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różne sposoby bronienia się lub też 
ucieczki od tego uczucia. Unikamy 
tego co przypomina nam o lęku, czy-
li o utracie kontroli i stabilności tak 
bardzo nam potrzebnej by normalnie 
funkcjonować. Pewnym rodzajem 
ucieczki, dążeniem do wymazania 
z pamięci widma lęku jest skupienie 
się na rutynie, powtarzalności czyli 
czymś stałym, a więc dającym pewne 
oparcie. Owa „nabywana we wczes-
nym okresie życia rutyna i związane 
z nią środki kontroli to znacznie wię-
cej niż tylko sposoby przystosowania
się do zastałego świata ludzi i rzeczy. 
Umożliwia ona emocjonalną akcepta-
cję rzeczywistości ‘świata zewnętrz-
nego’, bez której stabilna ludzka eg-
zystencja byłaby niemożliwa.”7/ Owa 
cykliczność jest czymś, co daje poczu-
cie osadzenia w przestrzeni. Wszystko 
co przewidywalne staje się pewnym 
punktem odniesienia. Każda czyn-
ność, którą  jesteśmy w stanie bez prob-
lemów powtórzyć daje nam poczucie
spokoju, zaufania do świata ale też 
swoistej władzy. Wykonując dzień po 
dniu określone rytuały, wedle włas-
nych, narzuconych przez nas reguł sta-
jemy się panami sytuacji. Każdy ciąg 
zadań, które realizujemy w pewnym 
porządku daje nam możliwość pewne-
go dystansu do uczucia lęku. „Biorąc 
pod uwagę ścisłe związki łączące lęk, 
zaufanie i interakcję społeczną łatwo 
stwierdzić, że rytuały życia codzien-
nego to mechanizmy obronne.”8/ Lęk 
nadchodzi nagle, podpełza z ukrycia, 
staje się intruzem, który pojawia się 
w sposób chaotyczny i nieprzewidy-
walny. Mnożenie czynności wpisa-
nych w jasny schemat postępowania 
jest jednak tylko próbą walki. Odsu-
wa wspomnienie nieokreślonego stra-
chu. Jednak jest to wciąż oddalanie
problemu bez próby dotarcia do jego 
źródeł, przeciwstawianie jasności 
schematu niejasności uczucia lęku. 
Sama jego natura jest czymś mrocz-
nym, zawikłanym, a co za tym idzie 
odpychającym. Każda walka jednak
wymaga zbliżenia się do niebezpie-
czeństwa, a więc ponownego znalezie-
nia się w sytuacji lękowej. Dobrowolny 
powrót do uczucia silnego, nieuzasad-
nionego strachu jest wyzwaniem, które 
często nas przerasta. Wrogiem staje się 
nasz umysł, więc musimy skazać się 
na długotrwałą i nierówną walkę.
  Swoistym paradoksem jest fakt, iż 
gdyby nie stopień naszego rozwoju
i wynikające z tego bogactwo wyob-
raźni, wszelkie nękające nas wizje nie-
bezpieczeństwa były by dużo uboż-
sze i nie tak straszne. Człowiek potrafi 
być niezwykle kreatywny, lecz krea-
tywność ta ma drugą stronę medalu. 
Otwartość umysłu otwiera czasem 
zbyt wiele drzwi, stwarza zbyt wiele 
możliwości, a jednak owa otwartość 
jest niezbędna abyśmy mogli istnieć. 
Swoista wolność każdego człowieka 
jest darem pozwalającym na pozna-
nie siebie i poznanie świata. „Lęk, jak 
powiada Kierkegaard, w pewnym sen-
sie przychodzi wraz z wolnością. Wol-
ność nie jest bowiem daną własnoś-
cią jednostki ludzkiej, ale bierze się ze 
zrozumienia przez nią rzeczywistości 
zewnętrznej i własnej indywidualnej 
tożsamości w wymiarze ontologicz-
nym. Tak nabyta autonomia jest rów-
noznaczna z poszerzeniem zakresu 
doświadczenia zapośredniczonego, 
czyli możliwości zaznajomienia się 
z własnościami obiektów i zdarzeń 
znajdujących się lub zachodzących 
poza tym, co bezpośrednio dostępne 
doświadczeniu zmysłowemu”.9/ Do-

konujące się w miarę dojrzewania sa-
mopoznanie wiąże się nierozerwalnie 
z poznaniem uczucia lęku, lecz samej 
istoty lęku i jego źródeł czasem nigdy 
nie odkrywamy. Pozostaje ona dla nas 
w obszarze niebezpiecznym, będącym 
poza zasięgiem zmysłów, spowitym 
oparami mroku „nieokreślonego”.
  To, co znajduje się poza granicami 
naszej wiedzy budzi naszą ciekawość, 
lecz może również wzbudzić lęk. Coś, 
co znajduje się poza, a więc coś nie-
wiadomego, niepoznanego, a przez to 
nieokreślonego, znajduje się w sferze
potencjalnego zagrożenia. Lęk zawsze 
jest czymś niestałym. Jest czymś luź-
nym, rozproszonym, trudnym do u-
chwycenia na poziomie naszej świa-
domości, gdyż zazwyczaj czai się on 
pośród tajemnic sfery podświadomej. 
Czasem może wiązać się on ze ślada-
mi pamięciowymi lub przeżytymi sy-
tuacjami. Zawsze jednak wiąże się on 
z poczuciem braku bezpieczeństwa, 
a więc z sytuacją niezaspokojenia jed-
nej z podstawowych potrzeb ludzkich.
Strach wiąże się również z niebez-
pieczeństwem, ale człowiek zawsze
jest w stanie określić jego przyczynę. 
Zagrożenie powoduje w nas urucho-
mienie określonych schematów. „Czu-
jąc niebezpieczeństwo, doświadczamy 
reakcji strachu, która składa się z czte-
rech aspektów: (1) składniki poznaw-
cze – rozpoznanie bezpośredniego za-
grożenia życia lub części ciała; (2)
składniki somatyczne – natychmias-
towa reakcja organizmu na niebezpie-
czeństwo; (3) składniki emocjonalne 
– uczucie przerażenia i panika; (4)
składniki behawioralne – ucieczka, bez-
ruch albo walka (Lang, 1967; Rach-
man, 1978).”10/ Lęk nie wyzwala lecz 
blokuje, wiąże, zamyka, powoduje
uczucie odcięcia i tym samym unie-
możliwia podjęcie działań adekwat-
nych do sytuacji. Natura lęku cechuje 
się specyficzną dwoistością. Jest on 
czymś normalnym i za razem neuro-
tycznym. Normalność lęku polega na
tym, że jest on zawsze generowany 
przez elementy systemu bezpieczeń-
stwa każdej jednostki, jednak jest neu-
rotyczny gdyż ‘nie posiada przedmio-
tu’. Mamy tu do czynienia ze swoistą 
metamorfozą uczucia strachu. W prze-
mianie tej kluczową rolę odgrywa fakt
utraty realności bodźca, oraz niemoż-
ności jego trafnego rozpoznania. Po-
znanie ukazuje nam pole wyboru, ro-
dzaje dróg, którymi możemy podążyć 
by osiągnąć cel. Poznanie przedmiotu
strachu jest równoznaczne z możli-
wością podjęcia decyzji o walce lub 
ucieczce. Jednak sam fakt poznania 
daje uczucie osadzenia w rzeczywis-
tości i wyzwala swoiste uczucie spo-
koju nawet gdy walka jest niemożli-
wa. Pozostaje bowiem droga ucieczki, 
która nie unicestwi zagrożenia, jednak
jest w stanie nie dopuścić do bezpo-
średniego zetknięcia się z tym co groź-
ne. Świadomość przedmiotu strachu 
jest niezmiernie istotna dla prawidło-
wego działania mechanizmów obron-
nych jakie wykształca każda żywa jed-
nostka. „Lęk to w zasadzie strach, któ-
ry na skutek nieświadomych napięć 
emocjonalnych wyrażających ‘we-
wnętrzne niebezpieczeństwa’, nie zaś 
uzewnętrznione zagrożenia, utracił 
swój przedmiot.”11/ Owa strata powo-
duje, że to co groźne lecz pozostają-
ce w otaczającej przestrzeni, zostaje 
wchłonięte do środka i zamknięte 
w nas samych. W tym momencie 
prosty schemat ‘widoczne zagrożenie 
– strach – reakcja’ nagle przestaje być 
czymś jasnym i oczywistym. Zmysły 

nie ogarniają ‘konkretnego’ przez co 
staje się ono ‘nieokreślonym’. Przed-
miot znika, pojawia się natomiast coś, 
co staje się zaledwie widmem przed-
miotu. Specyficzne widmo, a więc sa-
ma groźba wyzwala lęk. Ten czas nie-
określony, czekanie na niewiadomą, 
na tajemnicze ‘coś’, co może nagle 
zmienić się w potwora zdolnego nas 
pożreć staje się gorsze niż sam mo-
ment, gdy wreszcie widzimy ową bes-
tię. Być może nigdy nie będzie nam
dane jej zobaczyć, być może zobaczy-
my ją już za chwilę, stojącą tuż za na-
szymi plecami… Lęk skazuje nas na 
zawieszenie w pustce tej niewiedzy i 
bezlitośnie pozbawia stabilizacji, jaką 
znajdujemy w poczuciu kontroli, w po-
siadaniu wiedzy, przemiany ‘niewia-
domego’ w ‘poznane’.
   Obraz rzeczywistości może ulec 
zmianie, gdyż uczucia i nastroje wpły-
wają na sposób postrzegania otacza-
jącego nas świata. To, co widzimy pod
wpływem silnych emocji może przy-
brać inną postać, przywołać inne sko-
jarzenia. Obraz rzeczywistości jest nie-
pełny, to mapa, na której znajdują się 
białe obszary. Jednakże nie potrafimy 
tolerować owych czystych, nieznanych 
fragmentów. Jedną z zasad jest natura 
horret vacuum, czyli natura nie znosi 
próżni. Swoistą próżnię, czyli owe bia-
łe plamy w obrazie rzeczywistości za-
pełniamy tworami swojej wyobraźni. 
Przestrzenie nieokreślone stają się pre-
tekstem do wylęgania się najróżniej-
szych domysłów, polem do popisu 
naszej fantazji, szczególnie w okresie 
dzieciństwa. Bywa jednak, że niektóre 
zakamarki rzeczywistości pozostaną 
do końca nieodkryte, bywa też, że 
wcale nie chcemy się w nie zapusz-
czać. Pomimo wiedzy o otaczającym 
nas świecie jesteśmy świadomi istnie-
nia ‘niewiadomego’, które może oka-
zać się zdeformowaną kreaturą, kosz-
marem kryjącym się za drzwiami sza-
fy. W ciemnościach pokoju wnętrze 
owej z pozoru niewinnie wyglądają-
cej szafy staje się nagle przestrzenią 
zdolną pomieścić w sobie absolutnie 
wszystko, co stworzy wyobraźnia. 
Możemy podejść, uchylić drzwi i za-
jrzeć do środka tak, jak robimy to w 
ciągu dnia. Jednak otoczeni mrokiem, 
sam na sam z czymś, co może kryć 
się w magicznej, nieprzeniknionej 
otchłani wnętrza szafy, nie jesteśmy 
w stanie uwolnić się od lęku przed 
nieznanym. Uczucie nieokreślonego 
zagrożenia jest zbyt paraliżujące by 
można było nawet lekko odwrócić 
wzrok w kierunku kryjówki czegoś 
obrzydliwego i groźnego. Potwora lub 
setki potworów, wykreowanych przez 
nasz jakże płodny umysł, bestii dużych 
i całkiem niewielkich, oddzielonych 
od nas jedynie cienkimi drzwiczkami 
szafy. W tym tkwi potęga lęku, w nie-
ograniczonej niczym fantazji, którą 
staramy się czasem stłumić wiedzą. 
Wiemy, że przecież nie ma żadnych 
bestii przyczajonych w ciemności. 
Wiemy to, czy jednak w pełni to po-
jmujemy? Jakże mamy pojąć lęk, któ-
ry jest pozbawiony przedmiotu a za- 
razem powoduje, że sami kreujemy 
niezliczoną ilość owych przedmiotów 
strachu. W głowie przepływają nam 
coraz to nowe obrazy widziadeł, lecz 
nie jesteśmy w stanie otworzyć drzwi
szafy i przekonać się, że tak naprawdę 
niczego niezwykłego w niej nie ma. 
Wiemy, że sterta ubrań, którą widzi-
my w ciągu dnia, nie jest w stanie 
zmienić się nocą w stado bezkształt-
nych, czarnych potworków. Oczywiś-
cie, że to wiemy! Ale czy jesteśmy

w stanie to sprawdzić…? W ciemnoś-
ci nigdy nie otwieramy drzwi szafy a 
lęk, który czujemy zawsze podsuwa 
nam pytanie ‘Czy na pewno?’ Pytanie 
to pozostanie bez odpowiedzi dopóki
nie podejdziemy do owej magicznej 
szafy kryjącej się w mroku i nie uchy-
limy jej drzwi. Dopiero, gdy to uczy-
nimy będziemy wiedzieć na pewno.  
Jednak by to się stało musimy prze-
zwyciężyć swój lęk. Obraz szczeliny 
czarnej i wąskiej, lecz na tyle szero-
kiej, aby mogły się przez nią przecis-
nąć koszmarne zjawy, jest obrazem 
prześladującym nie tylko dzieci. Wi-
dok niedomkniętych drzwi skrywają-
cych mrok staje się jednym z symbo-
li lęku od wieków przemierzającego 
ciemność. Trwogi, która wkrada się 
również w umysł jednego z bohate-
rów książki Miasteczko Salem: Oto 
kwintesencja wszystkich ludzkich lę-
ków, pomyślał. Ciemność i tajemniczo
uchylone drzwi.12/ 

  Lęk nieznanego jest jak narośl nie-
zmiernie głęboko wrośnięta w nasza 
psychikę. Niewiadomą zawsze otacza 
mrok, a gdy zawodzą nas zmysły i 
zdobyta wiedza, stajemy się bezradni. 
Walka z lękiem jest działaniem zwią-
zanym z czasem przyszłym. Musimy 
zrobić krok naprzód, wyciągnąć rękę 
i sięgnąć przez jakże gęsty i czarny 
mrok nieznanego, narażając się na ze-
tknięcie się z zagrożeniem. „Gdy ma-
my odwagę przebić się w ciemność 
przyszłości i rozjaśnić ją własnym pla-
nem aktywności, wówczas czas jest
konstruktywny, modelujemy przy-
szłość, jesteśmy jej twórcami (…) gdy
jednak czas przyszły nas przeraża, gdy 
chcemy przed nim uciec, gdy z jego
ciemności wyłaniają się potwory 
śmierci i katastrofy, wówczas jest on 
czasem wrogim, czasem destrukcyj-
nym, który nas bezlitośnie pożera i 
niszczy.”13/ Brak działania, oczekiwa-
nie na mające nadejść niebezpieczeń-
stwo pogłębia lęk, sprawia, że rośnie
on w siłę, podczas gdy my jesteśmy 
coraz słabsi. Towarzyszy nam nie-
pewność, brak poczucia bezpieczeń-
stwa, bo jak niby czuć się bezpiecz-
nym, gdy pośród tajemniczego mro-
ku mogą się czaić nocne zmory. Lęk 
powoduje swoiste oderwanie się od 
otoczenia, dopuszczając tym samym 
możliwość sytuacji całkowicie ab-
strakcyjnej. Wydarzenie rodem z baś-
ni braci Grimm nagle staje się całkiem 
prawdopodobne. Możliwość ujrzenia 
potwora wychodzącego z szafy zosta-
je przeniesiona ze świata abstrakcji 
w przestrzeń świata realnego. Realne 
staje się oczekiwanie na coś niewia-
domego, co w ciemnościach pokoju 
może przybrać całą masę przerażają-
cych kształtów. Nie wiemy, czy za-
grożenie dosięgnie nas za chwilę, czy 
może dopiero za rok, kiedy już za-
pomnimy, a ono którejś nocy spokoj-
nie wypełznie by złapać nas w swoje 
szpony i nigdy nie wypuścić. 
 Gdy nie wiadomo, co nadejdzie, po-
jawia się strach, a gdy oczekiwanie na 
coś potencjalnie groźnego wydłuża się 
może pojawić się lęk. Lęk przed tym,
co może nastąpić, jest związany z oba-
wą przed tym, co może przynieść nam
przyszłość. Bywa, że wydaje nam się 
ona niepewna, niejasna, gdy zatraca-
my zdolność spodziewania się tego, 
co ma się zdarzyć. Lęk jest zawsze 
uczuciem burzącym wewnętrzny po-
rządek. Jest nierozerwalnie zespolony
z ‘niespodziewanym’, bowiem rzeczy 
tajemnicze i nieprzewidywalne bywa-
ją również niebezpieczne. Pod jego 
wpływem czas przyszły zaczyna bu-

dzić w nas obawę, a jednak ta obawa
przyszłości jest w pewien sposób zwią-
zana z ludzką naturą. „Przyszłość jest
chaotyczna i niepewna, gdyż chaos i 
niepewność tkwią w samym człowie-
ku.”14/ Lęk jest również wynikiem 
wielu sprzeczności, z których jesteś-
my zbudowani. Jest wynikiem nie-
możności pogodzenia wewnętrznych 
antagonizmów będących częściami 
naszej jakże skomplikowanej psychi-
ki. Głęboko ukryty lęk tkwi w każdym 
człowieku, posiada on osobną, ciemną 
jamę, o której istnieniu nie chcemy 
pamiętać. Od nas samych zależy jak 
często pozwolimy mu wypełznąć na 
powierzchnię.
  Istnieją wspomnienia lęku prześla-
dujące każdego człowieka. Wspom-
nienia dotyczące wczesnego dzieciń-
stwa, kiedy to wiara w rzeczy niezwy-
kłe nie mogła być jeszcze dostatecznie 
stłumiona przez wiedzę jaką zdoby-
wa się osiągając dorosłość. Przeżycia 
związane z silnym lękiem pojawiają 
się wcześnie w naszym życiu i chyba 
najczęściej dotyczą nieokreślonego 
strachu przed ciemnością. Mamy tu do 
czynienia ze specyficznym rodzajem
przeżycia, nieprzyjemnego doświad-
czenia, które sprawia, że zmienia się 
nasz sposób postrzegania. Pewne sy-
tuacje, przedmioty, odczucia, stają się 
dla nas inne, groźne. Lęk zostaje ukie-
runkowany na coś szczególnego, prze-
chodzi przemianę w strach, który przy-
biera specyficzną postać określaną ja-
ko fobia. Zwykły strach jak i fobia po-
wstają, gdy sygnał dla nas obojętny 
odbieramy w tym samym czasie co 
nieprzyjemne doznanie. Wówczas
sygnał ten zostaje połączony z przyk-
rym doświadczeniem fizycznym lub 
psychicznym. Jednak w przypadku,
gdy doznanie jest wyjątkowo nieprzy-
jemne wówczas sygnał staje się dla  
nas przerażający. Wtedy właśnie mają
miejsce narodziny złośliwego, nękają-
cego nas tworu, zwanego fobią.
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