
W języku polskim wiele jest słów, które są w zasadzie nieuchwytne. Zdarza 

się, że warstwa brzmieniowa czy pisana przeczy samemu ich znaczeniu lub 

znaczeniom, stwarzając poczucie paradoksu i absurdu. Podobnie abstrakcyjny 

obraz wywołują tytułowe "Trzy słowa najdziwniejsze" w wierszu Wisławy 

Szymborskiej, jakimi są Przyszłość, Cisza i Nic. Opisują one coś niezaistniałego. 

Zwraca uwagę głównie ich brzmienie, wymowa, akustyka, zupełnie oderwana  

od pierwotnie zamierzonej myśli i wartości w nich zawartych. Równie 

spekulatywnym słowem jest Pustka, której denotacja jest niezwykle rozległa  

i niedookreślona. Warto przyjrzeć się istocie tego wyrazu. 

Pustka orientacyjnie oznacza brak czegokolwiek w czymś. Odnosić się może 

do wielu zjawisk i do wielu sfer życia, jednak, podobnie jak w przypadku słów 

wybranych przez Wisławę Szymborską, można zauważyć pewną nieścisłość  

i rozbieżność pomiędzy znaczeniem a warstwą pisaną i brzmieniową tego wyrazu. 

W chwili wypowiadania słowa Pustka, wypełniamy lukę w powietrzu, przestrzeni 

dźwiękowej przejętej przez ciszę, toteż nie sposób powiedzieć, że nic nie wypełnia 

eteru. Identyczne kuriozum występuje, gdy na niezapisanej kartce zamieścimy 

słowo Pustka. Strona nie jest wówczas już pusta, ponieważ znajduje się na niej 

napis. 

Zdarza się, że człowiek odczuwa Pustkę. Wiąże się to z jego stanem 

emocjonalnym, różnego rodzaju przeżyciami czy doświadczeniami. Nikłe i niejasne 

znaczenie Pustki pozwala stwierdzić, że osoba ta staje się w pewnym stopniu 

obojętna, brak u niej jakichkolwiek chęci, zainteresowania, siły czy motywacji. Nie 

odczuwa żadnych żywszych emocji, poniekąd staje się niewrażliwa. Jednocześnie, 

gdy człowiek czuje obojętność, jest neutralnie nastawiony wewnętrznie  

do bodźców, świata i zjawisk go otaczających, których jest częścią. Przekonanie,  

że człowiek ten niczego nie doznaje i nie przeżywa, jest błędne, ponieważ nawet 

obojętność jest uczuciem. W zdolnościach poznawczych umysłu człowieka, 

podobnych do intuicji, którą ludzie naturalnie się kierują, również kryje się warstwa 

emocjonalna. 



Podobna sytuacja zachodzi w przypadku "pustej" na pierwszy rzut oka 

szklanki. Ktoś przed chwilą wypił znajdujący się w niej napój, nie pozostawiając  

w naczyniu ani jednej kropli. Nie oznacza to jednak, że nic w niej nie ma, znajduje 

się w niej bowiem powietrze. Z logicznego punktu widzenia, jeżeli szklankę coś 

wypełnia, nie można powiedzieć, że jest ona pusta. 

Słowo Pustka znalazło swoje zastosowanie w wielu frazeologizmach. Jednym 

z nich jest związek "coś stoi/świeci/zieje pustkami", który oznacza tyle co miejsce 

wyludnione, pozbawione ludzi czy rzeczy. W języku nieoficjalnym, potocznym, 

używa się również frazeologizmu "pustki w kieszeni", który wyraża całkowity brak 

pieniędzy.  

Pustka jest słowem zadziwiająco metafizycznym i paradoksalnym. Nie 

odzwierciedla w pełni swojego znaczenia, zaś jego cechy semantyczne są bardzo 

zawiłe. Pojęcie tego wyrazu jest względne i zależne od punktu widzenia, sytuacji  

i czynników się na nią składających, jednak warto zastanowić się, czy rzeczywiście, 

używając słowa Pustka, mamy rację, że "nic" nie występuje. 
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