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  Fobie pobudzają do życia lęki, które 
działają niezależne od życiowego do-
świadczenia. Skupiamy się na przed-
miocie strachu zapominając o złudze-
niu, jakiemu ulegamy. Owo złudze-
nie podobne jest do zniekształcenia 
obrazu, które powstaje, gdy patrzymy 
przez ściany kulistego akwarium. Fo-
bia w przedziwny sposób nagle za-
myka nas w owym magicznym ak-
warium, będącym skuteczną izolacją 
tłumiącą racjonalne myślenie. Zagro-
żenie, którego tak się obawiamy, pod 
wpływem uporczywego strachu staje 
się wyolbrzymione, nieproporcjonal-
ne do realnego niebezpieczeństwa. Te 
swoiste zaburzenia nerwicowe zostały 
podzielone na kategorie ułatwiające 
ich rozpoznanie: fobie społeczne oraz 
fobie specyficzne. Te ostatnie dzielą 
się na cztery rodzaje, czyli fobie przed 
zjawiskami natury, fobie sytuacyjne, 
fobie przez pewnymi zwierzętami i 
owadami, oraz fobie przed zastrzy-
kiem i zranieniem.16/  Wiele fobii spe-
cyficznych rodzi się w okresie dzie-
ciństwa, jednak nie zawsze umierają 
wraz z przejściem w kolejny etap do-
jrzewania. Potrafią one utrzymać się
w okresie dorastania i dotrwać aż do 
wieku dorosłego, gdy pomimo do-
świadczeń i wiedzy wciąż mogą nas 
mamić złudzeniem nierealnych zagro-
żeń. Lęki zaczynają życie, gdy czło-
wiek jest jeszcze nie w pełni rozwinię-
tą jednostką, gdy jest dopiero dziec-
kiem, nowym wśród innych ludzi, no-
wym w otaczającym świecie. Tę no-
wość najbardziej odczuwamy w dzie-
ciństwie, gdyż wtedy zarówno nasze 
ciało jak i umysł są świeże, w trak-
cie rozwoju, a więc podatne na wiele 
sugestii. W tym okresie nie mamy roz-
winiętego systemu odróżniania fikcyj-
nych zagrożeń od realnych, jak rów-
nież trudno nam czasem oddzielić 
prawdę od kłamstwa. Dlatego też 
uczymy się między innymi poprzez 
obserwację ludzi dorosłych, zwłaszcza 
rodziców. Tego typu czerpanie wie-
dzy jest wspólne dla wielu gatunków. 

Obserwacja innych pozwala wyciąg-
nąć wnioski z ich zachowania. Umoż-
liwia również zauważenie i zapamię-
tanie określonych reakcji, szczególnie 
tych związanych z silnymi emocjami 
pod wpływem zagrożenia. Strach, jaki 
odczuwają dorosłe osobniki przenosi 
się na ich młode. „W jednym z badań
młode małpy przyglądały się niespo-
kojnemu zachowaniu rodziców w o-
becności prawdziwych lub sztucznych
węży. Pięć z pośród sześciu młodych 
rezusów zaczęło potem okazywać in-
tensywny i trwały strach przed węża-
mi (…). U ludzkich dzieci fobia może 
powstać wskutek słuchania przeraża-
jących opowiadań o przedmiocie, któ-
ry ma wzbudzić strach (…). Niektóre 
fobie mogą się pojawiać nawet bez 
żadnego skojarzenia.”17/  Dziecko nie 
musi obserwować reakcji rodziców 
na to, co może być groźne. Czerpie 
wiedzę słuchając i chłonąc informa-

cje, nie w pełni zdolne odróżnić te 
‘prawdziwe’ od ‘zmyślonych’. Pojęcie 
fikcji jest czymś nieznanym. Dla ma-
łego dziecka większość oglądanych 
filmów, oraz usłyszanych historii, sta-
je się realna, a przynajmniej prawdo-
podobna. Na razie nie jest zdolne sa-
modzielnie dociekać prawdy, w pełni 
wykorzystywać swoich zmysłów. 
Wystarczą mu opowieści najbliższych, 
zdolne wystarczająco pobudzić wyob-
raźnię i skutecznie zasiać ziarno lęku 
na jakże żyznej ziemi czystego, nie-
winnego dziecięcego umysłu.
 Wyobraźnia staje się niezwykle płod-
na nocą. Wtedy właśnie, w samotnoś-
ci, zagubione wśród mroków swoje-
go pokoiku, dziecko jest pozostawio-
ne sobie i swoim myślom. Świat po-
zbawiony dziennego światła zdaje się 
zmieniać swoją strukturę. Kontury
przedmiotów zacierają się, krawędzie 
nikną rozmywając się w nieokreślo-
nej, ciemnej substancji zalegającej ni-
czym ciężka, czarna mgła. Tajemni-
cza metamorfoza widzialnej przestrze-
ni powoduje zmianę ‘znanego’ w ‘nie-
znane’, ‘wyraźnego’ w ‘niewyraźne’, 
zmianę ‘jasnego’ w ‘mroczne’. Wów-
czas najsilniej można poczuć brak o-
sadzenia w rzeczywistości. Silniejszy 
staje się brak oparcia, brak możliwoś-
ci rozpoznania konkretnych elemen-
tów otaczającej nas przestrzeni. Poja-
wia się coraz mocniejsze uczucie za-
gubienia a lęk staje się bardziej inten-
sywny, gdyż niejednokrotnie może 
zagrażać naszemu poczuciu własnej 
tożsamości, zacierając świadomość 
własnego ‘ja’. Lęk stanowi czynnik 
zakłócający relację pomiędzy nami a
światem obiektywnym. Nasza tożsa-
mość i jej cechy w pewien sposób tra-
cą specyficzną wyrazistość. Ciemność 
sprawia, że czujemy się wchłonięci 
w ową drżącą i nieokreśloną masę, 
skupiającą w sobie czarne majaki 
kształtów, których nie sposób nazwać. 
W mroku zaczynamy zatracać poczu-
cie siebie, zlewamy się z otoczeniem, 
gdyż brak światła nie pozwala nam 
oddzielić od niego kształtu swojej syl-
wetki. Stajemy się bezbronni wobec 
ciemności, ogarniającej nas swoimi 
spokojnymi ramionami, bezwolni 
w uczuciu lęku, jaki budzi w nas jej 
dotyk.
  Czasem jednak siła lęku przekracza 
normalny poziom strachu, jaki odczu-
wamy w nocy. Patologiczny lęk przed 
ciemnością określa się nyktofobią, od 
greckiego słowa νυξ (nux, nukt) – noc, 
i φόβος (phóbos) – lęk, skotofobią 
od σκότος (skotos) – ciemność, lub 
lygofobią, od λυγή (ligos) – zmierzch 
i achluofobią. Niektórzy badacze, po-
czynając od Freuda, uważają strach 
przed ciemnością za manifestację za-
burzeń lękowych związanych z od-
dzieleniem od domu i rodziców, z któ-
rymi łączy nas silna więź emocjonal-
na. Tego rodzaju odcięcie swoistej pę-
powiny silnie wpływa u dziecka na 
utratę poczucia bezpieczeństwa. Może 
to później zaowocować lękiem przed 
samotnością, odczuwaną szczególnie 
w nocy, oraz koszmarami sennymi. 
Lęk jest silnie związany z poczuciem 
braku stabilności, “jest odpowiedzią 
na (nieświadome) poczucie zagrożenia 
integralności systemu bezpieczeństwa 
jednostki. Analiza lęku zaproponowa-
na przez Harry’ego Stacka Sullivana 
jest tu nawet bardziej przydatna niż 
praca samego Freuda. Sullivan zwra-
ca uwagę, że potrzeba bezpieczeństwa 
pojawia się bardzo wcześnie w życiu 
dziecka i ‘jest dla człowieka znacznie 
ważniejsza niż impulsy wynikające 

z uczucia głodu czy pragnienia’.”18/ 
Potrzeba oparcia, poczucia realności 
otaczającego świata, jest czymś nie-
zwykle istotnym, wykraczającym po-
za rozumienie jednostki. Jest częścią 
kodu zapisanego w pamięci naszego 
gatunku. W ciemności silniej może-
my odczuć właśnie owy brak oparcia, 
gdyż wyrazistość przedmiotów zosta-
je zagubiona w mroku. Przestrzeń wi-
dzialna ulega swoistemu zniekształce-
niu. Wkraczamy w świat nocy, w świat 
ułudy i niepewności. Uczucie lęku po-
jawia się w zetknięciu z tajemniczą 
materią mroku. Ciemność powoduje 
swoiste zlanie się ze sobą konturów 
rzeczy wyraźnych i oddzielonych od 
siebie za dnia. Przedmioty zatracają 
swój wygląd, jednocześnie tracąc ce-
chy odpowiedzialne za ich rozpozna-
nie. Niemożność odpowiedniego ozna-
czenia elementów otaczającej nas prze-
strzeni powoduje wzrastające uczucie
niepewności, gdyż nie poznajemy wy-
glądu otoczenia, do jakiego przyzwy-
czaja nas światło. Następuje wyraźne 
oddzielenie wyraźnego, a więc bez-
piecznego dnia i rozmytej, ciemnej, a 
więc niebezpiecznej nocy.
  Ciemność, szczególnie w oczach 
dziecka, jest zjawiskiem, które zabu-
rza realność świata widzialnego, po-
wodując tym samym zaburzenie jego
poczucia bezpieczeństwa. Nasz wzrok 
znacznie pogarsza się przy niedosta-
tecznej ilości światła, gdyż u ludzi 
zmysł ten nie jest przystosowany do 
warunków, jakie panują w nocy. Nie 
możemy już tak bardzo ufać swoim 
oczom, jak to czynimy w ciągu dnia. 
Gdy zaczyna się ściemniać gwar mia-
sta nagle przycicha, milkną zwierzęta, 
powoli zanikają odgłosy życia słysza-
ne za ścianą. Zapada noc i zostajemy 
sami. Ten szczególny rodzaj samot-
ności szczególnie doskwiera małym 
dzieciom, usiłującym zasnąć w ci-
chym pokoju, leżąc na otulonym mro-
kiem łóżku. We wszechobecnej ciszy 
każdy najmniejszy szmer czy najlżej-
szy trzask nagle stają się wyraźniejsze. 
Za dnia dźwięki te pozostają nieza-
uważone, jednak w nocy nagle nabie-
rają znaczenia. Stają się niezwykłe, za-
kłócające tajemniczy, niemal przytła-
czający spokój pustego, a zarazem 
pełnego ciemności pokoju. Atmosfera 
tajemnicy kryjącej się w mroku staje 
się dominująca na tyle, by rozluźnić 
wodze fantazji. Wolność umysłu sta-
je się przekleństwem, gdy nie umie-
my nad nią zapanować, a bogactwo 
form, jakie lęgną się w ciemnych kryp-
tach naszej jaźni jest zbyt wielkie, by 
można je było przyjąć bez uczucia lę-
ku. Katakumby w podziemiach na-
szego umysłu mają zbyt wiele mrocz-
nych korytarzy. Zbyt wiele krypt za-
pełnionych cieniami strasznych wi-
dziadeł, które w nocy wyślizgują się 
by ucztować w ciemnościach naszej 
pamięci. Wychodzą zmuszając nas do 
myślenia, do ponownego powołania 
ich do życia w ciemnościach naszego 
pokoju. 
  Szczodrość ludzkiego umysłu obja-
wia się niekiedy mnogością tworów, 
jakie z ciemności wydobywa wyob-
raźnia. „(…) człowiek swymi struk-
turami czynnościowymi daleko wy-
kracza poza konkretność życia, jego 
świat fantazji jest znacznie bogatszy 
niż u zwierząt. Lęk nie jest tylko sy-
gnałem konkretnego zagrożenia, ale 
tego, które w tym świecie fantazji się 
tworzy. Człowiek więcej boi się two-
rów własnego umysłu niż konkretnej 
rzeczywistości. (…) Świat ten niejed-
nokrotnie daleko odbiega od świata re-

alnego (…) zmienia się ze świata dnia 
w świat nocy, tym bardziej zapełnia 
się strukturami normalnie tkwiącymi 
poniżej progu świadomości, tym bar-
dziej jest tajemniczy, niewiadomy i 
straszny.”19/ Zwłaszcza w okresie 
dzieciństwa furtkę do tego mrocznego 
ogrodu często pozostawiamy niedom-
kniętą. Lęk rodzący się w ciemnoś-
ciach staje się kluczem otwierającym 
sekretne przejście. Ukazuje ono drogę 
prowadzącą wprost do wrót niezwy-
kłego, lecz wciąż tajemniczego pała-
cu, jakim nocą staje się nasz umysł. 
Kryje on mroczną komnatę, która mie-
ści wszystkie straszydła, jakie dziecię-
cy umysł jest w stanie spłodzić. Wy-
kluwają się z czarnych jaj, jedne po 
drugich i na zawsze zostają ukryte 
gdzieś w labiryntach naszej pamięci. 
Zapominamy o nich, lecz czasem, gdy 
jesteśmy już dorośli one znowu potra-
fią wypełznąć z któregoś z zaułków 
naszej podświadomości, otworzyć 
swoje ślepia i spojrzeć na nas. Potra-
fią, pomimo upływu wielu lat zmusić 
nas byśmy sobie o nich przypomnieli 
i znów poczuli smak zimnego lęku. 
Ten lęk przychodzi w nocy, gdyż ciem-
ność czyni nas słabszymi. Jednym ze 
źródeł tej słabości jest niestałość i nie-
rozpoznawalność przestrzeni spowitej 
mrokiem. Wchodząc do jasnego po-
mieszczenia zastajemy obraz, jaki za-
pamiętaliśmy. Jednak za każdym ra-
zem, gdy wejdziemy do ciemnego po-
koju jego wygląd zdaje się ulegać sub-
telnym zmianom. Nic w przestrzeni 
spowitej czerniejącym, mrocznym dy-
mem, nie jest do końca stabilne i pew-
ne. Ciemność podobnie do krzywego 
zwierciadła potrafi ukazać świat nie-
pokojąco zniekształcony. Nocą czło-
wiek zbyt często czuje się samotnym, 
jedynym widzem, który pomimo lęku 
obserwuje owe przedziwne przemia-
ny. Owa niezwykłość ciemnej prze-
strzeni staje się jeszcze bardziej obca, 
niezrozumiała i przytłaczająca. 
  W samotności mroku trudno wal-
czyć z lękiem, a niemożność pokona-
nia go jeszcze podsyca uczucie silne-
go niepokoju. „W nocy nasila się po-
czucie osamotnienia, człowiek zosta-
je sam ze swoimi myślami, lękami, 
groźnymi wizjami. Sama ciemność 
budzi niepokój, zmienia się obraz rze-
czywistości; staje się on tajemniczy, 
groźny, człowiek czuje własną wo-
bec niego bezsilność. Za dnia świat 
z powrotem staje się zwyklejszy i przy-
stępniejszy.”20/ Noc jest czasem snu,
a gdy śnimy stajemy się bezbronni. 
Dominujące staje się pragnienie aby 
doczekać świtu. Niczego nie chcemy 
bardziej jak tylko dotrwać bezpiecznie 
do wschodu słońca i uniknąć pożarcia 
przez wygłodniałe potwory kryjące się 
w mrocznej mgle. Towarzyszy nam
wspomnienie ulgi, jaką odczuwamy 
wraz z widokiem pierwszych promie-
ni przebijających ciemność niczym
świetliste strzały. Jednak zanim na-
dejdzie dzień musimy czekać samot-
nie na moment gdy wreszcie zdołamy 
zasnąć. Lecz nawet podczas snu nie 
jesteśmy wolni od uczucia lęku, gdyż 
wtedy właśnie otwierają się ciemne 
wrota naszej podświadomości. Zasy-
piając uciekamy przed koszmarami 
nocy, ale jednocześnie obawiamy się 
koszmarów, jakie możemy spotkać za-
mknięci w objęciach Morfeusza. „Sny
są jedynie filmami myśli, skrawkami
wspomnień z życia na jawie, z których 
ludzki umysł, niechętnie pozbywają-
cy się czegokolwiek, tka dziwne gobe-
liny na krosnach podświadomości.”21/ 
A jednak wszystkie wydarzenia, jakie 

przeżywamy we śnie, są znacznie sil-
niejsze niż w rzeczywistości realnej. 
Silniejszy jest też lęk wynikający z nie-
możności walki z niebezpieczeńst-
wem i ogarniające nas niejednokrot-
nie uczucie zagubienia w przestrzeni 
pozbawionej niemal wszystkich zasad 
logiki. Pod kurtyną powiek ukazują 
się nam przedstawienia z sennego 
teatru, wizje zawierające elementy 
wyśnione przez wieki, pojawiające 
się w snach wielu ludzi. Śnimy obra-
zy zaczerpnięte jakby z wielkiej księ-
gi symboli, pisanej podczas naszej 
ewolucji. W tej księdze lęk staje się 
substancją, którą przesiąknęły niemal 
wszystkie jej strony. „Lęk ludzki mie-
ści w sobie całą historię ewolucji ga-
tunku i odzywają się w nim archaicz-
ne formy, do dzisiejszych warunków 
życia człowieka już zupełnie niedo-
stosowane. (…)  W marzeniach sen-
nych przeżywa się niejednokrotnie
sytuacje zagrożenia, które nie odpo-
wiadają zagrożeniom aktualnym, a są 
jakby reminiscencją z dawnych epok 
ewolucyjnych. Śnią się nam różne baj-
kowe potwory i gady, sceny wzajem-
nego pożerania itp. Trudno tłumaczyć
tego typu treści snów wpływem ba-
jek, raczej trzeba przyjąć Jungowską 
koncepcję archetypów. (…) Każda 
epoka ma takie kataklizmy, które mo-
gą zasilać treść snów w tym i w dal-
szych pokoleniach. W ten sposób sy-
gnał lękowy oprócz indywidualnego
znaczenia ma znaczenie kolektywne. 
Człowiek w swym repertuarze sygna-
łów lękowych prócz własnych ma te, 
które należą do historii całej ludzkoś-
ci, a nawet całego świata zwierzęce-
go. Stąd częściowo wywodzi się za-
wodność sygnałów lękowych (…).”22/

W naszych genach zapisana jest histo-
ria tak stara, jak stary jest nasz rodzaj
ludzki. Lęk zapisał ją w naszej pod-
świadomości i nic nie jest w stanie jej 
wymazać. Reakcje lękowe można za-
obserwować już u niemowląt, na przy-
kład, gdy zobaczą coś nieoczekiwa-
nego. Już w tym najwcześniejszym 
okresie życia, jakim jest niemowlęc-
two, lęk staje się jednym z podstawo-
wych odruchów. Wobec tego szcze-
gólnego odczucia jesteśmy bezbronni i 
pozostajemy tacy aż do śmierci. Każda 
walka z lękiem może go stłumić, ode-
brać mu narzędzia kontroli. Nigdy jed-
nak nie zdołamy całkowicie wyplenić 
go z naszej psychiki, gdzie potrafi roz-
plenić się niczym złośliwy chwast. 
Lęk, jaki odczuwamy w ciemności jest 
czymś pierwotnym, bo sama ciem-
ność to zjawisko pierwotne, prastare, 
poprzedzające początki istnienia. Lęk
ten przychodzi, gdy nasza podświado-
mość powraca do tamtych mroków. 
Przywołuje mroki przedistnień, chaos 
jeszcze nie napiętnowany światłem. 
Upojony ciemnością, czysty w swej 
nieokreślonej materii wypełniającej 
jego łono, które dopiero miało zapeł-
nić się rozmaitymi tworami. Świat zro-
dził się w pustce kosmosu, w zimnym 
mroku, a my sami przychodzimy na 
ten świat z ciemności łona matki.
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