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Wstęp

 W mojej pracy staram się zbliżyć do 
wyjaśnienia zagadki odwiecznego lę-
ku przed ciemnością. Staram się sięg-
nąć możliwie jak najgłębiej, aby wy-
dobyć istotę mroku jako szeroko po-
jętego zjawiska. Podaję również wy-
brane przeze mnie przykłady obecnoś-
ci pojęcia i zjawiska ciemności w róż-
nych kulturach, oraz dziełach powsta-
łych na przestrzeni wieków. Mam jed-
nak świadomość tego, że moja praca 
jest próbą uchwycenia tego, co nie-
uchwytne. Mrok, jego symbolika i 
wszystko, co się z nią wiąże, pozo-
stawiło swoje ślady we wszystkich 
częściach świata. Ciemność jako zja-
wisko pozostaje czymś niepoznawal-
nym – znika z chwilą, gdy pojawia 
się światło. Czerń absolutna jest po-
czątkiem i końcem pozostaje więc po-
za naszym zasięgiem. Wszelkie dro-
gi prowadzące do jej głębi pozostają 
skryte w cieniu tajemnicy. W mojej 
pracy staram się podążyć jedną z tych 
dróg. Jak pisał Albert Camus: Jestem 
w ciemności i próbuję widzieć jasno.

Rozdział I

Mroczny lęk

1.1. Lęk i strach.          

 Rodzimy się skazani na piętno lęku, 
który towarzyszy nam od momentu  
gdy pierwszy raz otwieramy oczy 
na nowy, nieznany świat, w który 
gwałtownie wpadamy wprost z bez-
piecznego łona matki. W miarę na-
szego rozwoju powoli uczymy się 
akceptować to uczucie. Czy jednak 
w pełni je rozumiemy i czy jesteśmy 
w stanie zaakceptować je bez cienia 
sprzeciwu? Czy lęk, który pomimo 
naszej siły fizycznej i wiedzy ma nad 
nami władzę  może być w pełni przez 
nas zrozumiany i przyjęty jako część 
ludzkiej natury? Czy wreszcie uczucie,
które towarzyszy nam aż do śmierci  
może być czymś więcej niż powodem 
do wstydu lub gniewu? Czym jest owo 
nieokreślone wrażenie niepokoju, za-
stanawiająca drętwota, zimna, oble-
piająca ciało i umysł magiczna, nie-
widzialna materia? Gdzie leży źródło, 
przyczyna, dla której pajączek strachu 
wspinający się powoli po kręgosłupie 
naszej świadomości nagle oplata nas 
pajęczyną krępującą umysł i ciało?
   Lęk sam w sobie nie jest czymś 
negatywnym. Powstał on jako jeden 
z bardziej przydatnych mechanizmów 
obronnych i pomimo swojego prymi-
tywizmu od zarania dziejów spełnia 
swe zadanie. „Fizyczny aspekt lęku 
ma swoje korzenie w instynkcie sa-
mozachowawczym – automatycznej 
reakcji na niebezpieczeństwo lub za-
grożenie. (…) Lęk spełniał ważną fun-
kcję ochronną w życiu naszych przod-
ków, wywołując automatyczną reak-
cję podjęcia natychmiastowego dzia-
łania (tj. atak lub ucieczkę), gdy sta-
wali oni w obliczu zagrożenia (…).”1/ 
W przypadku gdy uczucie to jest uza-
sadnione, logicznie wytłumaczalne i 
krótkotrwałe nie budzi naszego sprze-
ciwu. Jednak ludzki umysł pełen jest 
pułapek. Podświadomość strukturą 

przypomina setki, być może tysiące 
labiryntów, a w każdym z nich czyha 
Minotaur gotowy znienacka zaatako-
wać wykorzystując każdą chwilę sła-
bości. „Lęk jest zjawiskiem powszech-
nym w przeżyciach człowieka (…).”2/ 
Naszą słabością jest jednak podatność 
na uczucie, które jest uczuciem nie-
zdrowym, szkodliwym i niepotrzeb-
nym – lęk będący pasożytem mniej 
lub bardziej utrudniającym egzysten-
cję. Podobny jest on do małego po-
tworka, który siedzi przyczajony w 
ciemnym zakamarku naszego umys-
łu i wypełza w najmniej oczekiwa-
nym momencie. W przypadku realne-
go zagrożenia uczucie trwogi jest cał-
kowicie uzasadnione, gdyż pojawia 
się w formie ostrzegawczego sygna-
łu jeszcze zanim organizm zetknie się 
bezpośrednio z zagrożeniem. Cokol-
wiek nam zagraża w przypadku pra-
widłowego mechanizmu jesteśmy w 
stanie bez większych problemów o-
kreślić źródło zagrożenia i powód nie-
pokoju. Bywa jednak, że lęk, który 
pierwotnie miał nas chronić, przeista-
cza się w coś niezwykłego. Staje się 
czymś niezwykłym i niezrozumiałym 
co sprawia, że nie jesteśmy w stanie 
tego do końca ogarnąć i sprecyzować. 
Niemożność spełnienia naturalnej po-
trzeby poznania i „zaszufladkowania” 
lub chociaż w przybliżonym stopniu 
porównania z tym, co jest nam zna-
ne, potęguje uczucie niepokoju.
  Istnieje granica pomiędzy uczuciem 
lęku a uczuciem strachu. „Poznaw-
czym składnikiem strachu jest myśl, 
że istnieje wyraźne i konkretne nie-
bezpieczeństwo, podczas gdy po-
znawczym składnikiem lęku jest ocze-
kiwanie bardziej rozproszonego i nie-
jasnego zagrożenia. Strach można u-
tożsamiać z konkretnym zagrożeniem 
życia lub ciała (…). W stanie lęku ra-
czej myślimy: „Czuję, że może się 
zdarzyć coś strasznego, ale nie wiem 
co to będzie. (…) W strachu czujemy 
się jednak zmuszeni do działania (bez-
ruchu lub ucieczki), w stanie lęku nie 
mamy pewności, co robić.”3/ Owa 
niepewność bywa gorsza od samego 
źródła problemu. Stan zawieszenia, 
niemożność uzasadnienia lęku powo-
duje, iż jest on trudny do przezwy-
ciężenia. Nie jesteśmy w stanie wal-
czyć z niewidzialnym wrogiem, wro-
giem, który tylko pozornie daje się o-
kreślić. Sama konieczność takiej wal-
ki wyzwala w nas jeszcze silniejsze 
emocje. Swoiste odcięcie i blokada 
normalnych procesów myślowych po-
wodują, że podczas odczuwania silne-
go lęku nie jesteśmy w stanie trafnie 
ocenić sytuacji. W okresie działania 
owego specyficznego paraliżu zatra-
camy zdolność spojrzenia z dystansu. 
„Owa katastroficznie błędna ocena 
sytuacji powoduje, iż doznania te wy-
dają się o wiele niebezpieczniejsze niż 
są w rzeczywistości.”4/ Wciąż wzma-
ga się nasza niepewność, boimy się 
czegoś, lecz nie potrafimy wytłuma-
czyć dlaczego, a to z kolei powięk-
sza naszą frustrację zamykając nas 
w błędnym kole. Owa nieokreślona 
przestrzeń, w jakiej więzi nas lęk by-
wa podobna do cienkiej szklanej kuli, 
w której wnętrzu świat wydaje się cał-
kiem inny. Sztywniejemy umysłowo 

i cieleśnie, maksymalnie skupieni, od-
ruchowo napinając mięśnie. Każdy 
człowiek, odczuwający silny lęk, nie 
jest w stanie skupić się na innych do-
znaniach. Uczucie przekraczające zwy-
kły strach jest zbyt intensywne, aby
mógł nad nim samodzielnie zapano-
wać. „Staje się niewolnikiem swoje-
go lęku”.5/ Straszna jest świadomość 
faktu, iż zagrożenie tak na prawdę tkwi 
nie na zewnątrz owej magicznej szkla-
nej kuli, w której zamyka nas uczu-
cie lęku. Jest nim sam strach, który 
gnieździ się w nas samych, drążąc 
niczym złośliwy robak, którego nie 
jesteśmy w stanie zobaczyć. Silne 
przeżycie, wspomnienie, którego nie 
chcemy pamiętać, obraz, który wy-
wołał w nas określone skojarzenie, 
stają się pretekstem, impulsem, w wy-
niku którego zaczyna w nas kiełko-
wać ziarenko niepokoju. Powoli wzra-
sta ono w ciemności tajemnicy, by 
w pewnym momencie dać o sobie 
znać w postaci doznań silnych, nie-
przyjemnych i nagłych, od których 
uciekamy, chowając się w przestrzeń 
nam znaną i bezpieczną. Jednak u-
porczywe odsuwanie od siebie przyk-
rych wspomnień nie zwalcza prob-
lemu a jedynie oddala go w czasie. 
„Lęk, jak powstał, tak i mija bez u-
chwytnej przyczyny, stopniowo lub 
nagle przychodzi uspokojenie, połą-
czone zwykle z uczuciem dużego 
zmęczenia i oczywiście ulgi, że kosz-
mar lęku minął.”6/ Odszedł, wresz-
cie zostawił nas w spokoju. Jesteśmy 
jednak świadomi tego, że on nigdy 
nie znika całkowicie, czając się by 
w pewnym momencie powrócić i po-
nownie przejąć nad nami kontrolę.
  Niebezpieczeństwo jest oddalone 
w czasie, nie wiadomo, czym ono 
jest, ale na pewno już na nas czyha 
i nie może się doczekać, kiedy nas 
wreszcie dopadnie. Z lękiem zawsze 
wiąże się czas przyszły, oczekiwanie 
na niewiadomą, na coś, co może się 
wydarzyć, spaść nagle lub wypełznąć 
znienacka zza półotwartych drzwi 
pokoju. Coraz silniejszy niepokój bu-
dzi fakt wyczekiwania, ale też groźba 
samego uczucia zbyt intensywnego 
strachu. Sama wizja zbliżającego się 
potencjalnego niebezpieczeństwa cza-
sem wyzwala silniejsze negatywne
emocje niż w obliczu realnego zagro-
żenia. Samo „nieznane” przez swój 
nieokreślony byt staje się straszniejsze 
od „znanego”, gdyż nie umiemy przy-
gotować się na przyjście czegoś, cze-
go nie umiemy opisać. Trwoga zwią-
zana z widmem, którego nie ogarnia-
my zmysłami, towarzyszy nam od 
początków istnienia naszego gatunku 
i jest silnie zakorzeniona w ludzkiej 
psychice. Boimy się tego czego nie 
rozumiemy lub też nie jesteśmy w sta-
nie pojąć pomimo zdobytej wiedzy. 
W sferach ciemnych, pozostających 
poza marginesem poznania, jesteśmy 
zmuszeni błądzić prowadzeni jedynie 
przez swoje domysły.
  Lęk już w okresie naszego dzieciń-
stwa pozbawia nas kontroli zarówno 
nad naszym ciałem jak i umysłem. 
W czasie swojego panowania staje się 
on władcą absolutnym. Dla nas ten
rodzaj specyficznej tyranii jest nie do 
zniesienia, dla tego wykształcamy 
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CIEMNOŚĆ
  By³ to znak dla owych czterech 
cieni tak niebezpieczny, ¿e zaczê³y 
siê wycofywaæ bez najmniejszego 
szmeru, nie spuszczaj¹c z siebie 
wzroku, w obawie, ¿e mog³yby zo-
staæ naruszone nowe, odleg³e obszary 
i wszystko w milczeniu rozpad³oby 
siê w gruzy. Zosta³yby tylko hiacynty, 
w³adcy skarbów tego ogrodu.  ¯adna 
ze zjaw nie widzia³a, jak znikaj¹ inne, 
bo wszystkie wycofywa³y siê jedno-
czeœnie, st¹paj¹c na palcach.  Zaledwie 
jednak rozerwa³ siê magiczny kr¹g tej 
czwórki uwolnionej od wzajemnej 
wiêzi wzroku, grupka rozbieg³a siê 
w panice.  Trzy cienie przeskoczy³y 
przez ogrodzenie jak koty, a czwarty, 
rozdygotany, jakby powiêkszony, wy-
cofa³ siê a¿ do drzwi pokoju, krzykn¹³ 
i rzuci³ siê do ucieczki.
  Trzej przebrani m³odzieñcy, któ-
rzy wed³ug niefortunnego kaprysu 
Koguta mieli zrobiæ niespodziankê 
na balu, zostali triumfalnie przyjêci 
przez rozbawionych goœci.  Muzyka 
umilk³a i obejmuj¹ce siê jeszcze pary 
zobaczy³y trzech zdyszanych przebie-
rañców, stoj¹cych przy drzwiach jak 
¿ebracy.  Widok ten wywo³a³ ogóln¹ 
weso³oœæ.  Po wielu próbach goœcie 
musieli zrezygnowaæ z okrzykniêcia 
ich królami balu, bo przebierañcy ani 
na chwilê nie chcieli siê rozstaæ -
pierwszy wysoki, drugi gruby, trzeci 
m³ody, pierwszy wysoki, drugi gruby, 
trzeci m³ody, dysharmonia i jednoœæ, 
milcz¹ce twarze pod trzema maskami, 
ka¿da chwiej¹ca siê w innym rytmie.
  W tym samym czasie w domu po-
œród hiacyntów pozapala³y siê wszys-
tkie œwiat³a.  Dziewczynka siedzia³a 
w salonie.  Babcia, z siwymi w³osami 
zaplecionymi w warkoczyki, trzyma-
³a szklankê z wod¹, matka g³adzi³a 
ciemne w³osy córki, a ojciec prze-
szukiwa³ dom.  Dziewczynka nie 
umia³a nic wyt³umaczyæ – wydawa³o 

siê, ¿e wszystko powiedzia³a swoim 
krzykiem.  Jej twarz by³a mniejsza 
i jaœniejsza – ca³e pracowite dzie³o 
jej dziewiêtnastu lat rozpad³o siê, 
znów by³a ma³¹ dziewczynk¹.  Ale, 
ku przera¿eniu rodziny, we w³osach 
opadaj¹cych na jej odm³odzone czo³o 
pojawi³o siê bia³e pasemko. Poniewa¿ 
trwa³a w bezruchu, uparcie wpatrzo-
na w drzwi, zostawili j¹ w spokoju, 
sami zaœ, dr¿¹c z zimna w nocnych 
koszulach, wyszli ze œwieczkami do 
ogrodu na poszukiwania.  Po chwili 
p³omyki œwiec zaczê³y tañczyæ w 
ciemnoœciach.  Bluszcze zwija³y siê, 
gdy pada³o na nie œwiat³o, pod noga-
mi szukaj¹cych skaka³y ¿aby, wœród 
liœci chwilami z³oci³y siê owoce.  
Zbudzony ze snu ogród to stawa³ siê 
wiêkszy, to mala³, lata³y sennie nocne 
motyle. Wreszcie staruszka doskonale 
znaj¹ca wszystkie klomby wskaza³a 
jedyny widoczny œlad – jeszcze ¿ywy 
hiacynt ze z³aman¹ ³odyg¹... A wiêc to 
prawda, coœ siê sta³o. Wrócili, pozapa-
lali wszystkie œwiat³a i spêdzili resztê 
nocy na poszukiwaniach.
   Tylko troje dzieci spa³o g³êbokim 
snem.  Dziewczynka stopniowo od-
zyskiwa³a swój prawdziwy wiek. Ona 
jedna nie zaprz¹ta³a sobie g³owy po-
szukiwaniami. Ale reszta rodziny by³a 
ostro¿na i niespokojna. A poniewa¿ 
panuj¹ca w tej rodzinie harmonia by³a 
kruchym wytworem wielu starañ i 
pewnej dozy k³amstwa, wszystko siê 
rozpad³o i musia³o byæ budowane 
od pocz¹tku – babcia znów gotowa 
siê obra¿aæ, ojciec i matka zmêczeni, 
dzieci nieznoœne.  Wydawa³o siê, ¿e 
ca³y dom czeka³, a¿ kiedyœ po kolacji 
znów powieje rodzinnym ciep³em. Co 
byæ mo¿e wydarzy siê w jak¹œ inn¹ 
majow¹ noc.

prze³o¿y³a KRYSTYNA SABIK

Bożena Ptak

Wrześniowy wieczór

Niebo dziś dławi się gwiazdami
bezsenność dawne dni wydłuża
wkradają się ci co przed nami
i anioł stróż gdzieś się zapodział
może sam zasnął w kącie modlitw...
gwiazdy jak manna lecą z nieba
tak późno a tak jasno wokół
i tylko cisza mi dolega
pamiętać
zapomnieć
słowa ususzyć w głębi krtani
i lepszych zdań już nie budować
by nie udławić się nadmiarem
i w czas odlecieć stąd na gapę

W kratkę

Kupiłam sobie kajet w kratkę
by wierszy więcej nie układać
nieforemnych
przeliczam sylaby na nutki
na bok odkładam głoski otwarte
i buduję im skrzydła
do wysokich lotów
zarobię sobie na wieczorową sukienkę
na premierze postawią mnie na scenie
dostanę zgodnie ze scenariuszem
wyreżyserowany bukiet
w dłoń delikatnie wezmę kieliszek
napełniony do połowy
winem czerwonym i cierpkim
a potem w domu naleję sobie porządnego drinka
odetchnę z ulgą
i znowu zadrży mi ręka
dopiero późnym wieczorem
otworzę sobie zeszyt w kratkę...


