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   Lęk odczuwany w ciemnościach 
ma swoje źródło również w poczuciu 
samotności, jaka nas opanowuje, gdy 
wszystko znika w czerniach, roztapia 
się, spaja z substancją mroku. Światło 
wyłania z otoczenia całą masę przed-
miotów, noc odbiera światu całe jego 
bogactwo różnorodności. W przestrze-
ni jasnej, a więc znanej, nie czujemy 
samotności, gdyż bez problemu mo-
żemy nawiązać pewien rodzaj relacji 
z otoczeniem. Czujemy więź ze świa-
tem dookolnym jednocześnie nie za-
tracając w nim poczucia siebie sa-
mych. Jednak ciemność przenosi nas 
w strefę rozmytą, niby pustą i o wiele 
uboższą od strefy dziennej, a jednak 
nie do końca. Mrok, chociaż niemal 
pozbawiony tego, co widzialne i wy-
raźne, zapełnia się tym, co tylko zdoła 
w nim zmieścić wyobraźnia. Światło
wytycza pewne granice, lecz przestrzeń 
mroku jest nieograniczona – może się 
w niej znaleźć wszystko, co tylko wy-
kreuje ludzki umysł. W wieku doros-
łym ciemności przestają być tak zatło-
czone tworami myśli i marzeń, a czerń 
stopniowo pustoszeje. Nigdy jednak 
nie osiąga całkowitej pustki, zaś wy-
parte wspomnienia nocnych koszma-
rów czekają by powrócić do życia. 
Wystarczy cofnąć się pamięcią do cza-
sów dzieciństwa. Wtedy właśnie naj-
intensywniej przetwarzamy dociera-
jące do nas informacje, jesteśmy do-
piero na początku drogi prowadzącej 
nas do poznania świata. Nasz kontakt 
z rzeczywistością jest jeszcze słaby, 
a więź, jaką tworzymy z przestrzenią 
widzialną, nie jest tak mocna i spój-
na, gdyż twardnieje w miarę dorasta-
nia. U dziecka to, co realne, splata się 
z fantazją. W mroku niezwykle łatwo 
może się ono zapomnieć, zatracić aż 
do świtu snując własną baśń, zasłu-
chane w podszepty lęku i wyobraźni. 

Wówczas samotność przestaje pocią-
gać, lecz bezlitośnie zaczyna budzić 
dziecięce lęki, wypełzające z ukrycia 
jeden po drugim. Lęki, które na po-
wrót uśpić może jedynie kontakt z real-
ną rzeczywistością. Ciemności kar-
mią trwogę nieznanego. To, co znane 
i pewne staje się w mroku oparciem. 
Dotyk ręki któregoś z rodziców, lub 
przytulanie ukochanej zabawki nie 
pozwala do końca przekroczyć cien-
kiej granicy, jaka oddziela dziecko od 
sfery ułudy. Bliskość niewielkiego 
fragmentu rzeczywistości sprawia, że
dziecięcy umysł nie zapada się w mrok 
tak głęboko. Lecz za każdym razem,
gdy gęsta czerń wlewa się do wnętrza 

naszego pokoju, niezależnie od wieku 
zostajemy wydani na pastwę łakomej
wyobraźni. W ciemnościach samot-
nie dryfujemy po nieznanym oceanie,
którego wody są zimne i czarne, wy-
pełnione przez drapieżne monstra tło-
czące się w głębinach podświadomoś-
ci. Lęk i tęsknota za światem jasnym 
towarzyszą nam w samotności nocy. 
Nocy zamieszkanej przez ciemność, 
groźną i dziką bestię, jakiej człowiek 
nigdy nie zdoła okiełznać.
  Światło stanowi tarczę, jaką odgra-
dzamy się od nocnego koszmaru. Na-
wet wątły promień jest w stanie zła-
godzić strach przed potworami żeru-
jącymi po zmierzchu. Nawet nikła po-
świata staje się przewodnikiem pro-
wadzącym nas w smolistych oparach 
mroku. Do dzisiaj jasność pozostała 
elementem niezbędnym w naszej eg-
zystencji, siłą życiodajną. Okiełznana 
przez człowieka moc światła pozwala 
nam widzieć otaczający nas świat, po-
ruszać się w poczuciu pewności. Pew-
ność tą uzyskujemy widząc całe bo-
gactwo wyraźnych kształtów i kolo-
rów, widząc siebie, jako osobną jedno-
stkę. W jasnym pokoju możemy prze-
jrzeć się w lustrze, rozpoznać z łatwoś-
cią swoje odbicie, a więc określić sie-
bie, swoją tożsamość, swoje ‘ja’. Blask 
oddziela od siebie formy, zaznacza ich 
kontury, czyni je autonomicznymi ele-
mentami rzeczywistości. Światło daje 
nam przywilej rozpoznania poszcze-
gólnych części otaczającej przestrzeni. 
Jest darem, dzięki któremu poznajemy 
świat i siebie nawzajem. Światło jest 
ciepłem, energią pozwalającą na roz-
wój wszystkich istot żywych. W cza-
sach starożytnych „’Widzieć światło 
albo słońce’ oznaczało tyle, co ‘żyć’. 
Gdy słowami starożytnej inskrypcji na-
grobnej zmarły zwracał się do żywych: 
‘Sit tibi lux dulcis’, wtedy po prostu 

mu życzył: ‘Żyj szczęśliwie!’ Światło 
i życie były – wedle łacińskiego i grec-
kiego wyczucia językowego – synoni-
mami. (...) Pełne utożsamianie w chrze-
ścijaństwie światła i życia i nadawa-
nie im przez to niezwykłego bogact-
wa znaczeniowego ma swoje źródło 
w dwóch wierszach Ewangelii według 
św. Jana: ‘W Nim było życie, a życie 
było światłością ludzi’ (J 1, 4); ‘Ja jes-
tem światłością świata. Kto idzie za 
Mną, nie będzie chodził w ciemności,
lecz będzie miał światło życia’ (J 8,
12).”29/ Święci zawsze są otoczeni jas-
ną poświatą, boskie istoty emanują bla-
skiem, mistyczną aurą, będącą wyra-
zem ich mocy i czystości. ‘Lux aeter-

na’ w języku łacińskim oznacza ‘świa-
tło wiekuiste’, czyli życie wieczne, zba-
wienie. Jest to światłość pochodząca 
od Boga, niepojęta dla człowieka, a 
jednak człowiek jej pragnie, choć jas-
ność absolutna pozostaje poza jego 
zasięgiem. „Pomimo wszystkich ana-
liz fizykalnych światło pozostaje ta-
jemnicą Stwórcy. (…) Wszystko, co 
żyje i się rozwija, garnie się do świat-
ła; nawet sztuczne światła otacza rój 
owadów. Światło, jako najbardziej 
niematerialne zjawisko całego stwo-
rzenia, jest szczególnie odpowiednim
symbolem duchowości Boga. Dlate-
go św. Jan pisze: ‘Nowina, którą usły-
szeliśmy od Niego i którą wam ogło-
simy, jest taka: Bóg jest światłością, 
a nie ma w Nim żadnej ciemności’ 
(1 J 1,5). ‘Światłem okryty jak płasz-
czem’ (Ps 104,2); On ‘zamieszkuje 
światłość niedostępną’ (1 Tm 6,16). 
Światło i życie określają Jego istotę. 
(...) ‘Ujrzeć światło świata’ znaczy ty-
le, co ‘urodzić się’.30/ Tak więc przy-
chodzimy z mroku ‘niewiadomego’ i 
wdzieramy się z pierwszym krzykiem 
w świat jasności. Ciemność naszego 
przedistnienia pozostawiamy za sobą, 
wypieramy z pamięci. Staje się ona 
czymś ‘obcym’, natomiast świat jas-
ny i wszystko, co światło wydobywa 
swym dotykiem, staje się bardziej do-
stępne naszemu poznaniu.
  Światło jest życiem, wiedzą, energią 
pobudzającą nasz rozwój. W ciemnoś-
ci dokonuje się w nas swoisty regres, 
powracamy do samych początków, 
gdy spowijała nas nieokreślona, bez-
świetlna materia. Materia o wiele star-
sza niż wszystkie żywe istoty, która 
istnieje dłużej niż jasność i życie.
Ciemność jest cofnięciem się do pra-
dziejów, do bezczasu, gdy panowała 
pustka chaosu, a mroku nie mogły 
zmącić promienie słoneczne. Jest to 
powrót do samego początku, który 
został opisany w Biblii: 
  Na początku stworzył Bóg niebo 
i ziemię. A ziemia była pustkowiem i 
chaosem; ciemność była nad otchła-
nią, a Duch Boży unosił się nad po-
wierzchnią wód. I rzekł Bóg: Niech 
stanie się światłość. I stała się świat-
łość. I widział Bóg, że światłość była 
dobra. Oddzielił tedy Bóg światłość 
od ciemności. I nazwał Bóg światłość 
dniem, a ciemność nocą.31/

 Treść Pisma Świętego wyraźnie mó-
wi o tym, że światłości od początku 
jest przypisane pojęcie dobra, dla tego 
też zostaje ona oddzielona od (złej) 
ciemności. Z boskiego słowa formuje 
się jasność, rozpoczyna swoją egzys-
tencję jako osobny byt. Od tej pory 
blask współistnieje z ciemnością. 
Dwie siły przeciwstawne splatają się 
by już zawsze pozostać blisko siebie, 
lecz nigdy się nie dotknąć. Dzień z no-
cą zaczynają ustalać rytm życia. To,
co jest chaosem, Pan odgradza od siły 
dającej impuls temu, co tworzy ład. 
Mrok nie jest tworem boskim, jest 
czymś bezkształtnym, pierwotnym, 
nie zawierającym w sobie życia. Do-
piero po pojawieniu się światła możli-
wy jest rozwój wszelkiego istnienia. 
Noc związana jest w Biblii z pojęciem 
chaosu, smutku, lęku, jak również 
z pojęciem kary Boskiej. W dalszej 
części Pisma Świętego ciemność jest 
wyrazem gniewu Boga, który zsyła ją 
na ziemię egipską w postaci plagi: 
  Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wy-
ciągnij rękę swoją ku niebu i nastanie 
nad cała ziemią egipską ciemność tak 
gęsta, że będzie można jej dotknąć. I 
wyciągnął Mojżesz swą rękę ku niebu, 
i nastała gęsta ciemność w całej zie-

mi egipskiej przez trzy dni. Przez trzy 
dni nie widział jeden drugiego i nikt 
nie mógł wstać z miejsca swego; ale 
wszyscy synowie izraelscy mieli świat-
ło w siedzibach swoich.32/

  Czerń, ciężka i obezwładniająca, po-
chłania Egipt. Izraelici otoczeni boską 
opieką mogą cieszyć się dobrodziej-
stwem życiodajnej światłości. Ponow-
nie widzimy tu wyraźne przeciwsta-
wienie jasności, jako ‘dobra’ i ciem-
ności, jako ‘zła’. Zesłana z niebios gę-
sta, nieprzenikniona substancja nocy 
czyni ludzi bezwładnymi, bezbronny-
mi wobec niezrozumiałego zjawiska. 
Mrok zesłany przez Pana odbiera moc 
światła tym, którzy sprowadzili na sie-
bie jego gniew. Ukarani czują trwogę, 
są bezradni, zniewoleni w czarnej ma-
terii, która zagnieździła się wszędzie 
a żadnym sposobem nie można z nią 
walczyć. 
  Brak światła dla ludzi jest karą, 
wyzwala lęk, nie pozwala normalnie 
funkcjonować. Dla tego też ciemność 
budziła i nadal budzi tak wiele nega-
tywnych skojarzeń. Wyraźne przeciw-
stawienie sobie światła, jako czegoś 
pozytywnego i mroku, jako negatyw-
nego, możemy obecnie zaobserwo-
wać w języku potocznym. Ciemnotą 
określa się niewiedzę, głupotę z niej 
wynikającą, ciemność umysłu, które-
go nie rozjaśnia mądrość. Okresy cza-
su uważane za epoki zabobonu, ogra-
niczonych poglądów, powszechnego 
analfabetyzmu nazywano mroczny-
mi. Oświecenie zaś jest wyrwaniem 
się z mroku niewiedzy, dostąpieniem 
światła mądrości. Ciemność, której nie 
przecina najsłabsza nawet smuga jas-
ności, staje się czernią. Podobnie jak 
biel i jasność stała się na tyle znacząca, 
aby posiąść swoją własną symbolikę. 
„Czerń pozbawiona światła (ater, ni-
ger μελαζ) ustępuje niejako bogactwu
światła innych kolorów (…). Sama 
w sobie jest mroczna, jest kolorem no-
cy, zniszczenia, żałoby, przede wszyst-
kim śmierci i królestwa zmarłych, dla 
tego też jest kolorem bogów podzie-
mia i ich zwierząt ofiarnych. Będąc 
przeciwieństwem naturalnego światła 
jest również w znaczeniu duchowym 
symbolem wiecznej ciemności, grze-
chu i szatana. Wyrażenie ‘czarna du-
sza’ oznacza po prostu ‘grzeszną du-
szę’, a lud nazywa szatana zwykle 
‘Czarnym’. Czarny materiał uzyski-
wano w starożytności z sierści czar-
nych kóz. Sporządzano z niego szaty 
żałobne i pokutnicze, o których Pis-
mo Święte mówi na wielu miejscach. 
I tak na przykład w apokaliptycznej 
wizji końca świata czytamy: ‘Słońce 
stało się czarne jak włosienny wór’ 
(Ap 6, 12) (…). Oskarżeni stawali, 
jak poświadcza Józef Flawiusz, przed 
sądem w czarnych szatach; dłużnicy 
i proszący o łaskę przywdziewali rów-
nież czarne szaty. (…) Obecnie czerń 
jako kolor liturgiczny utraciła w znacz-
nym stopniu swe znaczenie. Pozostała 
jednak – chociaż nie wyłącznie – ko-
lorem stroju kapłanów i osób zakon-
nych. Średniowieczni pisarze kościel-
ni widzą w tym symbol wzgardzenia
światem, pokory i skromności.”33/ 
Czerń zawsze daje odczucie swoiste-
go dystansu, zablokowania emocji we-
wnętrznych, odgrodzenia od bogactwa 
barw, jakimi darzy nas światło. Mrok 
ukrywa to, co odsłania jasność, jest 
więc sferą utajoną, niejasną, spowitą 
w czerń. Deseń smolistej nocy, głębia 
wypełniona węglistą powietrznością 
– tym staje się ciemność. Ciemność, 
jaką tylko czerń może wypełnić po 
brzegi. Tylko ona może stać się tkan-

ką, z jakiej rozrasta się mrok. Mrok 
należy do sfery pozbawionej światła 
wiekuistego, jakie Bóg roztacza wo-
kół siebie. „Czerń nie jest kolorem 
właściwym, lecz ciemną zasłoną ta-
jemnicy, biel należy natomiast do 
Boga.”34/ W dawnych czasach okreś-
lenia ‘czarny’, ‘zły’, ‘niebezpieczny’,
‘straszny’, były ze sobą ściśle związa-
ne. Jasność w religii chrześcijańskiej 
pozostaje w sferze najwyższej cnoty, 
brak światła zaś znaczy miejsca, gdzie 
lęgną się demony, gdzie osaczają nas 
wątpliwości. Nocą zbaczamy z drogi, 
jaką wytycza nam jasność. Tym sa-
mym wstępujemy na ścieżkę śmierci 
– czerni doskonałej, pustej, osiągają-
cej swoje apogeum w chwili, gdy staje
się ona substancją pozbawioną wszel-
kich śladów światła. Dlatego też bar-
wa mroku jest barwą smutku, oddale-
nia, znakiem przejścia w ciemność za-
światów. „W zachodnich kulturach
śródziemnomorskich czerń uchodzi 
za kolor żałoby oraz widzialną ozna-
kę śmierci i świata podziemi. Karta-
gińczycy wywieszali na murach czar-
ne płachty gdy na miasto spadało ja-
kieś nieszczęście. W czasach republi-
ki rzymskiej noszono czarne stroje ża-
łobne. Idisy, germańskie duchy prze-
znaczenia, nosiły czarne szaty, kiedy 
zapowiadały śmierć (…). Na skutek 
błędnej etymologizacji pochodzące 
z greki słowo ‘nekromancja’, ozna-
czające wywoływanie duchów zmar-
łych, przybrało postać ‘nigromancja’, 
czyli czarna magia.”35/ W zimnym 
mroku gaśnie blask upragnionego lux 
aeterna. Lecz jednocześnie ciemność 
pod swym płaszczem skrywa kuszącą 
nieczystość, staje się ciemnością nie-
zbędną do odprawiania mrocznych, 
pogańskich rytuałów.                 
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