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SEMANTYKA CISZY 
W „PIEŚNI O BOGU UKRYTYM” KAROLA WOJTYŁY

Rekonesans

Podobieństwo mechanizmów konstytuowania się w tekście wymiaru sacrum oraz 
uobecniania ciszy stanowi potwierdzenie intuicji o sakralizującej funkcji ciszy. 
Zasadne może być przypuszczenie przypisujące kategorii ciszy fundamentalną 
rolę w zakresie wytwarzania jakości sacrum w analizowanym poemacie, ściślej 
zaś biorąc, w zakresie tworzenia sensów mistycznych, stanowiących znaczeniowe 
jądro utworu.

Kategoria ciszy, jak stwierdza wielu badaczy problematyki sacrum w lite-
raturze1, należy do podstawowych elementów tak strukturalnych, jak i seman-
tycznych uczestniczących w ewokowaniu jakości sacrum w tekście lirycznym. 
Związek poezji i ciszy, choć intuicyjnie klarowny, od strony badawczej bynaj-
mniej nie jawi się jako oczywisty. Przyjmować też może różnorodną formę 
i wyrażać się w rozmaitych odmiennych konfi guracjach i wersjach, nie tylko 
w fakcie strukturalnego powiązania między mistyką i poezją, o którym pisał 
między innymi Jean Danielou2. Związek poezji i ciszy nie ogranicza się więc 
do wskazanych wyżej wariantów, uznanych za podstawowe i najczęściej wy-
stępujących w tekstach, lecz obejmuje więcej. 

W owym „więcej” zawiera się tajemnicza obecność ciszy w wierszu – 
można by metaforycznie powiedzieć: wpisanie ciszy w wiersz, dokonywane 
zarówno środkami językowymi, jak i metodami pozajęzykowymi. W odnie-
sieniu do działań na poziomie językowym powstaje w ten sposób pewien 
paradoks, polegający na tym, że samo słowo, bez którego nie istnieje poezja 
i które stanowi jej podstawowy budulec, jej zasadnicze tworzywo, przyjąć 
musi funkcję ekwiwalentu ciszy. Czy poprzez tego rodzaju działanie wytwa-
rza się jakaś iluzja ciszy? Jej substytut? Czy też może istota ciszy wcale nie 
polega na braku słów, sięgając gdzieś dalej, poza kwestię wypowiadalności, 
co otwiera pole do operacji na poziomie pozawerbalnym? 

1  Por. Z. Z a r ę b i a n k a, O poezji religijnej i sposobach jej badania, „Roczniki Humanistyczne 
KUL” 38(1990) nr 1, s. 25-56; B. K u c z e r a - C h a c h u l s k a, Liryka medytacyjna w kontekście 
jakości metafi zycznych Romana Ingardena, w: Medytacja. Postawa intelektualna, sposób poznania, 
gatunek dyskursu, red. T. Kostkiewiczowa, M. Saganiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2010, s. 101-114. 

2  Por. J. D a n i e l o u, Poezja i mistyka, tłum. A. Merdas, w: Inspiracje religijne w literaturze 
polskiej, red. A. Merdas, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1983, s. 21-27. 
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Czy zatem – a jeśli tak, to w jaki sposób, na jakiej zasadzie – słowo może 
być narzędziem ciszy? Czy może nim być nie tylko w tym sensie, że każdy 
dobry wiersz prowadzi do ciszy, niejako otwiera czytającego – poprzez wy-
powiedzenie słowa – na ciszę, pomaga mu usłyszeć ciszę własnego wnętrza, 
a czasem wręcz ją w nim, w odbiorcy, ustanawia? Walor ciszy uzyskany po 
lekturze tekstu byłby wówczas – być może – bliski funkcji katharsis i – to zno-
wu tylko supozycja – pozostawałby z nią w nierozerwalnym związku w tym 
sensie, że bez owego momentu ciszy wyzwolonego w odbiorcy trudno byłoby 
mówić o działaniu katarktycznej siły dzieła. Cisza zdaje się zatem warunkować 
możliwość wystąpienia katharsis i jako taka pozostaje immanentnym elemen-
tem każdego wielkiego dzieła sztuki, nie tylko – jak wolno mniemać – sztuki 
słowa. 

O ciszy w wierszu mówić się daje również w znaczeniu bardziej dosłow-
nym, gdy samo słowo wręcz wypowiada ciszę, ewokuje ją z siebie, poprzez 
siebie, tworzy ją, osiągając ten efekt na różne sposoby: muzyczne i seman-
tyczne, brzmieniowe i symboliczne. Nie chodzi tu tylko o wariant najprostszy, 
w którym operuje się słowem „cisza”, ale o takie sposoby posługiwania się 
materiałem leksykalnym, dzięki którym cisza zostaje osiągnięta w tekście bez 
jej nazywania. Ciszy nie należałoby zatem defi niować redukcjonistycznie – 
jako braku słów. Takie określenie, wywiedzione z powierzchownej obserwacji, 
zbudowane analogicznie do słynnej formuły augustyńskiej zawierającej defi -
nicję zła rozumianego jako brak dobra3, zapoznaje, jak sądzę, bardziej złożoną 
naturę ciszy. Wszak może ona trwać mimo wypowiadanych słów, a nawet 
istnieć poprzez nie, w samych słowach, odpowiednio użytych; konstytuuje 
się też w przestrzeni między słowami, w owym słynnym „międzysłowiu”4, 
któremu na planie wizualnym odpowiada, być może, światło w zapisie tekstu, 
na planie treściowym – przemilczenia, w płaszczyźnie strukturalnej natomiast 
typ użytej frazy, zazwyczaj wydłużonej, obserwowanej z jednej strony między 
innymi w biblijnych wersetach, z drugiej zaś na przykład w utworach literac-
kich Karola Wojtyły czy w niektórych wierszach Czesława Miłosza.

Stosunkowo najczęściej spotykany – i zarazem najprostszy – przypadek 
wywoływania efektu ciszy w wierszu polega, jak się wydaje, na operowaniu 
samym słowem „cisza” oraz wyrazami bliskoznacznymi, takimi jak „mil-
czenie”, „bezsłowność”, „małomówność”, „bezdźwięczność”, sugerującymi 
ciszę, a także, co istotne, z wyrazami pozostającymi w polu asocjacyjnym 
powiązanym z ciszą, a więc na przykład takimi pojęciami, jak „zachwyt”, „za-

3  Określeniem zła jako braku dobra posługiwał się Augustyn w sporze z manichejczykami 
i w zwalczaniu herezji manichejskich. 

4  „Międzysłowie” to termin Juliana Przybosia wskazujący na podstawową cechę języka poetyc-
kiego Awangardy Krakowskiej (por. J. P r z y b o ś, Przygody awangardy, w: tenże, Linia i gwar. 
Szkice, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1959, t. 1, s. 75). 
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