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„Wspomnienie Persefony...”. 
O dwoistości w poezji Leopolda Staffa

Jedyne przywołanie imienia Persefony w poezji Staff a pojawia się 
w wierszu Miłość w czerni, pochodzącym z tomu Sowim piórem. Ale jej 
ukryta obecność zaznacza się bezimiennie w całej twórczości, wszę-
dzie tam, gdzie myśl o śmierci podąża „śladem stopy antycznej” i an-
tycznego mitu. Znacznie ważniejsza jednak od szeregu aluzji do mitu 
eleuzyjskiego jest u autora Uśmiechów godzin stała obecność nierozwią-
zywalnych sprzeczności i przeciwieństw najczęściej przybierających 
kształty tak znamiennych dla niego paradoksów, o których wnikliwie 
pisał niegdyś Jerzy Kwiatkowski1. Cała poezja Staff a znajduje się pod 
znakiem antynomii, pośród których trudno wskazać nadrzędną, która 
hierarchizowałaby ciąg niezliczonych opozycji. W czasach, w których 
tworzył, postać Kory – Persefony pojawiała się w literaturze częściej 
niż w jego wierszach, w bardziej rozbudowanym kształcie i z głębszym 
podłożem znaczeń (by wspomnieć tylko Noc listopadową i Oziminę), ale 
u żadnego z twórców nie można znaleźć tylu dualizmów, tylu starannie 
pielęgnowanych aporii i biegunowych przeciwieństw, które stanowią 
pożywkę dla paradoksalnych point wierszy.

Warto zatrzymać się na chwilę nad sonetem Miłość w czerni. Zaczyna 
się on od konwencjonalnej pochwały młodości i zarazem od apostrofy 
skierowanej do miłości. Jej alegoryczna postać ukazana jest w delikat-
nie zaznaczonej stylizacji antycznej:

1 Por. J. Kwiatkowski, U podstaw liryki Leopolda Staff a, Warszawa 1966.
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Jak gdybyś miała skrzydła gołębie u ciżem,
A u bark obnażonych wichry rwące szumnie,
Przybiegłaś, o miłości, w mych lat wiośnie ku mnie
Od wszystkich dobrych nowin w posłannictwie chyżem.

I radując me serce swym szczęsnym pobliżem,
Na szczycie każdej chwili mej, jak na kolumnie,
Stawałaś, świecąc szatą purpurową dumnie
I grając pieśń triumfu swojej surmy spiżem. (II 248)2

Dwie końcowe strofy przynoszą zmianę tonacji. Szczęście zastępu-
je żałoba, purpurę – czerń, pełnię – brak, obecność miłości – jej cień, 
wspomnienie.

Ale nadeszły dla mnie ciemne dni żałoby
I zstąpiłaś z mym żalem tam, gdzie wiodą groby,
W krainę, którą zmarłych zamieszkują cienie.

I dziś za dłoń wywodzi cię z mroku wspomnienie 
W postaci czarnowłosej, smutnej Persefony
Dzierżącej w chłodnej dłoni blade anemony. (II 248) 

Władysław Madyda komentował ten obraz wskazując jego antyczne 
konotacje: 

Określenie „smutna” ma swój odpowiednik: tristis, u Owidiusza (Metam, V 506), 
a anemony-zawilce należą do owych verni fl ores – kwiatów wiosny, które zbierała 
córka Demetry przed porwaniem (ibidem, 554). Królestwem jej według poety jest 
kraina, „którą zmarłych zamieszkują cienie” (IV 20), (...) – „cienie”, wspomniane 
przez Homera właśnie w związku z władzą Persefony (Odyseja, X 495)3.

Dziś w wierszu tym zainteresować może rola kluczowych tak dla 
Staff a, jak i całej poezji modernizmu kategorii pamięci, wspomnienia 
i zapomnienia4. W księdze, której patronuje Persefona, przywołajmy 
ich starożytne patronki – Mnemosyne i Lesmosyne. Karl Kerényi pisał, 
próbując odsłonić tajemnice dwoistości i ukrytej jedności obu: 

Nazwa „Lesmosyne” wywodzi się z tego samego rdzenia, co „Lete”, i znaczy dokład-
nie to samo. Muzyka, która wytryska w prabogini Mnemosyne, ma też tę samą 

2 Wszystkie cytaty z poezji Staff a podaję za wydaniem: L. Staff , Poezje zebrane, Warsza-
wa 1980, t. I–II. Cyfra rzymska oznacza numer tomu, arabska – stronę.
3 W. Madyda, Motywy antyczne w poezji Leopolda Staff a, Wrocław 1962, s. 38. 
4 Por. P. Ricoeur Pamięć, historia zapomnienie, przeł. J. Margański, Kraków 2006.
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dobrą stronę, co Lete, która pozwala zniknąć wszystkiemu, co należy do nocnej 
strony życia. Dopiero obie te własności łącznie, a więc zarówno ta, która umożliwia 
ukazywanie się, jak i ta, która umożliwia znikanie, czyli Mnemosyne i znajdująca 
się na przeciwległym biegunie Lesmosyne, tworzą całość istoty bogini, która swoją 
nazwę wzięła od pozytywnej strony jej pola działania. Ta jedność przeciwieństw 
pod panowaniem pozytywności cechowała tę dawniejszą grecką religijność (...)5.

Zapomnienie ma u Staff a ambiwalentny charakter. Rzecz jasna jest 
stratą i powinno być opłakiwane, ale jego pozytywny aspekt związany 
jest z możliwością przemiany, śmierci dawnego „ja” i narodzin nowego, 
którego nie przytłacza już ciężar pamięci. W wierszu Nenufary czytamy:

O, któż nie musiał nieraz grześć samego siebie
I choć pamięć łamała ręce, resztką siły
Dawnego trupa swego spychać do mogiły,
Garść ziemi sypiąc w usta, co śniły o chlebie? (I 1002)

Dzięki zapomnieniu, zdaje się mówić podmiot, można, bez zbytnich 
strat, strząsnąć z siebie przeszłość i rozpocząć wszystko od nowa. Jed-
nak to, co pogrzebane, pozostaje jako niedający się wymazać ślad, tkwi 
w głębinach pozornej niepamięci.

W wieczystej niepamięci topieli głębokiej
Leży na dnie trup szczęścia, me wczorajsze zwłoki,
Nad którymi lśni księżyc, srebrząc wód bezmiary.

A w pierś rozkładem żyzną nieme zapomnienie
Zapuściło łagodnie letejskie korzenie
I wzrosły białe kwiaty ciszy: nenufary. (I 1002)

W wierszu Miłość w czerni z letejskiego zapomnienia nie wyłania 
się już alegoria miłości, ale postać smutnej czarnowłosej dziewczyny. 
Jej cień wyprowadzany jest z mroków przez z lekka upersonifi kowane 
wspomnienie – gestem Hermesa wiodącego Eurydykę – odsłania się 
wówczas jej zakryte dotąd oblicze i wypowiedziane zostaje jej groźne 
imię. W ukryciu, z aluzjami do wierzeń orfi ckich i do słynnej płasko-
rzeźby z Neapolu6, migocze podwójność – Persefona to także Eurydyka.

5 K. Kerényi, Mnemosyne i Lesmosyne. O źródłach „przypominania” i „zapominania”, w: Pa-
mięć w fi lozofi i XX wieku, pod red. Z. Rosińskiej, Warszawa 2006, s. 90–91.
6 Przy okazji opisu płaskorzeźby przedstawiającej Orfeusza, Eurydykę i Hermesa Adam 
Krokiewicz następująco objaśniał istotę orfi zmu: Jedność duchowa i wielość cielesna wy-
stępują obok siebie. Ludzie nie mogą w całej pełni przemóc rozdzielających ich wielości nawet 
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Mogłaby być Eurydyka także panią świata podziemnego, chodzi tu bowiem o „dale-
ko sądzącą”. Jest to imię pierwotnie przysługujące jedynie królowej podziemi7

– stwierdzał Karl Kerényi. Odwracając to zdanie, można powiedzieć, 
że Persefona Staff a ma rysy Eurydyki i że ukryty orfi cki aspekt poezji 
Staff a daje tu o sobie znać8. Miłość zepchnięta w letejską krainę niepa-
mięci powraca tylko jako cień. Orfeusz Staff a nie pragnie sprowadzić 
Eurydyki z podziemi (na dowód przywołać można wiersze i poematy, 
takie jak Śmierć włóczęgi, w których Orfeusz pojawia się sam9). Nie-
chciana Eurydyka pozostaje w krainie zmarłych i przemienia się w Per-
sefonę. Persefona o rysach Eurydyki patronuje z daleka wielu obrazom 
poetyckim, by przytoczyć tylko magiczną strofę z wiersza O dobrej nocy 
z tomu Ptakom niebieskim:

A tych, co duszą siali kwiaty
I miłosierdzie sercem czuli,
A tych, co duszą siali kwiaty, 
Miłośnie dobra noc przytuli. (I 552)

Niezliczone dualizmy Staff a, o których wcześniej wielokrotnie pisa-
no, zostaną tu wskazane krótko i bez hierarchii, by przejść następnie do 
tak ważnego w jego myśleniu poetyckim godzenia przeciwieństw. Jerzy 
Kwiatkowski wymienia (podając liczne przykłady z wierszy Staff a) ulu-
bione pary jednoczących się przeciwieństw z tej poezji: dobra i zła, bólu 
i rozkoszy, bólu i radości, bólu i słodyczy, smutku i wesołości, smutku 
i radości, goryczy i słodyczy. To także w wyliczeniu badacza opozycje: 
noc i dzień, śmierć i życie, ciemność i światło, rozpacz i nadzieja10. 

wtedy, jeśli ich łączy najszczersze uczucie. Z drugiej znowu strony wielość nie jest tak mocna, 
by nie dopuścić do duchowego zjednoczenia. W ten sposób płaskorzeźba, którą można nazwać 
najcelniejszym pomnikiem starożytnego orfi cyzmu, staje się symbolem jednej z jego zasadni-
czych idei metafi zycznych, a mianowicie tajemniczego związku wielości z jednością. A. Kro-
kiewicz, Studia orfi ckie. Moralność Homera i etyka Hezjoda, Warszawa 2000, s. 5.
7 K. Kerényi, Mitologia Greków, przeł. R. Reszke, Warszawa 2002, s. 505.
8 Por. H. Krukowska, Orfi zm Leopolda Staff a, w: Ateny. Rzym. Bizancjum. Mity Śródziem-
nomorza w kulturze XIX i XX wieku, pod red. J. Ławskiego, K. Korotkicha, Białystok 2008, 
s. 355–365.
9 Piszę o tym w książce Złotnik i śpiewak. Poezja Leopolda Staff a i Bolesława Leśmiana 
w kręgu modernizmu, Kraków 2009.
10 J. Kwiatkowski, U podstaw..., s. 261–262. Kwiatkowski wskazuje również na zasady łą-
czenia przeciwieństw u Staff a od łączenia przeciwieństw na zasadzie równowagi do – łączenia 
ich na zasadzie syntezy, na zasadzie przełamania wewnętrznej sprzeczności. Ibidem, s. 264.
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U autora Snów o potędze kluczowe znaczenie mają również dwie opo-
zycje, którym patronują bogowie greccy, a zarazem Freud i Nietzsche. 
Staff  tematyzuje fundamentalny także w kulturze XX wieku konfl ikt 
Erosa i Tanatosa, tworząc mikrofabuły wierszy, w których rozmaite po-
stacie to albo instancje kontrolujące, albo czynniki destrukcyjne. Autor 
Dnia duszy chce także, by jego poezja jawiła się to jako apollińska, to 
dionizyjska, a przede wszystkim jako synteza obu sprzecznych elemen-
tów. Staff  – tłumacz Narodzin tragedii – docenia wagę ambiwalencji: cią-
głe wahanie między Apollinem a Dionizosem daje o sobie znać w wier-
szach pisanych w różnym czasie, także w tych późnych. Autor Miłości 
w posągach zna dobrze apollińskie okrucieństwo i nie bez ukrytej ironii 
w wierszu Przemiana głosi pochwałę apollińskiej pogody po burzy, któ-
rej sprawcą jest Zeus:

I z ojca wyłoniony, owładniętą wolą
Wykwita gładkolicy, słoneczny Apollo,
W nagości, której piękna szatom zaćmić nie da,
Przewodnik Muz pogodnych, boski Cytareda. (II 744)11

W późniejszym wierszu zatytułowanym Przemiany ten sam motyw 
uspokojenia po burzy zostaje powiązany z pierwiastkiem dionizyjskim 
i dodatkowo zanurzony w jeszcze innej tradycji literackiej, gdyż tutaj 
to szekspirowski Lir – stanowczo zbyt łatwo – zmienia się w Dionizosa,

Pjanego szczęściem swem jedynem,
Modrej pogody złotem winem.
Z bluszczem na skroni krętowłosej,
Spokojny, nagi jak niebiosy,
Uśmierza tyrsem swym Menady,
Każąc im sadzić winogrady. (II 934)12

Staff owskiej próbie łączenia pierwiastka apollińskiego i dionizyj-
skiego, zacierania granic między nimi, przyświecało utopijne dążenie 
do równowagi, podczas gdy większość nieprzygotowanych czytelni-
ków odbierała to jako nadawanie apollińskiego, klasycznego kształtu 
wszystkiemu, czego dotknął się poeta. 

11 Por. W. Madyda, Motywy antyczne..., s. 23–24.
12 Ibidem, s. 31–32.
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Aporetyczności Staff a patronuje przede wszystkim Nietzsche, 
a spośród starożytnych – Heraklit, natomiast coincidentia oppositorum 
staje się centralną ideą także za sprawą jego własnych dyspozycji inte-
lektualnych: niechęci do skrajności i skłonności do mediacji. Tłumacz 
Heraklita i Nietzschego wiedział o roli przeciwieństw, które myśliciel 
niemiecki zaczerpnął od greckiego, by żonglować nimi na zupełnie 
nowy i właściwy sobie sposób13. Staff  znał dobrze kluczową dla potom-
nych myśl Heraklita:

Związki wchodzą w siebie: całość i niecałość, zgodność i rozmaitość, akordy i dy-
sonanse; i z wszystkiego staje się jedno, i z jednego wszystko. (...) Przeciwne do-
pasowuje się do siebie, z rozmaitości wynika najpiękniejsza harmonia, a wszystko 
powstaje drogą walki14.

I jeszcze: rozmaitość zgadza się ze sobą: jest to wstecz zwrócona harmo-
nia jak w łuku lub w lirze15.

Program harmonii wypływającej ze spotkania przeciwieństw propa-
gowano w środowisku „Museionu”, dla którego Staff  odegrał rolę wzor-
ca. Adolf Basler pisał: Harmonia powstaje z analogii przeciwieństw16. Sło-
wa te przywoływał Marian Stala, pisząc o klasycystycznym „instynkcie 
harmonii” z początku XX wieku. 

W Ecce homo, dziele, które jako pierwszy tłumaczył Leopold Staff , 
Nietzsche tak mówi o swojej postawie wobec Heraklita:

(...) przy Heraklicie (...) robi mi się zdrowiej, cieplej na duszy. Afi rmacja przemi-
jania i n i c e s t w i e n i e, rzecz decydująca w fi lozofi i dionizyjskiej, przytakiwanie 
przeciwieństwu i wojnie, s t a w a n i e  s i ę, z radykalnym odrzuceniem nawet poję-
cia „byt” – oto co muszę uznać za pod każdym względem najbardziej pokrewne mi 
myślenie, jakie się kiedykolwiek pojawiło17.

13 Por. M.P. Markowski, Poza opozycjami, w: idem, Nietzsche. Filozofi a interpretacji, Kra-
ków 1997, s. 250–268.
14 Heraklit, Myśli, przekład L. Staff , Warszawa [b.r.], s. 19–20.
15 Ibidem, s. 20.
16 A. Basler, Głosy o sztuce współczesnych artystów francuskich. I: O rysunku i rysownikach 
nowożytnych, „Museion” 1911, nr 7/8, s. 62. Cyt. za: M. Stala, Instynkt harmonii (Wokół 
programu estetycznego „Museionu”), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 
Prace Historycznoliterackie 1980, z. 39, s. 127.
17 F. Nietzsche, Ecce homo. Jak się staje, czym się jest, przeł. B. Baran, Kraków 1996, s. 71. 
Cyt. za: A. Przybysławski, Coincidentia oppositorum, Gdańsk 2004, s. 126. 
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Słowa te cytuje i komentuje Artur Przybysławski:

Nietzsche wierny jest nie tyle Heraklitowi, co raczej własnej jego interpretacji, 
(...) choć Nietzsche właściwie rozpoznaje specyfi kę Heraklitejskiej fi lozofi i i potrafi  
określić jej konsekwencje dla języka, a więc i myślenia fi lozofi cznego w ogóle, to 
w gruncie rzeczy jego pisma świadczą o niewierności wobec myślenia Efezyjczyka18.

Zamilkły dzwony i usnęło ptactwo,
Dzień gaśnie dołem i mrocznieje wierzchem
W tajne przeciwieństw swych powinowactwo
Ziemia i niebo jednoczą się zmierzchem. (II 580)

Światło, jasność i ciemność, czerń – ten kontrast, ta właśnie opozy-
cja szczególnie fascynuje Staff a, zwłaszcza jeśli dodać do niej, jak inte-
resująco to sformułował Daniel Skwirut, od-cienie jasności19. Dzienna 
i nocna strona tej poezji spotyka się w licznych wierszach, które mają 
za temat zmierzch i zachód słońca, ulubioną porę Staff a i całej Młodej 
Polski. Poeta-tłumacz poszukuje nie tylko symbolicznych znaczeń tego 
wyjątkowego, granicznego czasu, ale także docenia rolę pór dnia jako 
alegorii. Rzeźby Michała Anioła z nagrobków Medyceuszy Staff  opisuje 
z uwagą. W niewielkiej książce o renesansowym artyście poświęca sto-
sunkowo dużo miejsca czterem alegorycznym rzeźbom: 

Cztery postaci leżące na sarkofagach, podobnie jak alegorie Ziemi i Nieba, zazna-
czające tradycyjnie na grobowcach rozłączenie duszy z ciałem, są w pokrewieństwie 
z motywami antycznymi. Miały one wyrażać zmienny tok życia, które poprzez me-
tamorfozy jednostajnie upływającego czasu, poprzez nietrwałe fazy Jutrzenki, 
Dnia, Zmierzchu i Nocy, uchodzą w nicość, podczas gdy nad nią, w sferze wiecz-
ności, żyje niezmienna i niezniszczalna istota ludzka. Cóż jednak z tych suchych, 
odziedziczonych szablonów scholastyki artystycznej uczynił niesamowity, nie-
zgłębiony geniusz Michała Anioła! Z nic nie mówiących już wytartych liczmanów 
stworzył całe światy nieprzejrzanego bólu, (...) nieogarnionego chaosu cierpiącego 
wiecznie serca ludzkiego20.

Poeta w patetycznych słowach ukazuje kontrast dwóch par postaci, 
by nieoczekiwanie sprowadzić owe fi gury do jedności – dopatrując się 
w nich jednego tylko nastroju:
18 A. Przybysławski, Coincidentia oppositorum, s. 127.
19 D. Skwirut, Tworzyć na granicy, czyli wybierać możliwość, w: idem, Klasycyzm w poezji 
Leopolda Staff a na tle dwudziestowiecznym. Historia recepcji i propozycje interpretacji, Kra-
ków 2009, s. 314–346.
20 L. Staff , Michał Anioł, Lwów 1934, s. 110. 



Anna Czabanowska-Wróbel 

~  74  ~

Jutrzenka, Dzień, Zmierzch i Noc, które miały opiewać żałobę po zmarłych książę-
tach, głosiły żałobę po jego własnym życiu. (...) Mimo różnicy swych nazw wszyst-
kie cztery są wariantami jednego stanu duszy. Słusznie nazwano te jego posągi 
„obrazami własnej rozpaczy”21. 

W wielu utworach, chociażby w poemacie Oczy otchłani, Staff  nawią-
zuje do tych właśnie kategorii temporalnych:

Wpatrzony w ciemność świata, w noc bez złudzeń,
Chowam w swym sercu wiarę w dzień przebudzeń
W świt, który wzejdzie w miłościwym złocie – (II 394)

Znakiem rozpoznawczym Staff a, są, co on sam akcentuje, „bieguny” 
i „zasada łączenia biegunowych przeciwieństw”22. I tu bardzo przydat-
ne okazuje się ostrzeżenie Artura Przybysławskiego, który analizuje, 
jak owo łączenie przejawia się w myśli heraklitejskiej. Podkreśla on:

Zamiast sformułowania „jedność przeciwieństw” znacznie lepszy byłby zwrot co-
incidentia oppositorum, współwystępowanie przeciwieństw, albowiem trudno by 
było interpretować go w duchu prymatu jedności nad przeciwieństwami. Stawką 
tej propozycji terminologicznej jest właściwe zrozumienie centralnego problemu 
nauki Heraklita23.

U Staff a właśnie mamy do czynienia ze współwystępowaniem i łą-
czeniem, ale nigdy z całkowitym pojednaniem przeciwieństw. Wybierz-
my tylko jeden przykład z wiersza Wieczór z tomu Łabędź i lira:

Jestem czymś poza wszystkim, acz tkwię w świata łonie,
Bezgranicznie swobodny, choć w bezwładzie leżę,
Jednając zło i dobro, jako łączy dłonie 
Dwóch wrogich przeciwników śpiące w nich przymierze. (I 1074)

Staff a można z pewnością nazwać poetą chiazmu24. Jest to jedna 
z jego ulubionych i najgłębiej powiązanych z jego światopoglądem poe-

21 Ibidem, s. 115.
22 Por. J. Kwiatkowski, U podstaw..., s. 262–265.
23 A. Przybysławski, Coincidentia oppositorum, s. 57.
24 Już Kwiatkowski dostrzegł jego skłonność do posługiwania się ulubionym przez Staff a 
chiazmowo-zwierciadlanym schematem. Wybrał znamienny przykład – wers utworu Mój 
Bóg to przepaść... z Ucha igielnego: Gdzie wszystko jednym jest i wszystko jedno! (II 478). 
J. Kwiatkowski, U podstaw..., s. 160.
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tyckim fi gur. Chiazmem są choćby słowa kończące najsłynniejszy może 
wiersz Staff a Kto jest ten dziwny nieznajomy...:

Jak rozstaj drogi moje dzieli
I jak most brzegi moje łączy. (II 731)25

Chiazm znajdziemy w autotematycznym wierszu, który otwiera 
tom W cieniu miecza:

Jam jest dźwięczna pieśń, wolna, nienatrętna,
Jam t a n e c z n y  l o t  i  p o l o t n y  t a n. (I 821) [podkr. – A.Cz.-W.]

W Ciszy leśnej ostatni wers ma także strukturę chiazmu:

I w lesie czujnym, jak nieme natchnienie,
Śpiew zda się, milczy i śpiewa milczenie. (II 781)

Albo w paradoksie z wiersza Rozstaj z tomu Martwa pogoda:

Że chociaż wierzę w Boga, Bóg we mnie nie wierzy. (II 798)

O sile chiazmu pisze Jakub Momro i przypomina:

Chiazm stanowi fi gurę krzyżujących się przeciwstawnych znaczeń, „podwójnej 
przynależności”, ale jest również fi gurą pasażu, przechodzenia sensów, to znaczy 
czasowości traktowanej jako strukturalna właściwość tekstu26.

Słowa te można odnieść właśnie do poezji Staff a. Jednak w tym wy-
padku trzeba mówić nie tylko o sile, co również o słabości chiazmu27. 
Utopijny cel Staff a, by pogodzić sprzeczności i uniknąć aporii, nie zo-
stał, nie mógł zostać zrealizowany. Przebiegłe, godne Odysa pomysły, 
by umknąć przed wyborem, przed „albo – albo” za pomocą chiazmu, 
okazały się jedynie poetyckimi „przebiegłościami”28. Ciągła ucieczka, 
unikanie odpowiedzi nie mogło zastąpić pewności, która dawno zosta-

25 Por. P. Próchniak, Kto jest ten dziwny nieznajomy..., w: Poezja Leopolda Staff a. Interpre-
tacje, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka, M. Stali, Kraków 2005, s. 41.
26 J. Momro, Granica i marginesy rzeczywistości. Wokół teorii badań nad romantyzmem, 
w: Romantyzm i nowoczesność, pod red. M. Kuziaka, Kraków 2009, s. 37–38.
27 M.P. Markowski analizuje rolę chiazmu u Merlau-Ponty’ego i Derridy. Por. M.P. Mar-
kowski, Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura, Bydgoszcz 1997, s. 368–387.
28 Takiego określenia używa Leśmian, recenzujący tom W cieniu miecza, cytując właśnie 
frazę „taneczny lot i polotny tan”. B. Leśmian, Szkice literackie, oprac. J. Trznadel, War-
szawa 1959, s. 328.
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ła utracona. Bo czy za jakąkolwiek odpowiedź można uznać dwuznacz-
ne słowa z wiersza Czemu...

Gdzie pieśń milknąca ze strun skrzypiec
Wstępuje w tajny krąg milczenia;
Gdzie zaród śmierci wkłada lipiec 
W kwiaty, gdy w owoc je zamienia.
(...)
Gdzie dnia i nocy jest granica,
Gdy w jednym niebie tarczmi dwiema
Lśni w zmierzch tarcz słońca i księżyca:
Tam jest granica, której nie ma. (I 718–719)29

Wróćmy na zakończenie do bohaterki tej książki. W dali kraina cie-
niów się wynurza (II 755) – czytamy w wierszu Euterpe! z tomu Mar-
twa pogoda. Cień Persefony, wyłaniający się co chwila z późnej twór-
czości Staff a, to najprościej – cień czekającej wciąż śmierci, z którą 
jeszcze przez pewien czas negocjuje się warunki odejścia, opóźnia się 
jego chwilę, godząc się w starości na stopniowe tracenie tego, co kie-
dyś wydawało się niezbędne i nieodłączne od wyobrażenia o własnym 
„ja”. Staff  długo nie potrafi  wyzwolić się z dawnych przyzwyczajeń do 
łatwych point, „równowagi” i „biegunów”. Stopniowo jednak, a w pełni 
po drugiej wojnie światowej, zdobywa świadomość, że łączenie przeci-
wieństw było utopią. Klęskę tego marzenia przeżył nie sam, ale wraz 
z całą kulturą, której był wychowankiem i reprezentantem. Staff  do-
czekał również, by posłużyć się frazą Herberta, „rozwiązania mitologii” 
– chwilę utraty sensu przez dawne kody kultury zaświadczył w wier-
szach takich, jak Mitologia (tu Wyłupiono bogini mądre oczy sowie, II 824, 
a przez błotnisty pejzaż wędruje anioł, wlokąc na taczkach resztki swo-
ich skrzydeł), Fale (tu z kolei ukazane zostały kres i klęska idylli, czego 
dowodem porzucona fl etnia zabitego pasterza) czy w najpóźniejszym 
spośród wierszy z motywem satyrów i faunów liryku Faun, w którym:

Zgrabny faun marmurowy
W pląsającej postawie
Gra na fl etni bez głowy,
Co leży obok na trawie. (II 942)

29 O wierszu tym por. G. Igliński, Smutek szczęścia o zachodzie. Poetycka eudajmonia Leo-
polda Staff a, w: Fascynacje, inspiracje, koncepcje. Romantyczne, pozytywistyczne i młodopol-
skie obszary wartości i znaczeń, pod red. G. Iglińskiego, Warszawa 2008, s. 149.
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Czytamy: w wierszu Euterpe!

Idę pod zachód, gdzie w zmierzchu popiołach
Zagasła radość ma posągiem świeci,
W którego pustych, ślepych oczodołach
Gwiazdy pająków snują szare sieci. (II 755)

Zwycięża myśl, że harmonia i równowaga są nie do uratowania. 
W liryku Dwoistość z tomu Martwa pogoda mówi się o tym słowami:

Nie puch łabędzi, mimoza, 
Skrzydła motyla, liść róży –
Lecz przerażenie i groza,
Co chwila piorun: bicz burzy. (II 811)

Późny Staff , uczeń wczesnego Różewicza, który nie uznaje godzenia 
sprzeczności30, pojmuje, że trzeba będzie porzucić ulubione biegunowe 
przeciwieństwa, które stały się na tak długo znakiem jego poezji, ogo-
łocić się ze wszystkiego, co najbardziej własne, także z aporetycznego 
sposobu myślenia i ze skłonności do „zaokrąglania horyzontu”. Trzeba 
będzie wejść w doświadczenie śmierci, w stopniowe jej doświadczanie, 
w (poetyckie i nie tylko poetyckie) umieranie na raty aż do całkowitego 
odarcia i obnażenia, podobnego nie do łagodnego zmierzchu, ale do 
nagiego świtu, jak w wierszu Problemy:

Problemów się nie rozwiązuje.
Problemy się przeżywa,
Jak dnie, których, gdy miną, już nie ma.
Jak szaty zużyte,
Z których się wyrosło.
Spadają z ramion
I w drzwi ostatnie
Wchodzisz nagi i wolny
Jak świt. (II 949)

30 A. Skrendo następująco pisze o odmiennych założeniach poezji Staff a i Różewicza: 
Staff  chciał – jakimś przedziwnym gestem – zachować to, o czym wiedział, że na zawsze 
utracone. Różewicz pragnie chronić rozproszenie przed totalistycznymi tęsknotami i przed 
pośpieszną restauracją całości. A. Skrendo, Tadeusz Różewicz i granice literatury. Poetyka 
i etyka transgresji, Kraków 2002, s. 316.


