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CIEMNOŚĆ (7)
Rozdział III

Ciemność przenikająca twórczość

3.1. Obrazy przesiąknięte mrokiem.   
                            
  Ciemności długo unikano, jej ślady 
znajdujemy we fragmentach wielu 
dzieł, lecz jest to zawsze mrok symbo-
liczny, wycofany, nigdy dominujący. 
Czerń budzi obawę, jest cieniem, linią, 
często barwą diabłów i demonów. Po-
woli jednak urasta w siłę. Mrok wy-
pełnia dalsze partie niektórych obra-
zów Hieronima Boscha. Ze smolistej 
czerni wychodzą widma scen rozgry-
wających się w świecie podobnym 
do koszmarnego snu. Niesamowite, 
napawające lękiem wizje wypełniają 
Sąd Ostateczny i Piekło muzykantów. 
Ciemność jest złem, zagładą, chorym 
widmem nawiedzającym potępio-
nych a jednak pozostaje daleko, gdzieś 
w tyle obrazu. Dopiero w epoce baro-
ku pojawia się ktoś, kto zdolny jest 
czerpać z jej siły natchnienie. Ktoś, kto 
chwyta ducha nocy i przyciąga wprost 
do widza. Czerń staje się substancją 
magiczną i magię tą w pełni wyko-
rzystuje włoski artysta Michelangelo 
Merisi, znany jako Caravaggio. Mrok 
staje się posłuszny ludzkiej woli, uwię-
ziony w obrazach. U Caravaggia ciem-
ność służy do wydobycia światła, jest 
narzędziem wzmacniającym kontrast. 
Jednocześnie czerń pochłania to, co 
zbędne, staje się tłem, z którego to, co 
istotne dosłownie ‘wychodzi’ w stronę 
widza. Jednak barwy są niepokojące 
w swej wyrazistej intensywności. Nie-
zwykły blask bijący z niewiadomego 
źródła pogłębia wrażenie ostrej granicy 
pomiędzy sferą przeznaczoną dla oczu 
widza a resztą sceny spowitą tajemni-
cą, którą zna tylko artysta. Szczegól-
nie w niektórych dziełach ciemność 
staje się dramatyczna, pełna napięcia, 
lęku, nieodgadnionego, mrocznego 
sekretu. W obrazach Caravaggia jest to 
ciemność niebezpieczna. Obserwuje-
my tu walkę i jednocześnie harmonię 
pomiędzy mrokiem a światłem. Bez 
tej głębokiej, nieokreślonej ciemnej 
substancji jasność nie ma prawa bytu. 
Tylko zespolona z czernią jest w stanie 
odciąć wyraźne kształty i nadać kom-
pozycji sens. Tylko noc mogła stać się 
kruszcem, z jakiego wykute zostały 
sceny niezwykłe, dynamiczne lub nie-
ruchome, lecz zawsze przepełnione 
emocją. Tenebres przenika swą siłą 
płótno i farby, tchnie w obraz duszę. 
Od jej imienia powstał sposób ujmo-
wania dzieła malarskiego zwany tene-
bryzmem. Caravaggio staje się tym, 
który rozsławił maniera tenebrosa. 
  Mrok staje się świadkiem okrutnego 
morderstwa. Oto Judyta ścinająca gło-
wę Holofernesa. Krew tryska na biel
tkaniny, cienie wydobywają grozę na-
piętych mięśni olbrzyma zabijanego 
przez kobietę. Czerń ukrywa głębię 
obrazu pozostawiając widza zderzo-
nego z gwałtowną sceną. Noc pozo-
staje ciemna i cicha, nikt nie spieszy 
na pomoc. Mrok zachowuje w sobie 
straszną tajemnicę. Lecz nie byłoby  
tylu silnych emocji, niezwykłego wra-
żenia, jakie wywiera dzieło, gdyby 
wszystko odbywało się w świetle dnia. 

Wstrząs blednie bez kontrastów, mrocz-
nego widma czającego się wokół po-
staci – w dziennym świetle, w łagod-
nych jasnościach zmienia się oblicze 
każdej sceny. Na płaszczyźnie swego 
obrazu Caravaggio zdolny był podpo-
rządkować sobie ciemność. „Bezpo-
średniość jego języka malarskiego
w połączeniu z dążeniem do drama-
tyzmu przydawały jego obrazom efe-
ktu natychmiastowości (…) stworzył 
arcydzieła, które dziwiły, niepokoiły 
i przerażały jego mecenasów.”79 Lecz 
noc pozwala słuchać różnych opowie-
ści. Kurtyna czerni odsłania kolejne 
sceny ukazujące się oczom widza. Oto 
Narcyz, który przegląda się w nieru-
chomej tafli wody. Górną połowę ob-
razu zajmuje postać młodzieńca, dol-
ną wypełnia tajemnicze czarne lustro 
ukazujące zarysy męskiej sylwetki. 
Narcyz jest nieruchomy i jaśniejący 
pośród mroku niczym biały kwiat, za-
stygły w tęsknocie. Jest to cisza trwa-
jąca nieprzerwanie, zakrzepła w smo-
listej materii wyłaniającej widzialne 
fragmenty kształtów, pokrytych plamą 
oszczędnych kolorów. Reszta świata
znika w ciemności tak jak znika wszel-
ki sens egzystencji, istnieje tylko ten 
‘drugi on’. Istnieje tylko młodzieniec
spoglądający z głębin czarnego zwier-
ciadła wody. Ciemność spowijająca 
Narcyza jest ciemnością wieczną, zaś 
on sam umiera wpatrzony w swoje 
odbicie.
  Gdzieś indziej z mroku ponownie 
wyłania się obietnica śmierci. Czerń 
ostro rzeźbi czerwień tkaniny i bru-
talnie ukazuje zmarszczki i bruzdy 
starczego ciała. Ciemność wydobywa 
starość, przynosi melancholię zawisłą 
nad głową Hieronima, otoczoną ledwo 
widoczną aureolą, cienką i wygiętą ni-
czym struna. Oczy świętego skrywa 
czerń, tak samo jak oczodoły pozba-
wionej żuchwy czaszki, skierowanej 
przodem do mężczyzny. Wszystko jest 
dosłownie zawieszone w nieprzenik-
niknionym mroku – nieuchronnej ot-
chłannej pustce niosącej widmo nieod-
gadnionej, bezświetlnej nicości. Druga
wersja przedstawienia zawiera więcej
elementów. Św. Hieronim piszący uka-
zuje starca pochylonego nad swoim
dziełem. Lewa dłoń ściska kartki, pra-
wa zatrzymała się niebezpiecznie bli-
sko ludzkiej czaszki spoczywającej 
na kartach leżącej nieopodal otwartej 
księgi. Stół ukazany jest zaledwie we
fragmencie – reszta została pochłonię-
ta przez mrok gęstniejący wokół gład-
kiego czerepu. Po prawej stronie za 
plecami Hieronima majaczy sugestia 
ściany, jednak zajmuje ona nie więcej 
niż jedną czwartą tła zalanego przez 
bezwzględną czerń. Po lewej stronie 
jaśniejąca czaszka obojętnie przygląda 
się pracy starca. Spokojna i cierpliwa 
ciemność czeka, aby wypełnić obraz. 
Nigdy jednak nie wypełnia go całko-
wicie, lecz z tej ciemności, na innym 
obrazie Caravaggia wyłania się postać 
mordercy. Widzimy Dawida z głową 
Goliata. Późniejsza wersja tego przed-
stawienia jest jednym z ostatnich obra-
zów artysty. Ukazuje ona młodzieńca 
prezentującego swoje makabryczne 
trofeum – głowę pokonanego olbrzy-
ma. Czerń, stanowiąca tło tej sceny, 

ponownie pochłania wszelkie zbędne 
elementy. Oszczędna kolorystyka po-
zwala skupić się na formie i jeszcze sil-
niej odczuć mroczność przenikającą 
obraz. Brak jakichkolwiek punktów 
podparcia lub sugestii stabilnej prze-
strzeni – jest jedynie ciemność, która 
niemal całkowicie kryje całą prawą 
rękę Dawida. Skryta w cieniu rękojeść 
ujawnia biały blask zimnego ostrza. 
Lewa ręka młodzieńca wyciągnięta 
jest prosto w stronę widza, zaciśnięta 
dłoń za trzyma włosy odciętą głowę 
mężczyzny. Twarz Goliata zastygła 
w niemym wyrazie półotwartych ust. 
Rana po cięciu wciąż obficie krwawi 
a czerwień posoki wsiąka w mrok. Oto 
morderca ukazujący swe dzieło. Da-
wid otulony jest czernią przesyconą za-
pachem śmierci. Jedynym świadkiem 
jego czynu jest ciemność, lecz ona po-
zostaje nieruchoma i niema, podobnie 
jak martwe usta Goliata, z których 
nigdy już nie wydobędzie się żaden 
krzyk.
  Georges de La Tour tworzy pod sil-
nym wpływem stylu Caravaggia, lecz 
w przeciwieństwie do włoskiego mis-
trza ukazuje on ciemność ciepłą. Oto 
Pracownia stolarska Św. Józefa, obraz 
ukazujący pozornie chwilę z codzien-
nego życia zwykłych ludzi. „Przedziw-
nym sposobem jednak, scena zanurzo-
na w ciemności (z wyjątkiem światła 
sączącego się przez palce) wywołuje 
wrażenie cudowności. (…) W świetle 
świecy objawiają się sprawy tajemni-
cze i ważne. (...) Blask przesiany przez 
przezroczystą dłoń fascynuje i znie-
wala.”80 Choć czerń zdecydowanie 
wypełnia znaczną część obrazu owo 
mistyczne światło przenika ją swoim 
ciepłem, roztaczając wokół siebie aurę 
mieniącą się rozmaitymi odcieniami 
bursztynu. Kolorystyka jest niezwykle 
subtelna, zamknięta w palecie brązów
o łagodnych tonach, które roztapiają 
się w czerniejącym mroku otulającym 
miękko postać Św. Józefa i młodego 
Chrystusa. Ciemność nagle przestaje 
być ciemnością straszną. Choć nieprze-
niknięta i równie tajemnicza jak u Ca-
ravaggia, zyskuje ciepło i przedziwną 
łagodność. Mrok jest spokojny i senny, 
snujący się delikatnie wokół płomie-
nia świecy. Przez palce Jezusa przeni-
ka blask – lux aeterna, dający nadzieję
i rozpraszający czerń. Postacie wyła-
niające się z czerniejącej materii tła są 
nieruchome i skoncentrowane, brak 

tutaj dynamiki i dramatyzmu. Scena 
przepełniona jest atmosferą bliską na-
strojowi obecnemu w baśniach, pospo-
lita z pozoru czynność nabiera czaru, 
magicznego uroku, który każe wpa-
trywać się w obraz. Wydawać by się 
mogło, że obserwujemy moment za-
trzymany w czasie, chwilę refleksji, 
zamyślenia odbijającego się na twa-
rzy Św. Józefa. Czerń jest niezbędnym 
elementem budującym ten nastrój jed-
nak nie konkuruje ona ze światłem. 
Ciężki mrok tworzy harmonię ze zło-
cistą jasnością, nasycony i gęsty daje
się rozproszyć i uspokoić. W tej ciem-
ności nie czyhają żadne potwory, być 
może skrył się tam tylko śpiący, oswo-
jony czarny kot.
  Cisza ciemności wypełnia pokój. 
Samotna młoda kobieta splotła ręce 
na ludzkiej czaszce spoczywającej na 
jej kolanach. To Maria Magdalena 
pokutująca. Nic nie zakłóca jej kon-
templacji, nawet najmniejszy szmer, 
najlżejszy powiem. Wszystko ucichło. 
Cichy jest mrok, którym przesiąkł ob-
raz, mrok czarny, nieruchomy i tajem-
niczy. To w niego wpatruje się samot-
na kobieta siedząca z czaszką wtuloną 
w tkaninę jej ubioru, spływającą przez 
martwą czerń żywą, czerwoną wstęgą. 
Maria Magdalena odwraca się od wi-
dza, jej spojrzenie jest dalekie, utkwio-
ne w ciemnej pustce gdzieś w głębi 
pokoju. Jej jedynymi towarzyszami są 
dwie świece – ta stojąca obok leżącego 
nieopodal sznuru białych pereł i ta od-
bijająca się w niewielkim prostokącie 
lustra. Towarzyszy jej również pozba-
wiony żuchwy czerep, na którym Ma-
ria Magdalena oparła dłonie w geście 
modlitwy, może zadumy. Czerń zale-
gająca w pokoju wypełnia ponad po-
łowę obrazu i wkrada się nawet we 
włosy kobiety, lecz nie jest to mrok 
drapieżny. Ten mrok przynosi spokój, 
pozwala na refleksję, odcięcie się od 
jaskrawości i gwaru świata dzienne-
go. Ponownie stykamy się z ciemnoś-
cią przenikniętą melancholią, ciemnoś-
cią, w której zawarta jest wieczność. 
„Wszystko co zbędne, przypadkowe, 
przejściowe zostaje wyeliminowane. 
Pozostaje człowiek świadomy obec-
ności zła w przemijającym świecie. 
Pozostaje poszukiwanie Boga.”81 Wo-
kół sylwetki Marii Magdaleny stężała 
ciężka czerń, pustka wypełniona ciszą. 
Jest to mrok ascetyczny, czysty i ciep-
ły, niebudzący lęku, lecz przynoszący 

wspomnienie myśli, że wszystko prze-
mija. Młoda kobieta z płótna George-
sa de La Toura zastygła wpatrzona nie 
w płomień świecy, lecz w nieprzenik-
nioną ciemność. Jej wzrok wybiegł 
daleko poza granice obrazu, w głąb 
otchłannego mroku. Mroku, w które-
go ciszy jej dusza odnajduje spokój.
 Spokój ciemności odnajdujemy rów-
nież w dziełach, jakie stworzył Rem-
brandt Harmensz van Rijn. Na jednym 
z nich stara kobieta pochyla się nad 
otwartą przepastną księgą rozłożoną 
na jej kolanach. Ciemność zlewa się 
z jednolitą czernią jej sukni i tkaniny 
okrywającej głowę staruszki. Widzimy 
Matkę Rembrandta czytającą. Światło 
padające z nieznanego źródła po lewej 
stronie obrazu okrywa tajemniczym 
blaskiem karty księgi i rozprasza mrok. 
Lecz jednocześnie ukazuje wyraźniej 
surową, pomarszczoną twarz na której 
czas odcisnął swe piętno. Czerń zdaje 
się powoli wciągać w siebie niczego 
nieświadomą starą kobietę pochłonię-
tą tekstem. Zbliża się ona do schyłku 
swego życia, jej sylwetka wtapia się 
w mrok nieubłaganie otulający ją czar-
ną mgłą. Podobna czerń otacza grupę
ośmiu mężczyzn skupionych nad ludz-
kimi zwłokami. Obserwujemy Lekcję
anatomii doktora Nicolaesa Tulpa. 
Widz skryty w mroku potajemnie przy-
patruje się całej scenie. Jedna z postaci
zdaje się patrzeć wprost na nas, lecz 
nic nie zakłóca dyskusji jaką prowadzą 
mężczyźni. Pozostajemy niewidoczni, 
wtopieni w ciemność wypełniającą po-
mieszczenie. Powietrze zdaje się być 
nasycone ciszą i zapachem śmierci.
Spokojna czerń zlewa się z gładkimi 
ubiorami niemal wszystkich postaci. 
Jasną plamą odcinają się zwłoki wi-
doczne niemal w całej okazałości. 
Światło odcina kształty białych koł-
nierzy i sączy się w mrok gęstniejący
w miarę zbliżania się ku przodowi ob-
razu. Czerniejące opary skupiają się po 
bokach pomieszczenia by rozproszyć 
się w samym centrum. Cień ustępuje 
światłu, które skupia się na detalach 
anatomicznych rozciętej ręki. Jasność 
wyraźnie odsłania fragment wnętrza 
ludzkiego ciała prezentowany przez 
doktora. Mrok staje się biernym obser-
watorem i jednocześnie pozwala ob-
serwować całą scenę. Spokojna i cicha
ciemność w skupieniu przysłuchuje się 
rozmowie mężczyzn pochylonych nad 
jaśniejącym trupem.

„Jedna z postaci zdaje się patrzeć wprost na nas, lecz nic nie zakłóca dyskusji jaką prowadzą mężczyźni.”


