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CIEMNOŚĆ (5)
Rozdział II

Pojęcie ciemności 
w wybranych kulturach

2.3. Ciemność ucieleśniona.
                    
  Ze sferą ciemności silnie związane 
są niektóre zwierzęta, szczególnie te 
posiadające ciało o mrocznej barwie: 
czarny pająk, kot, kozioł, nietoperz, 
pies, skorpion, wąż. Jednak najmoc-
niej chyba ciemność dotknęła najczar-
niejsze z nich wszystkich – ptaka no-
szącego imię kruka. Jest on ptakiem 
niezwykłym, który na przestrzeni wie-
ków doświadcza swoistej przemiany 
„był w starożytności poświęcony bo-
gom światłości: Apollinowi, Helioso-
wi i Mitrze. Tego, kto osiągnął pierw-
szy stopień wtajemniczenia w miste-
ria religii Mitry, nazywano ‘krukiem’. 
Dziwny może wydawać się związek 
tych czarnych jak węgiel ptaków z bo-
gami światłości; istniał jednak mit, 
który mówił, że pierwotnie były one 
białe, a czarne stały się dopiero wtedy,
gdy jeden z nich wyjawił Apollinowi 
niewierność kochanki Koronis.55/”  
Kruk jawi się jako łącznik pomiędzy 
strefą światła a ciemności. Swoją ta-
jemną wiedzą przewyższył według 
mitu samego boga, jednak za przynie-
sienie złej nowiny spotyka go kara. 
Karą tą staje się czerń, jaką pokrywa 
się całe jego ciało, biel skrzydeł zaś 
znika bezpowrotnie. Przemiana ta jest 
swoistym napiętnowaniem. Z istoty
świetlistej staje się istotą mroczną, 
przechodzi metamorfozę i przekracza 
granicę ciemności.  Jego pióra, połysk-
liwe i czarne jak kryształy morionu, 
czynią go istotą obdarzoną urokiem 
nocy. Czerń przesiąkła jego oczy, 
dziób, skrzydła, grzbiet, ogon, nogi i 
szpony, nie pozostawiając na nim żad-
nego śladu bieli. Blask dnia jest jedy-
nie smugą połysku niby zwęglonych 
piór, podobnym do odbicia księżyca 
w plamie smolistego tuszu. 
 W jednym z mitów greckich kruk zo-
staje ukarany przez Apollina, jednak 
jest to tylko jedna z wielu opowieści, 
w których pojawia się postać tego pta-
ka. Wokół symbolu, jakim się stał na-
rastało coraz więcej negatywnych sko-
jarzeń. „Kruk (nigerrina avis) miał
opinię zwierzęcia czarownic, towarzy-
sza diabła i ptaka wieszczącego nie-
szczęście.56/” Jednak mrok, jaki coraz 
silniej spowijał postać tego ptaka, jed-
nocześnie coraz bardziej inspirował 
różnych twórców. Bracia Grimm po-
sługują się symbolem tego smoliście 
czarnego stworzenia w bajce O sied-
miu krukach (lub też Siedem kruków). 
Kruk staje się zwierzęciem, w jakie 
zostaje przemieniony każdy z siedmiu
braci. Ich ręce wydłużają się w skrzyd-
ła, palce nóg wykrzywiają się w szpo-
ny, miast ludzkiej mowy z ich gardeł 
wydobywa się tylko złowieszcze kra-
kanie, ciało porastają węgliste pióra, 
zaś oczy wypełnia czerń. Przemiana ta 
jest wynikiem gniewu ojca, jaki spa-
da na chłopców, a los czarnego ptaka, 
jakiego muszą doświadczyć, jest karą 
za niespełnienie ojcowskiej prośby:
– Oby ci nieposłuszni chłopcy zamie-
nili się w kruki!57/

  Ledwie wymówił te słowa, gdy nag-

le usłyszał nad głową szum skrzydeł, 
a kiedy spojrzał w górę, ujrzał siedem
czarnych jak węgiel kruków, ulatują-
jących w dal. 
  Żywot w ciele ptaka o barwie nocy 
staje się przekleństwem, którego nie 
można cofnąć. Gniew wyzwolił ma-
gię, za sprawą której ludzie przedzier-
żgnęli się w kruki. Dlaczego właśnie 
egzystencja pod postacią tych ptaków 
miała być karą? Dlaczego nie zostali 
przemienieni w inne zwierzęta? Nie 
brakowało tworów natury obdarzo-
nych równie negatywną symboliką, 
a jednak w bajce pojawiają się właś-
nie kruki. Być może chodziło tu o na-
znaczenie substancją ciemności, jaką 
splamione jest krucze ciało, skalanie 
nieczystym kolorem mroku i swoiste 
napiętnowanie. Czerń staje się zna-
kiem pokuty, jaką muszą odbyć wi-
nowajcy. Jednak karą jest nie tylko 
zamknięcie w czarnym ciele, lecz rów-
nież przyjęcie sposobu życia kruka. 
Zaklęcie skazuje braci na odosobnie-
nie, egzystencję zwierzęcia, istoty dzi-
kiej. Istoty, która jako ptak mroczny 
jest symbolem pierwotnych i ciem-
nych sił natury. „W symbolice chrze-
ścijańskiej jest alegorią samotności. 
(…) Według Beaumonta kruk jako 
taki ma symbolizować izolację tego, 
kto żyje na płaszczyźnie wyższej niż 
inni ludzie, podobnie jak wszystkie 
ptaki–samotniki.58/”  Przemiana w kru-
ka jest symbolem opuszczenia świa-
ta ludzi, rozłąki z rodziną, przejścia 
w strefę ciemną i nieznaną.  Lecz w u-
tworze braci Grimm pojawia nam się
również symbol studni, którego nie 
sposób pominąć, dla tego treść bajki 
jest interpretowana również w inny 
sposób. „Studnia jest wejściem do 
wnętrza ziemi, podziemnego świata, 
królestwa jeszcze nie narodzonych, jak 
również zmarłych. W bajce Siedem 
kruków bracia mają przynieść wody 
święconej, by ochrzcić nowo narodzo-
ną siostrzyczkę, ale dzban wpada im 
do studni; owa studnia miała dawać 
wodę życia, sprowadziła jednak na 
braci, przez ich własną niezręczność, 
śmierć, co sugeruje przemiana w kru-
ki (czerń jako kolor śmierci) oraz za-
zamknięcie w szklanej górze.59/”  Na-
znaczenie dziewczynki wodą ze stud-
ni – chrzest – jest ofiarowaniem jej 
nowego życia, oświecenia i czystoś-
ci, która nastaje po zmazaniu grzechu 
pierworodnego. Niezdarność synów 
uniemożliwia ojcu dokonanie tego 
świętego obrzędu. Siostra siedmiu bra-
ci z ich winy nie może wstąpić na 
ścieżkę światła, dla tego też kara, jaką 
jest przemiana w kruki, oznacza dla
nich wygnanie ze sfery jasnej. Zaklę-
cie czyni z nich istoty czarne, pozba-
wia daru człowieczeństwa. Zostają ze-
pchnięci na drogę ciemności i śmierci, 
zamknięci w ciele żałobnego ptaka.  
 W słynnym wierszu The Raven Ed-
gara Allana Poe, w tłumaczeniu Wła-
dysława Jerzego Kasińskiego kruk ob-
jawia się jako Lat złowieszczy ptak po- 
kraczny, zmora, zwid sprzed lat tysię-
cy60/.  W przekładzie Zenona Przes-
myckiego krukiem jest stare, chmur-
ne dziwo, czarne jakby piekieł stróż61/.  
Utwór Poego niewątpliwie czyni tytu-
łowego ptaka tworem demonicznym. 
Staje się on mrocznym posłańcem, 

przybywającym wprost z ciemności 
nocy.  Jest to czarny zwiastun śmier-
ci, o czym może świadczyć jego imię 
‘Nevermore’ (Nigdy więcej). Prowa-
dzi on rozmowę z głównym bohate-
rem, który stopniowo traci zmysły by 
stwierdzić na końcu:
I Kruk nie drgnie nawet wcale: siedzi 

[stale, siedzi stale
Na Pallady bladym biuście, 

[ponad drzwiami w izby wnęce.
Jego wzrok nieporuszony snem lśni, 

[jaki śnią demony.
Lampa rzuca blask przyćmiony i w dół 

[spływa cień zwierzęcy.
Z tego cienia na podłodze duszy mej 

[już żadne ręce
Nie podniosą – nigdy więcej.62/    

 Kruk, wysłannik ciemności, smolisto-
pióry i dumny przemierzał pustkowia 
krakaniem obwieszczając swe przy-
bycie. „W ogóle był ptakiem wróżeb-
nym; z jego głosu, lotu i miejsca po-
bytu przepowiadano przyszłość. (…) 
„Pismo Święte po raz pierwszy mówi 
o kruku w opowieści o potopie (Rdz 
8,6 n.). Noe (…) wysłał skrzydlatych 
wysłańców, którzy mieli mu przynieść 
wieści o stanie wód. Najpierw kruka. 
Według wersji, którą przekazuje Sep-
tuaginta, Noe czekał jednak na próż-
no na jego powrót; nie powrócił, gdyż 
wszędzie zalegające trupy dostarczyły 
mu wystarczająco dużo pożywienia. 
(…) W chrześcijaństwie wyobraża on 
pogan, (…) i niewiernych – tych, któ-
rzy porzucili Kościół (arkę), i w ogóle 
grzesznika i grzech, niekiedy nawet 
szatana.63/”  Kruk jest zwierzęciem nie- 
zwykle inteligentnym, co pozwoliło mu 
na wybór własnej drogi, jednak jest to 
droga, która wedle słów zapisanych
w Biblii, zaprowadziła go w mrok. Dla 
wielu staje się przez to symbolem tego, 
który porzuca światło, a zatem wiarę 
i czystość, wybierając ścieżkę skrytą 
w ciemnościach. Czerń jego zewnętrz-
nej powłoki pozostaje w zgodzie z je-
go mrocznymi zwyczajami. Ptak ten 
często żywi się padliną, w dawnych 
czasach na polach bitewnych pojawiał 
się by ucztować na pozostawionych 
trupach. Znane są opowieści ukazujące
kruki ochoczo wydziobujące miękką
tkankę oczu, obsiadające czarną chma-
rą zwłoki. Kotłujące się makabrycznie
w swej zachłanności smolitopióre pta-
ki żerowały na ludzkich szczątkach.
Każdy kruk stał się uczestnikiem pro-
fanacji. Dla tego też zwierzę to stało 
się symbolem ciemności, jak również 
zwiastunem śmierci. Jest to bowiem 

istota będąca chyba jedynym żywym 
symbolem najpełniej wyobrażającym 
lęk przed mrokiem, lecz także mro-
kiem absolutnym. „Można przypusz-
czać, że lęk przed śmiercią jest jednym 
z najbardziej pierwotnych przeżyć w 
świecie ożywionym.64/” Śmierć, która  
pozostaje największą tajemnicą, nie-
poznawalną za życia ciemnością ab-
solutną. Kruk zaś staje się jej znakiem 
– on sam jest żywym kształtem 
wyrzeźbionym z czerni, oderwanym 
z mroku. Mroku, który rodzi zmory 
i zjawy, kłębiące się w ciągłym poszu-
kiwaniu swej formy, nigdy tak dosko-
nałej jak sylwetka kruka.
  Posiada on wrażliwy instynkt, wy-
czulone zmysły oraz nieprzeciętną 
w świecie przyrody inteligencję, byst-
rość i zdolność do uczenia się oraz 
posługiwania zdobytą wiedzą. Odkąd 
zauważono niezwykłe cechy tego pta-
ka, jak również to, że dość łatwo się
oswaja, przypisano mu rolę zwierzę-
cia, jakie bogowie wybrali na swego 
posłańca. Stał się symbolem nierozer-
walnie związanym z magią, istotą ofia- 
rowującą tajemną siłę czarownikom, 
tchnącą impuls twórczy w umysły 
mędrców i poetów. W nordyckiej mi-
tologii odnajdujemy dwa kruki o imie-
niu Munin (Pamięć) i Hugin (Myśl), 
towarzyszy Odyna przynoszących 
mu wieści z krańców świata. Czarne, 
mroczne ptaki swobodnie szybowały 
pomiędzy królestwem bogów a ziemią 
należącą do ludzi. 
  Ptak czarny i dostojny znajduje swo-
je miejsce w kulturze jako bohater 
wielu legend. Jako zwierzę związane 
z symboliką śmierci uosabia lęk przed 
nieznanym, które kryje się za bramą 
zaświatów. Jednak jego wygląd przy-
wołuje obrazy, jakie ciemność podsu-
wa naszym oczom. Sylwetka kruka 
przedzierzga się we wspomnienie ma-
ry nocnej, przelanej w formę ptaka.
Jednolicie smolisty, przeniknięty bez-
świetlną barwą, nielękający się mart-
woty, żywiący się tym, co zakończyło 
swoją egzystencję, co nie należy już do 
sfery życia. Ten właśnie obraz kruka 
był często inspiracją dla poetów, a jego 
esencję przelał na papier Ted Hughes 
w wierszu Dwie legendy:

I

Czarne było oko zewnętrzne
Czarne wnętrze języka
Czarne było serce
Czarna wątroba, czarne płuca

Niezdolne chłonąć światła
Czarna krew w swoim dudniącym 

[kanale
Czarne jelita w palenisku brzucha
Czarne były nawet muskuły
Usiłując prężyć się ku światłu
Czarny splot nerwów, czarny mózg
Zaludniony obrazami śmierci
I czarna była dusza, ten wielki krzyk 

[jąkały,
Który pęczniał, ale nie potrafił
wyjęczyć swojego słońca.

II

Czarna jest głowa wydry, kiedy się 
[wynurza.

Czarna jest skała, gdy pogrąża się 
[w pianie.

Czarna jest żółć rozłożona w swoim 
[osoczu.

Czarna jest kula ziemska, już na pół 
[palca pod skorupą,

Jajo ciemności
Wysiadywane na przemian porami 

[słońca i księżyca,
Aby wykluł się Kruk, czarna tęcza
Rozpięta w pustce ponad pustką

A jednak szybująca.65/

  Smolistopióry ptak staje się zwierzę-
ciem kojarzonym z ciemnością nie 
tylko z powodu swojego wyglądu i 
mrocznej czerni, w którą przyoble-
czone jest jego ciało. Mrok jest sferą 
tajemnicy i magii, zaś kruk jawi się 
nam również, jako posiadający wie-
dzę, zatajoną przed śmiertelnikami, 
a czasem nawet istotami wyższymi. 
Kruk, ten ptak o barwie węgla wyda-
wał się zespolony z materią nocy, szy-
bujący w praciemnościach bez lęku. 
Był kształtem oderwanym ze struktu-
ry mroku, na wskroś czarną istotą, 
która stała się rozpoznawalnym sym-
bolem. „Nagle zjawa zyskuje material-
ny kształt, jest wynaturzonym ludzkim 
kształtem. Bóg pragnie ją udoskonalić 
i wtedy nocny koszmar zyskuje kształt 
kruka. (...) Legenda eskimoska mówi: 
na początku świata był czarny kruk
– jedyne na nim stworzenie. (...) hin-
duski zwiastun śmierci (...). Ptak wró-
żebny kapłanów, jedyny, którego linia 
lotu jest prostą. Symbol wieloznaczny, 
przybysz z mrocznej strony świata.66/”  
U Hughesa kruk jest zwierzęciem du-
mnym, posiadającym niezaprzeczalną
władzę, zdolnym szydzić z mocy natu-
ry a nawet śmiać się z samego Boga. 
Pełen pychy, na wskroś czarny, jest 


