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CIEMNOŚĆ (4)
Rozdział II

Pojęcie ciemności 
w wybranych kulturach

2.2. Symbolika ciemności – mity, 
zabobony i obyczaje.

  Bezdźwięczna ciemność chaosu, 
nieuporządkowana i martwa w swej 
pustce, musiała zostać przerwana 
pierwszym dźwiękiem i światłem. 
Wtedy dopiero mógł powstać pierw-
szy byt, a po nim następne, aż wresz-
cie powoli wyłonił się świat, całość 
spójna, powstała z elementów kolej-
no formujących się z pierwocin mro-
ku. Wiele dawnych kultur próbowało 
opisać swoje wyobrażenie prapocząt-
ków wszelkiego istnienia. Nie ma jed-
nak spójnej wizji źródła, z którego wy-
nurzyła się pierwsza forma, nie ma 
jasnej i jednolitej wersji opisującej 
początek świata. Różne mity wielu 
kultur zawierają w sobie najrozmait-
sze obrazy wykreowane w umysłach 
ludzkich, zrodzone z potrzeby pozna-
nia tego, co było najpierw. Obrazy te 
jednak zawsze budziły mniej lub wię-
cej wątpliwości, bowiem ‘niebyt’, któ-
ry ‘był’, zanim nastąpił ‘początek’, sta-
nowi sferę tajemniczą i niezbadaną. 
Starano się stworzyć wizję rozwoju, 
wyobrażenie etapów z jakich składały 
się narodziny życia. Jednak niezależnie 
od kultury starania te nie mogły po-
zostać wolne od zwątpienia i dysku-
sji. „Przedmiotem sporu była pierw-
sza zasada bytu, z której wyłonił się 
świat. Między innymi przyjmowano, 
że Okeanos – wielka rzeka opływająca 
cały świat, uosobiony wieczny Czas 
i wreszcie Chaos, tworzyły pierwotny 
stan (…). Zgodnie z najpopularniejszą 
teogonią Hezjoda, z Chaosu wyłoniła 
się najpierw Gaja (Ziemia) oraz Eros, 
bóg miłości (…). Z pierwotnego 
Chaosu wyłoniły się również liczne 
istoty o abstrakcyjnym, bezosobowym 
charakterze: najpierw Noc i Erebos u-
osabiający mrok i ciemności panujące 
pod ziemią, z ich zaś związku powsta-
ły Dzień i Powietrze, a także inne per-
sonifikacje i bóstwa abstrakcyjne (Ne-
mezis, Los, Starość, Niezgoda i wiele 
innych).”36/ Tak przedstawia powsta-
nie świata jeden z mitów greckich. 
Siły mające wpływ na ludzkie życie 
wyłoniły się z bezświetlnego niebytu. 
Starożytni Grecy wyraźnie umiesz-
czali chaos i ciemność jako pierwotną 
masę z jakiej mogły powstać kolejne 
‘jasne’ formy. Jednak mrok począt-
ków był substancją obojętną, nie było 
w nim zła ani dobra. Czerń otchłani
pierwotnej stała się łonem, z jakiego 
wyszły pierwsze twory uporządkowa-
ne. Jednak pozostała ona czernią nie-
wiadomego, nieokreśloną i nienazna-
czoną żadnym z pojęć pozytywnych 
lub negatywnych. Chaos, doskonale 
ciemny, jest zarówno pustką jak i swo- 
istym osobnym bytem, który pierw-
szy zaistniał. Słowo chaos w języku 
greckim ma rodzaj nijaki. Bowiem dla 
starożytnych Greków był on ciem-
nością, w której kotłowały się żywio- 
ły i mieszało się wszystko. Była to 
otchłań, ogrom bezforemnego bezcza-
su. Chaos, pozbawiony formy i płci, a 
jednak to on jest matką i ojcem kolej-

nych istnień. „Z niego rodzą się według 
Hezjoda Ereb i Noc. Miano Erebos 
etymologicznie oznacza ‘ciemność’; 
staje tu przed nami uosobiony Mrok. 
Noc jest ‘czarna’; gwiazdy jeszcze nie 
istnieją. Godne to jest uwagi, że z naj-
pierwotniejszego bytu, czy też z moż-
liwości bytu, z Chaosu, wynurza się 
dwoista ciemność, Ereb i jego siostra 
Noc (Nyks), a dopiero z Nocy (czy 
to samej, czy złączonej w miłości 
z mrocznym bratem) wyłaniają się 
dwie moce jasne: Eter (Aither) i Dzień 
(Hemere), (…).”37/ Z dwóch bytów 
mrocznych spółkujących ze sobą rodzi 
się światło. Blask dnia znajduje swój 
początek w nocnej czerni. Ona, zimna 
i ciemna a jednak płodna, daje począ-
tek temu, co jasne i niezbędne dla roz-
woju życia. Mrok spłodził dzień, a 
wraz z jego nadejściem możliwy stał 
się rytm oparty na wschodach i zacho-
dach słońca. Z mitów greckich wyła-
nia się zaledwie zalążek ciemności 
będącej przedmiotem fobii, przekleń-
stwem małych dzieci. Ta ciemność 
nie budzi lęku, jest jedynie kolejnym 
z pierwotnych bytów, obojętnym i tak 
samo ważnym jak inne zjawiska przy-
rody. Strach pojawia się z chwilą przy-
jścia na świat dwóch bliźniaczych bra-
ci, Hypnosa (Snu) i Tanatosa (Zgonu). 
Obaj przeniknięci przez ciemność, jaka 
była udziałem kazirodczego związku
ich rodziców. Obaj mający władzę nad 
ludźmi „wyobrażani często jako śpiący
młodzieńcy albo jako skrzydlaci ge-
niusze za zgaszonymi w dół skierowa-
nymi pochodniami.”38/ Owe ‘martwe’ 
pochodnie nawiązują do martwoty, 
jaką sprowadza sen i do śmierci, która 
wyłoniła się z ciemnych trzewi Nocy. 
Czerń zapada, gdy gaśnie płomień 
ludzkiego życia, gdy nadlatuje mrocz-
ny posłaniec z zaświatów.
  Zmierzch zapadał bezszelestnie, kła-
dąc się cieniem tam, skąd uciekało 
światło. Dzień ustępował nocy poże-
rającej łakomie ostatnie słoneczne 
blaski. Ciemność wsiąkała w powie-
trze niczym czarny tusz. Przynosiła 
tchnienie snu czyniącego człowieka 
bezbronnym i pozostawiała samotnie, 
zawieszonego w przestrzeni ‘innej’, 
dziwnej i niepokojącej. Czerń, mrocz-
na i nieprzenikniona, w miarę rozwo-
ju świata zaczyna budzić lęk, kryjąc 
w sobie coraz więcej tajemnic boskich 
i ludzkich. Nocą niektóre bóstwa zstę-
powały na ziemię. Grecy wierzyli, że 
trzy Mojry, wyobrażane również jako
staruszki odziane w czarne szaty, zja-
wiają się niepostrzeżenie by w ciszy
mroku szeptać słowa przeznaczenia. 
„W trzecią noc po urodzeniu się dziec-
ka przychodzą do domu, stają nad ko-
łyską i wypowiadają los, jaki będzie 
rządził życiem nowego człowieka.”39/ 
W ciemności jednak boskie wyroki 
pozostawały tajemnicą. Czerń spowi-
jała wszystko ciężką mgłą, chłonąc 
w siebie wszelkie sekrety i niekiedy 
kryjąc to, czego człowiek nie powi-
nien oglądać.
  Ciemność nocy i ciemność pierwot-
na w mitologii greckiej pozostają neu-
tralne. Mrok rozumiany zarówno jako 
bóstwo jak i zjawisko jest elementem 
stanowiącym część spójnej, kosmicz-
nej całości. To, co wyłania się z chao-
su opisywanego przez starożytnych 

Greków pozbawione jest piętna mo-
ralności, pozostaje siłą surową i obo-
jętną. Inaczej objawia się wizja po-
czątków świata, jaką odnajdujemy 
w mitologii dawnej Persji. Z pierwot-
nej jedni dopiero powstały jasność 
i ciemność, będące wcześniej spójną 
całością, jednak z chwilą rozdzielenia 
zostają z góry naznaczone pojęciem 
dobra i zła:
   Na początku był tylko Zurwan. 
Wszystko było w nim i on był wszyst-
kim. (…) Zapragną potomka. Składał 
ofiary i rozważał, jaki powinien on 
być: obdarzony tym wszystkim, co 
dobre, całym blaskiem i szczęściem, i 
mądrością. I z tej myśli rozmodlonej 
począł we wnętrzu swoim jasnego sy-
na Ormuzda.
  Gdy tak trudził się, rozmyślając, w ra-
dość jego i dobre pragnienie wkradło 
się zwątpienie, które wzięło się z roz-
dzielenia jego istoty: pomyślał cechy 
przeciwne tamtym, ciemność i złość, 
i nieszczęście. Myśl ta i to zwątpienie 
dały początek drugiemu, nie chciane-
mu synowi. I począł drugiego, Pana 
Ciemności, Arymana.40/ 
  Mrok, pochodzący z tego samego 
źródła co światło, a jednak wyklęty. 
Dwaj synowie jednego ojca, jasność 
i ciemność, dobro i zło, bliźniaczy bra-
cia, a jednak stanowiący swoje prze-
ciwieństwa. Obaj jednolici i niezłom-
ni w swym charakterze – Ormuzd 
na wskroś jasny, Aryman dogłębnie 
ciemny. Jednak jako bliźniacy są so-
bie równi i odgrywają tak samo ważną 
rolę w losach wszechświata. Jasność 
nie mogła pozostać bez narodzenia się 
mroku. Dzień zawsze przeplata się
z nocą, energie skrajnie odmienne 
tworzą harmonię. Ormuzd i Aryman, 
jako bliźnięta pozostają złączeni ze so-
bą w nierozerwalnej więzi, symbo-
lizującej dwoistość natury bytu. Ich 
ojciec, Zurwan, był ‘wszystkim’, dla 
tego z jego umysłu musiała wydostać 
się myśl zarówno jasna jak i ciem-
na. Ormuzd od chwili poczęcia był 
przepełniony blaskiem, czystością, 
pięknem i dobrem. Aryman naznaczo-
ny został ciemnością, gniewem, złem 
i brzydotą przenikającą go wewnątrz 
i na zewnątrz. Jednak światłość po-
trzebowała swojego uzupełnienia, bez 
którego struktura świata pozostawała-
by niepełna. Mrok staje się brakują-
cym elementem. Boskie bliźnięta na-
rodziły się z jednej siły, lecz ich prze-

znaczeniem było podążanie odmien-
nymi drogami: 
 Poszli więc synowie Zurwana w róż-
nych kierunkach, takich, w jakie ciąg-
nęły ich odmienne natury. W blasku 
nieskończoności, na górze, znalazł się 
jasny Ormuzd, w mrok nieskończony 
spuścił się w dół, w przepaść bez dna, 
ciemny Aryman. I tak trwali przez czas 
niezmierzony, niezmierzalny.41/

  W jasności rodziły się duchy dobre, 
w mroku lęgły się demony zła. Ciem-
ność i światło nieustannie ścierały się 
ze sobą a świat w ich odwiecznej wal-
ce znajdywał równowagę. Wzajemne 
oddziaływanie na siebie tych przeciw-
stawnych sił miało wyraźne odbicie 
w dawnych obyczajach. Istniejące 
obok siebie jasność i mrok wywiera-
ły silny wpływ, szczególnie, gdy cho-
dziło o sferę związaną z magią, nie-
gdyś stale obecną w życiu codzien-
nym. „W symbolice strojów szama-
nów przejawiało się to w taki sposób, 
że szaman czarny miał moc wywoły-
wania deszczu, natomiast biały sza-
man zamawiał pogodę i słońce.”42/ 
Jedynie ich współpraca mogła za-
pewnić dobre plony i stabilizację życia 
danej społeczności. Spokój i dobrobyt 
zależały od zachowania równowagi 
pomiędzy tym, co ofiarowywała jas-
ność i tym, co wiązało się z symboliką
mroku. Bogowie światła i ciemności 
od początków swojego istnienia trwali 
w konflikcie, podczas którego ważyły 
się ludzkie losy. „Wojna pomiędzy 
nimi jest wieczna i toczy się na każ-
dym poziomie egzystencji, od kosmosu 
jako całości aż po sumienie każdego 
człowieka. (…) Nawet w momencie 
śmierci ciemność i światło prowadziły 
walkę o panowanie nad duszą, a demo-
ny usiłowały ją wciągnąć do podziem-
nego świata.”43/  
  Również dla Słowian dualizm rzą-
dzący światem zamykał się w „ukła-
dach binarnych zła i dobra, ziemi i
nieba, śmierci i życia, czerni i bieli 
(…).”44/ Zasada dwoistości natury ist-
nienia, przenikająca zarówno etykę jak 
mitologię, wsiąkła w kulturę słowiań-
ską jeszcze przed wpływami szerzą-
cego się chrześcijaństwa. Wśród treści 
opisów dawnych zwyczajów, autor-
stwa proboszcza Helmolda, odnajduje-
my fragment: „Panuje zaś wśród Sło-
wian dziwaczny zabobon: w czasie
uczt i pijatyk podają sobie wkoło cza-
szkę, w którą imieniem boga dobra 

i zła składają słowa, nie powiem po-
święcenia, lecz przekleństwa. Wierzą 
bowiem, że losem pomyślnym kie-
ruje dobry bóg, wrogim zaś bóg zły, 
dlatego owego złego boga nazywają 
w swoim języku diabłem, czyli czarno-
bogiem, to znaczy bogiem czarnym [ w 
oryginale: diabol sive zcerneboch].”45/ 
Czerń po raz kolejny pojawia się jako 
symbol sił pozostających w opozycji 
do pozytywnej mocy światła.
 Większy lęk zawsze wzbudzała ciem-
ność ‘naturalna’, będąca zjawiskiem 
atmosferycznym, niż ciemność ‘sztu-
czna; wynikająca jedynie z odcięcia 
źródła światła słonecznego. Mroku 
związanego z działaniem sił natury 
nie dało się kontrolować, pozostawał 
poza wszelkim ludzkim wpływem. 
„W niektórych dawnych społecznoś-
ciach słowiańskich fałszywe pogrze-
by (czasem z udziałem ciała żyjącej 
osoby) były centralnym punktem fry-
wolnych świąt Bożego Narodzenia. 
W czasach pogańskich w tym samym 
okresie organizowane były uroczyste 
obchody ‘śmierci słońca’. Jako wido-
wisko miały one zdystansować mrok 
najkrótszych dni tej pory roku, a jako 
rytuał służyły nakłonieniu słońca do 
powrotu i przywrócenia ziemi płod-
ności. (…) miały dodać ich uczestni-
kom otuchy w tym okresie głębokiego 
niepokoju.”46/ Zmierzch zapadał co-
raz szybciej, zimowe niebo było ciem-
ne i zasnute chmurami odbierającymi 
światło słońca a nocą kryjącymi księ-
życ. Rytuały życia codziennego, wie-
rzenia, przesądy i wreszcie sfera prze-
pełniona magią były związane z ryt-
mem pór roku oraz dnia i nocy. „Oba
rytmy mieszczą w sobie zalążki lęku. 
Oba rytmy tworzą zasadniczy rytm 
życia, rytm śmierci i zmartwychwsta-
nia, tj. rytm niszczenia i budowania,
umierania i odradzania się. Rytm dnia 
i nocy jest skróconym rytmem pór 
roku. Sen i śmierć – noc i zima – by-
łyby zjawiskami do siebie zbliżony-
mi (…).”47/ Źródłem lęku było pod-
świadome zbliżenie się do horyzontu
życia graniczącego z martwotą, ciem-
nością, przemijaniem. Za tym hory-
zontem zachodziło słońce a wraz z je-
go odejściem przybywał mrok.    
  Demoniczne mary snuły się wśród 
mrocznych alei ciemniejących sylwe-
tek, które coraz mniej przypominały 
drzewa widziane za dnia. Niepokój 
stawał się lękiem, sen mieszał się 


