Trzeba zrozumieć porządek rzeczy.
Józef Bujnowski (1910-2001).
Część II.
Florian Śmieja

Józef Bujnowski, Włochy 1945 r., fot. arch. Heide Pirwitz-Bujnowskiej, żony poety.
Piękne są dalsze teksty z tomu „Spod gwiazdozbioru wielkiego psa” z 1987 roku:
„Rozmowa w stylu pewnej epoki”, „Lęk”, „Motyw z ballad i romansów”, jakby w
dowód, że Bujnowski potrafi pisać nie tylko wymyślne eksperymentujące igraszki,
ale i wiersze konwencjonalne. Kamping we Włoszech koło Genui okazał się
szczególnie bogaty w natchnienie. Poeta nie waha się wpleść prozaiczny odnośnik

pozwalający zapisać w czasie liryczną miniaturę. I tak poeta chciałby zakupić
Madonnę, którą wyrabia lokalny artysta, cóż z tego:

ale Wilson ograniczył ilość funtów
które można zarobić i wywieźć za granicę

Wśród pejzaży pojawiają się także hiszpańskie, a Amsterdam autor zaprezentuje
nam w postaci kolorowych przystanków. Przy jednym z nich w barze
dyskutujących o imponderabiliach można spotkać osobników o nazwiskach
Lubomir Dolezal i Józef Bujnowski.
Rewelacyjny jest dla mnie cykl wierszy z wyprawy do Grecji. Tu szeroka
humanistyczna wiedza w połączeniu z szelmowskim humorem poety bryluje
bezspornie. W wierszu „Jak to było w Olimpii” znajdziemy taki passus:
hellanodikowie
to takie litrerackie „juri”
tylko mniej śmieszne niż np. w Londynie
akademia grydzewskiego

W „Długiej i ważkiej rozmowie z Pytią” na cenzurowanym znalazły się różne formy
wierszy:

twój wiersz to wcale nie heksametr
nie rymujesz według Dłuskiej
ani nawet Pszczołowskiej

Kpi sobie również z uświęconych przekazów i pewników. W wierszu „Nad grobem
w Mykenach” konstatuje poważnie:

nogą ten grób odkryła koza
wpadłszy jedna
w szczelinę

Zaś w wierszu „Przed hekatompedonem” na swój sposób tłumaczy narodziny
Ateny:

a mój łacinnik mówił mi
że Hefajstos
uderzając potężnym toporem
w głowę Zeusa
powołał ją do życia
to było takie na owe czasy
cesarskie cięcie

Tomik „Spod gwiazdozbioru” doskonale reprezentował poezję Bujnowskiego, a ton
i forma tych wierszy świadczą o jego dojrzałości poetyckiej, o ograniczeniu
eksperymentowania, nie epatowania, rzadkim darze pisania zwyczajnego wiersza
o miłości
na co dzień

Poeta pokazał zdolność uchwycenia trafnego słowa, jak w „Erotyku” pod koniec
tomiku.
Odnotujmy jeszcze mało fortunną, ostatnią chronologicznie publikację wierszy
Bujnowskiego: „Przychodzę z mroków”. Jest to wybór poezji wydany przez
Agencję Wydawniczą Lawsonia. Opracował go Marek Jędrzejewski wybrawszy 38
utworów spośród wierszy przedwojennych, wojennych i wydanych na emigracji.
Zasłużył się w ten sposób przypomnieniem tekstów trudnych do znalezienia, a
ważnych. Niestety publikacja ukazała się w bardzo bylejakiej postaci, roi się w
niej od błędów, których ani połowy nie uwzględniła załączona errata. Przy tego
typu poezji jest to fatalne niedociągnięcie. Nie budzi też większego zaufania zbyt
pospiesznie nakreślone słowo wstępne pt „Samotność poety”.
Jeszcze w roku 1945 w Matino we Włoszech Bujnowski napisał krótką powieść
„Koła w mgławicach” poświęconą towarzyszowi broni, utalentowanemu grafikowi
Ryszardowi Kopyściowi, który zginął pod Monte Cassino. Przez kilkadziesiąt lat
autor usiłował zainteresować swoim manuskryptem wydawców emigracyjnych i
krajowych bez rezultatu. Nagle w liście z 9.5.1992, doniósł
Część mojej prozy literackiej „Koła w mgławicach” opublikowała „Arka”
krakowska wraz z wywiadem – ale o wydaniu całości marzyć trudno, bo jakoś
pośrednio zahaczam o kołtuństwo i głoszę hasła „przeciw wojnie”.
Rok później jednak z wielką radością komunikował, że jego powieść znalazła w
Polsce zainteresowanego wydawcę, który ją opublikował w Krakowie w 1993
roku.
„Bujnowski wywarł podobno znaczny wpływ na młodsze pokolenie emigracyjnych
poetów”, napisał – jak widać nie bardzo pewny swojej opinii Piotr Kuncewicz.
Wielu z nas, nie ulega kwestii, docenia rozsądne i uprzejme słowa Bujnowskiego.
Również pamięta troskliwe zainteresowanie i pomoc. On nam wskazywał inne,
nowe wzorce. Sam był przykładem awangardzisty poszukującego z uporem
świeżego, trafnego słowa i odkrywczej formy. Promieniował respektem dla
Kridlowskiej szkoły krytycznej, lecz nikomu, o ile dobrze pamiętam, własnych
preferencji nie narzucał. Respektował osobowość twórczą każdego. Usuwał rażące
błędy, mógł sugerować inne wersje. Nie powstanie o nim złośliwa anegdotka jak
ta kojarzona ze Stanisławem Balińskim, który długo przetrzymywał zbiór wierszy
Bronisława Przyłuskiego, a potem je odesłał przepisane na modłę Skamandra.

Józef Bujnowski, fot. arch. Heide Pirwitz-Bujnowskiej, żony poety.
Bujnowski nie ukrywał swojej krytyki skamandrytów i nieraz wypowiadał się o ich
poetyce ostro i dobitnie. Miał swoich mistrzów, demonstrował ich, ale nie nalegał,
by ich brali sobie za wzór inni. Młodzi pisarze byli świadkami ustawicznego
dążenia Bujnowskiego do ubierania przeżyć artystycznych w nowy wyraz. Widzieli
jego niezgodę na powielanie utartych form, cenili unikanie maniery, próby
realizowania ambitnych teorii, pracę nad metaforą. Bujnowski więc swoim
własnym przykładem, a także ofiarnością i bezinteresownością wobec młodych,
wpłynął na nich, na ich ukształtowanie i wybory. Bliski im był jego brak ostentacji
i skromność. Sympatyzowano z jego koncepcją poety:

[…] nie natchnione medium, przez które „płynie strumień piękności” – jak to
było jeszcze u nadrealistów – ale świadomy artystycznych celów architekt na
zimno organizujący swój artystyczny materiał w świadomą celów budowę…

Nie uszła naszej uwadze jego dbałość o rytm i rapsodyczny styl recytacji jako
ważny element poezji. Respektowaliśmy go na pewno za jego pogodne patrzenie
na sztukę, która „..lubi i umie dostarczać ludycznych doznań, że sztuka jest chora,
jeśli nie potrafi się śmiać…” Do innych jego ulubionych teorii ustosunkowywano
się różnie, ale brano je pod rozwagę. Należało do nich podejście krytyczne do
twórczości. Pomni na jego dictum, że historia literatury ma traktować o
literaturze, a nie o literatach, mogliśmy się spierać o to, czy istotnie analiza liryki
musi być „bezosobowa”, że nie można uzupełniać biografią utworów lirycznych, a
utworami lirycznymi biografii.
W 1988 roku Bujnowski otrzymał nagrodę Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie
za całokształt twórczości. Za poświęcenie życia nauce polskiej na emigracji,
dopowiedział dr Zdzisław Jagodziński. Sam laureat m.in. oświadczył

[…]już w Wilnie wiedziałem, że w tradycyjnych formach nie da się wyrazić
prawdy o współczesnej rzeczywistości. Te wczorajsze formy są cudowne, ale
skamieniałe i już nieżywe.
Urodzony 18.3.1910. w Okolicy-Rudawie na Wileńszczyźnie poeta po ukończeniu
szkół w Brasławiu i Dziśnie, zapisał się na filologię polską na Uniwersytet Stefana
Batorego w Wilnie. (Warto tu wspomnieć, że przedtem uciekł na kilka miesięcy na
przełomie lat 1926-27, by zakosztować cygańskiego życia jako członek
aktorskiego teatru „Reduta” żyjąc we wspólnocie i grając pomniejsze role).
Ukończywszy magisterium, pracę doktorską poświęconą kompozycji utworów
dramatycznych Stanisława Wyspiańskiego rozpoczął pod kierunkiem profesora
Manfreda Kridla. Przerwany przez wybuch wojny przewód wznowił i ukończył i z
akceptacją na rok przed śmiercią profesora Kridla. Metody wileńskiego promotora
ukształtowały jego podejście do badań naukowych i tej szkole (Kridla i
Wójcickiego) przy pewnym zindywidualizowaniu pozostał lojalny. O wartości
dzieła literackiego decydowały wyłącznie składniki artystyczne i ich kompozycja.

Józef Bujnowski (z prawej) i prof. Andrzej Żaki na tarasie Polskiego Ośrodka
Społeczno-Kulturalnego w Londynie, fot. arch. Heide Pirwitz-Bujnowskiej, żony
poety.
Profesor Alicja H. Moskalowa, która pod kierunkiem Bujnowskiego napisała pracę
doktorską poświęconą poezji, w wykładzie inauguracyjnym na Polskim
Uniwersytecie na Obczyźnie w 1998 roku wyodrębniła szereg cech
charakterystycznych dla jego naukowej i poetyckiej postawy. Pozwolę sobie tu je
w skrócie przytoczyć.
1. Badania nad literaturą jako taką, czyli nad twórczością artystyczną
wyrażoną w słowach, a nie nad życiem prywatnym literatów i wpływem
ich życiorysów na jakość słowa poetyckiego.
2. Analiza utworów pod kątem ich wartości estetycznych, pod kątem ich
struktury, a nie zajmowanie się wartościowaniem utworów literackich,
szczególnie z punktu widzenia ich przydatności narodowej, czy też tzw.
zamówienia społecznego.
3. Służebność sobie a muzom (wierność sobie?), a nie służebność wobec
idei/ideologii pozaliterackich.
4. Bunt przeciwko tradycyjnej poezji.
5. Awangardowość i związane z nią eksperymentowanie słowem, formą i

układem graficznym wiersza.
Piętno tego warsztatu krytycznego odpowiednio modyfikowanego dostrzec można
we wkładzie Bujnowskiego w monumentalne dzieło powstałe pod redakcją
Tymona Terleckiego „Literatura polska na obczyźnie 1940-1960” p.t. „Esej, szkic
literacki i krytyka artystyczna w literaturze polskiej na obczyźnie 1940-1960”.
Znakomitą pracę „Przemiany we współczesnej poezji polskiej. Trzy wykłady”,
wydrukował miesięcznik „Kontynenty” w 1964 i 1965 roku. PUNO wydało ją w
osobnym zeszycie w 1968 roku. Godzi się też wspomnieć jego kontrowersyjny
szkic „Niektóre uwagi o tzw. IV Systemie wersyfikacyjnym” (1973). Poezja
konkretna doczekała się również fachowego opracowania jego pióra. Nie sposob
wymienić wszystkich rozpraw i szkiców w książkach zbiorowych i naukowych
czasopismach. Niektóre z nich ukazały się w języku niemieckim i holenderskim.
Prace naukowe są owocem jego długoletniego stażu jako pedagoga. Już w Polsce
zatrudniony był w szkolnictwie średnim, uczył potem we Włoszech żołnierzy
polskich. Zorganizował filologię polską na uniwersytecie w Amsterdamie, gdzie
wykładał literaturę polską i teorię literatury przez osiem lat, jeden semestr
wykładał w Heidelbergu, przez jakiś czas w School of Slavonic and East European
Studies w Londynie. Na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie był czynny przez
przeszło trzydzieści siedem lat jako wykładowca akademicki, dziekan i członek
senatu. Był świetnym nauczycielem, który potrafił sobie zaskarbić wdzięczność i
pamięć uczniów i studentów.
Udzielał się również społecznie prezesując Polskiemu Towarzystwu Naukowemu,
piastując godności w Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, organizował
kongresy i zjazdy, redagował książki . Miał wielki szacunek dla instytucji
akademickich i lojalnie im służył. Był jednym z najgorętszych obrońców
integralnośćí PUNO, kiedy zaistniał zatarg i czasowe przejęcie steru i sekretariatu
przez osoby niewłaściwe.
Mieszkając przez wiele lat w tym samym mieście, widywaliśmy się często, a kiedy
później odwiedzałem Londyn, chętnie korzystałem z gościnnego domu Józefa i
Heide Bujnowskich. Wyjazd z Anglii na stałe w roku 1969 spowodował potrzebę
korespondencji i tak, po powrocie Bujnowskiego z Holandii, wymieniliśmy sporo
listów. Dużo było w nich spraw zawodowych, wiadomości o Wydziale
Humanistycznym, którego przez wiele lat Bujnowski był dziekanem. Były raporty z
zaocznych studiów i egzaminów, które prowadziłem w Kanadzie. Dyskutowaliśmy

sytuację w PUNO, kiedy znalazło się w kryzysie i trzeba było dać odpór
uzurpatorom używającym uniwersytetu do swoich celów. Wymienialiśmy listy w
sprawie programu Kongresu Wolnej Kultury Polskiej w 1985 roku oraz mojego w
nim udziału. Informowaliśmy się o powstawaniu Niezależnego Instytutu
Naukowego, wreszcie o sytuacji w Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie.
Nic dziwnego, że przy takim natężeniu spraw publicznych cierpiała twórczość
literacka. O niej były w listach nieomal same utyskiwania, jak to ona musi czekać
na lepsze czasy. Raz po raz trafiały się wtręty:
[…] trzeba wydać w końcu różne „finicjały”, które od dziesięciu lat leżały
pogardliwie odrzucane do szuflady wobec „poważniejszych” zajęć.
W tym samym liście (z roku 1979) Bujnowski dodał kryptycznie:
[…] te „rzeczy mało ważne” będą kiedyś najważniejsze.
O innych autorach rzadko wspominał. No, boczył się kiedyś na Marię
Danilewiczową Zielińską, której przypisywał wprowadzenie zamieszania do
pisania o literaturze emigracyjnej.
Pytasz robi coś takiego z Garlińskim: wszystko to amatorszczyzna. Czytałem
próbny tekst o poezji i nie zachwyciłem się: słabe!
Nie był też zwolennikiem „Słownika literatury polskiej XX wieku” wydanym przez
Ossolineum. Komentował: „A wstyd! Nic o nas nie wiedzą!”. Kiedy indziej doniósł:
Straszliwie został zjechany w kraju Jerzy Niemojowski, a pod niebiosa go wynosi
mój Tymoteusz Karpowicz! Quod homines tot sententiae!
W styczniu 1999 roku przyjechała do niego do Londynu Telewizja Polska, aby
zrobić z nim wywiad na temat Teodora Bujnickiego. Powinna była również, czy
przede wszystkim, zrobić wywiad na temat Józefa Bujnowskiego. Jest winna
bardzo poważnego uchybienia.
Józef Bujnowski, doktor honoris causa PUNO, kawaler Krzyża Walecznych i
orderu Polonia Restituta, zmarł w Londynie 15 lutego 2001 roku.

Józef Bujnowski (z lewej) i Florian Śmieja, fot. arch. Heide Pirwitz-Bujnowskiej,
żony poety.
Andrzej Julian Żaki (1923-2017) – polski archeolog, członek Polskiej Akademii
Umiejętności, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Polskiego
Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie oraz Uniwersytetu w Limie. Prowadził
wykopaliska m.in. na Wawelu, Przemyslu, Czorsztynie, Nowym Sączu odkrywając
liczne zabytki z epoki przedromańskiej i romańskiej (na podst. wikipedii).
______________
Pierwsza część:
https://www.cultureave.com/trzeba-zrozumiec-porzadek-rzeczy-jozef-bujnowski-19
10-2001-czesc-i/

