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  Czasem człowiek poszukuje walki, 
przyjmuje wyzwanie jakie rzuca mu 
ciemność. „U nieco starszych dzieci 
można obserwować zjawisko swoiste-
go igrania z lękiem. Dzieci jakby dla 
zabawy wystawiają się na sytuacje lę-
kowe, (…) słuchają strasznych baśni, 
bawią się w duchy, zabójców, wybie-
rają się w nocy na cmentarz. Fascyna-
cję tego typu zabawy stanowi zwy-
cięstwo nad własnym lękiem.”116 Jed-
nak lęk przed ‘nieznanym’ czającym 
się w czerniach nocy pozwala się stłu-
mić, lecz nigdy do końca wyrzucić  
z pamięci. Walka z nim jest nieodłącz-
nym elementem życia. Ciemność po-
zostaje tajemnicą. Mrok, wciąż obec-
ny a jednak nieznany od dawna bu-
dzi lęk. Nie należy zapominać, że spo-
sób myślenia o pewnych czynnoś-
ciach zdarzeniach, lub zjawiskach był 
i jest uwarunkowany kulturowo. Wia-
ra w magię i istnienie istot magicznych 
była w dawnych czasach znacznie sil-
niejsza niż obecnie, i bynajmniej nie 
była czymś wyjątkowym lub niewła-
ściwym. W świecie dookolnym ma 
miejsce wiele zjawisk, których nawet 
teraz, przy obecnym poziomie nauki, 
nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć. 
W swoim życiu każdy doświadcza 
niemożności zaklasyfikowania, opisa-
nia, zanalizowania czegoś ‘nieokreślo-
nego’. Dla człowieka bywa to źród-
łem gniewu, poczucia bezsilności i ma-
łości, ale chyba najbardziej źródłem 
lęku. To lęk jest uczuciem pierwot-
nym, którego doznawali nasi przod-
kowie w ciemnościach, nie umiejąc 
w żaden sposób ogarnąć tego zjawis-
ka. Nie rozumieli go z braku wiedzy, 
lecz ogrom wiadomości, jakimi dys-
ponujemy współcześnie, nadal nie jest 
wystarczający, aby zrzucić brzemię lę-
ku. Czy dzisiaj, gdy my sami stajemy 
pośród pustego mroku, akceptujemy 
i w pełni pojmujemy ciemność, która 
nas pochłania? Czy potrafimy rzucić 
się w nią bez reszty, bez najmniejszego
cienia strachu? Czy jesteśmy w stanie 
poznać mrok, określić i opisać kształ-
ty, jakie rodzą się w nocnej czerni i
wreszcie pozbyć się lęku, jaki poja-
wia się w ciemnościach? Czy gdy le-
żymy samotnie w łóżku, w ciemnym 
pokoju, jesteśmy w stanie odegnać 
uczucie dreszczu osamotnienia? Czy 
nocą, gdy rozglądamy się wokół i na-
słuchujemy, jesteśmy w stanie powie-
dzieć, że rozumiemy w pełni to, co ze-
wsząd do nas dociera? Pewne pyta-
nia, jakie czasem zadaje niemal każdy 
człowiek, niestety pozostają bez wy-
czerpującej odpowiedzi. 

Zakończenie

  Ciemność przestała być jedynie sta-
nem jakim jest brak światła. Stała się 
zjawiskiem, wokół którego od zara-
nia dziejów narastają kolejne warstwy 
symboli, mitów, zabobonów, tekstów 
i obrazów odciskających trwałe piętno 
na każdej kulturze. Mrok wciąż jest 
inspiracją dla wielu twórców. Pozo-
staje jednak źródłem lęku zakorze-
nionego głęboko w umyśle ludzkim. 
Ogrom wiedzy gromadzonej od po-
czątków istnienia naszego gatunku 
wciąż nie pozwala nam ogarnąć ciem-
ności w pełni i poznać smaku jej esen-
cji. Ciemność dla człowieka wciąż jest 
nieokreślona, niepokojąca, tajemnicza, 
fascynująca, groźna.

Przypisy

 99 A. Kępiński, Lęk, s. 271
100 S. King, Danse Macabre, s. 157
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Gdzie się zaczyna ta cholerna starość
Człowiek nie jest stary, dopóki nie zastąpi marzeń żalem za niewykorzystanymi szansami.

 /J.Barrymore/
  Od dłuższego czasu często myślę o 
swoim mózgu. A może to mój mózg 
myśli o mnie. Nie wiem. Znany w Pol-
sce coach i menadżer Maciej Benne-
wicz napisał w swojej książce Coach-
ing czyli przebudzacz neuronów: „Ak-
tywny umysł to najlepsza gwarancja 
sukcesu, pozwala też uniknąć zdziwa-
czenia, depresji i zaburzeń wieku śred-
niego oraz demencji starczych, a także 
ślepych uliczek własnych bezradności. 
Twój umysł to najlepsza z możliwych 
inwestycji – warto utrzymywać go
w dobrym stanie”. Z kolei niemiecki 
psychiatra i naukowiec, a jednocześ-
nie znawca ludzkiego mózgu profesor 
Manfred Spitzer w swojej książce za-
tytułowanej Cyfrowa demencja daje  
następujące rady: „Wyniki badań 
współczesnej neurobiologii potwier-
dzają, że najlepszy trening dla mózgu 
to trening fizyczny. Jednak należy pa-
miętać, że dla utrzymania nowo po-
wstałych komórek przy życiu koniecz-
ne jest przyswajanie naprawdę trud-
nych treści, nie wystarczy przeżuwanie 
tego, co już znamy (…) wszyscy zbie-
ramy doświadczenia, znamy dokład-
nie własne otoczenie oraz radzimy so-
bie z trudnościami i zmiennymi kole-
jami losu. Przede wszystkim zaś na 
każdym kroku mamy do czynienia 
z innymi ludźmi i musimy dokony-
wać ocen, podejmować decyzje oraz 
działać, starając się przy tym szukać
wspólnych rozwiązań; musimy plano-
wać i rezygnować z własnych planów,
dogadywać się z innymi i trzymać u-
stalonych zasad. Doświadczanie tego 
wszystkiego – całej tej pełni istnienia 
– jest właśnie siłą utrzymującą nowe 
komórki przy życiu. Podsumowując 
więc: czas przeznaczony na krzyżówki 
i sudoku lepiej poświęcić własnym 
wnukom: a kto ich nie ma, niech je so-
bie od kogoś wypożyczy”. Mózg ma 
bardzo wiele do powiedzenia o tym,

co będzie się z nami działo, kiedy za-
czniemy się starzeć. Podstawowa za-
sada jego funkcjonowania to odbiera-
nie sygnałów ze świata zewnętrznego
spływających doń przez wszystkie 
części naszego ciała, a jednocześnie 
zarządzanie całym naszym organiz-
mem poprzez wydawanie odpowied-
nich poleceń do każdej z jego części. 
Schody się zaczynają, kiedy przestaje-
my kojarzyć bodźce, które do nas do-
cierają albo kiedy sygnały emitowa-
ne przez nasz mózg są zbyt słabe, by 
wpłynąć na oczekiwane zachowania 
naszego organizmu. 
  Starość zaczyna się w głowie. Za-
pewne wielu z nas zna stosunkowo 
młodych trzydziesto- czterdziestolat-
ków, którzy się zachowują jakby mieli 
co najmniej po sto lat. Narzekają na 
cały świat, wiedzą co jest złe a co jest 
dobre, znają najlepsze recepty na 

wszystko, a jednocześnie żyją w nie-
ustannym poirytowaniu, związanym 
z tym, że nikt ich nie słucha. Drażnią 
ich inni ludzie, nie rozumieją, że nikt 
ich nie słucha, irytuje ich, że inni tak 
wiele uwagi poświęcają sprawom nie- 
ważnym, że posługują się nikomu nie-
potrzebnymi sprzętami, że ani myślą 
skupić się na tym, co najważniejsze, a 
jedynie myślą o sobie i o swoich przy-
jemnościach. „Starość – jak powtarza 
moja młoda przyjaciółka, kiedy zaczy-
nam mówić coś swoim wieku – sta-
rość Jarku, to stan umysłu – przecież 
dobrze o tym wiesz”. I chyba wiem. 
Dlatego tak łatwo jest mi złapać się na 
tym, jak bardzo lubię udzielać dobrych 
rad i oceniać nieporadność innych. Jak 
celne i cenne są moje pomysły, które 
w tak prosty sposób mogłyby zbawić 
nasz świat. Jak irytujące jest, kiedy nikt 
nie chce człowieka wysłuchać.
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