
 14   nr 213 - LISTOPAD 2014

MAGDALENA GĄSIOROWSKA

CIEMNOŚĆ (3)
Rozdział II

Pojęcie ciemności 
w wybranych kulturach

2.1. Substancja mroku.

  Ciemność pierwotna, prapoczątek, 
czarna jednia, poprzedzająca wszelkie 
zróżnicowanie jest ciemnością stano-
wiącą rdzeń, wokół którego narastała 
tkanka świata. Ona była pierwsza, sta-
nowiła materię, z jakiej światło wydo-
było kolejne formy. Lecz zanim poja-
wił się pierwszy blask mrok chaosu 
pozostawał czysty, dziewiczy, będący 
pustką otchłanną. Była to czerń jesz-
cze uśpiona, zalegająca wszędzie bez 
życia, dopiero światło zasiało w niej
pierwsze ziarno bytu. Wtedy dopiero 
ciemność zyskała miano przeciwień-
stwa blasku, zaś wszelkie twory, jakie 
wyszły z łona chaosu uległy działaniu
siły jasnej, nadającej im porządek i hie-
rarchię. „Poprzedzające fiat lux mroki 
w symbolice tradycyjnej wyrażają za-
wsze stan potencji nierozwiniętych, 
umożliwiających chaos. Dlatego ciem-
ność rzutowana w świat już po poja-
wieniu się światła ma charakter reg-
gresywny. Stąd też tradycyjnie utoż-
samia się ją z zasadą zła i z nie subli-
mowanymi siłami niższymi.”23/ Czerń 
otchłanna pozostała jednak czernią 
niepojętą, źródłem bytu, tajemnicą naj-
głębszą, a więc pytaniem, zadawanym 
od niepamiętnych czasów. Jednak by 
poznać odpowiedź musimy wpierw 
zanurzyć się w niebyt doskonałej ciem-
ności. A gdy najczystszy mrok osiągnie 
z nami jedność, wówczas dane nam 
będzie sięgnąć do jądra naszego bytu.
  Mrok współistnieje ze światłem to-
warzysząc nam przez całe nasze życie. 
Z ciemnością oswajamy się od okresu 
niemowlęctwa, kiedy to zaczynamy 
powoli przetwarzać docierające do nas 
informacje z otoczenia. Wtedy rozbu-
dza się nasza ciekawość, chęć ogar-
nięcia tego, co jesteśmy w stanie sięg-
nąć wyciągając malutkie rączki. Wów-
czas objawiają nam się możliwości 
i cechy własnego ciała, które zaczyna 
być czymś ‘naszym’ i ‘swoim’ w świe-
cie wciąż poznawanym, ale jednak 
wciąż ‘niewiadomym’. „Własne ciało 
jest ‘prawdziwe’, a świat otaczający 
jest ‘złudą’, gdyż cechą złudy jest 
ustawiczna zmienność. To, czego mo-
żemy dotknąć, zetknąć z naszym cia-
łem, nabiera cech prawdziwej rzeczy-
wistości. Już maleńkie dziecko jest 
‘niewiernym Tomaszem’ i bierze wi-
dziany przedmiot do rączki, a potem 
wpycha do ust. Chce w ten sposób 
wchłonąć świat otaczający w siebie, a 
jednocześnie jest to najlepszy spraw-
dzian jego rzeczywistości. To, co nie 
jest w bezpośrednim kontakcie z na-
szym ciałem, ma zawsze cechy ułu-
dy, abstrakcji, nierzeczywistości.”24/ 
Z mroku wyłaniają się najróżniejsze 
kształty często okazujące się iluzją. 
Rzeczywistość widzialna, zniekształ-
cona przez ciemność, staje się nagle 
zupełnie innym, magicznym świa-
tem, niepodobnym do królestwa dnia. 
Przestrzenie pokoi nagle stają się jak-
by ciaśniejsze, przedmioty przybierają 
formy nieokreślonych plam o roze-
drganych krawędziach. Wszystko jest 

spojone ze sobą w mrocznej, niemal 
lepkiej zawiesinie. W ciemności, której 
nie przecina żaden promień światła,
my sami możemy niemal poczuć jej 
ciężkość. Poczuć esencję tego niezwy-
kłego, smolistego syropu, w którym
tonie rzeczywistość. Czerń nieprze-
nikniona i nieogarnięta czyni niewiel-
ki pokoik otchłanią bez granic a nas
ślepcami pożartymi przez nicość. 
Ciemność wchłania nas bez reszty są-
cząc się aż pod powieki i nie pozwa-
lając na znalezienie żadnego punktu 
odniesienia – wszędzie, gdziekolwiek 
spojrzymy jest czerń. Czerń, gdy za-
mykamy i otwieramy oczy, czerń, 
gdziekolwiek odwrócimy głowę, 
gdziekolwiek wyciągniemy rękę. Naj-
mocniej człowiek jest w stanie zespo-
lić się z ciemnością w głębinach mo-
rza czy też oceanu. W swoistym sta-
nie nieważkości tonie w nieprzenik-
nionym mroku, nie mając przestrze-
ni, która mogłaby go ograniczyć. 
Jednocześnie zostaje jakby zamknięty 
w magicznym kokonie najgęstszej 
materii czerni otulającej szczelnie jego 
ciało. Wtedy właśnie być może zdol-
ny jest otworzyć jedną z furtek pod-
świadomości i powrócić do pierwot-
nych wspomnień z bezpiecznego łona 
matki.  
  Człowiek jest istotą wychodzącą 
z bezpiecznego mroku, prosto w sfe-
rę jasności, w której pozostajemy aż 
do zachodu słońca. Jesteśmy z reguły 
aktywni za dnia, noc jest dla nas cza-
sem odpoczynku, czasem snu. Wtedy 
zapadamy w letarg, jesteśmy bardziej 
narażeni na niebezpieczeństwo. Jed-
nak, gdy nie śpimy budzi się nasza 
wyobraźnia a umysł powoli przestaje 
odmawiać nam posłuszeństwa. Myśli 
stają się sługami mroku, stłoczonego 
wokół nas chmarą pląsających cieni. 
„Człowiek jest zagrożony nocą swej 
podświadomości (…). Z otaczającej 
rzeczywistości wyłaniają się koszma-
ry grożącego niebezpieczeństwa za-
równo zewnętrznego, jak wewnętrz-
nenego.”25/ W mroku mieszkają po-
twory karmiące się naszą wyobraź-
nią. Mnożą się gdzieś w dziecięcym 
umyśle i odchodzą w niepamięć, lecz 
nigdy nie umierają. Obrazy prześladu-
jące nas w najwcześniejszych latach 
naszego życia stają się ciężarem, któ-
ry dźwigamy samotnie. Nikt inny nie 
jest w stanie zrozumieć tego, czym 
nasza wyobraźnia zapełnia pusty po-
kój. Jakże łatwo jest oszukać wzrok, 
gdy ciemność zacznie go mamić i łu-
dzić, ukazując coraz to nowe koszmar-
ne cuda, jawiące się w mroku. Do-
strzec możemy rzeczy, których prag-
nęlibyśmy nigdy nie oglądać. Zacis-
kamy powieki najmocniej jak tylko 
potrafimy, lecz pomimo zamkniętych 
oczu umysł pozostaje otwarty. Dziec-
ko pozostawia zbyt wiele niedomknię-
tych okien, zbyt wiele szpar w ścia-
nach wciąż świeżej i miękkiej wy-
obraźni. Młodość odciska trwałe pięt-
no na życiu człowieka dorosłego. Ro-
dzący się w dzieciństwie lęk przed 
ciemnością zostaje niezwykle trafnie 
zobrazowany przez Stephena Kinga:
  Może właśnie w tej chwili wpatrują 
się w ciebie swymi żółtymi, gadzimi 
oczami? A może w pewnej chwili do-
jdą do wniosku, że samo patrzenie to 

za mało, i otworzą nagle przeraźliwie 
skrzypiące drzwi, a ty spojrzysz na to, 
co stanie za nimi, i to jedno jedyne 
spojrzenie wystarczy, byś zupełnie 
oszalał?
  Nie mogłeś tego wyznać ani matce, 
ani ojcu, którzy należeli do istot ży-
jących w świetle dnia. Dokładnie tak 
samo, jak nie mogłeś im opowiedzieć 
wspomnienia z wczesnego dziecińst-
wa, kiedy miałeś trzy lata i nagle 
ujrzałeś, jak leżący w nogach łóżecz-
ka koc zamienia się w kłębowisko wi-
jących się węży. Żadne dziecko nigdy
nie pokonało tego lęku. Z lękiem, któ-
rego nie można wyartykułować, nie
można także wygrać, a strach zamk-
nięty w dziecięcym mózgu jest zwykle 
zbyt wielki, żeby mógł znaleźć ujście 
przez nieduże usta. (…) aż wreszcie 
przychodziła ta noc, podczas której 
okazywało się, że dawne lęki nie znik-
nęły z twojej podświadomości, lecz tyl-
ko zostały na jakiś czas zamknięte 
(…).26/

  Wszelkie koszmary są koszmarami 
nocy. W magicznym momencie, gdy 
nastaje dzień, nastaje również spokój.
Nawet najwątlejszy promień światła 
zdolny jest stłumić trwogę nadciągają-
cą wraz z nastaniem zmierzchu. Dzia-
ła tu pewien mechanizm obronny
„przeniesienie lęku występuje w róż-
nego rodzaju totemach i tabu. One 
bronią człowieka przed otaczającym 
niebezpieczeństwem.”27/ Totemem 
staje się przedmiot będący źródłem 
światła. W zamierzchłych czasach 
mogła to być świeca, współcześnie 
jest to każde urządzenie elektryczne 
zdolne rozjaśnić mroki nocy. Kołdra
naciągnięta na głowę staje się zbroją 
obdarzoną magiczną mocą, która na
pewno obroni nas przed niebezpie-
czeństwem czyhającym w ciemnoś-
ciach pokoju. W tej ciemności czło-
wiek zostaje cofnięty do przeżyć z o-
kresu jego dzieciństwa, kiedy to mrok 
zacierał granicę pomiędzy realnością
a ułudą, spajając w jedno kształty kon-
kretne i ulotne zwidy. W obliczu nie-
znanego zagrożenia, jakim jest kosz-
mar nocy, czujemy się niejednokrotnie 
bezradni w swej bezsilności uchwyce-
nia przedmiotu naszego lęku. Powraca 
wspomnienie bezsilności dziecka a za-
chowania pod wpływem lęku są tak 
samo dziecinne jak we wczesnych la-
tach dojrzewania. Przytłaczające staje 
się również uczucie osamotnienia, nie-
rozerwalnie związane ze świadomoś-
cią, że w ciemnościach pokoju jesteś-
my sami, zaś nasi rodzice śpią gdzieś 
daleko. Śpią spokojni i nieświadomi 
ogromu dziecięcej trwogi przed rojem 

cieni snującym się wokół łóżka. 
  Czekając na przybycie dnia jesteś-
my skazani na siebie, samotni w swo-
jej tęsknocie za promieniami słońca. 
Tracąc blask, tracimy łączność ze 
światem znanym i bezpiecznym.
Wkraczając w sferę ciemności, wkra-
czamy w sferę utajonych lęków. Każ-
dy z nich stanowi malutkie ostrze prze-
cinające cienkie nici rozsądku pętające 
naszą wyobraźnię. Mrok pokrywają-
cy czarną zasłoną rzeczywistość wi-
dzialną czyni z niej nagle rzeczywis-
tość inną, obcą, niepewną. Mamy świa-
domość tego, że wnętrze pokoju, to-
nące w ciemności jest wciąż tą sa-
mą przestrzenią, w jakiej znajdujemy 
się za dnia. A jednak nie do końca… 
Czerń rozpraszająca się wokół nas, 
przenikająca ściany i przedmioty, prze-
nosi nas w całkiem inny świat. Zabie-
ra nas w podróż do krainy cieni, zjaw, 
mroku, rozmywającego wspomnienia 
pochodzące z czasu, kiedy w tym 
samym pokoju było jeszcze światło. 
Światło – to ono nadawało kształt 
temu, co mogliśmy ujrzeć i nazwać 
bez obaw, że nagle dany przedmiot 
rozmyje się i stanie czymś całkiem in-
nym. Jasność jednak zostaje zastąpio-
na ciemnością, która zastępuje ‘okreś-
lone’ tym, co ‘wieloznaczne’. Prze-
strzeń jasna i ciemna pozostają tym sa-
mym miejscem, a jednak za każdym 
razem, gdy zapada mrok, to, co widzi-
my ulega swoistej destrukcji. Nie jest 
już tym, czym było w świetle dnia. (...) 
świat otaczający, choć obiektywnie 
biorąc wspólny dla wszystkich, jest 
dla każdego żywego ustroju światem 
własnym, jedynym i niepowtarzal-
nym. Indywidualna jest też jego za-
sadnicza dychotomia na to, co przy-
ciąga i co odpycha, na świat „dobry” 
i „zły”. (…) Raz jest przykry, groźny, 
odpychający, to znów przyjemny, ra-
dosny, przyciągający, a jednak pozo-
staje tym samym światem.28/ Każdy z 
nas doświadcza tej przemiany na swój 
sposób. Każdy posiada swoje własne 
rozumienie przestrzeni, zarówno tej ja-
snej, jak i ciemnej. Zawsze jest to jed-
na przestrzeń, ale podwójnej natury. 
Światło i ciemność z jednego potrafią 
wyodrębnić dwa osobne światy, dwie 
historie dziejące się w tym samym 
miejscu, a jednak całkiem różne, w ni-
czym do siebie niepodobne. Są to oba 
oblicza natury rzeczywistości, oba ist-
niejące obok siebie, choć nigdy w tym 
samym czasie. A jednak są one dwo-
ma częściami jedności. Pokój ciemny 
i jasny pozostaje nadal tym samym 
pokojem. Jednak to, co widzimy, co 
zdolni jesteśmy odczuwać będąc za-

gubionymi w mroku budzi zbyt wiele 
wątpliwości. Wątpliwości, które po-
mimo wszelkiej logice zacierają obraz 
jasny i klarowny. Niezależnie od tego, 
czym jest świat skąpany w świetle 
dnia, w ciemnościach zatraca on swoją 
formę, tym samym zatracając zasady
logiki, jakie nim rządziły. W mroku 
nasz wzrok ustępuje pola wyobraźni,
a umysł staje się kreatorem rzeczywis-
tości, wyłaniającej się z odcieni czer-
ni, jakich nie są w stanie opisać żadne 
słowa. Ciemności nie sposób wyrazić, 
można ją jedynie poczuć. Jedynie in-
dywidualne doznanie wewnętrzne po-
zwala stwierdzić, czym jest ciemność. 
Tylko w chwili, gdy przestajemy po-
legać na sile swojego wzroku. Gdy 
dobrowolnie zanurzamy się w mrok, 
wtedy dopiero stawiamy pierwszy 
krok na drodze prowadzącej do jego 
zrozumienia.
  Najważniejszy dla nas zmysł nieste-
ty jest zawodny, uzależniony od jas-
ności. Ogranicza nas nasza niedosko-
nałość – w nocy widzimy bardzo nie-
wyraźnie. Wzrok ludzki jest narzę-
dziem, które da się w pełni wykorzy-
stać tylko w sferze światła. Światła, 
które rozprasza groźny mrok, które 
jest elementem witalnym, dla tego też 
stare cywilizacje pojmowały jak wiel-
kie ma ono znaczenie dla człowieka. 
W dawnych czasach Słońce było Bo-
giem, widziało wszystko, co działo się 
na ziemi, którą oświetlało jego świat-
ło – światło życia. To jego promie-
nie wyznaczały czas. Światło dzienne 
ożywiło zegary słoneczne, pozwala-
jące uchwycić i oznaczyć upływające 
godziny. Cykl dnia zyskał nowy po-
rządek. Pomimo iż obecnie techni-
ka pozwoliła nam odmierzać czas za 
pomocą dużo bardziej precyzyjnych 
urządzeń, światło wciąż daje możli-
wość tworzenia swoistego ładu. Jest 
przez to dla nas specyficznym narzę-
dziem kontroli, ale również zjawis-
kiem niezbędnym w ciągłym dążeniu 
do celu, jakim jest poznanie. Poznać, 
znaczy rozwijać się, rozwijać się zna-
czy przetrwać. Widzący jesteśmy silni, 
możemy się bronić, dostrzec wroga i 
zaatakować go, lub też uciec. Jesteśmy 
władcami, gdy widzimy, wtedy mamy 
moc używania w pełni połączonych 
wszystkich zmysłów. Światło spra-
wia, że na poziomie interakcji z oto-
czeniem jesteśmy ‘pełni’, ‘kompletni’. 
Zyskujemy pewność, oceniamy i ba-
damy rzeczywistość, odbieramy bodź-
ce i mamy możliwość reakcji. Mamy 
poczucie osadzenia w rzeczywistości, 
a więc również zaspokajamy potrzebę 
bezpieczeństwa. 


