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That God is Colouring Newton does shew 

And the devil is a Black outline all of us know. 
William Blake1

 
 

 
Intelektualni reprezentanci drugiej połowy wieku XVII, szczególnie takie postaci, jak 
René Descartes i Isaac Newton, zainteresowali świat nauki światłem i kolorem. Reflek-
sja ta miała podłoże nie tylko akademicko-malarskie, ale, ze względu na specyfikę epo-
ki, również teologiczne i kulturowe. O ile teoria szkicu i rysunku – proporcji 
i anatomii, opracowywana była nieprzerwanie od antyku, nie stworzono do siedemna-
stego stulecia żadnej spójnej i powszechnej teorii kolorów. Poszukiwania harmonii 
opartej na Arystotelesowskim, liczbowym opisie świata doprowadziły do powstania 
znacznego zbioru dzieł teoretycznych, a Optyka Newtona2

                                                   
1  „Że Bóg koloruje, Newton pokazał/ A że Diabeł jest w Czarnym konturze, wszyscy wiemy”; W. Blake, The Com-

plete Poetry & Prose of William Blake, London 1988, s. 515. Jeśli nie zaznaczono inaczej, przekładu dokonał autor 
artykułu. 

 stała się jedną z najpopular-
niejszych lektur malarzy epoki. Epoka romantyzmu nie odrzuciła tych teorii: adapto-
wali je i przystosowywali do ówczesnego dyskursu – przede wszystkim – Johann Wol-
fgang von Goethe, ale również Percy Bysshe Shelley, Samuel Taylor Coleridge, William 
Wordsworth, bracia August Wilhelm i Friedrich Schleglowie i Novalis. Poza żywym, 
jeszcze preromantycznym zainteresowaniem ciemnością nocy nie zajęto się jednak 

2  Por. I. Newton, Opticks, or A Treatise of the Reflections, Refractions, Inflections and Colours of Light, London 1730. 
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dokładniej barwą czarną i ściśle związaną z nią ciemnością, które stały w opozycji do 
często opracowywanych i wspominanych boskiego Światła i czystej Bieli. 

Czymże więc jest ów pierwiastek, który pomijano do czasu romantycznych przeło-
mów, a tam wzbudził zainteresowanie jedynie szczątkowe – nie samą swoją istotą, 
a objawami i drugorzędnymi cechami? Wydaje się, że musimy zacząć od znacznie bliż-
szego nam czasowo dzieła i kolejno przyglądać się rzeczom, obierając metody propo-
nowane przez Michela Foucaulta – porównanie miar i ładu. 

[…] porównanie dwóch wielkości lub dwóch wielokrotności wymaga zastosowa-
nia do jednej i drugiej analizy wspólnej jednostki. W ten sposób porównanie do-
konywane za pomocą miary sprowadza się we wszystkich przypadkach do aryt-
metycznej relacji równości i nierówności […] Gdy idzie o ład, ustanawiany jest 
on bez odwoływania się do jakiejkolwiek zewnętrznej jednostki: „Rozpoznaję 
rzeczywiście, jaki porządek łączy A i B, nie zwracając uwagi na nic innego poza 
tymi dwoma krańcowymi terminami”; nie można poznawać łady rzeczy „w ich 
naturze, każdą z osobna”, ale zaczynając od rzeczy najprostszej, trzeba przecho-
dzić do najbliższej jej rzeczy i w ten sposób zmierzać niezawodnie do rzeczy naj-
bardziej złożonych3

*     *     * 
. 

Widzę czerwone drzwi i chcę, żeby były pomalowane na czarno, 
Żadnych kolorów już, chcę, żeby stały się czarne. 
Widzę dziewczyny spacerujące w letnich ubraniach - 
Muszę odwrócić głowę, zanim ma ciemność przeminie4

Symbolika czerwonych drzwi zdaje się nie mieć tutaj na razie większego znaczenia; jest 
to zwyczajnie kolorowy obiekt, element przestrzeni o cesze, której pozbyć chce się 
podmiot. Problem – już na poziomie przekładu – napotykamy w czwartym wersie, 
wraz z pojawieniem się niejednoznacznego spójnika hipotaktycznego until; czwarty 
wers rozumieć można więc inaczej: 

. 

                                                   
3  M. Foucault, Słowa i rzeczy, tłum. T. Komendant, Gdańsk 2000, ss. 84–85. 
4  „I see a red door and I want it painted black/ No colors anymore I want them to turn black/ I see the girls walk by 

dressed in their summer clothes/ I have to turn my head until my darkness goes”; The Rolling Stones, Paint It, 
Black; Decca F.12395, London 1966. 
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Muszę odwracać głowę, d o p ó k i  ma ciemność nie przeminie. 

Drugą strofę da się odczytać podobnie. „Ja” mówiące wprowadza następne elementy świata 
przedstawionego, zmieniający się krajobraz sugeruje zmianę stanowiska obserwatora: 

Widzę sznur samochodów i chcę je wszystkie przemalować na czarno, 
Z kwiatami i moją miłością, które nigdy nie powrócą. 
Widzę, jak ludzie odwracają głowy i patrzą w dal 
Jak nowo narodzone dzieci, to zdarza się każdego dnia5

Konsekwentnie pierwszy dwuwiersz wydaje się jedynie wprowadzać elementy prze-
strzeni, dopełnia jednak obraz o kluczowe elementy, na podstawie których wnioskować 
możemy o przyczynie smutku „ja” mówiącego. Utrata ukochanej, czarne samochody, 
kwiaty i większa grupa osób sugerują sytuację pogrzebu. Drugi dwuwiersz przedstawia 
ludzi, którzy odwracają głowy od czegoś, szybko i gwałtownie. Analogicznie do sytuacji 
w pierwszej strofie rodzi się pytanie: od czego i z jakiego powodu odwraca się wzrok? 

. 

Klucza do interpretacji „czerwonych drzwi” dostarczać mogą następne fragmenty tekstu: 

Obserwuję swoje wnętrze i widzę, że moje serce jest czarne, 
Widzę moje czerwone drzwi, które zostały pomalowane na czarno, 
Może wtedy zniknę i nie będę musiał stawić czoła faktom, 
Nie jest łatwo stawiać czoła, kiedy cały twój świat jest czarny6

Ekstrawertyczny opis krajobrazu ustępuje introwertycznej metaforyce zmierzającej do 
opisania uczuć i nastroju podmiotu. Pierwszy dwuwiersz zestawia wspomniane na po-
czątku czerwone drzwi oraz, czarne już, serce podmiotu. Tragedia – śmierć ukochanej 
osoby – zakłóca proces percepcji. Podmiot nie może już wyjść do świata inaczej, niż 
przez czarne drzwi, a jednocześnie żaden element rzeczywistości nie może być postrze-
gany przez podmiot inaczej, jak przez czarne drzwi. „Ja” mówiące wyraża dalej obawę 
przed funkcjonowaniem w rzeczywistości, kiedy „cały […] świat jest czarny”. Na uwa-

. 

                                                   
5  „I see a line of cars and they’re all painted black/ With flowers and my love both never to come back/ I see people 

turn their heads and quickly look away/ Like a new born baby it just happens ev’ry day”; ibidem. 
6  „I look inside myself and see my heart is black/ I see my red door and it has been painted black/ Maybe then I’ll 

fade away and not have to face the facts/ It’s not easy facin’ up when your whole world is black”; ibidem. 
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gę zasługuje tutaj czasownik fade, którego znaczenie w polskim przekładzie plasuje się 
w polu semantycznym czasownika „znikać”, czynność ta odbywa się jednak w ściśle 
określony sposób – obiekt „znika” poprzez utratę koloru, spadek nasycenia barwy 
i jasności, niknie niczym płomień świecy w ciemności. 

 Rozwiązanie sytuacji lirycznej następuje w czwartej strofie: 

Nigdy już moje zielone morze nie osiągnie niebieskiej głębi, 
Nie mogłem przewidzieć tego, co ci się stało. 
Jeśli spojrzę wystarczająco uważnie na zachodzące słońce, 
Moja miłość zaśmieje się ze mną zanim nadejdzie ranek7

Pierwszy dwuwiersz uzupełnia świat przestawiony o kolejne elementy, w tym przypad-
ku morze, pewne novum stanowi jednak użyta kolorystyka – poza czarnym 
i czerwonym pojawiają się zielony i niebieski. Wersy kończące strofę i zamykające opis 
przestrzeni wprowadzają kontrastującą z poprzednimi fragmentami pointę – wpatrując 
się w światło słońca, podmiot przywraca pamięć o ukochanej, odczuwa jej obecność 
w chwili radosnego uniesienia. Co ciekawe, ów symulakr

. 

8

Kompozycja całości zostaje zamknięta przez refren – powtórzenie pierwszej zwrotki 
– oraz outro:  

 może zostać przywołany 
jedynie w nocy, „nim nadejdzie ranek” – w ciemności. 

Chcę zobaczyć je pomalowane, pomalowane na czarno. 
Czarne jak noc, czarne jak węgiel, 
Chcę zobaczyć słońce wymazane z nieba, 
Chcę zobaczyć je pomalowane, pomalowane, pomalowane, pomalowane na czarno. 
Tak!9

Czarny kolor, którym podmiot maluje świat, zyskuje kolejne cechy – porównywany 
jest do nocy i węgla. Regularnie druga część strofy jest bardziej ekspresyjna – podmiot 

. 

                                                   
7  „No more will my green sea go turn a deeper blue/ I could not foresee this thing happening to you/ If I look hard 

enough into the settin’ sun/ My love will laugh with me before the mornin’ comes”; ibidem. 
8  Por. J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, tłum. S. Królak,Warszawa 2005. 
9  „I wanna see it painted, painted black/ Black as night, black as coal/ I wanna see the sun blotted out from the sky/ 

I wanna see it painted, painted, painted, painted black/ Yeah!”; The Rolling Stones, op. cit. 
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życzy sobie wymazania słońca z nieba. Czasownik blot w bezpośredni sposób kontynu-
uje malarską metaforykę tekstu. 

Aby w pełni dostrzec niekonsekwencje i paradoksalnie różne zachowania podmiotu, 
należy przyjrzeć się relacji pomiędzy kolorami a ciemnością. Słowo black pojawia się, 
w liczącym niecałe dwieście czterdzieści słów tekście, aż dwanaście razy. Trzykrotnie 
pojawiają się czerwone drzwi. Dwukrotnie – figura słońca, raz przymiotnik „letni” 
(summer), które wspólnie kontrastują z ciemnym obrazowaniem utworu – tak, jak 
zestawione razem sytuacja pogrzebu i figura noworodka. Wysoką frekwencją odznacza-
ją się również czasowniki: paint – pojawia się we wszystkich strofach (oprócz czwartej), 
w outro występuje aż sześć razy – i see – symetrycznie do black – występujący dwanaście 
razy, z czego trzykrotnie w outro. Wprowadzona w drugiej zwrotce, ściśle związana 
z czarnym kolorem ciemność (darkness) wydaje się figurą problematyczną dla podmio-
tu i nadrzędną dla wszystkich innych elementów świata przedstawionego. Z nią wła-
śnie będzie zmagało się „ja” mówiące, do niej będzie próbowało się ustosunkować, 
z niej w końcu będzie chciało się wyzwolić. 

Dychotomia wprowadzona przez spójnik until w pierwszej zwrotce nie zostaje znie-
siona przez kontekst. Ambiwalentny stosunek wobec ciemności zauważamy 
w zachowaniu podmiotu i zgromadzonych na pogrzebie osób. Najpierw sam podmiot 
odwraca głowę i przestaje obserwować przechadzające się kobiety w lekkich, letnich 
ubraniach. Tego samego gestu – odwrócenia się, tym razem gwałtownego – dokonują 
ludzie obecni na pogrzebie. Odwrócenie głowy jest szczątkowym gestem ucieczki, mo-
wa więc o spuszczeniu wzroku w chwili zadumy, odwróceniu głowy od – być może 
znikającej pod ziemią – trumny. Podmiot tęskni za utraconą osobą, ale nie korzysta 
z szansy chociaż chwilowego przywrócenia jej obecności dzięki słońcu; drastycznie 
domaga się wymazania słońca z nieba. 

Sposób, w jaki podmiot opisuje swoje uczucia oraz krajobraz10, różnicuje11

                                                   
10  Świat przedstawiony jako obiektywny korelat uczuć; por. A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, 

Kraków 1994. 

 się 
w kolejnych strofach. Wysoka frekwencja czasownika widzę (see), a przez to procesu 
zmieniania rzeczywistości na ciemną i czarną – czasownik malować (paint) – dominuje 
w tekście, wydaje się również wskazywać na obsesję podmiotu. Traci znaczenie przyczyna 

11  Por. J. Derrida, Margins of Philosophy, trans. A. Bass, Chicago 1982. 
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smutku i depresji, najważniejsze staje się ciągłe działanie, które nienaturalnie przedłuża 
depresyjny stan podmiotu; daje o sobie znać Freudowski przymus powtarzania12

Wychodząc od tezy Rolanda Barthes’a o micie
. 

13 można przyjąć, że ciemność i jej 
materialna reprezentacja – cecha, kolor czarny – zostają zmitologizowane. Historia 
podmiotu, jego osobiste i intymne doświadczenia – r z e c z y  – zostają opisane, za-
mknięte w s ł o w a c h14

*     *     * 

, rozszerza się wiec ich pole semantyczne. W przypadku Paint it 
Black powstający w wyniku tego procesu wtórny system semiologiczny zapożyczany 
jest z idiolektów do języka ogólnego. Mit ciemności, traktowanej jako słowo i jako 
znak (językowy, graficzny, plastyczny etc.) sięga jednak znacznie głębiej w historię. 
Dowodów na to dostarcza historia sztuki i literatura, jednak dokładna analiza repre-
zentatywnego korpusu dzieł jest tematem na osobną zupełnie rozprawę. 

Obrazu rozmiarów zjawiska przesuwania się i rozszerzania granic pola semantycz-
nego o kolejne desygnaty dostarczyć może kwerenda słownikowa. Analiza współcze-
snego występowania frazeologizmów związanych ze słowami czarny i ciemność, ze 
względu na rozległość obszaru badawczego, zostanie w tym tekście pominięta, zaskaku-
jące rezultaty przynoszą jednak badania etymologiczne. Słownik prasłowiański 
dostarcza następujących znaczeń słowa czerń: 

č ŕ ̥ n ъ  –  ‘bardzo ciemny, będący koloru najciemniejszego ze wszystkich 
(w opozycji do […] ‘biały’), niger, ater; ciemny, mroczny; brudny’; ‘zły, złowrogi, 
złowieszczy; smutny, trudny do zniesienia; nieszczęsny, nieszczęśliwy’ […], eufe-
mistycznie ‘o złym duchu, diable’ […]. 

~ pol. czarny od XV w, (stpol. też czyrny) ‘niger, ater, ciemny’, ‘mroczny’ (od 
XVI w.), ‘brudny, powalany’, przen. ‘zły, niegodziwy, złowrogi, złośliwy, szkodli-
wy’, ‘smutny, trudny do zniesienia’ […], ‘złowieszczy, niepokojący’15

                                                   
12  Por. S. Freud, Poza zasadą przyjemności, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 2005. 

. 

13  Por. R. Barthes, Mit i znak, tłum. W. Błońska, Warszawa 1970. 
14  Por. M. Foucault, op. cit. 
15  Słownik prasłowiański, t. 2, red. F. Sławski, Wrocław, 1976. 
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Już w tym miejscu zostaje zaznaczona opozycja do koloru białego, ścisły związek 
z ciemnością oraz konotacje między innymi ze złem, niegodziwością, smutkiem, nawet 
złymi duchami. Odnoszące się do uczuć i wrażeń znaczenia sekundarne dominują nad 
prymarnym, które określa wyłącznie kolor. Słownik etymologiczny języka polskiego Alek-
sandra Brücknera notuje: 

czarny – czerń (u zębów, »koń nadjadłszy czerni«), czerniawy, oczernić 
(z *oczyrznić), czarnoksiężnik, czarnobrewa i inne złożenia […], indyj. krszna-, 
‘czarny’16

Słownik etymologiczny Krystyny Długosz-Kurczabowej podaje dalsze egzemplifikacje 
poświadczeń jego użycia: 

. 

[...] czarna woda ‘głębina w morzu; czarna noc ‘noc ciemna’; czarny dzień ‘dzień 
niepomyślny’; czarna niemoc ‘rodzaj choroby’, czarna śmierć ‘okrutna śmierć; 
dżuma; cholera’ […], czarna magia ‘czarnoksięstwo’; czarna rozpacz ‘poczucie 
beznadziejności’, widzieć coś w czarnych kolorach ‘zapatrywać się pesymi-
stycznie’ [podkr. M. M. K.]17

Już w staropolszczyźnie kolor czarny budził pejoratywne skojarzenia, czego dowodem 
są złożenia o charakterze aksjologicznie ujemnym, głównie związane z czymś niepo-
myślnym, nieznanym, niebezpiecznym i śmiertelnym. O etymologii angielskiego black 
czytamy: 

. 

staroangielskie blæc ‘czarny’ z pragermańskiego *blakaz ‘spalony’ […], z praindo-
europejskiego *bhleg- ‘palić, błyszczeć, lśnić, migotać’; (por. greckie phlegein ‘pa-
lić, przypiekać’; łacińskiego flagrare ‘płonąć, lśnić, palić’), z rdzenia *bhel- ‘lśnić, 
migotać, palić’18

                                                   
16  A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1927. 

. 

17  K. Długosz-Kurczabowa, Wielki słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego, Warszawa 2008. 
18  „Old English blæc »dark,« from Proto -Germanic *blakaz »burned« […], from PIE *bhleg- »to burn, gleam, shine, 

flash« (cf. Greek phlegein »to burn, scorch,« Latin flagrare »to blaze, glow, burn«), from root *bhel- (1) »to shine, 
flash, burn«”; hasło Black (adj.) [w:] Online Etimology Dictionaty, [on-line:] http://www.etymonline.com/ 
index.php?term=black&allowed_in_frame=0 [19 I 2014]. 
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Z praindoeuropejskiego rdzenia *bhel- pochodzi również prasłowiańska forma *bělъ-, z 
niej z kolei polskie rzeczowniki biel i biały. Trudno nie zauważyć również silnego 
związku obu form z żywiołem ognia i skutkami procesu spalania. Wychodząc więc od 
współczesnych zestawień czarny vs biały i jasność vs ciemność należy w końcu skonfron-
tować ze sobą występowanie praindoeuropejskich rdzeni *bhel-, *bhelg-, *bhleg19

*bhel- 

. 

staroind. bhülam – błyszczeć, 
połyskiwać 

gr. φαλός – biały lit. báltas – biały 

*bhelg- 
staroind. bhárgas – promieniować, błyszczeć scs. blagъ – dobry 

*bhleg- 
staroind. bhülam – błyszczeć, 

połyskiwać 
gr. φλέγω – palić, przypalić, 

zapalać 
łac. flagrō, -āre – płonąć, 

lśnić, błyszczeć 
staroang. blæc – czarny \ atra-

ment 
niem. blecken – szczerzyć zęby lit. blágnytis - wytrzeźwieć 

„Czarny” (black) oparty na tymże rdzeniu nie posiada więc, uwarunkowanych 
procesem historycznojęzykowym, negatywnych konotacji. Przeciwnie, histo-
rycznie spokrewniony jest ze zjawiskami pozytywnymi – światłem, ogniem, 
oczyszczeniem; służy nawet określeniu cechy dobroci. Dopiero znaczenia, wy-
stępującego w hindi i sanskrycie, słowa kr̥ṣṇa [कृष्] tłumaczą związek koloru 
czarnego z negatywnymi zjawiskami i cechami w językach słowiańskich20

sans. kr ̥ṣṇa 

. 

znaczenia przymiotnikowe wybrane znaczenia rzeczownikowe 
ciemnoniebieski antylopa Kalijuga 
ciemny ciemne plamy na księżycu ołów 
czarny żelazo duch\demon ciemności 
niegodziwy czarny pieprz niebieski witriol (siarczek miedzi) 
zły zwierzę padlinożerne kolor czarny lub niebieski 

                                                   
19  Wszystkie znaczenia przytoczone są za http://spokensanskrit.de wraz z zaznaczanymi tam akcentami [19 I 2014], 

podkr. M. M. K. 
20 Wszystkie znaczenia pochodzą z bazy http://www.spokensanskrit.de/; http://www.spokensanskrit.de/index. 

php?tinput=kRSNa&script=&direction=SE&link=yes [14 I 2014]. 
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 Carissa carandas – roślina wrona 
 antymon ciemność 
 czarność inkarnacja 
 awatar boga Wisznu część miesiąca księżycowego 

Szczególnego stosunku do zjawiska światła i kolorów dowodził przez całe życie Goethe, 
który najwcześniej swoje zainteresowania, w tym przypadku skoncentrowane wokół 
statusu ontologicznego światła, oddaje w korespondencji; w liście do Carla Gustava 
Jacobiego z piętnastego czerwca 1793 roku czytamy: 

światło jest najprostszym, najbardziej niepodzielnym i najbardziej jednolitym by-
tem, jaki znamy […]21

Pochodzenie wszystkich kolorów wywodził Goethe właśnie od światła, badał ich po-
chodzenie, krytycznie odnosił się do Optyki Newtona. 

. 

Wydaje się absurdalne, kiedy to mówię, ale tak właśnie jest: bowiem mówili, że 
kolory, które są cieniem i wynikiem cienia (shade), są przecież światłem22

Poeta z Weimaru, który zdecydowanie bliższy jest zachodnioeuropejskiej, również 
etymologicznej, tradycji rozumienia czarnego, w swoim Farbenlehre, pisze o nim jako 
o „kolorze chemicznym”, który wytwarzany jest w procesie spalania: 

. 

Czarny nie jest reprezentowany w tak czystym stanie jak biały. Spotykamy go 
w królestwie roślin w półspalaniu; węgiel drzewny, substancja warta szczególnej 
uwagi z innych powodów, reprezentuje kolor czarny; ponownie, jeśli drewno – 
na przykład deski, dzięki akcji światła, powierza, wilgoci zostają pozbawione 
w części swojej palności, ukazują się szary, potem czarny kolor. Więc ponownie, 

                                                   
21  „Das Licht ist das einfache, unzerlegteste, homogenste Wesen, das wir kennen”; Briefewechsel zu Goethe und F.H. 

Jacobi, Leipizg 1846, s. 167. 
22  „It sounds absurd when I express it; but so it is: for they said that colours, which are shadow and the result of 

shade, are light itself ”; list z 4 stycznia 1824 roku [w:] J. P. Eckerman, Conversation of Goethe, transl. J. Oxenford, 
London 1906. 
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możemy przemienić nawet porcje substancji zwierzęcych w węgiel drzewny przez 
półspalanie23

Autor Fausta jednoznacznie potwierdza związek pomiędzy kolorami (czarnym 
i białym), a żywiołami bądź siłami ciemności i światła (jasności). Ciemność zostaje 
przedstawiona tutaj jako bierna i niereaktywna, światłość natomiast jako czynnik opre-
syjny, pobudzający i poruszający: 

. 

Czarny, jako ekwiwalent ciemności, pozostawia organ [oko – przyp. M. M. K.] 
w stanie spoczynku biały, jako reprezentacja światła [jasności – przyp. M. M. K.], 
pobudza go24

Oba kolory zostały zaadaptowane przez kulturę, w której, na gruncie mody, również 
osiągnęły opozycyjne miejsca, stając się cechami i atrybutami płci: 

. 

Kobiety teraz pokazują się prawie wyłącznie w bieli, mężczyźni w czerni25

Trudno znaleźć w zachodniej literaturze przedromantycznej bezpośrednie asocjacje 
koloru czarnego i nieszczęścia, śmierci lub zła. Nośnikiem tych wartości jest raczej 
słowo „ciemność”, lecz i ono nie konotuje tak pejoratywnie, jak słowiański i praindo-
europejski „czarny”. Jest to raczej stan nieobecności światła, związany z zagubieniem, 
jak Dantejski las – dosłownie ciemny, tajemniczy, raczej niegościnny niż śmiertelnie 
niebezpieczny. Nawet Charon mówi Dantemu i Wergiliuszowi o „przeprawie na drugi 
brzeg” (l’atra riva)

. 

26

                                                   
23  „Black is not exhibited in so elementary a state as white. We meet with it in vegetable kingdom in semi-

combustion; and charcoal as substance, a substance especially worthy of attention on other accounts, exhibits black 
colour; again, if woods – for example, boards, owning the action of light, air, moisture, are deprived in part of 
their combustibility, there appears first the grey then the black colour. So again, we can convert even portions of 
animal substance to charcoal by semi-combustion”; J. W. Goethe, Theory of Colours, transl. Ch. L. Eastlake, Lon-
don 1840, s. 205. 

, „czarna struga” pojawia się tutaj tylko dzięki inwencji polskiego 
tłumacza, Edwarda Porębowicza: 

24  „Black, as the equivalent of darkness, leaves the organ in the state of repose; white, as the representative of light, 
excises it”; ibidem, ss. 6−7. 

25  „Women now appear almost universally in white and men in black”; ibidem, s. 329. 
26  „Non isperate mai veder lo cielo:/ ’ vegno per menarvi a l’altra riva/ ne le tenebre etterne, in caldo e ’n gelo”; 

D. Alighieri, Inferno, [w:] idem, La divina commedia, kom. G. A. Scartazzcini, Milano 1893, ww. 85−87. 
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Nie pójdziecie wy na niebieskie gody: 
Przybywam przewieźć was po czarnej strudze 
W ciemności wieczne, na żar i na chłody27

Alina Świderska znacznie bliższa jest oryginału: 

. 

Ja was przybywam wieźć na drugą stronę, 
gdzie między wieczne ciemności pójdziecie 
w wieczyste żary i w wieczyste lody28

Nawet „wieczne ciemności” mają bardzo ciekawą cechę – są równocześnie gorące 
i mroźne, dychotomicznie podzielone i komplementarne. Trudno doszukiwać się 
w nich smutku lub zła, prawdopodobniej jest to krajobraz zniszczony pożarem – nie-
gościnny i nieodgadniony. Co najważniejsze jednak: nie są wcale czarne. 

. 

„Czarny” zostaje jednak zrehabilitowany w Myślach nocnych Edwarda Younga, gdzie 
pojawia się trzydzieści cztery razy, w kolokacjach świadczących o znacznym rozszerze-
niu pola semantycznego względem znaczeń wskazywanych przez etymologię, znacznie 
zbliżając się do słowiańskiego „czarnego”, czego egzemplifikacja znajduje się w poniż-
szej tabeli29

black hour – czarna godzina 

. 

black sullen soul – czarna, posępna dusza 
black raven – czarny kruk blackest Nature – najczarniejsza natura 
black-boding – czarnowidzący black assasin – czarny zabójca 
black as hell – czarny jak piekło blackest brand – najczarniejsze piętno 
black waste – czarne pustkowie black fires – czarne ognie 
black suicide – czarne samobójstwo black brotherhood – czarne bractwo 
blackest guilt – najczarniejsza wina black infernal brood – czarny, piekielny pomiot 
 

 *     *     * 

                                                   
27  D. Alighieri, Piekło, [w:] idem, Boska komedia, tłum. E. Porębowicz, posł. i przyp. A. Maślanka-Soro, Kraków 

2003, ww. 85−87. 
28  D. Alighieri, Piekło, [w:] idem, Boska komedia, tłum. A. Świderska, Kęty 2001, ww. 90−92. 
29  Por. E. Young, Night Thoughts, on Life, Death, and Immortality, London 1802. 
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Dzieło Younga dowodzi nieustannego procesu, który opisywał Barthes. Signifiant bę-
dące ostatecznym wyrazem systemu językowego – signifié, czyli „czarny” (black), jako 
określenie koloru – staje się pierwszym wyrazem systemu mitycznego. W planie języka 
„czarny” będzie więc tylko nazwą cechy, sensem znaku, który stanie się formą na planie 
mitycznym, będzie domagał się wypełniającego go znaczenia. Pierwotny sens zostaje 
więc oddalony i zubożony, służy za pożywkę nowemu, mitycznemu signifié, które nie 
jest już tylko nazwą cechy wyglądu, przywołuje znacznie głębsze skojarzenia, które 
jednak mogą się ukryć w formie mitu. To właśnie on, wchodząc w relację z jakimkol-
wiek pojęciem i opisując je, nadając mu historię, z n a c z e n i e, adaptuje i przyjmuje je 
do swojego systemu. „Czarny”, będąc dla nas mitycznym signifiant, może łączyć 
i mityzować nieograniczoną liczbę signifié, jak jednak pisze Barthes, mit jest zjawiskiem 
niestałym, ponieważ p o j ę c i e  tworzące mit jest często efemeryczne, mieszczące się 
czasem tylko w granicach danego kontekstu, jest neologizmem. Przykładowo – jeśli 
podążalibyśmy dalej tokiem myślenia Barthes’a – dla naszej refleksji właściwym poję-
ciem byłaby „c z a r n o ś ć”. 

Autor Fragmentów dyskursu miłosnego pisze również o trzech możliwościach odczy-
tania, dekodowania mitu. 

1. Jeśli skupię się na pustym elemencie znaczącym, pozwolę pojęciu wypełnić 
niejednoznacznie formę mitu i stanę wobec prostego systemu, gdzie znaczenie na 
powrót staje się dosłowne […]30

Podmiot wykazuje oznaki depresji. Chce pomalować wszystko na czarno, wymazać 
słońce z nieba, ponieważ woli przebywać w ciemności. Drażnią go jaskrawe kolory 
i światło. Czarny jako reprezentacja ciemności jest p r z y k ł a d e m  uczuć podmiotu. 

. 

2. Jeśli skupię się na pełnym elemencie znaczącym, gdzie wyraźnie odróżniam 
sens i formę, a więc także deformację, jaką jedno narzuca drugiemu, rozbijam 
znaczenie mitu, odbieram go jako oszustwo […]31

                                                   
30  R. Barthes, op. cit., s. 47. 

. 

31 Ibidem. 
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Osobisty dramat jest przyczyną depresji podmiotu. Ucieka on więc od wszystkich 
oznak radości – kolorów – w neutralną, nieopresyjną ciemność. Czarny, uwalniając 
swoje sekundarne, mityczne znaczenia jest a l i b i  uczuć podmiotu. 

3. Jeśli wreszcie skupię się na elemencie znaczącym mitu jako na nierozerwalnej 
całości sensu i formy, otrzymam mętne znaczenie: stanę się czytelnikiem mitu, 
zareaguję bowiem na podstawowy mechanizm mitu, na właściwą mu dynami-
kę32

Kolor czarny i ciemność oraz ich funkcja – c z a r n o ś ć  – nie są symbolami ani alibi 
uczuć podmiotu. Są o b e c n o ś c i ą  uczuć podmiotu. 

. 

Proces mityzacji, rozszerzania pól semantycznych znaków, zachodzi w kulturze, 
a szczególnie w literaturze, bez zewnętrznej kontroli, często bez udziału naszej wiedzy 
i woli. Przeobrażenia signifiant tylko jednego z nieskończonej puli signifié musieliśmy 
rekonstruować na podstawie szczegółowych i żmudnych, a przecież niewystarczających 
ciągle badań. Mit nie tylko kradnie33

Czy jej [literatury – przyp. M. M. K.] analiza wychodzi od signifié (od jej „idei”, 
od tego, co ma do powiedzenia, co przyrzeka i w co się angażuje), czy od signi-
fiant (za pomocą schematów zaczerpniętych z lingwistyki lub psychoanalizy), to 
mało ważne – ot, drobiazg. W obu wypadkach szukamy literatury poza miej-
scem, gdzie od półtora wieku nieustannie rodzi się i wyłania na piśmie

, mit fałszuje. 

34

 

. 
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SUMMARY 
Jagger, Barthes, Young, and Goethe. Forgery of darkness 

The author, coming from historical reflection about colours in arts and science, tries to 
deconstruct Rolling Stones’ Paint It Black in order to pursue further studies on seman-
tics of the terms ‘darkness’ and ‘black’. Etymological and historical studies on evolu-
tion of the European and Asian languages bring surprising conclusions about origins 
and meaning of the mentioned terms. Quantitative and qualitative analysis of Young’s 
Night Thoughts, Dante’s Divine Comedy and purposeful paraphrase of Barthes’ Mytho-
logies give context data required in conclusion and final reinterpretation of the myth of 
darkness in the lyrics of Rolling Stones’ song. 
 
 
 


