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Cisza jako pojęcie analogiczne.
Próba analizy ontologiczno-semiotycznej
Słowo cisza jest wieloznaczne. Praca niniejsza omawia ważniejsze jego znaczenia i je porządkuje, wykorzystując klasyczną teorię analogii, której początki mo:lna
znaleźć u Platona i Arystotelesa oraz u myślicieli średniowiecznych , a która dziś
jest nieco zapomnianą metodą semiotyki i językoznawstwa, mimo że wciąż się j'}
wykorzystuje w niektórych nurtach metafizyki.
Praca nie korzysta z metody indukcyj nej, która polega na sprawdzaniu, jak
ludzie w różnych grupach rozumieją pojęcie ciszy. Ma ona zadanie analityczne
- ukazać możliwe znaczenia słowa ze względu na przyjęte implicite rozstrzygnię
cia ontologiczne. Jest to propozycja uporządkowania różnych jego sensów według
ontologicznych kryteriów, które tłumaczą (w sensie logicznym) jego v.'i.eloznaczność.

Konwencje językowe mogą słowu cisza nadać dowolne znaczenie . nawet takie,
które nie będzi e się mieścić w zaproponowanej tu typologii znaczeń . Może się też
zdarzyć, że 11iektóre omawiane tu sensy ciszy nie występują w jakim ś kodzie jęzr
kowym. Dlatego propozycja, o której tu mowa, wymaga dalszego sprawdzenia metodami obserwacyjnymi tego, czy i która ze wskazanych tu możliwoś ci zachodzi
w danym języku.
Swoiste relacje zachodzące między analogatem głównym oraz analogatami po chodnymi nazywać się będzie analogią. Analogat główny (w niektórych teoriach
zwany prototypem), to dosłowny desygnat słowa, czyli taki, do którego odnosi się
słowo bez dodatkowych określeń. Analogat ten jest wyznaczony sensem podst~'l
wowym słowa. Analogaty pochodne, to desygnaty, które pozostają w określonych
relacjach do analogatu podstawowego i są wyznaczone sensami pochod,.ymi słowa.
Tradycyjnie wyróżnia się 3 rodzaje analogii:
a. W analogii proporcjonalności analogaty pochodne zawierają w sobie podobne relacje wewnętrzne (między swoimi cechami, elementami etc.) j ak analogat
główny. Na przykład, proporcja 2 : 4 jest analogiczna do proporcji l ~ 2 (analogia
arytmetyczna), Jan jest wyższy od Stasia analogicznie jak Józio jest \1\y.iszy od Kazia (analogia oparta na relacji bycia wyższym) etc.
b. W analogii metaforycznej analogaty pochodne i analogat głó·,..-ny wywolujq podobne wrażenie w podmiocie, który je dostrzega. Na przykła d, 1...,..iaty na ł <J:ce
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~.,y-wotują podobne wrażenie, jak uśm iech na twarzy drugiego człow ieka. Dlatego
_,._-wiaty i uśmiech są analogiczne w sensie metaforycznym. Analogii metaforycznej
nie należy kojarzyć z metaforą, która w dzisiejszym języku ma szersze znaczenie t.
\V analogii atrybucji analogaty pochodne prowadzą do podobnych skutków, co
analogat główny lub pełnią podobne funkcje . Tę właśnie analogię mamy na myśli
mówiąc, np. że mleko i sen są zdrowe, gdyż obie prowadzą do podobnego skutku sprzyjają zdrowiu. Podobnie, między kawą i cygarami zachodzi analogia atrybucji,
gdyż działają podobnie - wybudzają, uzależniają etc. 2
Pov.'Yższa typologia nie jest rozłączna . Przypadki b. i c. można uznać pod
pewnymi wzgl ędami za szczegółowe rodzaje analogii proporcjonalności, a analogię metaforyczną - za swoisty typ analogii atrybucji, bo wrażenie wywoływane
w p odmiocie jest skutkiem i funkcją analogatów.

1. Analogat główny (brak bodźców słuchowych)
a ana logaty pochodne
Analogat główny ciszy, to brak bodźców słuchowych (słyszalnych dźwięków).
Cisza absolutna - taka, w której nie ma żadnych fal dźwiękowych - zdarza się
rzadko. Zwykle nie słyszymy lub nie zauważamy dźwięków poniżej pewnego progu natężenia dźwi.ęku. Próg ten będ zie się przesuwał w zależności od wrażliwości
sluchu i skupienia uwagi. Kiedy jednak jest on już ustalony - poniżej niego jest
cisza w sensie podstawowym.

Analogia metaforyczna może być oznaczana w języku na różne sposoby: l) za pomocą rzeCZO'.\'ników (np.: porw1ek życia, wieczór życia, ocean mQdrości); 2) za pomocą przymiotników (np.:
jrJSny wykład, ciemny ty p, promienne oblicze); 3) za pomocą czasowników (np.: rozbestwił się, rozanieliła ,;ę, zaczęła piszczec); 4) za pomocą metafor dzierżawczych (np.: Cecora sukcesów, Water/oo naszej
mi!cści); 5) za pomocą m etafor identyfikacji (np. : czysty osioł, zwyczajna świnia, lew salonowy) . Moż
na też dobie rać i przekształcać różne m etafory w danym kręgu kulturowym (np.: piętq Achillesa jest
głowa Adama) . W poetyce zwykło się odróżniać me tafory właściwe od typów pokrewnych, jakimi
są metonimie (głosić Słowo Boże), synekdochy (mqdra głowa, chodzące nieszczęście), parafrazy (au tor "Dziadów'), ironie i antyiro nie (pięknoduch , dobry łotr) . Por. Ch. Pcrelman, Analogia i metafora
."_. •z~ r1 ce, poezji i filozofii, "Pami ę tnik Litera cki", R. 62 ( 197 1), z. 3, s. 247-257. Por. przyp. 2.
• O teorii analogii por.: E. Jtkonen, Analogy as Structur·e and Process, John Benjamins Publi sb ing Comp any, Amste rdam - Pbiladelphia 2005; M. Krą piec, Język i j ego kreatywn e aspekty, "Roczn iki fi lozoficzne", R. 27 ( 1979), z. l , s. 2 1-43; R.W. Langacker, Foundations ofCognitive Grammar,
vol. 1: Th eoretical Prerequisites , Stanford Un iversity Press, Stanford 1987; PD. Turncy, M.L. Littma n ,
Cllrpus-based Learning of Analogiesand Semantic Relations, "Machine Learning", vol. 60 (2005),
s. 251-278; P.D. Turn ey, Similarity ofSemantic Relations, "Computational Linguistics'; vol. 32 (2006),
s. 379 -416.
1
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Analogaty pochodne ciszy można uporządkować w zależności od relacJi zachonimi, a analogatem głównym, przede wszystkim na podstawie tego,
czego brakiem jest cisza w sensie pochodnym.
dzącej między

2. Cisza jako brak bodźców
Ciszą w sensie pochodnym jest brak bodźców w różnych kanałach zmysłowych .
W tym sensie można mówić o ciszy wizualnej, dotykowej, smakowej , emocjonalnej
etc 3. To znaczenie ciszy powstaje przez analogię metaforyczną -analogaty prowadzą do podobnego wrażenia, jakim jest brak wrażenia. Jest to też analogia proporcjonalności, polegająca na braku zmysłowych bodźców. W analogacie podstawo wym chodzi o brak bodźców słuchowych, w analogatach pochodnych - o brak
bodźców w innych kanałach zmysłowych niż słuchowy.

3. Cisza jako brak znaków
W pewnym sensie ciszą jest też brak dostrzegalnych znaków. Na przrklad szum
morza, wiatru, potoku etc. jest ciszą, o ile nie przypisujemy mu jakiegoś określone
go znaczenia. Podobnie zgiełk ulicy w tym sensie jest ciszą, jeżeb n ie wyławia..rny
z tego zgiełku słów. Co prawda jesteśmy zwykle wtedy w stanie zidentyfikować
źródło bodźców, ale nie są one włączone w żaden kod językowy, nie pełnią funkcji znakowych i w tym sensie są postacią ciszy. Mamy tu do czynienia z analogi ą
proporcjonalności i metaforyczną podobnie jak w poprzednim p:rz}'Padku: tak jak
cisza w sensie podstawowym jest brakiem bodźców słuchowych, tak. ciszą. Jest też
brak bodźców (w różnych kanałach zmysłowych), które pochodzą oC. znaków.

4. Cisza jako milczenie
Milczenie jest rodzajem ciszy, z którym mamy do czynienia w sy:uacji niespeł 
nionego oczekiwania na jakiś bodziec lub znal<.. Na przykład, gdy s luchając utw"oru muzycznego, oczekujemy partii smyczków, ale z jakiegoś powodu jej nie ma,
wtedy można powiedzieć, że smyczki milczą. Podobnie, gdy zadaję komuś pytanie,
ale nie otrzymuję odpowiedzi. Milczenie jest tu swoistą odmianą c iszy (w sensie 2.
3 Przypadkiem tak rozumianej ciszy jest pauza, o której będzi e mowa w a rlyku le teg(' ;a mego
autora Semiotycz ne funkcje z naków na przykładzi e ciszy.
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lub 3.) Cisza polega tu na braku bodźca lub znaku oczekiwanego w danym kanale
zmysłov.·ym i pochodzącego z określonego źródła.

5. Cisza jako brak szumu percepcyjnego

w danym kanale zmysłowym
Szum percepcyjny polega on na tym, że oczekiwane bodźce nie są odróżnial
ne od kontekstu (innych bodźców), bo są zbyt słabe i dlatego zlewaj ą się z nim
(są zagłuszane innymi bodźcami). Na przykład, nasłuchujemy czyjegoś głosu, ale
w zgiełku ulicy zlewa się on z innymi głosami. W pewnym sensie słyszymy ten
gło s , ale nie potrafimy go wyizolować z kontekstu, który zagłusza go i dlatego jest
szumem percepcyjnym. Szum percepcyjny jest przeciwieństwem ciszy. Ciszą jest
br.~k szumu percepcyjnego. Cisza w tym sensie jest warunkiem percepcji zmysło
wej.
W analogacie podstawowym cisza jest brakiem dźwięków, a w analogacie pochodnym, o którym tu mowa, cisza jest brakiem bodźców zakłócających percepcję
(tj. takich, które nie uniemożliwiają wyłowieniu danego bodźca). W tym przypadku mamy do czynienia z analogią atrybucji, gdyż cisza w tym sensie pełni podobną
funkcję, jak cisza w sensie podstawowym - w obu przypadkach cisza jest warunkiem percepcji zmysłowej.

6. Cisza jako brak hałasu, który budzi dyskomfort
lub przeszkadza
Ciszą nazywa się też brak hałasu, tj . bodźców, które z jakichś powodów budzą dyskomfort lub przeszkadzają w wykonywaniu danej czynności. Na przykład,
dźwięki dochodzące zza ściany można nazwać ciszą, o ile nie zakłócają snu; szum
dochodzący zza okna można nazwać ciszą, o ile nie przeszkadza w prowadzeniu

rozmowy. Tutaj mamy do czynienia z analogią proporcjonalności i atrybucji, która polega na funkcji, jaką jest nieprzeszkadzanie bodźcami. W analogacie podstawowym cisza nie przeszkadza w słuch a niu (w ciszy lepiej słychać). W sensie tu
omawianym cisza polega na braku bodźców, które przeszkadzają w wykonywaniu
in nych czy1mości niż percepcja słuchowa.
Oczy·wiście może się zdarzyć, że cisza w sensie podstawowym budzi dyskomfort i przeszkadza w pracy. Na przykład cisza może być udręką, dla osób skazanych
na odosobnienie; cisza może przeszkadzać w pracy (dlatego niektórzy ludzie lepiej
pracują przy muzyce). W tych i podobnych kontekstach mamy do czynienia z sytu acją, gdy cisza w jednym sensie nie jest ciszą w sensie innym.
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7. Cisza jako harmonia i konsekwencja stylu
Ciszą w pewnym sensie jest harmonia i konsekwencja stylLL Tam gdzie ich brak
- panuje hałas form. W takim kontekście trudno jest stworzyć znak, któr y dobrze
pełniłby swoje funkcje semantyczne. Dobrze to widać na przykładzie architektury. Tam, gdzie panuje konsekwencja stylu (np. w architekturze wiktoriański ej .
fot. 1), wszystkie domy są budowane w takim samym stylu, ale każdy jest inny.
W tej harmonii każdy niuans jest zauważalny i znaczący. Gdyby któryś z tych domów zbudować w nowych dzielnicach Krakowa, te niuanse nie pełniłyby żadnej ,
funkcji, nie byłyby nawet niuansami, bo nie byłoby odpowiedniego dla n ich kontekstu. Cisza, o której tu mowa bywa ideałem dzieł naukowych i artystycznych.
Zachodzi tu analogia proporcjonalności i atrybucji podobnie jak w przypadku
omawianym w punkcie 6: cisza sprzyja percepcji. Podobnie, jak cisza w sensie
podstawowym sprzyja percepcji słuchowej, tak cisza w omawianym tu sensie pomaga odebrać sens znaku.

8. Cisza jako niezrozumiałość

bodźców

Bodźce, które wymykają się interpretacji, można też nazwać ciszą. Na p rzykład,
szumy dochodzące z odległych partii kosmosu są ciszą w tym sensie, że nie potrafimy ich zinterpretować . Zachodzi tu analogia proporcjonalności i metaforyczna
- tak jak cisza w sensie podstawowym wymyka się percepcji słuchowej, tak cisza,
o której tu mowa, wymyka się rozumieniu.

8.1. Cisza jako szum informacyjny

Szum informacyjny, to znaki, których ktoś nie jest w stanie zrozumieć, bo jest
ich albo za dużo, by ująć ich sens, albo są sprzeczne, albo zbyt wieloznaczne. Moż 
na wtedy zrozumieć poszczególne znaki, ale nie sposób zrozwnieć całoś ci komunikatu, jaki tworzą. Dlatego takie znaki można nazwać ciszą. Cisz ą w tym sensie
(szumem informacyjnym) są na przykład sprzeczne doniesienia prasowe, bełkot
etc.
Cisza w tym sensie może oznaczać transcendencję poznawczą. Wtedy nie wiemy, co cisza znaczy, ale wiemy, że coś znaczy. Na przykład, nasłuchuj emy kosmosu
przy pomocy różnych urządzeń. Domyślamy się znaczenia tej ciszy. nie j e steśmy
pewni jej znaczenia, ale jesteśmy przekonani, że ona coś znaczy (mole zn ac z yć , że
jesteśmy samotni w kosmosie, że nie umiemy odebrać sygnałów, że inne cywilizacje nie chcą się z nami kontaktować etc.).
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8.2. Cisza jako niezrozumiałość znaków wynikła z nieznajomości kodu

W komunikowaniu międzykulturowym zdarzają się sytuacje, gdy ludzie znają
sens poszczególnych stów, ale posługują się różnymi kodami językowymi i dlatego
te same słowa mają dla nich inny sens, na przykład ze względu na niuanse kontekstu, zachowanie, mimikę itp. Wtedy może się zdarzyć, że rozumiemy dosłow
ny sens komunikatu drugiej osoby, ale nie mamy interpretacyjnego klucza, by się
domyślić tego, co ona chce zakomunikować. Taki komunikat także jest szumem
informacyjnym. Jest to szum znaczący: domyślamy się, że tam jest sens. Domyślamy się nawet czasem, że ta osoba chce nam powiedzieć coś bardzo ważnego,
ale ten sens jest niedostępny, bo nie znamy klucza do interpretacji znaków. Takie
komunikaty także w pewnym sensie są ciszą.

8.3. Cisza jako znaki innego kodu
Ciszą też nazywa się też czasem znaki, które należą do innego kodu niż ten, którym się właśnie posługujemy. Na przykład, jeśli odróżnimy kod werbalny od kodu
pozawerbalnego, to znaki kodu pozawerbalnego w kontekście kodu werbalnego są
ciszą i odwrotnie. W tym sensie, pantomima klasyczna jest sztukq ciszy, mimo że
należą do niej dźwięki i pozawerbalne znaki. Analogicznie, w kontekście pozawerbalnego kodu obrazów, tłumaczenie ich sensu jest sposobem hałaśliwego milczenia o tym, co jest w nich zawarte, bo słowa należą do innego kodu niż obrazy.

9. Cisza jako wyciszenie wewnętrzne
Milczenie to aspekt zewnętrzny wyciszenia - uwidaczniają się wtedy, gdy ktoś
nie tworzy znaków. '"~yciszenie wewnętrzne natomiast jest postacią skupienia.
:\1oże to być unikanie myślenia przy pomocy słów (czy też w ogóle - przy pomocy znaków) lub wyciszenie emocji, wyobraźni i woli. Wyciszenie jest aktywną
postacią umysłu - wymaga samodyscypliny i skupienia. Mamy tu do czynienia
z analogią metaforyczną i atrybucji zapośredniczoną analogatami omówionym
w punk-tach S, 6, 7.

9.1. Wyciszenie wewnętrzne a kody arbitralne

Wyciszenie wewnętrzne może pol egać na tym, że wycisza się wpływ kodów arbitralnych na percepcję i emocje. Tym samym aktywuje się najbardziej pierwotny
sposób przeżywania świata. W zależności od teoretycznych założeń można różnie
tłumaczyć ten stan. Mistyczna tradycja przyp isuje mu nadprzyrodzony charak-
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ter - wyciszenie prowadzi do j akiejś jedności z Absolutem lub Bo!]em. Tradvcia
psychoanalizy wskazuje na terapeutyczne funkcje tego stanu - v.~;ciszając kody
arbitralne (tworzone przez społeczeństwo, płynące z superego) dopuszcza się do
głosu podświadomość . Epistemologiczna interpretacja pokazuje, że ;vyciszenie
jest warunkiem poznania.

9.2. Wyciszenie jako warunek poznania

Poznanie zmysłowewymaga wyciszenia oczekiwa1'1 i skupienia się: na bodźcach .
Podobnie myślenie i poznane intelektualne wymaga ukierunkowania umysłu, które
dla Platona jest oczyszczeniem (katharsis) z nieuzasadnionych przekonań (doxa),
które prowadzi do wiedzy w pełnym sensie tego słowa (episteme). Oczyszczony
umysł otwiera się poznawczo i przypomina sobie (anamnesis) wrodzoną wiedzę
o ideach. Arystoteles odrzuca metafizykę Platona, koncepcję anam:~ay i natyv.izmu, ale bardzo podobnie charakteryzuje poznanie. Warunkiem działania inl~licji
intelektualnej w epistemologii Arystotelesa jest uwolnienie się od przesądów i mylnych stereotypów myślenia. Podobny element wyciszenia dostrzec J:Joma w scholastycznej koncepcji rozumu biernego. Empirycystyczny (aposterioryczny) Wa:riant
takiego podejścia spotkać można w neopozytywizmie- w koncepc; i s ądów spostrzeżeniowych opartych na danych bezpośredniego doświadczenia zmysłowego
z jak najmniejszym elementem interpretacji. Natomiast aprioryczną (racJonalistyczną) odmianę powyższego stanowiska spotkać można np. w Kartezjusza pedagogii metodycznego wqtpienia, a współcześnie m.in. w fenomenologii, k-tóra v.'Ska·
zuje na warunek uprawiania filozofii, jakim jest postawa poznawcz.a poleg:o.jąca
m.in. na uwolnieniu się od wpływu przesądów i potocznych przekonań .

9.3. Wyciszenie jako imperatyw moralny

Wyciszenie wewnętrzne bywa postulatem moralnym. Na przyklad w filozofi i
stoickiej cnota, do której należy dążyć, polega na zdystansowan:iu s ię (apatheia)
do własnych pragnień i oczekiwań. Nie chodzi tu o brak emocji i woli, ale o uwolnieniu się od przY'viązania. Podobny postulat spotykamy w wielu religiach. Na
przykład według buddyzmu, emocjonalne i wolitywne przywiązanie jest skutkiem
ulegania iluzji i źródłem cierpienia.
W filozofii Irrunanuela Kanta wyciszenie jest aspektem ideału, o k-.órym mówi
imperatyw kategoryczny. Zdaniem filozofa z Królewca, w życiu kaidego człowieka
moralność zaczyna się wraz z odkryciem tego, że każda osoba jest ctiem h' 5iJbie.
Jest ono możliwe tylko wtedy, gdy człowiek uwolni się od egocentry2.:nu, do którego jest przywiązany w naturalny sposób, bo jako istota wolna i rac_j{>nalna- realizuje wyznaczone przez siebie cele. W ten sposób siebie spostrzega jak•) cel ··~ sobie,
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a wszystko inne (też innych ludzi) -jako środek do tego celu. Dopiero gdy czło
wiek uwolni się od tego naturalnego nastawienia, może przyjąć postawę moralną,
w której traktuje innych ludzi tak, jak traktuje siebie -jak cel w sobie 4 .
Nieco inny ideał moralnego wyciszenia znaleźć można w koncepcji autentyzmu Jeana Paula Sartre'a. Autentyzm, zdaniem tego myśliciela, polega na ustaleniu priorytetów i takim ich realizowaniu, by partykularne decyzje nie wchodziły z nimi i ze sobą w konflikt. Priorytety są sprawą wyboru, ale gdy są wybrane,
człowiek jest zobowiązany do wyciszenia tych decyzji, które się z nimi sprzeczne.
\Vyciszenie w tym sensie jest swoistą ascezą, która polega na tym, że człowiek jest
w stanie zrezygnować z tego, co nie jest spójne z nim samym. W wielu sytuacjach,
gdy przeżywa pragnienia niezgodne z własnymi najgłębszymi zaangażowaniami
musi sobie powiedzieć: To, czego mi się teraz chce, nie jest zgodne z tym, czego najgłębiej pragnę.

9.4. Wyciszenie jako warunek kontemplacji religij n ej

Wyciszenie wewnętrzne jest też warunkiem kontemplacji w wielu tradycjach
religijnych. W mistyce chrześcijańskiej oderwanie od własnych pragnień i (stworzonych przez siebie) pojęć jest warunkiem odkrycia i przyjęcia woli Boga. Natomiast w mistycznych tradycjach religii nieteistycznych wyciszenie jest zwykle
drogą zbliżenia się do Absolutu. Na przykład w buddyzmie warunkiem kontemplacji jest mentalne wyciszenie emocji, pojęć i wyobrażeń, by dojść do takiego stanu umysłu (wyzwolenia, oświecenia), gdzie jest cisza (zwana pustką, nirwaną).

10. Podsumowanie
Praca niniejsza miała zaprezentować metodę v.rykorzystania teorii analogii do
interpretacji wieloznaczności wyrażeń na przykładzie pojęcia ciszy. W skazała ona
na szereg związków zachodzących między analogatem głównym a innymi zjawiskami, które można nazywać ciszą. W ten sposób zarysowana została ontologia
zjawiska ciszy. Praca nie rozstrzyga tego, czy wskazana tutaj sieć relacji jest wyczerpująca. Pominięto tu wiele aspektów omawianych analogii (zwłaszcza, gdy
w tym samym przypadku wchodziły w grę różne analogie) oraz analizę niektórych
możliwości. Z pewnością zarysowaną tu ontologię można dalej rozwijać, tworząc
bardziej szczegółowe typologie.

4
Kant opiera teori ę s po łecznego obowiązku i imperaty wu kategorycznego na moralnym postulaci e wyciszenia egocentrycznych pobudek jednostki: "Postępuj tylko według takiej maksymy, dzięki
której możesz zarazem chc ieć , że by s tała się prawem powszechnym'~

