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  Kobieta, która gdzieś tak rok temu 
wprowadziła się do budynku, w któ-
rym mieszkam – niska, drobna, pra-
cująca do późna w nocy – od razu 
wzbudziła moją sympatię. Teraz, w 
gorący letni wieczór mieliśmy wresz-
cie okazję porozmawiać. Na imię ma 
Patricia. Wspomniałem między sło-
wami, że zajmuję się literaturą – do-
wiadując się od niej w zamian, że pra-
cuje w mental health. – No to mamy 
spokrewnione zawody – powiedzia-
łem, wcale nie bardzo żartując.
  Czytam wybór wierszy Andrzeja 
Buszy1 i zastanawiam się nad tym, 
co właściwie mógłbym o tej poezji 
powiedzieć. Bo rzecz polega na tym, 
że w głowie huczy mi cała masa my-
śli, ale trudność w tym, że nie wiem 
co z tych myśli wybrać. Mam uczucie, 
że chciałbym powiedzieć „wszystko”.
Potem, z niejakim poddenerwowa-
niem, myślę o tym, że wiersze należy 
czytać, a nie o nich mówić.
  Przecież jednak niełatwo byłoby ro-
zumieć te wiersze („skąd to się wzię-
ło” – jak to w myśli nazywam) bez in-
teresującego „Posłowia” Janusza Pa-
sterskiego, poświęconego w dużej czę-
ści biografii poety. Urodzony w 1938 r. 
Andrzej Busza, wywieziony przez ro-
dziców rok później do Palestyny; po-
tem Anglia i wreszcie, w latach 60. 
(namówiony – jak to powiedział kie-
dyś, na którymś z tutejszych spotkań 
– przez Bogdana Czaykowskiego) wy-
jazd do Kanady. Schizofrenia kulturo-
wa – jak pisze w „Posłowiu” Janusz 
Pasterski – schizofrenia językowa.
  Andrzej Busza (cytat za J. Paster-
skim): […] jestem Polakiem, Brytyj-
czykiem i jakimś rodzajem Kanadyj-
czyka. Taka jest ustalona hierarchia 
emocjonalnej autentyczności. To tłu-
maczy m.in., dlaczego po wydanym 
w pierwszym dziesięcioleciu tego wie-
ku „Kohelecie” już tylko sporadycznie
pisze po polsku, uznając, że jego zna-
jomość angielskiego jest lepsza. Część 
wierszy w omawianym zbiorze jest 
więc tłumaczeniem z angielskiego, 
autorstwa Bogdana Czaykowskiego, 
Justyny Fruzińskiej, Jacka Gutorowa, 
Romana Sabo i Beaty Tarnowskiej.

14 kwietnia 2015, spotkanie literackie w Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów w Vancouver. 
Od lewej: Marek Kusiba (Toronto) , Roman Sabo, Andrzej Busza i dr Bożena Szałasta-Rogowska 

(Uniwersytet Śląski w Katowicach). 

  Kiedyś, na zajęciach z poetyki, dr 
Chmielnikowska uczyła mnie (nas 
– studentów polonistyki) analizy wier-
szy. Jak tu jednak analizować dwustu-
stronicowy tom wierszy wybranych. 
Pozostaje mi zatem napisanie kilku, 
niekoniecznie spójnych refleksji.
  Rzeczą pierwszą jest to, że czytając 
te wiersze (i znów je czytając), czuję 
dławienie w gardle, stałe wzruszenie. 
Tak, to bez wątpienia po części wynik 
niezwykłej plastyczności dzieła, które 
wywołuje w mojej głowie konkretne 
– zupełnie jak filmowe – obrazy. Wi-
dzę w wyobraźni te przedstawienia jak 
na dłoni. Widzę jak Trójka strażników 
grzeje się przy ogniu/ bijąc się dłońmi 
po bokach bo ziąb („Powrót Hamle-
ta”). Widzę jak bezdomny/ na ławce/ 
odmierza szczęście/ kłębami dymu 
(„Tajni agenci”). Albo:

przed oświetloną półką
z ilustrowanymi magazynami
smętny staruszek
tęsknie zerka
na fotki z Cosmopolitan
wspomina dawne uciechy
skóry jak aksamit
ciała jędrne i uległe
jak marmur Berniniego

(„Niedziela w supermarkecie”)

   Bliski jest ni ten dar widzenia, do-
strzegania nadzwyczajności rzeczy dla 
ogółu zwyczajnych – zadziwienia, że 
na ścieżce leży wiele kamieni/ ale ten 
kamień/ jest inny od innych kamieni 
(„Kamień”).
  Zrozumiały jak protest song i mało 
optymistyczny jest wiersz „Podręczna 
biografia pokolenia”, zapowiadający 
w zakończeniu nasze wybieranie się do 
ślubu pod baldachimem superbomby. 
(Mówią, że równa się 100 milionom 
ton trotylu,\ jeżeli chodzi o siłę wybu-
chu.)
  I jeszcze to. W czasie, gdy obecny 
polski rząd (tzw. „dobra zmiana”) wy-
cofuje jak za komuny Miłosza z listy 
lektur szkolnych, jakże aktualnie brzmi 
„Elegia latem” we fragmencie jak 
z „Campo di Fiori”:

Nie było chłodu
w dzień zgonu Miłosza
/…/

dziewczęta
gołe w talii
w lekkich bluzkach
i spódniczkach mini
pląsały chichocząc
na wysadzanych palmami
bulwarach

one nic nie wiedziały
o starym człowieku
którego nazwisko
(jak kiedyś napisał)
można było znaleźć
w encyklopediach
między setką Millerów
i hasłem Mickey Mouse

  Ale to piękno słowa, plastyczność 
przedstawień, to nie jedyna przyczy-
na mojego wzruszenia przy czytaniu 
– tam i z powrotem – tych wierszy. 
Istotne jest moje ich rozumienie, ich
bliskość, utożsamianie się z przesła-
niem. Wiem, czym jest osamotnienie, 
rozmyślanie nad bytem, który tak się 
zdarzył/ jak los na loterii/ w jednej 
nanosekundzie („Trzeci testament”). 
Wiem, że Kto pomnaża wiedzę po-
mnaża smutek („Hagia Sophia”). Kto 
pomnaża wiedzę skazuje się na osa-
motnienie – związek przyczynowo-
-skutkowy. Znam te stany.
  Janusz Pasterski pisze w „Posłowiu”, 
że Sednem filozoficznej refleksji An-
drzeja Buszy jest agnostyczne „nie 
wiem. Może być agnostyczne „nie 
wiem”, może być wielka niewiadoma 
albo niepewność – jak go zwał, tak go 
zwał. Sam Andrzej Busza wyraża to
w ten sposób (wiersz „Zabawa w me-
tafizykę”), co przytaczam w całości):

Na polance
pod rozsłonecznioną brzozą
zerwałem stokrotkę

Bóg jest
Boga nie ma
Bóg jest
Boga nie ma
Bóg jest

W palcach
została łodyżka
i okwiat ogołocony

  Od dawna jestem przekonany, że ta 
niepewność (agnostyczne „nie wiem”) 
jest nieodzownym warunkiem wiary, 
wymagając nieustannej refleksji, za-
dumania – sięgania do Pisma Święte-
go, zastanawiania się na tym, co zosta-
ło powiedziane. Wróżąc ze stokrotki, 
raz mamy pewność, że Bóg jest – wi-
dzimy nagle w codzienności dowody 
na to – innym razem ta pewność ulega 
zwątleniu, gubi się, waha.
  Tak, to jest warunek wiary. Inaczej 
– w religijności wyłącznie rytualnej, 
dominującej zresztą niestety wśród 
Polaków – odbębniamy rytuał: idzie-
my w niedzielę do kościoła, wycho-
dzimy z niego po zakończonej mszy
i wciąż, nadal, bez zmiany, nienawi-
dzimy uchodźców, tak samo jak w 
ogóle Arabów, Chińczyków, Hindu-
sów i kogo tam jeszcze się da. Bez-
myślny rytuał ociera się według mnie 
o bluźnierstwo. Kiedy zobaczyłem w 
tutejszym polskim kościele okropny 
artystycznie malunek występującego 
w roli Pana Boga staruszka w otocze-
niu fruwających uciętych (koszmar!) 
głów ze  skrzydełkami, ogarnęło mnie
przerażenie. Islam znalazł rozwiązanie 
estetyczne, zakazując bałwochwalst-
wa, przedstawiania postaci Boga (iko-
noklazm muzułmański). My natomiast 
pozwalamy sobie… Na religijne bo-
homazy. Zakładając chyba, że piękno 
jest Bogu obojętne.

jaka prawda płynie
z tej ponurej
bocca della verità
  
/„O groźbie wszechpolucji atramentem”/

 Jerzy Nowosielski, którego uważam 
za jednego z największych teologów, 
odpowiedział kiedyś zniecierpliwiony 
na jakąś uwagę (cytuję z pamięci): Ja 
nie wiem jaki jest Bóg. Nie jestem tak 
dobrze poinformowany. Powiedział 
też coś, co bardzo mi się podoba i co 
odnosi się pośrednio do wspomnianej 
wyżej potrzeby chrześcijańskiej reflek-
sji – co, według niego, przekonuje o 
boskości Biblii. O ile – mówił – świę-
te księgi innych religii, jak Koran czy 
hinduistyczne Wedy, przedstawiają lo-
giczny ciąg nauk i wydarzeń, tłuma-
tłumaczą zasady wiary zgodnie z ludz-
ką logiką i są w istocie człowieczą w
całości literaturą – to w Biblii nic się 

kupy nie trzyma; chrześcijanin musi 
łamać sobie głowę, czego właściwie 
jego wiara od niego żąda, czego go 
uczy. Czytając na przykład Ewangelię 
św. Łukasza doznaje się nieuchronnie
zawrotu głowy.
  Andrzej Busza pisze o ograniczono-
ści naszej wiedzy; jak i życia, które też
nie bardzo dla nas zrozumiale mija.

mądre zęby mądrości
nigdy nie mają długich korzeni
my tu i tak
tylko tranzytem

(„Omnia mea mecum porto”)

  Poezja Andrzeja Buszy nie dotyka 
marności polityki – mówi (powtórzę) 
o nadzwyczajności rzeczy zwyczaj-
nych, ich widzenia, o sensie naszej eg-
zystencji. Powtórzę za Januszem Pa-
sterskim słowa poety:
poezja jest poznawaniem świata i sie-
bie; poeta porządkuje świat zewnętrz-
ny i bada głębię swego jestestwa. Jak 
Orfeusz zstępuje on w podziemia i do-
piero wtedy śpiewa ciemność w świet-
le dnia.

  Moja sąsiadka Patricia wraca czarną 
toyotą z pracy późnym wieczorem, 
wchodzi na piętro i wychodzi na mro-
czny o tej porze taras, siada i zapala 
papierosa. Widzę ją znieruchomiałą za 
przeszkloną ścianą tarasu – zamyśloną, 
jak mi się wydaje.
  Wychodzę na przednocny spacer po 
parku, w którym przed północą poja-
wiają się zwykle dwa młode, biegnące 
w oddaleniu jakichś dwudziestu paru 
metrów od siebie kojoty. Myślę o nie-
szczęściach, jakie zdarzyły się wczo-
raj, przedwczoraj, dzisiaj. Zginęli lu-
dzie w Barcelonie... W Charlottesvile
w Virginii biały rasista zamordował
32-letnią kobietę, zranił 19 osób... Czu-
ję ściskający serce niewystarczający 
żal, kiedy staram się nie myśleć o bólu, 
o żałobie tych, których te nieszczęścia 
sięgnęły. Zrywam w myślach swoją 
stokrotkę. Patrzę na rozgwieżdżone 
niebo i zauważam, że stokrotka nie jest 
zupełnie ogołocona – zostało na niej 
dla mnie kilka płatków. Ja wiem, że to 
banalne – ale to jedyny ratunek.

Omnia mea mecum porto. O wierszach Andrzeja Buszy słów kilka

Fot. Tomasz Przystupa

ANDRZEJ JAR

1 Andrzej Busza, Atol. Wiersze wybra-
ne, Toronto – Rzeszów 2016


