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Metaforyka wiat a  

w twórczo ci Ludmi y Marja skiej. Szkic 

Chcia bym opisa  najprostsze wzruszenie […] 
ale nie tak jak robi  to inni  
si gaj c po promienie deszczu albo s o ca 
chcia bym opisa  wiat o  
które we mnie si  rodzi […]. 

Z. Herbert, Chcia bym opisa , Hermes, pies i gwiazda, 1957 

W badaniach nad polsk  poezj  mo emy wskaza  wiele prób interpretacji 
symboliki wiat a, bowiem dzi ki swej bogatej semantyce sta o si  ono moty-
wem nie tylko intryguj cym, ale te  ogromnie pojemnym znaczeniowo, a przez 
to daj cym twórcy szerok  mo liwo  artystycznego wyrazu. wiat o, po-
wszechnie uznawane za symbol bosko ci, wprowadza element wiata duchowe-
go, jednocze nie b d c t  si , która w my leniu kosmogonicznym rozprasza 
mroki pierwotnego chaosu. Wskazuje ono zatem przewa nie na warto ci pozy-
tywne, wi ce si  z dobrem, szcz ciem, m dro ci , natchnieniem, intuicj  czy 
kontemplacj . W uj ciu psychologicznym doznanie iluminacji wi e si  z pew-
nego rodzaju objawieniem – u wiadomieniem sobie wietlistego centrum we-
wn trznej duchowej si y, która napawa cz owieka swoist  moc  twórcz 1. Z per-
spektywy czysto fizycznej, dzi ki specyficznej budowie oka oraz teorii fal, wia-
t o umo liwia widzenie barw, wywo uj c ró norodne wra enia natury estetycz-
nej. Cho , jak podkre la Anna Wydrycka, jest ono nie tylko tym elementem, 
który pot guje bogactwo poszczególnych tonacji, ale mo e te  by  czym  zupe -

                                                 
1  Zob. H. Biedermann, Leksykon symboli, prze . J. Rubinowicz, Warszawa 2001; W. Kopali ski, 

S ownik symboli, Warszawa 1990, s. 415; J.E. Cirlot, S ownik symboli, prze . I. Kania, Kraków 
2002, s. 408. 



68 Anna TOMZIK 

nie przeciwnym, wydobywaj cym „niesta o  i zjawiskowo  barwnego wiata”, 
przepe nionego fa szyw  z ud  kolorów. wiat o staje si  jedynym pierwiast-
kiem sta ym, który pomimo tego, i  jest bezcielesny i niematerialny, warunkuje 
prawdziwo  i realno  otaczaj cego nas wiata2. Symbolika wietlna, z jednej 
strony, kryje niezaprzeczaln  moc i si , któr  mo na wi za  z yciodajn  funk-
cj  s o ca czy te  zwi zkami z Absolutem, z drugiej jednak – posiada znamiona 
tajemniczej ulotno ci i niewyra alno ci. Wiek XVIII by  czasem, kiedy owa 
„pozytywna semantyka” zosta a niemal ostatecznie wyczerpana, co uniemo li-
wi o tym samym dalsz  jednoznaczn  jej kontynuacj . Pisze o tym Magdalena 
B k, podkre laj c, i  siècle des lumières prowadzi  do swoistego przewarto ciowa-
nia kategorii wiat a, które przesta o by  jedynie „metafor  powszechnie aprobowa-
nego procesu dochodzenia do prawdy na drodze rozumowej”3, a sta o si  sygna em 
tego, co nieznane i nieuchwytne. Wszelkie próby jego artystycznego uj cia s  
bardzo trudne, by  mo e zreszt  nawet niepo dane, wobec wielo ci dróg, jakie 
kryje w sobie przed twórc  owa metafora.  

Pod aj c tropem wyznaczonym przez Allena Tate’a, mo emy porówna  
wiat o do muchy pojawiaj cej si  w Idiocie Dostojewskiego, która w powie ci 

staje si  pretekstem do szerszych rozwa a  natury egzystencjalnej. Kreacja 
owada, przywo ana przez teoretyka literatury, pozwala wysnu  wniosek, i  po-
znanie wiata rzeczywistego mo e nast pi  nie poprzez jego bezpo redni  ob-
serwacj , ale przez spojrzenie na kr cego w powietrzu owada. New Criticism, 
odrzucaj c intencjonalno  i afektywno  interpretacji, upatruje w nich zagro e-
nie dla autonomii dzie a, a to z kolei uprawnia nas do wielo ci jego odczyta ,  
z jednym tylko zastrze eniem, i  tekst ma stanowi  byt harmonijny i autono-
miczny, na podstawie którego budujemy nasze rozumienie4. Zatem interpretacj  
tekstu literackiego mo na rozpocz  od dowolnego szczegó u, który doprowa-
dzi  nas mo e do zagadnie  fundamentalnych5. W niniejszym szkicu punktem 
wyj cia, otwieraj cym perspektywy dalszej lektury, b dzie metafora wiat a  
w twórczo ci Ludmi y Marja skiej. 

Pisarka i t umaczka z Cz stochowy, mimo e przez wielu uznawana za fe-
nomen wspó czesnej poezji polskiej, d ugo oczekiwa a na uznanie6. Twórczo  
jej jest o tyle odmienna, i  przeciwstawia si  wszelkim awangardowym poety-

                                                 
2  Zob. A. Wydrycka, „Rymów ga zeczki skrzydlate…”. W wiecie poetyckim Bronis awy 

Ostrowskiej, Bia ystok 1998, s. 39. 
3  M. B k, wiat o lub ciep o. Krótka historia jednej metafory, „S upskie Prace Filologiczne. Se-

ria Filologia Polska” 2008, nr 6, s. 47. 
4  A. Tate, Mucha w powietrzu. Dywagacje o wyobra ni i wiecie rzeczywistym, prze . J. Piasec-

ka, [w:] Nowa krytyka. Antologia, wybór H. Krzeczkowski, oprac. Z. api ski, Warszawa 
1983, s. 234 i nn. 

5  M. B k, wiat o lub ciep o…, s. 55. 
6  Por. T. Gierymski, „ ywica” Ludmi y Marja skiej, „Aleje 3. Dwumiesi cznik Kulturalny Cz -

stochowy” 2001, nr 36. Podobn  opini  wyra a  P. Matywiecki, Pos owie, [do:] L. Marja ska, 
Spotkanie z Weronik , Warszawa 1999, s. 93. 
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kom, sk adaj c ho d konwencjom tradycyjnym, lekko anachronicznym, z wyra -
nym nawi zaniem do Skamandra: 

Zdana na siebie, czyta am du o, pisa am le, ale z uporem. I tak w 1958 roku uda o mi 
si  wyda  pierwszy zbiorek Chmurne okna. Jednak pisania wierszy nie nauczy  mnie ani 
Przybo , ani Tuwim, ani nawet przyjazny m odym Jan piewak, który dziwi  si , e woj-
na nie znalaz a si  w moich wierszach. Pisania nauczy o mnie do wiadczenie. Zrozumia-
am, e wiersze wyrastaj  z prze y , z pami ci, z dozna , z tego wszystkiego, co nas spo-

tyka. Powstaj  z g bi nas samych i domagaj  si  wyrazu7. 

To w a nie w owej intymno ci dozna  kryje si  ujmuj cy wizerunek wspó -
czesnego cz owieka, poetka nie dokonuje bowiem radykalnego oddzielenia „es-
tetyczno ci” poezji od rzeczywistego wiata. Przeciwnie, wyznanie liryczne sta-
je si  pewn  egzemplifikacj  do wiadcze  osobistych, które cz sto przechodz  
w wymiar uniwersalny. Poezja Marja skiej, pomimo tego, i  tak bliska jest co-
dziennemu yciu, ma swoist  metafizyk , któr  nale y rozumie  jako ci g nurtu-
j cych pyta  o byt: idei, cz owieka czy rzeczy. W pytaniu o byt pojawia si  wy-
ra ny sygna  tego, jak jednostka egzystuje w otaczaj cej j  przestrzeni. Zostaje 
tu wprowadzona naga twarz ludzka, wiadoma siebie, swych do wiadcze   
i przemijania. Jest to wi c twórczo  z za o enia swego subiektywna, cho  jed-
nocze nie obiektywizuj ca „ja” w stosunku do przedstawianego wiata. Z ka -
dego, nawet najdrobniejszego szczegó u wynurza si  wizja, która przedziera si  
przez warstw  stereotypowych obrazów i my li, daj c wiadectwo pierwotnych, 
realnych prze y . Piotr Matywiecki pisa : 

Mo na czyta  poezj  Ludmi y Marja skiej jak ogromny w wóz do wiadcze , s ów, ob-
razów, wyryty przez jednego cz owieka we wspólnej ziemi ludzkiej mowy, powszechne-
go ludzkiego losu. Stajemy nad takim w wozem, podziwiaj c jego pi kno, l kaj c si  
rozpadliny. Czasami w wóz jest niewidoczn  nieomal szczelin  – i dopiero tu  nad nim 
widzimy jego g boko 8. 

Owa twórczo , tak bliska naturze i codzienno ci, sta a si  swoist  afirma-
cj , zarówno ycia, jak i ludzi9. G boka refleksja nad sensem bytu bardzo cz -
sto ukryta zostaje pod prozaiczn  sytuacj  liryczn , która otwiera przed czytel-
nikiem ró norakie mo liwo ci interpretacji. Podejmuj c si  lektury wybranych 
utworów, mo emy pod a  tropem konkretnego szczegó u, przyci gaj cego na-
sz  uwag , a który mo e okaza  si  kluczem do odczytania ca o ci. 

W wiecie poetyckiego obrazowania, stworzonym przez Marja sk , elemen-
tem szczególnym, który mo e zaprowadzi  nas do fundamentalnych wniosków, 
jest metafora wiat a. To w a nie na niej skupi  si  w niniejszym szkicu. Nie b -
dzie to rzecz atwa, bowiem – jak na wst pie próbowa am zaznaczy  – samo 

                                                 
7  Podaj  za: T. Ferenc, Z. Jankowski, Go cie Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego – Ludmi-

a Marja ska, „Topos. Dwumiesi cznik Literacki” 1997, nr 5/6 (36/37). 
8  P. Matywiecki, Pos owie, s. 93. 
9  Zob. E. Hurnik, Z cz stochowskiej ziemi na „literacki Parnas”. Antologia wierszy W adys awa 

Seby y, Jerzego Lieberta, Haliny Po wiatowskiej, Ludmi y Marja skiej, Cz stochowa 2006, s. 56. 
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wiat o kryje w sobie pierwiastki tak sprzeczne i niejednoznaczne, i  trudno do-
konywa  tutaj jakichkolwiek atwych generalizacji. O tym, jak intryguj ca jest 
wietlista metafora, wiadczy  mo e to, i  na czterna cie tomów wierszy poetki 

a  trzy nawi zuj  samym tytu em do interesuj cego mnie problemu. Pierwszym 
z nich jest Gor ca gwiazda, wydana w roku 1965. W tomiku tym pobrzmiewa 
prawdziwy zachwyt nad otaczaj cym nas wiatem, który, w mniemaniu osoby 
mówi cej, przesycony jest harmoni  i pi knem. Sama tytu owa „gwiazda” ma 
pozytywne kulturowo konotacje, bowiem mo e ona oznacza  nie tylko pier-
wiastki duchowe, ale te  idea , szcz liwo , nadziej 10. Ponadto – dzi ki swym 
w a ciwo ciom fizycznym – wysy a ona promieniowanie wietlne, a wi c jed-
nocze nie mo e by  uznawana za ród o wiat a, wskazuj cego ludziom drog . 
Nale y zauwa y , e tom ten, w kolejno ci drugi, stanowi wiadectwo pewnego 
wiata warto ci, ukszta towanego na podstawie do wiadcze  wojennych. Miesz-

cz  si  w nim utwory b d ce wyra nym manifestem realizacji elementarnych 
potrzeb cz owieka, które przejawia  si  mog  w najprostszych czynno ciach 
dnia codziennego. Symbol „gwiazdy” zosta  dodatkowo wzmocniony epitetem 
„gor ca”, który czy wiat o z ciep em. Owe w a ciwo ci pozwalaj  domy la  
si , i  tytu  ten nawi zywa  mo e bezpo rednio do s o ca, b d cego najwi ksz  
wiec c  gwiazd . Metafora solarna zazwyczaj ewokuje przekonanie o boskiej 

sile, która nadaje yciu sens. Mo e ona oznacza  nie tylko pierwiastek duchowy, 
kreacyjny, cz sto jest te  uto samiana z w drówk . Takie dos owne odczytanie 
mog oby nawi zywa  do wierszy b d cych rezultatem podró y do Ameryki, ja-
k  odby a poetka. Przeno nie owa w drówka symbolizowa  mo e budowanie 
okre lonego wiatopogl du, który wspiera si  na do wiadczeniach pozornie b a-
hych i ma o znacz cych, niemniej jednak, z perspektywy jednostkowej, funda-
mentalnych. 

Metaforyka wietlna w omawianych tomach przebiera  mo e ró ne postacie. 
Jej diametraln  przemian  dostrzec mo na w zbiorze Zmro one wiat o, wyda-
nym w roku 1992. Jest to tom o tyle szczególny, e wywo a  on du e zaintere-
sowanie krytyków. Iwona Smolka pisa a nast puj co: 

Od tomu Zmro one wiat o, poprzez Prze wit, nast puje gwa towny prze om w jej twór-
czo ci, która si  oczyszcza, sublimuje, pozbywa zb dnych dopowiedze , zbyt du ej ilo-
ci obrazów, ucieka od dydaktyzmu. Namys  nad egzystencj  jest precyzyjny i lapidarny11. 

Niemniej jednak wiat o, w samej formule tytu owej, zostaje pozbawione 
swej esencji. Ono ju  nie ogrzewa, a zatem nie jest w stanie rozproszy  mroków 
codzienno ci, wytyczy  jasnych cie ek post powania. Jak zauwa a cytowana 
badaczka, wraz ze wiat em wyparty zostaje dydaktyczny charakter wypowiedzi 
poetyckiej, która jednocze nie otwiera si  na przysz o  i rado  istnienia. Te-

                                                 
10  Por. W. Kopali ski, S ownik symboli, Warszawa 1990, s. 105 i nn. 
11  I. Smolka, „ wiat o nad wodami” [Ludmi a Marja ska], [w:] tej e, Dziewi  wiatów. Wspó -

czesne poetki polskie, Warszawa 1997, s. 47. 
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matem szczególnym w owym zbiorze staj  si  mier  i przemijanie, które unie-
ruchamiaj  tytu owe wiat o, „zamra aj c” je. Nie prowadzi to jednak do ca ko-
witego unicestwienia. Staje si  ono bowiem symbolem tl cej si  w cz owieku 
energii yciowej, pe nej m dro ci i pogody ducha.  

Tytu em ostatnim, na który warto by oby zwróci  uwag , jest zbiór Prze wit 
(1994). Jego tonacja utrzymana jest w egzystencjalnej zadumie nad nieuniknio-
nym up ywem czasu, co uwidacznia si  zarówno poprzez ujmuj c  cisz , jak  
i skupienie pe ne rozwa a  i emocji. Sama formu a tytu owa oznacza  mo e 
prze amanie ciemno ci, które nasta o po wcze niejszym „zamro eniu” wiat a. 
Daje ono wra enie rodz cej si  nadziei, a jednocze nie pogodzenia z otaczaj c  
rzeczywisto ci . Smuga wiat a, rzucona przez niewielk  szczelin , zazwyczaj 
o wietla okre lony fragment przestrzeni, wyodr bniaj c go z mroku. Czyni c 
tak, naznacza ona ów element „szczególno ci ”, pozwalaj c tym samym dojrze  
konkretne jego cechy. Tak te  dzieje si  w przypadku wspomnianego tutaj tomu: 
autorka, konstruuj c tytu , zwraca uwag  odbiorcy na pewn  problematyk , któ-
ra – pomimo e istnieje rzadko – staje si  materi  wiata poetyckiego. Dopiero 
przeb ysk wiat a, ulotny i kruchy, pozwala dojrze  w ludzkiej egzystencji obraz 
pogodzenia si  ze staro ci  i przemijaniem.  

W szkicu tym nie nosz  si  z zamiarem ca o ciowego omówienia metaforyki 
wietlnej w twórczo ci Marja skiej, gdy  jest to zagadnienie nazbyt obszerne. 

Zdecydowa am si  na wyodr bnienie kilku wierszy, które pozwol  odtworzy  
ukryt  w tej poezji osobliw  histori , w której wiat o stanowi kluczow  rol . 
Kieruj c si  chronologi , nale y si gn  po pierwszy tom poetki, a wi c Chmur-

ne okna z roku 1958. Pisze o nim Matywiecki w nast puj cy sposób: 

Debiut pó ny, bo Marja ska nale a a do tej formacji wewn trz okaleczonego pokolenia 
wojennego, która d ugo musia a czeka  na ozdrowienie. Ani ywio owa rado  z faktu, 
e si  prze y o, ani urz dowy optymizm odbudowy kraju nie sta  si  lekiem. Poetka  

w sobie samej poszukiwa a lekarstwa, a opatrunek musia  by  po o ony g boko, na na-
gim sercu, nie na powierzchni wra e 12. 

W takiej atmosferze powsta  wiersz Obok, w którym zderzone zosta y dwa 
poetyckie obrazy – ciemny i jasny. Ów dualizm zasadza si  nie tylko na kreacji 
przeciwstawnych przestrzeni, ale te  na grze wiat em, które ulega zmianie wraz 
z rozwojem sytuacji lirycznej:  

Oniemia a, zwrócona ku grobom, 
przez lat wiele przechodzi am obok, 

nim o brzasku dnia, w szarym wicie 
przywrócone pokocha am ycie13. 

Brzask ma tutaj wyra ne funkcje oczyszczaj ce, jest elementem prze amuj -
cym niejako mrok nocy, jednocze nie dokonuj cym przemiany duchowej. Pod-
                                                 
12  P. Matywiecki, Pos owie, s. 93. 
13  L. Marja ska, Obok, [w:] tej e, Chmurne okna, Warszawa 1958, s. 11. 
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miot liryczny mo e by  uto samiany z kobiet , która na skutek nieokre lonych, 
ale zapewne tragicznych wydarze  sta a si  yj cym cieniem, niemym i ci gle 
spogl daj cym wstecz. Owo przejmuj ce odci cie si  od rzeczywisto ci – funk-
cjonowanie gdzie  obok – z g ow  ci gle zwrócon  ku przesz o ci, umieszczone 
zostaje przez podmiot w ciemno ciach nocy. Symbolem tego s  „groby”, nazna-
czone cierpieniem, udr k  oraz przejmuj cym milczeniem. U ycie liczby mno-
giej pozwala s dzi , i  nie mamy tutaj do czynienia z jednostkow  mierci  bli-
skiej osoby, a raczej z unicestwieniem zbiorowo ci, które mog o by  wynikiem 
wojny. Mogi y staj  si  znakiem bólu, za amania pewnego systemu warto ci,  
a fakt, i  przedstawione s  w ciemno ciach nocy, pot guje zagubienie milcz ce-
go cz owieka. Dopiero pierwsze promienie s  w stanie przebudzi  go, przywra-
caj c tym samym do utraconego ycia. W wersach tych pobrzmiewa swoista de-
klaracja osoby symbolicznie zmartwychwsta ej, która rozpoczynaj c sw  now  
ziemsk  w drówk , bezgranicznie j  zaakceptowa a i pokocha a. Wschód s o ca 
rozja nia ciemno ci minionych dni, daj c nadziej  na jasn , lepsz  przysz o . 
W owym brzasku kryje si  równie  prze wiadczenie, e ka dy kolejny dzie  
mo e okaza  si  lepszym od poprzedniego, daj c cz owiekowi szanse na nowe 
prze ycia. 

Historia, jak  Marja ska opowiada w kolejnych tomach, uk ada si  w ca o , 
w której podmiot liryczny – cz sto uto samiany z sam  autork  – mówi o do-
znaniach i warto ciach istotnych z perspektywy uniwersalnej. Utworem szcze-
gólnym na tym tle jest wiersz wiat o (Prze wit, 1994). Odnale  w nim mo na 
obraz czasów dawnych, ujawniaj cych si  w postaci symbolicznych przedmio-
tów, które nast pnie zostaj  skonfrontowane z sytuacj  wspó czesn : 

Czy to wci  ja – ta sama,  
która wioz a peemk  spod Gorzkowic,  
gryps z ódzkiego wi zienia,  
bochen chleba z Supra la,  
antyradziecki poemat z Chicago?  

Teraz 
koniczynka z Irlandii,  
niebieski wiatraczek z Delft […] 

i wiat o – 
wiat o nad wodami14. 

Motywem spajaj cych obie strofy jest podró , która mo e by  rozpatrywana 
na kilku p aszczyznach: po pierwsze, jest to wyprawa natury historycznej – 
zwrot w kierunku zdarze  minionych, pe nych niebezpiecze stw i przemocy. Po 
drugie, b dzie to podró  w sensie geograficznym, której symbolem s  wymie-
nione w wierszu przedmioty oraz nazwy poszczególnych miejscowo ci i krajów. 
Wreszcie, po trzecie, b dzie to wyprawa w g b siebie: osoba mówi ca pyta  

                                                 
14  L. Marja ska, wiat o, [w:] tej e, Prze wit, Warszawa 1994. 



 Metaforyka wiat a w twórczo ci Ludmi y Marja skiej… 73 

o sw  jednostkow  to samo  w wietle post puj cych przemian ludzko ci. Py-
tanie postawione w pocz tkowym wersie: „Czy to wci  ja – ta sama […]?”, zo-
staje poetycko skomentowane s owami zamykaj cymi utwór, które sygnalizuj  
to, co obecnie stanowi esencj  ycia, a wi c „ wiat o nad wodami”. Metafora ta 
oznacza  mo e pe ni , objawienie, które cz owiek osi ga, zbieraj c ró ne do-
wiadczenia, pocz wszy od tych granicznych – jak wojna, g ód, a  po prozaicz-

ne – jak b ahe pami tki i bibeloty z podró y. Wszystkie one sk adaj  si  na jed-
nostkow  to samo , która z kolei nie jest bytem odr bnym, a wpisanym w ko-
leje zmieniaj cego si  wiata. Finalne wiat o staje si  zatem symbolem „Bosko-
ci” zaczerpni tym z Biblii, w której czytamy, i  „Duch Bo y unosi  si  nad wo-

dami”(Gen 1,2). Ten sam „Kreator ludzko ci” wypowiada s owa „Fiat lux”, 
wprowadzaj c tym samym ad i porz dek w ziemski chaos. Podobnie dzieje si  
w omawianym utworze: wiat o staje si  tu pierwiastkiem ogarniaj cym wszyst-
kie indywidualne do wiadczenia, nadaj c im sens i celowo  oraz wpisuj c  
w pewne uniwersum. Matywiecki podsumowuje ów wiersz nast puj co: „Taka 
jest poetycka i ludzka podró  Ludmi y Marja skiej: od okrutnych do wiadcze , 
przez pi kno, do skromnej, wiarygodnej mistyki”15. 

Ów blask nadziei obecny w Prze wicie otwiera wiat poetycki na sfer  meta-
fizyki. Ta z kolei umo liwia spojrzenie na cz owieka jako na byt, dla którego 
ziemska w drówka jest jedynie czym  „pomi dzy” w ca ym kontinuum istnienia. 
Tak  rol  wiat a mo na dostrzec w wierszu Pomi dzy noc  a dniem, w którym 
uchwycony zosta  niezwykle ulotny moment przebudzenia ze snu. wit, rzucaj -
cy delikatne promienie na przyrod , rozmywa niepewnie mroki ciemno ci, bu-
dz c wiat do ycia. Tworzy pejza  migotliwego poranka, w którym pojawiaj  
si  kos, sroka oraz liczne d wi ki natury, przedzieraj ce si  przez resztki sennej 
aury. Jest to moment graniczny, w którym rozgrywa si  symboliczna walka po-
mi dzy mrokiem a jasno ci : 

[…] tej przestrzeni pomi dzy, 
w szczelinie  
bielej cej na kraw dzi jawy. 
Dziwno  wiata. I pragnienie snu, 
niepowa nej ucieczki w noc. 
Lecz powoli znika 
l k przed yciem, 
jakby wieczno  kto  nam da  ze witem16. 

Zatem wiat o poranka przynosi zapewnienie cykliczno ci i niesko czono ci 
natury: pozwala to pok ada  nadziej , i  kolejny dzie  otwiera przed cz owie-
kiem nowe perspektywy. wit jawi si  jako metafora pocz tku, który pozwala 
wierzy , e nie warto popada  w u pienie, lecz trzeba walczy  o ka d  nadcho-
dz c  chwil . 

                                                 
15  P. Matywiecki, Pos owie, s. 94. 
16 L. Marja ska, Pomi dzy noc  a dniem, [w:] tej e, Prze wit. 
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I ta ufno , e przemienno  zdarze  
hieroglify losu wyma e 
i na czystej tablicy wypisze 
bia  kred  w ja niej cym wicie 
swoje Credo Wielki Nauczyciel. 

Dostrzec zatem mo na ca kowit  akceptacj  losu i tego, co przyniesie bu-
dz cy si  do ycia dzie . Pobrzmiewa tutaj echo Arystotelesowskiego pogl du, 
i  umys  ludzki to tabula rasa – czysta karta – zape niana z czasem przez do-
wiadczenia i prze ycia codzienno ci. Osoba mówi ca wyra a ca kowit  zgod  

na to, co j  czeka, zawierzaj c tym samym „Wielkiemu Nauczycielowi”, który 
w jasnym blasku poranka zapisuje „swoje Credo”. Owa symboliczna scena mo e 
by  odczytywana jako deklaracja ufno ci w Bo y plan, w którym uj te zosta y 
zarówno losy indywidualne, jak i zbiorowe. wiat o jest pierwiastkiem, na któ-
rym wspiera si  ca a przestrze  sakralna wprowadzona do utworu, to ono bo-
wiem prze amuje mroki nocy, umo liwiaj c Stwórcy dzia anie. Metaforyka so-
larna zostaje tutaj nasycona witalizmem, si  kreacji i energii, które ca kowicie 
przepe niaj  pejza  witu. Natura, wraz z pierwszymi promieniami s o ca, staje 
si  lustrem, odbijaj cym przemian  duchow , o której mówi podmiot. Brzask 
poranka wyrywa znu on  dusz  ze snu, daj c jej si  do zmierzenia si  z tym, co 
przyniesie los. 

Uto samienie wiat a ze sfer  sacrum dokonuje si  za pomoc  zupe nie od-
miennych rodków i wizji, ni  dzieje si  to u innych twórców17. Przyk adem 
mog  by  wiersze Bronis awy Ostrowskiej, w których wiat o najcz ciej zosta-
je zrównane ze s o cem, posiadaj cym ogromn  si  i moc. Dzieje si  tak dlate-
go, i  jest ono ukazane jako obiekt kultu religijnego, który spaja ze sob  wiat o, 
ciep o oraz cechy magiczne, ponadnaturalne. Warto tak e zwróci  uwag  na to, 
e s o ce w tych utworach zazwyczaj pojawia si  w ca ej okaza o ci – w po u-

dnie – w którym osi ga apogeum, emanuj c blaskiem promieni18. Z takim spo-
sobem budowania metafory wietlnej nie spotkamy si  w twórczo ci Marja -
skiej, u niej dominuje przede wszystkim pewna „impresyjno ” doznania. Wyra-
a  si  ona b dzie poprzez takie formy, jak „brzask”, „prze wit”, „smuga” czy 

„cie ”, które rzadko b d  przechodzi  w okre lenia silniejsze (a mo e nawet 
wcale). Pomimo tego, e wiat o jest w wielu sytuacjach lirycznych elementem 
niezwykle istotnym, to zachowuje ono krucho  i ulotno . Staje si  metafor  fi-
lozofii yciowej, któr  w swoje wiersze wpisa a autorka. Jest to prze wiadczenie 
eksponuj ce jasn  sfer  ludzkiej egzystencji, ca kowicie skoncentrowan  na do-
brych warto ciach i zdarzeniach. 

                                                 
17  Zob. J. Kwiatkowski, Od katastrofizmu solarnego do synów s o ca, [w:] M odopolski wiat 

wyobra ni. Studia i eseje, red. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1977, s. 231 i nn. 
18  Por. A. Wydrycka, „Rymów ga zeczki skrzydlate…”…, s. 41–43. Podobn  problematyk  

mo na znale  w A. Wydrycka, Metaforyka wietlna Bronis awy Ostrowskiej, „Ruch Literacki” 
1986, nr 6, s. 473–486. 



 Metaforyka wiat a w twórczo ci Ludmi y Marja skiej… 75 

Potwierdzeniem tych s ów mo e by  utwór Prze wit, pochodz cy z tomiku  
o takim samym tytule. Utrzymany on jest w konwencji onirycznej: podmiot 
opowiada o wi zi cz cej dwoje ludzi. Jest to relacja mi osna, przesycona czu-
o ci  i wra liwo ci , ale odnie  mo na wra enie, e co  jej zagra a: 

Tylko tyle, e jeste . A  tyle. 
e ci  mo na widzie . Twoje oczy. 

Blisko . Ciep o. A wszystko na chwil . 
Zanim zbudzi mnie g boko  nocy19. 

W dalszych wersetach wiersza pojawia si  hipotetyczne za o enie, co mog oby 
si  zdarzy  mi dzy kochankami, gdyby sen trwa . S  to sytuacje z pozoru prozaicz-
ne, wiadcz ce o budowaniu uczuciowej wi zi, planowaniu wspólnej przysz o ci: 

uk adasz pod og .  
W moim domu. W naszym domu. W domu20. 

Przestrze  domu, wi e ze sob  pozytywne warto ci, wiadczy  mo e o g -
bokim uczuciu, które po czy o bohaterów. Po tych s owach atmosfera utworu 
ca kowicie si  zmienia: dom stoi, ale nie mo na do niego wej . Odnosi si  wra-
enie, e owe symboliczne drzwi staj  si  barier  oddzielaj c  zakochanych: 

m czyzna pozostaje wewn trz domu, a kobieta nie mo e przekroczy  granicy 
progu. W tej sytuacji nikt ani nic nie mo e pomóc: 

I w g stej, g bokiej nocy 
prze wit. Przej cie tam. 
Blask niebieski21. 

Ukojenie odnale  mo na w ciemno ciach nocy: wtedy pojawia si  ów tytu-
owy „prze wit”, daj cy nadziej . Staje si  on symbolem snu, który, przenosz c 

w inny wymiar, pozwala kochankom si  po czy , nawi za  cho by przez chwi-
l  pewn  ni  porozumienia. Delikatna wi zka wiat a przebijaj cego si  przez 
mroki nocy daje nadziej  na ocalenie b d  te  powrót do szcz liwych dni. Sen 
pozwala ponownie odczu  blisko  i ciep o drugiej osoby oraz przej  przez za-
mkni te drzwi. Tam istnieje pe nia wiat a, uj ta w metaforze „blasku niebie-
skiego”. Je li przyj , e wewn trz domu znajduje si  utracona ukochana osoba, 
to w a nie ona staje si  ród em magicznego wiat a. Podobn  wizj  mo na od-
nale  w wierszu Jasno , w którym z kolei mrok wi e si  z codzienno ci . Ta 
smutna, nieprzenikniona ciemno , tkwi ca w ka dym dniu, mo e zosta  poko-
nana jedynie dzi ki obecno ci ukochanego, który zawsze przynosi ze sob  wia-
t o, daj c otuch  i nadziej 22. 

                                                 
19  L. Marja ska, Prze wit, [w:] tej e, Prze wit. 
20  Tam e. 
21  Tam e. 
22  Zob. A. Prosianowska, „Przez ca e ycie mi o ?”. Mi o  w twórczo ci Ludmi y Marja skiej, 

[w:] (Roz)czarowanie? Mi o  i zwi zki uczuciowe we wspó czesnym spo ecze stwie, red.  
W. Muszy ski, Toru  2009, s. 427. 
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Poezja Marja skiej jest „bezradnie otwarta” na wszystko, co ludzkie, a wi c 
do wiadczenie, wiadomo  przemijania, wszechogarniaj c  niepewno  losu. 
Ta ca kowita akceptacja rzeczywisto ci sprawia, i  zosta a ona uznana za 
„poetk  jasnej strony ycia”23. Cho by nie wiem jak „prze wietla ” poszcze- 
gólne utwory, to zawsze odnajdziemy w nich, oprócz zwyk ej codzienno ci, 
nadziej  na lepsze jutro, na przemian , na mi o . Zaobserwowa  mo na, e 
atmosfera owej nadziei wytwarzana jest za pomoc  w a nie metafory wiat a. 

ycie ludzkie pe ne jest naturalnych negatywnych uczu , które zbieraj  si   
w nas, prowadz c jednocze nie do granic wytrzyma o ci. Ka dy mo e, na 
ró nym etapie rozwoju wypadków, nie dopu ci  do intensyfikacji owych emocji 
i w konsekwencji nie przekroczy symbolicznej granicy. W twórczo ci Marja - 
skiej spotykamy si  z wieloma sytuacjami, w których zarysowane zosta y 
negatywne do wiadczenia, jednak nie s  one ca kowicie zanu one w ciemno - 
ciach rozpaczy i smutku, bowiem zazwyczaj towarzyszy im promie  nadziei. 

wiat o staje si  zatem pewn  zapor , ratuj c  od upadku.  
Poetka wykorzystuje nie tylko plastyczny efekt opisu, jaki daje owa 

metaforyka, ale równie  jej warto  naddan , jak  jest sfera do wiadcze  ducho- 
wych, trasncendentnych. W poszczególnych utworach czytelnik mo e odnale  
wiat o czysto fizyczne, które dodaje poetyckiemu obrazowaniu ulotnych, 

impresyjnych w a ciwo ci. Na tym jednak funkcja tej e metafory si  nie ko czy, 
mo na j  bowiem traktowa  jako „instrument pami ci, ród o ekspresji, rodek 
uzewn trzniaj cy wewn trzne poruszenia rzeczy ludzkiego i pozaludzkiego 
wiata, rodek psychicznej defomacji natury”24. Pozwala to wysnuwa  wnioski, 

i  wiat o staje si  tutaj swego rodzaju fenomenem, który nie tylko ukazuje 
rzeczywisto , ale jednocze nie j  tworzy i objawia. Wszechogarniaj ca obec- 
no  metaforyki wietlnej w owej poezji otwiera nowe mo liwo ci interpretacy- 
jne, pokazuj c zarówno ulotno  i impresyjno  indywidualnych dozna , jak  
i ich uniwersalny, egzystencjalny wymiar. 
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Metaforyka wiat a w poezji Ludmi y Marja skiej. Szkic 

Streszczenie 

Celem artyku u jest przedstawienie funkcji metafory wiat a w poezji Ludmi y Marja skiej, 
metafory cz sto wyst puj cej w polskiej poezji. To symbol bosko ci, wyznacznik wiata ducho-
wego, symbol m dro ci, natchnienia, intuicji czy kontemplacji, ale równie  objawienia. Autorka 
wielowymiarowo interpretuje metafor  wiat a obecn  w twórczo ci cz stochowskiej poetki. To 
wiat o czysto fizyczne, ale równie  instrument pami ci, ród o ekspresji, a tak e sposób kreacji 
wiata. Obecno  metaforyki wietlnej w tej poezji otwiera nowe mo liwo ci interpretacyjne, 

pokazuj c zarówno ulotno  i impresyjno  indywidualnych dozna , jak i ich uniwersalny, 
egzystencjalny wymiar.  

S owa kluczowe: Ludmi a Marja ska, poezja, wiat o, ciemno , wit, cierpienie, nadzieja, 
transcendencja. 
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Metaphor of light in Ludmi a Marja ska’s poetry.  

Adumbration 

Summary 

Light as a metaphor appears very often in polish poetry. The aim of this text is to show that 
light plays a very important role in Ludmi a Maja ska’s poetry as well. The Metaphor of light con-
tains a lot of contradictions like power, revelation, transience or inexpressibility. This, in turn, 
opens up a wide range of interpretative possibilities. Marja ska has been acclaimed „a poet of the 
bright side of life” by researchers and the idea of light itself introduces metaphysical sphere to her 
works, which imparts depth to the deliberations on everyday life. 

Keywords: Ludmi a Marja ska, poetry, light, dark, dawn, suffering, hope, transcendence. 
 

 


