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CIEMNOŚĆ (6)
Rozdział II

Pojęcie ciemności 
w wybranych kulturach

2.4. Spotkanie z ciemnością.

  Mrok zgęstniał i zaległ tam, skąd je-
szcze nie wygnało go światło i sączył 
się przez ściany, sufity i drzwi wypeł-
niając przestrzenie pomiędzy mebla-
mi. Tak działo się każdej nocy i dzieje 
się wciąż od najdawniejszych czasów. 
Będąc w miejscu ciemnym i odcię-
tym od światła możemy odczuwać lęk 
przed ciemnością, lecz ta ciemność nie 
jest czymś posiadającym nad nami 
niepodzielną władzę – na zewnątrz 
owego ciemnego miejsca czeka jas-
ność dnia. Wystarczy wydostać się 
z przestrzeni wypełnionej mrokiem, 
aby znów poczuć promienie słońca. 
Przestrzeń dnia nie jest przestrzenią 
klaustrofobiczną – jest otwarta. Świat-
ło wyraźnie zaznacza perspektywę, 
kontury przedmiotów, wydobywa róż-
nice kolorów i ich odcieni, pozwalając 
tym samym na odbiór głębi rzeczywi-
stości widzialnej. To właśnie daje nam 
poczucie bezpieczeństwa, ten zbiór 
zasad, według którego rozpoznajemy
świat dookolny. Przestrzeń rozpozna-
na i jasna daje możliwość zintegro-
wania się z nią, możliwość swoiste-
go poczucia przynależności, spójności 
z miejscem, w jakim się znajdujemy. 
Jednak noc pociąga nas w dół, w świat 
‘inny’, tajemniczy, niepewny, który
jest dla nas zamknięty, gdyż nie mo-
żemy się w niego ‘wczuć’, a jedno-
cześnie potrafi nas wchłonąć i zgubić 
w sobie. W ciemności przeraża nas 
brak porządku, brak struktury i trwa-
łości form, jakie ledwo możemy do-
strzec przez woal mroku. Czerń przez 
swoją bezświetlność specyficznie spła-
szcza przestrzeń widzialną nie pozwa-
lając na zaobserwowanie wyraźnego
światłocienia. Kolor zanika, przytłu-
miony wzrok podpowiada nam, że
faktury gładkie, szorstkie i grudkowa-
te nagle stają się do siebie podobne. 
Struktura budująca świat dzienny zo-

staje zaburzona, poddana działaniu 
mroku, który ją modyfikuje i przeina-
cza niczym szalony artysta. Przedmio-
ty zlewają się jednocześnie uzyskując 
nowe i niepokojące kształty. Przestrzeń 
ciemna nabiera ciasnoty, zewsząd ota-
czają nas zbite ze sobą cienie i majaki
czerniejących brył, które dawniej roz-
poznawaliśmy jako meble. Mrok nas
osacza i otumania nasz wzrok i nawet, 
gdy skryjemy się w poświacie najwię-
kszej lampy, jaką tylko uda nam się 
znaleźć, wciąż pozostajemy w potrza-
sku. Pozostajemy sami, otoczeni ciem-
nością okalającą nasz mały azyl, jaki 
znaleźliśmy przy źródle światła. Na 
zewnątrz noc rozpanoszyła się na do-
bre, rozparła czerniejąc pośród drzew 
i miękko zapadła w glebę. Wtuliła się 
we wszystkie krzewy, liście i gałęzie. 
Jakże łatwo przemija wspomnienie 
czystości jasnego dnia gdy czernisty 
opar przesyca całą strukturę świata, 
gdy noc pożera lub raczej wchłania 
łakomie przestrzeń i delektuje się każ-
dym jej kawałkiem. Słońce zaszło. 
Uczta trwa. Przebudzona ciemność 
czuje głód i wykorzystuje każdą spo-
sobność aby go nasycić. Człowiek sta-
je się częścią owej mrocznej konsump-
cji. Zostaje wchłonięty i otoczony ma-
terią nocy, samotny i bezradny niczym 
mucha unieruchomiona delikatną lecz 
śmiertelnie mocną przędzą pająka. 
Ciemność potęguje uczucie oderwa-
nia od ‘normalnej’ rzeczywistości, co 
sprawia, że jednocześnie wzmaga 
uczucie osobistej izolacji. Wszystkie 
negatywne przeżycia wewnętrzne sta-
ją się mniej lub bardziej groźnymi po-
tworami, z którymi zawsze walczymy 
sami. Człowiek w ciemności, w uczu-
ciu lęku, staje się prawdziwie samotny 
i ta samotność bywa bardziej przera-
żająca niż potencjalne niebezpieczeń-
stwo, jakie może czyhać w mroku. Bo 
czym jest ciemność jeśli nie abstrak-
cją? Abstrakcją pozbawioną określo-
nych kształtów i obdartą z koloru, su-
rową lecz nigdy nudną i spokojną. 
Wszystko w ciemności wciąż ‘dzieje 
się’, wibruje, przenika się, powiela 
w całej gamie cienistych powidoków. 

Pozostajemy zagubieni w tym magicz-
nym labiryncie, błądzimy w mroku, 
skryci w ciemności a jednak nieznaj-
dujący w niej schronienia. Lęk zwią-
zany z niemożnością ‘wczucia się’ 
w otoczenie potęguje uczucie spe-
cyficznego wyobcowania. Człowiek 
w ciemności czuje się ‘sam’ pośród 
czerni, gdyż podświadomie uważa się 
za istotę ‘jasną’. Samotność, jakiej do-
świadczyć można wędrując przez noc, 
staje się jednym z głównych źródeł 
lęku, który staje się jednym z tych 
wspomnień, jakie zawsze staramy 
się odepchnąć jak najdalej od siebie. 
Samotność człowieka pogrążonego 
w mroku zostaje z niezwykle trafną 
prostotą opisana w Miasteczku Salem:
był dzień i świeciło słońce, ale powrót 
odbywał się zawsze o zmierzchu, gdy 
na drogę wylegały zastępy poskręca-
nych, drżących cieni, lub nawet w zu-
pełnej ciemności (…). Szedł wtedy zu-
pełnie sam. Sam. Tak, to kluczowe sło-
wo, najokropniejsze w całym słowni-
ku. „Zbrodnia” brzmi w porównaniu 
z nim zupełnie niewinnie, a „piekło” 
stanowi jedynie bardzo odległe, ła-
godne skojarzenie.70/ 

  Boimy się samotności, lecz wszyst-
kie związane z nią obawy przekracza-
ją granice uczucia, jakim jest zwykły 
strach. „Lęk przed samotnością byłby 
zatem zbliżony do lęku przed śmiercią
Pośrednio bowiem samotność równa
się śmierci. Dlatego noc, gdy człowiek 
z konieczności staje się samotny, ko-
jarzy się tak często ze śmiercią. Noc 
jest symbolem śmierci. Śmierć jest 
snem wiecznym. Prawdopodobnie 
lęk przed samotnością tkwi głęboko 
w człowieku (…). Non timebis a ti-
more nocturno. Noc zbliża człowieka 
do nieznanego, do tego, co w nim i 
w świecie otaczającym skryte, co ginie 
w świetle dnia, a odsłania swą twarz 
dopiero w nocy. Lęk przed samotnoś-
cią nocy jest lękiem przed nieznanym. 
Jest lękiem przed zagładą bytu.”71/  
Wizualne doznanie ciemności częś-
ciowo zbliża nas do swoistej ślepoty. 
Utrata pełnej władzy wzroku wyzwa-
la uczucie bycia bezbronnym wobec 
ciemnej przestrzeni, ale również bez-
bronnym wobec niemożności odzys-
kania tego, co zostało nam odebrane. 
Jesteśmy samotni w uczuciu lęku i 
w swojej słabości. Mrok nigdy nie po-

zostaje tylko na zewnątrz lecz wnika 
do naszego wnętrza. Noc odbiera nam 
światło słońca, światło ‘powszechne’.
Ono daje poczucie swoistej ‘opieki’, 
jasności, która za dnia jest czymś po-
wszechnie dostępnym, czymś pozwa-
lającym widzieć, a więc również po-
zwalającym na odnalezienie się w 
przestrzeni. Światło jest tym nieod-
łącznym elementem naszej egzysten-
cji z którym wiążemy nasze życie. 
W mrokach nocy przychodzi sen, 
w czerniach zapadających po zmierz-
chu nie potrafimy w pełni ‘być’ i fun-
kcjonować. Nasza wiedza, ale rów-
nież nasza podświadomość odbierają
dzienną aktywność jako coś prawid-
łowego, normalnego, pozostawiając 
tym samym to, co zdewiowane, w sfe-
rze nocy. Jasność łatwiej poznać gdyż 
odkrywa przed nami świat. W swej 
wyrazistości niczego nie zataja, nie 
pozostawia miejsca na domysły, gdyż 
w świetle wszystko ‘jest’ po prostu 
tym, na co patrzymy. Niczym więcej. 
Jednak esencja nocy zawiera w sobie 
to, czego nie widzimy, ale również to, 
czego w dzień zobaczyć nie możemy. 
Mrok jest wypełniony czernią i właś-
nie ta czerń podświadomie przybliża
widmo śmierci jako tego, co ciemne 
w sposób absolutny. „U starożytnych 
Egipcjan czerń była kolorem podzie-
mnego świata; Ozyrys, władca zmar-
łych, często nazywany jest ‘czarnym’;
w czerni przedstawiano boga zmar-
łych Anubisa.”72/ Śmierć od najdaw-
niejszych czasów pozostaje nierozer-
walnie związana z substancją ‘ciem-
ną’.
  Noc jako zjawisko staje się czasem 
ciemności. Ciemności, w której mają 
miejsce wydarzenia niezrozumiałe, 
związane ze sferą magii, tajemnych 
rytuałów, władaniem siły bóstw suro-
wych i mrocznych. Jako bogini Noc 
staje się matką dwóch bliźniaczych 
braci, jednych z najbardziej mrocz-
nych bóstw w mitologii greckiej. Ta-
natos (Zgon) i Hypnos (Sen) „miesz-
kają w podziemiu, skąd Hypnosa po 
każdym ściemnieniu się świata Noc 
wynosi w objęciach na ziemię.”73/ Ta-
natosa Grecy opisują jako „’władcę 
umarłych odzianego w czerń’. (…) 
zlatuje on na czarnych, bez łopotu,
skrzydłach, wchodzi do domu nie-
postrzeżony i złotym nożem odcina

umierającemu pukiel włosów, poświę-
cając go bóstwom podziemnym.”74/ 

„W jednej Sparcie miał Tanatos włas-
ną świątynię. Poza tym nie kwapiono 
się z okazywaniem mu czci zbyt głoś-
no. Starano się nawet nie wypowiadać 
jego imienia.”75/ Pozostawała pamięć, 
ale nie przywoływała ona wspomnie-
nia specyficznej radości i wdzięcznoś-
ci związanej z kultem bóstw ‘jasnych’, 
sprawujących pieczę nad ludzkim ży-
ciem. „Śmierć jest końcem wszyst-
kiego, końcem swoistego porządku, 
który powstawał od chwili poczęcia. 
(…) Paroksyzmalny lęk przed śmier-
cią biologiczną lub psychologiczną 
jest krańcowym wyrazem obaw, które 
zawsze w mniejszym lub większym 
stopniu tkwią w człowieku, gdyż jego 
integracja jest zawsze bardzo chwiejna, 
będąc na granicy dezintegracji. Przed 
lękiem tym nie można uciec, gdyż sy-
tuacja wyzwalająca tkwi w człowieku, 
a nie poza nim.”76/ Lęk przenikający 
ludzkie istnienie jest lękiem przed 
tajemnicą śmierci, lecz również przed 
tajemnicą, jaką jest cud życia. Droga, 
jaką przebywamy od momentu na-
rodzin aż do końca naszych dni, jest 
zbiorem przeżyć i chwil, wirujących 
niczym migotliwe płatki brokatu za-
mknięte w szklanej kuli. Tylko w ze-
tknięciu ze śmiercią uświadamiamy 
sobie kruchość istnienia mogącego się 
rozpaść, zniknąć bezpowrotnie. Co 
stanie się później? Wszystko powstało 
z mroku otchłani i na końcu do tego 
mroku powraca. Lęk przed śmiercią i 
ciemnością kryją w swych podstawach 
pierwotny lęk przed pustką. Nicość 
jest czymś niepojętym i odległym, lecz 
każda ciemność ma w sobie cząstkę 
owego prastarego ‘nic’. Pustkę śmier-
ci od zarania dziejów fantazja ludzka 
usilnie stara się wypełnić, podobnie jak 
stara się wypełnić pustkę ciemności. 
Poznać doskonałą ciemność i poznać 
czym jest śmierć to doświadczenie bę-
dące tajemnicą, uwięzioną w czarnej, 
starszej niż czas skrzyni, którą ktoś za-
mknął i wyrzucił klucz. A może ten 
klucz nigdy nie istniał…? Nie jesteśmy 
w stanie się tego dowiedzieć, lecz od 
wieków snujemy domysły na próżno 
trudząc się w odwiecznym dążeniu do 
pozbycia się lęku przed niewiadomą 
tego, co ostateczne, nieuniknione, naj-
ciemniejsze.   

John William Waterhouse, Sleep and His Half-brother Death, 1874


