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PIOTR  �NIEDZIEWSKI
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznañ)

POETA  �SK¥PY  W  MOWIE�

O  MILCZENIU  U  NORWIDA

Cyprian Norwid czêsto pisa³ o sobie jako o poecie samotnym, odrzuconym,
tu³aj¹cym siê, wreszcie � milcz¹cym. Spo�ród wielu dramatycznych wyznañ w spo-
sób szczególny zwraca na siebie uwagê to, które pojawi³o siê w li�cie z sierpnia
(najprawdopodobniej) 1850 do Teofila Lenartowicza:

� wiêcej nie mogê pisaæ � znowu czas jaki� ksi¹¿ki nie bêdê widzia³ ani listu, ani pióra, jak to
czasem rabiam � muszê robiæ � zamykam ksi¹¿ki i papiery, i klucz rzucam przez okno w ogród
cudzy, gdzie ju¿ trzy moje klucze le¿¹ w trawie gnij¹cej deszczem dzi�.

Bóg z Tob¹ � kto by pyta³ o mnie, to¿ mu powiedz � na d³ugo milczê. [8, 102] 1

Samotno�æ i opuszczenie, skazanie � wskutek niepochlebnych recenzji � na
milczenie bez literackiej publiczno�ci. To wszystko znalaz³o te¿ swe uj�cie w li-
�cie z maja 1867, adresowanym do Józefa Bohdana Zaleskiego:

Za co?... co?... komu?... wzi¹³em... SAMOTNIE JAK NIKT ca³¹ moj¹ m³odo�æ przetu-
³awszy... Co?... komu?... kiedy?... nie dopu�ci³em � � nie do-milcza³em. Kto?... tak samotnie
czeka³, i czeka, i milczy � jak ja?... kto?... poka¿cie... kto?... [9, 290]

Podobne refleksje bêd¹ zreszt¹ pojawia³y siê nierzadko w korespondencji po-
ety � wystarczy wspomnieæ list z 20 IX 1850 do Adama Potockiego, z 1 VIII 1851
do Zaleskiego lub z lutego 1878 do Mieczys³awa Geniusza. Ten stan niezadomo-
wienia bardzo czêsto powraca te¿ w twórczo�ci autora Milczenia. Wielokrotnie
ma charakter raczej troski egzystencjalnej ni¿ programu literackiego � jak choæby
w wierszu [Pierwszy list, co mnie doszed³ z Europy]; innym jednak razem, rozli-
czaj¹c siê z brzemieniem romantyzmu 2, Norwid pisze:

Nie wzi¹³em od was nic, o! wielkoludy,
Prócz dróg zaros³ych w pio³un, mech i szalej,

1 Cytaty podajê za: C. N o r w i d, Pisma wszystkie. Zebra³, tekst ustali³, wstêpem i uwagami
krytycznymi opatrzy³ J. W. G o m u l i c k i. T. 1�11. Warszawa 1971�1976. Liczby w nawiasie ozna-
czaj¹: pierwsza � tom, druga � stronicê.

2 Ten akt rezygnacji trafnie opisa³ M. J a s t r u n  (Miêdzy s³owem a milczeniem. Warszawa 1960,
s. 255�256): �[Norwid] Vade-mecum zwiêz³e i osch³e [...] przeciwstawia³ poezji romantycznej. Styl
zszarzy³, zrezygnowa³ z przepychu retorycznego na rzecz skromnego o d p o w i e d n i e g o  s ³ o w a.
Jego teoria i praktyka przemilczeñ wyprzedzi³a nowoczesne pojmowanie sztuki poetyckiej�.
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Prócz ziemi, kl¹tw¹ spalonej, i nudy...
Samotny wszed³em i sam b³¹dzê dalej. [2, 15]

Warto zastanowiæ siê nad tym Norwidowym b³¹dzeniem, tak¿e nad jego zapa-
trzeniem w przysz³o�æ i niew¹tpliwymi prekursorskimi rysami twórczo�ci. To spra-
wi, i¿ �pamiêtnik artysty� i s³ynne  �ogryzmolenie� stan¹ siê bardziej wyra�ne, ale
te¿ autor wyda siê wcale nie tak bardzo �omylon� (2, 17). Jednym z podstawo-
wych problemów, nie tylko jego biografii, lecz przede wszystkim poetyki, jest
kwestia milczenia � jej podjêcie pozwala przyjrzeæ siê �tu³actwu� Norwida.

W li�cie z czerwca 1882 Norwid informowa³ Lenartowicza o pracy nad po-
ematem w piêciu pie�niach, zatytu³owanym Milczenie. Przed tym wyznaniem
umie�ci³ pisarz wiersz S³owianin, którego przedostatni wers, po serii metafor, brzmi:
�(Co sam sobie w ja�niejsz¹ alegoriê zamieñ!)� (2, 254).

Poemat, niestety, zagin¹³, lecz wezwanie zachowa³o sw¹ aktualno�æ � tym
bardziej i¿ w tym samym 1882 r. Norwid pracowa³ nad rozpraw¹ teoretyczn¹, któ-
r¹ tak¿e zatytu³owa³ Milczenie. Tekst eseju jest w pewnym sensie testamentem
autora, spogl¹daj¹cego na swoje dzie³a i staraj¹cego siê dostrzec to, co stanowi³o
o ich odmienno�ci. Utwór mo¿e byæ równie¿ uznany za ambitny traktat, w którym
Norwid omawia � jak sam twierdzi � gramatyczny, filozoficzny oraz egzegetycz-
ny charakter milczenia (6, 231). Esej staje siê zatem poszukiwaniem znaczeñ, dra-
matyczn¹ momentami gr¹ z tym, czego wypowiedzieæ siê nie da, a co przes¹dza
zazwyczaj o charakterze egzystencji ludzkiej.

Atoli takowe w³a�nie ¿e umy�lnie czy przemy�lnie n i e  w y p o w i e d z i a n e  o d w ³ o-
k i  z d a n i a, p r z e m i l c z e n i a  i   n i e d o g ³ ê b i e n i a  s¹ przecie¿ utajon¹ my�l¹, wiêc s¹
tylko koniecznie nie-do-powiedzianym ci¹giem rzeczy!... [6, 226]

Zamys³ jest w istocie romantyczny � próba uchwycenia g³êbokiego sensu rze-
czywisto�ci poprzez analizê ró¿nych jej aspektów. Ponadto znaczna czê�æ tekstu
opiera siê na do�æ typowej dla romantyzmu opozycji systemu (czyli tego, co ze-
wnêtrzne i rozumiane jako ca³o�æ) oraz fragmentu (postrzeganego jako pojedyn-
czy, podstawowy, skrywaj¹cy pierwotn¹ prawdê o rzeczach, o cz³owieku). Trud-
niej natomiast uj¹æ metodê i opisaæ sposób potraktowania przez Norwida bogate-
go materia³u. Romantyzm polski, mimo i¿ na wielu poziomach tematyzowa³
problem milczenia, nie jest w tym przypadku trafnym kontekstem dla rozwa¿añ
�milcz¹cego poety�. B³¹dz¹cemu w�ród licznych tradycji (nie tylko literackich)
Norwidowi bli¿ej tu do o�wieceniowej formy traktatu � zarówno w sferze samego
wyk³adu, jak i w sposobie dobierania zagadnieñ. Podkre�liæ zatem trzeba wyra�ne
wystêpowanie pierwiastka retorycznego, który przejawia siê m.in. w podkre�laniu
i segmentowaniu czê�ci wypowiedzi przez wzgl¹d na deklamacjê. Strona jêzyko-
wa traktatu ma w efekcie niewiele wspólnego z antyretorycznie ukierunkowanym
romantyzmem; trzeba na ni¹ spogl¹daæ raczej przez pryzmat tradycji klasycystycz-
nej. Okazuje siê zreszt¹, ¿e tak¿e w sferze tematycznej polski klasycyzm podsuwa
teksty, których dalekim echem jest Milczenie Norwida.

Spo�ród licznych utworów klasycystycznych, gdzie problem milczenia zaj-
muje eksponowane miejsce, trzy wydaj¹ siê szczególnie bliskie esejowi Norwida;
dwa z nich to utwory poetyckie: Pochwa³a milczenia Ignacego Krasickiego i Mil-
czenie (z Pope�a) Józefa Koblañskiego (jest to t³umaczenie Ody do milczenia Ale-
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xandra Pope�a), trzeci � najbli¿szy rozwa¿aniom poety romantycznego � to roz-
prawa Milczenie Krasickiego.

Pochwa³a milczenia, która otwiera drug¹ czê�æ Satyr, rozpoczyna siê niemal
tak, jak ponad 100 lat pó�niej rozpocznie swe Milczenie Norwid:

Co nie jest do istno�ci, co brak w liczby rzêdzie,
Tym mniemamy milczenie � i jeste�my w b³êdzie 3.

Milczenie jest zatem niezbywalnym, choæ niedocenianym sk³adnikiem ludz-
kiej egzystencji. Krasicki pisze w³a�ciwie na cze�æ milczenia pean, którego ele-
menty widoczne s¹ równie¿ w jego Osobno�ci czy w Samotno�ci Franciszka Dio-
nizego Knia�nina. Krasicki deklaruje:

Milczenie, sprawco my�li, w twoim ³onie ¿ywa,
Wznosi siê, dzia³a, krzewi, poznaje, odkrywa,
Z twych ³o¿ysk buja; wolna od zmy�lnej katuszy,
Wywy¿szona, poznaje, jaka wielko�æ duszy,
Szuka celu, choæ widzi wy¿szo�æ nad jej silno�æ,
Nieobjêty ¿¹daniem, t³umi¹cy usilno�æ,
Przecie¿ siê lotem wzmaga, a w zapêdy p³odna,
Poznaje przysz³¹ istno�æ, czuje, czego godna 4.

My�l kie³kuje wiêc w milczeniu, a ono samo traktowane jest jako cnota. Mo¿e
te¿ byæ w skrajnych wypadkach traktowane jako kara � nak³adana na mówi¹cych
zbyt wiele, nie szanuj¹cych ani s³ów, ani te¿ ludzi, o których siê wypowiadaj¹
i pisz¹. Trzeba jednak, wed³ug Krasickiego, uwa¿aæ, poniewa¿ milczenie bywa
równie¿ zdradliwie wykorzystywane przez niegodziwców � �wiadomych tego, i¿
ich s³owa w dyskusji by³yby jawnym k³amstwem b¹d� wystêpkiem. Milczenie
opalizuje zatem u Krasickiego wieloma znaczeniami i tylko rzeczywisto�æ mo¿e
dokonaæ ich weryfikacji.

Jedno wydaje siê u Krasickiego pewne: cnota zawsze jest �skromna i cicha� �
choæ tu znowu zastrze¿enie, do milczenia zmuszaæ mog¹ j¹ ci, którzy tak napraw-
dê nie maj¹ nic do powiedzenia. To, co godne oraz prawdziwe, rodzi siê i pozosta-
je w milczeniu, podczas gdy codzienno�æ jest zdominowana przez pustos³owie.
Nic dziwnego, i¿ Krasicki ostatecznie przyznaje: �Milczenie, w skutkach bywasz
z³e, lecz nie w istocie!� 5 Milczenie to zatem warto�æ absolutna, która skrywa w sobie
wszystkie cnoty wypêdzone ze �wiata. Mo¿e byæ jednak wykorzystane w sposób
podstêpny i niegodziwy. Na tê dwoisto�æ zwraca równie¿ uwagê Koblañski w Mil-
czeniu (z Pope�a):

Dla zysku milczy kupiec, wie�niak dla intraty,
Z polityki dworzanin milczy i z prywaty.
�mieræ i ¿ycie w tobie siê rodz¹, w tobie koñcz¹,
Milczenie, cnoty oraz niecnoty opoñczo! 6

W obliczu zepsutego i pod³ego �wiata milczenie mo¿na rozumieæ, co propo-

3 I. K r a s i c k i, Pochwa³a milczenia. W: Satyry i listy. Wstêp J. T. P o k r z y w n i a k. Oprac.
i komentarze Z. G o l i ñ s k i. Wroc³aw 1988, s. 94. BN I 169.

4 Ibidem, s. 98.
5 Ibidem, s. 96.
6 J. K o b l a ñ s k i, Milczenie (z Pope�a). W zb.: Pisarze polskiego o�wiecenia. Red. T. Kost-

kiewiczowa, Z. Goliñski. T. 1. Warszawa 1992, s. 747.
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nuje Pope, a za nim Koblañski, jako nadrzêdn¹ wobec �wiata i ludzi ideê, to¿sam¹
niemal z pojêciem Boga:

Milczenie! Rówienniku wieczno�ci zgrzybia³éj,
Ty pierwej by³e� jeszcze ni¿eli �wiat ca³y.
Co wyp³ywa z niczego i co w niczym tonie,
Wszystko to na twym twardo zasypia³o ³onie 7.

Wszelkie przedstawione ju¿ elementy filozoficznych rozwa¿añ nad istot¹ mil-
czenia zosta³y w sposób syntetyczny wy³o¿one przez Krasickiego w rozprawce
proz¹ Milczenie. Gani w niej autor nieumiarkowanie w korzystaniu ze s³ów, stara-
j¹c siê jednocze�nie ustaliæ czas w³a�ciwy mówieniu oraz milczeniu.

Czas milczenia nie ten jest, który w �nie lub chorobie przyrodzenie czyni koniecznym:
�ci¹ga go wyrok wy¿ej wzmiankowany do woli naszej; takie wiêc przyzwoite i zdatne, które
jest skutkiem uwagi, a zatem przekonania. Bêdzie tedy szacownym milczenie, gdy tak w nim,
jako i w mowie miara siê zachowa, gdy obiema rz¹dziæ bêdzie skromno�æ i wstrzemiê�liwo�æ 8.

Krasicki wyra�nie podkre�la obok aspektu etycznego (�skromno�æ i wstrze-
miê�liwo�æ�) funkcjê semiotyczn¹ milczenia. Milczenie znaczy dopiero wówczas,
gdy jest celowe i zale¿y od naszego �wiadomego wyboru. Takiego wymiaru nie
ma, oczywi�cie, milczenie wynikaj¹ce z niezale¿nych od nas okoliczno�ci (tu Kra-
sicki wymienia sen i chorobê � s¹ to jedynie oznaki, które w ujêciu semiotycznym
nie nale¿¹ do w³a�ciwego aktu komunikacji).

O�wieceniowy autor nawi¹zuje te¿ do praktyk uczniów Pitagorasa, którzy
poddawani byli próbie wieloletniego milczenia. Usi³uj¹c za� zrozumieæ wymaga-
nia samego Pitagorasa, Krasicki pisze:

nic albowiem do objêcia i odkrycia rzeczy bardziej nie sposobi, nad niejakie zawarcie siê w so-
bie, które bez osobno�ci, a zatem milczenia byæ nie mo¿e. Naówczas albowiem cz³owiek sam
sobie poruczony, poznaje dzielno�æ stwórczego w sobie przymiotu i wzniós³szy lot my�li swo-
jej, czuje siê byæ tym, czym Bóg byæ pozwoli³, obrazem jego 9.

I dalej, siêgaj¹c do Ody do milczenia Pope�a:

Jako¿ wnid�my tylko wskro� w siebie, a znajdziemy, i¿ to zmys³ów u�pienie, a duszy
rozpostarcie, w ponuro�ci swojej ma wspania³o�æ ogromn¹ i przera¿aj¹c¹. Wstêp w g³êbokie,
a ciemno�ci¹ okropne pieczary, g³uchot¹ drêtwi 10.

Pod wp³ywem Pitagorasa wyra�nie ³¹czy Krasicki pojêcie milczenia z samot-
no�ci¹ i samodoskonaleniem. To za� prowadzi go ku nieskoñczono�ci, której wy-
s³owiæ ju¿ nie potrafi � to ponownie refleks my�li Pope�a.

Krasicki w swej semiotycznej oraz pragmatycznie ukierunkowanej wizji mil-
czenia jest bardzo konsekwentny i � podobnie jak w Pochwale milczenia � wska-
zuje na problem fa³szywej rezygnacji ze s³ów (np. zatajenie win czy maskowanie
niewiedzy). Ten typ milczenia rodzi fatalne skutki i jest tak samo z³y jak gadul-
stwo: �Milczenie mo¿e byæ z³em niekiedy, ale nierównie czê�ciej wielomówstwo:
pierwsze grzeszy zbytkiem uwagi, drugie zupe³n¹ nieuwag¹� 11.

  7 Ibidem, s. 746.
  8 I. K r a s i c k i, Milczenie. W: Dzie³a. Edycja nowa i zupe³na przez F. D m o c h o w s k i e-

g o. T. 6: Dzie³a proz¹. Warszawa 1803, s. 146�147.
  9 Ibidem, s. 147.
10 Ibidem.
11 Ibidem, s. 149.
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Najwyra�niej w ca³ym tek�cie rysuje siê, mimo semiotycznej �wiadomo�ci
autora i kilku refleksji metafizycznych, problem etycznego wymiaru milczenia.
Krasicki wzywa do wstrzemiê�liwo�ci w mówieniu, ale tak¿e do szczero�ci w mil-
czeniu. Taki � podwójny w gruncie rzeczy � adres mia³a te¿ satyra Pochwa³a mil-
czenia.

O�wieceniowy kontekst rozwa¿añ Norwida wydaæ siê mo¿e zaskakuj¹cy, jed-
nak prawd¹ jest, i¿ Krasicki oraz Koblañski �wiadomi byli tych kwestii, które znajd¹
siê u podstaw traktatu poety romantycznego. Uderzaj¹ce s¹ zw³aszcza zbie¿no�ci
miêdzy rozpraw¹ Milczenie Krasickiego a esejem tak samo zatytu³owanym przez
Norwida. Semiotyczna koncepcja milczenia, waga kontekstu etycznego, poruszenie
wreszcie zagadnieñ metafizycznych � te elementy pozwalaj¹ tu mówiæ o podobieñ-
stwie i po�rednich zale¿no�ciach. Norwid jako poeta-my�liciel nie stroni zatem od
tradycji klasycystycznej czy szerzej � renesansowej. Wydaje siê, ¿e jest mu ona
czasami nawet bli¿sza od romantycznych sporów i politycznych afer w. XIX, warto
to podkre�liæ, gdy¿ zwyk³o siê tego pisarza ogl¹daæ jedynie jako dziedzica lub ad-
wersarza wielkich poetów polskiego romantyzmu.

Milczenie � poza tym, i¿ ukazuje nam kolejn¹ twarz �b³¹dz¹cego poety� �
ujawnia tak¿e �wiadomo�æ teoretyczn¹ Norwida oraz wskazuje najwa¿niejsze
aspekty jego twórczo�ci. Jest to zatem tekst, który s³usznie, i to z wielu wzglêdów,
móg³by byæ nazywany testamentem odchodz¹cego poety.

Po wstêpnych wyja�nieniach Norwid przystêpuje w eseju do klasyfikacji zja-
wisk zwi¹zanych z podjêtym tematem. Pierwsza definicja milczenia ma charakter
gramatyczny:

j a k  s i ê  t o  z r o b i ³ o, ¿ e  c a ³ a  j e d n a  c z ê � æ - m o w y  j e s t  o p u s z c z o n ¹  w e
w s z y s t k i c h  g r a m a t y k a c h  j ê z y k ó w  w s z y s t k i c h? [6, 231]

Ju¿ to pytanie dowodzi, ¿e poeta postrzega problem milczenia w kategoriach
semiotycznych � zawsze i nieodmiennie milczenie co� oznacza, sugeruje, podpo-
wiada. Norwid stara siê jeszcze doprecyzowaæ sw¹ my�l i zauwa¿a, i¿ realizacj¹
praktyczn¹ milczenia jest przemilczenie. Ono w³a�nie jest �niezawodnie czê�ci¹
mowy� (6, 231). Jego charakter mo¿na by za� okre�liæ jako dialektyczny:

Inaczej [ni¿ z wykrzyknikiem] jest zupe³nie z  p r z e m i l c z e n i e m, które [...], bêd¹c
¿ywotn¹ czê�ci¹ mowy, daje siê naprzód w ka¿dym zdaniu wyczytaæ, a potem jest logicznym
nastêpnego zdania powodem i w¹tkiem. Tak i¿ to, co d r u g i e  z porz¹dku zdanie g³osi i wy-
powiada, by³o tylko co p i e r w s z e g o  zdania nie wyg³oszonym przemilczeniem, a to, co
trzecie, mówi zdanie, le¿y w drugiego przemilczeniu, a co czwarte, w trzeciego... i tak a¿ do
dna tre�ci, która tym dopiero sposobem jest rzeczywi�cie wyczerpan¹ na mocy logiki w tako-
wym procesie dotykalnie objawiaj¹cej siê. [6, 232]

Jadwiga Puzynina w ciekawym szkicu �Milczenie� Norwida zarzuca poecie
w tym miejscu �nieporozumienie terminologiczne� 12, a konkretniej � brak dys-
tynkcji pomiêdzy pojêciem presupozycji a pojêciem implikatury. Wydaje siê jed-
nak, i¿ nie na takich rozró¿nieniach Norwidowi zale¿a³o; nawet je�li tê czê�æ swo-
ich rozwa¿añ nazwa³ gramatyczn¹. Rytm przemilczeñ i wyg³osów, który bêdzie
te¿ podstaw¹ jego koncepcji historiozoficznej, nie ma bowiem charakteru czysto
gramatycznego � jak go nie mia³o wiele innych propozycji, og³aszanych w XIX w.
jako wi¹¿¹ce siê z gramatyk¹. W Polsce najlepszym chyba przyk³adem mog¹ byæ

12 J. P u z y n i n a, �Milczenie� Norwida. W zb.: Semantyka milczenia. Zbiór studiów. 2. Red.
K. Handke. Warszawa 2002, s. 24.
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prace Jana Nepomucena Kamiñskiego, niektóre rozwa¿ania Maurycego Moch-
nackiego czy te¿ etymologiczne wywody samego Norwida. We wszystkich tych
przypadkach chodzi³o raczej o poszukiwanie �róde³ jêzyka, jego charakteru, ni¿
o wytyczenie �cis³ych, gramatycznych granic. Mo¿na tu wiêc raczej mówiæ o gra-
matyce jêzyka poetyckiego i poszukiwaniu przez Norwida zasad dochodzenia do
prawdy � co zreszt¹ autor sugeruje w jednym ze swych wierszy: Idee i prawda.

Taka perspektywa zosta³a te¿ rozwiniêta w dalszej czê�ci rozprawy. Norwid
okre�li³ jej charakter jako filozoficzny, a jej �róde³ szuka³ m.in. w tradycji pitago-
rejskiej (podobnie jak przed nim uczyni³ to ju¿ Krasicki). Po raz kolejny okaza³o
siê, ¿e � co deklarowa³ poeta w czê�ci wstêpnej swych rozwa¿añ � milczenie jest
rodzajem cnoty, pomaga w dotarciu do podszewki �wiata. Z drugiej jednak strony,
istnieje milczenie negatywne, milczenie, które w paradoksalny sposób ujawnia siê
w gwarze i zamêcie. Jest to uchylanie siê od mówienia tego, co wa¿ne; jest to
instrumentalne traktowanie s³owa, przejawiaj¹ce siê w braku pamiêci o jego istocie
duchowej 13. Niejako powtarzaj¹c tezy Krasickiego i Koblañskiego, Norwid pisze:

Zaiste, nie nazbyt wysoko potrzeba siê wznie�æ, a¿eby, nie us³yszawszy tam ani jednego
s³owa dla prawdy bez-wzglêdnej i dla bezinteresu uczucia podniesionego i wyg³oszonego, po-
my�leæ s³usznie: jak¿e wielkim jest albo bywa m i l c z e n i e m  ten, lubo taki ogromny, gwar
i zamêt?!... [6, 241]

W obu jednak przypadkach (milczenie jako cnota oraz milczenie jako warto�æ
negatywna) poeta jest �wiadom, i¿ wiedza o otaczaj¹cym nas �wiecie ulega de-
strukcyjnym procesom rozpadu i specjalizacji. Aby odzyskaæ choæby namiastkê
prawdy, nale¿y wed³ug Norwida odnale�æ utracon¹ harmoniê, której s³u¿y³y nie-
gdy� próby milczenia stosowane przez pitagorejczyków.

Poszukiwanie wiedzy o sobie i o �wiecie jest jednak dla poety ci¹g³ym spraw-
dzianem naznaczonym piêtnem pora¿ki. Ca³o�ci bowiem wypowiedzieæ siê nie da;
w obliczu nieskoñczono�ci cz³owiek okazuje siê w pewnym sensie bezradny, gdy¿
jej potêga przekracza ludzk¹ mo¿liwo�æ wyra¿ania. Uwidaczniaj¹ siê tu, jak stwier-
dza Zdzis³aw £apiñski, podstawowe dla Norwida za³o¿enia ontologiczne i episte-
mologiczne 14. Znaczenia wpisane w �wiat i w naturê ods³oniæ da siê tylko czê�cio-
wo. W³a�ciwie ich istot¹ jest niepoznawalno�æ. Cz³owiek do�wiadcza jedynie nie-
ci¹g³ych fenomenów rzeczywisto�ci, przed którymi nie ochroni go ¿aden system
zbudowany �na pojêciu c a ³ o � c i, z u p e ³ n o � c i  i   h a r m o n i i� (6, 226). Me-
tod¹ poznania mo¿e byæ tylko przybli¿enie, co Norwid precyzuje tymi s³owami:

co do dzia³ania p r z e z  p r z y b l i ¿ e n i e  (approximative), te � wydawa mi siê byæ najw³a�ci-
wiej donios³ym atrybutem ducha ludzkiego. Nie wiem, zaprawdê, czyli jest jaka forma dzia³al-
no�ci umys³owej odpowiedniejsza po³o¿eniu naszemu, jak p r z y b l i ¿ e n i e! Jeste�my w ka¿-
dym zamy�le i rozmy�le naszym otoczeni kryszta³em przezroczystym, ale u-ob³êdniaj¹cym
pogl¹dy nasze. Podobno ¿e cokolwiek b¹d� czynimy, zagaja siê albo uzupe³nia przez p r z y-
b l i ¿ e n i e. [...] A przeto mo¿na by nawet rzec, i¿ dzia³anie przez przybli¿enie nie jest dla nas
przypadkiem, lecz podbitym sobie warunkiem. [6, 226�227]

Przybli¿enie jest zatem, z jednej strony, stanowczym orzeczeniem dotycz¹-
cym niepoznawalno�ci istoty �wiata; z drugiej za�, jak zaznacza El¿bieta Felik-

13 Zob. H. S i e w i e r s k i, �Architektura s³owa�. Wokó³ Norwidowskiej praktyki i teorii s³o-
wa. �Pamiêtnik Literacki� 1981, z. 1.

14 Z. £ a p i ñ s k i, Norwid. Kraków 1971, s. 12�13.
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siak, wydaje siê �ratunkiem maksymalisty przed klêsk¹ rezygnacji� 15 � otwiera
bowiem mo¿liwo�æ refleksji nad niewyra¿alnym. Takie prawdopodobnie �ród³a
ma Norwida �fragmentowy wyra¿ania siê sposób� (8, 26), o którym pisa³ on ju¿
w styczniu 1846 w li�cie do Marii Trêbickiej. Sprawa to istotna, gdy¿ zwraca uwa-
gê raz jeszcze na ontologiê sugerowan¹ w Milczeniu. Teoria przybli¿eñ i poetyka
fragmentu ods³aniaj¹ wart podkre�lenia element my�li Norwida. Fragmentaryzm
w jego ujêciu nie jest ju¿ romantyczn¹ prób¹ mówienia o ca³o�ci we fragmentach.
To raczej prze�wiadczenie, i¿ owa ca³o�æ przesta³a byæ dostêpna. Rozbity i frag-
mentaryczny tekst jest zatem odblaskiem rozbitego i fragmentarycznego �wiata,
jego niepouk³adanych fenomenów 16. Co nie wyklucza jednak istnienia pewnej
zasady rzeczywisto�ci, na której poszukiwanie wyrusza poeta.

W taki w³a�nie sposób pojawia siê w Milczeniu problem paraboli, który w nie-
co szerszym kontek�cie mo¿na uznaæ za jeden z kluczowych dla Norwida.

Pochopnie, lubo nie najrozwa¿niej, mówi siê, ¿e: �p a r a b o l a  n i e  d o w o d z i  n i-
c z e g o...� Ju¿ci tak jest, bo paraboli zadaniem nie jest d o w i e � æ, ale u - o c z y w i s t n i æ  �
jedna zatem parabola o c z y w i s t n i, lecz wszystkie razem uwa¿ane parabole nie tylko ¿e
d o w o d z ¹, ale dowodz¹ one tak bardzo ogromnej rzeczy, i¿ strach �wiêty bierze pomy�leæ
o tym!... Dowodz¹ one albowiem analogijnego stosunku pomiêdzy prawami rozwoju rzeczy
�wiata tego a prawami rozwoju ducha... [6, 236]

Dwie rzeczy zas³uguj¹ tu na podkre�lenie. Przede wszystkim znamienna oka-
zuje siê funkcja paraboli, która w tek�cie Norwida nie jest jedynie teoretycznolite-
rackim terminem, ale staje siê pewnym projektem egzystencji. Parabola to nie
przypowie�æ maj¹ca za zadanie tylko perswazyjnie skuteczn¹ ilustracjê problemu.
Nie wydaje siê równie¿, by by³a to alegoria, któr¹ cechuj¹ nieodmiennie zwi¹zek
z konwencj¹ i mechanizm kulturowej reprodukcji. Wed³ug Norwida parabola jest
skutecznym sposobem docierania do prawdy albo raczej prze�witywaniem owej
prawdy w tkance rzeczywisto�ci. Podobny problem porusza poeta w Notatkach
z mitologii:

Griph: po grecku �mata z trzcin�; po polsku �matnia�, �matactwo�.
Para-bola co innego jest: obronny to gryf i na stra¿y bêd¹cy tym sprawiedliwszego mie-

rzenia i rytmu w dystrybucji prawdy. [7, 291]

Parabola uobecnia to, co wyrasta ponad ludzk¹ egzystencjê; co nie mo¿e byæ
wypowiedziane wprost; wreszcie � uobecnia sens. Norwid jest prze�wiadczony, i¿
istnieje co� przed aktem wypowiadania, ¿e parabola jedynie przywo³uje to, co
wystêpowa³o w formie niezapo�redniczonej, nieznanej cz³owiekowi. Konsekwencj¹
takiego przekonania jest deklaracja, któr¹ odnajdujemy w Milczeniu:

St¹d to i logicznie podejrzewany m o n o l o g - n i e u s t a n n i e - s i ê - p a r a b o l i z u j ¹-
c y  ju¿ci ¿e, jednym ze �ródlisk ¿ywych prawdy bêd¹c, udzielaæ siê mia³ i móg³ na takowe
oddalenia albo zbli¿enia, do jakich kto osobistym w³asnego milczenia monologiem rzetelnie
siê doprowadziæ stara³ i potrafi³. Dochodzili¿ tam m o n o l o g i � c i - m i l c z e n i a? � ju¿ci ¿e
dochodzili, skoro dobrze przed Pitagorasem, i nawet du¿o pó�niej, niektórzy wcale do u¿ywal-
no�ci mówionego s³owa nie powracali, daleko wiêcej (stosownego czasu) wypowiedaj¹c przez

15 E. F e l i k s i a k, Norwidowski �wiat my�li. W zb.: Polska my�l filozoficzna i spo³eczna. T. 1:
1831�1863. Red. A. Walicki. Warszawa 1973, s. 553.

16 Zob. na ten temat A. K u r s k a, Fragment romantyczny. Wroc³aw 1989, rozdz. Norwid:
�mój fragmentowy wyra¿ania siê sposób�.
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lada drobny potoczny gest: przez upuszczenie lub podjêcie kamyczka z ziemi, uszczkniêcie
listka, dotkniêcie jednym palcem rzeczy jakiej pobliskiej. Widoczna w tym, jak dalece oni
¿yczyli byli sobie na parabolizuj¹cym siê jakoby bezwzglêdnie duchu opieraæ, mimo steru
pojedyñczej cz³owieczej my�li. To tak i tu t³umaczy siê i owa pozorna ciemno�æ wyra¿eñ, i ta-
jemnica rzeczy, i Pitagorasowi przyznawane atrybucje fantastyczne: czy to s³yszenia harmonii
�wiatów przez r y t m  obrotu ich, czy to rozumienia siê ze zwierzêty i pojêcia-pie�ni stworze-
nia bezmownego... [6, 236�237]

Wydaje siê, i¿ jest to fragment kluczowy dla zrozumienia Norwida jako teore-
tyka w³asnej twórczo�ci. W nim bowiem zawar³ autor spostrze¿enia, które w ró¿-
nych okresach jego pracy nadawa³y jej swoiste piêtno, a samemu poecie pozwala-
³y s¹dziæ, i¿ pisarski trud nie by³ nadaremny. W takiej perspektywie mniej wa¿na
staje siê te¿ wtórno�æ niektórych spostrze¿eñ, czasami ich obiegowy charakter.
Jest to prawdziwe credo milkn¹cego poety. Wyra�nie za� wybrzmiewaj¹ tu dwa
problemy: pierwszy dotyczy tzw. �monologistów-milczenia�, drugi � epifanii po-
etyckiej.

 �Monologi�ci-milczenia� pochylaj¹ siê nad sob¹, spogl¹daj¹ w g³¹b swego
istnienia. To ludzie rzadko u¿ywaj¹cy s³ów, czêsto ich jedyn¹ mowê stanowi¹ ge-
sty, westchnienia lub symbole. W³a�ciwie s¹ to prawdziwi poeci w sensie zapro-
ponowanym przez Giambattistê Vica 17, do którego nawi¹zuj¹, byæ mo¿e, s³owa
z Milczenia: �Cz³owiek od pierwszego na �wiat kroku wchodzi jak zupe³na postaæ
umys³owa: j e s t  p o e t ¹!� (6, 242). Poetê uczucia i wyobra�ni, pozostaj¹cego
w krêgu kultury oralnej, o którym pisa³ w Nauce nowej Vico, przypomina te¿
pierwotny twórca, nazywany przez Norwida �pierwo-umys³owym-c z ³ o w i e-
k i e m - p o e t ¹� (6, 244). Pierwotno�æ nie oznacza tu w ¿adnym wypadku barba-
rzyñstwa; jest ona raczej sygna³em poszukiwania tego, co najwa¿niejsze, tego, co
przes¹dza zarówno o charakterze ludzkiego ¿ycia, jak i o warto�ci dzie³ cz³owieka
(w tym przypadku � poezji). Taki w³a�nie etyczny (bo zwi¹zany z poszukiwa-
niem prawdy) charakter maj¹ u Norwida milcz¹cy bohaterowie � wystarczy tu
wspomnieæ o tekstach Assunta, John Brown, Rozmowa umar³ych czy Lilie. Mil-
cz¹ce postaci i ich gesty to tragarze tego, co wed³ug Norwida najwa¿niejsze. To
oni jedynie mog¹ �us³yszeæ harmoniê �wiatów� (6, 237), o której mówi poeta w Mil-
czeniu.

Wraz z �monologistami-milczenia� i ide¹ �dramatycznej ciszy� (jej teoria roz-
winiêta zosta³a w Bia³ych kwiatach) pojawia siê te¿ w rozwa¿aniach Norwida cie-
kawa dystynkcja nie bêd¹ca wcze�niej wcale oczywista. Otó¿ poeta do�æ starannie
próbuje wyznaczyæ granice dwóch kluczowych leksemów � cisza oraz milczenie
maj¹ definicje nieostre, ale daj¹ce siê jednak wyodrêbniæ. Nie s¹ to bynajmniej
terminy synonimiczne.

Milczenie jest przede wszystkim szczególnym rodzajem dzia³alno�ci cz³owie-
ka, wymaga jego obecno�ci oraz zaanga¿owania � przypomina o tym poeta wielo-
krotnie w rozprawie Milczenie. Warto jeszcze postawiæ pytanie: kiedy i dlaczego
cz³owiek milczy? Odpowied� ponownie odnajdujemy w traktacie Norwida � mil-
czenie jest albo konsekwencj¹ wypadków historycznych, albo te¿ (jak np. u pita-
gorejczyków) prób¹ kontemplacji tego, co niewypowiadalne. Za ka¿dym jednak

17 Wed³ug F e l i k s i a k  (op. cit., s. 565) historiozoficzna koncepcja zawarta w Milczeniu jest
odbiciem teorii Vica. Zob. te¿ tej autorki: Norwid i Vico. �Przegl¹d Humanistyczny� 1968, nr 3,
s. 41.
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razem milczenie dotyczy ludzkich mo¿liwo�ci wyra¿ania, o czym Norwid przy-
pomina w Krakusie:

Cz³ek nie wie, mówi¹c o tem i owem,
¯e s³ów granice s¹ jeszcze s³owem. [4, 172]

Milczenie zwi¹zane jest wiêc z typowo romantycznym konfliktem miêdzy s³o-
wem a my�l¹, ale ma równie¿ rys metafizyczny � ociera siê bowiem o nieskoñczo-
no�æ, �wiadczy o u³omno�ci mowy wobec sacrum. Metafizyka miesza siê tu jed-
nak z epistemologi¹, poniewa¿ milczenie okre�la warunki ludzkiego poznania.

Cisza natomiast konotuje wiele wiêcej znaczeñ, lecz przede wszystkim � prze-
kracza problem niemo¿no�ci ludzkiej artykulacji. Cisza czê�ciej jest immanentn¹
cech¹ sacrum ni¿ reakcj¹ na tê sferê. Tak dystrybucja owego leksemu wygl¹da w Bia-
³ych kwiatach, w Wandzie czy Quidamie. Cisza dotyczy natury tego, co niewypo-
wiadalne, co transcendentne. Niejednokrotnie wi¹¿e siê tak¿e z nieobecno�ci¹ cz³o-
wieka, jest �niemym �piewem� (1, 29) z Wieczoru w pustkach, samotno�ci¹ w obli-
czu �mierci w S³odyczy; mo¿e byæ �cicho�ci¹ bardzo przepa�cist¹� (1, 112) � jak
w wierszu Vendôme. O takiej te¿ ciszy mówi w Aktorze Hrabina � choæ z w³a�ciw¹
sobie manier¹ i przerysowaniem:

Godzina luba (mówiê) � nie tej sztucznej ciszy,
Która jest wy³¹czeniem siê z ¿ycia natury,
Lecz ukojenia w duchu, który wszystko s³yszy
Harmonijnie i pe³no, jak dalekie chóry �
Gdy muzyk bieg³y rêkê wstrzyma³ u klawiszy,
A echa bij¹ jeszcze w sklep architektury... [4, 424]

Przytoczone ju¿ dystynkcje, które umo¿liwiaj¹ rozpoznanie charakteru mil-
czenia i ciszy, pozwalaj¹ te¿ podwa¿yæ pewno�æ stwierdzeñ Zygmunta Lubicz
Zaleskiego 18 na temat to¿samo�ci tych leksemów w tekstach Norwida. Zgodziæ
siê za to wypada z Gra¿yn¹ Halkiewicz-Sojak, która spostrzega:

[...] �Cisza� odnosi siê do nie wyra¿onego, nie zwerbalizowanego dot¹d albo tego, co w ogóle
niewyra¿alne. �Milczenie� wskazuje natomiast przede wszystkim na kontemplacjê tajemnicy,
przy czym raczej na stosunek cz³owieka do niej ni¿ na jej istotê i wymiar ontyczny 19.

Takiej kontemplacji poddaj¹ siê �monologi�ci-milczenia�, o których Norwid
pisze w omawianym eseju. Ich sfer¹ ¿ycia jest sfera tajemnicy, g³êbokiego sensu.
W obliczu blasku idei oraz prawdy bohaterowie ci albo werbalizuj¹ swoje proble-
my zwi¹zane z mówieniem, albo w ogóle milcz¹ � wypowiadaj¹ siê tylko poprzez
gest i spojrzenie. Taka perspektywa, uzupe³niona o spostrze¿enia oraz tezy zawar-
te w Bia³ych kwiatach, sprawia, i¿ �monologistów-milczenia� i w³a�ciwe im zja-
wiska literackie odnale�æ mo¿emy zw³aszcza w Norwidowskich dramatach.

S¹ to czêsto teksty zaskakuj¹ce, w których poeta ods³ania kolejne maski swej
teorii, ale te¿ proponuje nowy model teatru. W Zwolonie czytamy:

Jako¿ � nie dramat serc i g³osów wielu,
Pozaplatanych ga³ê�mi ¿ywota,

18 Z. L u b i c z  Z a l e s k i, Norwidowska poetyka i dialektyka milczenia. W zb.: Norwid ¿ywy.
Red. W. Günther. Londyn 1962.

19 G. H a l k i e w i c z - S o j a k, Wobec tajemnicy i prawdy. O Norwidowskich obrazach �ca³o-
�ci�. Toruñ 1998, s. 132.
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Przez które �wieci jasny b³êkit celu �
Ni monologu jest to czarna grota,
Gdzie my�l jak Kain brnie lub Iskariota:
Lecz raczej (ucha niech to nie skaléczy)
T³um-pustek � ciszy-wrzawa samotniczéj... [4, 32]

Znamienny jest w odniesieniu do tego utworu komentarz Marii Straszewskiej:

W Zwolonie, który staje siê niemal protestem przeciw konwencjonalnemu dramatowi ro-
mantycznemu, [...] po raz pierwszy wystêpuje w zaskakuj¹cej formule �t³um pustek, ciszy wrza-
wa samotniczej� propozycja innego teatru, rozwiniêta w równie paradoksalnej, lapidarnie wy-
ra¿onej koncepcji �teatru bez s³ów i aktorów� 20.

Norwid stara siê zatem unikn¹æ � charakterystycznej szczególnie dla teatru
zachodnioeuropejskiego � intrygi oraz sztucznego patosu, przejawiaj¹cego siê m.in.
w nadmiarze s³ów, w kwiecistych monologach i napuszonych przemowach. Jego
teatr ma byæ teatrem refleksji, gdzie od aktorskich popisów wa¿niejsza jest praw-
da przedmiotu. St¹d teksty dramatyczne poety wype³nione zostan¹ przez postaci,
które ulegaj¹ jakby �wiele mówi¹cej niemocie�.

Do grona tych bohaterów bezsprzecznie nale¿y Wanda, osoba pora¿ona mil-
czeniem i tajemnicz¹ melancholi¹, przeczuwaj¹ca jakby sw¹ tragiczn¹ przysz³o�æ,
a przez to niesk³onna do mówienia. Otaczaj¹cy j¹ dwór poszukuje jednak leku na
dziwn¹ przypad³o�æ królowej:

Pra-wielmo¿nej trzeba rzeczy takiéj,
Takiej rzeczy trzeba jej koniecznie
(A ku temu pie�ñ jest, zio³o, znaki),
By rozp³akaæ mog³a siê serdecznie...

To wyp³acze ona swe milczenie,
On¹ serca niewymown¹ bliznê,
On¹ niemoc, one z-nie-mowlenie �
� To wyp³acze ona sw¹ niemczyznê!... [4, 132]

Przyczyny melancholii pozostaj¹ mimo to niejasne, a Wanda � dotkniêta �za-
wiañcem niemym� (4, 134) � po¿¹da jednej tyko rzeczy:

�Ciszy � ciszy � moja z³ota!... ciszy...�
Te s³ów kilka pani wci¹¿ powtarza; [4, 134]

Warto podkre�liæ, i¿ bohaterka czêsto charakteryzowana jest poprzez odwo³ania
do bieli i czysto�ci: �najbielszy �nieg� (4, 150), �lodowata� (4, 151), co wskazuje na
jej niewinno�æ oraz po�wiêcenie. To postaæ, której w sensie moralnym niczego
w³a�ciwie zarzuciæ nie mo¿na. Do koñca wype³ni swój los � nawet je�li bêdzie
musia³a umrzeæ. Tu¿ przed wst¹pieniem Wandy na stos jeden ze starców mówi:

Jako pawia bia³ego pióro
Na wietrze:
St¹pa cicho, strzelista... [4, 155]

To wa¿ne spostrze¿enie, gdy¿ po�wiadcza, i¿ �monologi�ci-milczenia� czê-
�ciej ni¿ ze s³ów korzystaj¹ z gestów. Tak¿e Krakus, ten �m¹¿ cichy� (4, 215),
powraca do Krakowa w kapturze, jako �k a p t u r n y  z b a w c a� (4, 212). Nie

20 M. S t r a s z e w s k a, O milczeniu i ciszy u Norwida. �Przegl¹d Humanistyczny� 1964, nr 4,
s. 56.
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zabiera g³osu, przez co zreszt¹, po�rednio, wydaje na siebie wyrok. Zarówno Wan-
da, jak i Krakus pozostaj¹ do koñca wierni prawdzie etycznej, przeciwstawiaj¹ siê
�wiadomie oraz konsekwentnie � choæ bez zbêdnych manifestacji � temu, co pod³e.

Takiej kreacji postaci towarzyszy w dramatach Norwida wiele dodatkowych
elementów. Oprócz wymownego gestu milcz¹cego bohatera poeta sugeruje po-
trzebê milczenia i ciszy w didaskaliach, a tak¿e poprzez szczególny zapis oraz uk³ad
tekstu � tego typu �milcz¹ca rozmowa� pojawia siê w Kleopatrze i Cezarze:

RYCERZ
pogl¹da na K l e o p a t r ê, milcz¹c
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]

KLEOPATRA

daje R y c e r z o w i  znak rêk¹, aby k³ama³
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]

RYCERZ
do S z e c h e r y
Raz odpowiedzia³em... [5, 110]

Poprzez podobne zabiegi pragnie Norwid podkre�liæ zarówno wagê zdarzeñ
przedstawianych na scenie, jak i znaczenie nielicznych wypowiadanych s³ów. To
w³a�nie zdaje siê byæ istot¹ �dramatycznej ciszy� omawianej w Bia³ych kwiatach
i ow¹ �G³uch¹ chwil¹ milczenia � magnetyczn¹� (5, 245) z Pier�cienia Wielkiej-
-Damy. Straszewska podkre�la, i¿ �w dramaturgii okresy bezs³owne, ciche, wzmac-
niaj¹ rysunek gestu, ostro�æ mimiki, przeistaczaj¹ siê w ekspresjê niemal rze�biar-
sk¹� 21 � co wydaje siê refleksem rozwa¿añ nad zwi¹zkiem dramatu i rze�by z Bia-
³ych kwiatów.

Rze�biarski rys nie jest te¿ bez znaczenia dla kreacji tytu³owej bohaterki po-
ematu Assunta. Tekst ten okazuje siê o tyle istotny, o ile dochodzi w nim do kon-
frontacji �monologisty-milczenia� z zagadk¹ ciszy, a wiêc z transcendencj¹.
W przypadku Assunty zestawienie milczenia cz³owieka z cisz¹ niemo¿liwej do
ujêcia w s³owa tajemnicy jest najbardziej wyra�ne. To Assunta skupia i ³¹czy sen-
sy, które wytworzyæ maj¹ harmoniê � daj¹c¹ siê pozyskaæ jedynie poprzez �d³ugi
spokój milcz¹cej ciszy�, o czym Norwid przypomina w Milczeniu (6, 235). W sa-
mym wszak¿e poemacie nie tylko jego g³ówna niema bohaterka poszukuje wy-
tchnienia oraz zapomnienia (po dramatycznej utracie rodziców) w milczeniu. Pro-
blem ten zastanawia tak¿e narratora i dotyczy innych postaci � przede wszystkim
�Mnicha, co z progów �ciera³ �lad cz³owieka� (3, 272), a zatem po�wiêci³ dobro-
wolnie swe ¿ycie samotno�ci oraz milczeniu.

Po przygodzie z górnikiem to w³a�nie skromnego, �bia³ego mnicha� spotyka
narrator poematu i to przed jego prostot¹ milknie:

Za chwil niewiele wszed³ wtóry mnich bia³y
I, jak chor¹giew, czo³em za�cielony
Upad³ mi do nóg � by³bym mu sanda³y
Ca³owa³, gdybym nie by³ uprzedzony,
¯e w  l u d z k i m  kszta³cie czci Anio³ ten ma³y
Boga! � � milcza³em � [3, 272�273]

21 Ibidem, s. 57. O kreacji �cichego bohatera�, rodzajach ciszy i sposobach jej wyra¿ania w dra-
macie zob. te¿ I. S ³ a w i ñ s k a, Re¿yserska rêka Norwida. Kraków 1971, s. 9�37.
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Prawdziwym wyzwaniem staje siê wszak¿e dla narratora dopiero milczenie
Assunty, milczenie, którego nic nie mo¿e przemóc. Nawet je�li niemota bohaterki
wynika z traumatycznego zdarzenia � o czym nie wie pocz¹tkowo narrator � to
jednak szybko zyskuje ona charakter niemal mistyczny, staje siê zwielokrotnio-
nym �...wymownym milczeniem...� (4, 419), o którym w Aktorze wspominaj¹
Werner i Eliza. Zapowiedzi¹ takiej waloryzacji jest nie tylko sposób przedstawia-
nia bohaterki � podobnie jak Wandzie, towarzyszy jej biel, tak¿e w postaci �bia-
³ych jak we³na ob³oku� (3, 278) heliotropów. Assuntê spowija równie¿ szczególny
rodzaj aury, a dla zakochanego w niej narratora staje siê ona ikon¹ �ca³o�ci�;
w milczeniu bohaterki odnale�æ mo¿na sposób na zadomowienie siê w �wiecie:

Mnie siê wyda³o, ¿e jakie� tysi¹ce
S³ów zanuci³a i szepnê³a w ucho;
¯e skrz¹ce by³y albo w¹tlej¹ce,
Lubo nie rzek³a nic � i by³o g³ucho �
Mniema³em s³yszeæ bzy rozkwitaj¹ce,
Z motylem sennym lub zielon¹ much¹.
� Tak jej milczenie ceni³em dziewicze,
I¿ mówi¹c... sam siê gromi³em, ¿e k r z y c z ê?!... [3, 279�280]

Decyduj¹ce znaczenie dla zrozumienia milczenia Assunty ma jednak spojrze-
nie, które bohaterka kieruje ku niebu. W spojrzeniu kryje siê prawda jej niemego
monologu i bezs³ownej rozmowy z narratorem. Ze spojrzeniem wreszcie zwi¹za-
ny jest � wspomniany ju¿ � rze�biarski rys tej postaci, o którym Norwid pisze
wiêcej w dodatku do tekstu. Spojrzenie ku niebu to bowiem, wed³ug autora, od-
krycie �wiata chrze�cijan, oznaka têsknoty za odchodz¹cym Chrystusem. Takiej
symboliki by³y pozbawione, zdaniem Norwida, kultury przedchrze�cijañskie. Po-
dobna my�l patronuje tak¿e bohaterce jego poematu, która sw¹ niemot¹ pokrywa
zarówno wewnêtrzne cierpienie, jak i pokorê wobec tego, co niewyra¿alne. St¹d
te¿ aforystyczne zakoñczenie tekstu:

[...] gdzie s¹ b e z m o w n e  cierpienia,
S¹ wniebog³osy... bo s¹ � przemilczenia... [3, 294]

�Przys³uchuj¹c� siê milczeniu Assunty, narrator uczy siê rozpoznawaæ wszyst-
ko, co istotne. Nabiera przekonania, i¿ wiêkszo�æ s³ów niczemu nie s³u¿y, i¿ s¹ to
jedynie d�wiêki, których ludzie u¿ywaj¹ na ogó³ bez zastanowienia, z czego rodzi
siê tylko �niestateczno�æ �wiatowej rozmowy� (3, 285). Przesi¹kniêty g³êbokim
zrozumieniem niemy zwi¹zek przeciwstawiony zatem zostaje jêzykowi salonów,
o którym dowiadujemy siê jeszcze z kolejnej wypowiedzi:

Zbyt popularnym afiszów jêzykiem
Gada siê z ka¿dym, lecz nie mówi z nikiem. [3, 286]

Ten rodzaj zagubienia w t³umie s³ów, które niewiele znacz¹, pojawi siê te¿
w Quidamie. G³ówny bohater poematu poszukuje prawdy i celu swego ¿ycia, ale
przegrywa to w³a�nie ¿ycie w tyglu znosz¹cych siê kultur 22. Z ¿adnych ust us³y-

22 E. B i e ñ k o w s k a  (Dwie twarze losu. Nietzsche � Norwid. Warszawa 1975, s. 95) spo-
strzega, i¿ �bohater poematu wyruszy³ na poszukiwanie prawd trwa³ych i niew¹tpliwych � tymcza-
sem wszêdzie natrafia b¹d� na ja³owe, puste formy, b¹d� na jakie� tre�ci nowe, lecz jeszcze niewy-
ra�ne, obce tradycji, w jakiej siê wychowa³�. Na podobny problem uwagê zwraca M. J a s t r u n
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szeæ nie mo¿e wi¹¿¹cej propozycji. Przeczuwa jedynie, i¿ za mia³ko�ci¹ kolejnych
dni kryje siê co�, czego ani on, ani jego znajomi zrozumieæ jeszcze nie umiej¹.
Tym w³a�nie przeczuciom daje wyraz w zwitkach, które trafiaj¹ do r¹k Zofii: �t u
j e s t  czasów jaka� tajemnica� (3, 96).

Assunta � w odró¿nieniu od Quidama � zrozumia³a jednak w pe³ni swój los.
Dlatego bez obawy kontempluje tê tajemnicê, któr¹ Quidam tylko przeczuwa.
W tym sensie milczenie Assunty jest z innego jakby �wiata, dotyczy nie tyle bole-
snej przesz³o�ci, co raczej fenomenu Boga, jak zauwa¿a Mieczys³aw Jastrun:

w milczeniu najczê�ciej objawia siê prawda, któr¹ zag³usza gwar i zamêt potocznego ¿ycia.
Bia³e wyrazy, bia³e, bezkrwawe akty tragedii, bia³e kwiaty, jak nazywa je poeta, maj¹ w sobie
tre�æ najbardziej wstrz¹saj¹c¹ 23.

Podobny trop podsuwa sam Norwid w dodatku do Assunty � Spojrzenie ku
niebu. Takie samo modlitewne milczenie postulowane jest przez poetê w Liliach:

[...] skoro chcesz siê modliæ, to wnijd� do komory
I sam z Przedwiecznym zostañ, jak z ojcem s¹ dzieci � [3, 501]

�Monologist¹-milczenia�, który ma �dumania na³óg � na³óg monologu�
(1, 278), jest te¿ George Gordon Byron z Rozmowy umar³ych. W tym przypadku
Norwid odwo³uje siê do greckiej czê�ci biografii s³ynnego Anglika, mniej ceni¹c
jego spu�ciznê literack¹ � st¹d deklaracja Byrona:

O! jestem � i jestem
Poeta grecki, jakich wiêcej ju¿ nie bêdzie:
Bo nic nie napisa³em � tylko wszystko g e s t e m,
¯ y c i e m, d u c h e m...  [1, 279]

Byron nie jest wiêc dla Norwida zbuntowanym literatem, który burzy konwen-
cje i regu³y klasycystycznych poetyk; to przede wszystkim cz³owiek potrafi¹cy ¿yæ
tak, jak pisa³; albo raczej � potrafi¹cy ¿yæ wed³ug zasad, o jakie walczyli bohatero-
wie jego tekstów. Ostatecznie gest i ¿ycie okazuj¹ siê wa¿niejsze od literatury.

Ten typowo romantyczny konflikt (miêdzy poezj¹ a ¿yciem, s³owem a dzia³a-
niem) zyskuje nieco inny sens wówczas, gdy Norwid przedstawia w Milczeniu
powody i konsekwencje nieufno�ci wobec s³owa, któr¹ deklaruj¹ �monologi�ci-
-milczenia�. Okazuje siê wtedy, i¿ sens rzeczywisto�ci, prawda idei objawiaj¹ swe
znaczenia poprzez rzeczy najprostsze � �przez upuszczenie lub podjêcie kamycz-
ka z ziemi, uszczkniêcie listka, dotkniêcie jednym palcem rzeczy jakiej pobliskiej�
(6, 236). Tak Norwid ³¹czy prostotê gestu �monologistów-milczenia� ze wspo-
mnianym ju¿ wcze�niej projektem epifanii poetyckiej, któr¹ rozumieæ nale¿y przede
wszystkim w sposób zaproponowany przez Jamesa Joyce�a, czyli jako �momenty,
w których drobne wydarzenia, przedmioty, rozmowy staj¹ siê w �wiadomo�ci [...]
symbolami i nasi¹kaj¹ ró¿norodnymi znaczeniami� 24. W twórczo�ci Norwida szcze-
gólna rola do odegrania przypadnie za� tzw. �gadaj¹cym przedmiotom�, wystar-
czy tu wspomnieæ choæby Wieczór w pustkach czy Toast.

(Gwia�dzisty diament. Warszawa 1971, s. 145), gdy nazywa Quidama �anonimowym przechodniem
w Rzymie�.

23 J a s t r u n, Miêdzy s³owem a milczeniem, s. 375.
24 M. G ³ o w i ñ s k i, Epifania. Has³o w: M. G ³ o w i ñ s k i, T. K o s t k i e w i c z o w a,

A. O k o p i e ñ - S ³ a w i ñ s k a, J. S ³ a w i ñ s k i, S³ownik terminów literackich. Wroc³aw 1998, s. 132.
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Epifanijno�æ tekstu, czyli � jak pisze Ryszard Nycz � jego zdolno�æ docierania
do zasady istnienia 25 poprzez elementy codzienno�ci lub nieci¹g³ej refleksji, nie-
spodziewanych ol�nieñ wi¹¿e siê bezpo�rednio z zagadnieniem niewystarczalno-
�ci jêzyka, potrzeb¹ zamilkniêcia, która jest swego rodzaju wyborem estetycznym
oraz deklaracj¹ filozoficzn¹. Epifania romantyczna ma charakter metafizyczny i do-
tyczy tego, co nie mie�ci siê w ziemskim porz¹dku rzeczy. Romantyk stara siê
skonfrontowaæ jêzyk nie z rzeczywisto�ci¹ materialn¹, ale z t¹, która obchodzi go
najbardziej � z rzeczywisto�ci¹ ducha. Z podobnej gry jêzykowi nie udaje siê jed-
nak wyj�æ zwyciêsko; musi siê przyznaæ on sam, jak i poeta, który jest pos³anni-
kiem s³owa, do niemo¿no�ci przekroczenia pewnej granicy. �lady takiej gry oraz
walki pojawiaj¹ siê w poezji i prozie. To w³a�nie paradoks dzie³a romantyczne-
go � próba przedstawienia w dziele literackim relacji ze zmagañ z niewypowia-
dalnym.

Tak¹ bataliê toczy³ ze s³owem i z milczeniem równie¿ Norwid. Jednym z pierw-
szych jej zapisów jest przywo³ywany ju¿ Wieczór w pustkach. Wiersz zaczyna siê
od deklaracji kluczowej dla problemu epifanii; personifikacja Ciszy mówi:

[...] Ludzie znaj¹ C i s z ê
Po szumie drzew, po d r u m l i  w³óczêgi komara,
Ale nie znaj¹ wcale po jej niemym �piewie; [1, 29]

Cisza traktowana jest zatem w sposób znakowy; jej semiotyczny charakter
wydaje siê dla poety oczywisty. Istnieje jednak wiele mo¿liwych odmian Ciszy,
zwi¹zanych najczê�ciej z kontekstem, w którym Cisza siê pojawia � wie o tym
autor i od tego w³a�nie problemu rozpoczyna sw¹ refleksjê, pisz¹c:

[...] nieraz stokroæ lepiej prowadziæ rozmowê
Z C i s z ¹  ni¿eli z cz³ekiem. [1, 29]

Cisza ma wiele imion, spo�ród których Norwid wybiera tylko jedno. Ale nim
dokona wyboru, podaje definicje negatywne. Nie interesuje go cisza natury. Nor-
wid okazuje siê tu zreszt¹ wytrawnym semiotykiem, gdy¿ tak scharakteryzowanej
ciszy nie traktuje jako znacz¹cego elementu jêzyka, ale raczej jako symptom natu-
ralnych stanów rzeczy lub zjawisk � wspó³cze�nie podobna klasyfikacja pojawia
siê w rozwa¿aniach Izydory D¹mbskiej 26. Rezygnuje Norwid równie¿ z takiej funk-
cji milczenia, któr¹ okre�lamy jako taktyczn¹ (zob. wersy 17�26 Wieczoru w pust-
kach). Oto jak charakteryzuje j¹ D¹mbska: �Milcz¹c mo¿na szkodziæ lub pomagaæ
innym; mo¿na te¿ szkodziæ lub pomagaæ sobie. Dlatego milczenie jest walnym
�rodkiem w walce i we wspó³dzia³aniu� 27. Poeta wie zatem, jak wa¿ny bywa kon-
tekst spo³eczny b¹d� polityczny, ale to nie on go interesuje.

Po dwóch definicjach negatywnych czytelnik dowiaduje siê jednak, z jak¹ to
Cisz¹ �lepiej prowadziæ rozmowê�:

25 R. N y c z, Literatura jako trop rzeczywisto�ci. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze
polskiej. Kraków 2001, s. 89�90.

26 I. D ¹ m b s k a, Znaki i my�li. Wybór pism z semiotyki, teorii nauki i historii filozofii. War-
szawa�Poznañ�Toruñ 1975, rozdz. O funkcjach semiotycznych milczenia; Milczenie jako �rodek tak-
tyczny i kategoria etyczna � dodatek.

27 I. D ¹ m b s k a, Milczenie jako wyraz i jako warto�æ. �Roczniki Filozoficzne TN KUL� 1963,
z. 1, s. 76.
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O nie! jam ani pierwsza Cisza, ani druga �
Ja jestem tylko niemym mieszkania wyrazem,
Ja tylko p³ynê z wolna jak przejrzysta struga
Domowych prac jednego cz³owieka � i razem
�wiadczê o jego ¿yciu � a wiêc mówiê wiele
Chórem sprzêtów � bo jako w bezludnym ko�ciele
Cisza, po lesie kolumn, po gromnic gêstwinie
Rozlegaj¹c siê g³ucho, �piewa: �� w i ê t y! � w i ê t y!� �
Tak i mieszkanie cz³eka w samotnej godzinie
Ma swój wyraz, gdy¿ nawet os³upia³e sprzêty
Na g³os siê zdobywaj¹. [1, 30]

Uderza w przywo³anym fragmencie waloryzacja codzienno�ci, zwrócenie
uwagi na �strugê domowych prac jednego cz³owieka�, na to, co w odmiennym
kontek�cie � w lekcji IV o S³owackim � nazywa poeta �dramatem ¿ycia prawdê
wyrabiaj¹cym� (6, 433). Nie mniej istotny problem dotyczy zazwyczaj milcz¹-
cych, a w wierszu �gadaj¹cych� przedmiotów. Otwiera siê tu zapewne mo¿liwo�æ
rozwiniêcia interpretacji, która pod¹¿y tropem zagadnieñ romantycznych zwi¹za-
nych z semiotyzacj¹ rzeczywisto�ci (u Norwida warto w ten sposób czytaæ np.
Assuntê), ale nie ona chyba jest najwa¿niejsza.

Pierwsze pytanie wydaje siê du¿o mniej spektakularne: kiedy przedmioty za-
czynaj¹ �gadaæ�? Norwid z uporem powraca bowiem do opisu tego szczególnego
i jedynego momentu, gdy nikt nie ma pewno�ci i nic nie jest oczywiste.

Tak siê sta³o i w izbie, tak i ze sprzêtami
Poczê³a sobie ciemno�æ. � Czarno, mêtno, g³ucho
Zrobi³o siê w komnacie � a �miertelne ucho
Nic dos³yszeæ nie mog³o � a �miertelne oko
Nic wypatrzyæ � a¿ za chwilê w oknie
Rozwidnia³o [...] [1, 32]

Dalej poeta dopowiada:

[...] W izdebce jeszcze pusto by³o
I dziwnie, i pó³ciemno, niby j¹ wy�ni³o
Czarodziejskie marzenie � niby jej nie by³o
Na jawie. [1, 33]

Blade gwiazdy gasn¹,
A czerwonawy promieñ, dr¿¹c, do izby wbiega, [1, 34]

Nie by³oby nic szczególnego w symbolice �witu w Wieczorze w pustkach,
gdyby Norwid parokrotnie nie zwróci³ uwagi czytelnika na ten w³a�nie moment
i gdyby w podobnej funkcji nie wykorzysta³ go w innych tekstach.

W analizowanym liryku �wit jest chwil¹ niepewno�ci, ale tak¿e nieobecno�ci
cz³owieka. Dlatego przedmioty �gadaj¹� � zupe³nie jak w wierszu Toast z 1857:

� I by³o cicho... szara upiorów godzina,
Czas, w którym nieme rzeczy zamieniaj¹ s³owa: [1, 275]

Jest to zatem czas przemiany, �poruszaj¹cy� rzeczywisto�æ, którego prawdzi-
we znaczenie kryje siê jednak w przestrzeni symbolicznej. Nie chodzi tu o prost¹
konstatacjê dotycz¹c¹ przemijalno�ci, nietrwa³o�ci; Norwid sugeruje raczej, i¿ ist-
niej¹ przemilczane chwile i momenty nadaj¹ce sens byciu. To w³a�nie wtedy idee
mog¹ prze�witywaæ przez materialn¹ tkankê rzeczywisto�ci. Warto przypomnieæ,
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¿e czas symboliczny, który sugeruje te¿ epifanijn¹, docieraj¹c¹ do podszewki bytu
moc poezji, pojawia siê w kilku innych tekstach Norwida. Wyra�nie zaznacza go
pisarz w Quidamie: �Pomiêdzy �witem a nocy znikniêciem� (3, 89). Ten sam mo-
ment odnajdujemy tak¿e w litanii Do Naj�wiêtszej Panny Marii:

Pomiêdzy nocy pierzchaj¹cym cieniem
A ró¿owymi jutrzni przeb³yskami [1, 197]

Wreszcie ta przedziwna chwila oczekiwania, ciszy i zamy�lenia zostanie przy-
wo³ana w Liliach:

A by³o zorze, jakby tu¿ na przed�witaniu �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Lilie wodne opodal ros³y � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � [3, 500]

Wszystkie sygnalizowane ju¿ zagadnienia � �gadaj¹ce rzeczy�, chwile przesi-
leñ, perspektywa przedmiotów i zdarzeñ zwyk³ych � pojawiaæ siê bêd¹ w wielu
tekstach Norwida. W sposób najbardziej oczywisty m.in. w wierszach Po¿egna-
nie, Moja piosnka [II], Bliscy. Wa¿ne, i¿ we wszystkich tych utworach dochodzi
do g³osu poprzez epifaniê symbolika wznios³o�ci. Nieodmiennie wi¹¿e siê ona
z do�wiadczeniem tego, co codzienne, co wydaje siê nieistotne lub drugorzêdne.
Wznios³o�æ jest �zak³adnikiem� rzeczy powszednich, których niemy patos 28 kryje
w sobie zasady rzeczywisto�ci � przypomina o tym Norwid w wierszu do³¹czo-
nym do listu z 30 X 1856 do Trêbickiej:

W tej powszednio�ci, o! jak¿e tu wiele
Mistycznych rzeczy i nieodgadnionych,
Maleñkich jako �wiate³ka w ko�ciele
Na dzieñ za dusze �wiêcon pogrzebionych �
Czerwon¹ iskr¹ dr¿¹cych chwilkê jedn¹,
Przez to, ¿e za dnia �wieci, nad-powszedn¹!... [8, 299]

Rysem wspólnym cytowanych wcze�niej utworów wydaje siê równie¿ prze-
�wiadczenie, i¿ akt wypowiadania s³owa b¹d� jego zapisywania jest wtórny wo-
bec idei. Sam Norwid przypomina o tym w czwartej strofie Dwóch guzików. Taki
charakter ma te¿ s³ynna deklaracja z wiersza Ogólniki � �O d p o w i e d n i e  d a æ
r z e c z y  s ³ o w o!� (2, 13), która patronuje przecie¿ ca³emu zbiorowi Vade-me-
cum. Pisarz staje siê tu jakby zak³adnikiem filozofii romantycznej jêzyka. Okazuje
siê, i¿ zadaniem poety jest poszukiwanie najlepszego wyrazu dla uprzednio za³o-
¿onej idei (co, przypomnijmy, wi¹¿e siê tak¿e u autora Milczenia z rozumieniem
paraboli) � idei, która istnieje niezale¿nie od s³owa. Norwid nadmienia o tym w tek-
�cie O sztuce, czyli, jak sam to ujmowa³, w �abrysie estetyki� (8, 357):

W idealnym piêkna uprawianiu le¿y pewne u c z u c i e - w y ¿ s z e g o - p o r z ¹ d k u - r z e-
c z y, ku któremu wznosz¹c siê, je¿eli nareszcie u szczytów onego napotkanej prawdy nie mo¿-
na w z i ¹ � æ, to jedynie dlatego, i¿ cz³owiek wzi¹�æ sam nic nie mo¿e, co by mu pierw nie by³o
d a n o  w z i ¹ � æ. [6, 345]

Poetyckie wyra¿anie mo¿e siê wiêc zbli¿yæ do idei, mo¿e j¹ sugerowaæ, ale
musi te¿ respektowaæ jej uprzednio�æ i niewypowiadalno�æ. Z tym samym proble-

28 Zob. J. W. G o m u l i c k i, Patos i milczenie. Wstêp w: C. N o r w i d, Bia³e kwiaty. Warsza-
wa 1977, s. 13.
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mem zmierzy³ siê Norwid, gdy poprzez nieci¹g³e zdarzenia rzeczywisto�ci i mil-
cz¹ce zazwyczaj przedmioty pragn¹³ uchwyciæ to, co istotne. Ów eksperyment
z epifani¹ by³ tylko czê�ciowo udany. Milczenie okaza³o siê wstrzymaniem odde-
chu w obliczu tajemnicy, która przekracza mo¿liwo�ci poetyckiego wyra¿ania.
Istotniejsza od poetyckiego s³owa i magii ciszy wyda³a siê abstrakcyjna idea,
umieszczona gdzie� �poza kadrem� wiersza. Norwid przedstawi³ te elementy, któ-
re dla �estetyki ciszy� by³y wa¿ne, lecz chyba nie kluczowe. St¹d fragmenty Wie-
czoru w pustkach s¹ nawet rodzajowymi obrazkami. Poeta o milczeniu mówi, ry-
suje jakby jego sylwetkê, ale raczej sk¹po wykorzystuje ekspresywne walory owej
kategorii. W tym sensie Norwid sp³aca d³ug estetyce romantycznej.

Pisarz uka¿e jednak nieco inn¹ twarz przede wszystkim w trzech tekstach:
Menego, Czarnych kwiatach oraz Bia³ych kwiatach. Szczególnie istotne s¹ dwa
ostatnie utwory, które my�leæ ka¿¹ o odmiennym, bo opartym na wzorcu moderni-
stycznym, modelu estetyki. Otó¿ rzeczywisto�æ idei tam nie istnieje ani przed ak-
tem poetyckiego wyra¿ania, ani obok niego; rodzi siê jakby dopiero w poetyckim
s³owie.

Trzy wskazane teksty stanowi¹ formê �skryptów rzeczywisto�ci�, zapisków
z mijaj¹cego ¿ycia. Wszystkim patronuje potrzeba odnajdywania b¹d� raczej two-
rzenia rzeczywisto�ci w s³owie. Taki charakter ma w³a�nie opowiadanie-wspo-
mnienie Menego, drukowane w 1850 roku. Tekst przedstawia spotkanie Norwida
z Tytusem Byczkowskim i dopowiada dramatyczn¹ historiê malarza. Wydaje siê,
i¿ jest to utwór, który mo¿e byæ potraktowany jako swego rodzaju pomost miêdzy
Norwidowsk¹ poetyk¹ epifanii romantycznej a odmienn¹, modernistyczn¹ ju¿ es-
tetyk¹, któr¹ pisarz zaproponowa³ w Czarnych i Bia³ych kwiatach.

W opowiadaniu pojawiaj¹ siê zatem zarówno umi³owanie detalu, prostego
przedmiotu, jak i wynikaj¹cy z niego patos codzienno�ci. Spotkanie w Rzymie daje
mo¿liwo�æ do�wiadczenia tego, co w ¿yciu najwa¿niejsze, co stanowi jego sens.
Szansê tak¹ zapewnia równie¿ sztuka, która wtopi³a siê w codzienno�æ miasta,
w jego uliczki i zakamarki. Nawet w postaci ruin �wiadczy ona o �prawdziwym
piêknie�, czyli � innymi s³owy � o idei piêkna:

Tylko, widzisz, nic tu nie zginê³o, co p r a w d z i w i e  p i ê k n e, bo to ma w sobie
nie�miertelno�ci iskrê, mi³o�æ! Trzeba gmachu p i ê k n e g o, a¿eby móg³ piêkn¹ byæ ruin¹.
[6, 168]

W trakcie spotkania okazuje siê jednak, ¿e Byczkowski szuka i pragnie cze-
go� odmiennego. Mówi¹c o �starych mistrzach�, wspomina, i¿ ich obrazy by³y
jakby �o ¿ycie zaczepione...� (6, 169). Tê my�l rozwija, gdy zaczyna opowiadaæ
o swoim malarskim projekcie:

Zacz¹³em te¿ tak¿e ma³y obraz, gdzie r y b a k a  chcê zrobiæ z dzieæmi swymi, i chcê, ¿eby
by³ wieczór, i ¿eby by³o widaæ, i¿ pracowa³ dzieñ ca³y, i chcê, aby rybak w rêku trzyma³ u³owion¹
rzecz jedn¹... muszlê pust¹! I chcê, aby z t¹ muszl¹, wyci¹gaj¹c rêkê, ¿ebra³ sobie. [6, 170]

Dwie rzeczy ³¹cz¹ siê w tym projekcie � pomys³ na sztukê rozumian¹ jako
zwierciad³o rzeczywisto�ci oraz na jej wymiar symboliczny (obraz jest bowiem
figur¹ straconego, przegranego ¿ycia samego Byczkowskiego). Warto podkre�liæ,
¿e obraz ten nie ma ilustrowaæ czy po prostu przedstawiaæ. Wed³ug Byczkowskie-
go, ale te¿ Norwida, p³ótno ma ol�niæ i uobecniæ prawdê, która w innej postaci
pojawiæ siê nie mo¿e. To w³a�nie przes¹dza o modernistycznym ju¿, a nie roman-
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tycznym charakterze tej epifanii. Prawda nie jest zatem niezale¿na od sposobu jej
przedstawiania, nie jest uprzednia wobec s³owa czy obrazu. Najbli¿szy jej model
poetyki zak³ada bezkolorowo�æ wyra¿eñ, prostotê i milczenie. W tym w³a�nie kie-
runku Norwid pod¹¿y³ w Czarnych kwiatach i Bia³ych kwiatach, w odniesieniu
do których s³usznie napisa³ Nycz:

merytorycznym kontekstem owych b e z k o l o r o w y c h  kwiatów by³y przede wszystkim tra-
dycyjnie retoryczne oraz nowocze�nie antyretoryczne regu³y mówienia i pisania 29.

Wydaje siê, ¿e to rzeczywi�cie gra tych opozycji decyduje o oryginalno�ci
projektu Norwida. Zaproponowany przez niego �nowy budynek estetyki� (6, 195)
i towarzysz¹ce mu pojêcie ciszy s¹ bowiem zjawiskiem do�æ zaskakuj¹cym � nie
tylko w ramach macierzystego dla Norwida kontekstu literackiego.

Kilka rzeczy z Czarnych i Bia³ych kwiatów zas³uguje wiêc na szczególne pod-
kre�lenie. W tych tekstach Norwid nie tylko odrzuca deskryptywn¹ teoriê poezji
preferowan¹ przez klasyków, kwestionuje tak¿e ekspresywn¹ funkcjê poezji ro-
mantycznej. Literatura przestaje wyra¿aæ podmiotowo�æ artysty, przestaje byæ te¿
zbiorem skonwencjonalizowanych form i gatunków. Metakomentarze z Czarnych
kwiatów to nic innego, jak manifest wzywaj¹cy literaturê do tego, by przesta³a byæ
literatur¹:

p i s a r z  s t a r a  s i ê  u n i k n ¹ æ  s t y l u  przez uszanowanie dla rzeczy opisywanej a z siebie
samej zupe³nej i zajmuj¹cej [...] [6, 175]

Zakwestionowanie stylu wynika, z jednej strony, z wiary w rzeczy i przedmioty,
w ich brzemienn¹ znaczeniem egzystencjê, z drugiej za� jest konsekwencj¹ nie-
ufno�ci wobec s³owa, wobec literatury w³a�nie. S³owo nie jest i nigdy nie bêdzie
to¿same z rzecz¹ � ten platoñski zwi¹zek dawno ju¿ zosta³ anulowany. Je¿eli za�
zdarzenia i rzeczy posiadaj¹ sw¹ w³asn¹ prawdê � a to sugeruje Norwid, kiedy
pisze o swych ostatnich spotkaniach ze znanymi lud�mi � to s³owa nie powinny jej
przes³aniaæ. Potrzebna jest wstrzemiê�liwo�æ stylu. Jastrun mówi¹c o Norwidzie
podkre�la nawet, i¿ �mia³ on �wiadomo�æ najwy¿sz¹, na jak¹ mo¿e zdobyæ siê
pisarz, ¿e w koñcu sztuka d¹¿y do nieobecno�ci �rodków wyrazu� 30. Czêsto zda-
rza siê równie¿, i¿ jêzyk okazuje siê zupe³nie bezradny, i¿ nie potrafi nawet siê
zbli¿yæ do tego, co próbuje wys³owiæ:

S¹ wszelako w ksiêdze ¿ y w o t a  i   w i e d z y  ustêpy takie, dla których formu³ stylu nie
ma, i to w³a�nie sztuka jest niema³a oddaæ je i zbli¿yæ takimi, jakimi s¹. [6, 175]

Dlatego te¿ w Bia³ych kwiatach poeta rozwin¹³ teoriê �wyrazów bezmy�lnych,
bezkolorowych, b i a ³ y c h� (6, 191) jako tych, które pozwalaj¹ dotrzeæ do pod-
szewki rzeczy, odkryæ � tak jak w obrazie ciê¿ko chorego Fryderyka Chopina �
�w najpowszedniejszego ¿ycia poruszeniach [...] co� skoñczonego, co� monumen-
talnie zarysowanego...� (6, 178). �Bezkolorowe s³owa�, �bia³e wyrazy� s¹ bezsty-
lowe, nie ilustruj¹ idei, ale raczej uobecniaj¹ jej prawdê. To równie¿ s³owa nie-
przypadkowe. W konsekwencji idea pojawia siê dopiero w trakcie ich wypo-
wiadania, w poetyckiej, choæ �bezstylowej�, artykulacji. Jej uobecnienie ma te¿
za ka¿dym razem charakter epifanii, jakkolwiek nieco odmiennej od romantycz-

29 N y c z, op. cit., s. 90�91.
30 J a s t r u n, Miêdzy s³owem a milczeniem, s. 394.
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nej � oznacza to, i¿ niemo¿liwe wydaje siê w tym przypadku powtórzenie. Wa¿ny
okazuje siê i moment wypowiadania, i jego t³o. Norwid jest tu hermeneut¹, który
wierzy w celowo�æ budowan¹ z sieci elementów nieci¹g³ych, gwa³townych ol�nieñ.
Dlatego poeta mówi o potrzebie pamiêci i pracy, odtwarzania ca³o�ci:

Je¿eli mówiê: c i s z e  r ó ¿ n e, to i  w y r a z y  one bia³e, bezmy�lne, nie opowiadaj¹ce
nic, a których kilka tu i owdzie s³ysza³em, albo którym raczej �wiadkiem by³em, bo od t³a, na
którym miejsca swe znajdowa³y, nieod³¹cznymi s¹. [6, 192]

St¹d równie¿ wiara w s³owo-dagerotyp, które milczy na temat tego, co niepo-
trzebne i przypadkowe, a które jednocze�nie przybli¿a do prawdy zdarzenia b¹d�
rzeczy: �w d a g u e r o t y p  raczej pióro zmieniam, aby wierno�ci nie uchybiæ�
(6, 177). Podobn¹ zreszt¹ my�l wyrazi³ ju¿ Norwid w li�cie z 15 IX 1856 do Trê-
bickiej 31. Teoria s³owa-dagerotypu jest jednak naznaczona u poety apori¹ � ka¿e
my�leæ o mimetycznym odwzorowaniu rzeczywisto�ci, o jej naiwnym opisywa-
niu. Równocze�nie odnie�æ mo¿na wra¿enie, i¿ nie o taki model literatury tu cho-
dzi. Norwidowi nie zale¿y bowiem na tworzeniu tekstów, których charakter by³by
czysto deskryptywny. Poprzez s³owo �bezkolorowe�, przylegaj¹ce do rzeczy i zja-
wisk, pragnie odkrywaæ ich wewnêtrzn¹ prawdê, szukaæ celowo�ci ich istnienia.
Tak rozumiana praca nad sensem i potrzeba wierno�ci nie dotycz¹ jedynie poety.
Prawda wymaga tak¿e rozumnego czytelnika, o którego upomina siê Norwid
w Czarnych kwiatach.

�Nieobecno�æ stylu� (6, 195) i �pojêcie dramatyczne c i s z y� (6, 190), wystê-
puj¹ce w Bia³ych kwiatach, prowadz¹ wreszcie Norwida do tego punktu, który
nazwaæ ju¿ mo¿na czysto modernistycznym. Poeta zawiesza bowiem w³asn¹ pod-
miotowo�æ, to nie o ekspresjê jego uczuæ chodzi w tek�cie. Utwór literacki zaczy-
na �mówiæ siê sam�, staje siê niezale¿ny od autora, ¿yje poza nim, ¿yje w chwili,
kiedy jest czytany. O takim ideale sztuki wspomina te¿ Psymach w tragedii Nor-
wida Kleopatra i Cezar: �Znikn¹æ we wykonaniu dzie³a! � oto sztuka!� (5, 138).
Brak autora, wymazanie jego osoby z tekstu, nieobecno�æ � to skrajny punkt, do
którego doszed³ Norwid chyba tylko w Czarnych i Bia³ych kwiatach. Z nieco in-
nych powodów: brak autorskiego komentarza do przedstawionych wydarzeñ, prze-
milczenia, sugestie znaczeñ, podobn¹ kwestiê rozwa¿a³ w odniesieniu do Menego
Juliusz Wiktor Gomulicki 32.

Autorska strategia wycofania siê z tekstu, rezygnacja z literacko�ci, patos rze-
czy codziennych � to wszystko doprowadziæ mia³o Norwida i jego potencjalnych
czytelników do niewyra¿alnego. Jednak, podobnie jak w Wieczorze w pustkach, po-
eta pozosta³ �wiadom wielu masek ciszy. W zakoñczeniu Czarnych kwiatów napisa³:

� S¹ bowiem powie�ci i romanse, i dramy, i tragedie w �wiecie niepisanym i nielite-
rackim, o których siê naszym literatom a n i  � n i ³ o, ale � te okre�laæ � czy warto?... ju¿?...
[6, 186]

Istniej¹ wiêc rzeczy, których siê nie wypowiada, choæ one same niewypowiadal-
ne wcale nie s¹. O tym, i¿ pozostaj¹ za zas³on¹ milczenia, decyduj¹ ró¿ne czynniki:
polityczne (cenzura), literackie (brak odpowiednio przygotowanych czytelników)

31 O �fotografowaniu rzeczywisto�ci� N o r w i d  pisa³ jeszcze kilka razy � zob. np. dwa listy
z po³owy lipca oraz z prze³omu lipca i sierpnia 1865 do J. Kuczyñskiej (9, 173�175; 9, 179�182).

32 G o m u l i c k i, op. cit., s. 28�29.
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i inne. Wystêpuje jednak rodzaj niewyra¿alno�ci wpisany w immanentn¹ strukturê
zjawisk i rzeczy. Ta niewyra¿alno�æ nie podlega zmianom i dotyczy tych fenome-
nów, które przekraczaj¹ ludzk¹ egzystencjê. Poeta o nich milczy b¹d� jedynie suge-
ruje ich istnienie poprzez �figury milczenia� � np. �nieobecno�æ stylu�. O takiej
niewyra¿alno�ci, o takiej metafizycznej ciszy mówi Norwid w Bia³ych kwiatach:

C i s z y  w najkolosalniejszym s³owa tego tonie nie dozna³em nigdzie jeszcze wy¿ej nad
ciszê o jednej nocy, acz zimowej, na Oceanie... ¿e s³ów na to nie ma, mimo i¿ twarda to i pra-
wie g³odna podró¿ dwumiesiêczna przesz³o by³a i uprozaicznia³a dobrze... pomnê, i¿ obej-
rzawszy siê wko³o ani modliæ siê nawet s³ów nie mia³em � i  z a p ³ a k a ³ e m  t y l k o... ¿ e
m o ¿ e  b y æ  t a k  w i e l k a  c i c h o � æ... [6, 198]

Fragment ten wydaje siê jedn¹ z najbardziej radykalnych wypowiedzi Norwi-
da na temat ciszy natury i milczenia poety. Deklarowany brak s³ów nie jest niczym
innym, jak ca³kowit¹ rezygnacj¹ z mówienia w obliczu tajemnicy. Jêzyk okazuje
siê narzêdziem nieprzydatnym i u³omnym. Nie ma tu nawet miejsca na epifaniê
poetyck¹, poniewa¿ jakakolwiek komunikacja staje siê niemo¿liwa. W³a�ciwie
jest to stanowisko zbli¿one do niektórych spostrze¿eñ wspó³czesnej retoryki. Jean-
-Gérard Lapacherie stara siê je zdefiniowaæ, korzystaj¹c z ustaleñ Grupy µ z Liège,
jako skrajn¹ nieufno�æ wobec jêzyka 33. Mówiæ lub pisaæ znaczy za ka¿dym razem
powtarzaæ zu¿yte formu³y (klisze) lub manifestowaæ nieporadno�æ, która wkodo-
wana jest w ludzk¹ dzia³alno�æ jêzykow¹ � nawet w wypadku dzia³alno�ci poety.
St¹d czasami lepiej zrezygnowaæ z wypowiedzi, zgodziæ siê na pora¿kê jêzyka.
Chyba o to w³a�nie chodzi Norwidowi, który nie mówi nic o �wielkiej c i c h o-
� c i�, poniewa¿ nic rzec siê nie da. Wspomina wiêc o w³asnej reakcji i przedsta-
wia siê jako poeta bez s³ów. Poeta milcz¹cy.

Pomys³, by rozprawê Milczenie potraktowaæ jako swego rodzaju mapê twór-
czo�ci Norwida, daje mo¿liwo�æ ustalenia najwa¿niejszych, w kontek�cie katego-
rii ciszy i milczenia, strategii poetyckich pisarza i równocze�nie nie pozwala za-
pomnieæ o zró¿nicowaniu wewnêtrznym tej twórczo�ci. Milczenie jest te¿ jed-
nym z tych tekstów, które ka¿¹ nam my�leæ o Norwidzie jako o autorze szukaj¹-
cym i b³¹dz¹cym w�ród kontekstów oraz licznych tradycji literackich. Sam esej
wydaje siê przecie¿ inspirowany spostrze¿eniami klasyków � przede wszystkim
Krasickiego i Koblañskiego; tak¿e jego uporz¹dkowanie retoryczne i dyskursyw-
ny charakter wskazuj¹ na wra¿liwo�æ pisarza, któr¹ trudno uznaæ za zgodn¹ z an-
tyretorycznie nastawion¹ estetyk¹ XIX wieku. Klasycystyczna formu³a kryje jed-
nak pomys³y w pe³ni romantyczne � bo dotycz¹ce metafizyki oraz zwi¹zku poezji
ze sfer¹ sacrum. Przypomnijmy, i¿ deklarowane przez wszystkich Norwidowskich
monologistów �sk¹pstwo w mowie�, o jakim wspomina³ sam poeta w li�cie ze
stycznia 1852 do Trêbickiej (8, 300), by³o po�wiadczeniem tej prawdy, o której
Maurice Maeterlinck pisa³: �Mowa to srebro, milczenie z³oto, czyli raczej, s³owo
istnieje w czasie, milczenie w wieczno�ci� 34. Jêzyk spojrzenia, gestu, bezs³owne

33 J.-G. L a p a c h e r i e, Silence et indicible dans les traités de rhétorique. W zb.: Limites du
langage: indicible ou silence. Articles réunis par A. M u r a - B r u n e l, K. C o g a r d. Paris 2002,
s. 9�18. Zob. te¿ Rhétorique générale par le Groupe µ. Paris 1982, s. 120�121.

34 M. M a e t e r l i n c k, Milczenie. W: Skarb ubogich. Prze³. F. M i r a n d o l a. Poznañ, b. r.,
s. 4.
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chwile konwersacji, �dramatyczna cisza� � te elementy mia³y pozwoliæ na otarcie
siê choæby o cieñ prawdy. Temu pocz¹tkowo s³u¿y³a te¿ poetyka epifanii, dziêki
której Norwid przekroczy³ jednak horyzont romantyzmu. Epifanijny chrakater bez-
kolorowych s³ów z Bia³ych kwiatów czy deklarowany brak stylu z Czarnych kwia-
tów wydaj¹ siê bowiem zapowiedzi¹ poetyki modernistycznej. Te pomys³y pisa-
rza nie s¹ przecie¿ odleg³e np. od propozycji Hugona von Hofmannsthala z Listu
lorda Chandosa. Halkiewicz-Sojak podkre�la nawet zwi¹zek Bia³ych i Czarnych
kwiatów z postulatami teoretycznymi francuskich symbolistów 35, a Nycz dostrze-
ga w zawartym w nich projekcie literatury w pe³ni modernistycz¹ epifaniê 36. Od-
najdujemy te¿ u poety potrzebê ca³kowitego zakwestionowania literatury i od-
rzucenia jêzyka: jako narzêdzia nieprecyzyjnego, niezdolnego wyraziæ to, co na-
prawdê istotne. Norwid � poeta milczenia towarzyszy zatem Norwidowi � poecie
milcz¹cemu.
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A �POOR IN SPEACH� POET.
ON SILENCE IN NORWID�S WRITINGS

The aim of the article is an analysis of a late Norwid�s essay Silence (Milczenie, 1882), which
can be seen as a kind of a literary testament. Not only does it allow to insight into Norwid�s preferred
theory of poetic language, but also to discern the richness of his ideas. It is important to identify
the essay�s enlightenment background (allusions to Ignacy Krasicki and Józef Koblañski, who
investigated ethical aspects of silence), connections with romanticism (silence as a metaphysical
category), and the scent of modernism. Norwid, as a matter of fact, considers the typically romantic
conflict between the word and the thought, and the speech imperfection against the sacred, but only
to develop the theory of poetic language as epiphany. The author�s strategy of withdrawal from
the text, literariness rejection, pathos of everyday objects should all lead Norwid and his potential
readers to the inexpressible.

35 H a l k i e w i c z - S o j a k, op. cit., s. 146.
36 N y c z, op. cit., s. 96.


