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 Poprzedni raz czytałem Księgę Ko-
heleta trzydzieści, trzydzieści parę lat 
temu. Z tej samej co teraz Biblii Ty-
siąclecia, którą kupiłem za tysiąc zło-
tych od ulicznego sprzedawcy po prze-
ciwnej do dworca Gdańsk Główny 
stronie Podwala Grodzkiego. Czyta-
łem ją w swoim liczącym siedem met-
rów kwadratowych białym pokoju, 
w którym białe były ściany, sufit i pod-
łoga; na służącym za biurko stole z jas-
nego drewna stała zgrabna, jasnobrą-
zowa maszyna do pisania Erika, przy 
nim rozstawione na czerwonym dy-
waniku składane czerwone krzesło 
z Ikei, a kiedy pochylałem się nad 
Eriką, za plecami, na prawo od białych 
drzwi, miałem białą półkę z różnoko-
lorowymi grzbietami książek, wśród 
których łatwo było znaleźć oprawioną 
w czarny chropowaty plastik Biblię. 
Nad stołem zwisała z sufitu czerwona 
metalowa lampa na białym sznurze. 
Czerwona była też rama okna po pra-
wej ręce siedzącego. Zaś na ścianie 
namalowana była nad jasnym stołem 
żółta łódź podwodna, podpisana wer-
sem ze Strawberry Fields Forever 
The Beatles: „Nothing is real”.
  Nie pamiętam tylko, jakie refleksje 
budziło wtedy czytanie Księgi Kohe-
leta. Szara polska rzeczywistość za 
oknem była very real – chyba więc ta 
lektura, lektura w ogóle, służyła prze-
de wszystkim ucieczce od tej bardzo 
prawdziwej ponurości w piękny świat
kotłujących się w białym prostopadło-
ścianie pokoju myśli. Jednak prawie 
na pewno zwracał moją uwagę frag-
ment, który potwierdzał moje, nabra-
ne już wcześniej i pozostające do dziś 
przekonanie o źródle zła – lub może 
raczej powinienem powiedzieć, że 
znajdowałem w nim, chciałem w nim 
znaleźć, potwierdzenie mojego prze-
konania:

Zbliżyć się, aby słuchać,
jest rzeczą lepszą niż ofiara głupców,
bo ci nie mają rozumu, 

[dlatego źle postępują.
(4, 18-20)

  Tym razem Księgę Koheleta czyli 
Eklezjastesa przeczytałem po zagłębie-
niu się w poemacie Kohelet Andrzeja 
Buszy. Przeczytałem Koheleta Andrze-
ja Buszy wreszcie. Odkąd wyjecha-
łem z Polski zawsze wszystko czy-
tam wreszcie, od początku pozbawio-
ny białego pokoju. Utwór ukazał się 
w paryskiej „Kulturze” w 1975 roku, a 
pierwsze jego zwarte wydanie – które 
mam przed sobą – trzydzieści trzy lata 
później.
  Z Posłowia literaturoznawcy, profe-
sora Uniwersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego, dr hab. Beaty Tarnowskiej 
– które chciałoby się przytoczyć w ca-
łości – wybieram fragmenty, które, jak
myślę, dają ogólne pojęcie o dziele. 
Pierwszy to otwierające Posłowie zda-
nie o tym, jakie miejsce zajmuje ten 
utwór w twórczości poety: „W poe-
tyckiej twórczości Andrzeja Buszy 
opublikowanie Koheleta stanowi naj-
ważniejszą cezurę, oddzielającą fazę 
pisania i ogłaszania wierszy w języku 
rodzimym od kolejnego etapu, jakim 
było tworzenie wyłącznie w języku 
angielskim.” Autorka wyjaśnia następ-
nie tę zmianę języka twórczości, pi-
sząc, iż „angielszczyzna poety, absol-

wenta University College w Londynie, 
zamieszkałego od najwcześniejszego 
dzieciństwa na obczyźnie – od 1941 
roku w Palestynie, a od 1947 roku 
w Anglii – w coraz większym stopniu 
kształtuje jego poetycką wrażliwość, 
natomiast język polski stopniowo prze-
suwa się do roli języka «rodzinnego»,
odnoszącego się bardziej do świata 
konkretów zapoznanych w dzieciń-
stwie niźli wyabstrahowanych uogól-
nień.” Dodając zaraz, że „powstanie 
Koheleta poprzedził wyjazd poety 
w 1965 roku […] z Anglii do Kanady”. 
Andrzej Busza zamieszkał w Van-
couver i rozpoczął pracę na Wydziale 
Filologii Angielskiej University of Bri-
tish Columbia.
  Dalej czytamy o kompozycji ostat-
niego napisanego po polsku utworu 
poety. „Wyrwane z macierzystego 
kontekstu i wprowadzone w nowe re-
lacje na zasadzie kryptocytatów, bib-
lijne fragmenty współtworzą złożoną
i niejednorodną, lecz celowo zorgani-
zowaną całość. Utwór Buszy staje się 
rodzajem palimpsestu, w którym spod 
jednego tekstu «prześwieca» poprzed-
ni. Palimpsestowy charakter poematu, 
skomponowanego z gęstej sieci odnie-
sień, uzasadnia występowanie dwóch, 
równolegle prowadzonych porządków 
narracyjnych: głos Koheleta, czyli 
izraelskiego króla i mędrca (bądź ma-
ski rzeczywistego, nieznanego z imie-
nia autora), który z dystansem i me-
lancholią patrzył na «wszystko pod 
słońcem», przeplata się z wtórującym 
mu głosem współczesnego poety i 
świadka.”
 Ważna jest tu również uwaga o od-
czytaniu przez poetę Księgi Koheleta, 
które nie idzie – jak pisze Beata Tar-
nowska – „śladem […] «konsolacyj-
nych» odczytań” chrześcijańskich teo-
logów, a „utrwala […] najbardziej zna-
ny sens tej słynącej z pesymizmu oraz 
tonu melancholijnej rezygnacji, niemal 
manichejskiej księgi”. 
 Ten ton pojawia się na początku poe-
matu – zaraz po otwierającym utwór 
dwuwersie, o którym powiem dalej 
– i nie pozostawia wątpliwości co do 
nastroju, jaki ma trwać do jego końca:

marność nad marnościami
rzekł Eklezjastes
marność nad marnościami
co więcej ma człowiek
ze wszystkiej pracy swojej
którą się trudzi

  Pierwszym z dwóch mott, którymi 
opatrzony jest poemat (drugie pocho-
dzi z Czyśćca Dantego) jest cytat z Sø-
rena Kierkegaarda: „A ja wam powia-
dam lepiej być świniopasem z Ama-
ger, którego słuchają świnie, niż poetą 
niezrozumiałym wśród ludzi.” Trudno 
– przechodząc przez kolejne strony 
utworu – nie zwrócić uwagi na po-
dwójne znaczenie tych stanowiących 
motto słów. Z jednej strony jest to od-
niesienie do ogólnej kondycji poety 
w niepoetycznym świecie – to roman-
tyczne przekleństwo poezji, powodu-
jącej u poety ból niezrozumienia – a 
z drugiej strony jest to niejako zapo-
wiedź bardzo konkretnych starań bar-
dzo konkretnego poety, Andrzeja Bu-
szy, żeby zostać zrozumianym, żeby 
ułatwić odbiorcy zrozumienie całości. 
To wręcz niesamowite jak to dzieło o-

patrzone jest przypisami; jego twórca 
tłumaczy nie tylko, kto to Rafał Woja-
czek czy na przykład Leszek Koła-
kowski, ale nawet wyjaśnia, że Wolf-
gang Amadeusz Mozart to „austriacki 
kompozytor i muzyk”. Myślę, że jest 
to bardzo świadome działanie, tworzą-
ce dodatkową warstwę znaczeniową 
pod właściwą treścią poematu. Odwa-
żę się powiedzieć, iż momentami sły-
szę w tym krzyk.
  W innych miejscach są to przypisy 
dopomagające w konkretyzacji poe-
tyckiego obrazu, przy czym ani trochę 
nie zawężające tej wizji, a wręcz roz-
budzające wyobraźnię, tworzące ro-
zbudowane (rozszerzające się) reflek-
sje. 
  Oto pierwszy z „widzianych” przez 
narratora polskich poetów:

widziałem Miłosza jak w pustej auli
czesał włosy białymi palcami
widziałem starego katastrofistę
pochylonego jak chimera
nad Zatoką San Francisco
nadsłuchiwał o zmroku głosów 

[z Litwy
a widział tylko za ciemną wodą
tandetne niebo Swedenborga
ale nazajutrz rano gdy góra 

[Tamalpais
znów brała na bary miedziane zorze
prostował się w oknie na świat 

[otwartym
i z hartowaną pogodą dziękował
za białe żagle za błękitne morze

  Mamy przy tej strofie aż pięć przy-
pisów – od zupełnie „oczywistych”, jak 
np. kto to Emanuel Swedenborg czy 
to, że góra Tamalpais to „góra w Marin 
County na północ od San Francisco 
w Kaliforni (USA)”, do najbardziej 
istotnego, że „widziałem Miłosza jak 
w pustej auli” to „aluzja do nieudanego 
wieczoru autorskiego Miłosza w Van-
couver w 1967 r.”. Zastanawiam się 
zresztą, czy czytelnik poematu w Van-
couver nie jest tu uprzywilejowany w 
konkretyzacji tego obrazu pustej auli, 
wydaje mi się, że dość łatwo jest mu to 
sobie przedstawić. Dla mnie jest.
  Narrator jest, powiedzieć można, 
„prawdomówny” w przekazywaniu 
czytelnikowi obrazów polskich poe-

tów. Miłosza – pisze – „widziałem”, 
Jacka Bierezina „spotkałem na Mo-
kotowie” czy „dwóch Janów znałem”, 
ale:

mówiono mi że Wojaczek
w macicy kubła się zabawiał
tnąc skórę barwnymi szkiełkami
a kiedy obmierzły mu
les beaux jours
na rośnym padole
wzniósł się na stryczku
w migdałowy obłok
w zawsze gościnne krocze nieba

  I miesza się z tymi obrazami głos 
żydowskiego mędrca… W finale poe-
matu pojawi się i Bogdan Czaykow-
ski, i Malcolm Lowry (Pod wulka-
nem), i wancuwerska wyspa, i na ko-
niec bardzo mądry Eklezjastes. 
  Na samym zaś początku dwa wersy, 
będące – czytamy w przypisie – alu-
zją „do początku awangardowego 
poematu Howl (Skowyt), autorstwa 
Allena Ginsberga (1926-1997), lidera 
ruchu artystycznego Beat Generation. 
W latach 60. Ginsberg kilkakrotnie 
odwiedził Vancouver, gdzie był fe-
towany przez zbuntowaną młodzież.
Poemat Ginsberga wyraża świadomość 
pokolenia, które dorastało w atmosfe-

rze zimnej wojny oraz powojennego
nihilizmu”. Dziwnie widzę w tym po-
czątku (Ginsberg) i końcu (tako rzecze 
Kohelet) klamrę spinającą świadomość 
– artystyczne, filozoficzne credo poko-
lenia.
  Na ubiegłorocznym, zorganizowa-
nym w Vancouver przez Grupę Epi-
zod, spotkaniu z poetami, Andrzej 
Busza wspomniał o jego i „wszyst-
kich” uzależnieniu w jakimś stopniu
od twórców Beat Generation, wymie-
niając Ginsberga, Burroughsa, Keroua-
ca… Jednak przełożenie owej stycz-
ności z zarazą umysłów siejących „po-
piół słów na wiatr” na tej miary dzieło 
literatury powszechnej, a zarazem tak 
polskie, jest osiągnięciem nie byle ja-
kim.
  Jeśli chodzi o mnie (co mówię, aby 
z kolei spiąć to moje pisanie jakąś 
klamrą), to pozwoliło mi ono oddalić 
się od komputera, znów poczuć dotyk 
chropowatej okładki wciąż tej samej 
Biblii Tysiąclecia i zagubić się na jakiś 
czas w siedmiu metrach kwadrato-
wych mojego białego pokoju.

   Andrzej Busza, Kohelet, Toronto-
-Rzeszów 2008. Posłowie i opraco-
wanie Beata Tarnowska
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