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Kategorie czasu i przestrzeni sacrum  

w poezji Ludmi y Marja skiej 

Za wszystkie znaki wszech wiata  
wiod ce w ono 
matki Ziemi – b ogos awiony b d  
Ojcze Przestrzeni1. 

Spogl daj c na poezj  Ludmi y Marja skiej, dostrzec w niej mo na biogra-
fi  poetki, b d  – szerzej – kobiety w ogóle. Od tematyki ponownych (powojen-
nych) narodzin, poprzez do wiadczenie ma e stwa i macierzy stwa, liczne po-
dró e, dociera czytelnik a  do motywów staro ci i choroby.  

Badacz literatury mo e natomiast pochyli  si  nad ka dym tym do wiadcze-
niem, rozwa aj c ich linearny porz dek, przyczyny i wynikaj ce z nich skutki, 
pe ne nostalgii powroty do przesz o ci, odwa ne plany na przysz o , rozczaro-
wanie mi o ci , post puj c  staro  i mier  bliskiej osoby. Interpretuj c w ten 
sposób poezj  Marja skiej, odkrywamy w niej obraz kobiety typowej (stereoty-
powej) – ony, matki, wreszcie staruszki. Typowo  (nie rozumiana jako prze-
ci tno ) wyznacza granice archetypu, czyli przejawu powszechnej realno ci 
biologicznej i psychologicznej. Jednym z archetypów jest wzorzec dzikiej kobiety, 
który funkcjonuje w naszej pod wiadomo ci zbiorowej od wieków. Kim jest dzika 

kobieta i na jakich p aszczyznach psychiki bytuje, pisze Clarissa Pinkola Estés: 

Ta, Która Wie, jest w nas. Tkwi w najg bszych pok adach kobiecej psychiki, odwiecz-
nej, zawsze ywej Ja ni […] stoi na pograniczu wiatów racjonalizmu i mitu. Jest osi , 
wokó  której obracaj  si  te dwa wiaty. Owa kraina mi dzy nimi jest tajemniczym miej-
scem, które wszyscy rozpoznajemy, kiedy go do wiadczamy, cho  jego niuanse wymy-

                                                 
1  L. Marja ska, Córka bednarza, Warszawa 2002, s. 33. 
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kaj  si  nam i zmieniaj  kszta ty, gdy próbujemy je uchwyci  i nazwa , chyba e pos u-
gujemy si  j zykiem poezji, muzyki, ta ca, opowie ci2.  

Kiedy dostrze emy w wierszach Marja skiej kobiet  jako pierwotny kon-
strukt pod wiadomo ci zbiorowej, otwieraj  si  przed nami szerokie pola inter-
pretacji. Czas i przestrze  zmieniaj  bowiem swój wymiar na sakralny, zrywaj c 
z porz dkiem linearnym i fizykalnym, który wyznacza jedynie granice ycia 
jednostki. Proponuj  wi c zrezygnowa  ze standardowego, biograficznego od-
czytywania poezji cz stochowianki na rzecz si gni cia do znacznie g bszych 
pok adów, mianowicie do sakralnych, pierwotnie rozumianych kategorii czasu  
i przestrzeni, w których kobieta archetypiczna zyskuje na znaczeniu. 

Czas sacrum 

Marja ska szczególn  uwag  po wi ca kwestii czasu, opisywanego przez 
ni  jako kategoria wykraczaj ca poza rozumienie. Nosi on znamiona czasu mi-
tycznego, który – wed ug koncepcji antropologii filozoficznej Mircei Eliadego –  
jest jako ciowo ró ny od czasu wieckiego, b d c w swojej naturze wieczn  te-
ra niejszo ci  – wszystkie wydarzenia, które dziej  si  w jego obr bie s  wci  
aktualne. Istotna jest równie  jego powtarzalno  – zdarzenia nie starzej  si , 
wi c mog  by  powtarzane w niesko czono , ods aniaj c tym samym swój 
nadnaturalny porz dek3. Czas wiecki, linearny odziera z si  – wszystko, co  
w nim zanurzone musi umrze 4. Cech  czasu wi tego jest wi c nieustanne od-
nawianie i aktualizowanie dorobku duchowego ludzko ci – tak by nasza relacja 
z sacrum wci  nosi a znamiona trwa o ci i niezmienno ci, pomimo przemijania 
w naszym codziennym rozumieniu. 

* * * 

W poezji Marja skiej czas rz dzi si  w asnymi, niezale nymi od podmiotu 
poznaj cego, prawami. Stulecia mijaj , ale ten sam ci ar mo e mie  okres kil-
kudziesi ciu lat: 

wiat przeskoczy  poprzeczk  stuleci, 
pobi  rekord skoku w dal 
[…] 
W ma e stwie to samo mijanie 
na zat oczonej szosie5. 

                                                 
2  C.P. Estés, Biegn ca z wilkami. Archetyp Dzikiej Kobiety w mitach i legendach, prze . A. Cioch, 

Pozna  2001, s. 37–38. 
3  Zob. A. Rega, Cz owiek w wiecie symboli. Antropologia filozoficzna Mircei Eliadego, Kraków 

2001, s. 152. 
4  Zob. R. Caillois, Cz owiek i sacrum, prze . A. Tatarkiewicz, E. Burska, Warszawa 1995, s. 111. 
5  L. Marja ska, Blizna, Warszawa 1986, s. 12. 
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Jedna chwila mo e równie  obejmowa  okres wielu lat: 

Zatrzymana na chwil , na czterdzie ci lat
6
 

[…] wiem, e kilka dni mo e 
sta  si  ca ym rokiem […]7. 

Czas mo e si  odwróci  i zacz  biec od ko ca, jak w wierszu Odwrócony film: 

[…] rzeka odwraca bieg ku ród om 
s onym, ptasim, trawiastym. 
S o ce kr y od zachodu do wschodu 
czas si  cofa 
do pierwszej krwi 
do pierwszych niegów […]8. 

Mo e ulec zawieszeniu albo ca kowitemu zatrzymaniu: 

Codzienno  wype ni a si  wiat em 
umieranie zatrzyma o si  na chwil 9. 

Mo e sk ada  si  z wielu pomniejszych „czasów” i warstw, tworz c swoiste 
„wieloczasy”:  

Czas: nak adanie si  na siebie warstw.  
Nie istniej ce teraz, bo chwila, co by a, 
jest ju  przesz o ci  – ten my lnik 
postawiony przeze mnie ju  sta  si  przesz o ci  
cho  zdawa  mi si  c z a s e m  
zawieszonym w chwili, gdy go stawia am […]10. 

Czas mityczny wspó istnieje z odczuwaniem (to przecie  w a nie odczuwa-
nie czasu jako wi tego, w opozycji do wieckiego, stanowi podstaw  my li 
pierwotnej), ale nie jest kszta towany przez nie. Pozorny bowiem jest subiekty-
wizm/relatywizm czasu u Maria skiej. To w a nie osobiste do wiadczenie owe-
go czasu pokazuje, e rz dzi si  on swoimi prawami, niezrozumia ymi dla cz o-
wieka, przy czym brak zrozumienia nie oznacza braku logiczno ci. Tutaj logika 
wynika bezpo rednio z sacrum, które jednostk  nieustannie przekracza, pozo-
stawiaj c j  w obliczu tajemnicy. Czas jest kapry ny, a cz owiek bezradny tylko 
z pozoru – zamienia on bowiem minuty na lata, lata na stulecia w ci gu jednego 
ycia. To ukazuje mityczn  moc czasu, jego sakralne w a ciwo ci, opieraj ce si  

na wy szym porz dku rzeczy, do którego d y cz owiek.  

* * * 

                                                 
6  Tam e, s. 8. 
7  Tam e, s. 11.  
8  Ta , W koronie drzewa, Warszawa 1979, s. 13.  
9  Tam e, s. 53. 
10  Tam e, s. 10. 
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Intuicj  istnienia rzeczywisto ci sacrum wyra a wiersz Mama yga: 

Mama yga jest potraw  ch opsk   
Z oci si  na talerzu jak kaczan kukurydzy  
lub listki trackich monet: 
wydobyte z ziemi wiec  
po dwu tysi cach lat. 
Tak ziarno, zmar emu w o one do grobu 
dla przeb agania duchów  
na drog  wieczno ci, 
wyj te z glinianej miski i zasiane 
wschodzi jak s o ce, 
nie zwa aj c, e min y wieki.  
Mama yga jest s o cem deszczowego dnia 
skrytym w puchowych ob okach mietany11. 

Sacrum objawia si  cz owiekowi poprzez symbol. Tutaj symbolem tym jest 
mama yga – potrawa, która nie ma swego pocz tku w kuchni, ale, jak pokazuje 
tekst, nie ma pocz tku w ogóle – jej istota tkwi w wieczno ci. Ziarno kukurydzy 
jest jak tchnienie ycia, jak wiat o niezb dne do tego, by ro liny mog y wzra-
sta , a cz owiek odradza  si . Ze wiata duchów wchodzi w gleb  rzeczywisto-
ci. Gdy ycie ko czy si , droga ziarna znowu odbywa si  tak samo, zataczaj c 

kr g. Tylko w sferze sacrum mier  mo e dawa  ycie i by  z yciem to sama. 
Folklor prezentuje istnienie przestrzeni i czasu sakralnego w znacznie wi k-

szym stopniu ni  wytwory spo ecze stw nowoczesnych. Zaakcentowanie przez 
Marja sk  faktu, i  mama yga jest daniem ch opskim, nadaje utworowi dodat-
kowego znaczenia – potrawa jedzona od wieków, niezmieniaj ca si  receptura  
i smak to znaki nieprzemijalno ci i sta o ci. 

Czas transcendentalny dobitnie ukazany jest w wierszu *** Moje tutaj i te-

raz z tomiku W koronie drzewa. Widzimy wyra nie zarysowan  lini  podzia u 
mi dzy czasem wieckim, linearnym, a wi tym: 

Moje tutaj i teraz  
moja chwilo ycia 
poza któr  nic nie ma 
poza któr  jest  
ka da rzecz namacalna  
krzes o talerz stó  
suknia lustro pieni dze 

Wyosobniona z siebie 
bez materii  
stan obejmuj cy wszystko 
poza namacalnym: 
przesz o , przysz o , przestrze   
abstrakcja i mit 
wiat o gwiazd 

                                                 
11  L. Marja ska, Blizna, s. 43.  
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galaktyki 
wieczno  
ob d 
sen 

Moje tutaj i teraz 
poza wiat 
zapami  
Moje tutaj 
zaprzestrze  
Teraz  
pozaczas12. 

Mamy tutaj do czynienia z kwintesencj  sacrum – mityczno ci , wieczno-
ci , nienamacalno ci , nieokre lono ci  i stanem lokuj cym si  na granicy 

ob du. Kontakt ze wi to ci  wynosi cz owieka ponad fizykalny czas i prze-
strze , tworz c poza wiat, zapami , zaprzestrze  i pozaczas. Podmiot liryczny 
zdaje si  do wiadcza  boskiej grozy (mysterium tremendum) i oczarowania (mi-

sterium fascinosum)13. Rzeczywisto  ta charakteryzuje si  zupe nie innym po-
rz dkiem ni  rzeczywisto  naturalna ( wiecka) i pozwala dotkn  sfery nadna-
turalnej, np. poprzez sen, szale stwo czy mit. Poezja Marja skiej tylko pozornie 
ukazuje typow  dla postmodenistycznej umys owo ci relatywn  wieloczasowo  
i subiektywne odczucie przestrzeni. S owo „moje” zostaje pokonane przez uni-
wersalne „ka de” i „wszystko”, za  „tutaj” milknie pod naporem s owa „wiecz-
no ” i „mit”. 

Podobne rozumienie czasu wy ania si  z wiersza *** W znan  i zapomnian  

przesz o : 

W znan  i zapomnian  przesz o  
w nieistniej c  tera niejszo   
w przysz o  zakryt  czarn  chust   
w trójczas otwarty i przemienny 
przelewaj cy si  zmieszany 
w jednym naczyniu niewymiernym  
nie oznaczony kalendarzem  
przeciekaj cy szpar  wiat a 
w nag ej iluminacji 

w czas  
ponad czasem 
poza czasem 
wtopieni na sekund 14. 

W ci gu trwania sekundy cz owiek mo e przenie  si  do rzeczywisto ci prze-
kraczaj cej jego rozumienie – w tajemniczy trójczas, b d cy jednocze nie przesz o-

                                                 
12  Ta , W koronie…, s. 5–6.  
13  Zob. A. Podsiad, S ownik terminów i poj  filozoficznych, Warszawa 2001, s. 783.  
14  L. Marja ska, W koronie…, s. 8. 
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ci , tera niejszo ci  i przysz o ci , a którego granic nie wyznacza kalendarz. Kon-
takt z sacrum odbywa si  poprzez symbol wiat a ( wiat o gwiazd w wierszu Moje 

tutaj i teraz, ziarno wiec ce jak s o ce i trackie monety w wierszu Mama yga). Sa-

crum przenika do profanum za spraw  iluminacji, czyli udzielenia cz owiekowi bo-
skiego wiat a w sposób nadprzyrodzony, w trakcie mistycznej kontemplacji15. 

* * * 

Z czasu wi tego wy ania si  kobieta archetypiczna – dzika kobieta, wielka 
matka. Objawia si  ona oczywi cie równie  w czasie wieckim, ale jego linearny 
porz dek nie pozbawia jej uniwersalnego charakteru. Idealnie obrazuje to wiersz 
Strumie  czasu, szczególnie za  fragment trzeci: 

Ona. Ja. Ona we mnie. 
Jak drewniana baba w babie 
otwieram si , a tu druga 
w niebieskiej chustce, siwieje. 
Roz amana ukazuje  
we wn trzu trzeci : 
na szyi korale 
z korka, bambusa, pestek wi ni; 
japo skie. 
W trzeciej czwarta: 
troch  mniejsza, 
za to grubsza, macierzy ska. 
Pi ta jeszcze mniejsza, 
lecz nie rozumniejsza: 
kolorowa chmurna. 
Szósta 
w kokardzie.  
I dopiero w tamtej 
najmniejsza, nie otwierana: 
embrion16. 

Aby ukaza  kobiet  w ka dej przystaj cej do niej formie, autorka pos uguje 
si  opisem lalki – matrioszki. Lalka ta jest w pe ni symbolem archetypu kobiety, 
widzimy tutaj bowiem zacz tek kobiety, ziarno – embrion, ma  dziewczynk , 
pann , matk , kobiet  dojrza  i staruszk . Wiersz nie ukazuje nast pstwa cza-
sowego, którego skutkiem jest gini cie jednej formy na rzecz drugiej, ale pre-
zentuje kobieco  jako ca o , a dok adniej: z o ono  w jedno ci. Otwieranie 
si  na t  drug  (i kolejn ) posta  odbywa si  od ko ca do pocz tku, porz dek 
rzeczy jest odwrócony, ukazuje tym samym swoist  cykliczno , co za tym 
idzie, szans  na odrodzenie – w najg bszych pok adach kobieco ci, istnieje 
przecie  ziarno ycia (embrion). Teori  o mo liwo ci powrotu potwierdzaj  po-
zosta e fragmenty wiersza. Pierwsze dwa i fragment czwarty ukazuj  dziew-
                                                 
15  Zob. A. Podsiad, S ownik terminów…, s. 371–372. 
16  L. Marja ska, W koronie…, s. 61. 
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czynk , a potem dziewczyn  jako wspomnienie m odo ci. „Ja” mówi ce znajdu-
je si  na zewn trz tego obrazu, obserwuje jego bohaterki, czyli siebie sprzed lat. 
Linearno  czasu zostaje zast piona przez cykliczno , w ramach której mo li-
wy jest powrót do form wcze niejszych i tym samym ci g e stawanie si . Zary-
sowuje si  tutaj staro ytne rozumienie „wiecznego powrotu” jako swoistego 
„ko owrotu” – koncepcji zak adaj cej okresowe powstawanie, rozwijanie si   
i gini cie wiatów (powtarzane niezliczon  ilo  razy)17. W wierszu Marja skiej 
mamy do czynienia z powrotem niejako wewn trz archetypu, dzi ki czemu on 
wci  aktualizuje si , zapewniaj c sobie trwa o . 

Zataczanie kr gu to konfrontacja m odo ci ze staro ci , które potrafi  dzia  
si  jednocze nie, staj c si  ze sob  to same: 

kr g zatoczy o ycie 
wraca do pocz tku 
nogi staj  si  chwiejne 
wypróbowuj  kroki 
w dziecinnym zadziwieniu18. 

Dobitnie ukazuje to równie  wiersz Druga podró  z tomu o tym samym tytule: 

[…] Odt d poruszamy si  wstecz: 
tym samym torem ruszamy w drog  powrotn  
ku ród om, ku narodzinom. 
Czas cofa si  razem z nami 
s abniemy, malejemy 
wnikamy w ono ziemi 
embrionem19. 

To samo  ta wykracza poza pospolicie rozumiane wspominanie, bowiem 
ma zdolno  zrównywania ycia ze mierci , rozpadu ze stawaniem si  oraz 
sko czono ci z wieczno ci . Zataczaj c ko o, to samo  nigdy si  nie ko czy, 
na wieki ukonstytuowana w sacrum. 

Przestrze  sacrum 

Czas sakralny znajduje swój przyczó ek w przestrzeni sacrum, tworz c nie-
zwyk  czasoprzestrze . Najznakomitszym utworem, który czy w sobie obie 
kategorie sakralne, jest poemat Przed wiekami, przed chwil . 

Czas, zag szczaj c si  (zrównuj c przesz o  z tera niejszo ci  i przysz o ci ), 
konstytuuje przestrze . W poemacie Marja skiej przestrzeni  t  jest ogród, w któ-
rym dochodzi do spotkania czasów, a tym samym do wy onienia si  wiecznej te-
ra niejszo ci. Przestrze  ta kojarzy  si  mo e z potocznie rozumianym niebem,  

                                                 
17  Zob. A. Podsiad, S ownik terminów…, s. 927. 
18  L. Marja ska, ywica, Warszawa 2001, s. 22. 
19  Ta , Druga podró , Warszawa 1977, s. 54–55. 
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w którym przebywaj  dusze zmar ych, ale równie  z mityczn  krain , sytuuj c  si  
na granicy realno ci, ba ni i mitu. Podmiot liryczny oprowadza czytelnika tylko 
pozornie po wy cznie sobie znanych przestrzeniach, buduj c je jednak bliskimi 
ka demu z nas symbolami, znakami kultury i archetypami. O uniwersalno ci utwo-
ru wiadczy fakt, i  pomimo jego biograficznego charakteru nie sprawia czytelni-
kowi trudno ci konkretyzowanie obrazów swoimi w asnymi wyobra eniami.  

Poemat sk ada si  z trzynastu cz ci. W cz ci pierwszej ukazany zostaje za-
ro ni ty i zaniedbany ogród, którego furtk  otworzy  mo na zardzewia ym klu-
czem. Klucz ten nosi na sobie znaki czasu, ale pozwala przenie  si  poza czas. 
To, co dane nam fizycznie, otwiera przed nami drzwi do przestrzeni mentalnych, 
posiadaj c tym samym cechy ka dego wi tego symbolu. Za chwil  bowiem 
dowiadujemy si , e ogród zamkn  si  przed wiekami, przed chwil 20. Czas 
wi c znów okazuje si  nie by  czasem linearnym, rz dzi si  swoimi prawami, 
wdzieraj c si  w przestrze . Pierwszym, wyra nym obrazem, który wy ania si   
z tej poetyckiej opowie ci, jest posta  ch opca siedz cego pod drzewem: 

[…] siedzi od lat pi dziesi ciu i nie wie, 
e sko czy  szko , wsiad  na konia, 

dosta  kul  pod Kutnem21. 

Widzimy tutaj równie  opadaj cy li , który musi z ó kn , ale i sta  si  
pó niej pokarmem dla innych ro lin – le n  ció k . W ten sposób ogród jest 
ywicielem sam dla siebie i zapewnia sobie trwa o . 

Druga cz  poematu opisuje posta  matki zajmuj cej si  ogródkiem. Kobie-
ta ta potrafi przenika  przestrzenie wiata zmar ych i snu, niczym dzika kobieta, 
porusza  si  pomi dzy nimi, tak by nad owymi wiatami nieustannie panowa   
i nie dopu ci  do zachwiania ich prawami i nieuprawnionego wkroczenia do 
nich osób, które „maj  jeszcze czas”: 

ona woli we nie 
przychodzi  do mnie, odwiedza  wiat ywej 
[…] – Nie przychod  jeszcze. Jeszcze masz czas. 
Jutro22. 

Cz  trzecia podkre la charakter opisywanej przez Marja sk  przestrzeni, 
której obce s  regu y gry: 

W ogród, w g szcz – jak powróci ? Pomi dzy nich wszystkich 
zgromadzonych tam nie wed ug wieku 
czy alfabetu – porz dek obcy jest regu om gry. 
Schodz  si  przypadkowo, z ró nych domów, z ró nych 
przystanków tramwajowych, ulic, szpitali, ko ysek23. 

                                                 
20  L. Marja ska, W koronie…, s. 63.  
21  Tam e.  
22  Tam e, s. 64.  
23  Tam e. 
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Opowie  zaczyna przypomina  w drówk  po piekle Dantego, które sk ada 
si  z dziewi ciu kr gów. Tutaj równie  mamy do czynienia z kr gami, a kon-
kretnie z warstwami – przestrze  rozrasta si  nie tylko po powierzchni, ale  
i w g b, co umo liwia zej cie w najmroczniejsze i najbardziej pierwotne obsza-
ry ludzkiej egzystencji – w miejsce spotkania ycia ze mierci : 

Upadaj  warstwami zgromadzeni na tym placu: 
tych na górze cina karabin maszynowy, 
tych pod spodem przygniata ich ci ar.  
Ju  si  go nie pozb d . 

W dolnej warstwie mój ojciec 
prze ywa swoj  mier , 
która przyjdzie po niego za dziesi  lat24.  

Kolejne cz ci utkane s  z coraz mocniej akcentowanych elementów grozy, 
wobec której cz owiek pozostaje bezradny. Babka Rozalia pochyla si  nad gro-
bami swoich zmar ych m odo dzieci, gdy mier  czai si  w zakamarkach ogrodu, 
niczym w  w krainie Eden. Kuzynka – akoma ycia malinowa panna25 nosi  
w sobie nowotwór, rozstrajaj cy si  niczym grzech w jej dziewiczych wn trzno-
ciach. Ta dziewi tnastoletnia dziewczyna umiera nagle porównana do Ofelii  

z obrazu Johna Everetta Millaisa i zatrzymana w stanie mierci na wieki: 

Dziewi tnastoletnia le a a w bia ym welonie mg y 
nieruchoma, przejrzysta jak sopel, 
w osy jeszcze p on y po udniowym s o cem, 
ale grabarz przys oni  je zielskiem 
mówi c: Biedna Ofelia 
Od tamtej chwili, od wieków 
sadzawka zacz a ciemnie , zarasta  planktonem […]26. 

Uczucie grozy i oczarowania wzbudza posta  olbrzyma, ko ysz cego w ha-
maku z paj czyny ma , czteroletni  dziewczynk , by zaraz potem ujrze  jej 
mier . Najbardziej niepokoj cy jest jednak obraz szósty, z niego wy ania si  

posta  szale ca, który poprzez urojenie czyni przestrze , w której si  znajduje, 
podwójnie zagadkow . Marja ska rysuje wizerunek cz owieka paranoicznie l -
kaj cego si  piek a. Sfera sacrum okazuje si  znacznie go przerasta , niczym 
profana, który nie jest przygotowany na takie spotkanie: 

Przez chwil , przez wiek 
stoisz nad czelu ci  rozwart  jak pysk 
hipopotama, mierdz ca, ró ow , 
orchidee ob du rozchylaj  p atki27. 

                                                 
24  Tam e, s. 65. 
25  Tam e, s. 66. 
26  Tam e, s. 67.  
27  Tam e, s. 69. 
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Autorka buduje przestrze  sacrum, pos uguj c si  wieloma symbolami 
umo liwiaj cymi czytelnikowi tropienie sensu. W cz ci dziesi tej takim sym-
bolem jest klepsydra odmierzaj ca czas metafizyczny: 

[…] tutaj w ogrodzie, 
rozsypuje si  znowu 
w jutro, wczoraj, dzisiaj, 
ziarnka nadziei, mi o ci i wiary28. 

Kolejnym symbolem jest labirynt, b d cy specyficznym typem przestrzeni. 
Tutaj ogród zosta  porównany do labiryntu greckiego Minotaura. Nie dziwi od-
wo anie si  do mitu, poniewa , jak pisze Jerzy Jarz bski (w tym przypadku  
o Schulzu, który obficie korzysta  z dobrodziejstw mitów): 

Labirynt stanowi jedn  z dwóch najwa niejszych form przejawiania si  przestrzeni (obok 
ró nych wersji przestrzennego porz dku); kojarzy si  zazwyczaj u Schulza z noc , ma-
rzeniem, zej ciem do g bokich warstw psychiki lub kulturowej tradycji29. 

Podobnie u Marja skiej labirynt jest znakiem ukrytych we wn trzu cz owie-
ka pierwotnych do wiadcze . W poemacie z labiryntu wy ania si  obraz matki, 
która – ju  martwa, ale wci  ywa – próbuje nawi za  kontakt z synem, tak 
samo uwik anym w labirynt historii i cierpienia jak ona: 

„Nie wolno mi ci  poca owa , synku”. 
„Mutter, opowiedz mi o Grecji. Kreta  
jest mi obca, zgin  w labiryncie 
Minotaura, je li nie rzucisz mi nici Ariadny”. 
„Nie zd y am nauczy  ci  matczynej mowy, 
synku, gdy wesz am w labirynt ogrodu. 
I nie wiem nic o Grecji”30. 

Bardzo wa nym symbolem sacrum, który pojawia si  w utworze ju  w cz -
ci czwartej, a w rezultacie stanowi wyja nienie sensu ca ego tekstu i tytu u to-

mu, jest drzewo ycia, rozumiane w kulturach pierwotnych jako axis mundi. Ów 
rodek wiata czy sfer  sacrum i profanum, spaja ycie ze mierci , przemija-

nie z wieczno ci . Babcia Rozalia z modlitewnikiem w d oni wchodzi w drzewo 
niczym we wrota katedry, nie dostrzegaj c, e jest w ogrodzie31. W cz ci jede-
nastej Maria ska pisze o drzewie genealogicznym, które rozrasta si  od Serbii 
po Ba tyk – niektóre jego konary usch y, inne wci  yj , rodz c nowe li cie32. 

Symbol drzewa obecny jest w niemal e ka dej spo eczno ci pierwotnej i re-
ligii. Ju  staro ytni Egipcjanie wierzyli, e z drzew rodz  si  bogowie (Horus  
z akacji, Re z sykomory, Wepwawet z tamaryszku), ale bóstwa drzew opiekowa-

                                                 
28  Tam e, s. 71. 
29  S ownik schulzowski, red. W. Bolecki, J. Jarz bski, S. Rosiak, Gda sk 2003, s. 186. 
30  L. Marja ska, W koronie…, s. 70. 
31  Zob. tam e, s. 66. 
32  Zob. tam e, s. 72.  
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y si  równie  krain  umar ych33. Wida  wi c wyra nie zwi zek ycia ze mier-
ci . Tak e ludy celtyckie widzia y w drzewie symbol czno ci wiata ni szego 
z wy szym w nie mniejszym stopniu ni  Majowie. Symbol ten pojawia si  nie 
tylko w wierzeniach ludów pierwotnych, ale równie  w chrze cija stwie. To 
przecie  Jezus umiera nie na krzy u, ale w a nie na drzewie ycia, bowiem po-
wstaje z martwych, wyzwala cz owieka od grzechu, przebacza oprawcom.  
U Marja skiej nast puje uto samienie drzewa z przestrzeni  sacrum: 

[…] s ysz  g os wnuka Szymona, stanowczy, 
przekonany, e wszystko jest mo liwe, 
nawet wdrzewowst pienie z korzeni w koron : 
„przyjd  tutaj do mnie”34. 

„Wdrzewowst pienie” wydaje si  doskona  metafor  i podsumowaniem 
powy szych rozwa a . Dzi ki symbolowi mo liwe jest zanurzenie si  w czaso-
przestrzeni sacrum, odkrywanie jej archetypicznych sensów. Drzewo u Marja -
skiej jest wi c drzewem genealogicznym cz owieka jako takiego, symbolem y-
cia i mierci, miejscem spotkania wieczno ci z doczesno ci , wykraczaj cym 
poza fizykalnie rozumiany czas i przestrze . Ogród okazuje si  drzewem ycia, 
drzewo ycia ogrodem, który „nie zna granic, rozrasta si  wsz dzie”35, ujawnia-
j c archetypiczny porz dek wszechrzeczy.  

* * * 

Przyk adów na zaprezentowane przeze mnie rozumienie czasu i przestrzeni 
w poezji Mara skiej jest niezwykle du o. W tym miejscu mog am pozwoli  so-
bie tylko na interpretacj  zaledwie kilku utworów, pomijaj c chocia by kwestie 
przestrzeni snu, który u Marja skiej jest po rednikiem mi dzy sacrum a profa-

num. Na zako czenie chcia abym powróci  do archetypu dzikiej kobiety, bez 
wytropienia którego nie uda oby si  zinterpretowa  czasu i przestrzeni w sposób, 
który zaproponowa am. Estés pisze: 

Dzika kobieta jako archetyp jest niepowtarzaln , niewyra aln  moc  zawieraj c  w sobie 
bogactwo idei, obrazów i szczególnych znacze  dla ludzko ci36. 

Marja ska tworzy posta  kobiety, która w takich znaczeniach porusza si  swo-
bodnie. Pomimo post puj cej laicyzacji spo ecze stw, zach y ni cia si  postmoder-
nistyczn  estetyk , poezja wci  zachowuje szkielet, na którym od pocz tku budo-
wana by a sztuka – fundament duchowo ci porz dkuj cej codzienne do wiadczenie. 
Niech wi c ten cytat pos u y za podsumowanie niniejszego tekstu: 

Wyrwana z pradziejów  
z g biny 

                                                 
33  Zob. wi te symbole. Ludy. Religie. Misteria, red. R. Adkinson, Warszawa 2009, s. 40.  
34  L. Marja ska, W koronie…, s. 72.  
35  Tam e, s. 69.  
36  C.P. Estés, Biegn ca…, s. 38.  
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ch odnego morza 
wracam na ziemi  
bosymi stopami 
stoj  w rzeczywisto ci37. 
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Kategorie czasu i przestrzeni sacrum w poezji Ludmi y Marja skiej 

Streszczenie 

Artyku  ukazuje kategorie sacrum w poezji Ludmi y Marja skiej. wi to  jest tutaj silnie zwi -
zana z kobieco ci  i archetypiczno ci . Autorka artyku u na podstawie wierszy cz stochowskiej po-
etki analizuje posta  dzikiej kobiety, która porusza si  w przestrzeni i czasie sacrum i profanum. 

S owa kluczowe: archetyp, Dzika Kobieta, przestrze  sakralna, przestrze  wiecka. 

Sacrum’s time and space themes in Ludmi a Marja ska’s poetry 

Summary 

The author proposes an interpretation of poetry Ludmila Marja ski which follows the trail of 
mythical and archetypal idea, examines the concept of time and space in the works from the per-
spective of religious idea, examines manifestations of the sacred in it, especially however asks the 
structure of the female, which sees the archetypal elements of Wild Women.  

Keywords: sacred, archetype, Wild Women, sacred space, secular space. 
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