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Dziewiąta pełnia księżyca. W drodze 
do interpretacji jednego wiersza 

Leopolda Staffa

I. Siedem wierszy z trzech antologii

1. Wiersz pierwszy: Abe-no-Nakamaro (701-770), Patrzą na księżyc 
złotorogi1:

1 Chiakunin-izsu. Antologia stu poetów japońskich, ułożył i wstępem opatrzył R. Kwiat
kowski, Warszawa 1913, s. 15. Antologia ta, będąca jednym z ważnych zabytków daw
nej japońskiej poezji (wbrew informacjom ze strony tytułowej polskiej edycji z 1913 r., 
nie ułożył jej wcale R. Kwiatkowski), została pod koniec XX w. ponownie przełożona na 
język polski; zob.: Sto wierszy stu poetów zebrane w Ogura, przełożył ze starojapońskie- 
go B. J. Korzeniowski, Kraków 1993; przywołany powyżej wiersz ma w tym tłuma
czeniu kształt następujący (s. 11):
Gdy patrzę w niebo,

czyż to nie księżyc widzę.
Ten sam, który wzeszedl 

ponad górę Mikasa 
w mej rodzinnej Kasuga?

Patrzę na księżyc złotorogi,
czy i nad górą Mika świeci?
Daleko zagnał mnie los srogi,
patrzę na księżyc złotorogi...
Nie tu, lecz tam są moje bogi,
i to, co w sercu miłość nieci...
Patrzę na księżyc złotorogi,
czy i nad górą Mika świeci?
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2. Wiersz drugi: Bonza Sajgjo, Ach, czy to księżyc, czy łza cicha2 3-.

2 Chiakunin-izsu..., s. 94. W nowym przekładzie (Sto wierszy—, s. 92):
Czy to nie księżyc 
zsyła na nas tęsknotę, 
mówiąc nam „Płaczcie”?
Czy nie dlatego 
łzy po mojej twarzy płyną?

3 Fletnia chińska, przełożył L. Staff, Warszawa 1922, s. 100.
4 Ibidem, s. 166.
5 Ibidem, s. 170.

Ach, czy to księżyc, czy łza cicha 
rozpiera tęsknie łono, 
że wciąż się skarży, łka i wzdycha - 
ach, czy to księżyc, czy łza cicha? 
Serce, jak nędzny liść, usycha, 
gdy ostre wichry wioną - 
ach, czy to księżyc, czy łza cicha 
rozpiera tęsknie łono?

3. Wiersz trzeci: Tancerka Wu-Hao (VII w.), Ngo gay ngy5:

Jak księżyc w niebie błękitnym, jestem sam w swej komnacie. Zga
siłem lampę, płaczę.
Płaczę, bo jesteś daleko ode mnie i nie będziesz wiedzieć nigdy jak 
cię kocham.

4. Wiersz czwarty: Li-Tai-Po (702-763), Smutek4:

Światłość księżyca rozpościera się na macie mego pokoju. Zda mi się, 
że to biały przymrozek.
Podnoszę głowę, widzę księżyc i myślę o mojej ojczyźnie.

5. Wiersz piąty: Pe-Kiu-Yi (712-775), Cudzoziemka5:

Dzisiejszej nocy, nocy jesiennej, przybiliśmy do Wyspy Papug. Patrzy
liśmy w księżyc i słuchaliśmy wiatru w sosnach.
Nagle usłyszeliśmy śpiew rozpaczliwy, który przynosił nam powiew. 
Ten śpiew pochodził z łodzi.
Ruszyliśmy ku tej barce. Była tam młoda kobieta, biała jak śnieg. Stała 
oparta o maszt. Łzy płynęły po jej policzkach. Towarzysze moi zapytali 
ją czemu płacze... Nie odpowiadając spuściła głowę i zasłoniła się wło
sami, które były złote.
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6. Wiersz szósty: Onitsura (1660-1738), Zwróć mi moje marzenie6 7-.

6 Japońskie wiersze imierci, tłumaczenie i wstęp M. Has, wyd. 2, Kraków 1993, s. 13.
7 Ibidem, s. 11.
* L. Staff, Mam zwyczaj..., [w:] idem, Poezje zebrane, wyd. 3, L 2, Warszawa 1980, s. 770; 
wiersz pochodzi z tomu Martwa pogoda. Wszystkie następne cytaty wierszy Staffa wedle 
tego wydania.

Zwróć mi moje marzenie, kruku!
Księżyc, który obudził mnie 

znów jest zamglony.

7. Wiersz siódmy: Masahide (1656-1723), Mój dom spłonął1-.

Mój dom spłonął
I nic już

nie zasłania księżyca.

II. Pisane nocą, pisane księżycem

8. „Mam zwyczaj pisać tylko w nocy, / Kiedy jest ciemność, 
spokój, cisza”8 - to zdanie, otwierające jeden z późnych wierszy 
Leopolda Staffa zasługuje na uwagę, wskazuje bowiem jeden 
z istotnych składników jego poetyckiego świata.

Nie chodzi, rzecz jasna, o prawdziwość (czy: o spraw- 
dzalność) przywołanego wyznania, o to, czy autor Martwej pogo
dy rzeczywiście pisał tylko w nocy. Rzecz w tym raczej, iż Staff 
dość często pisał (myślał, widział, odczuwał) nocą, to znaczy 
wykorzystywał jako tworzywo swych wierszy i nadbudowanego 
nad nimi światopoglądu (albo światoodczucia) - zarówno słowo 
„noc” i słowa z nim spokrewnione, takie jak „zmierzch”, „zmrok”, 
„mrok”, „mroczę”, pomrok”, „pomrocze”, itd., jak też wszelkie 
powiązane z fenomenem nocy (albo szerzej: z nocną stroną istnienia 
świata i egzystencji człowieka) skojarzenia, odczucia, doznania, 
przeżycia...

Nocny nurt poezji Staffa, jak dobrze wiadomo, ma swój 
początek w debiutanckich Snach o potędze, po czym trwa (ze 
zmieniającą się intensywnością) aż do pośmiertnie wydanych 
Dziewięciu muz.
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Można to powiedzieć nieco dokładniej. Obecność nocy 
jest szczególnie mocno wyczuwalna we wczesnej fazie twórczo
ści Staffa, to znaczy - poza wspominanym już książkowym de
biutem - w poemacie Mistrz Twardowski oraz w tomach Dzień 
duszy, Ptakom niebieskim i Gałąź kwitnąca. Potem - na chwilę 
słabnie w Uśmiechach godzin, by na nowo powrócić w zbiorach 
W cieniu miecza i (znacznie wyraźniej) Łabędź i lira. W Tęczy 
łez i krwi oraz w Ścieżkach polnych noc jest prawie nieobecna, 
zjawia się jednak ponownie w dwu kolejnych książkach Staffa: 
Sowim piórem i Żywiąc się w locie. W Uchu igielnym, Wysokich 
drzewach i Barwie miodu wspominany motyw raz jeszcze wyco
fuje się na dalszy plan. Ostatnim, szczególnie ważnym (także ze 
względu na dalszy ciąg tych uwag) „przypływem nocy”9 jest 
w poezji Staffa tom Martwa pogoda. W dwu książkach zamyka
jących twórczość poety noc nie odgrywa istotniejszej roli10.

’ Ta metafora pojawia się w pięknym wierszu J. Supervielle’a, przełożonym niegdyś 
przez A. Ważyka; zob.: J. Superviene, Liryki i poematy, redakcja i słowo wstępne 
Z. Bieńkowski, Warszawa 1965, s. 137.
10 Podstawą tych lakonicznych uwag jest ilość kontekstów, w których pojawia się słowo 
„noc” (lub słowa pokrewne). Problem zasługuje na osobną analizę, tu sygnalizowany jest 
ze względu na punkt dojścia niniejszych uwag - wiersz Pełnia z tomu Martwa posoda.

Intensywność, wielokształtność i wieloznaczność two
rzonego przez Staffa języka nocy najłatwiej uchwycić, zestawia
jąc obecne w jego wierszach metafory. W Snach o potędze, na 
przykład, znajdziemy „zmierzchu len” (I, 14), „melodie zmierz
chów” (I, 15), „zmierzchowych szat welony” (I, 15), „zmierzch”, 
który „melancholią szarą spływa” (I, 19), „znużone zmierzchy, 
świateł łkające agonią” (I, 20), „trupi blask nocy” (I, 22), „strasz
ną noc, upiorną, głuchą” (I, 22), „bezdusznych, martwych mro
ków tłoczącą powałę” (I, 44), „mrok naszego smutku” (I, 77), 
„mroków tkań pajęczą” (I, 81), „noc szaleństwem dzikim opęta
ną” (I, 101), „noc dziką obłędnymi snami” (I, 103), „noc wielką, 
jasną białą” (I, 106)... Bohater Mistrza Twardowskiego powiada:

Cisza... Na pole wyszedłem... Już ciemny
Pomrok wieczoru w noc skrzepnął... Podniosły
Święty ton ciszy sial swój czar tajemny...
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Poszepty bezdni, wielkiej tajni posty,
Schodziły w dziwnym, sfinksowym uśmiechu...

(I, 150)

Gdzie indziej zaś:

W nocną pomrocz źrenicą patrzę wytężoną:
Jakąś straszniejszą noc się odziała żałobą 
Dzisiaj... W noc taką łodzie bez nadziei toną... 
Bólem zmarszczyłem ciemne brwi i gniewów złobą! 
Przyzywam Ciebie, Boże... Rozbij nieb sklepienie 
Piorunem i stań przy mnie! Bo chcę mówić z Tobą!

(I, 256)

Tak posługiwał się językiem nocy młody Staff: mnożąc wrażenia 
zmysłowe, piętrząc odmiany ciemności, mieszając otchłań ze
wnętrzną i wewnętrzną, rzeczywistą i symboliczną... Staff starszy 
o lat czterdzieści bywał oszczędniejszy, owszem; ale i on pisywał 
wiersze tak intensywnie zanurzone w ciemności jak Kres-.

Wygaśli ludzie, obłędni podróżni,
Nawet wieść o nich zginęła w bezkresie, 
Który bezwładnie mknie w nicości tory.

I w nieskończonej, lodowatej próżni 
Samotna, wieczna noc na plecach niesie 
Po Mlecznej Drodze czarne węgla wory 

(II, 789)

albo Musica prohibita:

Kiedy noc natarczywa, a tak niedostępna,
Rozszerza w nieskończoność ciemności pierścienie,
Jak bezlitośnie kusi cię otchłań posępna, 
Muzyka zakazana: nieludzkie milczenie.

Spośród na wieki niemej harmonii oprzędu 
Wyrywa się jedynie westchnieniem okrutny 
Dysonans, głuchy człowiek, arcydzieło błędu. 
Który dostraja w sobie Bóg: słuch absolutny.

(II. 797)
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9. Pośród obrazów spokrewnionych z nocą, przy tym zaś poja
wiających się w wierszach Staffa jest także ten, od którego roz
poczęły się i ku któremu zdążają moje uwagi: obraz księżyca. 
A także: obraz człowieka wpatrzonego w księżyc - tak pięknie 
wykorzystywany przez dawnych poetów chińskich i japońskich, 
przez europejskich romantyków i symbolistów...

„Księżyc mnie urzekł”, „Trwa czar miesięczny nade 
mną”: te zdania, pojawiające się w jednym z wierszy Martwej 
pogody (Księżyc, II, 782) nie są-jak mogłoby się wydawać dzi
siejszemu czytelnikowi - tylko retorycznymi ozdobnikami. Po
twierdzeniem ich istotności jest powracanie (i sposób funkcjo
nowania) obrazów księżyca w kolejnych książkach Staffa.

Ten nurt lunamy nie jest wprawdzie tak mocny i rozga
łęziony jak nurt nocny - w każdym jednak razie obejmuje on 
kilkadziesiąt wierszy, pisanych dość równomiernie w ciągu 
wszystkich lat twórczej aktywności poety11.

11 Można dodać, iż (niemal) bezksiężycowe są tomy Łabędź i lira, Tęcza łez i krwi oraz Ucho 
igielne. Najobszerniejszym spośród lunamych utworów Staffa jest poemat Sonata księżycowa, 
otwierający tom Żywiąc się w locie (powracam do niego w dalszej części tych uwag).
12 „Księżyc” jest u Staffa przede wszystkim „srebrny" (1 33-34,65, 66,96,622, 1002; II 586), 
„biały” (I 18, 152,318, 620,624,633; II 367), „blady” (I 318, 695; II 676, 708), .zloty” (1 86, 
142, 734; II 299), „olbrzymi” (I 142, 152, 318). Bywa też: „omglony” (I 142, 842), Jak mo
siądz” (I 142), „siny” (I 191, 318), „wielki” (I 318), „lodowaty” (I 318), „niemy" (I 318; 
II 376), „modry” (I 633), „bursztynowy” (1734), „miodowy" (II 300), .zimny” (II 375, 676, 
708), „głuchy” (II376). Skłonność do używania epitetów jest bardziej widoczna w pierwszych 
tomach Staffa.

Staffowe urzeczenie księżycem mierzyć można podob
nie jak fascynację nocą, to znaczy: przyglądając się lunarnej 
metaforyce. Łatwo przy tym zauważyć, że znaczna jej część jest 
tradycyjna, mocno zakorzeniona w potocznym języku i powszech
nie przyjmowanych wyobrażeniach. Widać to zwłaszcza w towa
rzyszących słowu „księżyc” epitetach12, chociaż także część rozbu
dowanych porównań i przenośni krąży wokół „lica” (I, 714; 719), 
„twarzy” (II, 371; 373), „bryły lodu” (I, 22; 254), „dysku złociste
go” (I, 795). Staff bywa jednak także bardziej wieloznaczny - gdy 
mówi o „matni księżyca” (I, 319), o jego „łabędzim widmie” 
(I, 868), o „srebrnym pośródniebnym duchu” (II, 586), o „dwu- 
skrzydłym gołębiu nocy” (II, 700), o księżycu „spokojnym jak pa
sterz” (II, 749), zmienionym w archanioła (II, 860), chorym „na 
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błędnicę” (II, 880). Dodajmy także, iż w jedenastu utworach Staffa 
znaleźć można obraz księżyca w pełni13.

l] Dokładniej: w dziesięciu użyte zostaje słowo „pełnia”, w jedenastym zaś znajduje się 
obraz, który nie może być inaczej odczytywany. Warto może dodać, że w dwudziestu 
dwu innych wierszach Staffa mowa jest o „nowiu", o „sierpie księżyca”, o „półksiężycu” 
- zjawia się w nich zatem obraz księżyca rosnącego lub znikającego. Trzy wiersze mówią 
wDrost o nocv bezksiężycowej (1474. 530; II 658).

Pierwszy z tych obrazów, niezwykle mocno nacechowa
ny, pojawia się w Mistrzu Twardowskim. Bohater poematu staje 
sam wobec wszechświata, czuje „Ogromny ducha wzlot w bezmia
ry mroczne” (1,150) i widzi jak w górze

Biały, ogromny lśni miesiąc...
Cudowna, cicha, tajemnicza pełnia,
Jak święta hostia w Podniesienia chwili,
Gdy wielkie, dziwne misterium się spełnia...

(I. 152)

Nie trzeba, jak sądzę, zbyt długo wyjaśniać, że w tym obrazie „peł
nia księżyca” łączy się z („cudowną” i „tajemniczą”) pełnią istnie
nia, z przemienieniem i Ofiarą Chrystusa... Warto natomiast zauwa
żyć, że w dziesiątym (chronologicznie) spośród Staffowskich obra
zów pełni księżyca przywołany właśnie krąg skojarzeń powraca raz 
jeszcze w odmienionej, szlachetnie prostej wersji:

Rzucony dla łaknących
Na pusty nieba step,
Księżyca bochen leży, 
Okrągły, srebrny chleb.

Zazdrośnie lunatycy
Patrzą spod drżących rzęs,
Jak każda noc ukradkiem
Odgryza z niego kęs.

Lecz nim go znów pomnoży 
Ponad snem wsi i miast, 
Zostaje głodomorom 
Dwanaście koszów gwiazd.

(Księżyc, II, 854)
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Tak właśnie autor Wikliny podaje rękę autorowi Mistrza Twar
dowskiego. I młody i stary Staff łączą wpatrywanie się w księżyc 
z misterium śmierci i zmartwychwstania Boga, misterium pod
trzymującym istnienie świata i ludzi...

Spośród pozostałych Staffowskich obrazów pełni księ
życa warto jeszcze wspomnieć obraz ósmy, wpisany w poemat 
Sonata księżycowa. Ten nadmiernie ekspresywny i nadmiernie 
wielosłowny hymn, opatrzony Beethovenowskim tytułem, zaj
muje w lunamym nurcie poezji Staffa bardzo ważne (może na
wet: centralne) miejsce - gromadzi bowiem większość znanych 
poecie, a wiążących się z księżycem znaczeń i skojarzeń. Przy 
tym: szczególnie mocno brzmią w Sonacie skojarzenia negatyw
ne. Chociaż bowiem znaleźć można w poemacie błaganie:

O tarczo! Stań się szybą przezroczystą
I ukaż Boga twarz za błękitami,
Który miłością spogląda wieczystą
Na świat cierpiący i czuwa nad nami!
[•••]
Odbij w swej tarczy głąb naszej istoty.
Odbij w zwierciadle swym oblicze Boga,
Co utajony w błękitów ukryciu
Włada na ziemi i króluje w życiu

(II, 375-376)

- to i tak donośniejsze są słowa obawy, lęku, przerażenia:

O, jakże blaski twe, księżycu, straszą!
O, jakżeś dziwnie podobien żelazu!
Jak bezlitośnie zimny, niemy, głuchy,
Jakby ku tobie nie wzdychały duchy,
Lecz cię owiewał dech lodu i głazu!
[...]
O, widmo!
O, upiorze!
O, ty cieniu cienia!
Martwa muszlo pod srebrną gwiezdnych piasków wydmą!
Trupie zgasłej planety wśród niebios sklepienia!
Skrzepły zewloku rzucon w cmentarne przestworze!
[...]
Jestżeś księżycu, trupem w bieli sinej,
A ja kądzielą, co z siebie wyplata,
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Wysnuwa przędzę srebrnej pajęczyny, 
Aby nią zakryć wieczną nicość świata? 
[...]
Upiorze niebios, co swe lico starcze.
Jak kwiat mogilny na śmierci łodydze, 
Wznosisz nade mną, budząc lęk i trwogę, 
Która mi serce poraża!...
I teraz dopiero widzę,
Co pokolenia
Widują od wieka:
Że w tarczy pełni twej, wśród nieb sklepienia
Człowiek morduje człowieka!
Kain morduje w śnie Abla - Łazarza!

(II, 376-378)14

14 Skojarzenie „czarnego księżyca” z Kainem znaleźć można wcześniej u Micińskiego; 
zob.: M. Stała, Zatracić się w ciemnościach. Wokół sześciu wersów Tadeusza Micińskiego, 
[w:] Poezja Tadeusza Micińskiego. Interpretacje, pod redakcją A. Czabanowskiej- 
Wróbel, P. Próchniaka i M. Stali, Kraków 2004, s. 118-119.

Komentarz wydaje się zbyteczny: Sonata księżycowa przynosi 
biegunowo odmienne doświadczenie niż obrazy pełni z Mistrza 
Twardowskiego i Wikliny.

III. Dziewiąty wiersz o pełni księżyca

10. Kiedy już zwrócimy uwagę na nurt nocny i na nurt lunarny 
poezji Staffa; kiedy świadomi jesteśmy istnienia w jego dziele 
ciągu wierszy o pełni księżyca możemy się (wreszcie) zatrzymać 
na chwilę przy dziewiątym utworze należącym do owego ciągu, 
pochodzącym zaś z tomu Martwa pogoda:

Chmur zamczyska się walą w łapach zmroku kosmatych, 
Wieczór kona otruty, jak od wieków wieczory, 
Na niebie księżyc w pełni, obojętny wijatyk.
Świat w miesięcznej narkozie nieśmiertelnie jest chory.

Zostawiam wam w dziedzictwie ziemię: lądy i morza. 
Niepamięcią ogrody i gościńce odpłacam 
I wybieram pustkowie, i zaślubiam bezdroża... 
Porzucam złudę jawy i odchodzę stąd: wracam!
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Bo jestem z obcych światów, może z gwiazdy nieznanej 
Co czeka mnie stęskniona i przeczuciem zachwyca, 
Gdy mnie tuli do siebie, jak liść chłodny do rany, 
Noc wysokoojczysta, snów i gwiazd ogrodnica.

(Pełnia, II, 770)

11. W porównaniu z Sonatą księżycową (a to porównanie wymu
szone jest wyraźnie sąsiedztwem we wspominanym poprzednio 
ciągu utworów) - Pełnia jest bardzo krótkim, trzystrofowym, 
dwunastowersowym wierszem... Ale: ta zwięzłość nie wydaje się 
całkiem oczywista, pozbawiona jest lekkości i swobodnego od
dechu... Czy inaczej: ta zwięzłość budzi nieokreślone, trudne do 
uchwycenia wrażenie oporu, ciężkości, nadmiaru...

Jakie jest źródło tego wrażenia? Być może jest ono kon
sekwencją wykorzystanego w wierszu wzorca metrycznego. Czter- 
nastozgłoskowiec (7+7) jest miarą rzadką w polskiej poezji; jedna 
sylaba dodana do klasycznego, mocno zadomowionego w tradycji 
trzynastozgłoskowca niespodziewanie komplikuje rytm, pozbawia 
go odczucia naturalności, zgodności z oddechem.

Być może - wspomniane wrażenie jest pochodną wyraź
nego zgęszczenia metafor, paradoksów, obrazów...

Być może - poprzez stawiany czytelnikowi opór uobecnia 
się niezwykłe, graniczne doświadczenie...

12. Pełnia rozpoczyna się od wielkiego (choć zarysowanego ledwie 
kilkoma kreskami) spektaklu, którego scenąjest niebo i ziemia.

Na tej szczególnej scenie pojawiają się najpierw chmu
ry, układające się w kształt monumentalnego zamku. Jego mury 
ledwo chwilę po zjawieniu padają pod naporem kosmatych łap 
olbrzyma-mroku. Wtedy na scenę wkracza następny bohater - wie
czór, który odgrywa odwieczny dramat pogrążania się w ciemno
ściach nocy...

W takiej przestrzeni, pogrążonej w czerni i zniszczeniu 
- zjawia się „księżyc w pełni”. Jest on dla oglądającego - czy 
wyobrażającego sobie - spektakl na niebie „wijatykiem”, czyli 
(zgodnie z chrześcijańskim znaczeniem tego terminu) przygoto
waniem do ostatniej podróży, do przejścia na drugą stronę i za
bezpieczeniem przed tym wszystkim, co w trakcie owego przej
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ścia grozi podróżnikowi. I zarazem: jest on „obojętny”, chłodny, 
lodowaty - to zaś znaczy, iż sam wciąga w ciemność... rzucając 
na świat czar, który działa jak narkoza; czar, który sprawia, że 
ów świat pogrąża się w śnie-chorobie. Chorobie, która tylko dla
tego nie jest śmiertelna (czyli: jest nieśmiertelna), iż jest wieczna...

Fabuła wpisana w pierwszą strofę Pełni brzmi jak nie
jasne przypomnienie archaicznej opowieści. Dokładniej: jak 
fragment pradawnego mitu, przeglądającego się w świadomości 
i wrażliwości dwudziestowiecznego człowieka. Mityczny jest 
spektakl na niebie, którego uczestnikami są uosobienia mroku, 
nocy i księżyca. Nowoczesna jest obojętność i narkoza...

Oczywiście: zamiast mówić o opowieści, można się za
jąć tym, kto ją opowiada (albo - przeżywa) i powiedzieć, że bo
haterem wiersza Leopolda Staffa jest współczesny człowiek, 
który, tak jak ludzie żyjący bardzo dawno temu i ludzie żyjący 
wczoraj, wpatruje się w księżyc i poddaje jego wpływowi.

Ów człowiek, początkowo ukrywający się za słowami 
własnej opowieści, w drugiej strofie wiersza ujawnia swą obec
ność, odzywa się w pierwszej osobie. Mówi z wnętrza swego 
księżycowego snu? marzenia? nieśmiertelnej choroby? Odrzuca 
to, co wydaje się najbardziej oczywiste - „złudę jawy”, wybiera 
zaś „pustkowia” i „bezdroża”, w stronę których prowadzi go 
„księżyc w pełni, obojętny wijatyk”. Ten zaskakujący wybór 
okazuje się (świadczy o tym strofa trzecia) wyborem słusznym, 
a nawet - ocalającym... Jest tak właśnie, gdyż „pustkowia” 
i „bezdroża” (czytelne symbole drugiej, pośmiertnej strony ist
nienia) nie prowadzą w stronę nicości, lecz przeciwnie - w stro
nę „gwiazdy nieznanej”, w pobliże „nocy wysokoojczystej”. To 
znaczy: przywracają człowiekowi jego wysoką, duchową ojczy
znę i poczucie zadomowienia, pozwalają znaleźć się na powrót 
blisko Boga i pierwotnego, rajskiego bytowania (tak, najkrócej, 
odczytać można ostatni wers Pełni, mówiący o „nocy wysokooj
czystej, snów i gwiazd ogrodnicy”).

Jak widać, finał dziewiątego Staffowego wiersza o peł
ni księżyca wypowiedziany jest (podobnie jak początek) w języ
ku mitu. Albo, jeśli ktoś woli: w języku głębokiego doświadcze
nia duchowego, które obiecuje i umożliwia przejście od „mar
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twej pogody” (czyli istnienia jałowego, opuszczonego przez Bo
ga15) do „nocy wysokoojczystej” (czyli istnienia bliskiego du
chowej pełni).

Można więc rzec i tak: w dziewiątym wierszu o pełni 
lunamy nurt poezji Staffa splata się z nurtem nocnym - po to, by 
oba te nurty mogły odsłonić swą pozytywną, tylko niekiedy wi
doczną stronę...

15 Zob.: tytułowy wiersz tomu, w którym znalazła się także Pełnia (II 812).
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