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z rzeczywistością przyćmioną i nie-
wyraźną. Zmierzch budził widma 
czarnych cieni a nocą świat nawie-
dzały wszelkie pokraczne widziadła. 
„Zmory, nocnice, wieczornice, dusioł-
ki, według dawnych wierzeń ludo-
wych rozpowszechnionych w całej 
Słowiańszczyźnie, stwory demonicz-
ne (albo ludzie o cechach demonów) 
duszące ludzi we śnie, dręczące ich 
koszmarami sennymi, dławiące, gnio-
tące piersi, wypijające krew i umiejące
przemieniać się w różne przedmio-
ty.”48/ Trwoga nocy była trwogą od-
czuwaną na myśl o tym, co pod osłoną 
ciemności przemykało niepostrzeże-
nie przez próg domu. Jednak wiara 
w owe ‘coś’ między innymi brała 
się z nieświadomości i niewiedzy na 
temat rozmaitych iluzji, jakim ulega 
ludzki wzrok. W świetle przedmioty 
martwe są ‘martwe’, gdyż pozostają 
wyraźnie nieruchome. Gdy znika 
światło nadchodzi czerń a mrok roz-
mywa kształty dając wrażenie ruchu. 
To, co sztywne, stabilne za dnia, w no-
cy nabiera życia. Ciemność zdaje się
tętnić ruchliwością, mrowiem zagad-
kowych stworzeń buszujących w smo-
listych drobinach rozsianych po pod-
łodze. Falują brzegi naczyń, tkaniny 
przesiąkają niespotykaną, wełnistą, 
ciemną mgłą, ściany i sufit osnuwa 
cienista pajęczyna, meble majaczą 
ciężkimi bryłami w stężałym powie-
trzu wypełnionym mrokiem. Czarny 
kurz wiruje w przestrzeni pokoju by 
w końcu zgęstnieć i zbić się w tajem-
niczą masę, kotłowisko sennych zmór. 
Zmór, które wylatują po cichu, zwa-
bione zapachem lęku, które żerują 
w oparach ciemności i odchodzą nie-
chętnie, dopiero gdy nastanie świt. Jed-
nak pomiędzy zmierzchem a świtem
królowała noc. Podczas snu ludzie za-
wsze byli bezbronni i bezbronność ta 
napawała ich lękiem. Dla tego „istniały 
przeróżne zalecenia, w jaki sposób 
należy zasypiać, aby w nocy nie stać 
się ofiarą zmory. (…) A wreszcie 
istniały przeróżne sposoby związane 
z przygotowaniem posłania tak, aby 
zniechęcić zmorę do odwiedzania 
śpiącego.”49/ Szczególnie ‘popularne’ 
były istoty zwane nocnicami. Zabo-
bonny lęk i wyobraźnia zrodziły owe 
przedziwne zjawy, które miały na 
różne sposoby nękać dzieci, straszyć i 
odbierać sen dorosłym. Jednym z za-
biegów, mających zmylić groźne wid-
mo, było ułożenie się w odwrotnej po-
zycji – nogami na poduszce, aby de-
mon nie mógł rozpoznać głowy ofia-
ry. Magiczne ‘odwrócenie’ było dość 
prostym rytuałem wśród wielu innych, 
znacznie bardziej skomplikowanych, 
wymagających niejednokrotnie po-
święcenia, trudu i cierpliwości. A jed-
nak owa złożoność i trudność była 
gwarancją spokoju, obietnicą pozby-
cia się lęku wypełzającego z mroków 
czerni nocnych. Szczęśliwym był ten, 
kto mógł zasnąć w poczuciu bezpie-
czeństwa.
  Warunkiem była wiara, możemy 
ujrzeć to, w co wierzymy gdyż logika 
blednie wobec mocy wiary. Przez ścia-
ny domu przenikało widmo tajemni-
czej smugi światła, może pokutującej 
duszy, błąkającej się nocami po świe-
cie. Czasem widziadłu towarzyszyły 
dziwne odgłosy, tajemnicze i niepo-
dobne do dźwięków życia prowadzo-
nego w świetle dnia. Demonologia lu-
dowa różnych rejonów Słowiańszczyz-
ny obfitowała w rozmaite koszmarne 
twory, zasiedlające bajki i opowieści. 
Jednak uległy one sile czasu i zapom-
nienia. W dzisiejszych czasach niemal 

zatarło się wspomnienie przedziwnych 
‘strachów’ grasujących na kartach ksiąg 
poświęconych słowiańskiej mitologii. 
„Obecnie nikt już nie pamięta, jak 
w dawnych wierzeniach ludowych wy-
glądała postać nocnicy. Otrzymywa-
ne na ten temat informacje (że miały
skrzydła, że były podobne do ptaków) 
są tak chaotyczne, że na ich podstawie 
trudno byłoby wyciągnąć jakiekol-
wiek wnioski. (…) Także zupełnie 
zatarte jest zawiłe zagadnienie różnic, 
jakie w danej demonologii ludowej za-
chodziły pomiędzy zmorami a nocni-
cami.”50/ Rozmyte i niejasne pozosta-
ją opisy tajemniczych gości żyjących 
na pograniczu świata logiki i fantazji. 
Wątpliwości nie budził tylko fakt, iż 
wszelkie tego typu zmory nawiedzały 
świat w ciemnościach nocy by móc 
dręczyć tych, którym lęk nie pozwalał 
zasnąć i tych, którzy spali zbyt spokoj-
nie. 
 Problemem jest określenie w jakim 
stopniu koszmar kryjący się w mroku
jest „‘złem’ rzeczywistym, które swe-
go czasu zostało zepchnięte poniżej
progu świadomości, a w jakim jest 
ono fikcyjne, wytworzone przez samą
patologię przestrzeni ciemnej. Prze-
strzeń ciemna (nocy) w przeciwień-
stwie do przestrzeni jasnej (dnia) jest 
najbardziej własna i intymna, w niej 
ujawnia się to, co w człowieku skryte, 
z czego sam często nie zdaje sobie 
sprawy. Jeżeli słuszna jest koncepcja 
o istnieniu dobra i zła w naturze, to 
w tych najgłębszych warstwach one 
znajdują swe źródło.”51/ Przestrzeń 
nocy jest przestrzenią indywidualną, 
w nią wrzucone zostaje wszystko to, 
co jest utajone, odcięte od jasnych 
myśli, pochodzące z głębin naszego 
jestestwa. W mroku odnajdujemy owe 
czarne odmęty, kryjące wielokrotności 
objawień wszystkich zapomnianych 
widm, jakie zdolny jest wskrzesić ludz-
ki lęk. „Pod wpływem lęku odżywają 
formy przeżyć i zachowań się dawno 
stłumione.”52/ Świat dookolny zostaje 
przekształcony, skrzywiony pod wpły-
wem emocji. Postrzegany jest inaczej 
i w swoim zniekształceniu ujawnia 
twory wynaturzone, odgięte od pio-
nu normalnej rzeczywistości. Relacje 
z otoczeniem zostają uproszczone,
czasem sprowadzone do ‘pożarcia’ 
lub ‘zostania pożartym’ przez świat 
widzialny. Czując lęk odczuwamy 
własną słabość. W ciemnościach jest 
to niemożność ogarnięcia naszego 
otoczenia, spowitego mrokiem nocy i 
zapełnionego całą mnogością dziwno-
kształtnych zjaw. Zjaw, które na dobre 
zadomowiły się w baśniach i poda-
niach a strach przed nimi był obecny 
w kulturze od pokoleń. W mitologii 
słowiańskiej „pokazywały się znów 
dziwne straszydła człowiekokształtne 
ale bez nóg, również tylko ogranicza-
jące się do straszenia ludzi. (…) ‘stra-
chy’ pojawiały się w opowiadaniach 
ludowych bardzo wielu miejscowości 
we wszystkich niemal rejonach ziem 
polskich.”53/ Wyłaniało się cale mro-
wie tworów o cechach często karyka-
turalnych: „wzrost raczej drobny, sto-
sowny dla duszy–widma człowiecze-
go, gęste owłosienie, obfite brwi, wiel-
ka głowa, wielkie oczy, osobliwe zę-
by, grube wargi, długie sutki, brak ple-
ców, nadmiar palców, kulawość, sto-
py zwierzęce lub ptasie. Przy najczęs-
tszej antropomorfizacji występuje tak-
że przedzierzganie się widm w zwie-
rzęta i ptaki.”54/ Wszystkie koszmar-
ne płody nocnych lęków egzystowały 
w bliskości z ludźmi. Demonizacja 
dotykała niewyjaśnione zjawiska i 

senne majaki płynące w tajemniczych 
dźwiękach nocy. Zabobonna wiara pie-
lęgnowała wizję straszydeł rojących się 
w tkance mroku niczym larwy w gni-
jącym mięsie. Ciemność została na 
zawsze zasiedlona przez twory ludz-
kiej fantazji, stając się ciemnością ma-
giczną i groźną. Czerń bezświetlna po-
została czernią z której utkane zostają 
cienie i kształty orgiastycznie tłoczące 
się w zakamarkach domu. Mrok stał 
się kryjówką zjaw, które ochoczo za-
garnął swymi ciemnymi ramionami i 
pozwolił pląsać wszędzie tam, gdzie 
nie docierało światło.
 Mrok wydaje się być czymś gęstym 
a jednak dającym się przeniknąć. 
Ciemność sama w sobie jest pusta, 
lecz człowiek poszukuje przedmio-
tów, którymi mógłby ową pustkę wy-
pełnić, gdyż pusta przestrzeń jest gor-
sza niż przestrzeń pełna, nawet jeżeli 
zapełniają ją twory koszmarne. Pustka 
ciemności jest tajemnicą, niewiadomą 
budzącą lęk, który nie posiada źródła 
– owo źródło tonie w mrokach niezna-
nego. Człowiek uparcie pożąda przed-
miotu swojego lęku, dąży do nazwania 
i zapełnienia każdej ciemnej strefy. 
Wszystkie potwory są mniej straszne 
niż to, co niewidzialne, tajemnicze, 
pozostające w ukryciu i poza zasię-
giem ludzkich mocy. Z potworem mo-
żemy walczyć, gdyż ‘wiemy’ czym on 
jest. Lecz czym jest głębia ciemności? 
Czym jest noc gubiąca w swoich czer-
niach całą naszą pewność? Co będzie, 
gdy mrok pochłonie nas bez reszty, 
zamknie i szczelnie otuli w swych trze-
wiach, czarnych i miękkich niczym 
puch? Nie znajdujemy wyczerpującej 
odpowiedzi na to pytanie, lecz znaj-
dujemy tysiące domysłów jakie rodzi 
ludzka wyobraźnia. Pozostają to jed-
nak tylko nieokreślone wizje dające 
iluzję pewności, której czepiamy się za 
każdym razem, gdy powraca wspom-
nienie lęku, kryjącego się w ciemnoś-
ciach.
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FANTASMAGORIA METAFIZYCZNA 

Śliska skóro węża nasycona grzechem
Tkwisz w wilgoci bagna jak gnijąca ryba 
Raj twój rozsypany jak owoc dmuchawca
A ty kiepsko kończysz przywalona błotem

Gdzie straciłaś duszę z której Sulfur boski
Zdejmował przekleństwo i światłem przenikał
Czy w mózgu ropuchy znalazłaś schronienie
Czy kamień przydrożny stał się twoim domem

Może w pył odeszłaś z erupcją kreacji
Którą demiurg sprawił dla zdziwienia świata
A może usnęłaś pod cmentarnym murem
Przykryta na wieki opętanym bluszczem

Nie wrócisz tu nigdy z dobrym Merkuriuszem
Nie odnajdziesz złudzeń w utopijnym raju
Czas twój się zapada na ruchomych piaskach
I nikt już nie wierzy że będzie inaczej

FANTASMAGORIA DIONIZYJSKA

Iskra śliskich ryb wnet rozpocznie życie
Powal pień zmurszały z Góry Szubienicznej
Chwyć  mirrowe  jajo w którym wzrasta życie
I rozbij skorupę  jak skostniały dogmat

Przywitaj Bachusa w płaszczu z lisiej skóry
Niech zabrzmią toasty za nowy początek
Smutne nimfy deszczu niech płaczą z Orionem

A ty spijaj obłęd z procesją ofiarną
Niech ta żertwa z byka udobrucha Boga 
Który mało widzi przykryty laurami

FANTASMAGORIA ONIRYCZNA

Na przylądku Creus miałem sen osobny
Smakował jak wino i pachnące zioła
Nie miał nic wspólnego z goryczą piołunu 
I wzrastał leniwie ku światłu księżyca

Grzbiety fal pędziły jak ścigana ryba
Ciało Afrodyty drżało w zimnych  łuskach
Stwory morskie pełzły przez rozgrzaną plażę
A wiatr wciągał w taniec wielokształtne muszle

Głosy mew krzykliwych wypełniały niebo
Rysując skrzydłami nieme błyskawice
Gdy statek pijany  cumował do brzegu
Uwalniając perłę oprawioną hymnem

Wtedy z głębin wyszła wiedźma babilońska
Którą dziwna perła kuszeniem zwabiła
Chciała kamień skruszyć i rzucić go w nicość
Lecz perła z diademu w łzę się zamieniła

FANTASMAGORIA APOKALIPTYCZNA

Thot pragnie w purpurze stopić blask księżyca 
Niech kolor krwi zimnej nasyci horyzont

Nieme arlekiny transmutują ołów
Który Ciemny chwyta w niewidzialne sieci

Legło w gruzach sacrum i znikły anioły
Których białe skrzydła dopadł siarki ogień 

Wiedźmy krew pompują a ta krzepnie szybko
Dławiąc usta pianą tężejącą w dogmat

Gog i Magog wzięli sprawy w swoje ręce
I z mikstur ziół czarcich zrobili wyprzedaż

Jest tu cynobr z rtęcią co przechodzi w złoto
I drewniane drzazgi do przenośnych stosów

Jest wyschnięty hizop z gąbką pełną octu
I zgubiona drachma wśród dzikich kąkoli

I pestka ułudy którą bies przebiegły
Chce zasadzić w polu – choć wyrok już zapadł

Ireneusz Makowski
wiersze z tomu „Plankton”


