nocy istoty 
nazywane poetami zasiadają do białej kartki papieru (jak biało, jak biało) 
i próbują ją zapełnić znakami słownymi i międzyznakami [...]472.

Tekst wygląda tak, jakby zobrazowany został moment, gdy zabrakło słów, na-
stąpiło zatrzymanie tekstu, ale też nawias może być jednym z takich „między-
znaków”, o których jest mowa dalej, albo też kawałkiem białej kartki, przy-
pomnieniem o niezapisanych stronach, które straszą pisarzy. To także chwila 
zmiany tematu, „semantycznego skoku”, wymagająca rekonstrukcji sensu lub 
pogodzenia się z niedopasowaniem ciągu dalszego zdania do jego początku. 
Nie wiadomo, co się w tym zderzeniu znaczeń kryje: może to analogia między 
rozpędzonym autem, bolidem a potrzebą pisania – bądź też między ujrzeniem 
jasnego meteoru, zwanego bolidem, a epifanią co do natury poezji? 

Przypomnieć jeszcze warto, że w cytowanej wypowiedzi G. Deleuza o de-
taksie była mowa w bardzo pozytywnym kontekście o schizofrenii i psycho-
zie, a także o tworzeniu „nowej uniwersalności”. Można powiedzieć, że za-
pis patografi czny (niezależnie od jego źródeł – związanych z chorobą albo 
/ i z podjęciem literackiego eksperymentu, stylizacji) nie tyle ją od nowa 

471 S. Czycz, Al, w: Ajol..., jw., s. 19.
472 E.  Stachura, Wszystko jest poezja. Opowieść-rzeka, red. K.  Rutkowski, Warszawa, 

„Czytelnik”, 1984, s. 125. 
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tworzy, ile poszerza dotychczasowe użycie języka o inny wymiar473. Jeśli jest 
tak, jak pisze George Steiner, że jesteśmy „uwięzieni w wielkiej klatce języka”, 
a „pod powierzchnią logicznej zrozumiałej mowy skrywają się anarchiczne 
monologi wypieranej, niechcianej myśli”474, to styl schizofatyczny pozwala 
ujawnić, uwolnić część tego anarchicznego żywiołu. 

473 Istnieje także przekonanie, że język schizofreników nie stanowi zaburzeń istniejącego 
systemu, ale tworzy własny, odrębny, z właściwą mu logiką – zob. J. Wróbel, Odchylenia a krea-
tywność w języku schizofreników. W: Tekst. Język. Poetyka, dz. cyt.

474 G. Steiner, Dziesięć (możliwych) przyczyn smutku myśli, tłum. O. i W. Kubińscy, Gdańsk, 
Słowo/ obraz terytoria, 2007, s. 17 i 18–19.



3.  Apofatyczne formy podawcze 

– milczenie i odmowa pełni

Milczenie w narracji może być realizowane, co częściowo było widać 
w dawanych wyżej przykładach, jako swego rodzaju „odmowa”, którą da się 
wyczytać z tekstu jako immanentne założenie475. Kategoria ta obejmuje kilka 
rozmaitych zjawisk, które tu pokrótce przedstawię. 

Przede wszystkim chodzi o rezygnację z narzucania od razu poznaw-
czej wykładni ukazywanemu światu; niechęć wobec pełnych objaśnień czy 
nadmiaru szczegółów. Jest to także „odmowa” rozumiana jako podważenie, 
zakwestionowanie opowiadania jako obszernej i uporządkowanej, grama-
tycznie poprawnej relacji, w obrębie której znaleźć można zdarzenia oraz in-
formacje o połączeniach między nimi (również o miejscu, czasie, całym tle 
akcji). Łączy się z tym również „odmowa” dokonywania tradycyjnego opisu, 
który byłby pojmowany jako realizowanie konwencji, tworzenie z postrzega-
nych elementów układów planowych czy hierarchicznych – zbiorów danych, 
które układają się w kolejne charakterystyki miejsc, przedmiotów lub osób. 

A za tym odrzucaniem form podawczych i ich stereotypowych ról kry-
je się „odmowa” ukazywania rzeczywistości przedstawionej jako zastanej, 
uformowanej i gotowej do bycia opowiedzianą. Z takiego podejścia wynikają 
konsekwencje w postaci sporej liczby niedopowiedzeń, niejasności czy wielo-
znaczności – zarówno na poziomie fabularnym, jak i stylistycznym. Skut-
kiem jest również taki sposób operowania opowiadaniem, opisem, dialogiem 
czy monologiem, że wyglądają one na formy niegotowe, właśnie powstające 
lub streszczone, tj. ledwie zarysowane i pełne luk. Przekłada się to na efekt 
końcowy, jakim jest niegotowość, fragmentaryczność czy ontologiczna nie-
pewność przedstawianego świata. 

475 Szerzej, z uwzględnieniem perspektywy teoretycznoliterackiej, pisze o złudzeniach 
i ograniczeniach towarzyszących narracji oraz o współczesnej „narracji negatywnej” Anna 
Łebkowska w cytowanym już rozdziale z Empatii pt. Granice narracji. Tu pozostaję przy kwe-
stiach podstawowych, związanych z formami podawczymi, stylem i teksturą. 
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Można też mówić w wypadku takich opowieści o wymijaniu, unikaniu eks-
pozycji – znów w kilku znaczeniach tego słowa. Po pierwsze, ekspozycji jako 
zawiązania akcji, połączonego ze wstępnym stopniowym podawaniem naj-
ważniejszych danych, które umożliwiłyby identyfi kację osób, miejsc i czasu; 
ogólnie – rozeznanie w nowym świecie. Nawet jeśli takie informacje są, 
to mają one charakter skrótowej notatki. Po drugie, o unikaniu ekspozy-
cji w znaczeniu pokazywania, prezentowania, czyli eksponowania fabuły, 
tematu – widoczna jest chęć rezygnacji z nastawienia na funkcję referencjal-
ną oraz z zachowywania ciągłości oraz spójności informacyjnej. 

Zmiany dotyczą także stosunku narracji do mowy niezależnej – trzeci typ 
ekspozycji wiąże się zatem z wydzielaniem i specjalnym zapisywaniem słów 
postaci. Niektóre współczesne teksty przestają sygnalizować różnicę między 
głosem narratora a głosem postaci, obca im się staje wszelka formalizacja 
aktu cytowania przez narracyjne przygotowanie do rozpoczęcia dialogu. 
Brak jest zarysowania sytuacji osób mówiących, opisu ich komunikacyjnych 
zachowań – czyli tego, co Aldona Skudrzykowa nazywa „narracyjną obudo-
wą pragmatyczną”476. Zanika podkreślanie w formie inkwitów podziału na 
dialogowe „wnętrze” sceny i jej narracyjną otoczkę, przestają być wstawiane 
myślniki przed słowami postaci – wszystko to pozostaje niewidoczne. 

I czwarty, ostatni, ale istotny, choć metaforyczny i wzięty z innej dziedziny, 
sens ekspozycji – jako dostatecznego naświetlania, aby uzyskać równomierną 
i prawidłową ostrość fotografi i: omawiany typ form podawczych wiąże się 
z ekspozycją selektywną, tj. skupieniem na wybranych elementach obrazu, 
gromadzeniem migawkowych szczegółów. Całościowość i możliwość odtwo-
rzenia przebiegu fabularnego lub życiorysu postaci przestaje być wartością 
bądź samoistnym celem – nacisk położony jest raczej na łamanie czytelni-
czych przyzwyczajeń, konieczność zaakceptowania przeszkód i braków. Mó-
wiąc metaforycznie – to dla odbiorcy sztuka „rozwiązywania” narracyjnych 
zadań nie tylko z wieloma niewiadomymi, lecz i bez sprecyzowanego wyniku, 
gdyż sam proces wchodzenia w interakcję z tekstem i prezentowanym w nim 
światem jest tu pożądanym efektem.

Omówione właściwości utworów towarzyszą procesowi defabularyzacji 
prozy narracyjnej, a także wynikają z ciągłych zmagań z kwestią niewyrażal-
ności i poczuciem, że dialog często nie przynosi porozumienia, a język pro-
wadzi na manowce lub żyje swoim własnym życiem. Łączą się ponadto z za-
interesowaniem spontanicznymi, przypadkowymi i „nieprzetworzonymi” 
przejawami mowy i myślenia oraz percepcji. Można powiedzieć, uogólnia-
jąc, że w ogóle w s k a ź n i k i  for m a l i z a c j i  związane z pismem i tekstem 
(czytelny podział grafi czny, konwencje związane z kompozycją i delimitacją 

476 A. Skudrzykowa, Język (za)pisany, dz. cyt., s. 26.
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tekstu, koherencja i kohezja, informacyjna redundancja), językiem litera-
ckim, wyrazistymi formami podawczymi oraz wyodrębnianiem głosu posta-
ci ulegają zacieraniu, przestają być istotne. Natomiast wiedza o nich stanowi 
pozostawiony w milczeniu kontekst wypowiedzi, zachęcając do stawiania py-
tań o funkcję tego braku. 

Nawiasem mówiąc, epicka precyzja, wszechstronność i panoramiczność 
widzenia już dawno, bo jeszcze w okresie międzywojennym XX wieku prze-
stały być oczywistymi założeniami narracji, a stały się jednym z wielu autor-
skich wyborów, możliwych do podjęcia i do porzucenia w obrębie powie-
ści. Szybko jednak to, co niekonwencjonalne, świeże, stało się też konwencją 
– o czym świadczy kariera strumienia świadomości, potoku składniowego, 
kolażu, symultaniczności bądź używania potocznych i slangowych odmian 
języka, również pastiszowania i krzyżowania gatunków oraz form. 

Na obecnym etapie po-ponowoczesności – czy raczej po prostu przesytu 
spowodowanego wyścigiem wszelakich awangard, właściwym zachłannej, 
choć już ponadstuletniej, nowoczesności – myślenie w kategoriach przeci-
wieństw w opozycji do tradycyjnego sposobu prowadzenia opowieści też już 
się zdezaktualizowało. Pozostaje więc nie tyle antyopowiadanie477, antyopis, 
antydialog i antymonolog, co indywidualizacja narracji z wykorzystaniem 
zarówno form tradycyjnych i tych „antyform”, jak i form „apofatycznych”. 
(Przez „antyopowiadanie” rozumiem opowiadanie niefabularne, poetyckie, 
oparte na relacjach przestrzennych bądź na quasi-muzycznym przetwarzaniu 
motywów, paradokumentalne, dramatopodobne, kolażowe, intertekstualne, 
metafi kcyjne itd. Przez „antyopis” – opis wyrywkowy, sprzeczny, dokonywa-
ny z nietypowej perspektywy, ironiczny, parodiujący czy pastiszujący kon-
wencję albo metafi kcyjny478. Przez „antydialog” zaś i „antymonolog” – wypo-
wiedź równoległą wobec wypowiedzi innego, opartą na grze językowej, pustą 
semantycznie lub hiperrealistyczną, przechodzącą w przedrzeźnianie, bełkot 
bądź zbiór rozmaitych głosów, albo też zagarniętą przez mowę zależną479).

Pr z e z  „ap of at yc z n e  for my  p o d awc z e”  ro z u m i e m  tu  for my 
s k rót owe,  l a kon i c z n e  i  /  lu b  n a s t aw i on e  n a  t o,  by  być  pr z e -
j awe m  n i e d op ow i e d z e n i a,  n i e pr z e s ą d z an i a  o  s t an i e  r z e c z y 
–  t a k i e,  k t óre  s u ge r uj ą,  ż e  z a c h ow any  j e s t  t a k ż e  w  s t o s u n ku 
d o  n i c h  s amyc h  dy s t ans,  c o  j e d n a k  n i e  o z n a c z a  re z y g n a c j i 
z  op ow i a d an i a  h i s t or i i,  op i s y w an i a  ś w i at ów,  lu d z i  i  e m o c j i, 

477 Zob. B. Owczarek, Czym jest powieść niefabularna?, w: tegoż, Poetyka powieści niefabu-
larnej, dz.cyt., s.104. Por. G. Grochowski, Tekstowe hybrydy, dz. cyt.

478 O antyopisach wspominałam w książce poświęconej w całości deskrypcji – D. Korwin-
-Piotrowska, Problemy opisu prozatorskiego, dz. cyt., s. 128 i nast.

479 Bardzo ciekawie o przemianach dialogu w prozie współczesnej pisze Bożena Witosz – 
zob. tejże, Literackie zapisy rozmowy, dz. cyt. Por. J. Warchala, Dialog potoczny a tekst, dz. cyt.
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n i e  j e s t  d ro g ą  n e g at y w n ą  prow a d z ą c ą  d o  ro z p a du  n ar r a -
c j i  c z y  j ę z y k a.  Przypomnijmy, że czasownik apophanai oznacza nie 
tylko zaprzeczenie, negację, co dosłownie „mówienie oddalone”, od-mo-
wę (przedrostek apo- odnosi się właśnie do tego, co oddzielne, oddalone; 
phanai – mówić). Zatem apofatyczne formy podawcze, choć pozostają 
w związku z „antyformami”, bo z nich – a dokładniej: z postawy epistemo-
logicznej i aksjologicznej, która się za nimi kryła – po części się wywodzą 
i z nimi, oraz tradycyjnymi postaciami narracji współistnieją (często nawet 
w jednym utworze), należą do nieco innej odmiany. 

Formy te można uznać za wkład w „konstruktywną poetykę apofatyczną”, 
o której pisałam w pierwszej części książki (rozdz. 1). Przekraczają bowiem, 
w moim odczuciu, awangardowe i neoawangardowe ograniczenia, czyniąc 
z niegdysiejszych odkryć, również detaksy i całej gamy fi gur związanych 
z milczeniem, zbiór poręcznych narzędzi. To, co je wyróżnia – a co chwila-
mi dostrzec można u tak różnych pisarzy, jak Hanna Krall (np. Wyjątkowo 
długa linia, Biała Maria), Zbigniew Kruszyński (np. Schwedenkräuter, Szkice 
historyczne) i Marek Kędzierski (np. Modliszka, Bezludzie) oraz Jacek Dukaj480 
(Linia oporu) – to oszczędność słów, dystans do prowadzonej narracji oraz 
bardziej sugerowanie niż opisywanie świata, z nieufnością wobec języka jako 
wstępnym założeniem, punktem wyjścia. Z kolei uznanie niewyrażalności 
i braku pełnego porozumienia w dialogu bohaterów oraz w dialogu prowa-
dzonym z czytelnikiem stanowi w nich nie tyle punkt dojścia, ile jest trakto-
wane jako konsekwencja przebywania wszystkich we współczesnym świecie. 
Wcześniej można było zobaczyć zalążki tego typu form (mimo odmienności 
stylów oraz tematów) u Białoszewskiego czy Gombrowicza; elementy takiego 
podejścia rozpoznać też można miejscami u innych autorów, np. Ryszarda 
Kapuścińskiego, Kornela Filipowicza, Andrzeja Stasiuka, Magdaleny Tulli 
i Olgi Tokarczuk. 

Istnienie form apofatycznych zwraca uwagę na fakt, że doświadczenia 
powojenne i poawangardowe 2. połowy XX wieku nie oznaczają funkcjono-
wania ani w świecie po prostu posttraumatycznym – i przez to jednoznacz-
nie zdefi niowanym, ani już rozpoznanym przez metafi kcję, intertekstualną 
grę lub ironię czy gatunkowe hybrydy, ani też w rzeczywistości niemożliwej 
do jakiegokolwiek opowiedzenia. Pokazują ponadto, że nie wszystko da się 
w ogóle wyrazić czy oswoić przez język (wyrażanie i oswajanie to zresztą nie 

480 Potrzebne jest tu zastrzeżenie – czym innym jest, w moim przekonaniu, zdecydowanie 
apofatyczna Linia oporu, a czym innym tradycyjna fabułotwórcza narracja w Lodzie, rzadko 
tylko opatrywana znakami zwątpienia oraz komentarzami dotyczącymi niemożliwości wyra-
żania. W pozostałych utworach z Króla Bólu, ale też w Extensie, Córce łupieżcy, Wrońcu czy 
Perfekcyjnej niedoskonałości formy apofatyczne występują jedynie momentami lub wcale, nie 
stanowiąc dominanty. 
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są wcale procesy całkowicie tożsame). Uwagi te dotyczą także, rzecz jasna, 
twórczości początku XXI wieku. Formy apofatyczne – z wkomponowanymi 
w teksturę drobinami milczenia i przemilczenia – stanowią uzupełnienie pi-
sarskiej palety oraz sposób na radzenie sobie ze zużywaniem się form i anty-
form w literackiej ekspresji.

I jeszcze jedna uwaga – wybrane utwory zawierające apofatyczne sposoby 
mówienia łączy jakiś rodzaj deziluzji. Nie dlatego, że są te dzieła albo for-
mą stylizowaną na pamiętnik, dziennik czy na bieżąco prowadzony mono-
log (Białoszewski Pamiętnik z powstania warszawskiego, Kruszyński Schwe-
denkräuter, Myśliwski Traktat o łuskaniu fasoli, Kędzierski Modliszka), albo 
przetwarzającą autentyczne relacje i przeżycia (tak jest też, choć w różnym 
stopniu, w prozie u Białoszewskiego i Kruszyńskiego, i oczywiście w Cesarzu 
Kapuścińskiego oraz Białej Marii Krall, jak również w innych utworach tych 
autorów), lecz z powodu krytycznej samoświadomości narratora w stosunku 
do siebie lub bohatera. W wymienianych dziełach narracji towarzyszy prze-
konanie, że słowa nie dają się tak po prostu zaprząc do opisu zdarzeń, stawia-
ją opór (o czym piszą wprost w swoich różnych książkach Białoszewski, Kru-
szyński, Krall, Kapuściński, Dukaj). Dochodzi do tego wyraźnie zarysowane 
pragnienie, by zniszczyć wygodę czytelnika, polegającą na oglądaniu zinter-
pretowanego już świata i na poczuciu, że jest to świat bezpieczny, bo fi kcyjny.

Współczesna deziluzja obejmuje fi kcję, bohaterów oraz samo zjawisko 
„heroiczności”. Fikcja nie chce być już pocieszeniem, ucieczką w sztuczne 
światy – i nie zmierza do łatwego rozwiązania w ramach akcji, tylko do mniej 
lub bardziej dramatycznego spiętrzenia. Bohaterowie są obnażeni w swoich 
słabościach, pragną bez powodzenia stanąć na wysokości zadań, jakie stawia 
im los, a przy tym spoglądają na siebie z samoświadomością. Są pozbawieni 
złudzeń i na swój „prywatny” sposób heroiczni – w znoszeniu codzienności 
oraz towarzyszącego jej poczucia, że coś się im nie udało lub jest bezpowrot-
nie stracone. Deziluzja wiąże się tu właśnie z odmianą heroizmu niepatetycz-
nego i niedramatycznego, który ma swój zwykły, egzystencjalny wymiar, ale 
też nie całkiem wykpionego, obróconego w żart albo zniwelowanego. Rze-
czywistość rozczarowuje, nie formuje się w proste do opowiedzenia historie, 
w i ę c  trzeba nauczyć się w niej na nowo żyć i kształtować opowieść. Apofa-
tyczne formy wydają się więc najbardziej adekwatne do uchwycenia panują-
cej w tych utworach wielowymiarowej deziluzji. Oczywiście trzeba przy tym 
pamiętać, że określenie „apofatyczne formy” nie może być traktowane jako 
termin o ostrych granicach, jednoznaczny. Pokazuje on bowiem całą grupę 
zjawisk, które z natury swojej są względne i stopniowalne – i taki też charak-
ter ma to nadrzędne określenie.
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3.1. Apofatyczne opowiadanie, apofatyczny opis

Streszczona fabuła – w formie opowiadania informacyjnego, zestawienia 
w krótkich zdaniach najważniejszych faktów – jest w tradycyjnie budowanej 
prozie rodzajem pomostu, prowadzącego w głąb opowiadania lub pozwala-
jącego poznać szybko to, co działo się pomiędzy częściami historii bądź po 
zakończeniu fabuły. Tymczasem u części współczesnych autorów niemal całe 
opowiadanie z elementami opisu prowadzone jest właśnie w taki sposób. Nie 
tylko więc sama fabuła staje się fragmentaryczna, ale skróceniu, zagęszczeniu 
i jednocześnie powiązaniu z niemówieniem ulegają narracja i opowiadanie 
jako podstawowa forma podawcza – jakby wzorem dla powieści była notatka, 
szkic, zapis z dziennika bądź anegdota. 

Oto przykład z pierwszych stron powieści Schwedenkräuter Kruszyńskiego:

Niewiele pamiętam, zimno, głowa. Starzy mdleli, dzieci wymiotowały. Tak, 
może odwrotnie, nie wiem, nie pamiętam. Dwa razy milknął silnik, kołysanie 
stawało się jak ze snu, równiejsze, a w ciszy słychać było nie kończące się 
toasty fal o burtę [...] Musieliśmy płynąć zygzakiem, bo u samych brzegów 
skończyło się paliwo. [...] Resztę opisały wasze nieskoordynowane gazety. 
Lokalne wydania donosiły o dwojgu, kobiecie w ciąży i zmarłym na serce 
starcu, podczas gdy centralny dziennik doliczył się trzech, dopisując pewnie 
do rachunku niewiadomej płci płód [...] 

Pochowano ich na cmentarzu morskim na wyspie, pastor podkreślał ulgę 
śmierci w wolnym kraju. 

Wolność słowa w mowie pogrzebowej.
Nie wiem, czy policja, sądziłem, że urzędnik imigracyjny, był po cywilnemu. 
Istotnie, we wzorki, w serek i bez krawata. Długo, dwie, może trzy godziny, 
wciąż jeszcze kołysało i biurko unosiło się niczym mostek kapitański, wysoko481.

Mamy tu cały przegląd zabiegów maskujących milczenie i przemilczenie: 
zdania pojedyncze i mało rozwinięte, sporo parataksy i asyndetonów, elipsy, 
wyodrębnienie grafi czne, zestawienie i apozjopezę. Narracja wygląda jak wy-
rywkowe zdania rzucane podczas przesłuchań (taka jest w ogóle nadrzędna 
rama utworu, jednak stopień szczegółowości i metaforyzacji, obecność gier 
językowych odbierają rzekomym zeznaniom prawdopodobieństwo). Przede 
wszystkim zaś brak jakichkolwiek objaśnień dotyczących tego, gdzie, kiedy 
i z kim mamy do czynienia. Tak więc nie tylko opis jest tutaj ledwie zarysowa-
ny, skrócony do absolutnego minimum, dotyczy to także opowiadania jako 
formy podawczej – brak jest ujętych w słowa powiązań między zdarzeniami, 
wskazania następstw i połączeń. To tylko pozór opowiadania informacyjnego 
– dominuje, znane już z twórczości Mirona Białoszewskiego czy Witolda 
Gombrowicza, notowanie wrażeń jakby dla siebie, tj. dla narratora-bohatera, 

481 Z. Kruszyński, Schwedenkräuter, dz. cyt., s. 6–7.
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czy nawet może bardziej dla samych tych wrażeń – to znaczy po to, by je 
jakoś uchwycić. Z nadzieją, że z tej magmy doznań i faktów wykluje się jakiś 
obraz. Podobnie dzieje się w Szkicach historycznych Kruszyńskiego, o której 
to powieści piszę w osobnym rozdziale.

Także w prozie Jacka Dukaja i Hanny Krall zaobserwować można ciągłe 
zmagania się z językiem o to, by mieć możliwość opowiadania bez żmudne-
go i konwencjonalnego wchodzenia w tryb opowiadania, bez porządkowania 
materiału wedle czasowych lub logicznych następstw. Dotyczy to też opisy-
wania bez „przełączania się” na tryb opisu – w konsekwencji zdania opowia-
dania i opisu bywają (jak w Linii oporu, którą będę analizować bardziej szcze-
gółowo w części IV) jednakowo krótkie, pozbawione spójników, sygnałów 
kontynuacji czy zmiany. Oto fragment z tego utworu: 

Paweł popija na dachu kamienicy. Niebo gwiaździste nade mną, 
żywiec we mnie.

Budynek po lewej: szkło (Nie szkło, ale wygląda jak szkło).
Budynek po prawej: cegła. (Nie cegła, ale). [...]

Na dachu Pawła srają gołębie i zielsko kwitnie między dachówkami.
Z kominów wiatr prószy sadzą. 
Deszczówka śmierdzi w rynnach.
Kamienica od pół wieku należy do trzech skłóconych braci i nie należy 

do nikogo. Nic z nią nie można zrobić. Ot, kloszard wywleczony z głębi 
PRL-u i usadzony pośrodku miasta482.

Jak widać – dominują krótkie zdania, nawet układ grafi czny tekstu podtrzy-
muje wrażenie ich odrębności, czytelnik musi doszukiwać się sam połączeń 
między otrzymanymi w ten sposób danymi. Perspektywa narracji pisanej 
w trzeciej i w pierwszej osobie nakłada się na siebie, a kolejne formy podaw-
cze są reprezentowane przez 1–2 zdania. 

Uogólniając, można powiedzieć, że w narracyjnych utworach apofatycz-
nych skrótowości zdań i fabuły towarzyszy skrócenie dystansu narracyjne-
go i zaangażowanie uwagi oraz uruchomienie uważności odbiorcy. Jest on 
postawiony w sytuacji kryzysowej – w takim właśnie sensie, w jakim to się 
dzieje w wypadku aktu milczenia, o czym pisał Ryszard Handke483 – a przez 
to sam musi po części stworzyć obiekt interpretacji. W kontakcie z tego 
typu utworami konieczne jest zatem czytanie dialogiczne (na wzór „słucha-
nia dialogicznego” z koncepcji Stewarta i Milta) oraz „lepienie wzajemnych 
znaczeń”484 – tekst napisany, wydany, skierowany zatem do czytelnika, jest 
bowiem apofatyczny także w takim sensie, że oddziela się, oddala od czytel-
nika, tym samym zapraszając go do poszukiwań, podążania za sobą.

482 J. Dukaj, Linia oporu, w: tegoż, Król Bólu, dz. cyt., s. 12.
483 R. Handke, Milczenie w perspektywie oczekiwań, dz. cyt., s. 49.
484 J. Stewart, Th . Milt, Słuchanie dialogiczne: lepienie wzajemnych znaczeń, dz. cyt.
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3.2.  Milczenie w mówieniu, czyli apofatyczne odmiany 

dialogu i monologu 

Rozważmy tu najpierw – pod kątem udziału milczenia – dwa rodzaje mo-
nologu, które stały się w powojennej literaturze XX wieku bardzo popularne: 
strumień świadomości i monolog wypowiedziany. Przypomnijmy, że stru-
mień świadomości, w swych niegdyś rewolucyjnych założeniach, miał na celu 
zbliżenie zapisu prozatorskiego do swobodnego przepływu myśli, doznań, 
postrzeżeń, skojarzeń oraz słów. Natomiast monolog wypowiedziany – moż-
liwość zaprezentowania racji i wersji zdarzeń jednego z bohaterów w toczącej 
się rozmowie, a raczej pod wpływem domniemanej obecności i zdań drugiej 
postaci. W jednym i drugim przypadku – trzeba od razu dodać – może do-
minować wielosłowie, potok składniowy zawierający pełne zdania, a może 
być również użyty styl detraktywny. Możliwy jest też informacyjny nadmiar, 
tyle że chaotyczny, lub odwrotnie – informacyjny niedostatek, oparty na omi-
nięciach i przemilczeniu. Przy czym oba typy budowania tekstu oraz świata 
mogą się w jednym utworze przenikać. 

Omawiane tutaj formy wypowiedzi jednej postaci stanowią także, na swój 
sposób, podważenie zwykłego monologu wewnętrznego czy solilokwium, 
w których dominowała nie tyle ekspresja „ja” (choć o nią na pozór chodziło), 
ile pragnienie obrazowego przedstawienia tej ekspresji lub nawet retorycz-
nego rozpisania przemyśleń czy emocji na pytania i odpowiedzi. Tak więc 
z założenia każda z tych nowszych form jest na swój sposób apofatyczna. 
Strumień świadomości stanowi zaprzeczenie uporządkowanego konwencjo-
nalnego monologu wewnętrznego, a jako sposób prowadzenia narracji bu-
rzy także podział na zewnętrznego narratora i zawartość myśli postaci – jest 
punktowy, kapryśny, urywany, oparty na niedopowiedzeniu. Niesie ze sobą 
silne przekonanie, że jesteśmy świadkami tego, co dzieje się w myślach i per-
cepcji bohatera, że zamiast pełnego, lecz zapośredniczonego przekazu otrzy-
mujemy zapisy wyrywkowe, skrótowe, niespójne i czasem niezrozumiałe, za 
to autentyczne, bo będące swobodną ekspresją „ja”. Przerwy, elipsy, skróty 
myślowe, pominięcia są więc w gruncie rzeczy gwarantem indywidualności, 
subiektywności, a przez to – paradoksalnie – zwiększają wiarygodność i jed-
nocześnie uprawdopodobniają fi kcję.

Monolog wypowiedziany jest natomiast poniekąd zaprzeczeniem i mo-
nologu, i dialogu, a ponadto wiąże się z przejęciem funkcji narratora przez 
postać oraz przyzwoleniem na meandryczny i epizodyczny charakter opo-
wiadania, jego fundamentalną niepełność – jak w „żywej mowie”. A przecież 
nie istnieje w rzeczywistości, co trzeba tu podkreślić, analogon monologu 
wypowiedzianego. Ani przemówienie, ani skaz czy wyznanie, będące, jak 
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słusznie pisał Michał Głowiński, gatunkowymi wzorcami tej formy485, nie za-
wierają jednak dłuższych partii, w których ktoś odtwarzałby raz po raz czyjeś 
szczegółowe pytania lub tylko sugerował ich istnienie, by następnie odpowia-
dać na nie lub w formie reakcji snuć swoją opowieść – bez faktycznych reakcji 
mownych lub choćby ich namiastek z drugiej strony. Niemożliwa jest także 
sytuacja, gdy ktoś, mówiąc, stawia własne pytania komuś – i to konkretne, 
a nie retoryczne – a nie powoduje to przez dłuższy czas żadnych odpowiedzi. 
Milcząca postać jest więc zwykle umowną fi gurą rozmówcy, wcieleniem roli 
sędziego, przypadkowego słuchacza czy sumienia. Tak więc jeden i drugi typ 
monologu jest tylko pewną konwencją bezpośredniości i spontaniczności, co 
na początku XXI wieku jest sprawą rozpoznaną486.

Jednak nie o taką ogólną apofatyczność wspomnianych form monolo-
gicznych mi tutaj chodzi, bo – tak jak wspomniałam – stylistycznie mogą 
być one bardzo różne (i raczej dominuje w nich logorea niż lakoniczność 
i milczenie), lecz właśnie o wypadki szczególne, gdy tekst zdaje się chwila-
mi samoograniczać, styl staje się wstrzemięźliwy, zagęszczony, migawkowy 
albo wręcz porządkowany przez milczenie. Takie są miejscami Pamiętnik 
z powstania warszawskiego oraz Traktat o łuskaniu fasoli. W utworach tych 
(Pamiętnik później poddam głębszej analizie) użyte zostały właśnie formy 
apofatyczne, mimo że de facto dzieła te są w całości długimi i obejmującymi 
wiele różnych zdarzeń monologami głównej postaci. A może właśnie dlate-
go? – To, co naprawdę indywidualne, osobne zawsze wiąże się z nieprzekazy-
walnością, z napięciem między formą a jej realizacją, między tym, co poddaje 
się ciśnieniu słów, a wytwarzającymi to ciśnienie doświadczeniem, pomiędzy 
potrzebą ekspresji oraz milczeniem. Wydają się te utwory próbą „obejścia” 
ograniczeń narzucanych przez literacką formę, a jednocześnie zaproszenia 
do tekstu tego, co niewypowiedziane i nie dające się wyrazić.

Teraz natomiast chciałabym zatrzymać się na moment przy monologu 
z reportażu Busz po polsku Kapuścińskiego (z tomu pod tym samym tytu-
łem). Rzecz dzieje się w Ghanie, koło wsi Mpango, gdzie przypadkowo utknął 
samochód z reporterem. Polak próbuje odpowiedzieć na pytania dotyczące 
swego kraju, który dla miejscowych jest całkowicie nieznany, egzotyczny 
– także przez fakt, że choć zamieszkiwany przez białych ludzi, to nieposia-

485 M. Głowiński, Narracja jako monolog wypowiedziany, w: tegoż, Narracje literackie i nie-
literackie, Kraków, Universitas, 1997.

486 Zob. np. E. Wiegandt, Tożsamość w strumieniu świadomości. W: Narracja i tożsamość II, 
dz. cyt.; B.  Witosz, Cechy strukturalno–składniowe monologu wypowiedzianego (na przy-
kładzie literatury polskiej), Katowice, Wydawnictwo UŚ, 1988. Por. rozdz. Miejsce empatii,
w: A. Łebkowska, Empatia, dz. cyt., s. 9–10. O związku między przedstawianiem psychiki po-
staci a fi kcjonalizacją pisze więcej badaczka w związku z teorią Dorrit Cohn – A. Łebkowska, 
Między teoriami a fi kcją literacką, Kraków, Universitas, 2001, s. 362. 
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dający kolonii, a nawet podbijany przez innych białych. Reporter jest senny 
i głodny – zapach mięsa przypomina mu swojskiego schabowego, a wcześ-
niejsza rozmowa powoduje, że próbuje raz jeszcze – niby dla naczelnika 
wioski, nazywanego Naną, ale bardziej dla siebie – odpowiedzieć na pyta-
nie, czym właściwie jest rodzinny kraj. Oddany grafi cznie i przez elipsę „brak 
słów” zamienia się w strumień świadomości, który najpierw pojawia się na 
małą skalę, później zaś obejmuje coraz więcej tekstu:

Polska – 
– pada śnieg, kobiety w słońcu, brak kolonii, dawniej wojna, 
budują domy, ktoś kogo uczy czytać. 
[...]
– Więc – śnieg, to prawda, Nana, śnieg jest cudowny i straszny, wyzwala 
cię w górach na nartach i zabija pijanego pod płotem, śnieg, bo styczeń, 
ofensywa styczniowa, popiół, wszystko popiół – Warszawa, Wrocław 
i Szczecin, cegła, cegła, łapy marzną, wódka grzeje, człowiek układa cegłę, 
tu będzie stał tapczan, a tu szafa, lud wejdzie do Śródmieścia, lód na 
szybach, lód na Wiśle, brak wody, jedziemy nad wodę [...] zresztą dosyć, 
dosyć, to jest szyfr, same znaki w buszu, w Mpango, klucz do szyfru leży 
w mojej kieszeni487.

Na końcu okazuje się, że to właściwie już senny majak, że skierowane do 
Afrykanina słowa nie zostały powiedziane, a jedynie pomyślane. Cały ten 
strumień świadomości jest więc w zastępstwie języka, gdyż nie da się opo-
wiedzieć komuś z innego kontynentu i kultury, czym jest kompletnie obcy 
kraj z jego historią i codziennością. Kolejne ciągi skojarzeń, budowane na 
zasadzie konkatenacji oraz pojęciowych, homonimicznych lub sensualnych 
asocjacji, nie są ani opowiadaniem, ani opisem, ani repliką, lecz monologiem 
wewnętrznym. Stanowi on nie tyle próbę przełożenia czy eksplikacji tego, co 
znane reporterowi, za pomocą słów, ile posłużenia się nimi, niczym zesta-
wem barw, dla oddania wrażeń, jakie łączą się z Polską. 

To nie jest język komunikacji i nie jest przeznaczony dla mieszkańców 
Mpango – Kapuściński poprzez Afrykę i przyjętą tam zewnętrzną wobec kra-
ju perspektywę ukazuje polskiemu czytelnikowi jego własną egzotykę, uświa-
damia kulturowy idiom, związany z czasoprzestrzenią: klimatem, nie tak 
dawną wojną, PRL-owską propagandą (traktowaną tu zresztą z akceptacją). 
W ten sposób sami dla siebie stajemy się zagadkowi. Monolog apofatyczny 
nie portretuje tutaj właściwie ani świata, postrzeganego oczami narratora-
-bohatera, ani też samego mówiącego – jest autoteliczny, to mowa odzwier-
ciedlająca niemożliwość, nieadekwatność mowy, jej niepokrywanie się ze 
sferą doznań, wspomnień, myśli. Milczenie i wielosłowie, elipsa i nagroma-

487 R. Kapuściński, Busz po polsku, wyd. II, Warszawa, „Czytelnik”, 1975, s. 104–105.
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dzenie, skrótowość i wieloznaczność, myśl, mowa i pismo składają się w nim 
łącznie na funkcję magiczną języka

Z kolei w powieści Traktat o łuskaniu fasoli Wiesława Myśliwskiego488 nie 
tylko często pojawia się tematyka ciszy i milczenia, ale też sam sposób pro-
wadzenia narracji i ułożenia fabuły połączony jest ze źródłowym doświad-
czeniem, jakim jest samotność i towarzyszące jej milczenie. Potencjalne 
słowo słuchacza i jego odnotowywane przez bohatera-narratora oraz tylko 
domniemane, lecz zawsze zaznaczone dodatkowym akapitowym wcięciem, 
milczenie są rodzajem interlokucyjnej aktywności, która napędza narracyj-
ny mechanizm. W tej paradoksalnej odmianie „rozmowy” interlokutorowi 
w świecie przedstawionym nie jest bezpośrednio udzielany głos, słychać tyl-
ko jedną osobę. Faktyczne milczenie rozmówcy – widoczne w zapisie, jego 
głosowa nieobecność rekompensowana jest swego rodzaju nadaktywnością 
postaci wypowiadającej się. Każdy większy epizod opowieści i duża część 
akapitów zaczyna się od odpowiedzi na pytanie, które zwykle można albo 
zrekonstruować na podstawie narracyjnej repliki, albo poznać jako krypto-
cytat, w mowie zależnej lub pozornie niezależnej, zawierający pytanie czy 
uwagę przybysza. 

Zgodnie z fabularną sugestią powinniśmy uwierzyć, że odbyła się jakaś 
nadzwyczajnie długa rozmowa przy łuskaniu fasoli między dwoma obcymi 
starszymi mężczyznami, z których jeden, z zawodu saksofonista i elektryk, 
bez wyższego wykształcenia, opowiedział w jej trakcie drobiazgowo całe swo-
je życie obcemu człowiekowi, razem z refl eksją nad historią, sztuką oraz fi lo-
zofi ą XX wieku. Jeśli się sugestiom fabularnym nie poddamy, to otrzymamy 
nie – monolog, który jest, jak by się mogło z początku wydawać, jedną z po-
łówek dialogu, lecz monolog, który jest rozmową z własnym i domniemanym 
lub potencjalnym cudzym milczeniem. Hipotezę tę potwierdzałby jeszcze 
fakt, że w całej powieści nie znajdziemy wyjaśnienia, kim tak naprawdę jest 
rozmówca – sam bohater-narrator ciągle się o to dopytuje, zmienia przypusz-
czenia, podsuwa sam sobie różne tropy, dając wciąż do zrozumienia, że skądś 
zna przybysza i że jest bliski przypomnienia tego sobie. Gość jest bardziej 
fi gurą obcego, Innego, równocześnie wcieleniem zła czy posłańcem z za-
światów, znakiem pamięci czy metafi zycznego niepokoju, aniżeli po prostu 
zwykłym człowiekiem i partnerem dialogu. Co ważne, pojawia się u schyłku 
życia głównego bohatera. I choć nie mówi bezpośrednio sam ani słowa, a na-
wet narrator w którymś momencie twierdzi, iż wie, że ten mu nie odpowie 
(s. 248) – naprowadza na rozpoznanie najważniejszych momentów, zdarzeń, 
snów, czynności, osób i przedmiotów z całej biografi i.

488 Wszystkie cytaty z powieści pochodzą z wydania: W.  Myśliwski, Traktat o łuskaniu 
fasoli, wyd. II, Kraków, Wydawnictwo Znak, 2010.
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Poza tym, skoro bohater – o czym się dowiadujemy zaraz na początku 
powieści – po latach emigracji, niechętnie, lecz w końcu wrócił do miejsca 
rodzinnej tragedii i zastał tam swoich umarłych przy łuskaniu fasoli, to może 
nigdy ich tak naprawdę nie pożegnał i wewnątrz swojego domu pozostaje 
w mocy sennych omamów. Nawiedzający jego samotność wyimaginowa-
ny gość daje mu szansę – przez uczestnictwo w jego egzystencjalnej ciszy 
i w ceremonii łuskania – uporania się z brzemieniem tamtej gwałtownej stra-
ty i całym życiem. Być może tajemniczy interlokutor jest po prostu wciele-
niem wielorakiego milczenia, jakie tkwi od lat, niewypowiedziane, w samym 
bohaterze. Utwór byłby wtedy nie tylko zwierzeniem, opowieścią o życiu, lecz 
również rodzajem przypowieści o tym, czego w człowieku dotyka, co wy-
zwala jego własne milczenie. A ponadto – jak tamuje, przerywa, nakierowuje 
we wspomnieniach falę istnienia, doprowadzając do zapytywania, błądzenia, 
poszukiwania tożsamości. 

Z jednej strony monolog w Traktacie podkreśla fatyczność mowy, nasta-
wienie na kontakt, z drugiej – pokazuje jej w gruncie rzeczy jednostronność, 
a więc przeciwieństwo komunikacji, apofatyczność, oraz nieadekwatność 
wobec doświadczenia, jakim jest spotkanie człowieka z innymi, własnym 
losem, sobą. Wielokrotnie podkreślane milczenie interlokutora, jego nieod-
powiadanie na pytania postawione przez bohatera, mnożenie w obrębie nar-
racji sprzecznych danych, ciągłe przypominanie w powieści, jaką wartością 
jest cisza, jak złudne bywają słowa – wszystko to powoduje, że ów rzekomy 
dialog w swojej meandrycznej strukturze daje wrażenie rozmowy bohatera 
ze znakami zapytania w sobie. W tekście utworu niewidzialne, akcentowane 
jedynie wcięciami akapitowymi, przerwy i ukryte w nich sugestie oraz pyta-
nia prowadzą bohatera-narratora, niczym ściany niewidocznego labiryntu, 
gdzieś w nieznane. Wpisane w strukturę monologu wypowiedzianego mil-
czenie ma tu więc charakter parezjastyczny – domaga się bezwzględnej szcze-
rości, powiedzenia samemu sobie „wszystkiego”489. 

Przejdźmy teraz do form stricte dialogowych. W sporej liczbie utworów 
zaczyna powoli zanikać ich tradycyjna postać. Dotyczy to dialogu zapisane-
go jako wymiana replik za pomocą pełnych zdań poprzedzonych pauzami, 
pojmowanego jako rozmowa, w której milczenie jest jedynie dopełnieniem 
słów, a także jako forma komunikacji dająca bohaterom wzajemne zrozumie-
nie, czytelnikowi zaś informację o zakresie wiedzy bohaterów, o ich nastro-
jach lub wzajemnych relacjach. W jego miejsce pojawia się swego rodzaju 

489 Więcej o tym utworze piszę w szkicu: D. Korwin-Piotrowska, Człowiek w dialogu z ci-
szą i milczeniem. „Traktat o łuskaniu fasoli” Wiesława Myśliwskiego w perspektywie antropologii 
słowa. W: Filozofi a w literaturze. Literatura w fi lozofi i, praca zbior., red. A. Iskra-Paczkowska, 
S. Gałkowski i M. Stanisz, Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013. 
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„dialog odrzucony”, czyli właśnie dialog jako apofatyczna forma podawcza490. 
Włączony w mowę zależną bądź wyodrębniony – jednak często zanotowany 
bez pauz czy cudzysłowu, a tylko wydzielony przez układ tekstu – pozostaje 
nieistotny, a właściwie istotny przez to, że naprowadza na brak rzeczywistego 
porozumienia, podkreśla przewidywalność społecznych językowych kon-
wencji. Poza nimi, a więc i poza tekstem, jest to, co bohaterowie o sobie wie-
dzą i o czym „do siebie” milczą (ale czego z różnych względów sobie właśnie 
nie mówią). 

Apofatyczny dialog nie jest podsłuchaniem czy też wytworzeniem suge-
stii naturalnych rozmów, jak często u Białoszewskiego, lecz bardziej aluzją 
do możliwych dialogów, podkreśleniem rozpoznania rytuału rozmowy (tak 
bywa na przykład u Doroty Masłowskiej w Wojnie polsko-ruskiej) i jedno-
cześnie faktyczną nieobecnością komunikacji. Narrator wydaje się tu bardziej 
świadkiem tej niemożliwości, wzajemnego niepoznania, obcości lub błaho-
ści kontaktu, niż kimś, kto rozdawałby role – bo też taki dialog pojawia się 
najczęściej w narracji prowadzonej z punktu widzenia bohatera – tak blisko, 
że przechodzącej wręcz w narrację pierwszoosobową. Anuluje ona podziały 
na „opowiadającego”, „mówiącego” i „opowiadanego”, a dialog w niej bywa 
przez narratora ścinany do minimum, przy tym pozbawiany znaków zapy-
tania oraz wyróżników grafi cznych. Nie towarzyszą mu też komentarze lub 
wskazówki, które sugerowałyby jego fabularną istotność. 

Wizualizacja milczenia w dialogu przebiegać może bardzo różnie – 
o czym już mieliśmy się okazję przekonać, oglądając miejsca najdosłowniej 
puste, które zastępowały tekst, także repliki nieistotne semantycznie bądź 
urwane czy wypełnione wielokropkiem (jak w użytych w podrozdziale 2.5 
cytatach z Anda i Pawany Czycza). Dialog może też być całkiem pozbawio-
ny narratorskiego komentarza, nawet pauz poprzedzających repliki, i usta-
wiony w pionowej kolumnie na środku, dopełniony w ten sposób, niczym 
wiersz, milczeniem. Prostota, naturalność wypowiadanych kwestii oraz, by 
tak rzec, ich znaczeniowa „nagość” kontrastuje wtedy silniej z poruszającymi 
dla osoby z zewnątrz treściami. Tak można odczytywać w Imperium rozmo-
wę reportera z małą Tanią, zakończoną beztroskim stwierdzeniem dziecka, 
że nie boi się bawić na jezdni, bo żaden samochód i tak tędy nie przejeżdża, 
czy dialog sąsiada z Wasylem – ojcem, który powiesił drugie z kolei dziecko, 
by żona podczas Wielkiego Głodu dała wreszcie jeść jemu491. W obu rozmo-

490 Jego skrajną wersję czy nawet raczej konsekwencję takiego podejścia do dialogu można 
zobaczyć w opowiadaniu Said Stephena Dixona, gdzie z całych kwestii zostały tylko inkwity 
typu „on powiedział”, „ona powiedziała” – zob. J. Klinkowitz, Experimental Realism. In: Post-
modern Fiction. A Bio-Bibliographical Guide, ed.by L. McCaff ery, New York, Greenwood Press 
Inc., 1986, s. 65.

491 R. Kapuściński, Imperium, dz. cyt., s. 185 i 287.
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wach nie tyle chodzi o przytoczenie treści i prezentację spotkanych osób, ile 
znalezienie symbolicznych słów, które podsumowałyby krótko sytuację danej 
społeczności, skierowały uwagę na całkowitą obcość czyjegoś doświadczenia.

Czasem jednak w utworach zdania są pełne, interpunkcja zachowana, 
a pojawia się dialog w swojej postaci nie tyle antydialogowej czy symbo-
licznej, ile właśnie apofatycznej. Zbliżenie do takiej formy można zauważyć 
w Lodzie Dukaja, gdzie zaimek wskazujący staje się znakiem niedopowiedze-
nia, a jednocześnie porozumienia między zafascynowanymi sobą, erotycz-
nie i intelektualnie, ludźmi. Jest też sposobem wyrażenia bezradności wobec 
konwencjonalnego sposobu porozumiewania się za pomocą języka, a jedno-
cześnie rodzajem metajęzykowego, pełnego aluzji żartu:

Panna Jelena drży. Otula się szczelniej w ciemnobordowy cache-nez
– Bałam się tego. 
– Tego? 
– Tego. 
– Ach, tego!
– Tego, tego. 
– Tego, no tak, tego, tego, tego... – Dotarłszy do granicy, mowa 

międzyludzka pożera samą siebie, trawi wszelki sens i znaczenie; pozostaje 
obrócić rzecz w żart492.

Ta rozmowa wraz z komentarzem pokazuje, co częste u Dukaja, zniechęcenie 
wobec słów, które nie są w stanie unieść międzyludzkiego sensu, jednak jest 
również – podszytym ironią – wysiłkiem, by tę niemożność przełamać albo 
raczej wpisać ją po prostu w komunikację. 

A teraz, dla porównania, fragment z utworu Hanny Krall pt. Król kier 
znów na wylocie, gdzie scena, w której odbywa się bardzo trudna rozmowa 
między małżonkami ocalonymi z Holokaustu, ukazana jest tak, by dało się 
odczuć, że mówią przez ściśnięte gardło. Wymianie krótkich zdań, częścio-
wo odtworzonych, częściowo zrelacjonowanych, towarzyszą nienaturalnie 
długie przerwy, które maskują to, co ukryte. To przykład mowy wyraźnie 
„porządkowanej przez milczenie”493:

Dlaczego tak milczysz – ona pyta.
Mąż mówi, że chce pomilczeć.
Znowu myślisz o nich.
Nie, mówi mąż, myślę o sobie.
I co myślisz?
Zastanawiam się.
Nad czym się zastanawiać?

492 J. Dukaj, Lód, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2008, s. 358.
493 Zgodnie z koncepcją Susan U. Philips, dz. cyt.
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Mąż milczy. Ona i tak wie: zastanawia się, czy powinien był przeżyć 
wojnę. Dlaczego on? Sam, z całej rodziny? [...]494

Jak widać, dialog ten znów nie jest zapisany w tradycyjnej formie jak 
mowa niezależna – brakuje myślników rozpoczynających zwykle poszcze-
gólne kwestie. Repliki następują po sobie, niby są formą kontaktu, ale tak na-
prawdę nie łączą bohaterów, a dzielą – co odzwierciedla także ten zapis, który 
wygląda z daleka jak układ wersów w wierszu zdaniowym. Milczenie zawar-
te jest częściowo w tym zapisie bez myślników, a także w otoczonym bielą 
kartki układzie tekstu, co wymusza dłuższe, niż zaznaczone kropką, przerwy 
między wypowiedzeniami. Częściowo zaś milczenie wnika do utworu przez 
lakoniczny styl i podkreślanie w treści tego, że bohaterowie nie mówią. Poza 
tym pytania retoryczne na końcu, które ujawniają domniemany sens zamy-
ślenia męża bohaterki, prowadzą do „zamilknięcia” czytelnika, ogarniającego 
w tym momencie całą grozę sytuacji jej ocalonego i cudem odnalezionego 
męża (tj. pozostawiają odbiorcę bezradnym, obcym, stawiając go w roli ko-
goś, kto nie jest w stanie udzielić odpowiedzi).

Częściowo widać było to już w utworze Krall, lecz nagromadzenie i za-
razem kwintesencję tej nowej, apofatycznej postaci dialogu zobaczyć można 
w pełni w Linii oporu Dukaja, w której na przykład czytamy:

Kostrzewa mija się z nią w drzwiach, spoglądają równocześnie. Więc kawa, 
więc lancz, więc koniecznie-koniecznie.

Na lanczu. [...]
Co u ciebie. A u ciebie. 
Gdzie teraz. No popatrz495.

Tutaj i zapis, i treść uległy gwałtownej kompresji – wewnętrzna pustka wza-
jemnych międzyludzkich kontaktów odbiła swoje piętno na zawartości wypo-
wiedzeń i układzie tekstu. Podział na linijki nie wiąże się z wyodrębnianiem 
poszczególnych replik – odwrotnie, dialog ulega dekompozycji, rozpadowi. 
Warto nad tymi problemami zatrzymać się dłużej, dlatego do dialogu w Linii 
oporu wrócę jeszcze w osobnym rozdziale poświęconym temu utworowi.

494 H. Krall, Król kier znów na wylocie, dz. cyt., s. 128–129.
495 J. Dukaj, Linia oporu, dz. cyt., s. 58.



4.  Przestrzeń i kompozycja tekstu 

– tekstura oraz „efekt Rauschenberga”

Kiedy amerykański malarz, Robert Rauschenberg, wymazał celowo 
w 1953 r. ołówkowy rysunek innego artysty, Willema de Kooninga, zresztą 
za jego zgodą – powstała z tego biała kartka z ledwie widocznymi śladami tej 
operacji496, podpisana przez nowego autora. Stać się może ona tutaj symbo-
lem tego, co wiąże się z wizualizacją milczenia w obszarze grafi cznym i kom-
pozycyjnym tekstu. Znaczenie powstaje bowiem nie tylko przez nanoszenie 
znaków, rozplanowanie tekstu, ale także poprzez rozsunięcie, wprowadzenie 
światła, czyli tła, bieli, za czym kryją się inne, „przyzywane” w taki sposób 
sensy. Rzecz jasna, nie chodzi o dosłowne wymazanie czegokolwiek w goto-
wym utworze po napisaniu, lecz o zaistnienie – w trakcie nadawania teksto-
wi ostatecznego kształtu – obszarów pozornie pozbawionych znaków, więc 
i znaczenia, a jednak uczestniczących w powstawaniu sensu.

Pewną podpowiedzią co do funkcjonowania tych znaczeń może być to, co 
w związku z kolażem pisze Agnieszka Karpowicz (w odniesieniu do zapisków 
Białoszewskiego z Szumów, zlepów, ciągów i Rozkurzu):

Tu również szwy, szumy, sklejenia są komunikatem. [...] Można je traktować także 
intelektualnie, abstrakcyjnie. Ich miejsce to milcząca pustka między zmontowanymi 
linijkami tekstu. Trzeba powtórzyć, że jest ona pustym miejscem tylko na kartce 
papieru – w istocie to kontekst, z którego wyrwano słowa i fragmenty tekstu497. 

Samo rozsunięcie czy rozcięcie tekstu, podział na samodzielne cząstki nie 
wytwarza jeszcze, rzecz jasna, kolażu, stanowi jednak podstawę do rozpo-
znawania właściwości ukazującego się w ten sposób między nimi „tła”, wobec 
którego toczy się opowieść. 

496 Zob. R. Rauschenberg, Erased de Kooning Drawing, 1953 [online] http://www.sfmoma.
org/explore/collection/artwork/25846, dostęp: 17.09.2013.

497 A. Karpowicz, Kolaż, dz. cyt., s. 288. K. Uniłowski słusznie zauważa różnicę między 
kolażem a postmodernistyczną „roz(s)klejką”, ale i w tym przypadku odmienność obcych so-
bie lub tylko sztucznie rozciętych elementów odsyła do przemilczanego tła, z którego zostały 
wywołane do istnienia. Por. K. Uniłowski, Polska proza innowacyjna, dz. cyt., s. 26–27.
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W wypadku utworów pozbawionych takiego zróżnicowania materiałów, 
z których zrobione są różne partie tekstu, można nawet stwierdzić, że dzie-
je się w nich, w gruncie rzeczy, odwrotnie niż w kolażu. Widoczne przerwy 
i przesunięcia wtórnie nadają fragmentom wypowiedzi tego samego narrato-
ra charakter mniej lub bardziej autonomiczny, zmuszając do zastanowienia 
się nad tą narzuconą odrębnością. Te białe miejsca, jak każde milczenie, mogą 
mieć różne przyczyny – pragmatyczne (związane z używaniem i rozumie-
niem języka, także presupozycji, implikatur, inferencji, skryptów), retorycz-
ne (związane z zastosowaniem pauzy retorycznej i fi gur tekstowych, w tym 
zwłaszcza elipsy i jukstapozycji, także z dawkowaniem siły perswazji), kon-
tekstowe (związane z przemilczeniem, aluzją oraz znaczeniem całości tekstu) 
lub / i czysto estetyczne, gdy chodzi o efektowny kontrapunkt dla słów, kwe-
stię proporcji rozmaitych części, wprowadzanie do tekstu emocji, sugerowa-
nie dodatkowych znaczeń. Chodzić w nich może o ważność lub właśnie brak 
ważności danego momentu czy na przykład o konieczność dokonania cięć 
fabularnych i czasowych. Wszystko to, rzecz jasna, w danym tekście może 
się łączyć i nakładać, a związek z milczeniem może być mniej lub bardziej 
bliski. Niemniej jednak, jak słusznie zauważa Andrzej Stoff , w utworze lite-
rackim: „To czego »nie ma być«, musi zostać przygotowane równie starannie, 
jak wszystko to, co jest dane bezpośrednio”498.

Z punktu widzenia rozważań na temat milczenia da się tu zauważyć w prze-
strzeni tekstowej trzy istotne zjawiska, o których dalej będzie mowa. Chodzi 
mianowicie przede wszystkim o sposób segmentacji tekstu na cząstki mniej-
sze niż rozdziały – i widoczne prześwity lub nagłe podziały na akapity, które 
dają efekt typografi czny i semantyczny, a które wiążą się z przerwaniem toku 
narracji. Po drugie – o specyfi czne i nasilające się coraz bardziej zjawisko ukła-
dania zdań w prozie osobno pod sobą, niczym wersów, co oznacza współpracę 
z grafi czną bielą, ciszą, ale też prozodią, przywraca ponadto ważność kwestii 
wewnątrztekstowych podziałów i granic. Trzecie zjawisko ma charakter nieco 
tautologiczny, a jednocześnie nawiązuje do tych wcześniejszych. Chodzi mia-
nowicie o powielenie bądź unaocznienie przekazu na temat milczenia czy ciszy 
– w postaci wizualizacji tych zjawisk za pomocą niezapisanej powierzchni, któ-
ra towarzyszy bezpośrednio tekstowi, stanowiąc jego ikoniczne dopełnienie. 

Za każdym razem dokonuje się w ten sposób swego rodzaju „postaciowanie 
tekstowe” – by nawiązać do postaciowania w rozumieniu Magdaleny Saganiak, 
która przenosi to pojęcie z estetyki na grunt poetyki499 i traktuje jako umiejęt-
ność wyodrębniania z postrzeganej całości takich, a nie innych cech:

498 A. Stoff , „Kompozycja otwarta”? W: Kompozycja dzieła literackiego, red. A. Stoff , Toruń, 
Wydawnictwo UMK, 2009, s. 149. Por. G. Grochowski, Między częścią a całością, w: tegoż, 
Tekstowe hybrydy, dz. cyt., s. 219 i nast.

499 Nie chodzi więc o istniejące już w poetyce pojęcie postaciowania, które oznacza po 
prostu sposób, w jaki budowana jest w utworze literackim postać.
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Przedmiot estetyczny to obiekt skonstruowany – wyposażony w pewne wyodręb-
nione w nim cechy – estetycznie walentne, to jest te właśnie, które powinny być do-
strzeżone i powiązane w całość (postać), aby utworzyć przedmiot estetyczny. Posta-
ciowanie opiera się na umiejętnościach percepcyjnych. Umiejętności te sprawiają, 
iż dany obiekt poddawany jest analizie, w której wyniku rozpoznawane są w nim te 
jego własności, które pozwalają go widzieć na sposób estetyczny. Pewne cechy, które 
nie są estetycznie walentne, są pomijane500.

Analogicznie jest w wypadku przestrzeni tekstu – w niektórych utworach ona 
także domaga się od czytelnika umiejętności postaciowania, od której zależy, 
jakie relacje między zapisem a bielą zostaną dostrzeżone.

4.1. Segmentacja tekstu i brevis interfatio

Wspomniane wcześniej elipsa oraz jukstapozycja jako zabiegi kompozy-
cyjne często wiążą się z tym, co nazywam tutaj rozsunięciem, a więc zwy-
kle jednolinijkowym odstępem, światłem oddzielającym cząstki. Tworzy się 
w ten sposób wizualny odpowiednik retorycznej „brevis interfatio”, a więc 
krótkiej przerwy w opowieści, zamilknięcia, które może mieć różne moty-
wacje. Tak na przykład bywa często w twórczości Kapuścińskiego, Dichtera, 
Stasiuka czy Krall. 

W opowiadaniu Andrzeja Stasiuka Chodzenie do biblioteki z tomu 
Przez rzekę przerwy wydają się mieć głównie charakter cięć kompozycyj-
nych związanych z akcją oraz ze zmianą perspektywy – pierwsza cząstka 
wprowadza w czasoprzestrzeń sprzed lat, druga stanowi wejście w intymny 
świat doznań związany z biblioteką i pracującą tam kobietą, trzecia wiąże się 
z odejściem tej osoby, a zatrudnieniem nowej bibliotekarki, czwarta stanowi 
rodzaj komentarza z perspektywy czasu, piąta dopowiada zakończenie fascy-
nacji drugą z bibliotekarek. Gdyby były tam tylko zwykłe wcięcia akapitowe, 
nie stanowiłoby to większej różnicy – obecne „elipsy tekstowe” tylko mocniej 
podkreślają istnienie wyrazistej, niemal po szkolnemu wzorcowej, kompo-
zycji fabuły i nie zaburzają logicznej oraz czasoprzestrzennej ciągłości. Są 
niczym chwile głębszego oddechu i spojrzenia na siedzących przy stole roz-
mówców, przy których snuje się spokojne wspomnienia. Sugerują także chęć 
podtrzymania złudzenia oralności w zapisie tekstowym, a ich częstotliwość 
i regularność przypomina dawne podziały na pieśni w wierszowanej epice. 
Można więc powiedzieć, że jako forma „niemych tranzycji” bardziej łączą 

500 M. Saganiak, Poetyka opisowa wśród współczesnych nauk o literaturze, „Tematy i Kon-
teksty” 2013, nr 3, s. 87 i nast.
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niż dzielą cząstki fabularne. Oto incipity: „W pierwszej połowie lat siedem-
dziesiątych [...]”, „Półka oznaczona literą „D” znajdowała się [...]”, „Któregoś 
dnia bibliotekarka zniknęła [...]”, „Potem nastał czas drewniaków i długich 
spódnic”, „Zapomniałem o zakończeniu tamtej historii [...]”501. 

W porównaniu z tym na przykład tok Opowieści galicyjskich tegoż autora 
wydaje się o wiele bardziej meandryczny – przerwy są nieprzewidywalne, 
nawet powtarzający się w wielu opowiadaniach jednolinijkowy odstęp, który 
poprzedza puentę, także nie jest regułą. Co ciekawe, gdy opowiadającym jest 
przede wszystkim postać (jak w Kowalu Kruku), wtedy przerw nie ma, bo 
cytat jest zaproszony do tekstu w całości. Przerwy są więc domeną głównego 
narratora – pojawiają się, jak w naturalnej wypowiedzi, wtedy gdy następują 
zmiany w pamięci, podczas których wyłaniają się doznania słuchowe, widoki, 
szczegóły topografi czne, przedmioty, osoby, sceny. Dzięki tym pauzom i wo-
kół nich „nawijane” jest kolejne pasmo opowieści. Po wyczerpaniu inspiracji 
spoza słów – narracja łagodnie wygasa, by następnie znów się rozżarzyć. Ko-
lejna brevis interfatio, zaznaczona odstępem, sygnalizuje też upływ czasu oraz 
powiązany z nim stosunek do samej opowieści. Stasiuk pozwala się jej roz-
wijać swoim własnym, nieprzewidywalnym rytmem, w którym chwile mil-
czenia wybrzmiewają niczym nie ponaglane (podobnie jest też w oniryczno-
-poetyckich Snach i kamieniach Magdaleny Tulli).

Milczenie może też być ukazane w postaci swego rodzaju „retorycznej 
anakruzy”502, przerwy obrazującej namysł przed wygłoszeniem kolejnych 
słów, co wizualnie przypomina urwanie zdania na początku akapitu, ale nim 
de facto nie jest. Zjawisko to obserwować można w Tylko Beatrycze Teodora 
Parnickiego, powieści w całości opartej na wypowiedziach bohaterów. Cytuję 
początki pięciu kolejnych fragmentów (nawiasy kwadratowe pochodzą ode 
mnie) z jednego z rozdziałów:

–  ...Od siebie nie mam wam właściwie niczego już do powiedzenia [...]
...Teraz zapoznam was z brzmieniem wyroku [...]
...Dłużej już nie musicie słuchać stojąc. [...]
...Stanisławie, który zowiecie siebie także i inaczej: Janem [...]
...Lecz choć macie w zasadzie prawo do ożenienia się [...]503

501 A. Stasiuk, Chodzenie do biblioteki, w: tegoż, Przez rzekę, Gorlice, Wydawnictwo Czar-
ne, 1996.

502 Anakruza jest co prawda zjawiskiem wersyfi kacyjnym, polegającym na poprzedzeniu 
właściwego metrum dodatkową, nieakcentowaną sylabą, ale też można ją rozumieć jako swe-
go rodzaju przygotowanie, dzięki któremu właściwy rytm stopniowo wydobywa się z tekstu. 
Tu właśnie w roli takiej minimalnej „uwertury”.

503 T.  Parnicki, Tylko Beatrycze. Powieść historyczna, Warszawa, PIW, 1995, s. 248–249 
[nawiasy kwadratowe oznaczające pominięcia – moje, DKP].
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Początkowy myślnik sygnalizuje tu początek mowy, a oprócz tego przed 
pierwszym zdaniem umieszczony jest wielokropek, który później wraca 
przed każdą, wyodrębnioną akapitem, cząstką wystąpienia. Nagłosowe mil-
czenie, skupiające uwagę odbiorcy, pełni właśnie taką przygotowawczą rolę 
– nastawiając słuchacza na to, co ma nastąpić (w powieści tym słuchaczem 
jest mnich, który właśnie dowiaduje się, jaki wyrok zapadł w jego sprawie). 
Pokazuje też, choć monologowi w całości wcale nie brakuje koherencji, miej-
sca, które równocześnie są znakami kontynuacji (czyli odpowiednikami 
tranzycji w retoryce) i pominięcia możliwego fragmentu wypowiedzi bądź 
myśli. Miejsca te mogą być także ewentualnie śladem „gestu” maskowania 
czegoś milczeniem (ten, kto czyta wyrok, nie mówi tego, co sam sądzi) – czy 
też po prostu wskazaniem upływu czasu podczas wypowiedzi. 

Podobne zabiegi bardzo są wyraźne w obszernych monologach postaci 
z Lodu Jacka Dukaja, na przykład w podrozdziałach pod charakterystycz-
nymi, wiele mówiącymi tytułami: O niektórych sposobach komunikacji Boga 
z człowiekiem czy O prawdzie i o tym, co prawdziwsze od prawdy504. Kolejne 
etapy opowieści o sprawach trudnych, o tajemnicach, zagadkach, sprzecz-
nościach poprzedzane są chwilowym milczeniem – nie zaburzającym w ża-
den sposób składni, a tylko delikatnie rozsuwającym treść i modyfi kującym 
jej odbiór. Pokazuje ono bowiem pewien opór, stawiany zarówno przez psy-
chikę bohaterów, jak i język, przed ujawnianiem treści, które były trzymane 
wcześniej w ukryciu. Tak więc to, co zapisane w formie wielokropków – tu 
jako znaków dosłownie „przestankowych”, a nie pokazujących miejsce urwa-
nia zdań – stanowi widomy znak „skrytości mowy”.

Zupełnie inaczej jest, gdy pomiędzy wyodrębnionymi cząstkami następu-
ją gwałtowne zmiany toru opowieści. Takie tematyczne przeskoki o „rumb” 
bądź dwa (by posłużyć się metaforą Valery’ego, o której pisałam w I części 
książki), dają silne estetyczne efekty. Wiedział o tym Ryszard Kapuściński, 
chętnie wykorzystujący częste przerwy w swoich utworach. W Hebanie na 
przykład można z zastosowania częstych pauz tekstowych wyczytać prawdo-
podobne założenie, że skoro nie da się w całości ani równocześnie opowie-
dzieć kraju czy kontynentu: historii, aktualnych wydarzeń, przebiegu wizyty 
w danym rejonie i wszystkich wrażeń – pozostaje selekcja i towarzysząca jej 
zasada kompozycyjnych cięć. Reporter wyprzedza bowiem pytania, które 
mogą się zrodzić w trakcie lektury, pomija upływ czasu, nieistotne fragmenty 
drogi, w różny sposób „zoomuje” obraz, zmieniając pole i ostrość widzenia, 
niczym przy pracy kamery – raz skupia się na podróżnych szczegółach, raz 
na zdarzeniach, raz na historii kraju. 

504 Rozdział IV powieści – J. Dukaj, Lód, dz. cyt.
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W ten sposób niewidoczne i na ogół niesłyszalne, wyobrażone pytania 
sterują zawartością tekstu – z rzadka są zapisywane, jak na początku roz-
działu pt. Droga do Kamasi, który zaczyna się od postawienia pytania: „Co 
przypomina dworzec autobusowy w Akrze?”, a następnie udzielenia na nie 
odpowiedzi. Przed kolejną cząstką tego rozdziału nie ma już zapisanego 
wprost pytania, ale następuje przeskok myślowy od oglądanego miasta do 
całej Afryki: „Duchowy świat Afrykanina [...] jest bogaty i złożony [...]” – na 
pozór bez związku z poprzednim fragmentem, który kończy się informacją 
o kolorowych napisach na bokach tamtejszych autobusów. Napisy te „Do-
tyczą Boga, ludzi, powinności i zakazów”505. Pusta przestrzeń, która potem 
następuje, może być więc odczytana jako odpowiednik przerwy w opowia-
daniu, umieszczonej po to, by sprawdzić, jaki efekt wywarły wypowiadane 
słowa. Także jako miejsce na – starannie zaplanowane – zdziwienie odbiorcy 
i na jego domniemane pytanie o to, czy rzeczywiście wymalowane na środ-
kach lokomocji hasła dotyczą tak istotnych spraw i czy ma to związek z jakąś 
specyfi czną cechą mieszkańców Afryki. Chwilowy brak słów steruje w jakiś 
sposób i budową tekstu, i reakcjami czytelnika. 

Konstrukcja utworu, zawierająca przerwy i zmiany tematu, przypomina 
zatem to, co Jacek Warchala zaobserwował w budowie spontanicznych dialo-
gów – a mianowicie, że 

w monologach odbywających się w warunkach naturalnych rozmów z wyraźnym 
i obecnym interlokutorem takie pytania [tj. nie zadane, domyślne – DKP] istnieją 
w głębokiej warstwie tekstu [...] a w związku z tym monolog można uznać za szcze-
gólny przypadek dialogu z elidowanym pytaniem, co pozwala opisać go w katego-
riach wzajemnego oddziaływania na siebie pytań i odpowiedzi506.

Autor rozprawy nazywa takie miejsca elizji „węzłami dialogowymi”. Można 
powiedzieć, że w Hebanie funkcja brevis interfatio przypomina właśnie owe 
węzły dialogowe. I w podobny sposób, co żywa mowa, angażuje czytelnika, 
stawiając go w roli interlokutora, wobec którego i – by tak rzec – względem 
którego (tj. w odpowiedzi na niepostawione, lecz domniemane pytania) 
narrator-reporter przedstawia kolejne miejsca oraz osoby.

Przyjrzyjmy się jeszcze przerwom w niezwykłej konstrukcji Cesarza. Tekst 
składa się z trzech części, z których każda poprzedzona jest kilkoma cytatami 
z całkowicie odmiennych dzieł, nie powiązanych ze sobą w żaden sposób i nie 
tylko literackich (kolejno 5, 6 i 5 niewielkich fragmentów różnych autorów). 
Wewnątrz tych dużych części znajdują się partie narracyjne zapisane kursywą, 
w które wplecione są wypowiedzenia sprawiające wrażenie mowy niezależnej, 

505 R. Kapuściński, Heban, dz. cyt., s. 18–19.
506 J. Warchala, Dialog potoczny a tekst, dz. cyt., s. 22.
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sygnowane inicjałami bohaterów, zawsze wydzielone grafi cznie dodatkowym 
światłem. Całość wygląda więc na zestawienie minitekstów kilkudziesięciu 
osób, między którymi kwestie narratora wydają się tylko obszernymi wtrą-
ceniami lub jednym, wyróżnionym (ze względu na pochyłe pismo) głosem. 
Cesarz wygląda na patchwork cytatów poprzedzielanych umyślnie prześwi-
tami507, ale przy bliższym oglądzie okazuje się czymś jeszcze innym. Na przy-
kładzie tego tekstu można wręcz zaobserwować modelowe działanie „efektu 
Rauschenberga” – tak silne jest w nim znaczenie niesłyszalnego i niewidocz-
nego tła, z którego głosy uległy w procesie pisarskim „wymazaniu”. 

Mimo posługiwania się odrębnymi całostkami rzekome cytaty z wypo-
wiedzi podwładnych cesarza pisane są nie słowami postaci, a polskiego au-
tora – i to, rzecz jasna, nie ze względu na różnice używanych języków. Tak 
naprawdę bowiem wszyscy bohaterowie wypowiadają się językiem odau-
torskiej stylizacji, w której znajdujemy swojsko brzmiące archaizmy, rymy, 
inwersje czy ironię, które dawać mają czytelnikowi w yo br a ż e n i e  o dworze 
i dworskości, lecz nie są cytatem508. Można zatem powiedzieć, że oryginalna 
mowa postaci została wyeliminowana i sprowadzona do roli milczącego, lecz 
aktywnego – bo przecież wpływającego na treść „powierzchniowych” głosów, 
zawartość informacyjną – tła, znanego tylko i wyłącznie autorowi509. 

Staranne wtórne rozdzielenie oraz skrócenie partii wypowiadanych przez 
poszczególnych bohaterów (niektóre są wręcz częściowo streszczone w mo-
wie zależnej, czasem też same zaczynają się od wielokropka, jakby były urwa-
ne) oraz potraktowanie narratora jako kolejnego „głosu” jest więc zabiegiem 
tyleż dającym wrażenie realności, co fi kcjotwórczym – całość jest jakby nad-
pisana nad rzeczywistością, jest jej artystycznym ekwiwalentem. Naszkico-

507 Por. K. Wolny-Zmorzyński, O twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. Próba interpretacji, 
Rzeszów, Libri Ressovienses, 1998, rozdz. VA, a także s. 141, 151. 

508 Pisał już o tym Jerzy Jarzębski i inni badacze, a Małgorzata Czermińska użyła na-
wet wobec konstrukcji Cesarza określenia „jednogłosowy chór”: J.  Jarzębski, Poza granice 
reportażu. W: „Życie jest z przenikania...”. Szkice o twórczości Ryszarda Kapuścińskiego, wyb., 
wstęp i oprac. B. Wróblewski, posł. A. Kapuścińska, Warszawa, PIW, 2008, s. 71; tegoż, Życie 
w błysku, „Tygodnik Powszechny” 2007, nr 5 [online] http://tygodnik.onet.pl/zycie-w-blysku/
w3c8k, dostęp: 30.12.2013; M. Czermińska, Głosy rodziny człowieczej. W: „Życie jest z prze-
nikania...”, jw., s. 57; M.M.  Sokołowski i M.  Sokołowski, Ryszarda Kapuścińskiego metafory 
świata. W: Ryszard Kapuściński. Próba portretu, red. M. Sokołowski, Warszawa, Wydawnictwo 
WSP TWP, 2008, s. 153–154.

509 Stało się to zresztą przyczyną nieporozumień czy wręcz oskarżeń stawianych Kapuś-
cińskiemu – między innymi dotyczyły one właśnie niedosłownych cytatów i braku możliwo-
ści sprawdzenia źródeł: Zob. A. Domosławski, Reporter poprawia rzeczywistość, czyli krytycy 
wszystkich krajów łączą się!, w: tegoż, Kapuściński non-fi ction, Warszawa, Świat Książki, 2010; 
J. Ryle, At play in the bush of ghosts. Tropical baroque, African reality and the work of Ryszard 
Kapuściński, 2001 [online] http://www.richardwebster.net/johnryle.html, aktualiz. 2007, 
dostęp: 3.02.2014; Por. Z. Bauer, Paradoksy prawdy. W: „Życie jest z przenikania...”, jw.
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wany przez pisarza oraz rozdzielony na głosy portret władcy absolutnego 
i jego dworu jest rysunkiem zrobionym po „wymazaniu”, tj. pozostawieniu 
w notatkach, zapisków z przeprowadzonych rozmów. De facto więc realne 
osoby w utworze są nieobecne, milczą, mówią zaś ich hipostazy, tj. rozda-
ne przez autora role tekstowe – tym staranniej rozdzielone, im bardziej są 
„nadpisaną” ponad usłyszanym niegdyś oryginałem symulakryczną wariacją, 
efektem empatycznego współpatrzenia i współodczuwania510. 

Wprowadzone między rzekomymi cytatami przerwy przypominają tea-
tralny blackout – czyli wygaszanie świateł dla oddzielenia scen, co jednocześ-
nie wzmacnia wewnętrzną integralność tych miniopowieści i zaciera ślady 
po ewentualnych usuniętych cząstkach. Wybór osób i kolejności ich opo-
wieści da się uzasadnić artystycznie – zasadą kontrapunktu, dopełniania lub 
kontrastu, zderzania powagi z groteską – znacznie bardziej niż względami 
dokumentalnymi. Nie znamy kolejności przeprowadzenia wywiadu, ale wie-
le wystąpień można by bez przeszkód przestawić, gdyż dotyczą na przykład 
tego samego dworskiego obyczaju, więc zmiana kolejności nie wpłynęłaby 
na informacyjną zawartość. Śródtekstowe przerwy pełnią zatem funkcje nie 
tylko delimitacyjne, lecz także narzucają scalającą wewnętrzną interpreta-
cję poszczególnym fragmentom – cząstki te są ogniwami większej całości, 
a jednocześnie miniprzypowieściami, których sens uwypuklony zostaje przez 
umieszczenie wśród elementów podobnych. 

Poza tym trzeba sobie uświadomić, że w niezapisanym, objętym milcze-
niem tle toczyły się z pewnością niełatwe, bo podszyte strachem, potajemne 
rozmowy i spory z poszczególnymi przedstawicielami dworu, następowały 
negocjacje reportera i tłumacza, zmieniały się sytuacje, godziny, dni, okolicz-
ności – tego wszystkiego możemy się ledwie domyślać. Całe zapośredniczenie 
opowieści w egzotycznym żywiole, ciągła obecność lokalnego przewodnika 
(zob. s. 20), proces zdobywania zaufania, „oswajania” kolejnych wskazanych 
przez niego osób są w utworze nieobecne – wraz ze stricte dokumentalnym 
warsztatem. Zamiast rzeczywistości przedstawionej mamy rewelacyjnie 
zakomponowany i opisany dynamiczny obraz rzeczywistości dający wgląd 
w istotę tej dyktatury, a jednocześnie po części wszystkich dyktatur świata.

Wiele też scenek zamienia się niepostrzeżenie z przekazu informacji w gro-
teskowo-satyryczny obraz – parodystyczne zabiegi rozpoznajemy w kolejnych 
opowieściach511. Historie opowiedziane w konspiracji przez autentycznych 

510 Wcześniejsze motta, będące zbiorem autentycznych różnych cytatów, przygotowują nie 
tylko do tematyki utworu, ale również współtworzą ów efekt, nastawiając czytelnika na zbiór 
wziętych z rzeczywistości zapisów, z których samodzielnie będzie musiał złożyć sobie obraz 
świata. Tymczasem autentyczne są punkty widzenia i przedstawione realia, lecz nie porządek 
i właściwości zdań.

511 Np. na temat dostępu do ucha władcy, s. 37–39.
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dworaków zamienione zostały na dobrze skomponowane i stylistycznie ubar-
wione anegdoty oparte na pierwotnych opowieściach. Przerwy pomiędzy tymi 
fragmentami, niczym momenty ciszy czy scenicznego „zamrożenia” gestu na 
scenie, uprzytamniają również czasem czytelnikowi, że miał wcześniej do czy-
nienia ze swego rodzaju teatralizacją mowy. W niektórych wystąpieniach po-
staci rozbuchany stylistycznie język512, pełen barokowej retorycznej przesady, 
powtórzeń, rymów, inwersji składniowych, form staroświeckich i zwrotów do 
adresata jest jakby odpowiednikiem żarliwego w tonie głosu oraz gwałtownej 
gestykulacji. Pokazuje fascynację władzą, skażenie nią umysłu podwładnego, 
który – opisując koniec cesarskich rządów – wciąż tłumaczy posunięcia swo-
jego pana, podziwia go. Kompozycyjne cięcie tę grandilokwencję ucisza, przy-
wracając na moment właściwy wymiar rzeczom. 

Wiele krótkich opowiastek z życia dworu (np. na str. 10 czy 29) ma 
w Cesarzu humorystyczny, niemal kabaretowy wymiar. I jak każdy dowcip, 
historyjki te potrzebują, by wybrzmieć, efektownej chwili milczenia na koń-
cu. Co przypomina o tym, że istnieje także inne znaczenie blackoutu – jako 
scenki satyrycznej, skeczu, który jest dla efektu poprzedzielany chwilowymi 
„zaciemnieniami”, czyli gaszeniem świateł bądź spuszczeniem kurtyny. Tu, 
ze względu na medium, miałoby to charakter odwrotny: przegrodzenia bielą 
potoków tekstu, spuszczenia zasłony milczenia na różne – jednak podszyte 
grozą, tragikomiczne – przejawy ludzkiej służalczości, upodlenia. 

4.2. Zapis wierszowy 

Zapis wierszowy i połączone z nim inne odczytanie tekstu ze strony od-
biorcy wiąże się ze swego rodzaju „postaciowaniem tekstowym”, o którym 
pisałam wcześniej, polegającym na wyróżnianiu w trakcie czytania fi gury 
– w kontraście do otaczającego ją tła. Istnieje również, na co zwraca uwagę 
w odniesieniu do poezji Elżbieta Leese, specyfi czne „konturowanie syntak-
tyczne” związane z wersyfi kacyjną segmentacją tekstu, która wpływa bez-
pośrednio na znaczenie. Autorka, w pracy pod tytułem: Tworzenie znaczeń 
w wierszu wolnym, ukazuje bliżej zjawisko znane wersologom, a polegające 
na kreowaniu znaczeń poprzez konstrukcję wersów i zdań, grafi czne oraz 
prozodyczne wyodrębnianie znaczących cząstek513. Witold Sadowski nato-
miast w książce Wiersz wolny jako tekst grafi czny stawia tezę, że wiersz wolny, 

512 Por. np. wypowiedź A.A., s. 103–108.
513 E.  Leese, Tworzenie znaczeń w wierszu wolnym. W: Językoznawstwo kognitywne II, 

dz. cyt., s. 318; por. Marcin Czerwiński, Biała plama. Uwagi o zjawisku ciszy jako tworzywie 
we współczesnej poezji polskiej. W: Przestrzeń ciszy, dz. cyt.
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będąc w podwójnej opozycji: wobec wierszy numerycznych i wobec prozy, 
jest czymś odrębnym – „tekstem grafi cznym” właśnie. Badacz szczegółowo 
i precyzyjnie omawia sugestie semantyczne płynące ze stopnia długości sąsia-
dujących wersów, obecności spacji oraz pustych linijek, serii wersów, również 
akapitowych wcięć i całych przesuniętych względem marginesu „pionów”. 
Autor podkreśla, co dla nas istotne, że układ grafi czny tekstu nie zastępuje 
znaczeń słów, lecz może „oddziaływać semantycznie w granicach niedopo-
wiedzenia czy niedookreślenia, które otwiera kontekst”514. 

Jednak podobne zjawiska dzieją się również w prozie, gdy dochodzi do jej 
chwilowego wersopodobnego zapisu – można by to nazwać nawet „emocyjną 
postacią prozy” – utwory prozatorskie zbliżają się wtedy właśnie do tekstu 
grafi cznego515. I nawet jeśli w tych fragmentach zachowane są całe frazy czy 
zdania, to jednocześnie samo zerwanie z konwencją linearnego zapisu jest 
śladem odejścia od stricte składniowego porządku. Tak więc zdanie Sadow-
skiego z pracy o Białoszewskim, w której stwierdza, że „Swoboda zapisu i do-
wolny dobór marginesów są bez znaczenia tylko dla prozy, która zachowuje 
to samo znaczenie niezależnie od zabiegów typografi cznych”516 odnosi się do 
większości utworów prozatorskich, ale nie do wszystkich. Takie – wymie-
niane przez badacza – cechy „tekstu grafi cznego”, jak relacje horyzontalno-
-wertykalne, marginesy ostre i rozwarte czy wypośrodkowanie tekstu517 poja-
wiają się czasem i w pisanych prozą powieściach czy opowiadaniach. 

W twórczości prozaików, którzy operują licznymi prześwitami pomiędzy 
cząstkami tekstu, zdarzają się też najczęściej zapisy przypominające wiersze 
(o czym świadczą prezentowane już wyżej cytaty z twórczości Gombrowi-
cza518, Krall, Kruszyńskiego, Kapuścińskiego, Dukaja czy Saramonowicz). 
Zresztą znacznie więcej pisarzy z upodobaniem sięga do takich konstrukcji 
– prócz już wymienionych także m.in. Miron Białoszewski, Anna Bojarska, 
Zyta Rudzka, Wiesław Myśliwski, Jacek Dukaj czy Mariusz Wilk, Magdalena 
Tulli (zostawiam tu na boku kwestie prozy poetyckiej oraz łączenia prozy 

514 W. Sadowski, Semantyka w wierszu wolnym, w: tegoż, Wiersz wolny jako tekst grafi czny, 
Kraków, Universitas, 2004.

515 Por. uwagi dotyczące roli arbitralnych pauz u Przybosia w prozie poetyckiej – E. Bal-
cerzan, Poemat prozowierszem jako „próba ognia”, w: tegoż, Wstęp [do:] J.  Przyboś, Sytua-
cje liryczne. Wybór poezji, wyb. E.  Balcerzan i A.  Legeżyńska, Wrocław, Ossolineum, 1989, 
s. LXXXVIII.

516 W. Sadowski, Tekst grafi czny Białoszewskiego, Warszawa, Wydawnictwo UW, 1999, s. 18.
517 Tamże, s. 92.
518 Por. uwagi Zbigniewa Matyjaszczyka o quasi-poetyckiej formie fragmentów Kosmosu 

oraz partiach Dziennika Gombrowicza poświęconych tej powieści: Z.  Matyjaszczyk, Język 
„Kosmosu” Witolda Gombrowicza, 2007 [online] http://zbigniew_matyjaszczyk.republika.pl/
witold-gombrowicz/jezyk_kosmosu_witolda_gombrowicza.htm, dostęp: 24.10.2014; Por. też 
uwagi o tworzeniu sensu w powieści: K. Bartoszyński, Lektury „Kosmosu”, w: tegoż, Kryzys czy 
trwanie powieści, dz. cyt.
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i wiersza w formie innorodnych wstawek czy komentarzy, jak bywa we współ-
czesnych odmianach prosimetrum519 – na przykład u Czesława Miłosza czy 
u Tadeusza Różewicza). Czytelnik, jak podczas czytania wiersza, konfronto-
wany jest wtedy w utworze narracyjnym i prozatorskim z faktem, że słowo 
czy zdanie plus biała przestrzeń w linijce tekstu znaczy inaczej, więcej, niż to 
słowo lub zdanie zapisane w ciągu, tuż obok innych wypowiedzeń. Miejsca 
puste – ustawione „wobec” miejsc pełnych i zderzone w ten sposób z linear-
nym wzorcem rozwijania się tekstu – zaczynają wypełniać się niewidocznymi 
znaczeniami, ożywają. Z tej perspektywy patrząc, zarówno zapisywanie dia-
logów bez poprzedzających repliki pauz i ułożonych w „słupki” (o czym już 
pisałam w odniesieniu do utworów Kapuścińskiego, Krall czy Dukaja), jak 
i umieszczanie wyliczeń w pionie można odczytywać właśnie jako ukrytą in-
formację naddaną, zabieg o charakterze tyleż wizualnym, co semantycznym. 

Popatrzmy pod kątem wytwarzanych przez tekst domniemań na znany 
fragment z Gombrowicza:

Wróbel.
Patyk.
Kot.
Ludwik.
A teraz trzeba będzie powiesić Lenę.
Usta Leny.
Usta Katasi.
(Usta księdza i Jadeczki, wymiotujące).
Usta Ludwika.
A teraz trzeba będzie powiesić Lenę520.

Mimo że w tym szeregu wyodrębnione kropką i przestrzenią cząstki wylicze-
nia nie są w żaden sposób – tj. ani składniowo, ani myślowo – samodzielne, 
zaczynają w zaprezentowanym układzie znaczyć równocześnie jako całość 
oraz jako zbiór odrębnych analogii między każdą parą elementów i nimi 
wszystkimi. Samo ułożenie w linijkach narzuca więc jakąś ekwiwalentyzację, 
co prowadzi dalej do wniosku – wcale przecież nie logicznego, lecz w tym 
układzie wyglądającego na taki – że „trzeba będzie powiesić Lenę”. 

Słowa przypominające o kolejnych dziwnych znaleziskach oraz zaobser-
wowanych lub raczej zasugerowanych podobieństwach zaczynają, jako suma 
stwierdzeń, usamodzielniać się znaczeniowo i niepostrzeżenie stają się orze-

519 Zob. L. Pszczołowska, Wiersze z prozą, wiersze w prozie, dz. cyt. Przypomnieć też war-
to o tym, że przed wiekami nie przeciwstawiano tak mocno prozy i poezji, a zjawiska prosi-
metrum lub dictamen prosaicum pokazywały artystyczny i nietypowy dla zwykłych informa-
cyjnych zapisków typ prozy – albo włączającej fragmenty wierszy, albo samej cechującej się 
rytmem i ozdobnością, zob. E. Curtius, Poezja i proza, w: tegoż, Literatura europejska, dz. cyt.

520 W. Gombrowicz, Kosmos, dz. cyt., s. 143.
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kaniem o faktach. Nabierają też charakteru przesłanek – a zdanie na temat 
morderstwa, dwukrotnie jeszcze powtórzone i zostawione bez wyjaśnień, 
zyskuje przez to na oczywistości, jakby było ich konsekwencją, wnioskiem. 
Niedopowiedzenie, milczenie i sugestia łączą się tu ze zdawkowymi słowa-
mi w paralogiczny wywód. To bardzo dobry przykład wzajemnego oddzia-
ływania i przekształcania tego, co należy do sfery alogoi, oraz mówienia para 
logou. Pojedyncze rzeczowniki, opatrzone kropką i zwizualizowanym przez 
puste miejsce milczeniem, zastępują zdania w poszczególnych linijkach – i są 
jednocześnie przejawem dodania (przez domniemanie) oraz odjęcia znaczeń 
(przez niepełność zdań, pominięcie ich większej części); efektem napięcia 
między językiem i brakiem, także między racjonalnością czy koniecznością 
a tym, co absurdalne.

A teraz dla odmiany – jedna z niewielkich, wyglądających z daleka na 
wiersz cząstek, które składają się na Białe klisze Zyty Rudzkiej:

Adam Kadman mógł się począć w dowolnym miejscu 
na ziemi. 
Być może jest to bez znaczenia.
Być może jest to wszystkim.
Począł się w Rosji i ten fakt nabierał dla niego znaczenia
w nocy, w pustych pokojach.
Surowość i bujność
scjentyzm i mistycyzm
ciemność i geniusz
odrzucenie521.

O ile pierwsze i czwarte zdanie po prostu nie zmieściły się na wyjątkowo wą-
skich stronach książki, to pozostałe są już ewidentnie celowo rozmieszczone 
osobno. Są też, podobnie jak później człony wyliczenia, nawet nieoddzielone 
przecinkami, co jeszcze mocniej upodabnia te linijki do wiersza wolnego. Pu-
ste miejsce działa wstecz na sens tak konturowanych przez kontekst i biel wy-
powiedzeń, podkreśla paralele między drugim i trzecim zdaniem. Poza tym 
w pierwszym momencie nie wiadomo, czy surowość odnosi się do pokojów, 
natury Adama czy też do Rosji. Później pary przeciwieństw, coraz bardziej 
pozornych, poprzedzielane przerwami, wyraźnie prowadzą do utożsamienia 
cech osoby i kraju pochodzenia, pozwalają też się czytać w pionie jako zestaw 
cech prowadzących do wyobcowania, odrzucenia. Treść każdej linijki stano-
wi semantyczną fi gurę na tle pozostałych. 

Można by też czytać zewnętrzny obrys tak ukształtowanego tekstu, 
tj. same początki lub klauzule (które w wypadku wierszy mają szczególne 
znaczenie), a wtedy ukazują się zupełnie różne ciągi sensów: Adam – być 

521 Z. Rudzka, Białe klisze, Izabelin, Świat Literacki, 1997, s. 8.
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może – począł się – w nocy – surowość – scjentyzm – ciemność; w dowolnym 
miejscu – na ziemi – bez znaczenia – wszystkim – dla niego znaczenia – po-
kojach – bujność – mistycyzm – geniusz. Jeden i drugi ciąg (scjentystyczny, 
surowy oraz mistyczny, bujny) pokazuje jakąś część natury Adama, lecz tak 
czy owak kończy się odrzuceniem. I jeszcze jedna ciekawostka związana z tą 
powieścią: w wielu miejscach tekst podzielony jest na kilkuzdaniowe cząstki 
przypominające zwrotki – tak jakby autorka tej tajemniczej historii z boha-
terem o kabalistycznym nazwisku522 mnożyła niedopowiedzenia i niezwykłą 
aurę poprzez celowy udział grafi cznej bieli w treści. Bieli, która rozsuwa wi-
zualnie tok opowieści, sceny i doznania.

Z kolei w twórczości Krall, gdzie znaleźć można sporo wyglądających na 
wiersz zapisów, istotne są zazwyczaj zaczynające wypowiedzenia czasowniki, 
wytwarzające efekt percursio. Zapis wierszowy wykorzystany jest jako nośnik 
największych emocji, mimo że celowo narracja w takich miejscach rejestru-
je tylko fakty. Oto przykład z Wyjątkowo długiej linii. Po rozmowie Józefa 
Czechowicza z Franciszką Arnsztajnową, gdy poeta uspokoił swoją starszą 
przyjaciółkę, mówiąc, że nic mu się stać nie może, bo sama pokazywała mu, 
że linia życia, widoczna na jego dłoni, jest wyraźna i długa, następują nagle 
takie słowa:

Pożegnali się.
Dotarł do Lublina w sobotę.
Poszedł się golić.
Zaczął się nalot.
Bomba spadła na zakład fryzjerski523.

Podobny zabieg widać także dalej w relacji z losów młodej Żydówki, której na 
jej oczach, tuż po ucieczce z Sobiboru, zabito męża: 

Nie zapamiętali imienia.
Wyjechała z Polski.
Popadła w obłęd.
Zmarła w szpitalu psychiatrycznym524.

Dramatyczne momenty domagają się wstrzemięźliwości w opisie – Krall 
wybiera do mówienia o tym, co najtrudniejsze, formę apofatyczną, a biel tła 
i konstrukcja wypowiedzi czynią z tragedii coś przeraźliwie prostego i oczy-
wistego zarazem. 

522 Por. A. Łebkowska, Empatia, dz. cyt., s. 43 i nast.
523 H. Krall, Wyjątkowo długa linia, Kraków, Wydawnictwo „a5”, 2004, s. 63. Na ten utwór 

zwróciła moją uwagę Anna Czabanowska-Wróbel, za co w tym miejscu dziękuję.
524 Tamże, s. 116.
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Na zapis tekstu oraz możliwość alinearnych lub / i kontemplacyjnych, 
tj. skupionych na wyodrębnionych cząstkach, jego odczytań, będę zwracać 
uwagę jeszcze wielokrotnie w zamieszczonych dalej całościowych analizach. 
W tym miejscu chciałabym jeszcze pokazać współdziałanie zapisu wierszo-
wego z wytwarzanym przez słowa obrazem dotyczącym trwania i pustki, co 
zbliża nas już do problematyki podejmowanej przeze mnie w kolejnym roz-
dziale. Magdalena Tulli, kończąc Sny i kamienie, prowadzi nas w głąb pustki, 
która „przenika wszystko na świecie” – i sugeruje, że jeśli przyjmiemy ten 
fakt, dostrzeżemy równocześnie potęgę istnienia, trwania. Te paradoksy uka-
zane są w postaci takiego oto zapisu:

Wtedy łatwiej będzie przyjąć oczywistą prawdę, że przygniatający nas ciężar nic nie 
waży. Miasto zrodzone przez drzewo świata na początku 

tej historii – nie istnieje, podobnie jak drzewo i jak
my sami. Ale życie kamieni, nie znające troski

o przeszłość i przyszłość, było i będzie:
niezłomne, wolne od nazwy

trwanie525.

Tekst wyraźnie zanika, zbiega się do słowa i sugeruje wyjście poza nie. Unie-
ważnione jest to, co na pozór istotne: ciężar nic nie waży, początek świata jest 
początkiem tej historii, miasto, o którym była mowa, nie istnieje, a życie ka-
mieni, wolne od nazwy, okazuje się najtrwalsze – być może właśnie dlatego. 
Zakończenia linijek i obecne tam przerzutnie podkreślają to, co najważniejsze, 
to znaczy nieistotność nas samych oraz tego, co wydaje nam się istotne. Mil-
czenie łączy się w ten sposób z pustką strony, ale też z trwaniem – „schodzące” 
stopniowo zdania i wyrazy łączą się, stykają w wyrazie „trwanie”, a jednocześ-
nie w powstałym w ten sposób obrazie wbijają się jakby tym słowem w ist-
niejący poniżej tekstu brak słów. Język staje się milczeniem, ale też mu się 
przeciwstawia. Przypomina to praktykę zen, to znaczy unieważnianie wszel-
kich opozycji – zgoda na świat jest też zgodą na jego obecność i nieobecność, 
znikanie, a słowa tworzą i równocześnie unicestwiają to, co już stworzone.

4.3. Ikoniczność wizualno-tekstowa: „światłocisza”

Sytuacje, gdy po samym słowie „cisza” lub zdaniu mówiącym o zapadaniu 
milczenia pojawia się wielokropek tę ciszę imitujący czy sugerujący – lub po 
prostu kropka i pusta część linijki, zdarzają się bardzo często w utworach. 
W ten sposób tekst na dwa sposoby równocześnie „mówi” o tym samym. 

525 M. Tulli, Sny i kamienie, Warszawa, Wydawnictwo Open, 1996, s. 87.
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Pustymi odcinkami wewnątrz linijek operuje na przykład Kapuściński 
w Imperium, po stematyzowaniu zjawiska ciszy: 

Było jasno, cicho i pusto.
Kiedy szliśmy, wokół dźwięczało wysokie echo naszych 

kroków. Stanęliśmy przed prezbiterium.
Zostałem, sam, powiedział ksiądz. Wszyscy moi wierni,

tysiąc pięciuset Niemców, właśnie wyjechali z Kiszyniowa526.

„Jasno, cicho i pusto” jest także w linijce obok pierwszego zdania tekstu. Cisza 
poprzedza też słowa księdza. Wielokrotnie poza tym można spotkać w utwo-
rze miejsca bez słów w linijce, które następują po dostrzeżeniu braku dźwię-
ków – wizualna strona tekstu wzmacnia efekt wywołany krótkimi stwierdze-
niami typu „Sala cichnie” czy „Cisza, zaduch i mrok”527. 

Cisza może być więc jakby „dopowiadana” do słowa i ukazywana wprost 
jako brak – tak jest też na przykład w osobnym akapicie w Pałacu Myśliw-
skiego, gdzie czytamy zaskakujące w treści zdania dotyczące wybuchu wojny, 
co wszak zwykle łączone jest z eksplozjami i ogólną głośnością:

A potem wszystko ucichło. Właściwie cisza 
naszła zamiast wojny528. 

W środku powieści zaś, w scenie z polowania mowa jest o tym, że pomimo 
gry na rogu bohater ma uczucie ogarniającej go ciszy – którą też widać w li-
nijce, po wybrzmieniu słów na końcu akapitu:

Że już ich nawet nie widzę, nie słyszę. Że to tylko jakaś dźwięczna cisza 
dookoła, zielona, gęsta cisza. I że nic mi już nie grozi w bezmiarze tej ciszy, 
nawet pamięć siebie. Czułem jak ulga spływa na mnie z tego grania, 
z drzew, zewsząd.

Nagle posłyszałem [....]

Następny akapit sugeruje przerwanie tej ciszy, ale zaczyna się wtedy jedna 
z najbardziej niezwykłych i przejmujących scen w powieści, gdy z powodu 
lęku przed własną słabością i okazaniem się mało „pańskim” w swoich oczach 
i oczach innych bohater zmusza towarzystwo na polowaniu do niegodnego 
zachowania. Narasta psychologiczna i metafi zyczna groza, bo coraz wyraź-
niej widać, że jeleń, który nie ucieka, ale też nie poddaje się strzałom, nie jest 
zwykłym zwierzęciem. To on jest tu panem, a myśliwi tchórzami i barba-
rzyńcami (oczywiste są konotacje z mitem o św. Hubercie). Kolejni jeźdźcy 

526 R. Kapuściński, Imperium, Warszawa, „Czytelnik”, 1999, s. 272.
527 Tamże, s. 161 i 267.
528 W. Myśliwski, Pałac, dz. cyt., s. 10.
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podjeżdżają do właściciela posiadłości i wołają, by zrobił coś z przedłużającą 
się sceną własnego upokorzenia – co przekazane jest w mowie pozornie nie-
zależnej, cały czas więc jednocześnie z perspektywy głównego pana i organi-
zatora. Każda z tych kwestii zapisana jest w odrębnym akapicie i zaczyna się 
od „Ktoś...” lub od „A...”, wewnątrz zdania są krótkie, pełne inwersji. Frag-
menty z gęsto zaznaczonymi na stronie akapitowymi wcięciami przypomina-
ją więc cząstki poematu, całostki myślowe. 

Następuje potem fragment nieco wyjaśniający tę budowę, zaczynający się 
od słów „A ja trwałem w milczeniu [...]”529. Zatem, jak można domniemywać, 
przerwa po każdej cząstce nie tylko oddzielała zmianę mówiącej postaci i od-
rębność ich kwestii, lecz także punktowała odpowiadające tym błaganiom, 
łzom, okrzykom i radom milczenie ze strony pana. To z tego milczenia, które 
wiązało się z jednej strony z własną bezradnością i poczuciem hańby, z dru-
giej – z politowaniem, pogardą dla innych, wziął się ciąg dalszy tej sceny, 
w której w końcu dochodzi do wzrokowego pojedynku ze zwierzęciem. I do 
zwykłego aktu tchórzostwa, jakim było wystrzelenie do jelenia z tak bliska 
– co bardziej przypominało morderstwo niż zachowanie myśliwego. Zapis 
tekstowy dokonuje tu więc rzeczy prawie niemożliwej – jednocześnie dyna-
mizuje scenę, podkreśla ruch, zmiany oraz narastające napięcie, a przy tym 
uwypukla rosnące wraz z emocjami milczenie, o czym w treści utworu po-
wiedziane jest przecież tak niewiele.

Cisza może być też niejako „wypełnieniem” jednolinijkowego odstępu 
między fragmentami, zdublowaniem efektu sugerowanego wcześniej w sło-
wach. Widać to wyraźnie w Podróżach z Herodotem Kapuścińskiego, zwłasz-
cza w kilku pod rząd 1–2 akapitowych cząstkach tekstu, z końca rozdziału 
pt. Dworzec i pałac. Oto ostatnie zdania każdej z nich, po których właśnie 
następuje przerwa:

1.  Jak opisać coś, co, jak mi się wydawało, nie ma granic, nie ma końca?
2.  Dzień dogasał, pogrążał się w zupełnej, głębokiej ciszy – była to cisza krajobra-

zu, ziemi, świata, której nie mógł zmącić ani dzwonek, zawieszony u szyi osioł-
ka, ani drobny trucht przechodzącego obok baraku lotniska stada owiec.

3.  Siedzieliśmy naprzeciw siebie bez słowa, nic nie działo się dookoła, gdzieś daleko 
odezwały się świerszcze, a potem, jeszcze dalej, zawarczał silnik samochodowy.

4.  Między tymi rzędami światełek przesuwają się w milczeniu ludzie, postacie za-
słonięte, popędzane chłodem i wiatrem.

Pierwsze zacytowane zdanie ma charakter pytania retorycznego, a że 
po takim pytaniu nie spodziewa się nikt odpowiedzi, więc zabieg ten został 
umieszczony na końcu akapitu i „przypieczętowany” wizualną ciszą. W dru-
gim zdaniu ikoniczność językowo-wizualna staje się jeszcze wyraźniejsza – 

529 Tamże, s. 56–57.
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ciszy nic nie mąci nie tylko w przedstawianym obrazie, ale i na poziomie 
tekstowym, gdzie dane nam jest odczuć ją namacalnie. Kolejna scena dotyczy 
wytworzenia się międzyludzkiej wspólnoty między policjantem, pilnującym 
w Kabulu uwięzionego z powodu braku wizy Kapuścińskiego, a reporterem. 
Więzień dygotał z zimna, a strażnik dał mu swój płaszcz, sam zaś okrył się 
derką – nic więcej się nie działo, ale ten gest oddawał dokładnie to, co naj-
bardziej istotne. Okazuje się, że kontakt bez słów, oparty na dobrej woli, 
możliwy jest między ludźmi – zostało to jeszcze w przekazie wzmocnione 
właśnie przez pustą, bezsłowną linijkę tekstu. I ostatnia scena z ulic Kabulu, 
gdzie zimno, ciemność i wiatr powodują wzajemną obcość, milczenie, któ-
rym także posługuje się przez moment narrator. Potem następuje już ostatni 
etap podróży, ujęty w jeden akapit, w którym ukazana jest postać głośno 
szlochającego pasażera samolotu do Warszawy. Mężczyzna ten zwierza się 
reporterowi, że nie wierzył, iż wróci kiedyś do Polski. Uwaga Kapuścińskiego: 
„Był grudzień 1956. Ludzie ciągle wracali z gułagów” – choć sama jest wy-
jaśniającym komentarzem, skupia się jedynie na podaniu faktów. Pusta część 
strony potem jest właśnie zamiast komentarza – dubluje, prawdopodobnie, 
ówczesne milczenie, wywołane silnymi emocjami.

Jeszcze mocniej nieobecność słów, brak dźwięków w świecie przedsta-
wionym oraz biel kartki współgrają w Lustrach Małgorzaty Saramonowicz530. 
Cały tekst powieści podzielony jest na ułożone w przestawionej kolejności, 
tj. począwszy od drugiego, „akty”, a w każdym z nich występują odrębne za-
piski opatrzone datą, informacją o miejscu oraz czasie. Są to jakby migawki 
z rzeczywistości, najpierw z roku 1998, potem z lat 1938–1939 i ponownie 
z roku 1998 oraz 1999. Cisza – jak zauważa Iwona Pięta, omawiając tę po-
wieść – tak jak i milczenie, gra ogromną rolę w całości utworu, wiąże się 
z relacjami interpersonalnymi i odmową komunikacji – zarówno między bo-
haterami, jak między lustrem, które jest narratorem (w różnych domach), 
a czytelnikami. 

Lustro przerywa swoją opowieść zarówno wtedy, gdy nie pojawiają się po-
stacie, kiedy nic istotnego się „w polu widzenia” nie zdarza, jak i wtedy, gdy 
konstatuje dojmującą ciszę otoczenia po kolejnych przykrych scenach, a tak-
że wówczas, gdy samo wycofuje się z kontaktu, kryje w wewnętrznej ciem-
ności531. Większa część doby bohaterów w ogóle obywa się bez ruchu i słów 
przed lustrem, nie zawsze jest też ono aktywnym słuchaczem, widzem i opo-
wiadającym równocześnie. To wyjaśnia, dlaczego niektóre zapiski (a wszyst-
kie zawsze zaczynają się od nowej strony), wydają się raczej jak wyspy tekstu 
na tle bieli kartek. 

530 M. Saramonowicz, Lustra, Warszawa, Wydawnictwo W.A.B., 1999.
531 Zob. I. Pięta, Aspekty ciszy i milczenia w prozie Małgorzaty Saramonowicz. W: Prze-

strzeń ciszy, dz. cyt.
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Cisza pomieszczeń, w których często pozostają nieruchome samotne bo-
haterki, również cisza psychologiczna, związana z napięciami pomiędzy nimi 
(utwór zawiera fabułę kryminalną, choć bardziej ma charakter psychologiczno-
-obyczajowy niż sensacyjny) przekłada się na obraz tekstu. Poszczególne no-
tatki oddające to, co widzi i słyszy lustro, mają od pół strony do kilku stron, 
czasem jednak obejmują tylko kilka wypowiedzeń bądź nawet jedno. Ciszę 
oraz połączone z nią uczucie trwania i bezruchu wręcz widać – oto przykła-
dowy fragment, umieszczony na tle pustej karty (co tutaj sygnalizuję tylko za 
pomocą kilku linijek odstępu):

14 stycznia 1939
Laboratorium, godz. 00.05

Nic.
Bezruch. Oczekiwanie. Rusz się! Zrób coś!
W aptece już dawno zamilkli. Zgasili światło i pewno się 

rozeszli.
Cisza. Ile to będzie trwać? Siedzi już tak prawie dwie godziny.

Nudzi mi się532.

To już nie tylko kwestia krótkiej przerwy w opowieści, lecz właściwie wizua-
lizacja upływu czasu oraz ciszy. Efekt ten wzmocniony jest jeszcze poprzez 
rozbicie poszczególnych stwierdzeń na drobne, często eliptyczne, cząstki, 
również przez krótkość wypowiedzeń i umieszczenie niektórych z nich w od-
rębnych linijkach. W tym utworze zresztą często opowiadanie dotyczy tego, 
że nic się na pozór nie dzieje – ludzie migają na chwilę przed „oczami lustra”, 
są jego zawartością, po czym znikają, są podglądani i podsłuchiwani. Z ciszy 
pomieszczeń, z narastającego milczenia między osobami oraz z odgrywania 
pozorów, też z pozostawania przez każdego w granicach swojej samotności 
i tajemnic, utworzony jest obraz bohaterów. Okrojony do minimum tekst wy-
daje się, jak lustro, tylko świadkiem tego, co dzieje się między ludźmi i z nimi 
samymi podczas nieobecności słów, gdy są sami ze sobą. Białe części stron 
pokazują też symbolicznie zakres niewiedzy, jaki obejmuje życie innych – 
sami wszak także jesteśmy tylko takimi zwierciadłami, budującymi świat 
i obraz innych ze strzępków własnych obserwacji, zasłyszanych głosów, sko-
jarzeń i domysłów.

532 M. Saramonowicz, Lustra, dz. cyt., s. 112–113.
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Stematyzowana cisza co chwilę ulega wizualizacji w sposób wręcz nama-
calny przez całe pola bieli. Jest to cisza albo zauważana przez prowadzące nar-
rację w różnych domach lustra, jak wyżej, albo przez postać, jak w przypadku 
wpadającej w manię prześladowczą, starzejącej się gwałtownie bohaterki, lub 
też stanowi bezosobową konstatację, w której zarejestrowany jest tylko i jed-
nocześnie ukazany akustyczno-wizualny brak533:

8 listopada 1998
Dom Ewy, godz. 2.08

– Ja nie chcę... Nie chcę...– słyszę nagle jej pomruk.
Nie wiem nawet, kiedy się obudziła. [...]

Z ciemności wyłania się jej stężała twarz i szklane oczy.
Zakłada okulary i wbija wzrok w ścianę, dzielącą jej 

pokój od pokoju Joanny.
Nasłuchuje.
Cisza.

23 lutego 1939
Dom Zofi i, godz. 12.00

Pusto.

Sporo kolejnych zapisów w powieści kończy się właśnie tym, że albo nie wi-
dać, albo nie słychać, co robią bohaterowie – wiemy wszak tyle, ile może wie-
dzieć / widzieć lustro. Niemówienie, niesłyszenie i niewidzenie zrównują się 
ze sobą, a także z czytelniczą niewiedzą, w tych wypełnionych białymi zna-
kami częściach stron. Stanowią one zatem również jakby lustro-test dla czy-
telnika: dla jego bezradności wobec ułamkowych danych o przedstawianym 
świecie, a co ważniejsze jeszcze – dla siebie jako osoby zmierzającej każdym 
dniem ku starości, czyli do sytuacji budzącej w bohaterkach lęk, obrzydzenie, 
współczucie i litość, a w konsekwencji chęć posłużenia się morderstwem lub 

533 Tamże, s. 24, 141, por. też 84, 94, 135.
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samobójstwem jako formą eutanazji. Nieme lustro tekstu odbija egzystencjal-
ne doświadczenie i niepokój tych, którzy zechcą w nie zajrzeć.

Jak było widać z poprzednich przykładów, w utworach literackich po-
wstają na bazie milczenia wizualne odpowiedniki pojęć czy stanów, które 
zawarte są bezpośrednio w tekście. Czasem dochodzi wtedy do połączenia, 
przestrzeni tekstu, znaczenia słów oraz semantyczno-wizualnych wrażeń od-
biorcy, który zaczyna przez to jakby być obecny w przedstawianej przez tekst 
przestrzeni. Sytuację taką można opisać, wykorzystując pojęcie z zakresu ję-
zykoznawstwa kognitywnego534, w kategoriach amalgamatów wizualno-języ-
kowych, czy też – zgodnie z koncepcją Allena Paivio – jako wzajemne indu-
kowanie się logogenów (cząstek językowych i związanej z nimi referencji) oraz 
imagenów (obrazów, wyobrażeń, mentalnych reprezentacji)535. Z takim właś-
nie zjawiskiem mamy do czynienia w Lodzie Dukaja. Spójrzmy na następują-
cy fragment tego utworu:

w matematycznej pułapce ojca i syna
nie do życia nie do życia nie do
ruchu oddechu słowa myśli
one też zamarzają aż
wszystko się
zatrzy
mu

je
i do
piero
po chwili
gorąca krew
zaczyna rozpychać 
ciało, którego nie czuję 
inaczej niż, to jest w walce o istnienie [...]536

534 Amalgamat w ujęciu kognitywnym, ang. blend, oznacza stopienie przestrzeni men-
talnych, integrację różnych pojęć – zob. V.  Evans, Leksykon językoznawstwa kognitywnego, 
dz. cyt., s. 162. Por. G. Fauconnier, M. Turner, Tworzenie amalgamatów jako jeden z głównych 
procesów w gramatyce, dz. cyt.; M. K. Hiraga, Wzajemna zależność metafory i ikoniczności – 
podejście kognitywne do tekstów poetyckich, tłum. K. Bałłaban i O. Sokołowska. W: Językoznaw-
stwo kognitywne III. Kognitywizm w świetle innych teorii, red. O. Sokołowska, D. Stanilewicz, 
Gdańsk, Wydawnictwo UG, 2006.

535 A.  Paivio, Dual Coding Th eory and Education, 2006 [online] http://www.umich.
edu/~rdytolrn/pathwaysconference/presentations/paivio.pdf, dostęp: 20.05.2014; por. M. Rem-
bowska-Płuciennik, Wizualne efekty i afekty. Obrazowanie mentalne a emocjonalne zaangażowa-
nie czytelnika. W: Kulturowe wizualizacje..., jw., s. 529. 

536 J. Dukaj, Lód, dz. cyt., s. 899.



Cisza i milczenie w teksturze utworów narracyjnych204

Znaczenie miejsc pustych wynika tutaj z trzech nakładających się czyn-
ników. Pierwszy to przebieg powieściowej fabuły – scena ta ukazuje moment 
maksymalnego napięcia, gdy po latach następuje odnalezienie ojca przez 
syna, ale kontakt jest niemożliwy, gdyż ojciec jest jednym wielkim, ledwie 
poruszającym się soplem lodu, a bijące z niego zimno spotęgowane jest przez 
wieloletnią rozłąkę i obcość; mrożące ramiona ojca mogą jedynie niszczyć. 
Obie strony nie są w stanie ze wzruszenia, lecz także śmiertelnego zimna 
i braku wzajemnego zrozumienia, rozmawiać. Drugi czynnik, to grafi czny 
kształt tekstu, który stopniowo zanika na stronie, jakby właśnie zamierał, za-
marzał, zachodził bielą. Chwila prawie zamrożenia na śmierć słów i uczuć, 
psychomachii i zarazem wyzwolenia, pokazana jest właśnie poprzez olbrzy-
mi płat bieli, wchodzący równocześnie jakby w ciało tekstu oraz syna. Towa-
rzyszy temu rozpad, kruszenie się zdań oraz wyrazów. Jest tu zatem i czynnik 
trzeci, kolejna „przestrzeń” – czytelnik uczestniczy w doznawaniu bieli przez 
bohatera i w zamarzaniu słów poprzez udział w wizualnym stopniowym zni-
kaniu tekstu, aż do całkowitej przerwy obrazującej zamrożenie ciała i między-
ludzkiego kontaktu. Biel kartki symbolizuje zarówno ciszę i milczenie, pustkę, 
niemotę, brak kontaktu psychicznego, jak i grozę lodowej krainy. Na moment 
staje się widoczną pierwszoplanową fi gurą znaczącą, która łączy – w formie 
synestezji – milczenie z barwą. Fikcyjna przestrzeń fabularna wraz ze swoimi 
cechami wdziera się w ten sposób w przestrzeń tekstu oraz świat czytelnika, 
współuczestniczącego pośrednio w doznaniach postaci. 

Obraz ten jest także po prostu wierną wizualizacją powiedzeń: zabrakło 
komuś słów, słowa zamarły komuś na ustach, urwać w połowie słowa. Ikonicz-
nie odwzorowuje „zatrzymywanie się” tekstu i opisywanego świata – dziele-
nie słów akurat w i wokół wyrazu nazywającego zatrzymanie pokazuje jakby 
„zacinanie się”, chwilową nieobecność referencjalnej i fatycznej funkcji języ-
ka. W trakcie opowieści milczenie unieruchamia, obezwładnia słowa – i za-
mienia je w znaczącą biel. Język oraz krew bohatera przestają być na moment 
tłoczone do tekstu, przypominając z jednej strony o tym, że bez języka nie 
ma świata przedstawionego i życia postaci, a więc że są one tylko tekstową 
hipostazą, z drugiej jednak – że jakaś część doświadczenia tak bohaterów li-
terackich, jak i naszego, mimo prób wydarcia jej z niebytu słowami, pozostaje 
tajemnicą, odbywa się bowiem poza językiem, ale bardzo mocno jest obecna. 
To właśnie ją przywraca Dukaj pisanemu słowu, przywołując ją znaczącym 
milczeniem.



IV. INTERPRETACJE MILCZENIA 





1.  Wprowadzenie. Moment interpretacyjny: 

„białe znaki” i antropologia milczenia

Jak już częściowo była mowa w poprzednich częściach, „białe znaki” to 
nie tylko dosłowne miejsca w teksturze, ale także momenty domagające się 
szczególnej uwagi ze strony odbiorcy. Chciałabym położyć teraz akcent na 
ich nie tyle przestrzenny, co właśnie czasowy charakter, związany z interakcją 
z odbiorcą. Ze względu na wspominaną już tu dyskretność jednostek zwią-
zanych z milczeniem, pozostają one często niezauważalne lub są traktowane 
jako drugo- bądź trzecioplanowe, i jedynie w sposób trudny do uchwycenia 
sterują znaczeniem oraz recepcją – główna uwaga odbiorcy skierowana jest 
wszak zwykle przede wszystkim na słowa, sposób obecności narratora, na 
bohaterów i zdarzenia, problematykę. 

Dostrzeżone w tekstach „białe znaki” wydają się zwykle trwać zbyt krótko 
i są za mało wyraziste, by się nimi bliżej zająć. Jest z nimi podobnie, jak z mil-
czeniem na co dzień – na ogół go nie analizujemy w rozmowie, tylko albo 
zbywamy je własnym milczeniem, albo ingerujemy słowem (co nie zmienia 
faktu, że bezmowna sfera silnie oddziałuje na całość relacji). Poza tym grani-
ca między milczeniem znaczącym a ciszą, milczeniem celowym a przypad-
kowym, przerwą semantyczną i asemantyczną, milczeniem jako tłem i jako 
fi gurą jest cienka, często trudna do uchwycenia. Podjęte przeze mnie inter-
pretacje idą więc nieco na przekór tej częściowej nieuchwytności zjawiska. 
Podczas lektury zachodzi dialektyczne napięcie między tym, co wyrażone, 
i tym, co pozostaje w milczeniu, co stanowi z kolei możliwe źródło interakcji 
z czytelnikiem. 

Poszukując w teksturze utworów literackich miejsc, które mnie, jako czy-
telnika, szukają, muszę się więc zdać na to, co w tekście zawarte, ale co tylko 
czasem – dzięki nastawieniu – udaje się dostrzec. Przez „moment interpre-
tacyjny” pojmuję tutaj zaistniały w czasie dobry zbieg okoliczności w trakcie 
poszukiwania w skrytości tekstu – skrytości mowy (języka), dzięki czemu 
właśnie możliwa staje się interpretacja utworu. „Moment interpretacyjny” 
oznacza też udział w doświadczaniu rozumienia – dopiero wielość takich 
momentów pozwala nieco zrozumieć ze świata częściowo obcego, bo stwo-
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rzonego przez kogoś innego, ale przecież we wspólnym (choć zawsze tylko 
w jakimś stopniu) języku. Będzie to także w pewnym sensie przejście od bia-
łych znaków ku semantyce i antropologii milczenia, ale w zakresie wyznaczo-
nym przez teksturę dzieł.



2.  Literacka technika frotażu a milczenie: 

Pamiętnik z powstania warszawskiego 

Mirona Białoszewskiego

Pamiętnik z powstania warszawskiego jest, jak wiadomo, relacją utworzo-
ną po ponad dwóch dekadach od zdarzeń537, relacją, która jest jednocześnie 
pisanym z czasowego dystansu wspomnieniem i próbą odtworzenia jakby 
na bieżąco kolejnych dni z życia cywilów podczas powstania. Białoszewski 
wielokrotnie w utworze rozwija problem pamięci, koryguje przebieg utrwa-
lonych przez siebie wypadków, tworzy emocjonalną, dynamiczną mapę zni-
kającego w wybuchach i pożodze miasta, jednocześnie pilnuje swojego wy-
wodu. Na poziomie metafabularnym bada i kontroluje swoją świadomość 
oraz pisarski warsztat, dając sobie równocześnie przyzwolenie na spontanicz-
ność podobną żywej mowie. A nawet więcej – wytwarza w sobie poczucie 
konieczności posługiwania się szczerą, bezpośrednią ekspresją. Warto w tym 
miejscu przypomnieć jego zapisaną po latach w Chamowie uwagę, że „nie-
forma daje nieprzeżycie”538. Pisarz, wiedząc o tym już dużo wcześniej, wpro-
wadza do tekstu odpowiednio przygotowaną „antyformę” dla osiągnięcia 
formy adekwatnej do przedstawianych zdarzeń. Ma bowiem świadomość, co 
wyraża wprost w Pamiętniku..., że trzeba „to powstanie opisać, ale jakoś prze-
cież opi s a ć” (s. 43), i stwierdza: 

A jeżeli mało piszę o wrażeniach. I zwyczajnym językiem wszystko. Tak jakby nigdy 
nic. Albo nie wchodzę w siebie prawie, czyli jestem jakby od wierzchu. To tylko 
dlatego, że inaczej się nie da. Że zresztą tak to siebie się czuło. I w ogóle to jest je-
dyny sposób, zresztą nie sztucznie wykombinowany, ale jedyny właśnie naturalny. 
Przekazania tego wszystkiego. (43)

537 Książka, pisana w 23 lata po zdarzeniach, a więc w 1967 r., i wielokrotnie wcześniej 
opowiadana fragmentami, była gotowa już w roku następnym, a ukazała się drukiem po raz 
pierwszy w 1970 r. Tu posługuję się wydaniem dużo późniejszym, ale prezentującym tekst 
zweryfi kowany przez samego autora – M. Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego, 
Warszawa, PIW, 1994; dalej w nawiasach podaję tylko nr strony.

538 M. Białoszewski, Chamowo, Warszawa, PIW, 2009, s. 338.
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To cytat z początku utworu. Swego rodzaju klamrę stanowią słowa zapisane 
pod koniec (choć oba fragmenty nie są bezpośrednio umieszczone na samym 
wstępie i końcu książki, zapewne by nie przytłumić obrazu wojennej Warszawy) 
– o ostatnich dniach powstania pisze autor tak:

Kupa gruzów? Przebitych piwnic? Kupa trupów?
Niepotrzebnie mędrkuję. Dawno inni zrobili już i historię, i wnioski z tego, 

i ogłosili. I rzecz jest znana. Tak mówię od siebie – laika. I od innych. Też laików. 
O tyle nam wolno mówić, że tam byliśmy. Laicy z nielaikami. Wszyscy razem 
skazani na jedną historię. Po różnych wrześniowych plotach nabieraliśmy coraz 
większej nadziei. Na ocalenie. Więc może nie skazani? Jeżeli nie dopuści się do tej 
katastrofy na tym kawałku? Może warto było obronić, uratować, co się da i kogo 
się da. Może tu ktoś się z litością uśmiechnie. Teraz? Jak już tyle? Ano tak. 

Myśmy żyli. Wciąż. I ten pan z oberwanym policzkiem chodził jednak po 
Kruczej już z policzkiem przyszytym, bez bandaża. Kapitulacja wisiała w 
powietrzu. Słońce też. Kurz też. Czyli upał z hukiem i gruzem. Bo waliło! waliło!

I ja poleciałem chyba tego dnia właśnie na Żurawią. (213-214)

Ujawnia się tutaj – i w teksturze, i na poziomie metafabularnym – to, co 
chcę tutaj nazwać techniką „literackiego frotażu”. Przypomnijmy, że frottage 
w sztukach plastycznych oznacza odciskanie na powierzchni kartki lub płót-
na faktury chropowatego obiektu znajdującego się pod spodem – za pomocą 
pocierania czystej powierzchni grafi tem, węglem itp. Jest w tej technice zatem 
i element oryginalności, i wtórności, kreacji i działania odtwórczego wobec 
tego, co uprzednio dane, ale przede wszystkim – chęć odkrycia i wykorzysta-
nia czy też uwypuklenia faktury „badanego” w ten sposób obiektu. 

Tak oto działanie frotażu przedstawia Krystyna Janicka, odnosząc się do 
prac oraz komentarzy wynalazcy tej techniki plastycznej, Maxa Ernsta539:

Ernst zwraca uwagę na istotny, jego zdaniem, fakt: rysunki uzyskane w ten sposób 
zatracały stopniowo charakter powierzchni, z której były zdjęte i nabierały charak-
teru obrazków o nieoczekiwanej precyzji.

I dalej:

[...] frottages Maxa Ernsta wrażliwemu obserwatorowi odsłaniają [...] niewidocz-
ne dla wzroku strony rzeczywistości materialnej, którym dzięki trafnemu użytkowi 
tego prostego sposobu tworzenia artysta potrafi  nadać duchowy wyraz. Bo przecież 
efekty, o których była mowa, potrafi  on wyczarować z wiązki sznurków, bloku poro-
watego kamienia [...] nierówności drewnianej deski czy metalowej obręczy.

539 K.  Janicka, Surrealizm, Warszawa, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1985, s. 90 
i 92–93.
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Pozorna pobieżność odwzorowania, a przy tym faktyczne uzyskiwanie pre-
cyzyjnego rysunku i jednoczesne odkrywanie owych „niewidocznych dla 
wzroku stron rzeczywistości” łączą, jak sądzę, obu artystów. To, co Ernst czy-
nił z wybranymi przedmiotami, Białoszewski robi z postrzeganymi elemen-
tami powstańczej rzeczywistości, a dokładniej: równocześnie z materiałem 
zdarzeniowo-percepcyjnym oraz z materią spontanicznej językowej opowie-
ści o zdarzeniach. Wszystko to u pisarza ulega twórczemu odbiciu w tekście 
– jest obecne zarazem na swój własny sposób i w przetworzeniu, gdyż wy-
dobyte są tylko niektóre, szczególnie frapujące, według Białoszewskiego, czy 
dojmujące, właściwości tak utrwalonych „obiektów”: miniscenki, elementy 
wyglądu napotkanych osób czy budynków, fragmenty rozmów lub pieśni. 
W czasie wykonywania artystycznej procedury frotażowania „faktura rzeczy-
wistości” i „faktura żywego słowa” zamieniane są w teksturę. Cisza i milcze-
nie – współuczestniczące w obu przedtekstowych wymiarach, są zatem także 
„odciśnięte” w teksturze. 

Rozpatrzmy teraz pod tym kątem wyżej zacytowane fragmenty Pamięt-
nika..., mając również w pamięci celne uwagi Adriana Glenia, dotyczące póź-
niejszej twórczości Białoszewskiego. Badacz pisze o tym pisarzu, że patrzy 
na świat „z tekstem” i ma dar podglądania mowy „in statu scribendi”540. To 
właśnie uchwycone „in statu scribendi” pauzy, przerwy, pęknięcia zdań od-
dają pośrednio nierówną i popękaną fakturę rzeczywistości i mowy.

Zwróćmy na początku uwagę na to, że pierwszy z zacytowanych przed 
chwilą ustępów Pamiętnika z powstania warszawskiego, składający się z ośmiu 
wypowiedzeń, jest de facto jednym zdaniem należącym do strumienia świa-
domości, zaczynającym się od „A jeżeli...”, a kontynuowanym od następnika 
„To tylko dlatego....”. Zostało ono rozbite na części odpowiadające poszcze-
gólnym informacjom na temat własności tego „pamiętnika”: o tym, że zapis 
niewiele mówi o wrażeniach, że dokonany został zwykłym językiem („jakby 
nigdy nic”), oraz że obywa się niemal bez introspekcji. Druga seria dotyczy 
wyjaśnień – że inaczej się nie da, że tak to wtedy było przez autora odbie-
rane i że tylko taka naturalna opowieść może unieść całość zdarzeń. Nic by 
zatem nie stało na przeszkodzie, by połączyć te logiczne cząstki w całość. 
Jednak, po pierwsze, byłoby to sprzeczne z ideą zapisywania tego, co natu-
ralne (a skoro autor tak postrzegał naturalną wypowiedź, jako poprzerywaną 
i lekko składniowo rozchwianą, to ją tak właśnie, bez ujednolicającej korekty 
stylistycznej, zapisał). Po drugie zaś, technika frotażowania, którą tu dostrze-

540 A.  Gleń, „W tej latarni...”. Późna twórczość Mirona Białoszewskiego w  perspektywie 
hermeneutycznej, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2004, s. 25–27. Por. uwagi 
Magdaleny Lubelskiej nt. samoświadomości pisarskiej tego autora: M. Lubelska, Miron Biało-
szewski. W: Autorzy naszych lektur. Szkice o pisarzach współczesnych, red. W. Maciąg, wyd. IV 
zmien., Wrocław, Ossolineum, 1987.



Interpretacje milczenia212

gam, zakłada właśnie przerwy w ciągłości – przy równoczesnych odległych 
znakach nawiązania, kontynuacji. To proces utrwalania przede wszystkim 
tego, co dla świadomości „wypukłe”, narzucające się, a jednocześnie tego, co 
da się w interesujący sposób wykorzystać i ułożyć w zapis. Nie mamy zatem 
do czynienia ani z żywą mową (brak tzw. gestów fonicznych, mimowolnych 
powtórzeń, odniesień do sytuacji mówienia, skrótów myślowych czytelnych 
wyłącznie dla rozmówców, konkretnego odbiorcy), ani z językiem pisanym 
w wersji literackiej, spójnej i poprawnej oraz opartej na redundancji, lecz 
z wytworzonym na potrzeby tekstu językiem „(za)pisanym” – by użyć po-
nownie neologizmu Aldony Skudrzykowej. 

W analizowanym fragmencie Pamiętnika z powstania warszawskiego 
skonstruowany jest ciąg niesamodzielnych składniowo, niepoprawnych 
gramatycznie całostek, które jednak zaczynają się od sygnałów nawiązania: 
„A jeżeli... I.... Tak jakby... Albo... To tylko dlatego, że.... Że... I w ogóle....
tego wszystkiego”. Przerwy wyznaczane potem przez kropki na końcach 
wypowiedzeń znamionują namysł oraz spontaniczną ekspresję, wynikają 
z frazowania oraz przebiegu myśli, są efektem ciągłej reorientacji związanej 
z dopowiadaniem. Widać tu pracę umysłu, świadomości i języka – proces 
wyłaniania się z milczenia wyjaśnień, dopowiedzeń, zastrzeżeń, doprecyzo-
wań, które robione są tyleż przed sobą samym w akcie twórczym, ile przed 
potencjalnym czytelnikiem. W milczeniu-myśleniu pojawiają się też obrazy, 
wspomnienia, doznania, skojarzenia, które po przerwach „wypływają” nieja-
ko na powierzchnię tekstu – w tych miejscach, gdzie wewnętrzna opowieść 
styka się niejako z zapisem, to znaczy odciska się w materiale słów i zdań oraz 
towarzyszącej im bieli. 

W drugim przytoczonym na początku fragmencie, domykającym akcję 
utworu, widać to jeszcze wyraźniej. Obrazy z końca powstania – przefi ltro-
wane przez świadomość oraz składnię zdań – układają się w ciąg pytań, które 
stanowią z kolei swego rodzaju odbicie potencjalnych pytań, jakie mógłby po-
stawić czytelnik. Dotyczyłyby one tego, jak wyglądała Warszawa po walce, tuż 
przed kapitulacją, co zostało z zawziętego oporu, jakie uczucia towarzyszyły 
wtedy ludziom. Przypomina się więc od razu koncepcja „węzłów dialogo-
wych” Warchali, o których wcześniej pisałam – jako miejsc elidowania pytań 
w trakcie naturalnej rozmowy, po których następuje, jak gdyby nigdy nic, 
odpowiedź541. Z czego wynikałoby, że monolog z utworu Białoszewskiego 
jest de facto dialogiem, a tym „wyraźnym i obecnym” interlokutorem jeste-
śmy my, jako czytelnicy, natomiast wyznaczane kropkami przerwy między-
zdaniowe są właśnie owymi „węzłami”, w których zawiązuje się niewidoczna 
interakcja z relacjonującym przebieg powstania.

541 J. Warchala, Dialog potoczny a tekst, dz. cyt., s. 22.
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Narrator Pamiętnika... łączy bowiem tamtą, tj. z czasów powstania, oraz 
obecną, tj. z czasów pisania o nim, świadomość – i konfrontuje ją z tym, co 
odbiorca mógł słyszeć o powstaniu, czego się domyślać. Opowiadający włą-
cza w tekst milczące momenty namysłu, niepewności, wewnętrznej dyskusji 
z własnym monologiem i domniemanym słuchaczem. Efektem jest rodzaj ni 
to solilokwium, ni to ukrytej rozmowy z czytelnikiem – część pytań stawiana 
jest wprost, część pozostaje po stronie milczenia, ale te nieme pytania sterują 
tekstem. W dalszym ciągu narrator rekonstruuje emocjonalny stan warsza-
wiaków po kilkudziesięciu dniach walk oraz zmiennych wiadomościach na 
temat frontu. Kropki odcinają dopowiedzenia i pytania, które są jakby cyta-
tem czy odtworzeniem sposobu myślenia z przeszłości – na przykład: „nabie-
raliśmy coraz większej nadziei. Na ocalenie. Więc może nie skazani? Jeżeli nie 
dopuści się do tej katastrofy na tym kawałku?”. 

Zauważmy eliptyczny charakter tych dwóch dodanych fraz, a potem 
zmianę czasu i zdanie warunkowe, co daje w efekcie sugestię, że są one zapi-
sem autentycznych odczuć podanych w praesens historicum. To częsty zabieg 
w Pamiętniku..., w którym ukazana jest swego rodzaju „przeszła aktual-
ność” – w czym eliptyczność oraz krótkość wypowiedzeń mają swój ogromy 
udział. Bezorzeczeniowe wypowiedzenia raczej odbierane są jako teraźniej-
sze, a sukcesywnie dodawane drobne dopowiedzenia, pytania, doznania dają 
wrażenie spontanicznie budowanej wypowiedzi, a przez to – złudzenie wciąż 
aktualizowanego zapisu właśnie dziejących się zdarzeń. Takie obserwacje po-
twierdzają to, co przed laty już spostrzegł Henryk Wróbel, analizując język 
tego niezwykłego utworu. Badacz podkreślił fakt, że kropka w nim to „znak 
grafi czny segmentacji prozodycznej mającej wartość stylistyczną, nie skła-
dniową”, a język mówiony ma u Białoszewskiego postać przesadzoną, zdefor-
mowaną, łączącą cechy języka mówionego i pisanego. Ma to na celu „oddanie 
psychicznego wysiłku przypominania sobie po latach coraz to nowych szcze-
gółów relacjonowanych zdarzeń i przeżyć”542. 

Milczenie pomiędzy cząstkami, wyznaczane przez kropki, otwiera i za-
razem miesza różne mentalne czasoprzestrzenie, wytwarzając amalgamat 
będący jakby „tu-tam-wtedy-teraz”. Milczenie w formie minipauzy staje 
się takim „międzyświatowym” przełącznikiem i zarazem zwornikiem – jak 
w sąsiadujących ze sobą cząstkach: „Pamiętam. Patrzę: z Chłodnej w Żela-
zną [...]” (s. 14). W wielu miejscach utworu widać, że narrator ma świado-

542 H. Wróbel, Obraz języka mówionego w „Pamiętniku z powstania warszawskiego” Mirona 
Białoszewskiego, dz. cyt., s. 168 i 171. Autor zwrócił też uwagę na nadreprezentację neologizmów 
i rzeczowników odczasownikowych w stylu Białoszewskiego, co także jest wskaźnikiem prze-
tworzenia j. mówionego. Por. S. Barańczak, Język poetycki Mirona Białoszewskiego, Wrocław, 
Ossolineum, 1974; A. Hejmej, Tekst (dźwiękowy) Mirona Białoszewskiego, w: tegoż, Muzyka 
w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej, Kraków, Universitas, 2008.
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mość pisania po blisko ćwierćwieczu i jednocześnie odtwarzania zapamię-
tanych scen – a jeszcze domyśla się, jak mogą być one postrzegane przez 
czytelnika. Popatrzmy na cytowane już wcześniej zdania: „Może tu ktoś się 
z litością uśmiechnie. Teraz? Jak już tyle?” – zaimek „tu” odnosi się i do an-
tycypowanego momentu podczas lektury, i do samoświadomości narratora 
w trakcie zapisywania scen odnoszących się do gorączkowych prób ratowa-
nia czegokolwiek w ostatnich dniach powstania, „teraz” zaś do roku 1944 
i przedstawianych zdarzeń. 

Apozjopeza w końcowym pytaniu odwołuje się zaś do tego, co obejmo-
wało całe ówczesne doświadczenie warszawiaków – milczenie w niej zakry-
wa to, co niewyrażalne – ogrom doznań („już tyle”). Krótkie stwierdzenie 
potem: „Ano tak.”, wraz z kawałkiem pustej linijki i decyzją o akapitowym 
wcięciu, potwierdza tylko fakt braku słów. Tym mocniej więc wybrzmiewa 
początek następnej cząstki, gdy mowa jest o życiu z ówczesnej perspektywy: 
„Myśmy żyli. Wciąż”. Jest w tym świadomość otaczającej zewsząd śmierci, 
ale też późniejsza wiedza o rozmiarach strat. Dopowiedzenie po zakończeniu 
zdania uzmysławia niezwykłość, jaką było przetrwanie w tych warunkach – 
językowy frotaż wydobywa, dzięki momentowi zamilknięcia, tamto dawne 
zdziwienie: podwójne niejako – że się jest i że przeszło się aż tak wiele, a więc 
że żyje się mimo wszystkiego, co się stało.

Przełączanie się między czasoprzestrzeniami za pomocą cięć składnio-
wych dotyczy nie tylko łączenia pamięci o powstaniu z bieżącą relacją, ale 
także ze skojarzeniami z wcześniejszych etapów życia:

Jechało się i jechało. [...] Tymi wagonami. Na czerwono. Spod choinki. Bo jak 
miałem cztery lata, to dostałem pociąg towarowy z czterema towarowymi 
wagonami. (232)

Wagony z ludźmi, wywożące na początku października uchodźców z War-
szawy, już po upadku powstania, na pierwszy rzut oka nie wiążą się wcale 
z czerwienią i choinką. Tu w trakcie frotażowania wydobyty został element 
z głębszych pokładów świadomości – przerwy między pojedynczymi danymi 
łączą i zarazem dzielą tak różne doznania, podkreślając ich odrębność oraz 
skrótowość, dając też zarazem wrażenie elipsy semantycznej.

I właśnie elipsy zasługują na szczególną uwagę w tym dziele i w tej tech-
nice. Są one u tego pisarza nie tylko pominięciem elementów gramatycznie 
i semantycznie z łatwością przewidywalnych w obrębie zdania, lecz często 
także wręcz odwrotnie – przywołaniem potencjalnych znaczeń, które do-
magają się szerszej interpretacji, stają się specyfi czną fi gurą myśli, a więc 
sposobem układania i wyrażania treści w danym miejscu, jak również ele-
mentem konstrukcyjnym całego tekstu. Jak już zauważyła Jolanta Chojak, 
w Pamiętniku z powstania warszawskiego to, co niewyartykułowane, skła-
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da się dzięki elipsom na sens utworu i zamienia pojedynczy tekst w swoisty 
wielotekst543 . 

Elipsa staje się u Białoszewskiego istotnym zabiegiem składniowo-teks-
towym, umożliwiającym ściągnięcie nawet wielu wypowiedzeń w jedno lub 
w szereg przedzielonych kropkami wyrażeń nominalnych, pojedynczych 
słów bez gramatycznych wiązań (czasem z gwałtownymi zmianami w rekcji) 
i z osłabionymi, jak w strumieniu świadomości, połączeniami tematycznymi. 
Sekwencje zdaniowych ułamków służą dynamizacji wypowiedzi: 

Zaczęło się organizowanie. Blokowi. Dyżurni. Kucie piwnic. [...] 
Ustalanie – kto, co. Chyba gazetka już. Powstaniowa. W ogóle powstańcy. 
Się pokazali. W poniemieckim – co popadło: hełmie, butach, z byle czym w ręku
– dobrze, jak strzelało. Wyjrzeliśmy na Chłodną. A prawda: ustalił się front. 
W całej Warszawie. Z miejsca. A raczej ileś frontów. Które ustaliła pierwsza noc.
A dzień zaczął przesuwać. Co doniosły gazetki. Huki były. Wszystkie. Z dział. 
Bomby. Karabiny. (9)

Pisarz dokonuje jakby przekładu wielości i prędkości doznań na ciągi 
oddzielnych słów czy zwrotów, a kropka staje się dlań znakiem o niejedno-
znacznej prozodycznej wartości, jedynie pokazującym grafi cznie koniec ja-
kiegoś odcinka, tj. wymuszającym autorską segmentację. Intonacja może być 
kadencyjna lub antykadencyjna, w zależności od interpretacji – zwłaszcza że 
pojedynczy ciąg ma zwykle strukturę wyliczenia. To objaw charakterystycz-
nego dla Białoszewskiego „rozbratu kropki i zdania”, a więc także składni 
i prozodii, o czym także wspomina w swoim szkicu Chojak544. Można też po-
patrzeć na tak wydzielone drobiny jak na „holofrazy”, a więc bardziej sygnał 
intencji komunikacyjnej niż sposób językowego porozumiewania się.

Efektem dodatkowym, ale i niezwykle istotnym, jest – momentami – brak 
tego, co w tekstologicznej funkcjonalnej analizie zdania nazywane jest tema-
tem, gdyż następuje tu swego rodzaju „wtórna rematyzacja” tekstu. Zanim 
wyjaśnię to zjawisko u Białoszewskiego, warto przypomnieć najpierw, czym 
jest temat (czyli datum) oraz remat (novum) zdania. Jak to celnie ujmuje 
Romuald Huszcza, nawiązując do tradycji badań tekstologicznych:

543 J.  Chojak, Grafi a a iluzja mowy potocznej. W: Pisanie Białoszewskiego. Szkice, red. 
M. Głowiński i Z. Łapiński, Warszawa, Wydawnictwo IBL, 1993, s. 175. Por. też D. Korwin-
-Piotrowska, Białoszewski – cisza (aspekty lingwistyczne). W: Sensualność w kulturze polskiej. 
Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współ-
czesności, praca zbior., red. W. Bolecki [online] http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/articles/bialo-
szewski-cisza-aspekty-lingwistyczne-439/, 2012, data aktualiz. 23.01.2013; tejże, Białoszewski 
– cisza. W: Sensualność w kulturze polskiej..., dz. cyt. [online] http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/
articles/bialoszewski-cisza-438/, 2012, data aktualiz. 23.01.2013.

544 J. Chojak, dz. cyt., s. 177.
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pewne jednostki leksykalne w obrębie zdania, lub też ich grupy, stają się jakby ha-
słami wywoławczymi sygnalizowanymi przez nadawcę odbiorcy, który pod takim 
wskazanym mu hasłem ma zaklasyfi kować treść zdania w swoim umyśle. Człon 
składniowy [...] zasygnalizowany w taki sposób to t e m at  z d an i a. Pozostałe czło-
ny zdania nie zasygnalizowane jako temat należą do re m atu  z d an i a, który jest 
zawsze głównym celem wypowiedzi545.

Dalej autor rozprawy zauważa, iż wykładnikiem takiego tematyczno-
-rematycznego podziału zdania, jest – oprócz szyku zdania i jego treści – także 
intonacja, gdyż niewielka pauza sugeruje granicę między datum a novum 
w obrębie wypowiedzenia546. Natomiast w kolejnym szkicu badacz idzie 
dalej w swoich analizach – i wskazuje, że zdarzają się w języku zdania, które 
nazywa „zdaniami spostrzeżeniowymi”, a które są niezależne kontekstowo 
i dotyczą czynionych właśnie obserwacji, momentu zwracania uwagi na coś – 
np. „Woda cieknie. (Zobacz, co się tu stało.)”547. Nie mają one uprzednio wy-
łożonego tematu, nie są nawiązaniem do czegokolwiek, lecz wprowadzeniem 
w nową sytuację, a zatem są zdaniami czysto rematycznymi, charakterystycz-
nymi dla naturalnego języka. Są to przypadki powszechne, a równocześnie za 
każdym razem na swój sposób szczególne, gdyż treść takiego zdania nie łączy 
się z poprzednimi.

Otóż właśnie u Białoszewskiego – na co chciałabym zwrócić teraz uwagę 
– każdy element z rozparcelowanego zdania, dołożony po kropce, czyli za-
kończony pauzą i zamknięty jako odrębne wypowiedzenie, zaczyna znaczyć 
samoistnie jako postrzeżeniowe „novum”. Na pozór może to dawać poczucie, 
że mamy do czynienia z kolejnymi rozszerzeniami nadrzędnego tematu (któ-
ry można sformułować np. jako wybuch, przebieg czy upadek powstania), 
jak to się dzieje w opisowym wyliczeniu548, ale de facto zabieg taki stanowi 
wprowadzanie wciąż odrębnych danych, które pozostają autonomiczne i dają 
wrażenie natłoku postrzeżeniowych nowości. 

Białoszewski w strukturze wypowiedzi schodzi zatem poniżej relacjo-
nowania zdarzeń lub prezentacji wyglądów, poniżej struktury zdania – jego 
podstawową składową tekstu jest pojedyncze, przeżywane w swojej aktualno-
ści, doznanie, ono jest budulcem zarówno pojedynczych wypowiedzeń, jak 
i całości. Jest to możliwe właśnie dzięki agramatycznemu pauzowaniu, nomi-
nalizacji wypowiedzeń i ich eliptyczności oraz nietypowemu rozczłonkowa-
niu funkcjonalnemu zdań, co razem przesądza o zjawisku rematyzacji tekstu. 

545 R. Huszcza, Tematyczno-rematyczna struktura zdania w językach różnych typów. W: Tekst 
w kontekście. Zbiór studiów, red. T. Dobrzyńska, Wrocław, Ossolineum, 1990, dz. cyt., s. 57.

546 Tamże, s. 62–67.
547 R. Huszcza, Czy istnieją zdania czysto rematyczne? W: Tekst w kontekście, jw., s. 98–99 

i 103.
548 Por. B. Witosz, Opis w prozie narracyjnej na tle innych odmian deskrypcji. Zagadnienia 

struktury tekstu, Katowice, Wydawnictwo UŚ, 1997, s. 100–101.
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Właśnie – można by zaryzykować stwierdzenie, że zjawisko rematyzacji do-
tyczy tu tekstu i efektu, który ma on wywoływać, a nie poszczególnych zdań, 
gdyż te uległy w dużej mierze rozproszeniu. W ten sposób treści domyślne, 
przemilczane stały się niezbywalną częścią utworu, a tekst daje poczucie, że 
czegoś się za jego sprawą doświadcza, a nie tylko odczytuje czy poznaje.

Rozbiciu tekstu na sieć pojedynczych drobnych doznań sprzyjają rów-
nież – widoczne choćby w powyższym opisie wybuchu powstania, a liczne 
w całym utworze – dopowiedzenia i uskoki składniowe. Wymuszona kropką 
agramatyczna pauza w środku zdań, o czym już częściowo wcześniej pisałam, 
powoduje dezorientację, wymusza stawianie pytań oraz szukanie związków 
pomiędzy rozbitymi cząstkami zdania. A przy tym nie zawsze takie uzupeł-
nienie następuje – gdy mowa o blokowych i dyżurnych, to nie ma orzeczenia, 
a po informacji o powstańcach pojawia się ono w taki sposób, że podkreśla 
nagłość i jakby samoistność ich pokazania się („Się pokazali”.), nie ma tu więc 
żadnej nadrzędnej zasady. Parcjalizacja zdań jest w jakiś sposób analogiczna 
do parcjalizacji postrzeżeń – ze skomplikowanej faktury rzeczywistości, swe-
go rodzaju „zlepu wrażeń” (by nawiązać do „zlepu sytuacyjnego” i obrazowa-
nia z Szumów, zlepów, ciągów) wydobyte są, za pomocą tego specyfi cznego 
językowego frotażu, poszczególne składowe. Przyjrzyjmy się dla porównania 
kilku jeszcze takim fragmentom.

Rozbicie całego obrazu i swego rodzaju „składniowy puentylizm” widać 
w poniższym cytacie: 

Przed bramą lej na pół jezdni. Patrzymy z drugiego naszego piętra. Na to. Tłumy na 
podwórzu. Piekło – dalsze nieco – ale bez ustanku. Źle. Tłumy w popłoch. Z paka-
mi, tobołami. Latają. (19)

Następuje tu rozłączenie informacji ze zdania – oddzielona jest czynność pa-
trzenia od kierunku („Na to”.), co też w pierwszym momencie powoduje, że 
to, co przed bramą, i to, co na podwórzu, staje się jednocześnie oglądanym 
obiektem. Czytaniem rządzi więc zasada amfi bologii – możliwości podwój-
nego przyporządkowania drobin składniowych do wcześniejszych i później-
szych elementów. Detaksa powoduje, że słowo „źle” może dotyczyć zwrotu 
„bez ustanku źle” lub ogólnej sytuacji w powiązaniu z tłumami. „Tłumy” wy-
dają się zjawiskiem odrębnym od przenoszonych rzeczy i samego przemiesz-
czania się. Wydzielone orzeczenie „Latają” nie pasuje do wyrażenia „w po-
płoch”, a jednak jakoś odnosi się i do podmiotu, jakim są tłumy, i do owych 
pak oraz tobołów, które z kolei są albo częścią tłumów (jako przydawki przy-
imkowe), albo dopełnieniem do wyrazu „latanie”. 

Można więc powiedzieć, że istnieje pewna analogia między światem 
przedstawionym, w którym dzieje się mnóstwo w jednym momencie, a skład-
nią. Liczne przerwy powodują, że tekst – znacznie silniej niż w wypadku, 
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gdyby został zachowany gramatyczny i semantyczny porządek – działa rów-
nocześnie retroaktywnie i proaktywnie, zatem jest jakby również w trakcie 
ruchu. Paradoksalnie, ten znaczeniowy ruch i gwar, wywołany nagromadze-
niem różnych drobnych elementów oraz ich wzajemnym oddziaływaniem, 
jest wytwarzany przez powstrzymywanie się od kończenia zdań i myśli, przez 
system cięć i przemilczeń – krzyk i milczenie blisko bowiem ze sobą sąsiadu-
ją, a liczba składniowych detrakcji przekłada się na „styl eksplozywny” tego 
utworu (jak to określiła Maria Janion549). 

Przy czym, co warto może podkreślić, zarówno dosłowne wybuchy, jak 
i ich stylistyczne „odpowiedniki” opierają się na krótkości, tj. momentalności 
swego istnienia oraz na ostrym kontraście między milczeniem a spotęgowa-
ną ekspresją. Rozmaite zabiegi detrakcyjne w tekście prowadzą do zagęsz-
czenia sensu, licznych prozodycznych cięć zakończonych kadencją, i do cią-
głego oscylowania między odczytaniem respektującym kropki jako miejsca 
przerwy, które umożliwiają złożenie rozbitego obrazu, a sposobem odbioru, 
w którym kropka jest tylko momentem chwilowego oporu – równie dobrze 
mógłby stać tam wykrzyknik (w takich ilościach niemożliwy i tak do głoso-
wego zrealizowania) albo myślnik. Słowa pomiędzy przerwami wystają w ten 
sposób jakby ponad powierzchnię tekstu, tworząc niepokojący, nieprzewidy-
walny wzór, oddający splątaną materię myśli i postrzeżeń. 

Zauważmy jeszcze, że w Pamiętniku z powstania warszawskiego dochodzi 
do jednoczesnego nałożenia się dwóch procesów – z jednej strony mówie-
nie poddawane jest ciągłej autokorekcie, by ująć rzecz bardziej precyzyjnie, 
z drugiej, notowane jest gwałtowne, spontaniczne następstwo odtwarzanych 
wrażeń czy skojarzeń. Narrator nie wycofuje jednak pierwotnego zapisu – 
poprawki lub uzupełnienia są jawne: 

Chyba dużo przyleciało. Bez wody. Wystraszonych. Że walnęło. Raz. Czy więcej. Bo 
chyba bomba. Blisko. I pociski. Jeden w samą studnię. Chyba część zginęła. No tak. 
[...] Chyba już ma się ściemniać. Czy ściemnia. Pobojowisko jakieś jest. Rannych. 
Zabitych. Usunęli. Już. Ojca nie ma. Zniknął. Wracamy. Nie ma. Siedzimy. Wieczór. 
Nie ma. Gdzie jest? Dlaczego nie ma? Gdzie szukać? Śladów? W takim razie. Nie 
śpimy. Z Zochą. W ogóle wszyscy. W naszej rodzinie. I czekamy. (184)

To posuwanie się wyłącznie do przodu w trakcie pisania, pozostawianie 
w stanie dezorientacji czytelnika, zrywanie kontekstu, rezygnowanie z gra-
matycznych wykładników spójności, skrajna eliptyczność przypominają bar-
dzo styl schizofatyczny (charakteryzowany przeze mnie w cz. III, rozdz. 2.6). 
Język rozpada się, gdy mówiący podmiot traci poczucie kontroli nad opowia-
danymi zdarzeniami, wciągnięty w przeszłe emocje, które „szatkują” zdania.

549 M. Janion, Wojna i forma, w: tejże, Płacz generała. Eseje o wojnie, Warszawa, Wydaw-
nictwo Sic!, 1998, s. 44. 
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Kolejny wymiar detraktywny stanowią ucięte fragmenty pieśni kościelnych 
i powstańczych, które Białoszewski przywołuje – mogą być one czytane jako 
fi gura lub tło, w zależności od widzenia (są jako fi gura reprezentatywne dla 
tego, co było momentalnym doświadczeniem uczestników powstania, nagle 
też dochodzą do świadomości narratora – lecz są też częścią akustycznego 
tła dla bomb, krzyków i zdarzeń). Z pewnością stanowią one „wypukłości” 
obrazu, uwzględnione w trakcie frotażowania. Ich fragmentaryczność bierze 
się nie tylko ze względów praktycznych, trudno bowiem umieszczać wszę-
dzie całe pieśni wewnątrz pamiętnikarskich zapisków, lecz także z pewnych 
wewnątrztekstowych zasad, które da się wydedukować ze sposobu trakto-
wania przytoczeń. Można bowiem zaobserwować trzy metody. Pierwszą jest 
przywoływanie całych niewielkich utworów (219, 239) i względnie autono-
micznych fragmentów, tj. z pełnymi linijkami (np. dwuwersy i zwrotki z koś-
cielnych pieśni i psalmów: 94–95, 122–123) – wtedy chodzi o przypomnienie 
i odtworzenie pieśni. Druga to wybieranie z kontekstu cząstek wersów, by zde-
rzyć je z przedstawianą sytuacją (np. wyimki z Marszu Mokotowa: 212). I trze-
cia – dla nas tu szczególnie istotna – jaką jest posługiwanie się ułamkami pieś-
ni włączonymi w kontekst. Można to obserwować na przykład w scenie, gdy 
z mijanych kolejno przez bohatera piwnic dochodzą cząstki pieśni albo gdy 
równocześnie z kilku miejsc słychać strzępki modlitw (zob. 83–85, 180–181). 

– Za wszystkich tych, którzy zginą tej nocy, i za wszystkich zmarłych: Ojcze 
nasz... w niebie... Twoje... Twoje... ...Twoja... ...ziemi...

Walenie, latają ściany.
– I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom... 
Ta rzeczywistość – marniuchno – dymi – oczy wciąż trzeba wtykać w 

kołnierzyk – albo zatkać rękami [...] oddychanie tym, upał, wszystko gryzie, 
pocenie się – – 

Oooo Paani oo Paani...

I nagle („Najświętsze Serce Jezusa”) liczenie – raz dwa trzy cztery pięć (jest)

Oo Paani

– Oo
– Raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem... (jest)

zmiłuj się nad nami

Coś się wali – – 

Pocieszycielko nasza

– raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem...osiem dziewięć dziesięć... (84–85)
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Cisza, huk i obrazy przerażenia przeplatają się tu z drobinami sakralnych teks-
tów, a literacki frotaż pozwala zmontować z tego pełną dramaturgii kompo-
zycję, w której apozjopeza oraz grafi czne sygnały zamilknięcia (wielokropki, 
wielopauzy, interlinie, niewypełnione wersy) odgrywają fundamentalną rolę. 
Dramatyzm tego momentu został starannie rozplanowany – Białoszewski 
miał dar reżyserski i aktorski, umiał dostrzegać w rzeczywistości jej dra-
maturgiczny, teatralny wymiar, i odzwierciedlać go w tekście. Wyraźna jest 
u niego świadomość roli intonacji, funkcji fatycznej oraz magiczno-rytualnej 
języka, w tym także udziału przerw, cięć i kontrastów w językowej ekspre-
sji550. W pamięci trzeba mieć nie tylko samą teatralną pasję autora, z której 
był znany, lecz również praktykę „przepowiadania” swoich utworów przyja-
ciołom i nagrywania swoich dzieł na taśmę, a także wcześniejsze, „mówione” 
wersje samego Pamiętnika...551. 

Przyjrzyjmy się teraz bliżej tej scenie modlitw z piwnicy. Znajdująca się na 
początku cytatu okrojona do kilku słów Modlitwa Pańska sprowadzona zo-
staje do opozycji niebo / ziemia, a także staje się przypomnieniem, pretensją, 
że ta ziemia jest „Twoja” – czyli z całym dziejącym się okrucieństwem należy 
do Boga (co może równocześnie być błaganiem, pełnym goryczy i desperacji, 
by Bóg zwrócił uwagę na to, co się dzieje). Modlitwy wypełniają momen-
ty między hałasem, są jednocześnie głośnym znakiem nadziei i śpiewnym, 
przeciągłym interludium między spadającymi bombami, są więc – mimo 
swojej wspólnotowej głośności – momentami pełnej napięcia pozornej ci-
szy, która zaraz zostanie przerwana. Ludzki głos wołający o łaskę jest niczym 
wobec huku burzenia domów. Fragmenty inwokacji do Maryi z Pod Twoją 
obronę mieszają się z więznącymi w gardle krzykami przerażenia („– Oo”), 
których nie domyka nawet żaden znak interpunkcyjny. Słychać tylko znowu 
odliczanie przed kolejną bombą, potęgujące napięcie. Zwielokrotnione samo-
głoski w cytowanych przez Białoszewskiego pieśniach z jednej strony oddają 
zaśpiew, z drugiej – kojarzą się z jękami i krzykami przerażenia, tym więc 
silniejszy jest kontrast między nimi, a zaznaczonymi interlinią momentami 
zamierania głosów, w oczekiwaniu na to, co wydaje się nieuchronne. Na bia-
łym tle wyraźnie widać myślniki i chwilową nieobecność słów, a przestrzenne 
rozplanowanie tekstu z daleka przypomina, nomen omen, zapis dramatu.

550 Zob. S. Barańczak, Język poetycki Mirona Białoszewskiego, dz. cyt., s. 92–100
551 Por. M. Białoszewski, Mówienie o pisaniu. W: Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór 

tekstów, oprac. G. Godlewski, A. Mencel, R. Sulima, wstęp i red. G. Godlewski, Warszawa, 
Wydawnictwo UW, 2003; J. Kopciński, Poeta „osobny” w teatrze, w: tegoż, Gramatyka i misty-
ka. Wprowadzenie w teatralną osobowość Mirona Białoszewskiego, Warszawa, Wydawnictwo 
IBL, 1997; J. Fazan, „Ale ja nie Bóg”. Kontemplacja i teatr w dziele Mirona Białoszewskiego, 
Kraków, Universitas, 1998, r. III–IV; J. Stańczakowa, Ocalić wszystko. W: Pisanie Białoszewskie-
go. Szkice, pod red. Michała Głowińskiego i Zdzisława Łapińskiego, Warszawa, Wydawnictwo 
IBL, 1993.
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W omawianym utworze chwile największego napięcia Białoszewski od-
zwierciedla także poprzez wierszopodobny, słupkowy zapis, wydzielający 
w ten sposób poszczególne króciutkie wypowiedzenia. Cząstki utworu często 
kończą się dodatkową przerwą typografi czną, wybiegającą poza konwencjo-
nalną segmentację tekstu prozatorskiego. Cytowany niżej fragment, dotyczą-
cy zbliżania się frontu wschodniego, jest spośród nich najbardziej wyrazisty:

Głosiło to radio i gazetki. Szedł. To znaczy już szedł tu. Naprzeciw. 
Aż stało się.
15 września.
W upał.
Po południu o czwartej. Może. Czy piątej.
Zaczęło się.
Nagle.
Wszystko naraz.
I już tak szło. Jednakowo. (187)

Popatrzmy jeszcze na późniejszy komentarz dotyczący głośności rosyj-
skich dział, zapisany już w zwykłym trybie: „Nie wiedziałem, że tego rodzaju 
huk może istnieć. A znało się bardzo dużo rzeczy. No... Ale.” (188). Wynika 
z tego, że wcześniejsze wypowiedzenia, ułożone w pionie, miały markować 
kolejne, jeszcze bez nieznośnego hałasu, „kroki”, w których zbliżał się front. 
Seria wypowiedzeń oddzielonych od siebie – nie tylko kropkami, a przez to 
i kadencjami, lecz także niewypełnioną częścią linijek – grafi cznie oddaje na-
rastające napięcie przed (jak się wówczas wydawało) rozstrzygnięciem w po-
staci regularnego frontu. A jednocześnie przygotowuje – poprzez wizualną 
ciszę i eliptyczność zdań – do opisywanego potem huku. To także kolejny 
dowód na występowanie w twórczości prozatorskiej (i nie tylko) Białoszew-
skiego opisywanego tutaj „paralelizmu między materiałem tematycznym i ję-
zykowym”, o czym pisał Janusz Sławiński552.

Paralelizm ów widać też świetnie, kiedy przyjrzyjmy się momentom, gdy 
pojawia się w utworze stematyzowana cisza553. Cały utwór pod tym względem 
przypomina nieustające, nieregularne pulsowanie – momenty biegu, nawoły-
wań, bombardowań, rozmów, akcji, zawierające liczne onomatopeje, poprze-
dzielane są informacjami o przerwach, wzajemnym uciszaniu się, milknięciu. 
Zwykle sygnalizowane jest ono przez wyodrębnione słowo „cisza”, po którym 
następuje kropka i często także wizualna przerwa – wygłos słowa tym moc-
niej zbiega się z jego sensem. Są zwłaszcza takie trzy miejsca w utworze, które 
przez tę podwójnie podkreśloną ciszę robią szczególne wrażenie – pierwsze 

552 J.  Sławiński, Miron Białoszewski „Leżenia”. W: Czytamy wiersze, wyb., oprac. i wstęp 
J. Maciejewski, wyd. II popr., Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1973, s. 355. 

553 Por. D. Korwin-Piotrowska, Białoszewski – cisza, dz. cyt. 
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to sekundy między osuwaniem się pięter nad zgromadzonymi w piwnicy 
ludźmi, a zrozumieniem, że jednak strop wytrzymał i nie nastąpi śmierć. 
Wszyscy wtedy zamarli:

Dwa sklepienia razem runęły z pierwszego piętra na parter, więc teraz my. [...] Było 
cichutko. Była kompletna cisza. Tylko coś szumiało, osypywało się, jeszcze osypało 
się, osypało... 

Powtarzające się słowa nazywające ciszę w klauzuli dwóch kolejnych zdań, 
a potem wyrazy dotyczące sypania się tworzą dźwiękonaśladowczą harmo-
nię, która wraz z wielokropkiem daje poczucie, że wszystko to trwało długo 
i że intensywność ciszy, również groza związana z nią była dojmująca, bo 
w każdej sekundzie mogła nastąpić katastrofa.

Drugie miejsce wiąże się z chwilą zbiorowego wyznania win i przyjęcia 
komunii z pragnienia (97):

– Teraz odmówimy wszyscy razem na głos Spowiedź powszechną. 
„Spowiadam się [...] moja wina, moja wina, moja bardzo wielka 
wina”.

Cisza.
– A teraz – powiedział ksiądz [...] przyjmiemy wszyscy komunię świętą 
z pragnienia. – Tu krótka modlitwa. Cisza. Wszyscy pochylili głowy. I już. 

Moment, gdy w towarzyszący powstaniu pośpiech wkrada się sacrum, jest 
zaznaczony słowem „cisza” i grafi czną bielą, choć przecież cisza z ostrzałem 
na górze i tłumem zgromadzonym w podziemiach była de facto niemożliwa 
– realizowała się, podobnie jak sakrament, w pragnieniu. 

A trzeci przejmujący fragment to chwila wyjścia z kanałów – tu najpierw 
jest kilkakrotnie mowa o ciszy, potem są wykrzyknienia spowodowane ra-
dością na myśl o spotkaniu z bliskimi, a następnie obraz, który ciszę pokazu-
je, domknięty wizualnie pustą resztą linijki:

Żywe domy z żywymi ludźmi. Nie pali się. Nawet cisza. Może coś. Ale jak 
na to, co wtedy pamiętam, to było kompletnie cicho. Halina! Ojciec! Niebo. 
Zapach. Noc.  (146)

Po przeżytym piekle, huku bombardowań i palącego się miasta zwykły wie-
czór i nawet względna cisza zamieniają się w symboliczną całkowitą ciszę, 
w zapomniany już spokój. Mrok i cisza współgrają z ograniczonymi do po-
jedynczych rzeczowników wypowiedzeniami oraz następującym potem bra-
kiem słów, wizualizującym zamilknięcie i pokazującym moment uświado-
mienia sobie poprzez łagodne zmysłowe doznania, że życie wciąż trwa i że 
chwilowo jest bezpiecznie.

Współpracę tekstury i tematu widać jeszcze lepiej, gdy opisywany jest 
upadek powstania – zapisy w oddzielnych linijkach podkreślają etapy i bez-
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względność kapitulacji. Trochę to przypomina swoją lapidarnością zbiór 
meldunków lub konstrukcję apelu poległych, w którym następują przerwy 
po każdym wspomnieniu zmarłego:

Żoliborz.
Powązki – tu wiem mało (stracone chyba 4 sierpnia).
Wola – wiadomo co.
Ochota [...]
Mokotów – co wyżej.
Czerniaków – wiadomo.
Po kapitulacji Żoliborza [...] Zostało tylko Śródmieście. A w 

Śródmieściu co? Że ta Krucza była? Z przecznicami? Czy Złota? I to 
tak na niby. 

A reszta?
W gruzach.
Po reszcie.
Więc co? (213)

Pustka w linijkach oddaje brak słów i jednocześnie zniknięcie całych 
połaci miasta. Język, z jednej strony, nie jest w stanie unieść opisu klęski, 
rozmiaru strat, z drugiej – właśnie to robi przez zminimalizowanie mowy, 
naśladowanie mówienia z trudem oraz gest pokazywania bezradności, pustki 
w formie kartkowej bieli.

Również ostateczny dzień kapitulacji i wewnętrzny chaos bohatera-nar-
ratora znajdują swoje odzwierciedlenie w teksturze. Zamiast własnych słów 
narrator używa kolażowo zestawionych wersów z pieśni, piosenek i modlitw, 
pooddzielanych przerywanymi liniami. Każdy z nich jest urwany, razem wy-
glądają jakby tworzyły jeden poszarpany utwór: 

Czoł-gi przez Marszałkowską,
Czoł-gi przez Nowy Świat...
– – – – – – – – – – 
Pamiętasz noc lipcową...
– – – – – – – – – – 
Fika w lewo, fi ka w prawo...
– – – – – – – – – – 
Cała Warszawa wykrzyknie nam hallo...
– – – – – – – – – – – – – – 
Pod rękę przez cały Mokotów...
– – – – – – – – – – 
Do broni, Jezus Maryja, do...
– – – – – – – – – – 
Pod Twoją obronę...
– – – – – – – – – – 
Na lwa srogiego bez obawy siądziesz...  (225)
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To kapitulacja nie tylko miasta, ale i przedwojennej oraz wojennej pamięci, 
moment rozsypania się wszystkiego, co było dotąd znane – pozostają jedynie, 
dzięki frotażowaniu, słowne ruiny. Dawna i z czasów powstania Warszawa 
spotykają się w tych cytatach, podobnie jak tradycja romantyczna i religijna 
z brutalną rzeczywistością wojenną. Zdanie tuż pod spodem tego wylicze-
nia: „Mąciło się w głowie” podsumowuje to wrażenie. Upadek powstania to 
rozpad świata – tekst w formie ikonicznej to odzwierciedla. Przerywane li-
nie stanowią nie tylko granice między cytatami, ale same w sobie są formą 
złożoną z wielomyślników; tworzą jednocześnie poprzerywaną barierę oraz 
sygnalizują miejsce wydłużonej przerwy. Taki zapis uświadamia, jak bardzo 
wszyscy, w pewnym sensie, jesteśmy złożeni z cytatów – w trudnych momen-
tach doświadczenie fi ltruje w nas zasłyszane teksty i pozwala wypłynąć na 
wierzch tym fragmentom, które pozwalają mówić „za nas”, gdy brakuje nam 
chwilowo własnego głosu. W odstępach między mówieniem świadomym, 
jakim jest poddana rygorom składni narracja, odzywa się w ten sposób mó-
wienie nieświadome, słychać wtedy język wewnętrzny, głos wyrwany wprost 
z milczenia – i po chwili zapadający się w nie z powrotem. 

Jak widać, technika literackiego frotażu obejmuje w Pamiętniku z powstania 
warszawskiego rozmaite aspekty jego tekstury. I tak jak w wierszu znaczenio-
twórczą rolę pełnią m.in. działy międzywyrazowe śród- i międzywersowe 
(średniówki i ich zatarcia, węzłowe punkty wersu, przerzutnie), tak w prozie 
Białoszewskiego taką funkcję pełnią granice i prześwity między poszczegól-
nymi wypowiedzeniami, linijkami tekstu czy użytymi cytatami. Zjawiska te 
bowiem pozwalają uwypuklić poszczególne ziarna doznań, które składają się 
na uchwycone w ten sposób przez pisarza niepowtarzalne doświadczenie, ja-
kim było przeżycie z innymi cywilnymi mieszkańcami Warszawy sześćdzie-
sięciu trzech dni powstania.



3.  Ubytki mowy, ubytki świata: 

Biała Maria Hanny Krall 

Wydane już w XXI w. książki Hanny Krall, tj. To ty jesteś Daniel, Wyjątkowo 
długa linia, Król kier znów na wylocie oraz, jak twierdziła autorka, pożegnalna 
Biała Maria554 wyraźnie tworzą nową jakość w jej twórczości555 – znacznie 
większą rolę odgrywa w nich to, co niedopowiedziane lub niewypowiedzia-
ne. Początek zmian556 wyznaczony jest właśnie przez zbiór opowiadań pt. 
To ty jesteś Daniel z początku tego stulecia, co od razu dostrzegli Wojciech 
Tochman557 oraz Maria Janion. Słusznie jednak Janion pytała w swojej, wyda-
nej w 2001 roku, pracy pod znamiennym tytułem Trupy i forma, czy pisarka 
„zmierza ku milczeniu, czy też szuka nowego języka?”558. Odpowiedź można 
wyrazić słowami samej badaczki ze szkicu o Różewiczu, gdzie czytamy, że: 
„Mówić milczenie to co innego niż milczeć”559. Jak się wydaje, Hannie Krall 
udało się bowiem połączyć obie możliwości – i w ostatniej dekadzie pisarka 
podjęła próbę nowej formy, szukania nowego języka, która jest zarazem „mó-
wieniem milczenia”. Niezwykłej kondensacji i jednocześnie selekcji, a przy 
tym eliminacji wszystkiego, co wydawało się zbędne, ulegają w jej nowszych 

554 H.  Krall, Nieopłakanie, rozm. przepr. W.  Tochman [online] http://wyborcza.pl/
1,76842,9511974, Nieoplakanie.html, 28.04.2011, dostęp: 25.02.2014; por. Nowa książka Hanny 
Krall. To już ostatnia? [art. sygnowany „han”]. W: Gazeta Wyborcza, 8.05.2011 [online] http://
wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,9560278,Nowa_ksiazka_Hanny_Krall__To_juz_
ostatnia_.html, dostęp: 22.02.2014.

555 Pominęłam Różowe strusie pióra ze względu na to, że są wyborem z listów do pisarki, 
choć też podlegają zasadzie eliminacji słów.

556 Zresztą być może zmiana nastąpiła nie bez wpływu licznych głosów krytyki – zarzut 
„nadmiaru formy” padał od początku tej twórczości, jeszcze przed podjęciem wątku Zagła-
dy, później właśnie szczególnie w odniesieniu do utworów poświęconych tej tematyce. Zob. 
J. Antczak, Reporterka..., dz. cyt., zob. s. 28 i nast. Por. cytaty z krytyków: M. Janion, Trupy 
i forma, w: tejże, Żyjąc..., dz. cyt., s. 402–403.

557 H. Krall, Coraz mniej słów, rozm. przepr. W. Tochman, „Magazyn Gazety Wyborczej” 
27.04.2000.

558 M. Janion, jw., s. 409.
559 M. Janion, Nadmiar bólu, w: tejże, Żyjąc..., dz. cyt., s. 202.
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utworach: zapis tekstowy, narracja, mowa niezależna, zakres wiedzy o świecie 
przedstawionym – aż do tak bardzo „białej” Białej Marii560. 

O tym dziele Hanny Krall można by powiedzieć, używając autokomen-
tarza Alessandra Baricco do Jedwabiu: „Każda historia ma swoją muzykę. 
Ta ma muzykę białą”561. „Biała muzyka” to dla włoskiego pisarza (a też kry-
tyka muzycznego) muzyka ciszy, związana w tekście z powściągliwością 
słów, ograniczaniem efektów, uwzględnianiem sfery niewyrażalnego. Warto 
też może w tym miejscu przypomnieć, że w teorii muzyki znane jest celowe 
używanie ciszy oraz pauzy dla osiągnięcia efektu semantycznego. Muzyczna 
retoryka, o czym pisałam wcześniej (cz. II, rozdz. 4), wskazywała, jak z ich 
pomocą zobrazować grozę, wzruszenie, oburzenie, utratę, tęsknotę, rozłąkę, 
śmierć, westchnienie, łkanie czy niemożność wydobycia głosu z wrażenia. 
W utworze Krall – dzięki maksymalnie dyskretnej narracji, za to obfi tującej 
w system skrótów, przemilczeń, domysłów i pauz – emocje, choć nienazwane, 
są bardzo silnie odczuwalne. Grafi czny oraz właśnie quasi-muzyczny system 
umilknięć i pauzowań uruchamia te wszystkie sensy, a biel z milczeniem wpi-
sane są łącznie w metaforyczne znaczenie i teksturę utworu. 

Kolor ma też oczywiście – w tej opartej na faktach historii – związane 
z treścią, symboliczne znaczenie: tytułowa „Biała Maria” to nazwa serwisu 
z fabryki Rosenthala (nadana od imienia jego ukochanej), porcelany o wyjąt-
kowej bieli, formie i delikatności. I jednocześnie aluzja do „Białej Marianny”, 
czyli typu marmuru, z którego zrobiony jest grobowiec bohatera J.S. Czło-
wiek ten wraz z żoną odmówił zostania udawanym rodzicem chrzestnym dla 
ocalenia żydowskiego dziecka, był katolikiem, obydwoje nie chcieli dawać 
fałszywego świadectwa. Po wojnie, mimo że wierzący, był zaangażowanym 
ubekiem. Jego żona zaś dostała komplet „Biała Maria” od wysiedlanej Niem-
ki, w zamian za ofi arowaną na drogę słoninę. Ale przede wszystkim imię 
Maria nosi osoba, która bez wahania, z całkowicie czystymi intencjami, 
udzieliła pomocy żydowskiej matce z tą nieochrzczoną córeczką, podając się 
na komisariacie za siostrę aresztowanej kobiety. Zaświadczyła w ten sposób 
o ich „dobrym” pochodzeniu, a naraziła na śmiertelne niebezpieczeństwo 
własną siostrę (z szóstką dzieci), od której wzięła dokumenty. Motyw Marii 
przewija się przez pierwszą część utworu niczym motyw muzyczny, łącząc 
różne rozsiane wątki, w tym reżysera Krzysztofa Kieślowskiego, który napisał 

560 Wszystkie cytaty pochodzą z wydania: H. Krall, Biała Maria, Warszawa, Świat Książki, 
2011 (w nawiasach podaję dalej już tylko nr strony). W wydaniu II, które ukazało się już po za-
kończeniu tej pracy, w 2014 roku, autorka powieści zamieściła dodatkowo część IV (tam m.in. 
rozmowa z T. Różewiczem). Ponieważ jednak nie zmienia to moich wcześniejszych obserwacji 
dotyczących tekstury, pozostawiam rozdział bez zmian.

561 Komentarz autora znajduje się w polskim wydaniu na drugiej stronie okładki – 
A. Baricco, Jedwab, Warszawa, „Czytelnik”, 2005.



227Ubytki mowy, ubytki świata...

wraz z Krzysztofem Piesiewiczem scenariusz do 8. części Dekalogu na pod-
stawie tej historii, ale dodał od siebie szczegóły. Zwieńczeniem jest w zakoń-
czeniu książki opis odwiedzin u Marii Ostrowskiej w domu opieki (chce być 
po śmierci zawinięta w biały, a nie czarny worek i jechać białym, nie czarnym 
samochodem) oraz jej zdjęcie z informacją, że została nagrodzona medalem 
Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. 

Krall stara się zrekonstruować szczegóły z przeszłości, niczym archeo-
lodzy, którzy mają dostęp jedynie do zachowanych szczątków przedmiotów 
i tekstów. Empatyczna narracja wraz z wypowiedziami bohaterów jednak 
w wielu momentach zanika, czy raczej, jak by powiedział Celan, ma „prze-
możną skłonność do zamilkania”562. Nie jest to bowiem operacja jednorazo-
wa czy sporadyczna, lecz ciągła wieloaspektowa właściwość stylu i tekstury, 
pokazująca naocznie i w treści utworu, jak mocno słowa stawiają opór, gdy 
przychodzi im przedstawić doświadczenie losu, żydowskości, Zagłady, śmier-
ci, a ponadto splot zbiegów okoliczności, zawirowań pamięci, sensualnych 
doznań z nieobecnego już świata. I jak opór stawia rzeczywistość, gdy ma być 
opowiedziana, bo opowieść jest próbą uporządkowania, nadania logicznych 
połączeń, a sploty zdarzeń i pamięć są poza takimi związkami. 

Widoczny tekst jest chwilami niemal zakryty przez przenikające go – 
niczym nagromadzenie pauz, dające efekt suspiratio w muzyce – milczenie. 
Oto przykład z rozdziału pt. Rodzice chrzestni, z przejmującym „chropowa-
tym” stylistycznie pytaniem „Co milczysz?”, które zadają sobie małżonkowie 
przed podjęciem ostatecznej decyzji o pójściu lub nie z małą Żydówką do 
obiecanego chrztu. Nie jest to tylko elipsa, skrót z banalnego zagajenia „Co 
tak milczysz?”. Pytanie to uświadamia, że dochodzi tutaj do eksplikacji treści 
ukrytych, że jesteśmy świadkami tego, co „mówi milczenie”. 

Jakbyśmy mieli dzieci, też byśmy chrzcili tak pięknie... Co milczysz?
Myślę.
Że co?
Że jak rodzice... Ojca już nie ma, matka w każdej 

chwili... Wtedy my z nią już na zawsze?
Na zawsze. Ksiądz mówił.
Co milczysz?
W zakrystii będziemy chrzcili, pod krzyżem. [...] Dobrze tak 

kłamać przy Nim? Ani wiary od kościoła ona nie żąda, ani w kościół 
nie wierzy, nawet imienia prawdziwego nie wymawia. Wiesz chociaż 
jak ma na imię?

562 P. Celan, Meridian. Przemówienie, dz. cyt.
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Tak mogło to wyglądać
Tak mogliby rozmawiać i w twoim fi lmie, trzeba tylko dodać 

okupacyjne realia.  (12–13)

Urwane zdania, niedokończone myśli, dialog małżonków zapisany bez pauz, 
który przypomina jeden wspólny, coraz bardziej zbliżający się do negatyw-
nego rozstrzygnięcia, monolog – wszystko to kończy się pytaniem i białym 
pasem dodatkowej interlinii między partiami tekstu. Hipotetyczna rozmowa, 
gdy odtwarza emocje, zapisana jest z pomocą minimalnych replik, natomiast 
argumenty są już rozpisane w pełniejszej formie. Moment uświadomienia 
sobie tego, że nawet nie znają prawdziwego imienia dziecka mógł przesądzić 
o decyzji – jest tam nagła przerwa (niczym muzyczna abruptio), niedokoń-
czenie wątku rozmowy, podkreśla też ona kompozycyjne cięcie, będące za-
kończeniem sceny.

Kolejny przykład pochodzi z rozdziału, który jest jakby skierowany w ca-
łości do nieżyjącego już Marka Edelmana, stąd tytuł M.E. Splatają się tam 
różne czasy i losy, a tekst jest pełen – akcentowanych drobnymi akapitami 
– milczących przejść między nimi, jest jakby w taki sposób szatkowany przez 
powiązane ze śmiercią kilku osób milczenie. Wchodzi ono między cząstki 
opowiadania, przenika i otacza cytowane strzępki rozmów: 

Telefon z Meranu: zaproszenie na wieczory literackie. Poezje 
Sebalda, proza Herty Műller i mój Król kier.

Meran? Chętnie. Zobaczę, dokąd się wybierał Marek Edelman 
z Grażyną Kuroniową. 

Grażyna umierała, Jacek siedział, a M.E. opowiadał bajkę [...]
Jak wyzdrowiejesz, mówił Grażynie M.E.[...] wybierzemy się do Meranu.
Powozem mieliśmy jechać, opowiadał mi M.E. [...]

Grażyny nie ma.
Jacka nie ma. [...]
Drogi M.E., miałam powiedzieć. Nie zdążyliście. Nie żałuj. Tamtego 

Meranu już nie ma. 
Nie zdążyłam powiedzieć.
Nie ma M.E. (30–32)

Jeśli więc chodzi o efekty procesu twórczego, to ani techniczne słowo 
„rekonstrukcja”, zakładające odtwarzanie czegoś z pozostałości, które świad-
czą o wcześniejszej konstrukcji, ani emocjonalne „ocalenie od zapomnienia” 
czy „dawanie świadectwa” nie oddają istoty rzeczy, gdyż zakładają pieczo-
łowite porządkowanie zdarzeń. Nie jest to również, jak u Kapuścińskiego, 
rodzaj narracyjnej i parabolicznej ekwiwalentyzacji postrzeganego świata
– Krall nie tworzy wykończonych, całościowych obrazów, nie snuje, jak to 
robiła dawniej, barwnych opowieści niepostrzeżenie zamieniających się 
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w „baśnie udokumentowane”563. Sama autorka mówi w wywiadach o swoim 
warsztacie:

Dosłownie powtórzone zdania są rozwlekłe i nudne. Ja zagęszczam, z wielu zdań 
robię jedno. Dokładnie takie zdanie mogło w ogóle nie paść, a mimo to jest praw-
dziwsze niż wypowiedziane. (91)

[...] każda następna książka jest bardziej skondensowana od poprzedniej. W każdej 
kolejnej jest mniej słów. (107)

Droga, którą szłam od Hipnozy do To ty jesteś Daniel, jest drogą do pustki, do bia-
łych miejsc, do milczenia. Muszę pójść inną drogą. Tyle na razie wiem. (117)

Miewam czasami dojmujące, fi zyczne uczucie, jakby kiedyś istniał pełny, całkowity 
obraz [...]. Później ten obraz się rozproszył. Od czasu do czasu znajduję cząsteczki, 
które do siebie pasują. (139)564

Najtrafniejsza wydaje się autocharakterystyka z wywiadu udzielonego 
Wojciechowi Tochmanowi, gdzie reporterka przyrównuje swój sposób opisy-
wania postaci do zabiegów konserwatorskich na zamku w Lublinie – zacho-
wano tam ubytki, w tym białe, niewidoczne twarze, by być wiernym wobec 
zniszczonego oryginału565. A więc byłaby to nie tyle rekonstrukcja losów, ani 
ich konstrukcja, lecz specyfi czna „konserwacja zachowawcza”, podczas której 
utrwalone zostaną pozostałości czyichś wspomnień, zanotowane różne zwią-
zane z nimi dane, wyciągnięte z archiwów, listów, innych rozmów? Autorka 
jednak nie tylko przedstawia fakty, dokumentuje spotkania ze świadkami, 
lecz – jak sama pisze – dokonuje zagęszczenia, opracowuje formę, ogranicza 
słowa, co przypomina o tym, że każda konserwacja jest jednak ingerencją, 
częściowym wypełnieniem czy „opatrzeniem” zniszczeń, znakiem swojego 
czasu; wymaga choćby zapobieżenia postępującej erozji. Krawędzie tego, co 
autentyczne, możliwe do uratowania, oraz co bezpowrotnie utracone muszą 
więc zostać starannie zbadane, rozpoznane, czasem przez to nadwerężone. 

W wypadku techniki pisarskiej Krall można powiedzieć, że autorka 
równocześnie skupia się na całościowym efekcie, wrażeniu nagromadzenia 
dostępnych danych (podawane są imiona, nazwiska, zdarzenia, także typy 
tkanin, kształty przedmiotów, kolory, najmniejsze ślady dowodzące czyjegoś 
istnienia, jest nawet kilka zdjęć) oraz na ubytkach. Z czasem okazuje się, że 

563 To, oczywiście, aluzja do wyboru reportaży Krzysztofa Kąkolewskiego pod takim 
tytułem. 

564 J. Antczak, Reporterka. Rozmowy z Hanną Krall, wyb. i oprac. J. Antczak, Warszawa, 
Rosner i Wspólnicy, 2007.

565 H. Krall, Coraz mniej słów, dz. cyt.
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te drugie zaczynają jakby być ważniejsze. Są one nie tylko tym, co – z bra-
ku żywych świadków – jest nie do odtworzenia, co się nie zachowało, czego 
w opowiadanych historiach brak. Wiążą się one także z ciągłym procesem 
„ubywania”– i ludzi oraz przedmiotów w tamtym świecie z przeszłości (wszak 
mowa jest głównie, choć nie tylko, o wojnie, bohaterowie mówią o różnych 
formach śmierci), i tamtego świata (gdyż z każdym rokiem mniej jest osób, 
które mogą o nim opowiedzieć, zaciera się pamięć, ulatniają się szczegóły). 
Ubywa też języka do opisu i możliwości odpowiedzi na najważniejsze pyta-
nia – z książki na książkę pisarka coraz więcej zostawiała pytań, wątpliwości, 
nieusystematyzowanej wiedzy, niepołączonych informacji, a Biała Maria wy-
maga właściwie kilkakrotnego przeczytania, by móc połączyć rozdrobnione 
i achronologicznie pokazane cząstki. To nie jest w ogóle jedna opowieść, lecz 
wiele czasem krzyżujących się, a czasem ledwie stykających się ze sobą bądź 
tylko analogicznych względem siebie czy po prostu zestawionych obok wąt-
ków. Owa „niecałościowość semantyczna” (by użyć ponownie określenia566 
Kazimierza Bartoszyńskiego) odbija się w teksturze i zarazem z niej się wy-
łania – wydaje się pochodną takiego właśnie postrzegania świata, w którym 
znaki i sensy są rozproszone, choć nieustannie wytwarzają jakieś niosące za-
rys wątków konfi guracje.

Akcent w tym utworze przeniesiony jest bowiem z opowiadania czyichś 
losów na specyfi czny dialog między „milczeniosłuchaniem” a „milczenio-
mówieniem”, apofatyczna narracja z włączonymi apofatycznymi monologa-
mi i dialogami odwraca się zupełnie od czytelnika, który jest pozostawiony 
sam sobie z obcym i fragmentarycznym materiałem. Dyskomfort poznawczy 
powoduje, że można albo odrzucić lekturę, albo zacząć nie tyle wypełniać, bo 
to niemożliwe, ile zmniejszać informacyjne luki. Maleńkie, ponumerowane 
i posiadające własne tytuły (z wyjątkiem wspomnianych dwóch) rozdziały, 
ułożone są w większych częściach, w ponownej lekturze odsłaniają system za-
leżności. Części nie są równe, tylko pierwsze dwie są podzielone na te drob-
niejsze numerowane ustępy (kolejno po 25 i 16 elementów567), trzecia jest już 
ich pozbawiona. A i same minirozdziały też mają różną długość (od kilku 
zdań do kilku stron) oraz zawartość (dotyczą następnej, jedynie wzmianko-
wanej gdzieś uprzednio osoby lub stanowią kontynuację poprzedniego czy 
wcześniejszego rozdziału). Nic tu nie jest przewidywalne.

O tym, że burzenie porządku to celowy zabieg, świadczą słowa narratorki, 
ułożone w osobnym, czwartym minirozdziale pierwszej części, jednym z tych 
dwóch w utworze, które pozbawione są tytułu. Oto cały ten rozdział, który 
wygląda na przelotną uwagę w rozmowie, odpowiedź na zarzut, a przecież 

566 K. Bartoszyński, O fragmencie, w: tegoż, Powieść w świecie..., dz. cyt.
567 W wydaniu, z którego korzystam, jest błąd – w drugiej części dwa kolejne podrozdziały 

mają ten sam nr 9.
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stanowi istotną dla odczytania utworu zachętę do współdziałania z tekstem 
i jego milczeniem:

4. ***
No, nie jest po kolei, przecież wiem.
Powinno być – „Marek jestem”.
Potem rozmowa o chrzcie.
Potem – „Masz może fałszywe...?”.
A musi być po kolei?
To sobie przestaw.  (16)

Konstrukcja Białej Marii opiera się bowiem – przynajmniej w dwóch 
pierwszych częściach – na nadrzędnej ramie, jaką jest rozmowa z Krzysz-
tofem Kieślowskim, zmarłym przyjacielem Krall (zresztą niemal wszystkie 
osoby występujące w tej książce, które były dla autorki ważne, już nie żyją – 
ich namacalna nieobecność tworzy dodatkowo, jak to było widać w rozdziale 
o Edelmanie, „białą” aurę książki). Nawet pierwsze zdanie utworu jest pyta-
niem, które jako reżyser postawił kiedyś przyjaciółce, prosząc, by pomogła 
mu znaleźć fabułę do tej części Dekalogu. Kontekst ten jednak w ogóle nie jest 
osobno wprowadzony, stematyzowany jako rama – pozostaje w domyśle, da 
się go odtworzyć z aluzji, kawałków zapisanych rozmów i wspomnień, zwro-
tów do adresata. 

Jeszcze głębiej, bo zupełnie poza książką znajduje się osobista historia Krall 
– odmowa poświadczenia nieprawdy przez J.S., by dziewczynka mogła uzy-
skać świadectwo chrztu oraz scena ocalenia przez Marię z kolejowego komisa-
riatu przydarzyły się jej naprawdę. Tak więc jednym z powodów wyraźnego, by 
tak rzec, „wycofania słów ze słów”, pisania z ciągłym odesłaniem do wartości 
domyślnych, było właśnie dotykanie przez autorkę568 własnego traumatyczne-
go przeżycia. Rację ma Tadeusz Sobolewski, pisząc w recenzji z tej książki, że 
„Może z tej jednej sytuacji wywodzi się całe pisarstwo Hanny Krall?”569.

Pytanie „A musi być po kolei?” nie jest tylko pytaniem o warsztat i nar-
rację jako sposób układania historii. Skoro nie było intencją autorki pisanie 
porządkujące, wytwarzanie efektu fabularnego, to znaczy, że nadanie kolej-
ności, przedstawienie ciągu przyczynowo-skutkowego oraz chronologii nie 

568 M.  Krall, Gra o moje życie. W: „Ten jest z ojczyzny mojej”. Polacy z pomocą Żydom 
1939–1945, oprac. W. Bartoszewski i Z. Lewinówna, wyd. II rozszerz., Kraków, Wydawnictwo 
Znak, 1969, s. 410 i nast.

569 T.  Sobolewski, Hanna Krall, „Biała Maria”, „Gazeta Wyborcza”, 02.05.2011 [online] 
http:// wyborcza.pl/1, 75475,9527043,Hanna_Krall___Biala_Maria_.html#ixzz2tI2z7Tz9, dostęp: 
28.02.2014.



Interpretacje milczenia232

jest wartością dla tego opowiadania i opisywanego przezeń świata. Jedno 
wyjaśnienie takiej konstrukcji wynika z pierwszych trzech nagłówków, po 
których nastąpił komentarz. Ciąg: Matka, Rodzice chrzestni, Marek (cho-
dzi o człowieka, który przypadkowo nakrył poza szafą ukrywającą się tam 
dziewczynkę, ten sam motyw zresztą pojawił się wcześniej w Sublokatorce) 
układa się wokół najważniejszych, przełomowych doznań dziecka, alter ego 
Krall – to po prostu hierarchia emocjonalna. Drugim powodem jest kwestia 
pamięci i zawartości notatek – wydobyty z pamięci własnej i cudzej szczegół 
łączy się subiektywnie z kolejną historią na zasadzie kłącza. Ale jest i trzecia 
przyczyna. Być może każda próba nadania porządku nadzwyczajnym zbie-
gom okoliczności, analogiom, zbieżnościom imion czy nazw jest kompletnie 
bez sensu, gdyż rzeczywistości, ludzkich decyzji, przebiegu Zagłady, a nade 
wszystko losu i przypadku, który nim rządził, nie da się zrozumieć. Nie ma 
języka do opisu przypadkowości, bo całkowity przypadek i opowiadanie stoją 
w opozycji. To zresztą, jak wiadomo, jedna z przyczyn kryzysu reprezentacji 
w powojennej literaturze570.

W przypadku łączą się zaskoczenie i swego rodzaju oczywistość, koniecz-
ność (kiedy już się stał, nie ma alternatywy), potencjalna zguba i możliwe 
ocalenie – przypadek jest wypadkiem, odstępstwem, niemożliwością, więc 
umieszczenie go w sekwencji zdań lub, jak to w życiu, w sekwencji przypad-
ków właśnie, niszczy jego jednostkowość. Krall próbuje włączyć przypad-
kowość i wspomniane ubytki (w pamięci, świecie, w wiedzy o zdarzeniach, 
w rozmowach) w strukturę tekstu. Jednostką tekstu nie jest nawet wątek jed-
nej osoby czy epizod, lecz życiowy paradoks, zbieg okoliczności, obrót Losu 
– prześwity między fragmentami oraz numeracja wzmacniają tylko wrażenie 
absolutnej nieprzewidywalności, wszystko ze wszystkim się łączy i jedno-
cześnie do siebie nie przystaje, wydaje się niemożliwe. 

Paradoks i przypadek zamknięte są również w najkrótszym minirozdziale, 
drugim, który nie ma tytułu. Obejmuje trzy zdania:

7. ***
J.S. przydał się na Ziemiach Zachodnich. Na życzenie generała brygady. 

(O którym mówiono – Marek, taki pseudonim podczas wojny).    (19)

570 Por. cytowaną już uwagę Franka Ankersmita: „Narracja jest dośrodkowa, doświadcze-
nie jest odśrodkowe”, a także słowa z dalszej części wywodu: „język, podobnie jak farba obrazu 
[...] »zużywa się« [...] lub »zatraca się« [...] w użyciu”, dz. cyt., s. 245. Por. Ubertowska, Na gra-
nicy wypowiadalności, w: tejże, Świadectwo – trauma – głos, dz. cyt., s. 168 i nast.
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Ponieważ poprzednia cząstka miała tytuł „J.S., ojciec chrzestny”, a kończyła 
się wypowiedzią samego generała: „Znam J.S., oddany jest naszej sprawie [...] 
Może przydać się w milicji lub bezpieczeństwie na Ziemiach Zachodnich”, 
to ustęp opatrzony numerem siedem mógłby z powodzeniem stanowić kon-
tynuację poprzedniego. Mógłby mieć również tytuł, jak to się kilkakrotnie 
w książce zdarza, będący powtórzeniem inicjałów bohatera oraz informacją, 
że to ciąg dalszy. Jednak tak się nie stało. To nie tylko rodzaj wyjaśnienia, 
„przypisu” do poprzedniego rozdziału, tak jak „przypisem”, dopowiedze-
niem do pierwszych trzech cząstek była uwaga na temat kolejności zdarzeń, 
to także podkreślenie zbiegu okoliczności, który decyduje o dalszym losie. 
Tak się bowiem składa, że koniec końców zginą obydwaj mężczyźni, skaza-
ni w politycznym procesie. Wysłanie J.S. przez generała „Marka” na Ziemie 
Zachodnie, gdzie potem J.S. wysiedlał Niemców (a z jednym z nich, mala-
rzem, zaprzyjaźnił się i nie przekazał wszystkich informacji UB o nim), było 
początkiem ich obu drogi do śmierci571.

Wyławianie koincydencji to ulubione wspólne zajęcie Krall i Kieślowskiego, 
dlatego środkowa część Białej Marii oparta jest na podsuniętym przez niego 
motywie dwóch poruczników Wojska Polskiego o tym samym nazwisku – je-
den, z nieznanych powodów, zostaje zastrzelony tuż po wyzwoleniu, oprócz 
niego ginie z rąk przypadkowych osób kilku z pozostałych przy życiu 30, 
z trzech tysięcy, okolicznych Żydów oraz paru akowców i ubeków. Drugi 
idzie do cywila, swoje wyposażenie porucznika zdaje w Muzeum Wojska, 
zostaje inżynierem, ma syna, który zajmie się budowaniem, m.in. Muzeum 
Żydów Polskich. 

Los pierwszego zamyka się w cyklu powojennych śmiertelnych rozra-
chunków i przedstawiony jest w dwóch zdaniach z apozjopezą (94), omijającą 
w ten sposób opis samego morderstwa: „Osiemnastego marca wracał do domu 
– obok mieszkał, u pracownika młyna...”. Potem następuje brevis interfatio, 
a uwaga przeniesiona jest na absurdalność wszystkich tamtejszych śmierci. 

Strzelało się.
Ubecy do akowców. Akowcy do ubeków i zdrajców. Jeden zastrzelił 

dziewczynę z AK, bo do milicji wstąpiła. W życie, na polu. Drugi strzelił – 
jak się okazało – przez pomyłkę. W stolarni, przy warsztacie. Trzeci do 
porucznika. Na moście, na Zalesiance. A potem zaczęli się wieszać. Ten od 
dziewczyny. Ten od porucznika. Ten co przez pomyłkę. 

Na strychu przeważnie.
Sumienie ich gryzło czy co. (94)

Nagromadzone eliptyczne zdania, gorzko-ironiczne, pokazują łatwość po-
zbawiania życia. Początek tego ciągu to wyodrębnione w osobnej linijce, bez-

571 J.S. umrze jednak na zawał przed drugim wyrokiem, w sprawie o malwersacje.
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osobowe zdanie dotyczące strzelania, jakby chodziło o naturalną czynność, 
oczywistą ogólną zasadę. Potem groza narasta, gdy jednakowo, na pozór bez-
namiętnie, mówi się o serii samobójstw – wcześniejszemu strzelaniu odpo-
wiada późniejsze wieszanie się. 

Mimo wszystko, to były śmierci w jakiś sposób indywidualne, a nawet 
jakby przypieczętowane utratą życia samych morderców – tak jak i indywi-
dualnie potraktowany jest mundur oraz całe wyposażenie drugiego z po-
ruczników w muzeum, o czym można przeczytać w rozdziale pt. Eksponaty. 
Te przedmioty są też całe, odrębne, co podkreśla sposób ich „skatalogowania” 
przez zapis w osobnych, poprzedzielanych pauzami linijkach, a właściciel 
przynosi wszystko osobiście, ma bowiem, jako były żołnierz, tytuł do chwały:

Przejrzał rzeczy.
Ułożył .
Zamknął walizkę.
Spytał o kustosza.
[...]
Wyjął z walizki:
mundur sukienny
kurtkę – watówkę
juchtowe buty [...]   (113)

Stoi to w kontraście z masową śmiercią wielu cywilnych Żydów oraz za-
chowanymi wymieszanymi pozostałościami z ich świata, które znajdują się 
w Muzeum Żydów Polskich, a które Krall równie pieczołowicie na czterech 
stronach wylicza w rozdziale Eksponaty, ciąg dalszy – sugerującym kontynu-
ację. I opatruje wszystko na końcu komentarzem „I tak dalej”. Opis każdego 
przedmiotu oddzielony jest podwójną interlinią od poprzedniego, zapisany 
począwszy od małej litery, bez kropki czy przecinka na końcu – widać, że to 
ciąg przypadkowy, otwarty, potencjalnie nieskończony („skorupy z ruin getta, 
porcelana i fajans”, tabliczki, listy, okulary, opaska z gwiazdą Dawida itd.), nie 
tworzący osobistej kolekcji, choć autorka stara się przedstawić je jako ślad 
osób. Odstępy pomiędzy kolejnymi opisami mogą więc działać trochę jak 
milczenie ku czci tych, do których należały odnalezione rzeczy.

Warto też porównać pamiętną scenę rozgrywającą się między niedoszły-
mi rodzicami chrzestnymi a matką (w utworze – Jadwigą, to zresztą drugie 
imię matki Hanny Krall) z opowiadania Jakiś czas z tomu Tam już nie ma 
żadnej rzeki i z Białej Marii. We wcześniejszym opowiadaniu, też osnutym 
na kanwie rozmów z Kieślowskim i wokół jego prośby o przykładową fabułę, 
która ilustrowałaby dawanie fałszywego świadectwa, Krall pisze:

„Rodzice chrzestni” stali w pokoju stołowym, przy dużym, okrągłym stole. 
– Nie możemy tego zrobić – powiedziała kobieta. – Nie możemy 



235Ubytki mowy, ubytki świata...

kłamać w kościele, w obliczu Boga. Każde nasze słowo byłoby kłamstwem. 
Jesteśmy ludźmi wierzącymi, religijnymi ludźmi, musi pani zrozumieć. 

Matka skinęła głową z powagą i zrozumieniem: byli wierzącymi, 
religijnymi ludźmi, nie mogli kłamać w obliczu Boga.

Pożegnały się i wyszły. Matka stanęła przed domem. Stała tak i 
stała – bez słowa. Mijali ich przechodnie. Mała zaczęła się niepokoić572.

Natomiast w Białej Marii określenie „rodzice chrzestni” nie jest ujęte 
wcześniej w żaden cudzysłów, a ten sam moment opisany jest tak:

Jak pani wie, zaczęła kobieta, my jesteśmy wierzącymi 
ludźmi...

(Matka skinęła głową. Poważnie, z szacunkiem.).
A trzeba kłamać.
I gdzie, w kościele. W obliczu Pana Boga.
Powinna pani...
Splotła i rozplotła końce frędzli.
Powinna pani nas zrozumieć.
Jej nazwisko (gest ręką w stronę dziewczynki).
Jej imię (gest ręką).
Dlaczego duża taka, dlaczego tak późno, a z ojcem co? 

Jeśli ksiądz spyta, co z ojcem?
Wszystko zmyślone [...] Mówiła coraz nieskładniej, coraz 

bardziej nerwowo, powinna pani...
Nie musiała tego powtarzać, matka zrozumiała za pierwszym razem. 

Byli wierzącymi ludźmi, nie mogą kłamać, metryki chrztu nie będzie.
Pożegnała się.
Zeszły po schodach.
Stanęły na ulicy.
Stały i stały. (8)

Widać tutaj, jak scena uległa dramatyzacji – również przez wierszowy zapis 
wypowiedzi kobiety, a później zastosowanie tej formy oraz zabiegu percursio 
w samym opowiadaniu. „Nieskładne”, „nerwowe” zdania są odzwierciedleniem 
mowy przerywanej przez milczenie, być może są też powstrzymywaną mową 
wewnętrzną, stąd urwane myśli i zastępowanie słów gestami – dalej następuje 
wymowna pusta część linijki. Z kolei moment zrozumienia przez Jadwigę, że 
całe starania na nic, pokazany jest przez uwewnętrznione słowa tamtej pani: 
„Byli wierzącymi ludźmi, nie mogą kłamać”, z dołączonym własnym krótkim 
wnioskiem (wszystko jednak bez spójników, jakby fakty mówiły same przez się, 
nie potrzebowały pokazywania zależności): „metryki chrztu nie będzie”. Dalej 

572 H. Krall, Jakiś czas, w: tejże, Żal, posł. R. Kapuściński, Warszawa, Świat Książki, 2007, 
s. 331. Książka zawiera jedno opowiadanie z tomu Hipnoza oraz całe wcześniej osobno wyda-
wane cykle opowiadań: Taniec na cudzym weselu, Dowody na istnienie, Tam już nie ma żadnej 
rzeki, To ty jesteś Daniel.
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widać – charakterystyczne dla Krall w wielu jej utworach – „mówienie mil-
czenia”, zapisane za pomocą szeregu ułożonych w pionie pojedynczych krót-
kich zdań, które znamionują najsilniejsze emocje i bezradność wobec losu573. 
W Białej Marii takich miejsc jest szczególnie dużo, są obecne niemal w każdym 
z minirozdziałów – mogą one być czytane jako efekt pracy pisarki nad stylem, 
ale równocześnie służyć „wtórnemu doświadczaniu” (reexperiencing574) tego, 
co przeżyte i związane z traumą, czyli wywoływaniu odczuć z pamięci.

Podobnemu przetworzeniu uległa inna scena wspomnieniowa, w której 
Maria Ostrowska ratuje Jadwigę z córeczką, zapisana wcześniej w opowiada-
niu pt. Hamlet z Dowodów na istnienie575 – tam jest to opisane z perspektywy 
dziewczynki (lecz w trzeciej osobie) i pełnymi zdaniami notowanymi w cią-
gu, w Białej Marii zaś z perspektywy Ostrowskiej, już jako pensjonariuszki 
domu opieki. Monolog jest dygresyjny, widać postępującą sklerozę, która po-
woduje nagłe zmiany czasów i tematów, lepszą pamięć zdarzeń z przeszłości, 
a nieświadomość obecnego stanu. Te zmiany toku wypowiedzi odwzorowane 
są poprzez rozsunięcia tekstu, natomiast emocje – przez skrótowe wypowie-
dzenia i „kolumnowy” zapis:

Ma pani siostrę Żydówkę?, uśmiechnął się stojący.
Co takiego?, powiedziałam, a w głosie mym dźwięczało oburzenie. 

Ja – i żydowska siostra?
Mówiły potem, że krzyczałam, że w celi słyszały mój krzyk.
Ja i krzyk?
Ja nie podnoszę głosu.
Powiedziałam: o, panowie.
Dwa słowa tylko.
I popatrzyłam na nich. (13–131)

A później bohaterka stawia sobie pytania, dotyczące dwóch uratowanych 
córek znajomych Żydówek (drugą dziewczynkę, Kaltmanównę, uznała w cza-
sie wojny za bratanicę) – robi im w ich obecności wyrzuty, choć przed chwilą 
sama mówiła, że ją odwiedzają, troszczą się. 

Bo na te córki nie można liczyć.
Ani na córkę Jadzi, ani Kaltman.
I po co ratowałam je?
Warto było je ratować?
Warto było?            (135)

573 Por. np. zapis z Króla kier..., cytowany w cz. III, rozdz. 3.2.
574 W tych kategoriach pisze o opisywanych w języku traumach badacz historiografi i – 

F.  Ankersmit, Przedstawianie Holocaustu, tłum. A.  Ajschet, A.  Kubis, J.  Regulska, w: tegoż, 
Narracja, reprezentacja, doświadczenie, dz. cyt., s. 385.

575 H. Krall, Żal, dz. cyt., s. 259.
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Nie wiadomo zresztą, o co chodzi – czy o to, że nie uratowałyby jej, gdyby 
odwróciła się kolej losu, czy też ogólnie o to, że to teraz obce dorosłe osoby 
i były tylko dziećmi tamtych, którym próbowała pomóc, więc zasada wza-
jemności już ich nie obowiązuje. Czy też o to, że sama Maria, teraz częściowo 
nieświadoma, chce iść do swojego domu z czasów okupacji (którego przecież 
dawno nie ma), a one by jej w tym nie pomogły (bo wciąż tłumaczą, że tam-
ten adres nie istnieje, budynek zburzony, a w ogóle że nie może już mieszkać 
w pojedynkę). 

I jeszcze jedna, nie wypowiedziana możliwość – w poprzednim akapicie 
jest mowa o tym, że Jadzia by po nią przyszła, a niejaka Ruta, której się jej 
wcześniej nie udało uratować, nie – co by oznaczało, że nie można u dzieci 
liczyć na pomoc w umieraniu, na przeprowadzenie „na drugą stronę”, gdyż to 
mogą zrobić tylko Ci, którzy już nie żyją i chcą się jakoś za wcześniejszy dar 
życia, choćby chwilowy, odwzajemnić. To wyjaśnienie wydaje się też prawdo-
podobne dlatego, że cała książka kończy się sceną, w której staruszce wydaje 
się, iż widzi Jadzię i dorożkę, a o sobie mówi, że już sobie pożyła, nakłada się 
więc scena sprzed lat na wyobrażenie przybycia Jadwigi niczym anioła czy 
Charona w chwili śmierci. Cytowany przed chwilą fragment jest przykładem 
charakterystycznej dla tego dzieła wieloznaczności, a jednocześnie posługi-
wania się słowem w sposób symboliczny – wyjęte z kontekstu pytanie „Warto 
było?”, po którym jeszcze jest podwojona interlinia, staje się częścią rozsia-
nych w tych monologach staruszki pytań i wątpliwości dotyczących minione-
go czasu oraz ceny, jaką mogło się zapłacić za pomoc Żydom.

Tak więc zarówno poszczególne duże części utworu, jak i pomniejsze 
rozdziały wydają się wyłaniać z nieprzeniknionych przestrzeni, w których 
mieszkają różne warianty losu, historie zaistniałe i możliwe, dawne i obecne. 
Biała Maria jest też echem czy powidokiem wcześniejszych książek autorki, 
wiązką aluzji do opisanych już zdarzeń. Poza tym książka ta zdaje się wyra-
stać z przekonania, że braki w wiedzy o niektórych ludziach, dokumentach, 
luki w pamięci, coraz bardziej oddalone w czasie istnienie bohaterów, nie-
pewność subiektywnych relacji to jest coś, co może zostać zobrazowane wy-
łącznie przez niedopowiedzenie, milczącą biel, przerwanie linii tematycznej, 
niemożność płynnego połączenia wątków, opór języka. Jeśli los poszczegól-
nego człowieka i wspólnoty jest tylko zbiegiem okoliczności, to właśnie owe 
„zbiegi” – supły, sploty, ślady, nierozpoznane za życia znaki warte są zacho-
wania i stanowią o odrębności osoby. 

W całym tekście afabularność, achronologiczność, inicjały, symbole, przy-
puszczenia, także aluzje fi lmowe (do Dekalogu i Podwójnego życia Weroniki, 
Przypadku Kieślowskiego), paralele, nieistotne i istotne zbieżności mają tyl-
ko zaznaczyć czyjąś obecność, zasugerować możliwy trop. Celowi temu służą 
również liczne brachylogie, szyk asyndetoniczny, elipsy, apozjopezy, rozsu-
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nięcia i zapisy wierszowe. Współpraca tych dwóch wymiarów kreuje obszar 
latencji tekstowej i wiąże się z ciągłym przemieszczaniem lub zrywaniem 
kontekstów, „mówieniem unikowym”. Nie ma wyjaśnień, odpowiedzi, jedno-
znacznych postaw i odpowiadających im jednoznacznych ocen. Rozliczne 
białe miejsca, niedopowiedzenia i luki w ciągłości stanowią materię książki 
na równi ze strzępami wspomnień, fragmentami życiorysów czy wypowie-
dzianych kiedyś zdań, pojedynczymi przejmującymi scenami, zachowanymi 
imionami czy przedmiotami, które udało się odnaleźć. A także – miazgę życia.

Na podstawie utworu Krall dałoby się więc rzec, parafrazując tytuł poe-
matu Mallarmégo Rzut kośćmi..., że „narracja nigdy nie zniesie przypadku”. 
Przypadkowość i paradoksalność jest bowiem immanentną cechą rzeczywi-
stości, prawdziwej historii, co więcej – być może – narracja czasem wręcz nie 
powinna próbować tego robić. Jak poucza Eklezjasta: „Mówienie zawsze jest 
wysiłkiem / i niczego człowiek nie zdoła powiedzieć do końca”576, zaś w tra-
dycji judaistycznej istnieje tajemnicze pojęcie „tajku”. Związek między nim 
a Białą Marią zauważył Tadeusz Sobolewski: „W sposobie narracji mamy do 
czynienia z czymś, co w tradycji żydowskiej Tory nazywa się ‘tajku’ – gestem 
bezradności i pokory wobec problemów nierozwiązywalnych”577. 

Wyraz ten, jak można przeczytać na stronie internetowej Th e 614th Com-
mandment Society, poświęconej kulturze żydowskiej, to akronim od „Tiszbi 
Jetarec Kuszjot Ubaajot”, co znaczy „prorok (Eliasz) odpowie na pytania 
i wątpliwości”, a formuła ta 

używana jest w sytuacjach, gdy w jakimś sporze (zwłaszcza rabinicznym) [...] prze-
ciwne strony nie znajdują wystarczających argumentów, aby jedną z odpowiedzi 
uznać za właściwą i ostateczną. [...] Jest to dowód bezradności, ale zarazem wyraz 
pokory wobec faktu, że nie wszystkie problemy człowiek jest w stanie rozwiązać. 
Oznacza to: „dopiero w świecie, który ma nadejść, dowiemy się, jaka jest prawda 
na ten temat”578. 

Zapadające po każdej cząstce i uwidocznione grafi cznie milczenie można 
zatem czytać jako odpowiednik „tajku” i jako przejaw ustosunkowania się 
autorki do Losu.

576 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, tłum. zbior. z jęz. orygin., oprac. Zespół 
Biblistów Polskich, Częstochowa, Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła, 2009, Ks. Koh. 1,8. 

577 T. Sobolewski, Hanna Krall, „Biała Maria”, dz. cyt.
578 Zob. Th e 614th Commandment Society [online] http://www.the614thcs.com/40.388.

0.0.1.0.phtml, dostęp: 27.02.2014. 



4.  (Apo)fatyczność i dezautomatyzacja: 

Szkice historyczne. Powieść 

Zbigniewa Kruszyńskiego 

Szkice historyczne. Powieść579 Zbigniewa Kruszyńskiego to książka, której 
dwuczłonowy tytuł zawiera nie tylko sprzeczność, ale też – by tak rzec – ode-
słanie donikąd. Mówi bardziej o tym, czym ten utwór nie jest580, niż o tym, 
czym jest i jaki jest jego charakter. A nawet właściwie składa się z dwóch 
różnych standardowych podtytułów, często przez różnych autorów stosowa-
nych, by dookreślić gatunek swoich dzieł – jakby właściwego tytułu nie było 
wcale. To element metafi kcyjnej ironicznej gry, która przenika dzieło581.

Można powiedzieć, że z zawartością jest podobnie: opowiedziana fabu-
ła, gdyby ją potraktować dosłownie, sprowadzić do konkretu, nie daje wcale 
spójnego obrazu, właściwie nie pozwala się streścić. I owszem, jest pewien 
ogólny zarys: bohater, fi lolog, pracownik uczelni, jest działaczem opozycji, 
dlatego zostaje w stanie wojennym uwięziony, w końcu przystaje (wraz z żoną 
i dzieckiem) na emigrację, z której jednak, po anulowaniu wyroku przez sąd, 
już w nowej Polsce, wraca – ale takie pobieżne odczytanie właśnie prowa-
dzi na manowce. Tekst tyleż coś przedstawia, co ukrywa, jest i nie jest „opo-
wieścią o...”. Mocnemu odrzucenia ulega w ogóle konwencja powieściowa – 
zarówno niehistoryczna, jak historyczna582. Szkice... bardziej przypominają 

579 Wszystkie przytoczenia z cytowanego już wcześniej wydania. Dalej w tekście podaję 
tylko numery stron w nawiasach.

580 Tj. naukową historiografi ą, zbiorem esejów, klasyczną powieścią, opowieścią jako czy-
jąś lub czegoś „historią”, tradycyjną realistyczną prozą literacką poświęconą historii, poetycki-
mi „śpiewami historycznymi” à la Niemcewicz. 

581 Por.: K. Krowiranda, Dynamika znaczenia w „myślących powieściach” Zbigniewa Kru-
szyńskiego („Szkice historyczne. Powieść”, „Schwedenkräuter”), „Tekstualia” 2005, nr 2 [online] 
http://tekstualia.pl/index.php?DZIAL=teksty&ID=561, dostęp: 12. 03. 2014. 

582 Kazimierz Bartoszyński pisze, że „o ile w powieści niehistorycznej obraz przestrzeni 
społecznej może być konstruowany nie tylko z tego, co p ow i e d z i an e, ale i przy pomocy 
tego, co n i e  w y p ow i e d z i an e, lecz domniemane na zasadzie presupozycji, to w powieści 
historycznej tenże obraz musi być wydobyty głównie z tego, co powiedziane i zazwyczaj do-



Interpretacje milczenia240

„antologię szans tkwiących w narracji” – jak o sylwach napisali Czapliński 
i Śliwiński583 – niż realizację jakiegokolwiek gatunku czy fabularnego wzorca. 

Kruszyński próbuje bowiem w tym utworze, jak się wydaje, zrealizować 
zadanie właściwie niemożliwe. Chce opowiedzieć o opozycyjnej działalności 
oraz o wymuszonym przez to pobycie bohatera za granicą, wraz z odkrywa-
niem stanu świadomości tej i innych postaci, a równocześnie nie opowie-
dzieć (w takim sensie, jaki nadaje się w potocznym rozumieniu opowiada-
niu, tj. relacji ze zdarzeń). Autorskie „nie” dotyczy nie tylko relacjonowania 
fabuły584, ale też odnosi się do powagi, patosu, jak również do potencjalnej 
łatwości łączenia wydarzeń ze stanu wojennego w XX wieku z XIX-wiecznym 
modelem romantycznej patriotycznej narracji o narodowym nieszczęściu585. 

Zadanie: opowiedzieć, nie opowiadając, rozwiązał autor poprzez taki 
sposób mówienia i używania składni oraz konwencji narracyjnych, który je 
niejako „trzyma w pogotowiu”, lecz ich nie realizuje. Utarte zwroty i myślo-
we klisze są potrzebne po to, by móc oprzeć na nich, jako wartościach do-
myślnych, całość opowieści – a następnie je podważyć. Narrator nie chce być 
wcale „oprowadzającym” po nowych dla bohatera (oraz dla innych postaci, 
też dla czytelnika) sytuacjach, uczuciach czy przestrzeniach – czasem nawet 
ostentacyjnie stawia pod znakiem zapytania własną wiarygodność, a też jest 
mu bezustannie i bez uprzedzenia „odbierana” funkcja relatora. Nagle głos 
oddawany jest postaciom (m.in. głównemu bohaterowi, jego żonie Ewie, 
sąsiadom, przedstawicielom aparatu władzy, w tym na przykład ofi cerowi 
śledczemu czy tajniakowi), które od swojej strony przedstawiają świat i ludzi. 
Niepewność ma być stanem czytelnika, a semantyczne pęknięcia, luki, prze-
rwy – sposobami przyciągania uwagi, Stockwellowymi „atraktorami”. 

W książce nie pada wcale nawet imię bohatera, choć to przez jego dozna-
nia wchodzimy w świat opozycji. Jest ono w powieści przemilczane – jakby 
chodziło o nieistotny trybik w historii i Historii. A może jest jeszcze inny 
powód – sukcesywnie tworzony z niewielu rozsianych elementów obraz bo-
hatera powstaje na przecięciu jego własnych i cudzych obserwacji (przede 
wszystkim jest, w dalszym ciągu powieści, pochodną monologów żony). 

brane planowo [...]” – zob. K. Bartoszyński, O poetyce powieści historycznej, w: tegoż, Powieść 
w świecie literackości, dz. cyt., s. 66. Tymczasem Kruszyński pokazuje, jak sądzę, że jedyny 
sposób, w jaki da się mówić o historii, to posługiwanie się „niewypowiedzianym”, domysłem, 
ale też odesłaniem do prywatności, subiektywności i przypadku. Por. J. Franczak, „Podwojona 
obcość”. Proza Zbigniewa Kruszyńskiego. W: Ćwiczenia z rozpaczy. Pesymizm w prozie polskiej 
po 1985 roku, red. J. Jarzębski, J. Momro, Kraków, Universitas, 2011.

583 P. Czapliński, P. Śliwiński, dz. cyt., s. 278.
584 Inny wymiar „odmowy” przynoszą liczne aluzje raz potwierdzające, raz podważające 

elementy autobiografi czne – jest to więc także „nie” wobec autobiografi i i kombatanctwa.
585 Por. A.  Fiut, Stan osaczenia, w: tegoż, Być (albo nie być) Europejczykiem, Kraków, 

Wydawnictwo Literackie, 1999. 
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Bohater jest więc nie tyle obdarzoną własnym losem jednostką, ile funkcją 
okoliczności, cudzych słów, postaw, spojrzeń i oczekiwań. W każdym razie 
ów brak jest znaczący586 – dziesiątki zdań w powieści zaczynają się od orze-
czenia, bez najważniejszego w utworze podmiotu.

W Szkicach historycznych orientacja i dezorientacja, informowanie i dez-
informacja, jawność i skrytość, odwołanie do znanego i odnawianie związ-
ków między słowami, posługiwanie się metaforycznym szyfrem – wszystko 
to składa się na pewien typ (apo)fatyczności. W jej obrębie „mówienie do...” 
i samo podtrzymywanie kontaktu, czyli fatyczność właśnie, oraz „mówienie 
od...”, a więc zrywanie kontaktu i kontekstów, przemilczanie poznawczych 
ram, łączy się razem w całość, zarówno w relacjach pomiędzy bohaterami, jak 
i z czytelnikiem. W tych kategoriach można rozpatrywać zarówno ironiczną 
„narrację przeczącą”, która się w kilku miejscach w utworze pojawia (np. „Go-
sposia nie podała obiadu o szóstej, niebarszcz z uszkami i niepieczeń w sosie” 
– 208, por. 76, 250–251), jak i narrację, w której eliptyczne wyliczenie jest za-
miast opowieści, dialogu, zdarzeń i emocji, indywidualnych przeżyć. Jedyną 
spajającą ramą bywa sytuacja, za którą kryją się przemilczane, uniwersalne 
scenariusze działań. Oto przykład:

Dotarł do niej wieczorem, późnym, prawie nocą. [...] Nie spodziewała się, nie, wca-
le, nie szkodzi, ale skądże, głupstwo, tędy proszę. Nie sądziła, bałagan, naczynia nie 
umyte, czajnik, herbata, kawa, tak, eliksir powitań. Pociąg o czwartej rano, to rap-
tem parę godzin. Leżeli, już ubrani, czuwając nad budzikiem. (9)

I kolejna, dominująca, forma apofatyczności – szeregi wypowiedzeń gra-
matycznie się rozmijających, osobnych, ustawionych obok dla uzyskania 
międzysłownego napięcia. Ten ostatni przypadek to na przykład wariacje 
na temat formuły „A nie mówiłem”, nadużywanej przez zmarłego ojca bo-
hatera. W efekcie powstał ciąg subiektywnych skojarzeń opartych na nie-
dopowiedzeniu, poetyckim skrócie: „Nie mówiłeś. Nie mówił. Zaniemówiłeś. 
Zmówić.” (201), przypominających trochę niewprawną lekcję gramatyki dla 
cudzoziemców. To, co oczywiste: związek śmierci z milczeniem i brakiem słów 
oraz modlitwą zostało przywołane, a jednocześnie wcale nie zrealizowane – 
kontekstem jest wyraźna niechęć do ojca i jego apodyktyczności oraz ekspo-
nowanej wszechwiedzy, jak również cała historia dzieciństwa, które upłynę-
ło w jego cieniu. Kropki oddzielające poszczególne twierdzenia oraz różnice 
w gramatycznych formach sygnalizują zmiany w czasie i sytuacji, też w emo-
cjonalnym stosunku do ojca. Słowo „zmówić” jest jedyną formą bezosobową – 

586 Może być też czytany jako znak bycia „antybohaterem”, który odkrywa „iluzyjność czy 
fi kcjonalność porządku społecznego, obnaża jego niestabilność, nietrwałość i zakłamanie”, jak 
pisze o antybohaterach Michał Januszkiewicz – zob. tegoż, W horyzoncie nowoczesności: anty-
bohater jako pojęcie antropologii literatury, „Teksty Drugie” 2010, z. 3, s. 63.
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jej użycie uruchamia rozmaite odczytania. Sugeruje, że chodzi o automatyczną 
odpowiedź na pytanie o to, co trzeba teraz zrobić. Jednak z tym czasownikiem 
nie tylko wiąże się znaczeniowo modlitwa (nic zresztą nie wskazuje na to, by 
bohater był wierzący), ale również ukryte w tle „zmawianie się” (jak „zgada-
nie się”, lecz też „zmowa”) oraz etymologiczne „z-mówić”. W tym ostatnim, 
słowo twórczym odwołaniu jest bardziej projekcja sensu – podsumowanie 
wcześniejszych wypowiedzeń czy refl eksja nad wyrazem i nad aktem mówie-
nia (może to nowa forma dokonana albo określenie „większej” od zaniemó-
wienia nieobecności mowy?) – niż powielenie językowej kliszy. W ogóle apo-
fatyczność i wprowadzanie przerw, akcentujących semantyczne luki, zdają 
się być u Kruszyńskiego pochodną poczucia obcości ludzi względem siebie, 
języka wobec zjawisk, a także znaczeń wobec użytych słów – związki ludzkie 
i frazeologiczne jednakowo wymagają porzucenia lub / i regeneracji.

Jak celnie spostrzegła Krzysztofa Krowiranda:

Ironiczna fi gura „narratora nic niewiedzącego”587 [...] w perspektywie recepcji po-
wieści Kruszyńskiego charakteryzować może pozycję odbiorcy, na którego barkach 
spoczywa sfabularyzowanie epizodycznej, palimpsestowej opowieści. Do niego na-
leży przywołanie schematów narracyjnych, odszukanie powiązań między zdarze-
niami i słowami, rozpoznanie sekwencyjności. 

Nagromadzenie technik metafi kcyjnych [...] powoduje powstanie narracji nie-
spójnej, wielogłosowej, świadomie hipotetycznej. Powstający w akcie tak zbudowa-
nej narracji świat przedstawiony wymaga rekonstrukcji, uzupełnienia luk, nadania 
ciągłości588.

Łamanie składni, również konwencji narracyjnych, odbywa się między inny-
mi przez różne formy przemilczeń dotyczących tego, kto i z jakiej perspekty-
wy mówi, a także jaki jest związek między zestawionymi obok siebie elemen-
tami589. Nie ma nadrzędnego relatora-informatora, bo choć istnieje w wielu 
fragmentach narracja prowadzona w 3. gramatycznej osobie nie przez boha-
tera, ona jednak także poddana jest fokalizacji. W pozostałych przypadkach 
„monologi” postaci – mówione, myślane lub podejmujące narrację – zawie-
rają, i to często w bezpośrednim sąsiedztwie, pierwszą, trzecią i drugą grama-
tyczną osobę, w różnych liczbach. 

587 Jest tu aluzja do jednego z monologów w utworze, prowadzonego z perspektywy przed-
stawiciela władzy, który przekonuje, że służby specjalne i tak wiedzą wszystko, a tymczasem 
przesłuchiwani udają nieświadomych. Do badania ich zeznań trzeba by więc specjalistów od 
narracji, którzy by mogli doktoryzować się na tej podstawie właśnie z kategorii „narratora nic 
nie wiedzącego”. Chodzi o fragment na str. 91.

588 K. Krowiranda, Dynamika znaczenia w „myślących powieściach” Zbigniewa Kruszyń-
skiego, dz. cyt.

589 Można by więc tu mówić, paradoksalnie, o wykorzystaniu w narracji „mówienia prag-
matycznego” do stworzenia efektu obcości – o pragmatycznych i apragmatycznych narracjach 
zob. K. Bartoszyński, Opowiadanie a deixsis i presupozycja, w: tegoż, Teoria i interpretacja, dz. cyt.
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Wrażenie nadmiaru danych i równocześnie niedostatku scalających po-
łączeń jest tym silniejsze, że niemal wszystkie postacie (z wyjątkiem urzęd-
ników) – choć mówią, myślą odrębnie, w swoich kategoriach – jednocześnie 
używają tego samego, co główny bohater i narrator, specyfi cznego języka. 
Są indywidualne, ale wszystkie, z tym bohaterem włącznie590, wydają się po-
chodną narracji, stylu autora, jako wyboru co do sposobu używania języka 
i ujmowania świata, w tym właśnie także „nieopowiadania” o nim. 

Popatrzmy na sam początek Szkiców: 

Konspiracja chcąc nie chcąc pachniała mu ciastem. Wysokim słodkim ciastem, 
przepis pani domu. Mocna świeża herbata, poparzony język na chwilę tracił czucie 
– trzymać za zębami. – Cukier? Uwaga, opanować drżenie, pewną ręką go donieść 
na brzeg fi liżanki. Prościej byłoby w kostkach – pomyślał, przechodząc codziennie
ponawianą torturę sypania.

Na chwilę przepraszała, znikała w pokoju. Dwie, trzy niegrube, niegroźne 
koperty (prokurator, podnosząc je triumfalnie w palcach: starannie zgromadzony 
materiał dowodowy).

Dopijali herbatę, mówiąc o czym innym. Trzęsienie ziemi w Indiach. List od Es 
Te. Piłka – uderzała rytmicznie o furtkę sąsiada. Gdzieś przejechał samochód, 
nie do nich, nie po nich. Mucha między szybami brzęczy, bo nie siada591.

Autor prowadzi tutaj, bawiąc się tym, równocześnie trzy wątki: konspira-
cyjnych spotkań, późniejszych przesłuchań oraz rozważań, które dotyczą bycia 
podejrzanym jako stanu ducha obejmującego całą aktualną i przeszłą rzeczywi-
stość bohatera, najdrobniejsze codzienne czynności. Ta symultaniczność cza-
sów, doznań i skojarzeń powoduje ciągłe skoki semantyczne, zaburza składnię. 
Widoczne są bezokolicznikowe wtrącenia w środku zdań i braki na poziomie 
kohezji. Tekst ma liczne inferencyjne luki, charakterystyczne dla jukstapozycji 
i podnoszące jego wieloznaczność – co widać świetnie w środkowym akapicie, 
gdzie następuje niewidoczna, z powodu braku osobowych form czasowników, 
inwersja czasowa, wprowadzona przez motyw kopert. Podobnie jest też w dal-
szych partiach utworu – pisany jest krótkimi, często pojedynczymi zdaniami, 
autor bardziej streszcza, ukazuje w scenach, niż opowiada fabułę. 

Poza tym, co ciekawe, całość omawianego fragmentu niemal konsekwen-
tnie (z małymi wyjątkami, przy pytaniu o cukier i tam, gdzie jest potem na-
wias) utrzymana jest w rytmie trzynastozgłoskowego wiersza, ze średniówką 
po siódmej sylabie, chwilami też jest on sylabotonizowany592. Początek po-
wyższego cytatu dałby się zapisać tak:

590 Choć głównej postaci, którą jest opozycjonista i zarazem fi lolog, ale też ironista, dema-
skator, najbliżej jest mentalnie do tego właśnie języka. 

591 Z. Kruszyński, Szkice historyczne, dz. cyt., s. 5.
592 Na przykład pierwsze zdanie jest pisane anapestem, drugie i czwarte jambami (tok 

cezurowany, z hiperkataleksą na końcu), tak więc nie tylko kropka, lecz również zmiana rytmu 
wyznacza przerwę, odgraniczając „wers”. 
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Konspiracja chcąc nie chcąc // pachniała mu ciastem. 
Wysokim słodkim ciastem, // przepis pani domu. 
Mocna świeża herbata, // poparzony język
na chwilę tracił czucie //– trzymać za zębami. 

Są nawet dalej, zwłaszcza w trzecim akapicie, rymy. W kolejnych partiach 
utworu w wielu miejscach ten układ będzie się przejściowo powtarzać, ale też 
pojawiać się będą inne, jedenasto- i dwunastosylabowe formaty. Z tym wiąże 
się delikatny system niewidocznych średniówek i przerzutni, jako nieobojęt-
nych dla znaczenia przerw. Zmuszają one do przegrupowywania w trakcie 
lektury wyrazów w obrębie sąsiadujących fraz, zatrzymania się nad dodat-
kowym sensem, jak również do tego, by dostrzec obecne w całym utworze 
skróty myślowe, amfi bologie, liczne defrazeologizacje i gry słów. 

W zdaniu „Prościej byłoby w kostkach – pomyślał, przechodząc ∫ co-
dziennie ponawianą torturę sypania” można dostrzec, ukrytą w zapisie 
prozatorskim, przerzutnię klauzulową, zaznaczoną tu znakiem „∫”, a także 
zakamufl owaną przerzutnię średniówkową – „codziennie ponawianą / tor-
turę sypania”. Żartobliwe znaczenia zostają w ten sposób uwypuklone. Dalej 
mamy również 13-zgłoskowy ciąg: „Trzęsienie ziemi w Indiach. // List od Es 
Te. Piłka [...]”, w którym wypadająca w „średniówce” przerwa wzmocniona 
jest kropką, kadencją i rymem, co podkreśla absurdalną równoważność tego 
zdarzenia oraz nadejścia listu i zupełnie nieistotnej dziecięcej gry w piłkę, 
obie części należą wszak na równi do imaginacyjnego wersu. Ta „piłka” przed 
ukrytą przerzutnią, zrymowana dla kontrastu z „Indiami”, dobrze pokazuje 
pozór banalnej codzienności z czasów pokoju, podczas gdy toczy się konspi-
racyjne spotkanie, a gdzieś daleko zdarzają się nieszczęścia. 

Tak więc na powierzchni tekstu są sceny, anegdoty, gry słowne, ironia i auto-
ironia, a w sferze przemilczanego i może podświadomego, ale utrwalonego 
w teksturze – tradycja i dykcja poetycka, włączające w intertekstualną grę 
epicki poemat593 i odmiany rytmicznej prozy594. Na składniowo-fabularny 
porządek prozy Kruszyńskiego nakładają się subtelne quasi-poetyckie, quasi-
-muzyczne sekundowe zatrzymania i sugestie modyfi kacji tonu, semantycz-
nego rozedrgania (niczym retoryczna suspiratio czy już typowo muzyczne 
vibrato). Zmieniają one rytm zdań i dają wrażenie zabawy niejednoznacz-
nością skojarzeń. 

593 Nawiasem mówiąc, w dalszej części utworu widać nawet parodystyczne nawiązanie 
w treści do Inwokacji z Pana Tadeusza – zob. s. 174. Z kolei gdzie indziej jest ślad drwiącego 
nawiązania do Odysei – s. 52.

594 Zob. L. Pszczołowska, Wiersze z prozą, wiersze w prozie, dz. cyt. Utwór Kruszyńskiego 
to, by tak rzec, „proza częściowo wiązana”, a więc mająca od czasu do czasu dodatkowe i różne 
właściwości rytmiczno-prozodyczne.
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Poza tym w całym utworze autor z jednej strony robi wszystko, by udział 
swego alter ego w pracach podziemia, w przesłuchaniach i emigracji wydawał 
się dziwacznym i tragikomicznym zrządzeniem losu dla pojedynczego czło-
wieka, a nie udziałem w narodowej epopei, z drugiej, rozsiewa sygnały ją przy-
pominające – obie warstwy się nawzajem dekonstruują. To, co przemilczane 
na powierzchni tekstu, jakby zawczasu uprzedza, przypomina i jednocześnie 
rozsadza domyślne skojarzenia, bo przecież całość dzieła jest całkowicie anty-
bohaterska, pokazuje codzienność, słabość, śmieszność, małżeńskie i konspi-
racyjne zdrady oraz paradoksalność PRL, a potem również emigracji.

Nawet kluczowe doświadczenie z młodości bohatera, gdy odkrywa on 
niezależny literacki obieg – dzięki koledze z wakacji i pożyczonej lekturze ze 
zbiorów jego ojca – przedstawione jest jakby mimochodem, bez wchodzenia 
w istotne wszak szczegóły. Na dodatek jest to wspomnienie opowiedziane 
przez postać w 3. gramatycznej osobie i z użyciem brachylogii – jakby dla za-
chowania maksymalnego dystansu. Pojedynczym, krótkim zdaniom, odręb-
nym, tj. niepołączonym spójnikami, towarzyszy przy tym system dopowie-
dzeń, współbrzmień, wyrównań rytmicznych i niespodziewanych przerw, co 
znów naprowadza na możliwe współwystępowanie innej, wierszowej struk-
tury prozodyczno-semantycznej:

W stołówce poznał B., starszego o dwa lata. W szkole taka różnica oznacza 
lata świetlne, przepaść. Na wakacjach zaciera się, zanika. Mieszkał z rodzicami, 
w pensjonacie obok. Rodziny także się zaprzyjaźniły, śladem chłopców. Widywali się 
kilka lipców z rzędu, kawał, kwartał lata. Pływali. Schli. B. opowiadał. Jego tata  
miał zaczytaną szarą książkę. Dziennik, Paryż. Pierwszy tom. Przeczytał. 
Przeczytali. (21)

Ja odczytałam sygnały poetyckie (rymy, intonację, możliwości przerzutni) 
tak, jakby tworzyły nieregularny wiersz sylabiczny, co jest, rzecz jasna, wy-
łącznie subiektywną interpretacją, choć opartą na wskazówkach tekstowych: 

W stołówce poznał B., starszego o dwa lata. 13
W szkole taka różnica oznacza lata świetlne, 14
przepaść. Na wakacjach zaciera się, zanika. 13
Mieszkał z rodzicami, w pensjonacie obok. 12
Rodziny także się zaprzyjaźniły, 11
śladem chłopców. Widywali się kilka 11
lipców z rzędu, kawał, kwartał lata. Pływali. 13
Schli. B. opowiadał. Jego tata 10
miał zaczytaną szarą książkę. Dziennik, Paryż. 13
Pierwszy tom. Przeczytał. Przeczytali. 10

Zwróćmy uwagę, że oryginał – właśnie przez układ przerw wyznaczanych 
interpunkcją, też współbrzmieniami sugerującymi klauzule (zanika : kilka, 
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pływali : Paryż : przeczytali, lata : tata) – podpowiada taką możliwość. Do-
powiedziana „przepaść” jest wszak podmiotem następnego zdania. Pominię-
cie łączenia („która” czy „która jednak”) lub nawiązania („Na wakacjach ta 
różnica...”) powoduje i powstanie uskoku składniowego, i amfi bologii, suge-
rując metaforyczne „zacieranie się przepaści”. W oryginalnym prozatorskim 
zapisie sens jest, by tak rzec, przygotowany, zwinięty, zawieszony w między-
słownych i „międzywersowych” relacjach. Tkwi też gdzieś w podkreślonej 
budową tekstu analogii między mijającymi latami a latami świetlnymi, mię-
dzy zdaniem o tym, że kolega coś opowiadał i zdaniem o jego ojcu oraz jego 
książce, między czytaniem w pojedynkę (ale dokładnie czyim – nie wiadomo, 
brak zdaniowego podmiotu) i wspólnym. Rymy: pływali/Paryż/przeczytali 
łączą różne mentalne czasoprzestrzenie, zatrzymując na moment uwagę. I nie 
bez powodu, gdyż tak istotne przecież nazwisko autora dziennika, dzięki któ-
remu nastąpił zwrot w myśleniu młodego człowieka, pozostaje w domyśle. 
Pominięcie to przypomina, z jednej strony, że dawna ekscytacja bohatera do-
tyczyła najpierw nie tyle samego pisarza, dotąd wszak nieznanego, ile owej 
„zaczytanej” przez dorosłych i wydanej poza krajem książki, z drugiej strony, 
może stanowić, paradoksalnie, znak ważności – to, co wspólne dla autora 
i bohatera, musi albo stać się oczywiste dla czytelnika, albo oznaczać będzie 
wzajemne niezrozumienie. Znajomość Gombrowicza, jego problemów z pol-
skością, emigracją, fałszem międzyludzkim, pozorną komunikacją itd., wy-
daje się bowiem dla tego utworu fundamentalna.

Kruszyński stosuje więc wobec czytelnika w tym miejscu powieści – i nie 
tylko tutaj – coś w rodzaju argumentum ex silentio. W Szkicach... jeśli czegoś 
nie ma, o czymś się nie mówi, to albo dlatego, że jest znane, lecz w jakiś spo-
sób nieistotne (jak oczywiste części zdań czy zwrotów, jak możliwość roz-
poznania w mieście Er – Radomia), albo ma pozostać nieznane jako z zało-
żenia nieistotne (jak imię bohatera, nierozwiązane skróty imion przyjaciół, 
kochanek i kochanków). Może też być coś pominięte milczeniem, gdyż jest 
właśnie w gruncie rzeczy oczywiste (jak nazwisko autora pierwszego tomu 
dziennika, wydanego w charakterystycznej serii paryskiej „Kultury”) bądź 
jest celowo pominięte (jak nazwa kraju emigracji, bo nie o konkretny kraj 
chodzi, a o zetknięcie z Zachodem; podobnie jak pseudonimy opozycjo-
nistów, maskowane ośmieszającym sytuację metatekstem – w scenie, gdy: 
„– Imię! – Imię! – witali się wylewnie”, s. 58). Celowym zabiegiem jest też 
nieobecność sygnałów zmiany kolejnego podmiotu, którego tożsamość trze-
ba sobie dopiero zrekonstruować. Dodatkowa interlinia pomaga się czasem 
zorientować w zmianie, lecz bywa także fałszywą podpowiedzią, a są też par-
tie tekstu, gdzie tylko nowy akapit, bez żadnej większej przerwy, wprowadza 
następny „głos”. Swoista gra w milczenie uprawiana jest więc przez tekst na 
wielu poziomach – lekturze wciąż towarzyszą pytania o to, dlaczego czegoś 
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nie ma, co tu mogłoby być, z jakiego powodu zostało pominięte, urwane czy 
rozdzielone.

Proponuję przyjrzeć się teraz – pod kątem napięcia między mówieniem 
a niemówieniem, porozumieniem i jego brakiem – scenie w powieści, gdy 
bohater leży na łóżku w celi i „rachuje życie”, opowiadając sobie, jakie zaległe 
czynności powinien wykonać. Cały monolog jest pełen autoironii podszytej 
szyderstwem, a nieodbyta rozmowa z żoną (z którą mężczyzna jest, mimo 
wspólnego domu, w faktycznej separacji, nie tylko z powodu uwięzienia) jest 
jego częścią:

– Rozmawiam z tobą, przecież słyszysz, mówię, artykułuję przedniojęzykowe.
–  Tak, mama nawet lepiej, chodzi samodzielnie, chyba te ostatnie tabletki pomogły 

jej, nie powiem.
–  Zgoda, nie odzywałem się, za długo, ale przecież, można powiedzieć, są stresz-

czenia.
– Umarła pani Anna, byłam na pogrzebie.
– Pisałem, i to kolokwialnie.
– Ciotka Gienia pytała, czy w tym roku damy jej Marcina. (89)

Wymieniane repliki – odpowiedzi na nieistniejące pytania – są jakby esencją 
wszystkich codziennych rozmów, w których prowadzi się dwutorowe mo-
nologi, podtrzymujące kontakt, lecz pomijające czyjeś słowa. Jednak jest tu 
coś więcej: z jednej strony tematy wypowiedzi są różne, z drugiej – zdania 
zawierają nawiązania („Tak”, „Zgoda”, „Pisałem”), tyle tylko, że do tego, co 
wcale nie zostało nawet w tym myślanym pozornym dialogu powiedziane. 
Sama rozmowa drwiąco sprowadzona została do „artykulacji przedniojęzy-
kowych”. Milczenie zatem obejmuje nie tylko łatwe do przewidzenia w takiej 
sytuacji pretensje i konwencjonalne pytania, ale też dotyczy relacji z drugą 
osobą – rozpisany na głosy monolog myślowy nie jest komunikacją, lecz for-
mą „milczenia na temat” obecności i jednocześnie nieobecności drugiej oso-
by. „Białe znaki”, pełne domniemanych znaczeń, stoją nie tylko przed i po 
starannie rozpisanych replikach w tekście, ale też stanowią niewidoczny mur 
między słowami oraz ludźmi. 

Takich „osobnych dialogów” (tyle że „powiedzianych”, a nie tylko pomy-
ślanych) jest w powieści więcej, w ogóle większość rozmów rozpada się na 
odrębne toki, niczym w dramatach Ionesco bądź Różewicza. Niektóre dialogi 
są nawet konsekwentnie zapisywane z pauzami, jakby były mową niezależ-
ną, choć z każdą kwestią maleje ich dialogiczne prawdopodobieństwo, inne 
są streszczeniami konwencjonalnych zachowań – w jednych i drugich brak 
porozumienia między osobami przekłada się na brak nawiązań w replikach 
– bohaterowie, mówiąc, milczą. Błyskawicznie zmieniają się też formy osobo-
we, tak że czasem nie wiadomo, co jest odpowiedzią w 1. osobie, a co narra-
cyjnym podsumowaniem odpowiedzi; co zwykłym pytaniem zadanym innej 
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postaci, lecz zrelacjonowanym w 3. osobie, a co obraźliwą kwestią skierowaną 
wprost do adresata. 

Jak to określiła sama Ewa, żona opozycjonisty, kiedy zdradzała go właśnie 
z przechowywanym u siebie innym konspiratorem (potem zaś będą, razem 
z łączniczką, stanowić erotyczny trójkąt): „Utrzymujemy między sobą kontakt 
słowny”, co oczywiście nie jest tożsame z prowadzeniem rozmów i porozu-
mieniem. Jest w tym i dystans urażonej kobiety, która widzi, że łączniczka się 
kochankowi podoba, i element języka urzędowego, jakby język przesłuchań 
wtargnął w prywatne życie postaci. W praktyce ich kontakt wyglądał tak:

– Jak egzaminy, czy dużo jej zostało?
–  Jeden egzamin, jedno zaliczenie, wykład, z którym może być kłopot, bo wcale nie 

chodziła.
– Wakacje?
– Nie wiem, wszystko zależy od pieniędzy.
– Ciastka.
– Tak, sama, nic trudnego, biszkopt, czyli powietrze, które się zapiekło.
– Chłodniej, może przenieść by się z tym wszystkim do środka.
– Wino, kapnęło nam na obrus, kropla.
– Nie szkodzi, i tak już poplamiony. (78)

W przeszłości, z mężem, rozmowy jeszcze bardziej przypominały raczej 
przykrą konieczność niż przyjemność, co jest wątkiem wielokrotnie przez 
obydwoje małżonków poruszanym. Tu we wspomnieniach Ewy:

Całą rodziną udali się do dziadków. Na ganku wymienili uściski, urośli albo prze-
ciwnie, nic się nie zmienili. Ciasto, biszkopty, udały się nad podziw, kruche, sypkie, 
że można się zakrztusić. Nie narzekają, choć emerytury w młodszych coraz pienią-
dzach, bez mocy, bez wartości. Różnie, zależnie od ciśnienia, jak barometr. Trochę 
za duże, o rozmiar, zaczekajmy, aż podrośnie. Zdrowy, odpukać, albo gdzieś wy-
naleźć, jeśli się jeszcze zmieści, szczepionkę na bronchit. Szydełkowały, ogień na 
kuchence lizał, choć jeszcze niedogotowany, rondel. Całą rodziną udali się do dziad-
ków na potwierdzenie, na dowód, w obchód. (138)

Jak widać, obudowa pragmatyczna została odcięta, podział na mowę za-
leżną i niezależną zlikwidowany, część pytań także uległa wymazaniu, zosta-
ły same niepowiązane ze sobą odpowiedzi czy uwagi, pokazując swoją kon-
wencjonalność, ulotność i właściwie nieistotność, choć przecież autentyczna 
rodzinna troska wyraża się właśnie w takich drobiazgach. Tutaj familijny 
polilog (zresztą „całą rodziną” ma charakter ironiczny, co widać zarówno 
w powtórzeniu, jak i skojarzeniu z inspekcją) oraz relacja z przebiegu roz-
mów ujawniają raczej obcość, „równoległość” osób względem siebie, fałsz 
sytuacji, a same wypowiedzi zaczynają przypominać niespójne zestawienie. 
Poza tym w ogóle nie ma wyglądu osób, jakby były one nieistotne: dziadko-
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wie, ganek, ciasto, rondel składają się łącznie na niechcianą sytuację. Zdanie 
„zdrowy, odpukać, albo gdzieś wynaleźć, jeśli się jeszcze zmieści, szczepion-
kę” – niespójne, będące nałożeniem na siebie kilku różnych domyślnych zna-
czeń, wzmacnia tylko wrażenie ogólnej bezsensowności spotkania. 

I to właśnie jukstapozycja (wraz elipsą) – na poziomie pojedynczych zdań, 
tekstu i kompozycji całości – wydaje się kluczową dla utworu i jego (apo)fa-
tyczności fi gurą, pozwala bowiem zderzać ze sobą zasłyszane, zobaczone czy 
skojarzone elementy bez potrzeby ich wiązania. Jeden przykład zestawienia 
jako fi gury – ze zdaniami o gilu, które zostały wszczepione w tekst naśladują-
cy ofi cjalne przemówienie – był już omawiany wcześniej w rozdziale o juksta-
pozycji. Jednak takich tematycznych skoków, o mniejszym lub większym za-
kresie, jest w utworze dużo więcej. Jak choćby w zdaniu: „Zaczął mówić, tym 
razem nie prowokowany, kapusta utraciła zwartość w gotowaniu” (60) czy 
w uwagach o poczuciu ponownego wdowieństwa, po aresztowaniu kochan-
ka, po których od razu mowa jest o warzywach, selerze i porze, oraz o tym, że 
kalorie są niewidoczne (54). Albo w takich dwóch akapitach, będących wspo-
mnieniem, niby-zeznaniem z wcześniejszego małżeństwa (Ewa wiedziała, że 
była zdradzana):

Nocą leżeliśmy jak proste równoległe, tory, nie dotykając się, nie 
czyniąc.

Szczypiorek ze źdźbłami trawy skrytymi pośród pęczka. Porzeczki, kulki 
trzymające się łożyska. Piekło powideł z wolnoobrotową, nadpaloną, drewnianą 
łyżką. Wiśnie.

Zobaczyłam cię, inkryminowanego, szedłeś z kobietą [...] (137)

Kruszyński zrywa więc konteksty – nie tylko bohaterowie, mimo mówienia 
czasem do siebie, nie doświadczają rozumienia siebie nawzajem, pozostając 
zamknięci w swojej odrębności i wewnętrznym milczeniu, lecz także narracja 
przerywa możliwość uczestniczenia w swoim toku czytelnikowi, zamieniając 
się w rozsunięte milczeniem puzzle.

Powyższe przykłady mogłyby być potwierdzeniem tego, co zauważył 
Frank Kermode – że poszukujemy w trakcie czytania zdarzeń, łączliwości, 
przyczynowości, a tymczasem zawsze następuje zderzenie między „iluzją 
narracyjnej sekwencyjności” a tym, co badacz nazywa „sekretami”595 . Pre-
zentacji fabuły towarzyszy bowiem jej stopniowa immanentna interpretacja. 
Jak pisze dalej Kermode: „Opowieści – z tego, co o nich wiemy – powsta-
ją jako interpretacje. Rosną i rozwijają się na bieli stronic nie zapisanych”. 

595 F. Kermode, Sekrety i narracyjne sekwencje, tłum. P. Czapliński, „Pamiętnik Literacki” 
1993, z. 2., s. 177. Na związek między koncepcją Kermode’a i dziełem Kruszyńskiego zwróciła 
już uwagę Krowiranda, ale posłużyła się tym w odniesieniu do ukrytych uwag metafi kcyjnych 
w powieści polskiego autora, dz. cyt.
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U Kruszyńskiego nasycenie owymi „sekretami” jest szczególnie duże, a obra-
zy, emocje, zdarzenia bardzo mocno przepuszczone są nie tylko przez świa-
domość kolejnych postaci, lecz także przez interpretujący fi ltr języka, który 
nie pozostawia niczego bez swojego wyrazistego śladu. 

Można by nawet zaryzykować stwierdzenie, że jedyna wspólna dla całej 
książki perspektywa narracyjna, to perspektywa... języka, bo właściwie to nie 
postaci posługują się nim, lecz język narzuca się postaciom, wykorzystuje 
ich rozmaite punkty widzenia, ich myśli i dialogi, przydarzające się sytuacje 
i emocje. Całość jak gdyby nie odpowiada na pytanie, co się zdarzyło bohate-
rom, lecz: jak można to opowiedzieć, by ujawnić czy zasugerować – przez sam 
sposób mówienia – co może być tam do odkrycia. Wyjątkowo do tej akurat 
lektury pasowałyby więc zdania Ryszarda Nycza, z pomocą których charakte-
ryzował „potencjalnie literackie terytorium”. Pisał, że jego cechą swoistą 

[...] jest jego tropiczna natura – łącząca w sobie tropy-ślady (znakowe odciski i po-
zostałości po tym, co przeminęło), tropizmy (samoczynne, semisemiotyczne reak-
cje na otoczenie) oraz tropy retoryczne (tu rozumiane najogólniej: jako sposoby 
językowego przekształcenia bezkształtnej „przedprzedmiotowej” miazgi doświad-
czenia w „świat jako przedmiot uspołecznionego wypowiedzenia” – wedle określe-
nia Brzozowskiego – tzn. językowo uchwytnych znaczących przedmiotów)596.

Oprócz ewidentnych tropów retorycznych, w całym swoim bogactwie, oprócz 
śladów przeszłości oraz intertekstów, właściwością tej prozy Kruszyńskiego 
wydają się właśnie owe „tropizmy”, do których można byłoby też zaliczyć za-
milknięcia, przerwy, luki – przy czym „otoczeniem” nazwałabym obie części 
doświadczanej przez autora rzeczywistości: tę, w której się pisze (z teraz i kie-
dyś), oraz tę, która jest właśnie pisana, a bezpośrednio dotyka bohaterów.

Warto w tym miejscu zastanowić się nad słowami samego pisarza, który 
w wywiadzie twierdził, że

Rzecz w tym, aby sprostać rzeczywistości, aby mówić o niej w sposób uczciwy, 
uważny, pokorny, niemanieryczny. Moją intencją jest dążenie do klarowności, do 
precyzji, absolutnie nie do tego, aby mój tekst był „lingwistyczny”, „językowy”, nie-
przetłumaczalny. Niestety ciągle jest, zdaję sobie z tego sprawę, walczę z tym, mam 
nadzieję, że się od tego uwalniam. Jeżeli szuka się zgrabnej i szybko opowiedzianej 
fabuły do czytania piorunem, no, to tego u mnie nie ma597.

596 R. Nycz, Poetyka doświadczenia, dz. cyt., s. 31.
597 Z. Kruszyński, Sprostać rzeczywistości, rozm. przepr. P. Cegielski, „Gazeta Wyborcza” 

17.10.1997 [online] http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,260064,19971017RP-
-DGW, Sprostac_rzeczywistosci_Zbigniew_Kruszynski,.html, dostęp: 25.03.2013. Dorota 
Mazurek pisze w związku z tym wywiadem i Szkicami... o „pamięci kreacyjnej” jako „formule 
narracyjnej” w powieści Kruszyńskiego: zob. tejże, Sprostać rzeczywistości. O prozie Zbigniewa 
Kruszyńskiego, „Kresy” 1997, nr 4.
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Jak widać, autor traktuje rozłącznie to, co „lingwistyczne”, i to, co precy-
zyjne, klarowne, a jednak sam w powieści w jakiś tajemniczy sposób łączy 
oba aspekty. Jeśli bowiem „sprostanie rzeczywistości” to utworzenie rze-
czywistości alternatywnej, a jednocześnie zakorzenionej w historii, to danie 
czytelnikowi – dzięki utrudnionej percepcji, niespodziewanym międzysłow-
nym napięciom – wglądu w sprawy, relacje, sposoby funkcjonowania ludzi 
i przedmiotów, jest właśnie rodzajem precyzji, która stanowi odpowiedź na 
wyzwanie rzucone przez rzeczywistość. Wszak można sprostać tylko czemuś, 
co jest zadaniem, wyzwaniem, trudnością, a „przedstawianie” czy „opisywa-
nie” nie niesie wcale takich konotacji, nie wymaga walki (rzecz jasna, to też 
kwestia tego, jak się postrzega „przedstawianie”).

W każdym razie sensy: spodziewany i niespodziewany, zapisany i „nad-
pisany” czy „nadmilczany” (pozostawiony, jak rebus, do rozwiązania) nie-
ustannie w powieści konkurują ze sobą. Dzieje się tak również poprzez użycie 
licznych uskoków składniowych, wtrąceń i dopowiedzeń, które spowalniają 
lekturę, wprowadzając momenty zawahania – kropka czy przecinek stają się 
w tym utworze znakami nieoczywistymi, bo często otwierającymi na to, co 
nowe. Stają się, wbrew swej naturze, wbrew prozodii, sygnałami początku 
i łączenia. Zerknijmy na fragment ośmieszający domowe patriotyczne de-
monstracje Ewy i jej kochanka-opozycjonisty: 

Będziemy stosować wszelkie nam dostępne formy. Nacisku. Nie mówiąc o straj-
ku. [...] Milczeliśmy w południe, przez minutę. [...] Podczas dziennika chodziliśmy 
na spacer po pokoju, trąbiąc. (62–63) 

Podobne znaki zamknięcia, które jest otwarciem, zawiera nietypowa 
apozjopeza, która u Kruszyńskiego ma postać wypowiedzenia ze stawianą 
w miejscu urwanym kropką. „Nasza niewinność pozostaje niezbita, nieskala-
na. Żyliśmy – ale nie wyczerpując znamion” (252) – czytamy w scenie z końca 
emigracji (na którą udali się jednak obydwoje małżonkowie), gdy nadchodzi 
pismo z kraju, unieważniające dawny wyrok. Zupełnie inaczej znaczą te sło-
wa w zapisanej formie, niż gdyby to było zwykłe zdanie relacjonujące, np. 
„Okazało się więc, że nasze dawne życie nie wyczerpywało znamion prze-
stępstwa”. Zarówno czas przeszły w odniesieniu do własnego życia, jak i owo 
tajemnicze „niewyczerpywanie znamion” zaczynają tutaj brzmieć bardziej 
egzystencjalnie (jakby chodziło o „znamiona” samego życia właśnie, o życie 
nie do końca – lub jakby z biegiem lat zwykle wyczerpywały się jakieś ludzkie 
znamiona, tj. właściwości). Ironia nie dotyczy więc tylko uniewinnienia po 
latach i przyznawania sądom prawa do oceny czyjegoś sposobu życia (jakby 
jedynym kryterium była poprawność z punktu widzenia władzy), lecz tak-
że podsumowania przez samych zainteresowanych dotychczasowego etapu. 
A może też dotyczyć, w wersji uniwersalizującej, niemal wszystkich: z punktu 
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widzenia prawa większość ludzi jest niewinna, choćby obciążały ich rozliczne 
prywatne winy (zdrady, kłamstwa, obojętność itp.).

Apozjopezy biorą także udział w odtwarzaniu, a jednocześnie dekon-
strukcji języka władzy, w rozdz. IX: „Ale nie możemy się zgodzić z niekie-
dy wyrażaną opinią potępiającą bez wyjątku w czambuł”, „Nasze działania 
powinny przenikać treści ogólnohumanizujące, zgodne z systemem prefe-
rencji, który ma zachęcać” (101) – pustka nowomowy została w ten sposób 
dodatkowo obnażona: zdanie dokończone i niedokończone waży tyle samo, 
to znaczy nic. Jak było widać już przedtem, pełny sens może funkcjonować 
w niepełnym zdaniu, a tu z kolei – nonsens tworzony jest przez okoliczności 
(polityczno-propagandowy PRL-owski kontekst i odpowiadający mu żar-
gon), a zdanie, pełne czy nie, i tak nie ma znaczenia. 

Na braku językowych elementów, łatwych do dostawienia, lecz powodu-
jących przez „wycięcie” moment zawahania i zdziwienia u odbiorcy, opierają 
się w utworze również elipsy. Nie tylko te oczywiste, których w Szkicach... 
mnóstwo, lecz też takie, jak w zdaniach: „Zjedliśmy wczesny obiad, który 
smakował już podróżnie – prowiant” (76) lub „Pęczniały mi piersi, jakby naj-
pierw one chciały rozmnożyć się, u suki” (117). Wygląda to na dopowiedze-
nie ostatniego wyrażenia, ale ono, zwłaszcza w drugim zdaniu, nie pasuje do 
reszty, raczej by więc można mówić o pozbawieniu zdania, po ostatnim prze-
cinku, słowa „jak” czy jakiegoś zwrotu, z pomocą którego przeprowadzona 
byłaby analogia. Wymusza to reinterpretację wcześniejszych słów, jest jakby 
takim właśnie „tropizmem”, spontaniczną reakcją na pewne nagłe postrze-
żenie czegoś w inny sposób. Słowo, które niejako wypływa na powierzch-
nię mowy po momencie zawahania (tu: prowiant, suka) nie jest obojętne dla 
stanu rzeczy, ma wartość performatywną – nazywając, przemieszcza w inną 
pojęciową domenę i zmienia samoświadomość osób, a przez to i pośrednio 
ich rzeczywistość: obiad jest prowiantem, kobieta czuje się bezradna wobec 
swojego ciała niczym zwierzę (dodatkowe skojarzenie z wyzwiskiem nie jest 
przypadkowe – opowieść zdaje się być w myślach wciąż kierowana do męża, 
a ciąża jest z tajniakiem, który przez lata ich śledził).

Efekt zaskoczenia osiągany jest w utworze również dzięki zaprzestaniu 
na moment prowadzenia opowieści i wstawieniu dodatkowej interlinii, jak 
w wypadku więziennych „widzeń” na początku dwóch kolejnych rozdziałów 
z początku utworu:

– Widzenie – oznajmił strażnikowi – retrospekcja.

Niepełnoletni, w trzeciej licealnej [..] (18)

Po symbolicznej przerwie następuje wejście więźnia myślami w przeszłość, 
a więc cała logika widzenia uległa zmianie i też odwróceniu. Strażnik nie 
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wzywa więźnia, bo ktoś przybył go odwiedzić, ale to izolowany w więzie-
niu człowiek zawiadamia, że będzie wspominał. Analogicznie jest potem, 
gdy opozycjonista wyświetla dla siebie „fi lm”, opowiadając sobie własną hi-
storię na wzór fabuły fi lmowej, w którą następnie wplecione są jakieś sce-
ny fi lmowe, rekonstrukcja historii z czasów wojny. I znów wcześniej straż-
nik zostaje zawiadomiony o tym, że będzie „Widzenie [...] kino” (33 i nast.). 
W ten sposób fi kcjonalizacji ulega zarówno cała sytuacja w więzieniu, jak 
i własna pamięć bohatera oraz wyobraźnia. Konieczność meldowania wszyst-
kiego została doprowadzona do absurdu, a wizualny „przełącznik”, w postaci 
paska bieli, markuje jakby wejście w inny, wyimaginowany świat. Podkreślo-
ny też został w ten sposób etymologiczny związek między odwiedzinami jako 
„widzeniem” a widzeniem jako wizją, intuicyjnym wglądem w niematerial-
ną rzeczywistość – wszak najdosłowniej tutaj bohater zapada się na moment 
w nieobecność, a następnie „ma widzenie”.

Te różne na pozór zjawiska – narracja jako od-mowa opowieści, skróto-
wość zdań i zwrotów, szkicowość fabuły, ciągła zmienność perspektyw, wersy-
fi kacyjna „podszewka” tekstu, wszechobecność gier słownych, form odsyłają-
cych do innych wyrażeń, jukstapozycji czy niespodziewanych dopowiedzeń, 
obecność dodatkowych interlinii – pozwalają się sprowadzić do jednego mia-
nownika. Jest nim ukryta w narracji i teksturze dezautomatyzacja.

Przypomnijmy najpierw słowa, jakimi Wiktor Szkłowski pisał o po-
wszechnej automatyzacji – zarówno w obyczajach, jak i percepcji oraz języku, 
podsumowując zapiski z dzienników Tołstoja i jego samopoczucie w domu: 

Tak przepada, zmieniając się w nicość, życie. Automatyzacja zjada rzeczy, ubranie, 
meble, żonę i lęk przed wojną. [...] Po to więc, by wrócić wrażenie życiu, odczuwać 
rzeczy [...] istnieje to, co nazywamy sztuką. [...] s z tu k a  j e s t  s p o s o b e m  pr z e -
ż y w an i a  t wor z e n i a  r z e c z y,  t o  z a ś,  c o  s t wor z on e,  w  s z tu c e  n i e  j e s t 
w a ż n e. 

Szkłowski zaś o dezautomatyzacji pisze dalej, że służy jej posługiwanie się 
m.in. chwytem „udziwnienia” i „formy utrudnionej, zwiększającej trudności 
i czas percepcji”, w tym ukazywanie tego, co znane, w sposób sugerujący nie-
rozpoznanie598. 

A właśnie to, co przydarza się bohaterom w opowieści Kruszyńskiego, to 
głównie codzienność, tyle że najwyżej przeniesiona z czasem w inne spo-
łeczne, polityczne i obyczajowe ramy. Z każdym obrotem losu bohaterowie 
zagospodarowują nową psychiczną oraz fi zyczną przestrzeń, wypełniając ją 
nieistotnymi drobiazgami, próbując oswoić. Ich też „zjada automatyzacja”, 

598 W. Szkłowski, Sztuka jako chwyt, tłum. R. Łużny. W: Teoria badań literackich za granicą. 
Antologia, wyb., wstęp i oprac. S. Skwarczyńska, t. II, cz. III, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 
1986, s. 16–17 i nast.
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dlatego zdradzają, przenoszą się, szukają nowych bodźców. Natomiast język, 
w jaki autor ich „wyposaża”, pozwala przeżyć znane jako nieznane, zniwelo-
wać choć trochę wrażenie, że wszystko się roztapia w jałowości, pustce:

Praca, męcząca, monotonna jak emerytura. Bieganie po zakupy, kolejka, u jej koń-
ców kwaśny ser, biały, chudy, tłusty schab, przy kości. Chroniczny, także i w aptece, 
brak witamin. [...] Mały druk, nieczytelny, zlewający się u podstaw, puste plena, 
bezpłodne, czapkujące z daszkiem. Kurz, jakby się przenieść na pustynię, pod nim 
biurko, ciężkie, dębowe, pełne dowodów rzeczowych. W razie nieobecności kłopot, 
bo co począć z kotem. (110–111)

Widać tu skróty myślowe, brak orzeczeń i połączeń między zdaniami oraz 
słowami (stąd na przykład „chudy, tłusty” stoją bezpośrednio obok siebie, 
zaostrzając kontrast). Na pierwszy rzut oka nie ma związku pomiędzy „ma-
łym drukiem”, „pustymi plenami” i „czapkowaniem z daszkiem”. Nawet kurz, 
ustawiony niespodziewanie w roli głównej fi gury zdaniowej (nawiązuję tu 
do kognitywnej opozycji trajektor / landmark), postrzegany jest w sposób 
„odnawiający” to, co oczywiste. Z powszedniości PRL została wyciągnięta 
esencja i stworzony dzięki niej „efekt obcości”, prawie jak cytowany w innym 
rozdziale „polski szyfr” w Mpango, z Buszu po polsku Kapuścińskiego.

I choć częściowo poglądy Szkłowskiego, zwłaszcza te dotyczące podziału 
na poezję i prozę, stały się nieaktualne (co widać właśnie zwłaszcza w ta-
kich utworach, jak omawiane dzieło Kruszyńskiego), podobnie jak nacisk na 
widzenie, a nie poznawanie w literaturze599, to aspekt – mówiąc dzisiejszym 
językiem – performatywny wydaje się wciąż niezwykle ważny. Bezpośrednio 
też wiąże się ze Szkicami historycznymi, które stopniowo w czasie rozwoju 
opowieści konstruują, przetwarzają i zmieniają swój obiekt, w czym ułamki 
milczenia mają swój współudział – to faktycznie „przeżywanie tworzenia rze-
czy”, zanurzanie się w działaniu narracji i języka.  

Kruszyński wiąże naszą uwagę silnymi, niewidocznymi nićmi z tekstem 
właśnie poprzez – mniej lub bardziej dosłownie rozumiane – „nierozpozna-
nie”. Efektowi obcości ulegają w powieści pospolite przedmioty, rozmowy, 
zwroty czy słowa – zestawione ze sobą w nagłych konfi guracjach prowadzą 
do niejednoznacznych i zapewne dla każdego czytelnika nieco różnych sen-
sów. W stanie nieoczywistości pozostają też życiorysy bohaterów – oni sami 
wydają się wciąż zdziwieni niemożliwością ułożenia sobie na dłuższą metę 
życia, okrzepnięcia w tych czy innych realiach, określenia siebie, swoich po-
trzeb i relacji z innymi. To samo dzieje się ze społecznymi językami. Rze-
czywistość jest w Szkicach... nie tyle, jak chcą Czapliński i Śliwiński „sumą 

599 Dziś można by pewnie mówić o poznawaniu poprzez widzenie i nazywanie, lecz i samo 
poznawanie jest pojmowane inaczej, poza opozycją obiektywna wiedza/ subiektywne doznanie.
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– choćby i sprzecznych – języków, których używamy do jej nazywania”600, nie 
występują bowiem one wcale w czystej postaci, ile wzajemnie demaskującym 
się zbiorem (jak „Pyrrhula pyrrhula”, czyli gil zwyczajny w „zwyczajnym” 
przemówieniu propagandowym, jak język prześladowców w języku opresjo-
nowanych, jak literaturoznawcze aluzje w ustach śledczych). A opisane prze-
milczenia, przeskoki, luki, braki, rozsunięcia wzmacniają tę wszechobecną 
dezautomatyzację. 

Efekt zaskoczenia osiągany jest bowiem nie przez sam lingwistyczny 
aspekt tekstu, lecz we współpracy z narracyjnym efektem obcości wytwa-
rzanym przez wielogłosową narrację oraz przez stosunek samych bohaterów 
do siebie i języka: niegotowość albo też podatność na zmiany, nieciągłość 
charakteryzuje wszystkie poziomy dzieła. Zmieniają się układy polityczne, 
towarzyskie i erotyczne, losy, kraje, zakres tego, co nowe, a pozostaje nie-
poznawalność, nieopowiadalność, przygodność – ironia dotycząca wcześ-
niejszych przypuszczeń, zastanych konwencji, samych siebie. Mówienie, 
z jego (apo)fatycznością, jest tutaj, jak się zdaje, ciągłym siłowaniem się z na-
wykami (językowymi, schematami opowiadania, przyzwyczajeniami czytel-
niczymi, obrazem konspiracji i emigracji) – w imię odkłamywania coraz to 
nowych pozorów, pozbywania się narastających wciąż złudzeń. 

A skutkiem bycia stroną w zastosowanej w powieści wobec odbiorcy 
argumentacji ex silentio nie jest wcale wiedza, lecz zasiane w nas ziarno przy-
puszczeń i wątpliwości. Być może to jest właśnie cena, jaką płacimy za kontakt 
z narracją apofatyczną. Zyskiem jest wejście w sferę dezautomatyzującego spoj-
rzenia i takiego mówienia, które od-mawia (odrzuca, neguje, podważa, trzyma 
na dystans lub umieszcza w żartobliwym cudzysłowie) to, co oczywiste. 

600 P. Czaplińki, P. Śliwiński, dz. cyt., s. 275.



5.  Stany graniczne człowieka i języka: 

Modliszka Marka Kędzierskiego

Opowiadanie Marka Kędzierskiego pt. Modliszka jest jednym z bardziej 
tajemniczych utworów601 – łatwiej w nim znaleźć echa różnych lektur: z pew-
nością Becketta, Kafk i, Schulza, Biblii, być może Blanchota, Bernharda, niż 
uchwycić opalizujący sens. Całość rozpięta jest na antynomiach – sprzecz-
nych uczuciach, obrazach, wrażeniach. Wszystko, co się w świecie przedsta-
wionym odbywa – jeśli się w ogóle odbywa, a nie pozostaje projekcją, snem 
czy maligną – koncentruje się wokół motywu ucieczki i powrotu, a także 
przenikającego całą wypowiedź i poszczególne sceny milczenia.

Monolog wewnętrzny anonimowej bohaterki dotyczy równocześnie prze-
szłości, teraźniejszości i przyszłości, wyłaniają się z niego emocje: strach, 
nadzieja, przywiązanie, bunt, nienawiść, chęć unicestwienia. Są one odczu-
wane w stosunku do kogoś określanego mianem „on”, czasem „pan”, „wróg 
potężny”, „mój drogi”, który jest i nie jest ojcem, Bogiem, władcą, tyranem 
z poczuciem misji, kochankiem i opiekunem. Jest kimś, kto rządzi, a zarazem 
niewolnikiem własnego strachu. To on przygarnął i uwięził, schronił i uka-
rał główną bohaterkę, która z kolei ucieka i równocześnie wraca do domu 
nie-domu, w którym się nie urodziła, a przybyła tam „przed wiekami” – do 
zamkniętej, pilnie strzeżonej, a jednak jakoś otwartej przestrzeni. Idzie z po-
wrotem, by tego nieludzkiego człowieka zabić lub uwolnić, dokonuje się mię-
dzy nimi psychomachia. Miejsce, o którym mowa, przypomina sąd, zaświaty, 
a chwilami fantasmagoryczne więzienie czy labirynt Minotaura, nazywane 
bywa też „kolonią karną”. Jest to równocześnie schronienie i miejsce skazania.

Bohaterka sama przedstawia na swój temat i tego, co się dzieje, jedynie 
zmienne przypuszczenia. Nawet nie wiadomo, czy naprawdę opuściła swoje 
więzienie – być może nigdy z niego nie odeszła: 

601 Korzystam z wydania: M. Kędzierski, Modliszka, Kraków, Ofi cyna Literacka, 1995 (da-
lej w nawiasach podaję tylko numer strony). Na ten utwór zwrócił moją uwagę Aleksander 
Fiut, za co niniejszym dziękuję.
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Co widziałam po wyjściu? Kiedy o tym powiem? Czy też stoję wciąż, wciąż 
tu, na progu, oderwana od swego pokoju środkowego i tysięcznych rzeczy 
[...] i zamiast odejść, mówię? Urągam niebiosom? Wymyślam, w czasie 
przeznaczonym na odejście. Zamiast odejść – mówię, jednak wracam – 
zawracam mową. Zawroty głowy. Przed powrotem. Nawrócona.   (42)

Utwór mnoży znaki zapytania i hipotezy – poczuciu niezwykłej intensywno-
ści stanów psychicznych, emocji bohaterki towarzyszy równie silne poczucie 
niepewności co do istnienia opisywanego przez nią świata. Tak jakby jedyną 
rzeczywistością była wyłącznie ta, która jest w danym momencie wytwarzana 
w umyśle postaci. 

Zresztą jeśli kobieta, jak twierdzi, czuła się upokarzana, poniżana, zastra-
szana, oskarżana i zniewolona, to fakt, że drzwi tego domu-więzienia były i są 
otwarte, niczego nie zmienia. Przypomina to sytuacje traumatyczne, które 
wywołują w ludziach przeraźliwy lęk i chęć ucieczki, a jednocześnie jakieś 
paraliżujące zahipnotyzowanie, które powoduje wejście w rolę ofi ary i unie-
możliwia ruch. Sytuacje te mogą być wywołane konkretnymi koszmarnymi 
zdarzeniami, a mogą wynikać z chorobliwego spiętrzenia podejrzeń, domy-
słów i wyobrażeń – albo z takiej psychomanipulacji ze strony innych (jak 
w wypadku bycia obiektem mobbingu, manii prześladowczej czy tylko co-
dziennego wpływu osobowości toksycznych), która prowadzi do zafałszowań 
w ocenie sytuacji i własnej osoby, do ciągłego poczucia niebezpieczeństwa. 
W utworze nie ma jednak opisanych wprost żadnych wywołujących traumę 
zdarzeń, pozostaje niepewność i aura zagrożenia. 

Można zatem pomyśleć o bohaterce bardziej w kategoriach rozdarcia 
egzystencjalnego – i dopatrzyć się w jej samotności i trwodze tego, co Karl 
Jaspers nazwał sytuacją graniczną. Przypomnijmy, że fi lozofowi chodziło 
o samo pozostawanie człowieka w mocy przypadku, winy, walki, cierpienia 
oraz śmierci – wszystko to określa osobę i powoduje ujawnienie się „pro b -
l e m at yc z n o ś c i  by tu  ś w i at a  i  m oj e go  by tu  w  ś w i e c i e”602. Jak się 
wydaje, główna postać z Modliszki znajduje się właśnie w takiej sytuacji gra-
nicznej – ponowiona próba ucieczki, wyzwolenia, doprowadza ją z powrotem 
do miejsca psychicznej udręki. Tego stanu właściwie nie da się opowiedzieć 
– każda próba opisu skazana być musi na fi asko, można go jedynie wypo-
wiedzieć, tj. odsłonić w języku, tak jak się odruchowo ujawnia ból, ekstazę, 
rozpacz czy strach. I to właśnie czyni bohaterka. Tyle że w jej monologu autor 
próbuje też ukazać więźnięcie słów w gardle, nieprzystawalność mowy do 
sytuacji granicznych, do wewnętrznego zaciętego milczenia. Jej monolog jest 
jednocześnie krzykiem i niemotą, a też nagle wzbierającym potokiem mowy, 

602 K. Jaspers, Sytuacje graniczne, przeł. A. Staniewska [dodatek do:] R. Rudziński, Jaspers, 
Warszawa, Wiedza Powszechna, 1978, s. 197–198.
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który szuka ujścia – i jednocześnie efektem braku wiary w moc słów, pod-
daniem się, zapadaniem w siebie. 

Sytuacji granicznej odpowiada więc jakby stan graniczny języka, za któ-
rym jest tylko katastrofa (jak w wypadku wytrzymałości materiałów w bu-
downictwie, gdzie pojęcie „stanów granicznych” ma swoje jasne defi nicje). 
Kędzierski – ustami postaci – próbuje wyrazić niewyrażalne, pokazać kry-
zys osoby i języka. Idzie tu śladami swego mistrza, Samuela Becketta, które-
go teksty tłumaczył i opatrywał komentarzem. Zresztą Modliszka powstała 
właśnie podczas wieloletniej pracy nad tłumaczeniami dzieł Becketta, które-
mu problem języka i niewyrażalności, bycia samotnym w rozpaczy i wobec 
egzystencjalnej pustki, niesprecyzowanego zagrożenia był niezwykle bliski. 
Wspólnych motywów jest zresztą więcej, lecz tym się tu nie zajmuję. W każ-
dym razie nie jest przypadkiem, że pojawiają się w Modliszce podobnie zbu-
dowane, co u Becketta, zdania (wieloznaczne, luźno połączone znaczeniowo, 
często eliptyczne i pozbawione spójników), w tym – podobnie jak np. w Ma-
lone umiera – nie tylko detaksa i gry słów, lecz również specyfi czne „nagie” 
apozjopezy, umieszczane na końcach akapitów i pozbawione wielokropka czy 
pauzy603. Utwór Kędzierskiego pozostaje jednak, mimo wielu podobieństw, 
autonomiczny, także jeśli chodzi o strukturę tekstu.

Całość zapisu Modliszki zaczyna się od dołu na wysokości jednej trzeciej 
strony, nie ma wcięcia akapitowego, jest mała litera na początku wypowie-
dzenia, które mówi o ciemności, ciężkiej bramie, o domu – tekst wyłania się 
w ten sposób z milczenia oraz bieli strony. Zgromadzone słowa przypominają 
w treści i nieskładnej formie majaczenie, sam wyraz „gorączka” zresztą też 
się tu kilkakrotnie pojawia. Nawiasem mówiąc, te same słowa w dziewięciu 
linijkach, co na początku książki, lecz w odwrotnej kolejności, są umiesz-
czone na końcu, jak w rakach. Moment powrotu (czy raczej uświadomienia 
sobie siebie z drugiej strony, „nieucieczki”, na końcu zamienionej w scenę 
wyobrażonego wygnania, które mogłoby być karą za ucieczkę) stanowi klam-
rę i zarazem odwrócenie. W ostatnim zdaniu opowiadania nie ma kropki 
– tak jakby dojście do milczenia powodowało cofnięcie się po śladach, jakby 
ucieczka była jednocześnie powrotem. Ruch ten widać również w poszcze-
gólnych cząstkach-akapitach oddzielonych światłem – wiele z nich da się 
czytać, przynajmniej do pewnego momentu, również w drugą stronę: jakby 
wahadło sensu uderzało o milczenie i musiało przez to zawrócić. Puste miej-
sca pomiędzy fragmentami tekstu „odbijają sens” po niewidocznej drugiej 
stronie, wymuszając reinterpretację. 

603 Zob. np. S. Beckett, Malone umiera, tłum. M. Kędzierski, Kraków, Ofi cyna Literacka, 
1997, s. 145, 149–150. Tam jednak apozjopezy są przerwą, po której następuje nawiązanie, 
czasem nawet powtórzenie słów sprzed ucięcia – efekt jest bardziej muzyczny, wytwarza się 
rodzaj refrenu.
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W pierwszej całostce ciągi słów układają się w formie agramatycznego 
potoku, bez interpunkcji w środku, lecz zamkniętego kropką. Dalej następuje 
szereg rozdzielonych kropkami drobnych wypowiedzeń, a ostatnie z nich na 
końcu nie ma żadnego znaku. Po tym oraz po dodatkowej interlinii zaczyna 
się kolejna cząstka – tym razem, i tak już będzie w reszcie utworu, pojawia 
się wielka litera na jej początku. Grupa krótkich wypowiedzeń zawiera już 
interpunkcję i tworzy akapit. Na jego końcu jednak jest znów zdanie urwane 
po paru słowach:

[...] powrót taki myśli w gorączce mój dom może zawsze tak było mniema była ze 
mną myśli zawsze w gorączce ja wiecznie w drodze cały czas przez cały czas gdy 
mnie nie było. Mnie. Nie było. Nie było czasu 

Rozprawią się ze mną. Przeprowadzą sąd. Nade mną. Odpowiem. Przed sądem. 
Krzywoprzysiężnym. Milcząca. Każą przyznać się do winy. Okazać skruchę. 
Ale i to na nic. Z góry wiadomo. [...] W mojej obecności moje słowa oskarżą mnie 
przed sądem. Świadek oskarżony. Słowa na zgubę. Moja obecność

I tak jasne. Jego szpieg mnie wyszpieguje. A potem on sam, całą potęgą władzy  
w rozświetlonym, najwyższym pokoju, wyda mnie na pastwę tłumu [...] (s. 3–4)

W dalszym ciągu, tj. pomiędzy ustępami całego tekstu Modliszki, jest po 
każdej cząstce taki prześwit. Kończy się jeden akapit urwanym na początku 
zdaniem, niczym muzyczna abruptio, a następny niżej zaczyna się od wielkiej 
litery i nowego zdania, jak gdyby poprzedni został domknięty. Zaburzeniu 
ulega zatem nie tylko składnia oraz interpunkcja, lecz także wewnątrzteks-
towa delimitacja – paradoks otwarcia, które jest zamknięciem, uobecnia się 
co chwilę. Przyciąga to mocno uwagę odbiorcy i spowalnia proces lektury, 
powodując konieczność rzucenia okiem wstecz, by upewnić się co do wcześ-
niejszego znaczenia, a następnie móc przekroczyć pas bieli i czytać dalej. To 
moment dezorientacji – chwila, gdy czuje się opór braku słów. Tekst na pozór 
urywa się, lecz jednocześnie przenosi w inny wymiar, gdzie sensy same – pod 
wpływem ruchu wstecz i do przodu – „się dzieją”. Pozostawione na końcach 
akapitów cząstki wypowiedzeń są więc jak przerzutnie międzystrofi czne, któ-
re jednak prowadzą – zamiast do dalszego ciągu – do milczenia. Wyrzucają 
niejako w ten sposób tekst z jego kolein (a czytelnika z przyzwyczajeń zwią-
zanych z wyglądem zdań, tekstu oraz sekwencyjnością) – obecność i nieobec-
ność, dotyczące słów oraz sensu, wymieniają się miejscami604.

604 Realizuje się w ten sposób w praktyce koncepcja tekstu Maurice’a Blanchota – z zasadą 
istnienia opartą na regule znikania oraz ze swego rodzaju symetrią między aktem pisania i czy-
tania. Pisze o tej koncepcji Jakub Momro w książce poświęconej Beckettowi: zob. J. Momro, 
Fantazmaty neutralności, w: tegoż, Literatura świadomości. Samuel Beckett – podmiot – nega-
tywność, Kraków, Universitas, 2010, s. 119–129.
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Przypomina to trochę mówienie unikowe oraz efekt mondo w zen, a więc 
odpowiadania pytaniem na pytanie, zawieszania odpowiedzi. O tym zjawisku 
pisze Daisetz Teitaro Suzuki:

Gdy zen używa ludzkiej mowy, aby wyrazić swe doświadczenie, w sposób nieunik-
niony wszakże staje się ofi arą wszystkich właściwych ludzkiej mowie ograniczeń 
i sprzeczności. Mondo jest próbą zredukowania tych niedogodności do minimum. 
Wola ograniczenia dyskursywnych tendencji naszego języka jest jedną z przyczyn 
stosowania w mondo epigramatycznych i enigmatycznych form wyrazu605.

W utworze Kędzierskiego pytania rodzą się nie tylko z powodu niejas-
ności opisanych zdarzeń, lecz także pojawiają się w miejscu, gdzie urywa się 
tekst – „odpowiedzią” jest właśnie przerwa, biel, oraz następna cząstka, znów 
urwana. Tekst sam zapytuje i sam odpowiada, nie odpowiadając, czytelnik 
podąża za nim i wikła się w identyczny mechanizm. Sens przelewa się jakby 
przez kolejne dopisywane słowa, linijki i skojarzenia w ramach akapitu, ale 
w nich nie mieszka, gdyż „wsiąka” w przestrzeń pomiędzy wyrazami i częś-
ciami – jest z milczenia i znika w milczeniu. Milczenie wdziera się do tekstu 
niczym fala i pochłania jego fragmenty, przekształcając „brzeg” linijek, zmie-
niając go nieodwracalnie. 

Gdy popatrzymy w całym dziele na wypowiedzenia poprzedzające te do-
rzucone na końcach akapitów strzępki zdań, to zobaczymy, że apozjopezy 
pełnią właściwie potrójną funkcję – są urwaniem nowej treści, a mogą być 
dopowiedzeniem lub kontynuacją wobec starej. Czytane właśnie w konwen-
cji gramatycznej dopowiedzenia mogłyby mieć kropkę na końcu – i być, cza-
sem nieco enigmatycznym, wyjaśnieniem tego, co było przed nimi, czasem 
też grą słów.

[...] otworzyli drzwi do mego pokoju i stwierdziwszy jego obecność, 
wystąpili przeciwko niemu, obarczając go winą, za moje zniknięcie. 
Wreszcie

Ale i bez tego, bez jego wtargnięcia do mojego pokoju, obaj mieli powody, 
do wyjścia, jeśli nawet, jego zdaniem, rzecz jasna, nie mieli prawa. [...]  (34–35)

Słowo „Wreszcie” – w wizji, która przedstawia jeden z możliwych warian-
tów sytuacji, w której odkryto ucieczkę bohaterki – może znaczyć, że „bra-
cia” wreszcie się zbuntowali i oskarżyli „ojca”, a może się odnosić do tego, co 
zrobili potem. Podobna wieloznaczność kryje się w zdaniach: „Jest nieod-
wracalne, nawet teraz. W godzinę powrotu   ” (19), gdyż nie wiadomo, 
czy nieodwracalność ma się odnosić do „teraz”, czyli „godziny powrotu”, czy 

605 Cyt. za: W. Dąbrowska, Cisza mistyczna. Znaczenie ciszy i milczenia w mistyce buddyj-
skiej, „Tematy z Szewskiej” 2007, nr 1.
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też ta godzina wszystko zmieni. Jeszcze ciekawiej wygląda połączenie: „I dał 
im wina. Ich wina   ” (17). Prosta homonimia odnosi się do wieczoru 
sprzed rzekomej ucieczki, gdy „on” dał „braciom” wino, być może przypad-
kiem, a być może celowo – żeby doprowadzić do ich zaniedbania i móc ich 
winić za to, że bohaterka wydostała się z domu. 

Z kolei inne apozjopezy dają się czytać jak uskoki składniowe – stanowią 
wtedy kontynuację wcześniejszych słów, czasem ze zmianą sensu, na przy-
kład: „Choć dobrze wiedział, że jeszcze nie było za późno. Wówczas. Jeszcze 
byłam   ” (10). Zdanie „Jeszcze byłam   ”, rozpoczynające nową 
kwestię, mogłoby odnosić się wstecz do tego, że mężczyzna wiedział, iż bo-
haterka jeszcze mogła zawrócić (znał bowiem jej myśli i plany, jak twierdziła 
gdzie indziej), albo też być podsumowaniem przez kobietę jej stanu, konsta-
tacją, że „wówczas jeszcze była” zależna od niego. Jest jeszcze inny sens: po 
oddaleniu się od swego domu-więzienia bohaterka może mieć poczucie, że 
już nie istnieje, że nieodwołalnie się coś skończyło.

Zamilknięcie jako niedopowiedzenie – i w sensie metaforycznym (ist-
nienia ukrytych znaczeń, sugestii, aluzji), i dosłownym, jako niedomykanie 
zdań, zostawienie urwanych kolejnych części utworu – odzwierciedla peł-
ną niepewności sytuację bohaterki, a także języka jako sposobu ekspresji606. 
Apozjopeza jest więc w Modliszce fi gurą zdania, tekstu i zarazem metafi gurą 
– można powiedzieć, że w trakcie opowieści zanika poniekąd samo opowia-
danie, a urwane zakończenie akapitów jest ich otwarciem w stronę mowy nie 
wyrażonej, bo kryjącej to, co niewyrażalne. Staje się więc także tropem, jako 
nie-skończenie – nieskończoności, która ogarnia ludzką przygodność, oraz 
niewyrażalności (widoczna część tekstu wobec nieobecnej całości to forma 
pars pro toto). Brak wielokropka lub pauzy, najczęściej występujących w apo-
zjopezie, wskazuje na to, że mamy tu raczej do czynienia nie z fi gurą znamio-
nującą domysł, emocje, kontynuację, chwilowe rozsunięcie czy ze znakiem 
poprzedzającym, sugerującym ciąg dalszy, lecz właśnie z symptomem zamil-
knięcia jako takiego, urwania głosu – do tak potraktowanego wypowiedzenia 
nie ma już później powrotu, coś się zaczyna i nie jest powiedziane do końca. 
Tym bardziej że zamilknięcie jest tu nie wyjątkiem, stylistyczną „wartością 
dodaną”, lecz zasadą tekstu – pojawia się jako reguła, zawsze w tym samym 
miejscu i mimo dodatkowej interlinii, która w zupełności jako sygnał oddzie-
lający by wystarczyła (tekst pozbawiony jest wcięć akapitowych). Przypomi-
na trochę ostrzegawczy znak drogowy informujący o objazdach – droga nie 

606 Co przypomina o uwagach Anny Łebkowskiej na temat postrzegania przez badaczy 
możliwości wniknięcia w czyjąś inność. Autorka pisze m.in., że inność to „to, co niereprezen-
towalne, niewysławialne”; „inność może być dana jedynie poprzez niezawłaszczalność i nie-
możność odrzucenia, jako pragnienie tego, co nieobecne, jako to, co nieredukowalne”, w: tejże, 
Empatia, dz. cyt., s. 172.



Interpretacje milczenia262

kończy się, lecz jest utrudniona, nie da się nią poruszać „na pamięć”, do przo-
du – należy inaczej ułożyć w myślach trasę, przeorientować mapę, dołożyć do 
kłopotów z przestrzenią problem czasu i znaczenia. 

Zauważmy jeszcze, że bohaterka Modliszki boi się słów, gdyż wie, że one 
mogą ją zdradzić – cała jej opowieść jest formą buntu, lecz dokonywanego 
wciąż z głębi świadomości, która jest i zarazem nie jest wolna, bo pozosta-
je w stałym silnym związku ze źródłem swego zniewolenia i uzależnienia. 
Zamilknięcia można więc czytać jako pozostałości dawnego, stłumionego 
„ja” – unaocznienie momentów lęku, zawahania, które przerywają bunt-
-opowieść. Gdy kobieta wyobraża sobie, jak zareaguje jej pan na nieobec-
ność, powiada:

Tylko cisza, że mnie nie ma. Milczenie. Tak, na które mnie skazał, dzięki któremu 
przetrwałam, utrzymałam się przecież, przy życiu. Na które on mnie skazał. 
Aż odeszłam 

Taka sama, lecz inna. [...]   (20)

Dalej w utworze widoczna jest analogia pomiędzy nią, jako osobą, a pomiesz-
czeniem, które jej w domu przyznano – jest wyizolowana, jednocześnie ska-
zana na koegzystencję i brak intymności. Przydzielony jej środkowy pokój 
ma drzwi na przestrzał (po obu stronach są „bracia”, którzy ją szpiegują), zaś 
okno wychodzi na inne okno, za którym jest mur, wszędzie jest głucha cisza. 
A gdzieś na samej górze w jedynym rozjaśnionym światłem pokoju mieszka 
on – „wróg potężny” – o którym bohaterka mówi, że „taki właśnie los, w mil-
czeniu środkowego pokoju, dla mnie on pomyślał” (30). Niebawem jednak 
uzna, że sama zawiniła, gdyż patrzyła na niego w sposób, którego nie mógł 
znieść – zgotował jej więc los, na który zasłużyła.

Otwierają się więc przed nami kolejne możliwe analogie: nie tylko po-
między pokojem, jako zamkniętą i jednocześnie otwartą na wtargnięcie in-
nych przestrzenią a osobą, między domem, z jego hierarchiczną strukturą, 
a relacjami międzyosobowymi w utworze (władca-ojciec na górze, „bracia” 
po bokach), lecz także pomiędzy domem a tekstem oraz tekstem a postacią. 
Utwór składa się ze względnie wyizolowanych fragmentów-pokojów, gdzieś 
w środku „mieszka”, lecz też jest widziana, podglądana bohaterka, która się 
chce z tych zależności wyrwać. Oko czytelnika jest jak oko tyrana – prze-
świetla ściany, zgaduje intencje, władca mieszka ponad całą strukturą i wy-
daje mu się, że nią zarządza. Przerwy w opowieści, momenty zamilknięcia 
mogą być przejawem buntu bohaterki i tekstu – sposobem ucieczki od tego 
nadzorującego oka. 

Psychoanalitycznemu odczytaniu sprzyja także tytuł dzieła: Modliszka. 
Nie jest to tylko odesłanie do znanego motywu kobiety-modliszki, femme 
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fatale, lecz bardziej do samej nazwy owada i jej etymologii oraz obyczajów 
zwierzęcia, też jego kulturowych znaczeń607. Modliszka, łac. mantis religiosa, 
wygląda, jakby się modliła, ale jej przednie chwytne kończyny służą do przy-
trzymywania ofi ar, w tym samca – zjadanego od głowy podczas kopulacji. 
Poza tym, mimo że ma skrzydła, nie potrafi  latać, a w razie niebezpieczeń-
stwa biegnie. W wierzeniach z różnych stron świata owad jest postrzegany 
antropomorfi cznie, ma charakter raz boski, raz diabelski, a wzrok jego ma 
magiczną moc. 

Bohaterka opowiadania Kędzierskiego w jednym, lecz znaczącym frag-
mencie upodabnia się do swojej symbolicznej odpowiedniczki, zamieniając 
się niespodziewanie z ofi ary w groźnego drapieżnika:

[on] zatrzyma się i nie rozumiejąc niczego zacznie się rozglądać. Wokół siebie. 
To go zgubi, wyda jej na pożarcie, wtedy ona zatopi w nim swoje szpony, będzie 
mogła już bez przeszkód zawładnąć całym domem, [..] pokazać u swego boku 
wydrążoną kukłę, bezwolną karykaturę długiego panowania. [...] Będzie mogła 
bezkarnie roztaczać przed jego oczami, ślepca, wszystkie kształty. Barwy. A potem 
go pożre   [...]

Czemu jednak mieliby [bracia – DKP] się tego obawiać? Że on wejdzie w jej sidła? 
Skoro go opuścili. Gdyby go nawet miała zamordować, będzie to po ich myśli. 
[...] Bo przecież, w ich mniemaniu, opuszczali potwora, który nie pozwolił jej, 
właśnie jej, się modlić [...] a przecież mimo tego nie zdołał skłonić jej 
do zaniechania modlitwy. Że jego zadanie było trudne, gdyż ona zawsze, 
z rozbrajającą szczerością dawała do zrozumienia, że nie w głowie jej modlitwa? 
 (58–59)

Dalej czytamy: 

A jeśli mówiła, to używając jego słów, powtarzając to, co udało jej się zapamiętać 
z jego słów. To nimi, sama wydrążona, otaczała się, to im oddawała się 
bez reszty, w zapamiętaniu godnym czegoś wyższego (59) 

Jak widać, pojawia się i motyw pożerania, i wzajemnego „wydrążania się”, 
i motyw modlitwy – w tym wszystkim kluczową rolę pełnią słowa, które jed-
noczą (bo „ona” używa „jego” słów), a jednocześnie powodują, że sytuacja 
staje się nie do wytrzymania – jedno z nich musi zginąć. Także modlitwa 
jest słowami, których tym razem on zakazuje, dlatego dla niej stają się cenne, 
choć jednocześnie sama nie przypisuje im znaczenia. Kobieta jawi się więc 
tutaj jako ktoś przejmujący prawo do głosu, walczący o własną opowieść, 
własną intymność i własne wyznanie, nawet nieprawdziwe. Dotychczasowa 

607 Zob. R.  Caillois, Modliszka, tłum. K.  Dolatowska, w: tegoż, Odpowiedzialność i styl. 
Eseje, tłum. zbior., wyb. M. Żurowski, Warszawa, PIW, 1967.
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walka ze słowami o możliwość wyrażenia swojego doświadczenia i uczuć 
jest więc zarazem próbą opowieści o tym, co dzieje się, gdy oddalamy się od 
Logosu (pojętego wieloznacznie, jako rozum, język, sens, prawo oraz to, co 
racjonalne, logiczne) – język zanika, lecz równocześnie coś zyskuje. Ujawnia 
się w nim walka, niepewność, sprzeczność, niewiara, napięcie między dy-
chotomiami, emocjonalne rozchwianie, wielość nieskorelowanych znaczeń 
i pragnień, cielesność z jej motywacjami – czyli pozasłowna sfera alogoi (by 
przywołać ponownie antyczną opozycję para logou / alogoi, poddaną inter-
pretacji przez K. Burke’a). 

I w ten sposób dochodzimy do jeszcze innych wcieleń „modliszki” – jest 
nią nie tylko bohaterka, lecz i tekst utworu. Z jednej strony bohaterka stacza 
walkę z Logosem, tekstem-opowieścią, tekstem-wywodem, a białe prześwi-
ty są – na równi z wieloznacznością – znakami zwycięstwa w imię tego, co 
ukryte, własne, nie do wyrażenia. Całość to rodzaj transu, w którym mo-
nologująca „modliszka” stopniowo, w kolejnych spazmach, nie dopuszcza 
tekstu do głosu (od początku, którego de facto nie ma). Nasuwa się skoja-
rzenie ze zdaniem Roberta Caillois, który kończy swoje rozważania o kul-
turowym znaczeniu modliszki uwagą: „funkcja fabulacyjna jest u człowieka 
odpowiednikiem zachowania, jakie owadowi narzuca instynkt”608. Z drugiej 
strony miłosna i śmiertelna walka odbywa się także między tekstem, który 
sam jest „pożerany” przez czytającego, a czytelnikiem, który właśnie ulega 
przez modliszkowaty tekst „pożarciu” – w obu tych zmaganiach urwane 
zdania, białe miejsca i niejasności są jednocześnie stawką, wygraną i prze-
graną, a także dowodem zmagań. Następuje w tym związku coś w rodzaju 
fascynacji, hipnozy, uwiedzenia, co przypomina scenę z Tomasza Mrocznego 
Maurice’a Blanchota609, w której:

On zaś czytał. Czytał z niezrównaną uwagą i wnikliwością. Przy każdym znaku 
znajdował się w tej samej sytuacji, co samiec modliszki tuż przed pożarciem. Jedno 
wpatrywało się w drugie. Słowa wychodzące z książki, która nabierała śmiertelnej 
mocy, słowa spokojne i błogie, przyciągały muskające je spojrzenie. [...] z całych sił 
starał się nad sobą zapanować [...], kiedy oto słowa zawładnęły nim i zaczęły w nim 
czytać.

Tym, co łączy sytuacje graniczne bohaterki, stany graniczne języka oraz 
swego rodzaju „stan graniczny” lektury, w jaki wprowadza Modliszka, jest za-
tem sfera alogoi, dotykająca wewnętrznego ludzkiego milczenia. Pod słowami 

608 Jw., s. 151. Por. też uwagi W. Isera na temat twórczości Becketta – W. Iser, When is the 
End not the End? In: Th e Implied Author, dz. cyt., s. 268.

609 M. Blanchot, Tomasz Mroczny. Szaleństwo dnia, tłum. A. Wasilewska, A. Sosnowski, 
Wrocław, Biuro Literackie, 2009, s. 19–20.
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Blanchota z innego utworu: Le Pas au-delà mógłby się zapewne podpisać też 
Kędzierski:

Nie jestem panem języka. Wsłuchuję się tylko w jego zanikanie, i sam w nim zani-
kam, podążając w stronę tej bezgłośnej linii granicznej, gdzie język trwa w oczeki-
waniu, aż wezwie się go z powrotem, żeby mógł znowu przemówić [...]610.

610 Cyt. za: A.  Wasilewska, Literatura jako negatyw „dziennego” świata [posłowie do:] 
M. Blanchot, Tomasz Mroczny, dz. cyt., s. 100.



6.  Milczenie, przeciwjęzyk i stan „denarracji”: 

Linia oporu Jacka Dukaja

Linia oporu to wydana wraz z innymi utworami we wspólnym tomie 
pt. Król Bólu (2010) krótka powieść Jacka Dukaja. Zawiera niezwykle traf-
ną, a jednocześnie porażającą diagnozę naszej współczesności, duchowego 
stanu cywilizacji z początku XXI wieku. Choć oczywiście fabuła, jak zwykle 
u tego pisarza, umieszczona jest gdzieś w świecie przyszłości, w szeroko poję-
tej science fantasy. Książka Dukaja jest również diagnozą dla stanu literackiej 
narracji i języka – autor równie mocno zwraca uwagę na stopniowo pokazy-
waną naszym oczom nieznaną rzeczywistość, co na sposób, w jaki mówi się 
o bohaterach i w jaki oni się wypowiadają.

Bardzo pomocnym pojęciem, którym chciałabym się tutaj posłużyć do 
opisu tego, co dzieje się w teksturze utworu, jest „denarracja” – słowo wpro-
wadzone przez Douglasa Couplanda w zbiorze tekstów publicystycznych 
pt. Polaroidy z koncertu. Wcześniej kanadyjski pisarz w innym utworze scha-
rakteryzował „pokolenie X” z jego wewnętrznym wyjałowieniem611, nato-
miast w Polaroidach... z 1996 Coupland zauważa, że narracja o naszym życiu 
odróżnia nas od zwierząt, bez niej natomiast czujemy się 

[...] zagubieni, zagrożeni, niepanujący nad sobą, a przez to bezbronni wobec potęgi 
losu. Jest to „denarracja”, czyli zatracanie wątku własnego życia. 

„Denarracja” to precyzyjne określenie stanu „nieposiadania własnego życia”. 
[...] Jeszcze do niedawna, niezależnie od tego gdzie i kiedy kto urodził się na ziemi, 
otrzymywał od własnej kultury wszystkie składniki potrzebne do wypracowania so-
bie tożsamości, takie jak religia, więzi rodzinne, ideologia, polityka, geografi a, po-
czucie przynależności do danej klasy społecznej i ciągłości historycznej. 

611 Chodzi o słynną powieść z 1991 r. pt. Pokolenie X, w której bohaterowie – głęboko 
rozczarowani rzeczywistością, erą konsumpcji i wyjałowienia – cierpią z nadmiaru wolnego 
czasu i braku pomysłów na życie. Jeden z nich mówi nawet: „zawiodła mnie nie tylko młodość. 
Zawiodły mnie też klasa społeczna, seks, przyszłość, sam już nie wiem co”. – D. Coupland, 
Pokolenie X. Opowieści na czasy przyśpieszającej kultury, Warszawa, Wydawnictwo G+J Gru-
ner, 2008, tłum. J. Rybicki, s. 38.
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Mniej więcej dziesięć lat temu, wraz z zalewem elektroniczno-informacyjnych 
mediów, szablony, według których układamy sobie życie, zaczęły znikać [...]612.

Zdania te przywołuję dlatego, iż bardzo dobrze opisują stan, w jakim znajdują 
się bohaterowie Linii oporu Dukaja – tyle że oni żyją w świecie znacznie bar-
dziej jeszcze technologicznie zaawansowanym, w którym możliwe jest opusz-
czenie staroświeckiej sfery „petra”, zdominowanej przez zwykłą biologię, 
zwanej też „gnojem” – i przebywanie na stałe „w duchu”, w sferze wirtualnej, 
z możliwością dowolnego przemieszczania się. Tu nie ma już żadnych ogra-
niczeń, można sobie, w ramach danego królestwa, wybrać i zmieniać w każ-
dej chwili płeć, wiek, światopogląd, używki, konfi guracje z innymi ludźmi, 
czasy i przestrzenie, a w razie potrzeby z pomocą chemii czyścić pamięć po 
poprzednich wcieleniach i doznaniach, także uzyskać (względną, bo zależną 
od woli) nieśmiertelność. 

W nowym, transhumanistycznym świecie żyją istoty „proteo” – wszystko 
jest zmienne i ma służyć przyjemności (nawet jeśli jest nią przeżycie czyjegoś 
okrucieństwa lub zadanie bólu innym). Specjaliści od marketingu ducha za-
pewniają nowe atrakcje: nastroje, emocje, polityki, gospodarki, zapotrzebo-
wania, gry. Takim właśnie kreatorem jest 27-letni główny bohater, urodzony 
jeszcze w sferze „petra”, ale znajdujący się już po drugiej stronie. Jego jedynym 
zadaniem, za które dostaje krocie (już może nie pracować przez kilkanaście 
lat), jest wymyślenie dla innych „contentu dla życia”. Paweł Kostrzewa jednak 
sam „jest zmęczony”, „miał coś osiągnąć, ale zapomniał co”, ma „podciętą 
wolę” – zalewa go fala „nolensum”, czyli „przeciwchcenia”. W podrozdziale 
pod znaczącym tytułem Aktualny stopień natężenia woli w Europie (miasta 
i przedmieścia) czytamy, że w każdej drobnej czynności potrzeba wysiłku: 

Z roku na rok – trzeba na to więcej i więcej siły woli. 
Nolensum gęstnieje. 

612 D. Coupland, Polaroidy z koncertu, tłum. J. Rybicki, Warszawa, Wydawnictwo Prószyński 
i S-ka, 1998, s. 179–180. [Orygin. tytuł: Polaroids from Th e Dead, 1996, jest nawiązaniem do 
koncertu hipisowskiej grupy Grateful Dead, a jednocześnie grą słów ze słowem „dead”: zmarły 
i „polaroids”: szybkie zdjęcia z automatu, ale też okulary przeciwsłoneczne z plastikowymi „szyb-
kami” – co odnosi się do problemów aksjologicznych i treści: są to migawki dotyczące kultury 
współczesnej, w tym zmarłych celebrytów]. Por. też uwagę Larry’ego McCaff ery’ego na temat 
problemów amerykańskiego społeczeństwa lat 80. i odbicia ich w literaturze, w tym science fi c-
tion: „Ale wszystko inne we współczesnym życiu, jego oszalałe tempo, luźne obyczaje w sferze 
seksu, utrata religijnych aksjomatów, hiperstymulacja sensoryczna, sprowadzanie języka do po-
ziomu oszukańczych sloganów i pustych abstrakcji [...] – sprzysięgło się przeciw nam, by od-
dzielić nas od siebie i uniemożliwić znalezienie czegokolwiek, co byłoby trwałe i niezawodne” 
– L. McCaff ery, Fikcje teraźniejszości, tłum. A. Krawczyk-Łaskarzewska. W: Kultura, tekst, ideolo-
gia. Dyskursy współczesnej amerykanistyki, tłum. zbior., red. A. Preis-Smith, Kraków, Universitas, 
2004, s. 363.
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Grzęźniemy. Jak w miodzie. W płynnej gumie. 
[...] Wola wykrwawia się na podłogę po liniach najmniejszego 
oporu613. (29)

Do tych właśnie linii oporu nawiązuje tytuł utworu – są one tym, dzięki czemu 
człowiek defi niuje swoje granice614. Wyznaczają je: śmiertelność, cielesność, 
jednostkowość, płeć, dziedziczność genetyczna, a nawet nędza. Tymczasem 
w rezultacie postępu technicznego i przejścia ze sfery „biolo” do sfery „du-
cha” wszystkie zostają podważone615, pozostaje jedynie gra bez zasad, a raczej 
wielość gier jako sposób kontynuacji owego proteuszowego istnienia, ciągle 
jednak jeszcze w ramach wybranego „Państwa Ducha”. 

Swego rodzaju odpowiednikiem wszechobecnej gry w świecie przedsta-
wionym Linii oporu jest dominująca apofatyczna narracja wraz z takimiż 
dialogami. Można rzec, że nieopowiadanie jest tu dominującą formą opowie-
ści, a zmienność jednym z jego przejawów. Język, którego używają postacie 
w utworze i którym się o nich mówi (narracja waha się między perspekty-
wą bohatera a jego własnym „głosem”, czasem jest to nie do rozróżnienia ze 
względu na formy bezosobowe oraz brak interpunkcyjnych wyznaczników 
mowy niezależnej) jest jakby odpowiednikiem stanu ducha głównego boha-
tera. Egzystencjalnemu wyjałowieniu postaci towarzyszy dostępność wszel-
kich form rozrywki i zaspokajania zachcianek. W tekście zaś znajdują się co 
prawda liczne neologizmy, intertekstualne aluzje, oryginalne metafory, a na-
wet fantazyjne przygodowe fragmenty pisane długimi, podrzędnie złożonymi 
zdaniami, przeważają jednak formy detraktywne. W poszczególnych epizo-
dach zamykają się nagłe impulsy działania, przygody, odcinki akcji, wizje oraz 
fantazje, by następnie zniknąć w poczuciu sztuczności, udawania, „nolensum”. 

Denarracja zatem dotyczy w powieści Dukaja zarówno stanu bohaterów, 
jak i stanu opowieści. Widać to już na samym początku utworu, w budowie 
wypowiedzeń i ich zapisie:

Wtorek. Ale jakby sobota.
Po co tu przyszedł? Miał coś kupić. Zapomniał co.
Królestwa, potęgi otwierają się przed nim i zamykają i otwierają.
Siedzi pod fontanną pośrodku galerii handlowej, patrzy na pięk-

nych mężczyzn, piękne kobiety. Obok wejście do salonu ciała. 

613 Wszystkie cytaty z wydania: J.  Dukaj, Linia oporu, w: tegoż, Król Bólu, Kraków, 
Wydawnictwo Literackie, 2010. Dalej w nawiasach podaję już tylko numer strony.

614 Według nich, jak pisze Dukaj, można było określić, co jest jeszcze ludzkie, a co nie: 
„Owe linie oporu stanowią fundamenty kultury, religii, fi lozofi i, sztuki, języka, moralności, 
życia społecznego i politycznego. Wyznaczają wektory szczęścia i nieszczęścia” (175). 

615 Por. wywiad z pisarzem: J. Dukaj, Patrząc w przód dalej niż na jeden ruch, rozm. przepr. 
Ł.  Jonak, „Kultura Liberalna” 2011, nr 32 [online] http://kulturaliberalna.pl/2011/08/09/
patrzac-w-przod-dalej-niz-na-jeden-ruch/, dostęp: 5.04.2014.
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[...]
To przyśpiesza, myśli sobie. I nawet tempo przyśpieszenia rośnie. 
Co mianowicie przyśpiesza?
Nie potrafi  wysłowić.         (8)

I fragment dalej:

Metro się zatrzymuje i Paweł spostrzega, że przegapił swoją stację.
Staruszki wysiadły. 

Która godzina? Trzecia szesnaście.
Czy w ogóle ma dzisiaj jutro pojutrze coś do zrobienia?
Stoi na pustym peronie i próbuje, próbuje wymyślić cokolwiek.
Życie. Ale jakby nie.          (11)

Tekst wygląda jak poemat napisany białym, wolnym, stychicznym wierszem 
zdaniowym, choć po chwili widać, że składniki są pogrupowane w minimal-
ne jednostki, całostki myślowe, i że wykraczają poza granice narzucone przez 
„wers”. Chociaż zdania często odsuwane są od lewej krawędzi na szerokość 
akapitowego wcięcia, to jednak od czasu do czasu wracają do normalnego 
rozmiaru, wypełniając całą niewidoczną „ramę” strony. Zwykle jednak tylko 
jedno-trzy króciutkie wypowiedzenia mieszczą się w każdej cząstce, prze-
ważają zdania pojedyncze tworzące zbiory odrębnych konstatacji. Ciągi liter 
w linijkach dopełnia obfi cie biel, a sens – milczenie. 

Wypowiedzenia właściwie nie budują od podstaw wiedzy o świecie przed-
stawionym, oswajając z nim, lecz z pomocą napomknięć, niedopowiedzeń, 
znaczeniowej niepewności odtwarzają emocjonalną aurę bohatera, zanurzo-
nego już w jakiejś rzeczywistości o obcych regułach. Wiedza na temat tego, co 
to za świat, zdobywana jest przez czytelnika Linii oporu z trudem i w poczu-
ciu ciągłej dezorientacji, spowodowanej właśnie detraktywnym stylem oraz 
dziesiątkami drobnych aluzji do gier komputerowych, utworów muzycznych 
i literackich oraz fi lozofi cznych, różnych epok. Nadmiar tych odniesień po-
łączony jest z „niedomiarem” zarówno zdań, jak i zwykłych informacji o pre-
zentowanej przestrzeni, układach międzyludzkich czy ciągach zdarzeń. 

Utworem rządzi bowiem nie tyle składnia i opowieść, lecz system notacji 
myśli bohatera, przypominający właśnie wierszowy zapis. Z rzadka tylko po-
jawia się stylizacja na tradycyjną narrację, tj. zwykłą opowieść z dialogami616. 
To odwrócenie jest znaczące, stanowi również odpowiednik wewnętrznego 
„niedomiaru” bohatera, jego zanurzenia w przeciwchceniu. Nie tylko nie ma 
on ochoty działać, ale i – z przesytu możliwościami, które już mu są wszystkie 

616 Jak we wspomnieniach z dzieciństwa czy opowiadaniu w stylu retro (s. 39, 68). Zapi-
sany pełnymi zdaniami monolog to np. przemówienie dr. Biedy, zachęcające do odzyskania 
swojego życia, s. 47.
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znane – rozpoznawać, nazywać bądź wyjaśniać, czyli „o-powiadać”. Pozostaje 
skrótowe raportowanie własnej niemocy. 

Nie jest to właściwie ani proza, ani mowa wiązana, lecz kolejna odmiana 
„prozy emocyjnej”, w której oba tryby mówienia ulegają wzajemnym wpły-
wom. To mowa na pozór wolna od ograniczeń, a jednocześnie w jakiś spo-
sób skrępowana, bo w dużej części pocięta na pojedyncze zdania, wyrazy lub 
frazy, nieraz sprowadzona do wyliczenia, jakby była wyrzucanym z trudem 
słownym balastem. Raz tekst mieści się w przestrzeni od marginesu do mar-
ginesu, raz wydaje się ściśnięty, niedopowiedziany, a kiedy indziej jeszcze 
bardziej się przewęża, ukazując się w formie ułożonych w pionie „słupków”. 
Oto przykład, tym razem z monologu starszego sąsiada Kostrzewy:

Wierzą i nie wierzą. Włożą palec w ogień, poliżą sopel, zjedzą pieprz. 
(Zgasił śmiech, laseruje Pawła wzrokiem).
Naturalna kolej rzeczy:

wierzysz – udajesz – wierzysz – udajesz
z rozpędu tradycji i obyczaju
potem dorastasz i buntujesz się przeciw tradycjom i 

obyczajom
potem wyrastasz z buntu i układasz sobie własny obraz 

świata
i wtedy dopiero jest czas na prawdziwą wiarę
z twojego przekonania
a nie świata wokół
i nie ludzi wokół
tylko ty
i Bóg
Paweł ciągnie z tej butelki już trzeci litr. Język mu baletuje, gęba 

powiewa.
(Bełkot). Nie ma Boga, a nawet jeśli jest, to też jest zrobiony przez 

kreatywów. (67)

Wpisany w strukturę wierszową zretoryzowany monolog, będący wykładnią 
poglądów, jest tu zapisany z pomocą szyku asyndetonicznego oraz parataksy
i „dopełniony” milczeniem, przez co staje się bardziej dobitny. Powstaje 
kontrast między nim a ironicznym kontrapunktem na końcu, zapisanym 
w dwóch osobnych, za to wydłużonych liniach. Jakby trzeba było nie tylko 
fi kcji i kontekstu fantastycznego, ale i zapisu wierszowego w prozie oraz dys-
kontującej wysoki temat ironii, by móc swobodnie mówić w tym supernowo-
czesnym świecie o wierze w Boga. 

Biel, która okala tekst w jego wąskiej, wierszowej strukturze, jest jak re-
fl ektor, rzucający światło na to, co jest esencją ukazywanej rzeczywistości 
i zarazem ekspresją podmiotu, nie poddaną presji ujednoliconej składni, 
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opowieści, interpunkcji. Nie jest więc przypadkiem, że w utworze momenty 
natężenia nolensum (zob. s. 28–29), prezentacja możliwych zawartości życia 
(42) czy próba uzmysłowienia innym pustki rozmów w dawnej rzeczywisto-
ści ukazane są w formie wyliczeniowych „słupków”, umieszczanych na środ-
ku strony. Popatrzmy na cząstkę podsumowującą dialogi ze sfery „petra”: 

Czy starczy do pierwszego
Kto miał zrobić zakupy
Jak sobie radzi twoja gildia
Co dzieciak zbroił         (44)

Podobnie jednak, co znaczące, wygląda obraz nowych form życia wraz z jego 
atrakcjami, w tym skrzyżowaniem gry i pracy:

Playbor, graca, gra jak praca, praca jak gra pompuje mimowolnie 
PGB ducha i gnoju.[...]

Content jest do kupienia.
Lepszy content
wyżej: content luksusowy
wyżej: content elitarny
a na samym szczycie: ten, którego „nie można kupić” 
(On jest najdroższy, oczywiście)      (44)

A w krytycznym komentarzu adwersarza Pawła, Gawriły:

echa
hasła, tagi, gestalty
zbitki obrazów
migotliwe urywki scen
sprasowane rozmowy
ludzie bez twarzy i imion
dzień nadpisany nad dzień
blady kolaż powidoków
słowa idee słowa (87)

Wyliczenie samo naśladuje życiową powtarzalność, tym bardziej wpisane 
w pionowe następstwo równo ułożonych linijek. Tutaj jeszcze brak syntak-
tycznej obudowy, elementy wyliczenia wpisane są w nadrzędną elipsę, co 
dopełnia wrażenie, że wypracowywany z wysiłkiem nowy „content do bycia 
content” nie przynosi ani sensu życia, ani satysfakcji. 

Sama opowieść o zdarzeniach w świecie przedstawionym też ulega kom-
presji – w powieści Dukaja apofatyczne opowiadanie rozwija się często po-
przez odesłanie do powszechnie znanych scenariuszy. Dobrym przykładem 
jest historia nieudanej randki Pawła. Zaczyna się od pseudorozmowy:
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A teraz: Paweł? Paweł! Nie poznałabym cię! Cmok-cmok.
Krysia robi w Szaleńcach obsługę kultu bankowego, zamawiali 
w Gejzerze trzy religie fi nansowe.

Kostrzewa mija się z nią w drzwiach, spoglądają równocześnie. Więc kawa, 
więc lancz, więc koniecznie-koniecznie.

Na lanczu. Bistro retro, cienko pokryte.
Co u ciebie. A u ciebie.
Gdzie teraz. No popatrz. (58)

Cała sytuacja jest streszczona – narracja niczego nie przedstawia (nie wia-
domo na przykład, czym tak naprawdę zajmuje się Krystyna, samo wcześ-
niejsze poinformowanie o istnieniu Gildii Patentowanych Szaleńców nic 
nie daje, nie ma też wyglądu bistra). A domniemany dialog, nawet niewy-
odrębniony myślnikami w zapisie, jest tylko językową ułudą. Poszczególne 
kwestie ledwie zostały zarysowane, a już są sprowadzone do konwenansu, 
banału („koniecznie-koniecznie”) lub ucięte („Gdzie teraz”). Właściwy 
dialog w ogóle nie został przytoczony. Zarówno bistro retro, jak i rozmowy 
retro są tylko aluzyjnym odesłaniem do przeszłości, formą stylizacji, przeja-
wem fi kcjonalizacji przedstawionego życia.

Kostrzewa nie może po prostu uczestniczyć w spotkaniu z Krystyną, bo ma 
dostęp do milionów ludzkich historii oraz do „duszy publicznej” dziewczyny. 
Wszystkie możliwe rozwiązania są w zasięgu myśli, działają obezwładniająco: 
„I co się potem Pawłowi wyświetla pomiędzy lanczem a wieczorem u Krystyny: 
Mitologie seksualne schyłkowego humanizmu” (60). Po tym zdaniu wymienio-
nych jest hasłowo siedem stereotypowych możliwych erotycznych schematów. 
Po czym następuje drwiący komentarz narratora (lub samoświadomego bo-
hatera) opisującego typowe historie ludzi udających uczucia, lecz od dziecka 
wychowanych na fi lmach porno i w gruncie rzeczy obojętnych wobec seksu:

Ano właśnie. 
Znudzona widownia ziewa na tysiąc dwieście szesnastym przedstawieniu 

tej samej sztuki: 
Dobry wieczór. Cmok-cmok. Wszedł. Zaświergotała. Wręczył. 

Oprowadziła. Pochwalił. Usiedli. [...] 
Potem nastrój. (Soundtrack: późny Cohen albo Lipadusza). [...]
Potem pada bariera ciała. Od niby-przypadkowego dotyku.
A potem już leci. [...]
No to jedziemy: oral, vaginal, anal, istny Kubuś Puchatek.  (61) 

Po tym przypomnieniu panujących od wieków konwencji, które teraz stały 
się grą, nawet staroświecki, bo cielesny (a nie wirtualny), heteroseksualny akt 
między Pawłem a Krystyną przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie, jest tylko 
powieleniem jakiegoś schematu zachowań. Kopulacja urywa się – mężczy-
zna, zniechęcony, zasypia w trakcie. 
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Cały świat doznań bohatera jawi się więc koniec końców jako zbiór roz-
proszonych słów-haseł, sygnałów wywołujących ze zbiorowej świadomości do-
świadczeniowe klisze, które jednak same nie stają się przez to interesujące, wręcz 
odwrotnie. Skoro wszystko jest tak przewidywalne i powtarzalne, w dodatku 
nie powiązane z jakimikolwiek konsekwencjami i autentycznymi uczuciami, 
poza tym łatwe do wymazania, nie ma potrzeby bezpośrednio doświadczać 
życia (zresztą jakakolwiek bezpośredniość została w starej sferze „biolo”), ani 
tym bardziej opowiadać. Można by zatem rzec, wykorzystując wieloznaczność 
pojęcia latencji, że stan życiowej latencji bohatera (zawieszenia woli) współgra 
ze zwiększoną przez niedomówienie, zamilknięcia, elipsy semantyczne latencją 
tekstową (czyli tym, co pozostaje zatajone lub domyślne w tekście617). 

W Linii oporu następuje jakby spełnienie czarnego scenariusza z Pokole-
nia X – tam jedna z bohaterek, Claire, „nie wytrzymuje tej beznamiętnej ma-
ski. Przerywa milczenie, mówiąc, że to niezdrowo traktować życie jako ciąg 
odrębnych cool momentów. – Albo nasze życie stanie się opowieścią, albo 
będzie nie do wytrzymania”618. W transhumanistycznym świecie ukazanym 
przez polskiego pisarza zaczyna właśnie brakować miejsca na opowieść – od-
rębnym momentom, które zresztą wcale nie są aż tak bardzo „cool”, przypisa-
ne są równie momentalne, „zalążkowe” zdania, nie budujące wcale nadającej 
sens opowieści.

Spójrzmy teraz na początek sceny w biurze „kreatywów”, gdzie czasami 
przychodzi do pracy Kostrzewa (a może tylko udaje się tam „w duchu”, na 
zasadzie zbliżonej do teleportacji). To sam początek jednego z rozdziałów: 

Wszedłszy.
Łapiesz się, Paweł? Łapię się.
Usiadł, wcisnął się w ducha, ziewnął. Agro – 100.  (19)

Zdania obrazujące wejście bohatera są nie tyle nawet kolokwialne (taka 
samodzielna konstrukcja imiesłowowa w ogóle nie jest wszak w użyciu), co 
„zaniechane” – darmo oczekiwać w nich objaśnień na temat sytuacji czy 
choćby zwykłych powiązań składniowych. Jakby z trudem przedarły się przez 
falę nolensum. Pozostaje także bez informacji enigmatyczne „Agro – 100” 
(aluzja do internetowych serwisów agrobiznesowych, do jakiejś gry?).

Różnica między obecną doraźnie w powieści stylizacją na tradycyjną 
narrację (dla której uzasadnieniem jest jednak świat gry typu MMORPG619, 
w której uczestniczy bohater) a nowym typem relacjonowania stanów i losów 
bohatera jest tak duża, że trochę przypomina to przejście od zwykłej mecha-

617 Według przedstawionej wcześniej koncepcji A. Serpieriego.
618 dz. cyt., s. 14.
619 Skrót od: Massively Multiplayer Online Role-Playing Game.
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niki do mechaniki kwantowej (do której zresztą są czynione wprost aluzje 
w powieści). W tej ostatniej, mówiąc w ogromnym uproszczeniu, działają 
inne prawa – w tym zasada nieoznaczoności, pokazująca względność opisu, 
możliwość uchwycenia w danym momencie tylko jednego aspektu – kosz-
tem innego, oraz możliwość równoczesnego występowania dwóch całkowicie 
różnych stanów tego samego zjawiska. W powieści dotyczy to i kompozycji 
całości, i budowy wypowiedzeń. Utwór jest układem luźno powiązanych czę-
ści, które mają swoje własne tytuły i odrębną specyfi kę (są to m.in. monologi 
postaci, fragmenty wykładów, paranaukowe notatki, opowieść mityczno-
-poetycko-fantasmagoryczna i historyczno-kryminalna, scenka ze stacji 
kosmicznej, scenki ze strefy „gnoju”), które stanowią i zarazem nie stanowią 
odcinków na linii fabuły. One także, jak i bohater, są już ze świata „proteo”, 
podobnie jak poszczególne wypowiedzenia, których sens jest na tyle enig-
matyczny, że może, lecz nie musi być wpisany w znane językowe schema-
ty. Cięć, skrótów i przemilczeń jest na obu poziomach mnóstwo, cały układ 
mikrozjawisk jest w semantycznym ruchu, więc niemożliwy jest jednoznaczny 
całościowy opis.

Popatrzmy na drobny fragment znajdujący się na końcu jednego z kró-
ciutkich rozdziałów:

Zimę odchorowuje.
Co życie:
Cóż, żyje.        (31)

Niejasność i agramatyczność środkowego wyrażenia „współpracuje” z bra-
kiem zakończenia zdania, pustką po dwukropku. W pierwszej chwili na-
rzucać się więc może nam czytanie zgodne z myśleniem w kategoriach skła-
dniowych. Można by uznać tę frazę za skrócony wariant pytania zadanego 
w odwiecznym egzystencjalnym stylu, utrwalonym już mocno w języku 
i zbanalizowanym: „Co to jest życie?” – ostatnia linijka stanowiłaby wtedy 
po prostu formę odpowiedzi. Ewentualnie da się zobaczyć w wypowiedze-
niu z dwukropkiem namiastkę stwierdzenia „Co za życie”, po którym nastę-
puje milczące uzasadnienie. Jest i inna, zgodna z językową normą wykład-
nia: ponieważ wcześniej określenie „Co roku:” stoi samo w linijce, a po nim 
jest pod spodem wyliczenie, to można również czytać przez analogię „Co 
życie:” – w tym świecie żyje się wielokrotnie, więc co kolejne życie znów 
się żyje. 

Można jednak uznać cytowany fragment za przejaw „przeciwjęzyka”, tj. od-
rzucenia nie tylko idealnego porządku składni, lecz także strywializowanego 
sposobu myślenia o myśleniu jako o czymś, co daje się wyrazić i zracjonalizo-
wać (i zamknąć w formule mowy zależnej: myślał, że...). „Przeciwjęzyk” jest, 
jak go rozumiem, językiem odsyłającym poza to, co jest wyrażone bezpo-
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średnio, jest zbiorem sugestii oraz impresji, a także próbą dopuszczenia pod-
powierzchniowych, anarchicznych elementów do udziału w „powierzchni” 
języka620. Tekst przez to może wyrazić więcej, niż na pozór jest w stanie, nie 
rozpadając się jednak całkowicie w sposób schizofatyczny. Ma to wpływ rów-
nież na czytelnika, który jest w stanie także rozumieć więcej, pod warunkiem 
niedokonywania ujednoznaczniającej rekonstrukcji. W przypadku Linii opo-
ru stało się to możliwe dzięki permanentnemu „niedomiarowi” słów i towa-
rzyszącemu mu nadmiarowi znaczeń, również przez pozostawianie pustych 
miejsc w linijkach. Stanowią one zaproszenie dla nieprzewidywalnego, nie-
wyrażalnego – są również miejscem zaproszenia czytelnika do współudziału 
(jak wszystko, co wytrąca z rutyny). 

Omówiony wcześniej wierszopodobny zapis, rozbijający tekst powieści na 
dość swobodne „kwanty”, również służy, jak się wydaje, tworzeniu „przeciw-
języka”, podobnie jak urwane cytaty w tytułach (W poszukiwaniu utraconego, 
Niegdysiejsze śniegi) czy stosowanie nawiasów podkreślających zmianę mo-
dalności i wejście na poziom komentarza. Tę ostatnią właściwość widać na 
przykład w scenie z rodziną, którą Paweł odwiedza w „gnoju”, być może po 
raz ostatni:

Nie ma rodziny, mamo. (Powiedziałby). Jesteśmy w teatrze. Siedzimy 
na scenie. [...] 

Nie potrzebujesz rodziny.
Umarła. Hetero czy homo, mono czy poli, pionowa czy pozioma, bez 

znaczenia. Supermarket zabił Boga, a supermarket konstelacji zabił rodzinę. 
Paweł tego nie mówi i nie powie, bo wie, co mama by usłyszała. Co innego 

zupełnie.
(Nie ma takich słów). (36)

To samo widać podczas opisu spotkania Pawła z dawnym wykładowcą, 
dr. Biedą, który „prowadził zajęcia z Junga”, ale wycofał się do strefy „petra”, 
dlatego nie mógł rozpoznać ucznia:

620 Nie jest to więc przeciwieństwo języka, lecz jego inna, komplementarna wersja – 
podobnie jak anestetyka Wolfganga Welscha jest „drugą stroną” estetyki. Związek jest zresztą 
bliższy, gdyż badacz defi niuje swoje pojęcie tak: „»Anestetyka« to stan, w którym zniesieniu 
ulega elementarny warunek estetyki – zdolność doznawania”, „anestetyka tematyzuje brak do-
znań, w sensie utraty, ograniczenia albo wykluczenia zdolności doznawania i to na wszystkich 
poziomach: od fi zycznego otępienia po duchową ślepotę”. Zob. W. Welsch, Estetyka i aneste-
tyka, tłum. M. Łukaszewicz. W: Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków, 
Wydawnictwo Baran i Suszczyński, 1996, s. 522. Wyczyszczona i zapełniona atrakcjami „sfera 
ducha” u Dukaja jest zarazem skrajnie estetyczna i przez to anestetyczna, wyrażona na różne 
sposoby językiem, który staje się – w tym wysiłku i ujawnianiu bezsiły – przeciwjęzykiem.
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Gdyby Pawła tu poznał... Gdyby mogli naprawdę porozmawiać...
Dlaczego zawrócił? (Zapytałby Paweł). Może się przecież ewaku-

ować z tego ideolo, z tych tęsknot i mąk egzystencjalnych. Wystarczy,
że pokłoni się Proteuszowi.

(Karmazynowe klauny stoją już za plecami Biedy i grają na wiel-
kich nosach).

Widzi chyba, że to sprawa pokolenia. Stan przejściowy trafi ł na waszą 
generację. [...]

(Zawieszony w powietrzu dialog pęcznieje i broczy głuchymi emotami). 
 (49)

Język, z jednej strony, nie jest tu w stanie pokonać różnic „międzyświato-
wych”, tj. w mentalności między królestwem „gnoju” i „ducha”. Komunika-
cja jest niemożliwa, więc się nie odbywa – to opis jej niezaistnienia właśnie. 
Z drugiej zaś strony, to w języku rozgrywa się cały dramat Pawła, dramat 
bolesny, a jednocześnie zaprzeczony, unieważniony, bo w sferze „proteo” nie 
ma właściwie miejsca na rozterki. Paradoks języka wyraża się w zderzeniu 
nawiasowych komentarzy z kontekstem, także w sprzeczności między nie-
wypowiedzianymi, „przypuszczalnymi” monologami Pawła skierowanymi 
do matki czy dr. Biedy – i jednoczesnym podważeniem możliwości znalezie-
nia odpowiednich słów. Dialog jest „zawieszony”, ale pęcznieje w powietrzu; 
„broczy emotami”, lecz jest „głuchy”. 

W pierwszym fragmencie urwane zdanie w nawiasie: „Nie ma takich 
słów” zostaje zamienione w konstatację – to skrócony do minimum topos 
niewyrażalności, lecz podany jako informacja drugiego stopnia: może być 
myślą Pawła, formą rezygnacji z mowy, ale też da się odczytać jako stwier-
dzenie narratora. Podobnie jest z późniejszym „zawieszonym w powietrzu” 
dialogiem z naukowcem – oba komentarze są „nadbudowane” nad myślami 
i zachowaniami bohaterów, nie wiadomo, do kogo należą. W obu scenach 
chodzi o nieodbytą rozmowę. „Niewypowiadalność” sytuacji przełożona jest 
na zdania, tyle że krótkie, wieloznaczne, rozsunięte i zderzone z nawiasowy-
mi zdaniami „meta-”. Jak powiedziałaby Szymborska: „Coś się tu nie odbywa 
/ jak powinno”621. To właśnie, w skrócie, cecha „przeciwjęzyka”.

Wytworzeniu takiego „przeciwjęzyka” sprzyja ponadto zastosowana przez 
Dukaja propozycja grafi cznego zapisywania niepewnego, quasi-teatralnego 
statusu wypowiadanych sądów oraz podejmowanych działań bohaterów po-
przez znak: ~ (w arytmetyce oznacza on wartość przybliżoną, w logice nega-
cję). Tylda w powieści Dukaja – dodana przed wyrazem, poglądem lub opisa-
nym czynem – unieważnia to, co po niej następuje, jest zamiast słowa „jakby”. 

621 W. Szymborska, Kot w pustym mieszkaniu, w: tejże, Widok z ziarnkiem piasku, Poznań, 
Wydawnictwo „a5”, 1996, s. 155.
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Oto początek użycia tego szczególnego znaku, a później jego konsekwencje 
w dialogu:

Pójść między ludzi? Ależ oni wszyscy także występują w teatrze, nasze rozmowy 
są ~rozmowami, kłótnie – ~kłótniami, przyjaźnie – ~przyjaźniami.  (170) 

Mów.
~ Mówi.
Będę szczery. (Będzie ~ szczery).       (190)

Użycie w pozornie kompletnym zdaniu niewielkiej tyldy tworzy unikalną 
elipsę – pozwala nie tylko opuścić owo „jakby”, ale też czytać nadpisany, od-
wrotny sens, trochę jak w czynnościach magicznych, gdy wymawianiu ja-
kichś słów towarzyszy czasem robienie gestów, które te słowa unieważniają. 
Prawdziwe znaczenie jest wtedy właśnie skryte w przemilczeniu. 

Wstawione w tekst utworu dodatkowe znaczki umożliwiają pokazanie 
permanentnego fałszu, stanu udawania, który ogarnia bohaterów. Mówią 
oni co innego, niż myślą, żyją w świecie pozorów, który – razem z językiem, 
a właściwie z powodu języka czy nawet bardziej ze względu na niemożność 
wyjścia poza język – staje się światem fi kcji, mieszanką mowy i mowy uda-
wanej, prawdy i nieprawdy, autentyczności i sztuczności. To swego rodzaju 
„werbalne symulakrum”, od którego nie ma ucieczki. Ogarnia ono nie tylko 
samych bohaterów, ale również narrację – tytuł: „~” nosi ostatni rozdział. 
W nim zaś opisana jest radość Kostrzewy, iż uwolnił kod, dający całej ludz-
kości szansę niepodlegania żadnym Państwom Ducha, indywidualnego 
tworzenia swojej egzystencji:

Że powstanie miliard różnych ludzkości. Miliard różnych normalności. 
Miliard równoczesnych Homo sapiens. (Trans-sapiens). Miliard państw. 

A potem następny.
I następny, jeszcze inny. 
Przepływając od atrakcji do atrakcji [...]
Bez końca.
Bez kierunku.
Bez celu.
Bez żadnej jednej, niezmiennej doskonałości.
Gra.       (219)

Niespotykana energia i nadzieja, których doznaje Paweł, są jednak wątpliwe, 
by nie rzec podejrzane: właśnie z powodu znaku „~”. Może nawet mają sens 
odwrotny – być może jest w tym element mizantropicznej negacji wszystkie-
go, co ludzkie, pragnienie samounicestwienia. Zwłaszcza że wcześniej można 
było przeczytać:
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Tylko że biolo miało swoje niebo. A tu – tu nie ma nic. Jedynie więcej 
więcej tego samego.

Między wieżowcami, pałacami, szklanymi górami, na alejach kryształu. 
 (50)

Z „przeciwjęzykiem” w Linii oporu i sztucznym, posthumanistycznym świa-
tem łączy się też w powieści coś, co można by nazwać „przeciwwzniosłością”. 
Nie jest ona prostym zaprzeczeniem, odrzuceniem tego, co wzniosłe (jak to ro-
biła z ochotą, nieświadoma konsekwencji, część „generacji X”, a także postmo-
dernistyczna literatura XX wieku – i jak czyni w powieści większość rówieśni-
ków Pawła, co zresztą pośrednio obrazuje ostatni cytat), lecz próbą znalezienia 
sposobu, w jaki można by było jednocześnie nie utracić poczucia wzniosłości, 
ale też mu się nie poddać. Zachować ironię, świadomość wszechogarniającej 
gry i niemożności mówienia wprost, niewiarę, nieufność spowodowaną tech-
nologią, lecz pozostawić otwartą furtkę na to, co ludzkie i nadludzkie, wyjątko-
we, dojmujące, a co wiąże się z nadzieją, sensownością, obecnością tajemnicy, 
poczuciem wyjątkowości, metafi zyką. I co nie byłoby tylko jednym z wielu, 
sprzedawanych wszak właśnie przez Pawła, „potężnych nastrojów”622. 

Przypomnieć tutaj trzeba, co o kategorii wzniosłości napisała Magdalena 
Popiel, w odniesieniu do literatury z przełomu XIX i XX wieku. Badaczka 
pokazała związek między wzniosłością a patosem, tragizmem, brzydotą, iro-
nią i groteską. Widoczne w tamtym czasie „zapotrzebowanie na przeżywanie 
świata w kategoriach tragizmu”623 wiązało się z kryzysem podmiotu: 

Zewnętrzna wrażeniowość i wewnętrzne nastroje tworzyły człowieka współczes-
nego jako „człowieka momentalnego przeżycia”. Towarzyszyła mu utrata poczucia 
rzeczywistości, dotkliwy Brak624.

Stąd w twórczości przełomu poprzednich wieków „tragizm epicki”, poczucie 
„nasycenia rzeczywistości antynomicznymi wartościami” i estetyka krzyku, 
także „niemego krzyku”, który przedstawia emocje zbyt silne, by mogły być 
wyrażone. A równocześnie już wtedy – m.in. w dziełach Przybyszewskiego 
i Berenta – zaczął się, jak pisze Popiel, „demontaż wzniosłości” poprzez dy-
stans, ironię. Autorka pisze dalej o ówczesnym rozdarciu między potrzebą 
bezwzględnej szczerości a wielością form ekspresji, które maskowały „nie-
autentyczność aktu wypowiedzi” i „spustoszenie mowy”625. 

622 „Na ostrzu ducha ma potężny nastrój – ta chwila, gdy podnosi się z ziemi, mokry od 
potu i zdyszany, a uradowane dzieci biegną ku niemu [...] – nastrój na miliard, dwa miliardy 
euro – ” (tamże, s. 38).

623 M. Popiel, Oblicza wzniosłości, dz. cyt., s. 67.
624 Tamże, s. 19.
625 Dalej autorka cytuje Karola Irzykowskiego, który przez „mowę” rozumiał nie tylko 

funkcjonujący w danym społeczeństwie „słownik wyrazów”, lecz „słownik pojęć, ideałów, 



279Milczenie, przeciwjęzyk i stan „denarracji”...

Otóż, jak sądzę, w Linii oporu Dukaja widać ciąg dalszy tego procesu 
„spustoszenia mowy” oraz wyrażania pragnienia wzniosłości, a zarazem jej 
demontażu, który zaczął się ponad sto lat wcześniej – z tym, że u tego pisarza 
nie nadmiar słów, dramatyzm ekspresji i patos są „nośnikami” wzniosłości, 
lecz właśnie oszczędność mowy, nieciągłość opowiadania, przetykanie słów 
milczeniem, system aluzji i sugestii. A nawet ironia, która – co paradoksalne 
– służy właśnie temu, by w ogóle móc szczerze i poważnie wypowiadać się 
w świecie, w którym wszystko jest wzięte w cudzysłów. 

Wzniosłość u Dukaja jest, by tak rzec, pełną antynomii „wzniosłością 
podważoną” – podszyta zwątpieniem i drwiną, uwidacznia się w chwilach, 
gdy bohater (lub narrator) próbuje nazwać i natychmiast zneutralizować po-
czucie dramatyzmu istnienia. Stare młodopolskie obrazy melancholii, pustki, 
rozpaczy, wewnętrznego rozdarcia, wyczerpania uczuć i języka, rozziewu 
między biologią a kulturą, bycia porzuconym przez Boga, stania na krawędzi 
przepaści – niegdyś rozpisane na pełne krzyku, silnych kontrastów, ekspre-
sywnych obrazów wielostronicowe wyznania – powracają tu w wersji opa-
trzonej zwątpieniem, aluzyjnie. Tylko gdy dochodzi do kulminacyjnego mo-
mentu ratowania ludzkości przed morzem nolensum, pojawia się ich bardziej 
dramatyczna wersja. 

Nadzwyczaj trafna uwaga, jaką poczyniła w przypisach do swojego wywodu 
Magdalena Popiel, że współczesnym komentarzem do problematyki młodo-
polskiego „krzyku z otchłani” w Krzyku Stanisława Przybyszewskiego jest 
poemat Spadanie Tadeusza Różewicza, mogłaby zostać dziś dopełniona przez 
Linię oporu Dukaja. Świat wartości, wzniosłość, wiara w Boga i niewiara, za-
ufanie do języka, poziom „chcenia” oraz relacja między mówieniem a milcze-
niem przechodzą w tych trzech utworach metamorfozę, obrazując społeczny 
stan ducha. Na końcu są: przeciwchcenie, przeciwwzniosłość i przeciwjęzyk, 
które jednak – co widać właśnie na przykładzie Kostrzewy i tekstu, który 
o nim opowiada – nie likwidują problemu koniecznych do przetrwania i za-
chowania człowieczeństwa „linii oporu”. Są bardziej formą ustanawiającej 
swój obiekt tęsknoty, negacją wskazującą swoje źródło, które ją umożliwia. 

W tytule pozostaje z wielu takich linii jedna – być może, jak chce Paweł, 
jest nią wszechobecna gra, rozgrywanie świata na swoich zasadach, które nie 
są zasadami, lecz tylko powszechnością i dobrowolnością gry. A może linię 
oporu stanowi sam utwór z jego apofatyczną narracją, „przeciwjęzykiem” 
i głęboko skrywaną potrzebą jakiejkolwiek, choćby podważanej, wzniosłości. 
I jeszcze jedna dostrzeżona możliwość: sam język jako linia oporu, a zarazem 

orientacji, wartości, rozmów” – tamże, s. 179. Warto też przytoczyć zdanie Ignacego Matu-
szewskiego o tym, że „rozbudziła się w nas ciekawość poznania wszystkiego, nie wyłączając 
rzeczy najdziwniejszych i najpotworniejszych” (cyt. za M. Popiel, dz. cyt., s. 214) – bohatero-
wie Linii oporu mają bowiem już za sobą doświadczanie tego „wszystkiego”.
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źródło bezwładu – w nim bowiem zawarte są: skrępowanie i wyzwolenie, 
atomizacja i płynność, fi kcjonalizacja i ekspresja, potencjalność i realność, 
wypowiadanie i milczenie.

Faktem jest bowiem, że nasza kultura wciąż ma, po amputacji wzniosłości 
(który to zabieg sami przeprowadziliśmy w ciągu minionych dziesięcioleci) 
silne, utrudniające życie bóle fantomowe – być może są one najważniejszą 
oznaką, że wciąż jako ludzie istniejemy. A może tylko nastąpiła translokacja 
wzniosłości – poza używany na co dzień język, za granicę wszechobecnej iro-
nii oraz przenikającego wszystko milczenia, w głąb nas i w głąb literackich 
tekstów? Zostały tylko zarysy znaków, sensów, białe ślady, jak w tym cytacie 
z powieści Dukaja: 

[...] linie oporu pojawiają się i znikają i pojawiają się i znikają 
i pojawiają i –                 (191)



7. Nienapisane. Współmilczane. Dotykające

Jest jeszcze jedno istotne zjawisko, które wiąże się z milczeniem oraz ze 
wspomnianym wcześniej, na początku tej części książki, „momentem inter-
pretacyjnym”. Istnieje bowiem, w moim przekonaniu, granica interpretacyj-
nej wyrażalności – dla każdego czytelnika inna. Wiąże się ona z poczuciem, 
że są utwory (czasem fragmenty), które chciałoby się jedynie cytować lub 
zachować w pamięci dla siebie, które mówią do milczenia w nas i zarazem 
domagają się od nas pozostania w milczeniu. Dla mnie takim dziełem są 
Zapiski z nocnych dyżurów Jacka Baczaka. Milczenie oraz cisza są tam obecne 
mocno jako temat w każdej cząstce utworu, a także wpisane w jego teksturę. 
Następuje pełna integracja wszystkich aspektów dzieła (łącznie z autorski-
mi grafi kami). Tak, są tam i zapisy wierszowe, i rozsunięcia tekstu, i ozna-
kowywane trzema gwiazdkami momenty milczenia oddzielające paragrafy, 
i układy dopowiedzeń. Ale jest też niesłychanie intensywne piękno ludzkie-
go spotkania w milczeniu – współbycia w egzystencji, cierpieniu i śmierci. 
Dotkliwe i dotykające.

Po lekturze tego utworu Jan Błoński, badacz, krytyk, historyk literatu-
ry, autor dziesiątek rozpraw, tak zakończył swoje krótkie uwagi w posłowiu: 
„Czuję się – przyznam – bezradny wobec tej oszczędnej prozy? poezji? W swej 
prostej niezwykłości godzi ona wprost w imię Tajemnicy”626.

*

Posłużę się więc tylko na koniec słowami skierowanymi do komentatorów 
sztuki przez Susan Sontag, w szkicu pod tytułem Przeciw interpretacji:

626 J. Błoński, Posłowie [do:] J. Baczak, Zapiski z nocnych dyżurów, rys. J. Baczak, Kraków, 
Wydawnictwo Znak, 1995.



Interpretacje milczenia282

Nasza kultura opiera się na nadmiarze, nadprodukcji, w rezultacie czego nasze 
doświadczanie zmysłowe stopniowo coraz bardziej traci na wyrazistości. [...] 

Dziś ważne jest uleczenie naszych zmysłów. Musimy się nauczyć więcej 
w i d z i e ć,  s ł y s z e ć,  o d c z uw a ć627.

To jednak wydaje się wciąż mało – „więcej” to właśnie, jak u Baczaka, 
współwidzieć, współsłyszeć, współodczuwać. Współbyć. I współmilczeć.

627 S. Sontag, Przeciw interpretacji, tłum. M. Pasicka, A. Skucińska, D. Żukowski, Kraków, 
Wydawnictwo Karakter, 2012, s. 25.



Zakończenie: Milczenie – światło i cień

Bronisław Drąg, pisząc na początku lat 90. swój artykuł o milczeniu, 
zauważył słusznie, że „Nauka o literaturze zaniedbuje cień rzucany przez 
teksty”628. Milczenie jednak to nie tylko cień, tajemnica, brak, to co odsu-
nięte, zasugerowane, ukryte, ale i światło wydobywające kształty, podpowia-
dające znaczenia, dające niezbędną przestrzeń do rozpoznawania obiektów 
– zarówno światło, jak i cień wyznaczają teksturę utworów. I mimo że przez 
ten czas liczba prac poświęconych milczeniu oraz ciszy wzrosła niepomier-
nie, wciąż jeszcze wiele na gruncie literaturoznawczym pozostaje do zrobie-
nia, przede wszystkim właśnie jeśli chodzi o prozę. Widać to nie tylko, gdy 
weźmie się pod uwagę całą antropologię milczenia, której projekt został za-
rysowany na początku tej książki, ale również, gdy popatrzy się na utwory 
literackie z przyjętej dalej perspektywy „białych znaków”. 

Niniejsza praca – łącząc i porządkując związaną z milczeniem, ciszą, pauzą 
i miejscami pustymi wiedzę z zakresu poetyki, językoznawstwa oraz retoryki, 
a także wskazując konkretne zabiegi i ich literackie zastosowanie – pokazała 
całą panoramę możliwości, za pomocą których milczenie przenika w głąb 
tekstu lub jest przezeń ewokowane. Przedstawienie znacznie poszerzonej 
listy fi gur (związanych z konstrukcją zdań i tekstu) oraz wskazanie wymiaru 
interlokucyjnego i semantycznego milczenia, jak również zależności mię-
dzy milczeniem a rozplanowaniem grafi cznym tekstu i kompozycją tekstu, 
ponadto ukazanie apofatycznego aspektu współczesnych form podawczych 
– pokazuje nowe kierunki dla przyszłych możliwych poszukiwań oraz inter-
pretacji. W pracy zwrócona też jest uwaga na kairotyczny i parezjastyczny 
wymiar milczenia, na „skrytość mowy” jako jej immanentną cechę, co przy-
pomina o antropologicznym zapleczu wszelkich rozważań o milczeniu.

Przyszłym interpretacjom utworów służyć mogą również takie, zawarte 
w tej książce, pomysły, jak: koncepcja literackiego frotażu, ujęcie przerwy 
śródtekstowej jako wariantu brevis interfatio lub dramaturgicznego blackoutu, 
potraktowanie typografi i jako części postaciowania tekstowego i zjawiska 

628 B. Drąg, dz. cyt., s. 481.
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ikoniczności. Książka pomaga dostrzec sprzężenie zwrotne między zapisem 
prozy a znaczeniem, fatycznością i apofatycznością oraz między apofatyczną 
narracją a stanem kultury. 

Na koniec przywołam jeszcze jedno metaforyczne, tym razem kolory-
styczne, skojarzenie związane z milczeniem. Parafrazując słowa Czesława 
Miłosza z wiersza Słońce629 można powiedzieć, że barwy słów są z milczenia, 
a „ono nie ma żadnej osobnej barwy, bo ma wszystkie”. Dokładniej mówiąc: 
może mieć – to zależy od czytelnika i jego interakcji z tekstem oraz sferą 
wspomnianej „skrytości mowy”. To czytelnik jest bowiem właściwym rezo-
natorem (a więc nie tylko pasywnym odbiorcą) dla mowy i milczenia, kimś, 
kto doświadcza rozumienia / nierozumienia innych oraz siebie poprzez tekst.

629 Cz. Miłosz, Słońce, w: tegoż, Wiersze, Kraków, Wydawnictwo Znak, 1993, t. 1, s. 183.



Bibliografi a (I–V)

I. Utwory literackie, wypowiedzi autorów:

Andrzejewski J., Miazga, Wrocław, Ossolineum, 2002.
Antczak J., Reporterka. Rozmowy z Hanną Krall, wyb. i oprac. J. Antczak, Warszawa, Ros-

ner i Wspólnicy, 2007.
Baczak J., Zapiski z nocnych dyżurów, rys. J. Baczak, posł. J. Błoński, Kraków, Wydawnic-

two Znak, 1995.
Baricco A., Jedwab, Warszawa, „Czytelnik”, 2005.
Beckett S., List do Axela Kauna, „Kwartalnik Artystyczny” 2006, nr 3–4.
Beckett S., Malone umiera, tłum. M. Kędzierski, Kraków, Ofi cyna Literacka, 1997.
Beckett S., Watt, tłum. M. Kędzierski, Bydgoszcz, Wydawnictwo Pomorze, 1993.
Białoszewski M., Chamowo, Warszawa, PIW, 2009.
Białoszewski M., Mówienie o pisaniu. W: Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór teks-

tów, oprac. G. Godlewski, A. Mencel, R. Sulima, wstęp i red. G. Godlewski, Warszawa, 
Wydawnictwo UW, 2003.

Białoszewski M., Obmapywanie Europy, czyli dziennik okrętowy, w: tegoż, Małe i większe 
prozy opublikowane po 1980, Warszawa, PIW, 2000.

Białoszewski M., Pamiętnik z powstania warszawskiego, Warszawa, PIW, 1994. 
Białoszewski M., Szumy, zlepy, ciągi, Warszawa, PIW, 1989.
Blanchot M., Tomasz Mroczny. Szaleństwo dnia, tłum. A.  Wasilewska, A.  Sosnowski, 

Wrocław, Biuro Literackie, 2009.
Brandys K., Szuka konwersacji, Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2000.
Cage J., Empty Words [online] http://johncage.org/empty.html, dostęp: 11.04.2014.
Cage J., Lecture on Nothing, in: J.  Cage, Silence. Lectures and Writings, Middletown, 

Connecticut, Wesleyan University Press, 1961 [online] https://archive.org/stream/
silencelecturesw1961cage#page/n13/mode/2up, dostęp: 11.04.2014. [Wersja polska: 
J. Cage, Wykład o niczym. W: M. Bristiger, Transkrypcje. Pisma i przekłady, Gdańsk, 
Słowo/obraz terytoria, 2010].

Celan P., Meridian. Przemówienie wygłoszone z okazji przyznania nagrody im. Georga 
Bűchnera, Darmstadt, 22 października 1960, tłum. F. Przybylak, w: tegoż, Utwory wy-
brane, wyb. i oprac. R. Krynicki, tłum. zbior., Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1998.

Coupland D., Pokolenie X. Opowieści na czasy przyśpieszającej kultury, tłum. J. Rybicki, 
Warszawa, Wydawnictwo G+J Gruner + Jahr Polska, 2008.

Czycz S., Ajol i Laor, wyb. K. Lisowski, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1996.
Czycz S., Pawana, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1977.



286 Bibliografi a

Dukaj J., Król Bólu, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2010 [tu m.in.: Król Bólu i pasiko-
nik oraz Linia oporu].

Dukaj J., Lód, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2008.
Dukaj J., Patrząc w przód dalej niż na jeden ruch, rozm. przepr. Ł.  Jonak, „Kultura 

Liberalna” 2011, nr 32 [online] http://kulturaliberalna.pl/2011/08/09/patrzac-w-
-przod-dalej-niz-na-jeden-ruch/, dostęp: 5.04.2014.

Fajfer Z., Ostrygi, w: tegoż, Powieki, Szczecin, Wydawnictwo Forma, 2013. 
Fajfer Z., Bazarnik K., Oka-leczenie, Kraków, Korporacja Ha!art, 2009.
Federman R., Podwójna wygrana jak nic. Prawdziwy fi kcyjny dyskurs, tłum. J.  Kutnik, 

Kraków, Korporacja Ha!art, 2010.
Filipowicz K., Pamiętnik antybohatera, Warszawa, „Czytelnik”, 1961. 
Filipowicz K., Rozstanie i spotkanie, Kraków, Wydawnictwo Znak, 1995 [tu m.in.: Ze wspo-

mnień mojego przyjaciela. Opowieść o kapitanie M. i Świadek, który nie umiał mówić].
Gombrowicz W., Kosmos, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1986.
Gorczyca Ł., Ronduda Ł. , W połowie puste. Życie i twórczość Oskara Dawickiego. Powieść, 

wyd. II rozszerz., Poznań, Art Stations Foundation, 2013.
Grzesik P., Na przedmieściach, Kraków, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, 1997.
Jabès E., Elja, tłum. A. Wodnicki, posł. M.P. Markowski, Kraków, Wydawnictwo Austeria, 

2006.
Kapuściński R., Busz po polsku, wyd. II, Warszawa, „Czytelnik”, 1975.
Kapuściński R., Cesarz, Warszawa, „Czytelnik”, wyd. XVII, 2005.
Kapuściński R., Chrystus z karabinem na ramieniu, Warszawa, „Czytelnik”, 2007.
Kapuściński R., Heban, Warszawa, „Czytelnik”, 1998.
Kapuściński R., Imperium, Warszawa, „Czytelnik”, 1999.
Kapuściński R., Podróże z Herodotem, Kraków, Wydawnictwo Znak, 2007.
Karpowicz I., Sońka, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2014.
Kędzierski M., Modliszka, Kraków, Ofi cyna Literacka, 1995.
Krall H., Biała Maria, Warszawa, Świat Książki, 2011.
Krall H., Co się stało z naszą bajką. Król kier znów na wylocie. Różowe strusie pióra, 

Warszawa, Świat Książki, 2011.
Krall H., Coraz mniej słów, rozm. przepr. W.  Tochman, „Magazyn Gazety Wyborczej” 

27.04.2000.
Krall H., Gra o moje życie. W: „Ten jest z ojczyzny mojej”. Polacy z pomocą Żydom 1939–

1945, oprac. W. Bartoszewski i Z. Lewinówna, wyd. II rozszerz., Kraków, Wydawnic-
two Znak, 1969.

Krall H., Hipnoza, wyd. II zmien., Kraków, Wydawnictwo „a5”, 2002. 
Krall H., Nieopłakanie, rozm. przepr. W. Tochman [online] http://wyborcza.pl/1,76842,

9511974,Nieoplakanie.html, 28.04.2011, dostęp: 25.02.2014. 
Krall H., Sublokatorka. Okna, Warszawa, Świat Książki, 2008.
Krall H., Wyjątkowo długa linia, Kraków, Wydawnictwo „a5”, 2004.
Krall H., Żal, posł. R. Kapuściński, Warszawa, Świat Książki, 2007 [tu m.in. cykle Tam już 

nie ma żadnej rzeki oraz To ty jesteś Daniel]. 
Kruszyński Z., Schwedenkräuter, Kraków, Ofi cyna Literacka, 1995.
Kruszyński Z., Sprostać rzeczywistości, rozm. przepr. P.  Cegielski, „Gazeta Wyborcza” 

17.10.1997.
Kruszyński Z., Szkice historyczne. Powieść, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2008.



Bibliografi a 287

Krynicki R., Biała plama, w: tegoż, Niepodlegli nicości, Kraków, Wydawnictwo Znak, 1998.
Kulik A.W., Lot, Warszawa, „Czytelnik”, 1985. 
Leggo C., Th e Syntax of Silence, „Journal of the Canadian Association for Curriculum Stu-

dies”, 2007 vol. 5, no 1 [online] http://pi.library.yorku.ca/ojs/index.php/jcacs/article/
view/17027, dostęp: 20.09.2012.

Lipski L., Dzień i noc. Na otwarcie kanału Wołga – Don, Lublin, Wydawnictwo UMCS, 
1998.

Mallarmé S., Rzut kośćmi nigdy nie zniesie przypadku, przeł. T. Różycki, red. K. Bazarnik, 
Z. Fajfer, Kraków, Korporacja Ha!art, 2005.

Miłobędzka K., [wiersz zamknięty], w: tejże, wszystkowiersze, Wrocław, Biuro Literackie, 
2000.

Miłosz Cz., Słońce, w: tegoż, Wiersze, Kraków, Wydawnictwo Znak, 1993, t. 1.
Myśliwski W., Pałac, Warszawa, PIW, 1970.
Myśliwski W., Słowa jak okna, „Tygodnik Powszechny” 2013, nr 28.
Myśliwski W., Traktat o łuskaniu fasoli, wyd. II, Kraków, Wydawnictwo Znak, 2010.
Myśliwski W., W środku jesteśmy baśnią, rozm. przepr. A. Franaszek i J. Strzałka, 2006 [online] 

http://tygodnik2003–2007.onet.pl/1548,1336920,0,dzial.html, dostęp: 25.02.2013.
Myśliwski W., Wywiad, rozm. przepr. K.  Fryc, 2007 [online] http://cjg.gazeta.pl/CJG_

Trojmiasto/1,109143,4723945.html, aktualiz.30.11.2007, dostęp: 25.02.2013.
Nowakowski R., Koniec świata według Emeryka [online] http://www.emeryk.wici.info/, 

dostęp: 10.03.2013.
Parnicki T., Tylko Beatrycze. Powieść historyczna, Warszawa, PIW, 1995.
Quignard P., Taras w Rzymie, przeł. K. Rutkowski, Warszawa, „Czytelnik”, 2001.
Różewicz T., Tarcza z pajęczyny, w: tegoż, Opowiadania, Wrocław, Wydawnictwo Śląskie, 

1994.
Rudzka Z., Białe klisze, Izabelin, Świat Literacki, 1997.
Sakowicz K., Po bólu, Warszawa, PIW, 1995.
Saramonowicz M., Lustra, Warszawa, Wydawnictwo W.A.B., 1999. 
Schulz B., Sklepy cynamonowe. Sanatorium pod klepsydrą, Kraków, Wydawnictwo Zielo-

na Sowa, 2010.
Siejak T., Pustynia, Warszawa, „Iskry”, 1987.
Stachura E., Wszystko jest poezja. Opowieść-rzeka, red. K.  Rutkowski, Warszawa, 

„Czytelnik”, 1984.
Stachura E., Z wypowiedzi rozproszonych, w: tegoż, Fabula rasa. Z wypowiedzi rozproszo-

nych, red. K. Rutkowski, Warszawa, „Czytelnik”, 1984.
Stasiuk A., Chodzenie do biblioteki, w: tegoż, Przez rzekę, Gorlice, Wydawnictwo Czarne, 

1996.
Stasiuk A., Opowieści galicyjskie, Kraków, Wydawnictwo Znak, 1995.
Stryjkowski J., Milczenie, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1993.
Szymborska W., Kot w pustym mieszkaniu, w: tejże, Widok z ziarnkiem piasku, Poznań, 

Wydawnictwo „a5”, 1996.
Szymborska W., Trzy słowa najdziwniejsze, w: tejże, Chwila, Kraków, Wydawnictwo 

Znak, 2002.
Tulli M., Sny i kamienie, Warszawa, Wydawnictwo Open, 1996.
Wirpsza W., Pomarańcze na drutach, Warszawa, PIW, 1964.
Zalewski B., Wstąp do liberatury [online] www.liberatura.pl, dostęp: 22.03.2011. 



288 Bibliografi a

II. Prace literaturoznawcze

Bachtin M., Estetyka twórczości słownej, przeł. D. Ulicka, wstęp i oprac. E. Czaplejewicz, 
Warszawa, PIW, 1986.

Balbus S., Grafi czny inwariant tekstu literackiego. W: O języku literatury, red. J.  Bubak 
i A. Wilkoń, Katowice, Wydawnictwo UŚ, 1981.

Balbus S., Problem segmentacji tekstu prozatorskiego. W: Problemy teorii literatury. Seria 3. 
Prace z lat 1975-1984, Wrocław, Ossolineum, 1988.

Balcerzan E., Wstęp [do:] J. Przyboś, Sytuacje liryczne. Wybór poezji, wyb. E. Balcerzan 
i A. Legeżyńska, Wrocław, Ossolineum, 1989.

Barańczak S., Język poetycki Mirona Białoszewskiego, Wrocław, Ossolineum, 1974.
Bartoszyński K., Kryzys czy trwanie powieści. Studia literaturoznawcze, Kraków, Univer-

sitas, 2004.
Bartoszyński K., Powieść w świecie literackości. Szkice, Warszawa, Wydawnictwo IBL, 1991.
Bartoszyński K., Teoria i interpretacja. Szkice literackie, Warszawa, PWN, 1985.
Bazarnik K., Liberatura: ikoniczne oka-leczenie literatury. W: Tekst-tura. Wokół nowych form 

tekstu literackiego i tekstu jako dzieła sztuki, praca zbior., red. M. Dawidek Gryglicka, 
Kraków, Korporacja Ha!art, 2005.

Bereza H., Badawczość [wstęp do:] K. Sakowicz, Po bólu, Warszawa, PIW, 1995.
Błoński J., Posłowie [do:] J. Baczak, Zapiski z nocnych dyżurów, rys. J. Baczak, Kraków, 

Wydawnictwo Znak, 1995.
Bolecki W., Modalności modernizmu. Studia. Analizy. Interpretacje, Warszawa, Wydaw-

nictwo IBL, 2012.
Bolecki W., Poetycki model prozy w XX-leciu międzywojennym. Witkacy, Gombrowicz, 

Schulz i inni. Studium z poetyki historycznej, wyd. II popr. i uzup., Kraków, Universi-
tas, 1996.

Bolecki W., Polowanie na postmodernistów (w Polsce), Kraków, Wydawnictwo Literackie, 
1999.

Bolecki W., Spójność tekstu (literackiego) jest konwencją, w: tegoż, Pre-teksty i teksty, 
Warszawa, PWN, 1998.

Bolecki W., Wolne głosy (Proza Ryszarda Schuberta), w: tegoż: Prawdy niemiłe. Eseje, 
Warszawa, Wydawnictwo Przedświt, 1993.

Burzyńska A., Markowski M. P., Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków, Wydaw-
nictwo Znak, 2006.

Czapliński P., Śliwiński P., Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji, 
Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1999.

Delaperrière M., Dialog z dystansu. Studia i szkice, Kraków, Universitas, 1998.
Deleuze G., Bartleby albo formuła, tłum. G. Jankowicz [posłowie do:] H. Merville, Kopista 

Bartleby. Historia z Wall Street, tłum. A. Szostkiewicz, Warszawa, Wydawnictwo Sic!, 
2009.

Domańska I., Antropologia literatury – projekt interdyscyplinarny czy transdyscyplinarny, 
„Przegląd Kulturoznawczy” 2011, nr 1.

Dunin-Wąsowicz P., Widmowa biblioteka, czyli Książki urojone albo Wypisy o xięgach, 
których nigdy nie było, ale ktoś o nich napisał, Warszawa, Wydawnictwo Lampa i Iskra 
Boża, 1997.



Bibliografi a 289

Eco U., Lector in fabula. Współdziałanie w interpretacji tekstów narracyjnych, przeł. P. Sal-
wa, Warszawa, PIW, 1994.

Fajfer Z., Liberatura, czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999–2009, red. K. Bazar-
nik, Kraków, Korporacja Ha!art, 2010. 

Fazan J., „Ale ja nie Bóg”. Kontemplacja i teatr w dziele Mirona Białoszewskiego, Kraków, 
Universitas, 1998.

Fazan J., Od metafory do urojenia. Próba patografi i Tadeusza Peipera, Kraków, Wydawnic-
two UJ, 2010.

Fiut A., Być (albo nie być) Europejczykiem, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1999.
Franczak J., „Podwojona obcość”. Proza Zbigniewa Kruszyńskiego. W: Ćwiczenia z rozpa-

czy. Pesymizm w prozie polskiej po 1985 roku, red. J.  Jarzębski, J.  Momro, Kraków, 
Universitas, 2011.

Friedrich H., Struktura nowoczesnej liryki. Od połowy XIX do połowy XX wieku, przekł. 
i wstęp E. Felisiak, Warszawa, PIW, 1978.

Galant J., Polska proza lingwistyczna. Debiuty lat siedemdziesiątych, Poznań, Wydawnic-
two UAM, 1998.

Gleń A., „W tej latarni...”. Późna twórczość Mirona Białoszewskiego w perspektywie herme-
neutycznej, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2004.

Głowiński M., Narracje literackie i nieliterackie, Kraków, Universitas, 1997.
Głowiński M., Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej, Kraków, Universitas, 

1997.
Głowiński M., Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji Bolesława Leśmiana, Kraków, 

Universitas, 1998.
Głowiński M., Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Słownik terminów 

literackich, red. J. Sławiński, wyd. III poszerz. i popr., Wrocław, Ossolineum, 2000.
Godlewski G., Słowo o antropologii słowa. W: Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór 

tekstów, red. i wstęp G. Godlewski, oprac. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima, 
Warszawa, Wydawnictwo UW, 2003. 

Godlewski G., Słowo – pismo – sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne, Warszawa, 
Wydawnictwo UW, 2008.

Graff  G., Mit przełomu postmodernistycznego, przeł. G. Cendrowska. W: Nowa proza 
amerykańska. Szkice krytyczne, wyb. i oprac. Z. Lewicki, przekł. zbior., Warszawa, 
„Czytelnik”, 1983. 

Grochowski G., Tekstowe hybrydy. Literackość i jej pogranicza, Wrocław, Wydawnictwo 
Funna Sp. z o.o., 2000.

Hejmej A., Tekst (dźwiękowy) Mirona Białoszewskiego, w: tegoż, Muzyka w literaturze. 
Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej, Kraków, Universitas, 2008.

Indyk M., Granice spójności narracji. Proza Leopolda Buczkowskiego, Wrocław, 
Ossolineum, 1987.

Iser W., Apelatywna struktura tekstów, tłum. M. Kłańska. W: Współczesna teoria badań 
literackich za granicą. Antologia, t. IV, oprac. H. Markiewicz, Kraków, Wydawnictwo 
Literackie, 1992.

Iser W., Czym jest antropologia literatury? Różnica między fi kcjami wyjaśniającymi a od-
krywającymi, tłum. A. Kowalcze–Pawlik, „Teksty Drugie” 2006, nr 5. 

Iser W., Th e Act of Reading. A Th eory of Aesthetic Response, Baltimore, Th e John Hopkins 
University Press, 1987.



290 Bibliografi a

Iser W., Th e Implied Reader. Patterns of Communication in Prose Fiction from Bunyan to 
Beckett, Baltimore, Th e Johns Hopkins University Press, 1990.

Iser W., Zmienne funkcje literatury, przeł. A.  Sierszulska, w: Odkrywanie modernizmu. 
Przekłady i komentarze, pod red. R. Nycza, Kraków, Universitas, 2004.

Janion M., Wojna i forma, w: tejże, Płacz generała. Eseje o wojnie, Warszawa, Wydawnic-
two Sic!, 1998.

Janion M., Żyjąc tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencji, wyd. I, Warszawa, Wydaw-
nictwo W.A.B, 2001.

Jankowicz G., „Nigdy nie byłam słowem”, „Tygodnik Powszechny” 2013, nr 17–18.
Januszkiewicz M., W horyzoncie nowoczesności: antybohater jako pojęcie antropologii lite-

ratury, „Teksty Drugie” 2010, z. 3.
Jarząbek D., Słowo i głos. Problem rozmowy w dramacie w ujęciu teoretycznym i historycz-

nym, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2006.
Jarzębski J., Apetyt na Przemianę. Notatki o prozie współczesnej, Kraków, Wydawnictwo 

Znak, 1997.
Jarzębski J., Widnokrąg, 1997 [online] http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/IL/widnokrag.

html, dostęp: 25.02.2013. 
Jarzębski J., Życie w błysku, „Tygodnik Powszechny” 2007, nr 5 [online] http://tygodnik.

onet.pl/zycie-w-blysku/w3c8k, dostęp: 30.12.2013.
Jauss H.R., Historia literatury jako prowokacja, tłum. M. Łukaszewicz, posł. K. Bartoszyń-

ski, Warszawa, Wydawnictwo IBL, 1999.
Jaworski S., „Piszę, więc jestem”. O procesie twórczym w literaturze, Kraków, Universitas, 

1993.
Juliana Przybosia najmniej słów. Analizy i interpretacje, praca zbior., red. S. Makowski, 

Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991.
Karpowicz A., Kolaż. Awangardowy gest kreacji. Th emerson, Buczkowski, Białoszewski, 

Warszawa, Wydawnictwo UW, 2007.
Karpowicz A., Proza życia. Mowa, pismo, literatura (Białoszewski, Stachura, Nowakowski, 

Anderman, Redliński, Schubert), Warszawa, Wydawnictwo UW, 2012.
Karpowicz A., Wstęp: słowo – twórczość słowna – literatura. W: Antropologia twórczości 

słownej. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Karpowicz, oprac. K. Hagmajer-Kwiatek, 
A. Karpowicz, J. Kowalska-Leder, Warszawa, Wydawnictwo UW, 2012.

Kermode F., Sekrety i narracyjne sekwencje, tłum. P.  Czapliński, „Pamiętnik Literacki” 
1993, z. 2.

Kędzierski M., Samuel Beckett, Warszawa, Wiedza Powszechna, 1990. 
Kędzierski M., Posłowie [do:] S. Beckett, Watt, tłum. M. Kędzierski, Bydgoszcz, Wydaw-

nictwo Pomorze, 1993.
Klinkowitz J., Experimental Realism. In: Postmodern Fiction. A Bio-Bibliographical Guide, 

ed. by L. McCaff ery, New York, Greenwood Press Inc., 1986.
Kluba A., Autoteliczność – referencyjność – niewyrażalność. O nowoczesnej poezji polskiej 

(1918–1939), Toruń, Wydawnictwo Naukowe UMK, 2014.
Kognitywizm w poetyce i stylistyce, red. G. Habrajska i J. Ślósarska, Kraków, Universitas, 

2006.
Konstruktywizm w badaniach literackich. Antologia, red. E. Kuźma, A. Skrendo, J. Madejski, 

Kraków, Universitas, 2006.
Kopciński J., Poeta „osobny” w teatrze, w: tegoż, Gramatyka i mistyka. Wprowadzenie 

w teatralną osobowość Mirona Białoszewskiego, Warszawa, Wydawnictwo IBL, 1997.



Bibliografi a 291

Korwin-Piotrowska D., Powiedzieć świat. Kognitywna analiza tekstów literackich na przy-
kładach, Kraków, Universitas, 2006. 

Korwin-Piotrowska D., Problemy poetyki opisu prozatorskiego, Kraków, Universitas, 2001.
Kristeva J., Ideologia dyskursu w literaturze, tłum. A.  Milecki. W: Współczesna teoria 

badań literackich za granicą. Antologia, t. IV, cz. 2, oprac. H. Markiewicz, Kraków, 
Wydawnictwo Literackie, 1992.

Krowiranda K., Dynamika znaczenia w „myślących powieściach” Zbigniewa Kruszyńskiego 
(„Szkice historyczne. Powieść”, „Schwedenkräuter”), „Tekstualia” 2005, nr 2 [online] 
http://tekstualia.pl/index.php?DZIAL=teksty&ID=561, dostęp: 12.03.2014.

„Kultura Popularna” 2009, nr 1 [zeszyt poświęcony zwrotowi piktorialnemu].
Kulturowa teoria literatury, 2, red. T. Walas, R. Nycz, Kraków, Universitas, 2012.
Kurska A., Fragment romantyczny, Wrocław, Ossolineum, 1989.
Kuźma E. , O poetyce negatywnej. Od poetyki do poetologii, od poetologii do metapoetyki. 

W: Poetyka bez granic, praca zbior., red. W. Bolecki i W. Tomasik, Warszawa, Wydaw-
nictwo IBL, 1995.

Literatura polska 1990–2000, red. T.  Cieślak i K.  Dietrych, t.2, Kraków, Wydawnictwo 
Zielona Sowa, 2003.

Lubelska M., Miron Białoszewski. W: Autorzy naszych lektur. Szkice o pisarzach współczes-
nych, red. W. Maciąg, wyd. IV zmien., Wrocław, Ossolineum, 1987.

Łebkowska A., Empatia. O literackich narracjach z przełomu XX i XXI wieku, Kraków, 
Universitas, 2008.

Łebkowska A., Między teoriami a fi kcją literacką, Kraków, Universitas, 2001.
Maksimowska A., Kryzys reprezentacji. O niemożliwym przedstawieniu rzeczywistości 

i urzeczywistnionych przedstawieniach. W: Antropolog wobec współczesności. Tom 
w darze Profesor Annie Zadrożyńskiej, Warszawa, Wydawnictwo UW, 2010.

Markiewicz H., O antropologii literackiej – z umiarem, w: tegoż, Jeszcze dopowiedzenia. 
Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2008.

Markowski M.P., Anatomia ciekawości, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1999.
Markowski M.P., Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura, wyd. II rozszerz., Kraków, 

Wydawnictwo Homini, 2003.
Markowski M.P., Polska literatura nowoczesna. Leśmian, Schulz, Witkacy, Kraków, Uni-

versitas, 2007.
Markowski M.P., Znieswojenie. Wstęp do hermeneutyki niezrozumienia [wprowadzenie 

do:] M.S. Cavalcante Schuback, Pochwała nicości. Eseje o hermeneutyce fi lozofi cznej, 
przeł. L. Neuger, Kraków, Wydawnictwo UJ, 2008.

Matyjaszczyk Z., Język „Kosmosu” Witolda Gombrowicza, 2007 [online] http://zbigniew_
matyjaszczyk.republika.pl/witold-gombrowicz/jezyk_kosmosu_witolda_gombrowicza.
htm, dostęp: 24.10.2014.

Mazurek D., Sprostać rzeczywistości. O prozie Zbigniewa Kruszyńskiego, „Kresy” 1997, nr 4.
McCaff ery L., Fikcje teraźniejszości, tłum. A. Krawczyk-Łaskarzewska. W: Kultura, tekst, 

ideologia. Dyskursy współczesnej amerykanistyki, tłum. zbior., red. A.  Preis-Smith, 
Kraków, Universitas, 2004.

Mencwel A. , Wyobraźnia antropologiczna, Warszawa, Wydawnictwo UW, 2006.
Momro J., Literatura świadomości. Samuel Beckett – podmiot – negatywność, Kraków, 

Universitas, 2010.
Narracja i tożsamość I. Narracje w kulturze, red. W. Bolecki i R. Nycz, Warszawa, Wydaw-

nictwo IBL, 2004.



292 Bibliografi a

Narracja i tożsamość II. Antropologiczne problemy literatury, red. W. Bolecki i R. Nycz, 
Warszawa, Wydawnictwo IBL, 2004.

Nowa książka Hanny Krall. To już ostatnia? [art. sygnowany „han”]. W: Gazeta Wyborcza, 
8.05.2011 [online] http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,9560278,Nowa
_ksiazka_Hanny_Krall__To_juz_ostatnia_.html, dostęp: 22.02.2014.

Nycz R., Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław, Wydawnictwo 
Leopoldinum, 1997.

Nycz R., Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze pol-
skiej, wyd. II, Kraków, Universitas, 2012. 

Nycz R., Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura, Warszawa, Wydaw-
nictwo IBL, 2012.

Nycz R., Sylwy współczesne, wyd. II, Kraków, Universitas, 1996.
Nycz R., Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa, Wydawnic-

two IBL, 1993.
Od Joyce’a do liberatury. Szkice o architekturze słowa, red. K. Bazarnik, Kraków, Univer-

sitas, 2002. 
Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, red. R. Nycz, Kraków, Universitas, 1998.
Okopień-Sławińska A., Semantyka wypowiedzi poetyckiej. Preliminaria, wyd. II, Kraków, 

Universitas, 2001.
Owczarek B., Poetyka powieści niefabularnej, Warszawa, PWN, 1999.
Pavel Th .G., Th e Spell of Language. Poststructuralism and Speculation, English trans. by 

L. Jordan and Th .G. Pavel, Chicago, Th e University of Chicago Press, 2001. 
Pisanie Białoszewskiego. Szkice, red. M. Głowiński i Z. Łapiński, Warszawa, Wydawnictwo 

IBL, 1993.
Podraza-Kwiatkowska M., Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski, Kraków, Uni-

versitas, 1994.
Podraza-Kwiatkowska M., Kwiatkowski J., Magnuszewski – Berent – Kaden. Próba analizy 

nurtu stylistycznego. W: M. Podraza–Kwiatkowska, Labirynty – kładki – drogowskazy. 
Szkice o literaturze od Wyspiańskiego do Gombrowicza, Kraków, Universitas, 2011.

Popiel M., Oblicza wzniosłości. Estetyka powieści młodopolskiej, wyd. II, Kraków, Univer-
sitas, 2003.

Postmodern Fiction. A Bio-Bibliographical Guide, ed. by L. McCaff ery, New York, Green-
wood Press Inc., 1986.

Prokop J., Wyobraźnia pod nadzorem. Z dziejów literatury i polityki w PRL, Kraków, 
Wydawnictwo Viridis, 1994.

Promiński M., Proza jest mową wiązaną, w: tegoż, Świat w stylach literackich. Szkice 
i recenzje, wstęp, wyb. i oprac. M. Strusiński, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1977.

Pszczołowska L., Wiersze z prozą, wiersze w prozie. W: Poetyka, polityka, retoryka, red. 
W. Bolecki i R. Nycz, Warszawa, Wydawnictwo IBL, 2006.

Puzynina J., Słowo poety, Warszawa, Wydawnictwo UW, 2006. 
Rembowska-Płuciennik M., Poetyka intersubiektywności. Kognitywistyczna teoria narra-

cji a proza XX w., Toruń, Wydawnictwo Naukowe UMK, 2012.
Rosiek S., [nienapisane], Gdańsk, Słowo/obraz terytoria, 2008.
Rusek M., Miniaturowe światy. Z dziejów jednoaktówki w Młodej Polsce, Kraków, Księgar-

nia Akademicka, 2007.
Rutkowski K., Samotnik [posłowie do:] P. Quignard, Taras w Rzymie, przeł. K. Rutkowski, 

Warszawa,  „Czytelnik”, 2001.



Bibliografi a 293

Ryle J., At play in the bush of ghosts. Tropical baroque, African reality and the work of 
Ryszard Kapuściński, 2001 [online] http://www.richardwebster.net/johnryle.html, 
aktualiz. 2007, dostęp: 3.02.2014.

Ryszard Kapuściński. Próba portretu, red. M. Sokołowski, Warszawa, Wydawnictwo WSP 
TWP, 2008.

Rzońca W., Norwid. Poeta pisma. Próba dekonstrukcji dzieła, Warszawa, Wydawnictwo 
Naukowe Semper, 1995.

Sadowski W., Wiersz wolny jako tekst grafi czny, Kraków, Universitas, 2004.
Sadowski W., Tekst grafi czny Białoszewskiego, Warszawa, Wydawnictwo UW, 1999.
Saganiak M., Poetyka opisowa wśród współczesnych nauk o literaturze, „Tematy i Konteksty” 

2013, nr 3.
Sartre J.P. , Czym jest literatura?, w: tegoż, Czym jest literatura? Wybór szkiców krytyczno-

literackich, tłum. J. Lalewicz, wyb. A. Tatarkiewicz, Warszawa, PIW, 1968.
Sławiński J., Koncepcja języka poetyckiego Awangardy Krakowskiej, Wrocław, Ossolineum, 

1965.
Sławiński J., Miron Białoszewski „Leżenia”. W: Czytamy wiersze, wyb., oprac. i wstęp 

J. Maciejewski, wyd. II popr., Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1973. 
Sobolewski T., Hanna Krall, „Biała Maria”. W: Gazeta Wyborcza, 2.05.2011 [online] http://

wyborcza.pl/1,75475,9527043,Hanna_Krall___Biala_Maria_.htm l#ixzz2tI2z7Tz9, 
dostęp: 28.02.2014.

Sontag S., Przeciw interpretacji, tłum. M. Pasicka, A. Skucińska, D. Żukowski, Kraków, 
Wydawnictwo Karakter, 2012.

Stala M., Jawa obłąkana (O Janie Wroczyńskim) [wstęp do:] J. Wroczyński, Poezje prozą 
i inne utwory, oprac. M. Stala, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1995.

Stockwell P., Poetyka kognitywna. Wprowadzenie, przeł. A. Skucińska, red. E. Tabakowska, 
Kraków, Universitas, 2006.

Stoff  A., „Kompozycja otwarta”? W: Kompozycja dzieła literackiego, red. A. Stoff , Toruń, 
Wydawnictwo UMK, 2009.

Szczęsna E., Struktury myślenia literackiego a psychologia percepcji. W: Literatura i wiedza, 
red. W. Bolecki i E. Dąbrowska, Warszawa, Wydawnictwo IBL, 2006.

Szkłowski W., Sztuka jako chwyt, tłum. R. Łużny. W: Teoria badań literackich za granicą. 
Antologia, wyb., wstęp i oprac. S. Skwarczyńska, t. II, cz. III, Kraków, Wydawnictwo 
Literackie, 1986.

Ślady obecności, red. S. Buryła, A. Molisak, Kraków, Universitas, 2010.
Śliwa A., Audiosfera powstańczej Warszawy [online] http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/

articles/bialoszewski-audiosfera-powstanczej-warszawy-533/, dostęp: 28.12.2013.
Ślósarska J., Studia z poetyki antropologicznej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Sem-

per, 2004.
Śniecikowska B., Słowo – obraz – dźwięk. Literatura i sztuki wizualne w koncepcjach pol-

skiej awangardy 1918–1939, Kraków, Universitas, 2005. 
Świeściak A., Przemiany poetyki Ryszarda Krynickiego, Kraków, Universitas, 2003.
„Teksty Drugie” 2007, nr 6 [numer poświęcony antropologii literatury] 
Th e New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, ed. by A. Preminger, T.V.F. Brogan 

et al., Princeton 1993.
Ubertowska A., Świadectwo – trauma – głos. Literackie reprezentacje Holokaustu, Kraków, 

Universitas, 2007.



294 Bibliografi a

Uniłowski K., Polska proza innowacyjna w perspektywie postmodernizmu, Katowice, 
Wydawnictwo UŚ, 1999.

Urbanowski M., Powstanie warszawskie w literaturze polskiej (rekonesans) [online] http://
www.omp.org.pl/stareomp/indexeb3d.html?module=subjects&func=printpage&pag
eid=510&scope=all, dostęp: 3.12.2013.

Walas T., Literatura (kultura) jako selekcja i projektowanie doświadczenia. Casus: „mały 
realizm”. W: Kulturowa teoria literatury. 2, red. T. Walas, R. Nycz, Kraków, Universitas, 
2012.

Wasilewska A., Literatura jako negatyw „dziennego” świata [posłowie do:] M. Blanchot, 
Tomasz Mroczny. Szaleństwo dnia, tłum. A.  Wasilewska, A.  Sosnowski, Wrocław, 
Biuro Literackie, 2009.

Wolny-Zmorzyński K., O twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. Próba interpretacji, 
Rzeszów, Libri Ressovienses, 1998.

Wróbel H., Obraz języka mówionego w „Pamiętniku z powstania warszawskiego” Mirona 
Białoszewskiego. W: O języku literatury, red. J. Bubak i A. Wilkoń, Katowice, Wydaw-
nictwo UŚ, 1981.

Zabawa K., „Kalejdoskop myśli, wrażeń i obrazów” – młodopolskie odmiany krótkiego poe-
matu prozą, Kraków, Universitas, 1999.

„Życie jest z przenikania...”. Szkice o twórczości Ryszarda Kapuścińskiego, wyb., wstęp 
i oprac. B. Wróblewski, posł. A. Kapuścińska, Warszawa, PIW, 2008.

III.  Przywoływane prace poświęcone ciszy, milczeniu oraz zagadnieniom 

pokrewnym 

Antoniuk M., „Kultura małomówna” Stanisława Lacka. W kręgu młodopolskiej świadomo-
ści mowy i milczenia (S. Lack, S. Wyspiański, M. Komornicka, T. Miciński, J. Wroczyń-
ski), Kraków, Wydawnictwo UJ, 2006.

Balcerzan E., Niewyrażalne czy nie wyrażone?, „Teksty Drugie” 1997, z. 2.
Bartoszyński K., Między niewyrażalnością a niepoznawalnością, w: tegoż, Kryzys czy trwa-

nie powieści. Studia literaturoznawcze, Kraków, Universitas, 2004.
Bolecki W., „Maisons-Laffi  tte, 13 grudnia”, w: tegoż, Ciemna miłość. Szkice do portretu 

Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2005. 
Buczyńska-Garewicz H., Milczenie i mowa fi lozofi i, Warszawa, Wydawnictwo IFiS PAN, 

1992. 
Cetera A., Reszta. O ciszy i milczeniu u Szekspira, „Tematy z Szewskiej” 2007, nr 1.
Chrzanowska-Kluczewska E., Pustka w języku – horror vacui?, „Stylistyka” 2006, t. XV.
Cieślikowska T., W kręgu genologii, intertekstualności, teorii sugestii, Warszawa, PWN, 1995.
Cisza i milczenie. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji, red. B.  Płonka-

-Syroka i K. Marchel, Wrocław, Ofi cyna Wydawnicza Arboretum, 2010.
Courtine J.-J., Haroche C., Cisza i opanowanie: archeologia milczenia, w: tychże, Historia 

twarzy. Wyrażanie i ukrywanie emocji od XVI do początku XIX w., przeł. T. Swoboda, 
Gdańsk, Słowo/obraz terytoria, 2007.

Curtius E., Topoi niewyrażalności, w: tegoż, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, 
tłum. i oprac. A. Borowski, wyd. I, Kraków, Universitas, 1997.

Czabanowska-Wróbel A., Magia słowa i siła milczenia w „Klątwie”, w: tejże, Sprzeczne 
żywioły. Młoda Polska i okolice, Kraków, Wydawnictwo UJ, 2013.



Bibliografi a 295

Dąbrowska W., Cisza mistyczna. Znaczenie ciszy i milczenia w mistyce buddyjskiej, „Tematy 
z Szewskiej” 2007, nr 1.

Dąmbska I., Milczenie jako wyraz i jako wartość, „Roczniki Filozofi czne” 1963, t. XI.
Drąg B., Miejsce i funkcja milczenia w strukturze dzieła literackiego, „Ruch Literacki” 

1991, z. 5.
Eco U., „Veline” i cisza, w: tegoż, Wymyślanie wrogów i inne teksty okolicznościowe, 

Poznań, Dom Wydawniczy Rebis, 2012.
Gadacz T., Milczenie, „Tygodnik Powszechny” 1983, nr 10.
Glenn Ch., Unspoken. A Rhetoric of Silence, Carbondale, Illinois, Southern Illinois, 

University Press, 2004.
Gleń A., Obejmowanie rzeczy. Poszukiwanie języka całości w wierszach Tymoteusza Kar-

powicza [online] http://estetykaikrytyka.pl/art/11/07_obejmowanie_rzeczy.pdf, 
dostęp: 20.05.2014.

Gołaszewska M., Fenomenologia wołania, w: tejże, Estetyka pięciu zmysłów, Warszawa, 
PWN, 1997.

Gorzkowski A., „Tacent, laudant”. Retoryka milczenia w traktacie Albertana z Brescii „Ars 
loquendi et tacendi”. W: Mediewistyka literacka w Polsce, Warszawa, Wydawnictwo 
IBL, 2003.

Gralewicz-Wolny I., Pisz o milczeniu. Świat poetycki Anny Kamieńskiej, Katowice, 
Wydawnictwo Gnome, 2002.

Griffi  ths R., Pausology and Listening Comprehension: Th eory, Research, and Practi-
ce, „JALT Journal” 1990, vol. 12 no. 1 [online] http://jalt–publications.org/jj/artic
les/2690–pausology–and–listening–comprehension–theory–research–and–practice, 
dostęp: 22.04.2013.

Gutowska K., O mówieniu, milczeniu, przemilczeniach i odpowiedzialności artysty uwag 
kilka. W: Panorama świadomości europejskiej, praca zbior., Warszawa, Ośrodek Nauk 
Społecznych PW, 1997.

Handke K., Milczenie w przestrzeni społecznej, w: tejże: Socjologia języka, Warszawa, 
PWN, 2009.

Hassan I., Th e Literature of Silence: Henry Miller and Samuel Beckett, New York, Alfred 
A. Knopf Inc., 1967. 

Iwasiów I., Opowieść i milczenie. O prozie Leopolda Tyrmanda, Szczecin, Wydawnictwo 
USz, 2000.

Jabłońska-Bonca J., Prawnik a sztuka negocjacji i retoryki, Warszawa, Wydawnictwo 
Prawnicze LexisNexis, 2002.

Jarosz H., Elipsa w języku mówionym, „Język Polski” 1986, z. 1–2. 
Jarzębski J., Głos słychać, ale nikt już nie mówi, rozm. przepr. P. Małochleb, „Znak” 2007, 

nr 6.
Jaworski A., Th e Power of Silence. Social and Pragmatic Perspective, Newbury Park, Sage 

Publications, 1993.
Jaworski S., Milczenie Tadeusza Peipera, w: tegoż, Odnajdywanie świata, Kraków, Wydaw-

nictwo Literackie, 1984.
Jorasz U., Słuchając, czyli kontredans akustyki ze sztuką, Poznań, Wydawnictwo Naukowe 

UAM, 2010.
Junkiert M., Teoria poezji i ciszy u Norwida [online] http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/

articles/teoria-poezji-i-ciszy-u-norwida-479/, dostęp: 27.12.2013.



296 Bibliografi a

Kalamaras G., Reclaiming the Tacit Dimension. Symbolic Form in the Rhetoric of Silence, 
New York, State University of NY Press, 1994.

Kalinowska M., Mowa i milczenie. Romantyczne antynomie samotności, Warszawa, PIW, 
1989.

Knapp M.L., Hall J.A., Komunikacja niewerbalna w komunikacjach międzyludzkich, tłum. 
L. Śliwa, wyd. II, Wrocław, Wydawnictwo Astrum, 1997.

Korwin-Piotrowska D., Białoszewski – cisza [online] http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/
articles/bialoszewski-cisza-438/, dostęp: 7.12.2013.

Korwin-Piotrowska D., Białoszewski – cisza (aspekty lingwistyczne) [online] http://sensu-
alnosc.ibl.waw.pl/pl/articles/bialoszewski-cisza-aspekty-lingwistyczne-439/, dostęp: 
27.12.2013.

Korwin-Piotrowska D., Człowiek w dialogu z ciszą i milczeniem. „Traktat o łuskaniu fasoli” 
Wiesława Myśliwskiego w perspektywie antropologii słowa. W: Filozofi a w literaturze. 
Literatura w fi lozofi i, praca zbior., red. A. Iskra-Paczkowska, S. Gałkowski i M. Sta-
nisz, Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013.

Kowalski P., Cisza / hałas, w: tegoż: Kultura magiczna. Omen, przesąd, znaczenie, 
Warszawa, PWN, 2007.

Literatura wobec niewyrażalnego, praca zbior., red. W.  Bolecki, E.  Kuźma, Warszawa, 
Wydawnictwo IBL, 1998.

Markowski M.P., Nicość i czcionka. Wprowadzenie do lektury „Rzutu kośćmi” 
Stéphane’a Mallarmé [wstęp do:] S. Mallarmé, Rzut kośćmi nigdy nie zniesie przypad-
ku, przeł. T. Różycki, red. K. Bazarnik, Z. Fajfer, Kraków, Korporacja Ha!art, 2005.

Markowski M.P., O niewyrażalnym, w: tegoż, Anatomia ciekawości, Kraków, Wydawni-
two Literackie, 1999.

Martuszewska A., Pozytywistyczna mowa ezopowa w kontekście literackich kategorii doty-
czących milczenia i przemilczenia, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 2.

Mastalski A.S., Problemy prozodyjnej segmentacji tekstu II. Co kategoryzacja naturalna 
i semantyka kognitywna mówią o minimum wierszowej organizacji, 2014 [online] 
http://www.academia.edu/6600570/Problemy_prozodyjnej_segmentacji_tekstu_II_
co_kategoryzacja_naturalna_i_semantyka_kognitywna_mowia_o_minimum_wier-
szowej_organizacji, dostęp: 26.05.2014.

Michałowski P., Cisza, miejsca niedookreślenia i graniczne stany słowa, „Teksty Drugie” 
1998, z. 6.

Milczenie [brak aut.; online] http://www.communiocrucis.pl/ index.php?option=com_
content&view=article&id=228:milczenie-&catid=22:poczyta-warto-&Itemid=68, 
dostęp: 25.03.2013.

[Milczenie. Antropologia – hermeneutyka, red. A. Regiewicz i A. Żywiołek, Częstochowa, 
Wydawnictwo Akademii im. J. Długosza – książka w druku].

Milczenie Boga, milczenie człowieka, praca zbior., red. M. Casaro, przeł. D. Chodyniecki, 
Kielce, Wydawnictwo Jedność, 2006.

Miller Ch.P., Silence, 2007 [online] http://csmt.uchicago.edu/glossary2004/silence.htm, 
dostęp: 6.03.2014.

Mitosek Z., Przerwana pieśń. O funkcjach podkreśleń w poezji Norwida, „Pamiętnik Lite-
racki” 1986, z. 3.

Myśl, słowo i milczenie. Wokół zagadnień świadomości literackiej i praktyki twórczej, red. 
P. Żbikowski, Rzeszów, Wydawnictwo WSP, 1997.



Bibliografi a 297

Nalepa M., Tematyka milczenia, topos rozstania z lutnią i muz zamilkłych w literaturze po 
1795 roku (do przełomu antypozytywistycznego), w: tegoż, „Takie życie dziś nasze, gdy 
Polska ustaje...” Pisarze stanisławowscy a upadek Rzeczypospolitej, Wrocław, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002.

(Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku, red. i wstęp H. Gosk, 
B. Karwowska, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa, 2008.

Norwid C.K., Milczenie, w: tegoż, Pisma wybrane, t. 4., wyb. i oprac. W. Gomulicki, War-
szawa, PIW, 1968.

Nowakowska A., Pauza w tekście pisanym, „Poradnik Językowy” 1984, z. 3.
Nycz R., „Wyrażanie niewyrażalnego” w literaturze nowoczesnej (wybrane zagadnienia), 

w: tegoż, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze 
polskiej, wyd. II, Kraków, Universitas, 2012.

Okopień-Sławińska A., Semantyczna strategia poetyckiego zamilczenia (Przypadek „Jak...” 
Cypriana Norwida). „Teksty Drugie” 2000, nr 5. 

Olearczyk T., Pedagogia ciszy, Kraków, Wydawnictwo WAM, 2010.
Piłat R., Wartość milczenia, w: tegoż, Powinność i samowiedza, Warszawa, Wydawnictwo 

UKSW, 2013.
Pisarek W., Pochwała milczenia, w: tegoż, Słowa między ludźmi, Warszawa, Wydawnictwo 

Trio, 2004.
Pisarkowa K., O komunikatywnej funkcji milczenia, „Zeszyty Prasoznawcze” 1986, z. 1.
Przestrzeń ciszy. Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizual-

na jako przedmiot i metoda badań. 2, pod red. J. Harbanowicz i A. Janiak, Wrocław, 
Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2011.

Przybylski R., Uraz do mowy. Esej o milczeniu, w: tegoż, Pustelnicy i demony, Kraków, 
Wydawnictwo Znak, 1994.

Przybyszewski S.  , Mówić, milcząc. Nie milczeć, nie mówiąc [online] http://www.uwm.
edu.pl/polonistyka/pliki/article/161/SPrzybyszewski%20Mowic%20milczac.pdf, 
dostęp: 11.09.2013.

Pszczołowska L., O zjawiskach parajęzyka w utworach literackich, „Pamiętnik Literacki” 
1969, z. 1.

Puzynina J., Milczenie w twórczości Norwida, w: Słowo poety, Warszawa, Wydawnictwo 
UW, 2006.

Rokoszowa J., Język – czas – milczenie, Kraków, Wydawnictwo Oddziału PAN, 1999.
Romaniuk K., Spokój, milczenie i cisza według Biblii, Warszawa, Wydawnictwo Sióstr Lo-

retanek, 1993.
Sebeok Th ., Nonverbal Communication. In: Th e Routledge Companion to Semiotics and 

Linguistics, ed. by P. Cobley, London, Routledge, 2005 [online] http://faculty.ksu.edu.
sa/76518/Linguistics/books/ semiotics%20and%20linguistics.pdf, dostęp: 12.04.2013.

Semantyka milczenia. Zbiór studiów, pod red. K. Handke, Warszawa, Slawistyczny Ośro-
dek Wydawniczy, 1999.

Semantyka milczenia. Zbiór studiów, 2, pod red. K.  Handke, Warszawa, Slawistyczny 
Ośrodek Wydawniczy, 2002.

Serpieri A., O tekstowym świecie wyobraźni, tłum. J. Szymanowska, „Pamiętnik Literacki” 
1987, z. 2.

Silence. Interdisciplinary Perspectives, ed. A. Jaworski, Berlin, Mouton de Gruyter, 1997.
Skórzewski P., Retoryka pominięcia i przemilczenia a prawda literatury o postkolonialnych 

implikacjach pewnych praktyk [online] http://www.kul.pl/fi les/168/Retoryka-pomi
niecia.pdf, dostęp: 22.02.2013.



298 Bibliografi a

Skwarczyńska S., Przemilczenie jako element strukturalny dzieła literackiego, w: tejże, 
Z teorii literatury. Cztery rozprawy, Łódź, Wydawnictwo Poligrafi ka, 1947. 

Slobin D., From „thought” and language to „thinking for speaking”. In: Rethinking lingui-
stic relativity, ed. by J.J. Gumperz, S.C. Levinson, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1996. 

Stachewicz K., Milczenie wobec dobra i zła. W stronę etyki sygetycznej i apofatycznej, 
Poznań, Wydawnictwo UAM, 2012.

Stala M., Blisko milczenia, w: tegoż, Chwile pewności. 20 szkiców o poezji i krytyce, 
Kraków, Wydawnictwo Znak, 1991.

Stankowska A., Elipsa: byt możliwy do zaktualizowania, „Teksty Drugie” 2001, nr 6.
Steiner G., Language and Silence. Essays 1958-1966, 2nd ed., London, Redwood Burn Ltd. 

Trowbridge, 1985.
Suszek E., W stronę milczenia. Po krzyku Krystyny Miłobędzkiej wobec niewystarczalności 

języka [online] http://www.sbc.org.pl/Content/35308/suszek_e-w_strone_milczenia.
pdf, dostęp: 12. 04. 2014.

Szaruga L., Milczenie i krzyk, w: tegoż, Milczenie i krzyk. Pięć esejów z powodu Młodej 
Polski, Lublin, Wydawnictwo UMCS, 1997.

Szczęsna E., Europejska teoria empiryczna: hipoteza spirali milczenia E. Noelle-Neumann. 
W: Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne, red. B.  Dobek-
-Ostrowska, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001.

Szczukowski D., Tadeusz Różewicz wobec niewyrażalnego, Kraków, Universitas, 2008. 
Szymańska B., Milczenie jako przedmiot wypowiedzi, „Przegląd Filozofi czny” 1998, nr 3.
Śniatkowski S., Milczenie i pauza w gramatyce nadawcy i odbiorcy. Ujęcie lingwoedukacyjne, 

Kraków, Wydawnictwo AP, 2002.
Śniedziewski P., Mallarmé – Norwid. Milczenie i poetycki modernizm we Francji oraz 

w Polsce, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2008.
Śniedziewski P., „Rzut kośćmi” Mallarmégo – od oralnej metafory milczenia do piśmiennej 

metafory bieli, „Teksty Drugie” 2010, nr 1/2.
„Tematy z Szewskiej” 2007, nr 1 [numer tematyczny].
Th e Language of Silence. Vol. 1, ed. A. Jäkel, A. Limonen, Turku, Turun Yliopisto, 2001.
Tolle E., Mowa ciszy. Twoje codzienne wsparcie, tłum. D. Wróblewski, wyd. II, Białystok, 

Studio Astropsychologii, 2010.
Topolski J., Wnioskowanie z milczenia źródeł (argumentum ex silentio), w: tegoż, Metodo-

logia historii, wyd. III. popr. i uzup., Warszawa, PWN, 1984.
Warchala J., Kilka uwag o milczeniu, „Konteksty Kultury” 2013, z. 4. 
Wąchocka E., Milczenie w dwudziestowiecznym dramacie, Kraków, Księgarnia Akademic-

ka, 2005.
Wieczorek E., O mowie zawartej w milczeniu. W: Studia de Arte et Educatione IV. Sztu-

ka i wypowiedź, red. S.  Sobolewski, R.  Solewski, B.  Stano, Kraków, Wydawnictwo 
Naukowe UP, 2009.

Witosz M., Słowo i milczenie w poezji Tadeusza Różewicza końca XX i początku XXI wieku, 
Katowice 2007 [online] http://www.sbc.org.pl/Content/11971/doktorat2848.pdf, 
dostęp: 11.05.2013.

Wohlfart G., O milczeniu – Nietzsche i Kierkegaard, przeł. A. Boncela, „Przegląd Filozo-
fi czny” 1998, nr 4.

Wojda D., Milczenie słowa. O poezji Wisławy Szymborskiej, Kraków, Universitas, 1996.



Bibliografi a 299

Wójcik T., Tadeusz Różewicz – milczenie poety, „Twórczość” 1999, nr 10.
Wygotski L., Myślenie i mowa, tłum. E. Flesznerowa i J. Fleszner, Warszawa, PIW, 1989.
Wyrazić niewyrażalne. Literaturoznawstwo, red. A. Klepaczko i A. Krupska-Perek, Łódź, 

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2006.
Wyrazić niewyrażalne. Językoznawstwo, red. J.  Makowska i A.  Krupska-Perek, Łódź, 

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2006.
Zarębianka Z., Oblicza ciszy w poezji polskiej XX wieku na wybranych przykładach, 

„Tekstualia” 2009, nr 3.
Zwyczajny człowiek w niezwyczajnej sytuacji. Próba przekazania doświadczenia nie-

posiadającego wzoru opisywalności, red. H.  Gosk, Warszawa, Dom Wydawniczy 
Elipsa, 2009.

Żywiołek A., Milczenie jako dyskurs epifaniczny (na przykładzie noweli „Stygmat” Cypriana 
Kamila Norwida). W: Formacje dyskursywne w kulturze, językach i literaturze europej-
skiej XX wieku, t. IV, red. L. Rożek, Częstochowa, Wydawnictwo Akademii im. J. Dłu-
gosza, 2005.

IV. Konteksty

Afazja i autyzm. Zaburzenia mowy oraz myślenia, red. M. Młynarska i T. Smreka, Wroc-
ław, Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2007.

Angełowa I., Charakterystyka wielokropka na tle pozostałych znaków interpunkcyjnych 
polszczyzny, „Język Polski” 1982.

Ankersmit F., Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografi i, tłum. 
zbior., red. i wstęp E. Domańska, Kraków, Universitas, 2004.

Antas J., Co zmieniło się w myśleniu o języku po strukturalizmie? W: Studia językoznawcze. 
Dar przyjaciół i uczniów dla Zofi i Kurzowej, red. Z. Cygal-Krupowa, Kraków, Univer-
sitas, 2001.

Antas J., O kłamstwie i kłamaniu, Kraków, Universitas, 2008.
Antas J., O mechanizmach negowania. Wybrane semantyczne i pragmatyczne aspekty 

negacji, Kraków, Universitas, 1991.
Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, red. i wstęp G.  Godlewski, oprac. 

G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima, Warszawa, Wydawnictwo UW, 2003.
Antropologia twórczości słownej. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Karpowicz, oprac. 

K.  Hagmajer-Kwiatek, A.  Karpowicz, J.  Kowalska-Leder, Warszawa, Wydawnictwo 
UW, 2012.

Augustyn św., Wyznania, tłum. i wstęp Z. Kubiak, Kraków, Wydawnictwo Znak, 1997.
Barthes R., Światło obrazu. Uwagi o fotografi i, przeł. J. Trznadel, Warszawa, Wydawnictwo 

KR, 1996.
Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S., Tekstologia, Warszawa, PWN, 2009.
Baudrillard J., Symulakry i symulacja, tłum. S.  Królak, Warszawa, Wydawnictwo Sic!, 

2005.
Bauman Z., Płynna nowoczesność, tłum. T. Kunz, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2006.
Bochenek M., Pojęcie kryzysu, w: tegoż, Rozważania historyczno-semantyczne na temat 

kryzysów ekonomicznych [online] http://www.aunc.ekonomia.umk.pl/Pliki/2012/11_
Bochenek.pdf, dostęp: 15.09.2013.



300 Bibliografi a

Burke K., Tradycyjne zasady retoryki, przeł. K. Biskupski. W: Retoryka, red. M. Skwara, 
Gdańsk, Słowo/ obraz terytoria, 2008.

Caillois R., Modliszka, tłum. K. Dolatowska, w: tegoż, Odpowiedzialność i styl. Eseje, tłum. 
zbior., wyb. M. Żurowski, Warszawa, PIW, 1967.

Cognitive Stylistics. Language and Cognition in Text Analysis, ed. by E. Semino, J. Culpe-
per, Amsterdam, John Benjamins Publishing Co., 2002.

Coupland D., Polaroidy z koncertu, tłum. J. Rybicki, Warszawa, Wydawnictwo Prószyński 
i S-ka, 1998.

Czarnawska M.M., Przyjazne porozumiewanie się, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, 2004.

Damasio A., Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg, tłum. M. Karpiński, wyd. II, 
Poznań, Dom Wydawniczy Rebis, 2013.

Davidson D., Widzieć poprzez język, tłum. A. Żychliński, „Teksty Drugie” 2007, z. 3.
Derrida J., Marginesy fi lozofi i, tłum. A. Dziadek, J. Margański, P. Pieniążek, Warszawa, 

Wydawnictwo KR, 2002.
Domosławski A., Kapuściński non-fi ction, Warszawa, Świat Książki, 2010.
Dyskurs jako struktura i proces, przeł. G. Grochowski, praca zbior., red. T. A. Van Dijk, 

Warszawa, PWN, 2001.
Eco U., Kant a dziobak, przeł. B. Baran, Warszawa, Wydawnictwo Aletheia, 2012.
Evans V., Leksykon językoznawstwa kognitywnego, tłum. zbior., Kraków, Universitas, 2009.
Fiedler-Janiszewska A., Visual Culture Studies czy antropologia zorientowana na Bildwis-

senschaft ? O kierunkach zwrotu ikonicznego w naukach o kulturze, „Teksty Drugie” 
2006, nr 4. 

Fontana L., Concetto spaziale, 1955 [online] http://www.gagosian.com/exhibitions/lucio-
-fontana--may-03-2012/exhibition-images, dostęp: 8.09.2013.

Foucault M., Discourse and Truth: the Problematization of Parrhesia. (Six lectures given 
by Michel Foucault at the University of California at Berkeley, Oct–Nov. 1983), 1985 
[online] http://foucault.info/documents/parrhesia/, dostęp: 25.02.2013.

Foucault M., Inne przestrzenie, tłum. A. Rejniak-Majewska, „Teksty Drugie” 2005, z. 6.
Gadamer H.-G., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki fi lozofi cznej, przeł. B.  Baran, 

Kraków, Wydawnictwo Inter Esse, 1993.
Gadamer H.-G., Rozum, słowo, dzieje, wyb. i oprac. K. Michalski, przeł. M. Łukasiewicz 

i K. Michalski, Warszawa, PIW, 1979.
Gatkowska I., Przetwarzanie informacji językowej. Podstawy kognitywne. W: Interfejs dla 

osób z dysfunkcją wzroku. Model kognitywny i przykład dobrej praktyki, red. I. Gat-
kowska, W. Lubaszewski, Kraków, Wydawnictwo UJ, 2013.

Goff man E., Człowiek w teatrze życia codziennego, przeł. E. Datner-Śpiewak i P. Śpiewak, 
oprac. i wstęp J. Szacki, Warszawa, Wydawnictwo Aletheia, 2008.

Graff  G., Mit przełomu postmodernistycznego, przeł. G.  Cendrowska. W: Nowa proza 
amerykańska. Szkice krytyczne, wyb. i oprac. Z.  Lewicki, przekł. zbior., Warszawa, 
„Czytelnik”, 1983.

Grodziński E., Monizm a dualizm. Z dziejów refl eksji fi lozofi cznej nad myśleniem i mową, 
Wrocław, Ossolineum, 1978.

Hamilton C., Schneider R., Od Isera do Turnera i dalej. Na styku teorii recepcji i krytyki 
kognitywnej, przeł. M. Marecki, „Przestrzenie Teorii” 2012 nr 18 [online] https://
repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/6416/1/12Hamilton+Schneider-p.
pdf, dostęp: 20.05.2014.



Bibliografi a 301

Harris Th .A., Ja jestem OK., ty jesteś OK. Praktyczny przewodnik po analizie transakcyjnej, 
tłum. E. Knoll, Poznań, Dom Wydawniczy Rebis, 2009.

Heidegger M., Bycie i czas, przekł. i oprac. B. Baran, Warszawa, PWN, 1994.
Heidegger M., W drodze do języka, przeł. J. Mizera, Warszawa, Wydawnictwo Aletheia, 

2007.
Ikoniczność znaku. Słowo – przedmiot – obraz – gest, red. E. Tabakowska, Kraków, Uni-

versitas, 2006.
Ingarden R., O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i fi lozofi i 

literatury, tłum. M. Turowicz, Warszawa, PWN, 1988.
Intersubiektywność, red. P. Makowski, Kraków, Universitas, 2012.
Janicka K., Surrealizm, Warszawa, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1985.
Jaspers K., Język, w: tegoż, Filozofi a egzystencji. Wybór pism, tłum. D. Lachowska i A. Woł-

kowicz, Warszawa, PIW, 1990.
Jaspers K., Sytuacje graniczne, przeł. A. Staniewska [dodatek do:] R. Rudziński, Jaspers, 

Warszawa, Wiedza Powszechna, 1978.
Jauss H.R., Historia literatury jako prowokacja, tłum. M. Łukaszewicz, posł. K. Bartoszyń-

ski, Warszawa, Wydawnictwo IBL, 1999.
Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu, przeł. A. Pokojska, Kraków, Universitas, 

2001. 
Językoznawstwo kognitywne. Wybór tekstów, red. W.  Kubiński, Gdańsk, Wydawnictwo 

UG, 1998.
Językoznawstwo kognitywne II. Zjawiska pragmatyczne, red. W. Kubiński i D. Stanilewicz, 

Gdańsk, Wydawnictwo UG, 2001.
Językoznawstwo kognitywne III. Kognitywizm w świetle innych teorii, red. O. Sokołowska, 

D. Stanilewicz, Gdańsk, Wydawnictwo UG, 2006.
Jodłowski S., O nowej metodzie literackiej w interpunkcji, „Język Polski” 1932.
Johnson M., Th e Body in the Mind: Th e Bodily Bases of Meaning, Imagination, and Reason, 

Chicago, University of Chicago Press, 1987.
Kalisz R., Pragmatyka językowa, Gdańsk, Wydawnictwo UG, 1993. 
Kerckhove D. de , Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości, przeł. 

W. Sikorski i P. Nowakowski, wprow. i oprac. Ch. Dewdney, Warszawa, Wydawnictwo 
Mikom, 2001.

Kiklewicz A., Czwarte królestwo. Język a kontekst w dyskursach współczesnych, Warszawa, 
PWN, 2012.

Kiklewicz A., Pragmatyczne aspekty językowego obrazu świata, 2006 [online] http://
pracownicy.uwm.edu.pl/aleksander.kiklewicz/pragmatyczne_aspekty_jos.pdf, 
dostęp: 1. 09. 2012.

Klawiter A., Wstęp do kognitywistyki. Wykład ósmy. Główne problemy kognitywistyki. Per-
cepcja: słyszenie [prezentacja online] http://www.staff .amu.edu.pl/~klawiter/wstep–
wyklad8–2011.pdf, dostęp: 1. 09. 2012.

Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, praca zbior., red. E. Tabakowska, Kraków, 
Universitas, 2001.

Komunikacja, rozumienie, dialog, red. B. Andrzejewski, Poznań, Wydawnictwo Naukowe 
UAM, 1990.

Korolko M., Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa, Wiedza Powszechna, 
1990.



302 Bibliografi a

Kövecses Z., Język, umysł, kultura. Praktyczne wprowadzenie, przeł. A. Kowalcze-Pawlik 
i M. Buchta, Kraków, Universitas, 2011.

Kudra A., Pojęcie fi gury konceptualnej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria 
Polonica” 2012 nr 4 [online] http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/han-
dle/11089/2497/Andrzej%20Kudra.pdf?sequence=1, dostęp: 13.08.2013.

Kulturowe wizualizacje doświadczenia, red. W. Bolecki i A. Dziadek, Warszawa, Wydaw-
nictwo IBL, 2010.

Lakoff  G., Women, Fire, and Dangerous Th ings. What Categories Reveal about the Mind, 
Chicago, University of Chicago Press, 1987. 

Lakoff  G., Johnson M., Metafory w naszym życiu, tłum. T.P. Krzeszowski, Warszawa, PIW, 
1988. 

Lalewicz J., Problemy rekonstrukcji historycznej w historii nauki. Przykład historii języko-
znawstwa, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1974, z. 2.

Lang H., Język i nieświadomość. Podstawy teorii psychoanalitycznej Jacques’a Lacana, tłum. 
P. Piszczatowski, Gdańsk, Słowo/obraz terytoria, 2005.

Langacker R.W., Gramatyka kognitywna. Wprowadzenie, tłum. zbior., Kraków, Univer-
sitas, 2009.

Langacker, Obserwacje i rozważania na temat zjawiska subiektywizacji, tłum. M. Majew-
ska, Kraków, Universitas, 2005.

Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, tłum., wstęp i oprac. A. Gorz-
kowski, Bydgoszcz, Wydawnictwo Homini, 2002. 

Lindsay P.H. i Norman D.A., System słuchowy, w: tychże, Procesy przetwarzania informacji 
u człowieka: wprowadzenie do psychologii., tłum. A. Kowaliszyn, Warszawa, PIW, 1984.

Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech, red. Z.  Bilut-Homplewicz, W.  Czachur, 
M. Smykała, Wrocław, Ofi cyna Wydawnicza Atut, 2009.

Mayen J., O stylistyce utworów mówionych, Wrocław, Ossolineum, 1972.
Mayenowa M.R., Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, wyd. II, Wrocław, Ossolineum, 

1979.
Merleau-Ponty M., Fenomenologia percepcji, przeł. M.  Kowalska, J.  Migasiński, posł. 

J. Migasiński, Warszawa, Fundacja Aletheia, 2001.
Merleau-Ponty M., Proza świata. Eseje o mowie, tłum. E.  Bieńkowska, S.  Cichowicz, 

J. Skoczylas, wyb. i oprac. S. Cichowicz, Warszawa, „Czytelnik”, 1999.
Mikołajczyk B., Akty zagrażające twarzy, w: tejże, Wyrażenia znieważające jako leksykalne 

środki realizacji aktów zagrażających twarzy na przykładzie języka niemieckiego i pol-
skiego W: Kontakty językowe i kulturowe w Europie, praca zbior., 2008 [online] http://.
fil.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-filologiczny/14493/files/sgg17.pdf, 
dostęp: 20.11.2014.

Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, praca zbior., tłum. zbior., 
red. J. Stewart, Warszawa, PWN, 2012. 

Nowoczesność jako doświadczenie: dyscypliny, paradygmaty, dyskursy, red. A.  Zeidler-
-Janiszewska, R. Nycz, Warszawa, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecz-
nej „Academica”, 2008.

O języku literatury, red. J. Bubak i A. Wilkoń, Katowice, Wydawnictwo UŚ, 1981.
Ostaszewska D., Organizacja tekstu a problem gromadzenia i scalania jego informacji, 

Katowice, Wydawnictwo UŚ, 1991.
Paivio A., Dual Coding Th eory and Education, 2006 [online] http://www.umich.edu/

~rdytolrn/pathwaysconference/presentations/paivio.pdf, dostęp: 20.05.2014.



Bibliografi a 303

Pazdro E., Zaburzenia w procesie porozumiewania się językowego słownego u chorych psy-
chicznie [online] www.ppp1.wroc.pl/zaburzenia_w_procesie_porozumiewania_sie.
pdf, dostęp: 26.07.2012.

Pisarek W., Słowa między ludźmi, Warszawa, Wydawnictwo Trio, 2004.
Pisarkowa K., Rewolucja w składni czy maniera w interpunkcji?, „Język Polski” 1966.
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, tłum. zbior. z jęz. orygin., oprac. Zespół Bibli-

stów Polskich, Częstochowa, Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła, 2009.
Pőppel E., Granice świadomości. O rzeczywistości i poznawaniu świata, tłum. A.D. Tau-

szyńska, Warszawa, PIW, 1989.
Przestrzeń zgiełku. Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audio-

wizualna jako przedmiot i metoda badań. 2, red. J. Harbanowicz i A. Janiak, Wrocław, 
Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2012.

Punkt widzenia w języku i kulturze, red. J.  Bartmiński, S.  Niebrzegowska-Bartmińska, 
R. Nycz, Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2004.

Punkt widzenia w tekście i dyskursie, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, 
R. Nycz, Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2004. 

Rauschenberg R., Erased de Kooning Drawing, 1953 [online] http://www.sfmoma.org/
explore/collection/artwork/25846, dostęp: 17.09.2013.

Ricoeur P., Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, tłum. zbior., Warszawa, 
Instytut Wydawniczy PAX, 1975. 

Ricoeur P., Język, tekst, interpretacja. Wybór pism, tłum. P. Graff  i K. Rosner, Warszawa, 
PIW, 1989.

Rorty R., Przygodność języka, w: Przygodność, ironia, solidarność, przeł. W.J. Popowski, 
Warszawa, Wydawnictwo Spacja, 1996.

Ruszkowski M., Główne tendencje syntaktyczne w polskiej prozie artystycznej dwudziesto-
lecia międzywojennego, Kielce, Wydawnictwo WSP, 1997.

Ruszkowski M., O stylu prozy polskiej XX wieku, Kielce, Wydawnictwo WSP, 2000.
Ryczek W., Libertas dicendi. Z genealogii pojęcia parezji, „Teksty Drugie” 2012, nr 3.
Skudrzykowa A., Język (za)pisany. O kolokwialności dialogów współczesnej prozy polskiej, 

Katowice, Wydawnictwo UŚ, 1994.
Skudrzykowa A., Literacka „mówioność”. W: Style literatury (po 1956), red. B.  Witosz, 

Katowice, Wydawnictwo UŚ, 2003.
Steiner G., Dziesięć (możliwych) przyczyn smutku myśli, tłum. O. i W. Kubińscy, Gdańsk, 

Słowo/obraz terytoria, 2007.
Steiner G., Rzeczywiste obecności, przeł. O.  Kubińska, Gdańsk, Słowo/obraz terytoria, 

1997.
Szymanek K., Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Warszawa, PWN, 2001. 
Ślósarska J., Bądź szybszy od śmierci. Studia z antropologii kultury, Łódź, Primum Ver-

bum, 2009.
Ślósarska J., Łapacze snów. Ponowoczesne kody spójności kulturowej, Kraków, Wydawnic-

two „scriptum”, 2012.
Tabakowska E. , Gramatyka kognitywna jako obrazowanie, w: tejże, Językoznawstwo kog-

nitywne a poetyka przekładu, przeł. A. Pokojska, Kraków, Universitas, 2001.
Tabakowska E., „Natężenie świadomości”. O związkach poezji z gramatyką. W: Semantyka 

tekstu artystycznego, red. A. Gajdzińska, R. Tokarski, Lublin, Wydawnictwo UMCS, 
2001. 



304 Bibliografi a

Tabakowska E., O językowych wyznacznikach punktu widzenia. W: Punkt widzenia w ję-
zyku i kulturze, red. J.  Bartmiński, S.  Niebrzegowska-Bartmińska, R.  Nycz, Lublin, 
Wydawnictwo UMCS, 2004. 

Taylor Ch., Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, tłum. zbior., red. 
T. Gadacz, Warszawa, PWN, 2001.

Tekst. Język. Poetyka. Zbiór studiów, pod red. M.R. Mayenowej, Wrocław, Ossolineum, 1978.
Tekst w kontekście. Zbiór studiów, red. T. Dobrzyńska, Wrocław, Ossolineum, 1990.
Tekst-tura. Wokół nowych form tekstu literackiego i tekstu jako dzieła sztuki, praca zbior., 

red. M. Dawidek-Gryglicka, Kraków, Korporacja Ha!art, 2005.
Tischner J., Filozofi a dramatu. Wprowadzenie, Paris, Éditions du Dialogue, 1990.
Tokarz M., Argumentacja. Perswazja. Manipulacja, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, 2006.
Tomasello M., Kulturowe źródła ludzkiego poznawania, tłum. J.  Rączaszek, Warszawa, 

PIW, 2001.
Tomasik K., Gejerel: Mniejszości seksualne w PRL, Warszawa, Wydawnictwo Krytyki 

Politycznej, 2012.
Töffl  er A., Trzecia fala, tłum. E. Woydyłło, Warszawa, PIW, 1985.
Tuchańska B., Polanyi Michael. Personal Knowledge. Towards a Post-Critical Philosophy. 

W: Przewodnik po literaturze fi lozofi cznej XX wieku, t. 2, red. B. Skarga, Warszawa, 
PWN, 1994.

Typy tekstów. Zbiór studiów, red. T. Dobrzyńska, Warszawa, Wydawnictwo IBL, 1992.
Vater H., Wstęp do lingwistyki tekstu. Struktura i rozumienie tekstów, tłum. E. Błachut, 

A. Gołębiowski, Wrocław, Ofi cyna Wydawnicza Atut, 2009.
Warchala J., Dialog potoczny a tekst, Katowice, Wydawnictwo UŚ, 1991.
Welsch W., Estetyka i anestetyka, tłum. M. Łukaszewicz. W: Postmodernizm. Antologia 

przekładów, red. R. Nycz, Kraków, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, 1996.
Witosz B., Cechy strukturalno–składniowe monologu wypowiedzianego (na przykładzie 

literatury polskiej), Katowice, Wydawnictwo UŚ, 1988.
Witosz B., Literackie zapisy rozmowy w tak zwanej młodej prozie polskiej lat dziewięć-

dziesiątych, Katowice, Wydawnictwo UŚ, 2001 [online] http://uranos.cto.us.edu.pl/~
rozmowa/witosz.htm, dostęp: 30.08.2013.

Witosz B., Opis w prozie narracyjnej na tle innych odmian deskrypcji. Zagadnienia struk-
tury tekstu, Katowice, Wydawnictwo UŚ, 1997.

Wodziński C., Kairos. Konferencja w Todtnaubergu. Celan – Heidegger, Gdańsk, 
Słowo/obraz terytoria, 2010.

Wolska D., Doświadczenie jako kwestia humanistyki, „Teksty Drugie” 2006, nr 3.
Woźniak T., Narracja w schizofrenii, Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2005.
Wróbel Sz., Umysł, gramatyka, ewolucja. Wykłady z fi lozofi i umysłu, Warszawa, PWN, 2010.
Załazińska A., Aby zrozumieć każdy gest – znaczenie badań nad komunikacją niewerbalną 

[online] http://magiaklamstwa.pl/mikroekspresja/ogolnie/ABY-ZROZUMIEC-KAZDY-
GEST-znaczenie-badania-nad-komunikacja-niewerbalna.html, dostęp: 27.04.2013.

Załazińska A., Niewerbalna struktura dialogu. W poszukiwaniu polskich wzorców narra-
cyjnych i interakcyjnych zachowań komunikacyjnych, Kraków, Universitas, 2006.

Zarębski T., Sellars i McDowell o percepcji i wiedzy empirycznej. W: Percepcja. Między este-
tyką a epistemologią, red. R. Konik, D. Leszczyński, Wrocław, Ofi cyna Wydawnicza 
Atut, 2010. 



Bibliografi a 305

Zawistowski P., Rozważania na temat retoryki w muzyce baroku [online] http://chopin.
man.bialystok.pl/Dokumenty/Publikacje/02-02.pdf, dostęp: 7.02.2014.

Zonik P., Kategoria interpretacji. Od antropologii symbolicznej Cliff orda Geertza do neuro-
antropologii. W: Geertz. Dziedzictwo – interpretacje – dylematy, red. A.A. Szafrański, 
Lublin, Wydawnictwo KUL, 2012.

V. Słowniki i leksykony, tematyczne strony internetowe

Greek and Hebrew Lexicons. In: Bible Study Tools [online] http://www.biblestudytools.
com/lexicons/, dostęp: 10.05.2014.

Liberatura [online] www.liberatura.pl, dostęp: 10.05.2014.
Rhetorical Figures [online] http://rhetfi g.appspot.com/list, dostęp: 15.05.2014.
Białe znaki. W: Serwis programistyczny C/C++ [online] http://cpp0x.pl/dokumentacja/

biale-znaki/274, dostęp: 10.05.2014.
Th e Eloquence of Absence: omission, extraction and invisibility in contemporary art [online] 

http://www.modernedition.com/art-articles/absence-in-art/erasure-in-art.html, 
dostęp: 15.05.2014.

Th e Forest of Rhetoric. Silva rhetoricae [online] http://rhetoric.byu.edu/, dostęp: 15.05.
2014.

Th e 614th Commandment Society [online] http://www.the614thcs.com/40.388.0.0.1.0.
phtml, dostęp: 15.05.2014. 





Indeks nazwisk

Adorno Th eodor 21
Ajschtet Andrzej 236
Albee Edward 52
Anderman Janusz 58, 59
Andrzejewski Bolesław 122
Andrzejewski Jerzy 11, 41, 143
Angełowa Iskra 143
Ankersmit Frank 36, 55, 232, 236
Antas Jolanta 33, 34, 77, 83, 88, 89
Antczak Jacek 225, 229
Antoniuk Mateusz 46
Apollinaire Guillaume 62
Apresjan Jurij 85
Arystoteles 132
Augustyn, św. 73

Bachtin Michaił 19, 86
Baczak Jacek 11, 281, 282
Balbus Stanisław 125, 160
Balcerzan Edward 102, 193
Bałłaban Karolina 203
Baran Bogdan 95, 96, 116
Barańczak Stanisław 41, 213, 220
Baricco Alessandro 51, 226
Barthes Roland 66, 132
Bartmiński Jerzy 17, 34, 69
Bartoszewski Władysław 231
Bartoszyński Kazimierz 24, 51, 57, 102, 121, 

122, 193, 230, 239, 240, 242
Bataille Georges 73
Baudrillard Jean 26
Bauer Zbigniew 190
Bauman Zygmunt 26
Bazarnik Katarzyna 44, 62, 63
Beckett Samuel 28, 29, 52–54, 60, 62, 256, 

258, 259, 264
Beethoven Ludwig van 28
Berent Wacław 47, 49, 50, 278

Bereza Henryk 59, 60
Bernard Jean-Jacques 52
Bernhard Th omas 256
Białoszewski Miron 10, 49, 53, 56, 58, 68, 

127, 140, 143, 154, 156, 162, 163, 172–
174, 181, 184, 193, 209, 211–213, 215, 
216, 219–221, 224

Bieńkowska Ewa 70, 120
Bilut-Homplewicz Zofi a 85
Biskupski Krzysztof 106
Blanchot Maurice 256, 259, 264, 265
Błachut Edyta 85
Błoński Jan 68, 281
Bobilewicz Grażyna 43
Bochenek Mirosław 99
Bojarska Anna 193
Bolecki Włodzimierz 19, 21–23, 25, 44, 49, 

50, 54, 59, 61, 85, 137, 139, 155, 215
Boncela Anna 41
Borowski Andrzej 102
Brandstaetter Roman 41
Brandys Kazimierz 11, 149, 150
Bristiger Michał 29
Brogan Terry V.F. 68
Broodthaers Marcel 62
Bubak Józef 154
Buchta Magdalena 34
Buczkowski Leopold 49, 56, 59, 158, 163
Buczyńska-Garewicz Hanna 31
Burke Kenneth 106, 132, 264
Buryła Sławomir 22
Burzyńska Anna 26, 33, 68, 122

Cage John 28, 29, 62, 65
Caillois Robert 263, 264
Casaro Massimo 24
Cavalcante Schuback Marcia Sá 31
Cegielski Piotr 250



308 Indeks nazwisk

Celan Paul 35, 51, 130, 227
Cendrowska Grażyna 35
Cetera Anna 53
Che Guevara 150
Chodyniecki Dariusz 24
Chojak Jolanta 214, 215
Chojnacki Marek 116
Chrzanowska-Kluczewska Elżbieta 27, 113, 

134, 137
Cichowicz Stanisław 31, 70
Cieślikowska Teresa 23–25, 83, 87
Ciompa Adam 50
Cobley Paul 39
Cohn Dorrit 177
Coupland Douglas 266, 267
Courtine Jean-Jacques 23, 81, 103
Culpeper Jonathan 33
Curtius Ernst 102, 194
Cygal-Krupowa Zofi a 34
Czabanowska-Wróbel Anna 51, 196
Czachur Waldemar 85
Czaplejewicz Eugeniusz 19
Czapliński Przemysław 23, 48, 56, 57, 59, 

240, 249, 254, 255
Czarnawska Mira Montana 95
Czechow Antoni 52, 53
Czechowicz Józef 48
Czermińska Małgorzata 190
Czerwiński Marcin 48, 77, 192
Czycz Stanisław 11, 59, 60, 63, 165–167, 181
Czyżewski Tytus 63

Damasio Antonio 26, 30, 90
Datner-Śpiewak Helena 82
Davidson Donald 35, 90
Dawidek-Gryglicka Małgorzata 63
Dąbrowska Elżbieta 137
Dąbrowska Wioletta 260
Dąmbska Izydora 74, 76, 77, 138
Delaperrière Maria 48, 55
Deleuze Gilles 61, 62, 131, 167
Derrida Jacques 21, 25, 32, 46, 121, 122
Dewdney Christopher 130
Dichter Wilhelm 134, 186
Dijk Teun A. van 123
Dixon Stephen 181
Dobek-Ostrowska Bogusława 91
Dobrzyńska Teresa 86, 216
Dolatowska Krystyna 263
Domańska Ewa 36

Domańska Izabela 18
Domosławski Artur 190
Drąg Bronisław 24, 28, 76, 104, 126, 283
Dróżdż Stanisław 63
Drzeżdżon Jan 59
Dukaj Jacek 10, 41, 137, 172, 173, 175, 182, 

183, 188, 193, 194, 203, 204, 266–268, 
271, 275, 276, 279, 280

Dunin-Wąsowicz Paweł 23
Dziadek Adam 44, 121

Eco Umberto 39, 96, 121
Edelman Marek 228, 231
Ekman Paul 81
Ernst Max 210, 211
Evans Vyvyan 159, 203

Fajfer Zenon 44, 62, 63
Faryno Jerzy 84, 105, 106
Fauconnier Gilles 33, 34, 203
Fazan Jarosław 26, 164, 220
Federman Raymond 63
Felisiak Elżbieta 48
Filipowicz Kornel 11, 41, 134, 140, 149, 152, 

172
Fischer Olga 142
Fiut Aleksander 240, 256
Fleszner Józef 90
Flesznerowa Edda 90
Fontana Lucio 66, 125
Foucault Michel 26, 32, 112
Franczak Jerzy 240
Frege Gottlob 84
Friedrich Hugo 21, 48
Friesen Wallace 81

Gadacz Tadeusz 36, 100
Gadamer Hans-Georg 35, 94, 95
Gajdzińska Anna 69
Galant Jan 59
Gałkowski Stanisław 180
Gatkowska Izabela 94
Geertz Cliff ord 36
Glenn Cheryl 21, 105
Gleń Adrian 48, 211
Głowiński Michał 48, 54, 108, 111, 177, 215, 

220
Godlewski Grzegorz 17–19, 220
Goff man Erving 82
Gołębiowski Adam 85
Gombrowicz Witold 11, 41, 49, 50, 56, 84, 

144, 145, 154, 159, 172, 174, 193, 194, 246



Indeks nazwisk 309

Gomulicki Juliusz Wiktor 45
Gorczyca Łukasz 65
Gorzkowski Albert 103
Gosk Hanna 22, 78
Grabowski Artur 41
Graff  Gerald 35
Graff  Piotr 120
Gralewicz-Wolny Iwona 48
Gretkowska Manuela 57
Griffi  ths Roger 79
Grochowski Grzegorz 108, 123, 171, 185
Grochowski Maciej 136, 137
Grodziński Eugeniusz 30, 91, 166
Gruszecka Aniela 50
Grzesik Piotr 64
Gumperz John J. 30
Gutowska Krystyna 22

Habrajska Grażyna 123
Hagmajer–Kwiatek Katarzyna 19
Hall Judith A. 77, 79, 80
Hamilton Craig 37, 122
Handke Kwiryna 17, 24, 74–76, 81, 86, 106
Handke Ryszard 98, 175
Harbanowicz Justyna 23, 39
Haroche Claudine 23, 81, 103
Harris Th omas Anthony 97
Hassan Ihab 28, 48
Hegel Georg Wilhelm Friedrich 21
Heidegger Martin 31, 116
Hejmej Andrzej 213
Herbert Zbigniew 41
Herling-Grudziński Gustaw 41
Herodot 162
Hiraga Masako K. 203
Hofmannstahl Hugo 21, 28
Hölderlin Friedrich 27
Hubert, św. 198
Huszcza Romuald 215, 216

Indyk Maria 158
Ingarden Roman 84, 121
Ionesco Eugène 247
Irzykowski Karol 278
Iser Wolfgang 18, 37, 56, 120, 122, 264
Iskra-Paczkowska Agnieszka 180
Iwasiów Inga 22
Iwaszkiewicz Jarosław 41

Jabès Edmond 122, 128
Jabłońska-Bonca Jolanta 101

Jacko Jan Franciszek 78
Jadacki Jacek Juliusz 84
Jäkel Siegfried 23
Janiak Agnieszka 23, 39
Janicka Krystyna 210
Janion Maria 43, 218, 225
Jankowicz Grzegorz 62, 90
Januszkiewicz Michał 241
Jarosz Helena 136
Jarząbek Dorota 53
Jarzębski Jerzy 22, 32, 162, 190, 240
Jasieński Bruno 64
Jaspers Karl 30, 257
Jauss Hans Robert 122
Jaworski Adam 17, 23, 31, 32, 39, 52, 74, 76–

78, 82, 85, 91, 94, 143
Jaworski Stanisław 22
Jensen John Vernon 77
Jodłowski Stanisław 49, 154, 155
Johnson Mark 26, 33
Jonak Łukasz 268
Jorasz Urszula 39
Jordan Linda 35
Joyce James 28, 62
Junkiert Maciej 44

Kaden-Bandrowski Juliusz 49, 58
Kafk a Franz 28, 256
Kalaga Wojciech 44, 63
Kalamaras George 27, 75
Kalinowska Maria 43
Kalisz Roman 85
Kamieńska Anna 41, 48
Kamińska Marzena 143
Kapuścińska Alicja 190
Kapuściński Ryszard 10, 22, 60, 138, 139, 

150, 151, 162, 163, 172, 173, 177, 178, 
181, 186, 188, 189, 193, 194, 198–200, 
228, 235, 254

Karmiloff -Smith Annette 124
Karpiński Maciej 26
Karpowicz Agnieszka 19, 58, 62, 163, 184
Karpowicz Ignacy 125
Karpowicz Tymoteusz 41, 48
Karwowska Bożena 22
Kąkolewski Krzysztof 229
Kerckhove Derrick de 130
Kermode Frank 249
Kędzierski Marek 10, 29, 153, 172, 173, 256, 

258, 260, 263, 265



310 Indeks nazwisk

Kieślowski Krzysztof 226, 231, 233, 234, 237
Kiklewicz Aleksander 74
Klawiter Andrzej 78
Klepaczko Anna 21
Klinkowitz Jerome 181
Kluba Agnieszka 48, 51
Kłańska Maria 56
Knapp Mark L. 77, 79, 80, 82
Knoll Elżbieta 97
Komornicka Maria 46
Konik Roman 36
Konwicki Tadeusz 57
Kooning Willem de 184
Kopciński Jacek 220
Korolko Mieczysław 104, 105, 108, 133
Korwin-Piotrowska Dorota 33, 74, 140, 171, 

180, 215, 221
Kosowska Ewa 19
Kostkiewiczowa Teresa 108, 111
Kövecses Zoltan 34
Kowalcze-Pawlik Anna 18, 34
Kowaliszyn Artur 78
Kowalska Małgorzata 30
Kowalska-Leder Justyna 19
Kowalski Piotr 23
Krajewska Anna 53, 78
Krall Hanna 10, 60, 146–148, 153, 172, 173, 

175, 182, 183, 186, 193, 194, 196, 225–
229, 231–236, 238

Krawczyk-Łaskarzewska Anna 267
Krawczyńska Dorota 22
Kristeva Julia 21, 121
Krowiranda Krzysztofa 239, 242, 249
Królak Sławomir 26
Krupska-Perek Anna 21
Kruszyński Zbigniew 10, 49, 60, 138, 154, 

156, 158, 172–175, 193, 239, 240, 242–
244, 246, 249–251, 253, 254

Krynicki Ryszard 41, 48, 51, 64
Kubiak Zygmunt 73
Kubińska Olga 28, 168
Kubiński Wojciech 33, 34, 89, 168
Kubis Andrzej 236
Kudra Andrzej 133, 134
Kuligowski Paweł 78
Kulik Adam Wiesław 11, 152, 161
Kunce Aleksandra 78
Kunz Tomasz 26, 30
Kurska Anna 45
Kuśniewicz Andrzej 25, 41

Kutnik Jerzy 63
Kuźma Erazm 21, 25, 34
Kwiatkowski Jerzy 49
Kwintylian Marek Fabiusz 104

Labocha Janina 85
Lacan Jacques 99
Lachowska Dorota 30
Lack Stanisław 46
Lakoff  George 26, 33
Lalewicz Janusz 83, 132
Lang Herman 99
Langacker Ronald W. 33, 34, 89, 138
Lausberg Heinrich 103–105, 110
Leese Elżbieta 192
Legeżyńska Anna 193
Leggo Carl 13
Leszczyński Damian 36
Leśmian Bolesław 47
Levinson Stephen C. 30
Lewandowska-Tomaszczyk Barbara 33
Lewicki Zbigniew 35
Lewinówna Zofi a 231
Libura Agnieszka 34
Ligęza Wojciech 165
Lindsay Peter H. 78
Lipska Ewa 41
Lipski Leo 11, 49, 141
Lisowski Krzysztof 166
Lubaszewski Wiesław 94
Lubelska Magdalena 211
Lyotard Jean-François 21

Łapiński Zdzisław 215, 220
Łebkowska Anna 19, 38, 61, 169, 177, 196, 

261
Łoziński Józef 59
Łukasiewicz Małgorzata 35, 122, 275
Łużny Ryszard 253

Mach Wilhelm 49, 59
Maciąg Włodzimierz 211
Maciejewski Janusz 221
Madejski Jerzy 34
Maeterlinck Maurice 43, 47, 52, 53
Magnuszewski Dominik 49
Majewska Małgorzata 138
Makowiecki Tadeusz 45
Makowska Justyna 21
Makowski Piotr 26



Indeks nazwisk 311

Makowski Stanisław 48
Maksimowska Agata 55
Mallarmé Stephan 21, 26, 44, 62, 122, 238
Małochleb Paulina 22
Man Paul de 32
Marchel Kaja 24
Marecki Mateusz 37
Margański Janusz 121
Markiewicz Henryk 20, 56
Markowski Michał Paweł 19, 24, 31–33, 44, 

54, 68, 121, 128
Martuszewska Anna 22, 24
Masłowska Dorota 60, 181
Mastalski Arkadiusz Sylwester 45
Matuszewski Ignacy 279
Matuszyk Łukasz 63
Matyjaszczyk Zbigniew 193
Mayenowa Maria Renata 131, 136
Mazurek Dorota 250
McCaff ery Larry 181, 267
McDowell John 35, 94
Melville Herman 62
Mencwel Andrzej 17, 19, 220
Merleau-Ponty Maurice 30, 31, 70, 83
Metlerska Monika 29
Michalski Krzysztof 35
Michałowski Piotr 64
Miciński Tadeusz 46, 50
Migasiński Jacek 30
Mikołajczyk Beata 88
Milecki Aleksander 121
Miller Chris P. 40
Milt Th omas 99, 175
Miłobędzka Krystyna 41, 48, 64
Miłosz Czesław 26, 36, 41, 56, 57, 194, 284
Minsky Marvin 85
Mitosek Zofi a 45
Mizera Janusz 31, 116
Młodożeniec Stanisław 63
Młynarska Małgorzata 90
Molisak Alina 22
Momro Jakub 240, 259
Mrożek Sławomir 41
Müller Herta 90
Myśliwski Wiesław 11, 41, 49, 127, 152, 173, 

179, 193, 198

Nalepa Marek 43
Neuger Leonard 31
Nibbring Christian 24

Niebrzegowska-Bartmińska Stanisława 17, 
34, 69

Niemcewicz Julian Ursyn 239
Nietzsche Friedrich 32
Noelle-Neumann Elisabeth 91
Norman Donald A. 78
Norwid Cyprian Kamil 44–46, 67, 68, 80
Novalis 21
Nowakowska Alicja 124
Nowakowski Marek 58
Nowakowski Piotr 130
Nowakowski Radosław 64
Nycz Ryszard 18–23, 26, 34, 47, 56, 57, 67–

69, 122, 128, 155, 159, 163, 250, 275

Odojewski Włodzimierz 41, 125
Okopień–Sławińska Aleksandra 85, 108, 111
Olczyk Jacek 62
Olearczyk Teresa 74
Owczarek Bogdan 162, 163, 171

Pacławska Ewa 74
Paivio Allen 203
Parnicki Teodor 11, 187
Pasicka Małgorzata 282
Pavel Th omas G. 35
Pazdro Ewa 165
Peiper Tadeusz 164
Pelc Jerzy 84
Perec Georges 62
Philips Susan U. 94, 182
Piaget Jean 90
Pieniążek Paweł 121
Piesiewicz Krzysztof 227
Pięta Iwona 200
Piłat Robert 39
Pinker Steven 90
Pinter Harold 52
Pisarek Walery 77
Pisarkowa Krystyna 83, 84, 87, 127, 138
Piszczatowski Paweł 99
Pluta Jerzy 59
Płonka-Syroka Bożena 24
Płuciennik Jarosław 85
Podraza-Kwiatkowska Maria 43, 49
Pokojska Agnieszka 33
Polanyi Michael 31
Ponge Francis 122
Popiel Magdalena 47, 278, 279
Popowski Wacław Jan 32



312 Indeks nazwisk

Pöppel Ernst 80
Preis-Smith Agata 267
Preminger Alex 68
Prokop Jan 22
Promiński Marian 155
Przesmycki Zenon Miriam 47
Przyboś Julian 41, 47, 50, 63, 193
Przybylak Feliks 51
Przybylski Ryszard 23
Przybyszewski Sebastian 75, 136
Przybyszewski Stanisław 47, 143, 278, 279
Pszczołowska Lucylla 80, 82, 155, 194, 244
Puzynina Jadwiga 44, 45

Queneau Raymond 62
Quignard Pascal 51

Rabizo-Birek Magdalena 51
Ransom John C. 68
Rauschenberg Robert 184, 190
Rączaszek Joanna 89
Redliński Edward 58
Regiewicz Adam 63, 74
Regulska Justyna 236
Rejniak-Majewska Agnieszka 26
Rembowska-Płuciennik Magdalena 21, 26, 

33, 123, 138, 203
Rewers Ewa 122
Reymont Władysław 47
Ricoeur Paul 31, 95, 120, 121
Rilke Rainer Maria 21
Rimbaud Arthur 21, 27
Rokosz Tomasz 78
Rokoszowa Jolanta 31, 74–76, 79, 83
Ronduda Łukasz 65
Rorty Richard 32
Rosiek Stanisław 23
Rosner Katarzyna 120
Rożek Lucyna 30
Różewicz Tadeusz 35, 41, 48, 56, 157, 158, 

194, 225, 226, 247, 279
Różycki Tomasz 44
Rudziński Roman 257
Rudzka Zyta 11, 60, 193, 195
Rusek Marta 52
Ruszkowski Marek 50, 136, 154
Rutkowski Krzysztof 51, 146, 167
Rybicki Jan 266, 267
Ryczek Wojciech 112
Ryle John 190
Rytard Mieczysław 50

Rzońca Wiesław 46
Sadowski Witold 192, 193
Saganiak Magdalena 185, 186
Sakowicz Krystyna 11, 60, 141, 142
Salwa Piotr 121
Saramonowicz Małgorzata 11, 193, 200, 201
Sartre Jean Paul 83, 122
Saville-Troike Muriel 76
Schelling Friedrich Wilhelm Joseph von 21
Schmidt Siegfried 34
Schneider Ralf 37, 122
Schubert Ryszard 58
Schulz Bruno 13, 49, 50, 256
Sebeok Th omas 39
Semino Elena 33
Serpieri Alessandro 127, 134, 273
Sheppard Richard 32
Shuty Sławomir 60
Siejak Tadeusz 60, 150
Sierszulska Anna 18
Sikora Sławomir 55
Sikorski Witold 130
Skarga Barbara 31
Skoczylas Joanna 70
Skórzewski Dariusz 22
Skrendo Andrzej 34
Skucińska Anna 33, 282
Skudrzykowa Aldona 119, 126, 161, 162, 170, 

212
Skwara Marek 106
Skwarczyńska Stefania 86, 87, 110, 253
Slobin Dan 30
Sławek Tadeusz 31
Sławiński Janusz 50, 108, 111, 221
Słyk Marek 59, 60
Smreka Tomasz 90
Smykała Marta 85
Sobolewska Anna 27, 73
Sobolewski Stanisław 75
Sobolewski Tadeusz 231, 238
Sokołowska Olga 203
Sokołowski Marek 190
Sokołowski M.M. 190
Solewski Rafał 75
Sontag Susan 48, 281, 282
Sosnowski Andrzej 264
Sprusiński Michał 155
Stachewicz Krzysztof 21, 31, 39, 74, 83, 93
Stachura Edward 11, 56, 58, 59, 64, 146, 167



Indeks nazwisk 313

Stagiryta zob. Arystoteles
Stala Marian 30, 46, 94
Stalnaker Robert 85
Staniewska Anna 257
Stanisz Marek 180
Stankowska Agata 140
Stano Bernadeta 75
Stanulewicz Danuta 33, 34, 203
Stańczakowa Jadwiga 220
Stasiuk Andrzej 11, 172, 186, 187
Steiner George 21, 27, 28, 32, 35, 44, 94, 168
Sterne Laurence 54, 62
Stewart John 33, 99, 175
Stockwell Peter 33, 70, 123
Stoff  Andrzej 185
Stryjkowski Julian 22
Strzemiński Władysław 62
Sulima Roch 17, 78, 220
Suszek Ewelina 48
Suzuki Daisetz Teitaro 260
Swoboda Tomasz 24
Szacki Jerzy 82
Szafrański Adam A. 36
Szaruga Leszek 47
Szczęsna Ewa 91, 137
Szczukowski Dariusz 48
Szkłowski Wiktor 253, 254
Szosztkiewicz Adam 62
Szuksztul Robert 98, 157
Szymanek Krzysztof 105
Szymanowska Joanna 127
Szymańska Beata 27
Szymborska Wisława 41, 48, 73, 98, 276

Śliwa Anna 77
Śliwa Leszek 77
Śliwiński Piotr 23, 48, 56, 57, 59, 240, 254, 

255
Ślósarska Joanna 31, 37, 116, 123
Śniatkowski Sławomir 78, 79, 105
Śniecikowska Beata 62, 163
Śniedziewski Piotr 44, 136
Śpiewak Paweł 82
Świeściak Alina 48

Tabakowska Elżbieta 33, 69, 142
Tannen Debora 76
Tatarkiewicz Anna 83
Tauszyńska Anna Danuta 80

Taylor Charles 36
Th emerson Franciszka 63
Th emerson Stefan 63
Th iel-Jańczuk Katarzyna 23
Th ompson Ewa 32
Th oreau Henry David 29
Timonen Asko 23
Tischner Józef 95, 96, 99, 100
Tochman Wojciech 225, 229
Töffl  er Alvin 130
Tokarczuk Olga 41, 57, 172
Tokarski Ryszard 69
Tokarz Marek 81
Tołstoj Lew 253
Tomasello Michael 89, 90, 124, 136
Tomasik Krzysztof 22
Tomasik Wojciech 25
Topolski Jerzy 101
Trznadel Jacek 66
Tuchańska Barbara 31
Tulli Magdalena 11, 172, 187, 193, 197
Turner Mark 33, 34, 203
Turowicz Maria 84

Ubertowska Aleksandra 22, 55, 232
Ulicka Danuta 19
Uniłowski Krzysztof 61, 184

Valery Paul 21, 57, 188
Van Dijk Teun A. zob. Dijk Teun A. van
Vater Heinz 85, 86
Vogel Debora 50

Walas Teresa 20–23
Warchala Jacek 31, 76, 79, 82, 95, 171, 189, 212
Wasilewska Anna 264, 265
Wat Aleksander 50
Wawrzyniak Zdzisław 97
Wawrzyszko Paweł 32
Wąchocka Ewa 52
Webern Anton 28
Welsch Wolfgang 275
Wesołowska Elżbieta 77
Wieczorek Ewa 75
Wiegandt Ewa 177
Wilk Mariusz 193
Wilkoń Aleksander 154
Wirpsza Witold 11, 49, 152, 159–161, 163
Witkacy 49, 108



314 Indeks nazwisk

Witkowska Małgorzata 83
Witosz Bożena 60, 119, 171, 177, 216
Witosz Monika 48
Wittgenstein Ludwig 32
Wodnicki Adam 128
Wodziński Cezary 114, 116
Wohlfart Günter 41
Wojda Dorota 25, 48, 98
Wolfskehl Karl 28
Wolny-Zmorzyński Kazimierz 190
Wolska Dorota 22
Wołkowicz Anna 30
Woolf Wirginia 92
Woydyłło Ewa 130
Woźniak Tomasz 164
Wójcik Tomasz 48
Wroczyński Jan 46, 94
Wróbel Henryk 154, 213
Wróbel Janusz 168
Wróblewski Bogusław 190

Wygotski Lew 90
Wyspiański Stanisław 46, 51, 80

Zabawa Krystyna 49
Zalewski Bogdan 13
Załazińska Aneta 33, 76, 79, 82, 90, 99
Zapędowska Magdalena 36
Zarębianka Zofi a 48
Zarębski Tomasz 36
Zawistowski Piotr 111
Zdunkiewicz-Jedynak Dorota 74
Zeidler-Janiszewska Anna 22, 26, 39
Zonik Przemysław 36, 90

Żeromski Stefan 47, 49
Żukowski Dariusz 282
Żurowski Maciej 263
Żychliński Arkadiusz 35
Żywiołek Artur 30, 63, 74



Summary

Th e book entitled Białe znaki. Milczenie w strukturze i znaczeniu utworów 
narracyjnych (Na przykładach z polskiej prozy współczesnej) [Whitespaces. 
Silence in the Structure and Meaning of Narrative Works (Based on the 
Examples from the Polish Contemporary Prose)] is a work from the borderland 
of the study of literature, poetics, rhetoric and linguistics. Th e “whitespace” 
metaphor used in the title is derived from the computer technology language 
and it stands for the characters that are invisible for users and can only be seen 
in the technical viewing (spaces, enter etc.). It also alludes to the “white style” 
(expression introduced by Ryszard Nycz) of the prose of Cy prian Norwid, 
a Polish 19th-century poet. In the dissertation, this metaphor is connected 
with the presence within a work of sentences that are incomplete, broken off  
or split into particles, as well as with the spreading of the text, with additional 
line spacing or larger blank areas, which contribute both to the texture and to 
the meaning of the work. Subject to observation are the prose works of more 
than twenty Polish authors, written in the period between the 1960s and the 
fi rst decade of the 21st century. 

Th e book consists of four parts. Th e fi rst one presents the essential no-
tions and observation focusing on literary anthropology, poetics, linguistics 
(especially cognitive linguistics), as well as elements of sociology and lan-
guage philosophy. In this way the area of transdisciplinary research is intro-
duced and the anthropology of silence designed in the book emerges from 
it. Along with the literary history and cultural context it constitutes the su-
perior frame for further discussion. Th e theoretical back-up consists in such 
understanding of literary texts, which combines cognitive linguistics (George 
Lakoff , Ronald W. Langacker, Elżbieta Tabakowska, Zoltan Kövecses) with 
cognitive poetics (Peter Stockwell, Magdalena Rembowska-Płuciennik), and 
reader response criticism (Wolfgang Iser, Robert Jauss) with elements of ex-
perience poetics (R.  Nycz). Th e subsequent chapters show the relationship 
between the literary and cultural transformations, commencing at the turn 
of the 20th century, and the language crisis, fragmentation of literary texts 
and the increased presence of silence in the works of literature – both on the 
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thematic level and in the very writing record. Various contexts are pointed 
to. Th ese include the problem of the presence of silence in poetry and drama 
works, the infl uence of the colloquial language on the style and course prose 
works, and also the manner of text arrangement in the so-called liberature 
(i.e., in the literary works designed typographically and spatially in such 
a way that they transcend the traditional understanding of the book; Zenon 
Fajfer’s notion). Also the term “texture” is used and revised (partly following 
P. Stockwell). It is understood here in conjunction with grammar and cogni-
tive poetics, according to which the structure of utterances is related to the 
linguistic image of the world. Th e meaning of the word “texture” is also used 
with reference to works of visual arts – as the material texture which at the 
same time determines their existence, properties and meanings. 

Th e second part of the work is an attempt at answering the question about 
the place of silence in the narrative structure. It is dedicated to introduc-
ing and ordering the useful research tools and to outlining the new propos-
als. For this purpose the linguistic issues associated with silence and the 
related notions (soundlessness, pause, concealment, withholding, presuppo-
sitions, implicatures) are discussed. So are the issues of verbal and non-verbal 
communication. Th e presentation of silence as an interlocutory and semantic 
act is proposed and the connection between silence and the types of gestures 
is described. Th is mainly involves the perspective of pragmalinguistics and 
semantics. On the other hand, the chapter dealing with rhetoric syntheti-
cally presents various issues connected with the lack of words – “the silence 
in rhetoric” (issue of fi gures, breaks, arrangement of text), “the rhetoric of 
silence” (forms of persuasion by means of silence, as well as the problem of 
social and cultural cliches) and “the silence of rhetoric” (the topos of inex-
pressibility and refraining from verbalization). Th e former classifi cation of 
fi gures connected with silence is modifi ed and the most important functions 
of silence and the infl uences it may have on the course of narrative are dis-
cussed. Various aspects associated with silence and eristics or “eutorics” are 
shown. Th e latter term, coined for the purpose of this work, refers to this part 
of persuasive infl uence which, as opposed to eristics, aims at acting in good 
faith in order to reach agreement. In a separate chapter, attention is paid to 
the issues of the “secrecy of speech” and of the participation of silence in 
inter-human communications, including the “experience of understanding” 
(of another person and of the language). 

Th e third part makes use of these earlier assessments for the purpose of 
detailed presentation the range of measures which appear in the literary prose. 
At fi rst, however, consideration is given to the general issue of how silence may 
participate in a written text. Th e suggested “eventuality” concept of a written 
text combines the notion of the “appeal structure of text” (W. Iser) with the cog-
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nitive approach to the language and to the text as the phenomena connected 
with human psychical, bodily and cultural conditions and with the sphere of 
intersubjectivity (M.  Rembowska-Płuciennik). In this approach, silence and 
words are both inscribed into the texture of the work and connected with the 
readers’ experience and with this part of human experience which penetrates 
into the language. Only against such a background are the numerous fragments 
of many Polish narrative texts analyzed in detail. Th is is meant to demonstrate 
the connection between silence and the structure of sentences or larger parts of 
text, as well as with the semantic eff ect. Th e subject of the discussion includes 
such means as ellipse, aposiopesis, juxtaposition, apposition and the “semantic 
downcast” (the term applied here to the situation when a full stop – against 
grammar – tears a sentence and a phrase apart, thus evoking the eff ect of 
a prose enjambment, on the narrative borderline), the use of narration breaks, 
in the form of additional line spacing or dotted places. Presented is also the 
use of prose written in verse and of such a typographical system which brings 
about the eff ect of visual and textual iconicity, i.e., it “depicts” silence by means 
of a clean white page. Other described phenomena include the “detractive 
style” (i.e., brief one, based on rhetorical fi gures of words created per detractio-
nem and fi gures of thought associated with concise speech), the “schizophatic 
style” (provoked by a mental illness or resulting from stylization – frequently 
its sentences are inconsistent and “split up” with silence), and the “apophatic 
narration”, which appears in a number of contemporary works. Th e latter is 
characterized in the book as a manner of leading a story which is diff erent from 
the classical narration, and which consists in the use of brief, laconic, and am-
biguous forms. It does not determine the state of things, it uses understatement 
and breaks up with the conventional division into direct speech and indirect 
speech and with the conventional manner of their recording, and it signalizes 
the distance to the very act of storytelling and to the portrayed world. 

Th e last, fourth part of the book contains comprehensive interpretations 
of fi ve selected works of literature, namely: Miron Białoszewski’s Dziennik 
z powstania warszawskiego 1970 [A Memoir of the Warsaw Uprising], Marek 
Kędzierski’s Modliszka 1995 [Th e Mantis], Zbigniew Kruszyński’s Szkice his-
toryczne. Powieść 1996 [Historical Sketches. A Novel], Jacek Dukaj’s Linia 
oporu 2010 [Th e Line of Resistance, from the volume: Th e King of Pain], and 
Hanna Krall’s Biała Maria 2011 [White Mary]. Each work is separately ana-
lyzed. Th e discussion focuses on the connection between meaning and style 
and the shaping of the texture and participation of silence in the construction 
of sentences and texts. In this way, by means of closer scrutiny of the coopera-
tion of “whitespaces” with the words in the narrative prose, the new areas of 
literary studies have been outlined.

(Translated by Ewa Basiura) 
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