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„ 

Andrzej Maria Leon Bur a urod il s i ę w Krakowie 21 m ar

ca 1932 r„ w rodzinie nau czycielsk iej. Po nlcończe niu szkoły 

średniej studiował dzie nn ika rstwo na W y dziale Filozoficzno-Hi

storycznym Uniw ersytetu JagielZoiiskiego. Po miesięcznym poby

ci e na dzi ennikarstwie, p rzeni ósł się na Wydział F1lologiczny 

(język bnłgarski). Po trzech latach, w m arcu. 1955 r. przery wa 

• studia, wrócił do nich w październiku 1957 r. 



W lutym 19 2 r. ożenił ię z Ludwiką Szemiot, w tyni samym 
roku urodził się ich j dyny syn - Michał . Od grudnia 1952 r. 
jest członkiem Koła Młodych prz y krakowskim oddziale Związ
ku Literatów Polskich. Debiutował w „Zyciu L itera ckim!' w 
1954 r. wierszem „Glos ·w dyskusji o mlod i eży" . Od grndnia 
1954 r. do Ia ta 1957 r. pracował w redakcji. ,Dzienni ka Polsk ie
go" w Krak01 ie, kolejno w działa cli lit era cki m , rep rtaż01.oym , 
kulturaln ym . . . 

Publikował w pi m ach kultitraLn ych, spolecnych i prasi e 

codziennej. Poeta, prozaik, publicysta i dramatu rg . 
Twórczo'ć A. Bursy obejmuje: osieni pró b cl rama iJcznych , 

t rz y powieści, okolo stn artykułów prib1 icystycznych , opowia clo-

nia i wiersze. 
Zmarł w wieku clw itdz iestu pięciu la t, 15 listopada 1957 r. 

p 0 'm ierci w yda no: „Wiersze" ( 1958), „Utwory w ierszem i pro
zct", w brał , opracował i wstępem poprzedził S t. St~ 1ttLCh (w ycl, : 
I 1969, w y danie II 1973 , w ydanie III 1982 ), „Poe.zJe wyb ran i: 

( 1977), „Zabicie ciotk i" ( 1981 ). . . 
W az ·e iątą rocznicę śmierci poety, grupa krn ko wsk eh. p1s_a-

rzy (T. Socha-Lisowska, J. Hara ymowicz , T. Now.ak, J. B. Oz g~ 
T. S Liwiak , S t. Stannch) ufundowała i postanowiła przy.znawa c 
w każdą rocznicę śmierc i Nagrodę im. Andrzeja B Lirs y za_ ci kawą, 
nonkonfonnistyczną twórczość lit racką. Lau reatami. t CJ. nagrody 
~ostali m. in. T . K ija nka M. Spmsiński, M . Sk u;armc ~ i , E. L zp

ska, R. Wojaczek, S t. Barafic ak , . Mo c: v.lsk i. 

DRAMAT ANDRZEJA BU RSY 

Przyznam się, że nie potrafiłbym dać jedn oznacznej odpo
wiedzi na pytanie: czy istnieje dziś legenda Bursy. N ie w wąskich 

środowiskowych kręgach, ale wśród „publiczności czytającej ". 

Iżby istniała legenda muszą istnieć ludzie, którzy j ą kreu j ą, 

ośrodki, które ją upowszechniają . Muszą istnieć przeciwstawine, 
zwalczające się opinie. W tym sensie istnieje wciąż, po tylu la
tach, legenda Stanisława Przybyszewskiego (iluż cz telników 
książek Helsztyńskiego, a zwłaszcza K ossak i Kolińskiej przeczy
tało choć stroniczkę z jego prozy?), istnieje - kultywow n a przez 
zamknięte młodzieżowe kręgi legenda Stachury. Ale leg nda 
Bursy? Jeśli funkcjonuje to w tym kształcie , k tóry - sumując 

środowiskową opinię - opisał Edmund Pietryk, jest to legenda 
po et)' 

co pisał wiersze piękne , wiersze złe, sceptyczne, 
w poezji swej sporządził akt swojego zgonu, 
i sam na sobie wykonał ten wyrok. 

W innych wypowiedziach można było przeczytać , iż młodość po
ety „upłynęła pod znakiem domów poprawczych" . 

Jest to, wcale nie rzadki przypadek, gdy obraz za war ty w 
tekstach literackich rzutuje na obraz ich autora. 

Jak się zdaje legenda Bursy należy do ty;powych legend po
koleniowych. Autor, charakterystyczny dla post a w y pokolen ia 
umiera w fazie Sturm und Drang Periode; s taje s i w ów czas 
ośrodkiem konsolidacji pokolenia, dzięki jego śmier i pokolenie 
jak gdyby może uświadomić sobie swą jedność. Taka pokoleniowa 
legenda trwa tak długo, jak długo pokolenie znajdu je się w fa
zie wstępowania . Potem albo staje się częścią kulturowego dzie
dzictwa (jest więc własnością kręgu szerszego niż pokoleniowa 
wspólnota) , albo - ulega zapomnieniu. 



W t j osta tniej kwestii „spr a wa Bursy" wykracza poza ty

powość. P o pier wsze d latego , iż Bursa wszedł do literatury nie 
jako posta·, boh ater 1 gendy, ale - przede wszystkim jako autor 

'wi Lnych tekstów. Po drugie dlatego, iż stosunkowo wcześnie 

(w 1969 r.) o trzymaliśmy niemal pełny zbiór jego utworów. Le
genda konsekwentnego buntowni!ka nie dawała i ę utrzymać: , 

gdy zna ne stały się jego teksty dziennikarskie. L iczne zaś t eksty 
liter ackie kwestion owały obraz twórcy „antyliteratury" . 

iast legendy więc obcujemy z dramatycznym św i ad e e
t we m . Rzecz bow iem w tym, i ż legenda usiłowała kreować po
sta ć jedno zn czną, twórczość zaś Bursy wymyka się jednoznacz
nym kla yfikacjom. J est świadectwem tyleż fascynacji rzeczywi
s tością , co ·przeciwu wobec niej. Tyleż buntu , co akceptac ji . 

Gdyby Bursa zadowolił się zwykłym odwr óceniem schematów, 
g yby usiłowal wykrzyczeć tylko swoje rozgoryczenie, zawód, jego 
dzieła czyta li byśmy dziś tak jak czyta się książki wówczas gło
śne : Histeryczkę, P ijan ego anioła. Jako świadectwo minionej rze
czywistośc i, która nas w gruncie rzeczy nie bardzo obchodzi . Dra
mat Bursy , wyrastając z konkretnej rzeczywistości, nie zamyka 
się w niej. Jest uniwers lnym dramatem nadwrażliwości . Z in
nego punktu· widzeni a moglibyśmy powiedzieć, iż w tej poezji -
na jsilnie j w la tach pię · dziesiątych ujawnił się jeden z kluczowych 
pr bl mów sztuki dwudziestowiecznej: dramat wykorzenienia , 
braku tożsamości. 

W debiuta nck im Głosie w dyskns ji. o młodzi eży ma on jeszcze 
" yraz istą genezę , jest czymś przejściowym, do usunięcia. Póź

niej ' wiadom o ' ć wykorz nienia sta nie się czynnikiem o ganizu
jącym całą rzeczywi l:i'tość przedstawioną. J ak ów ogród Luizy, 
„którego nieistnienie zabija jak topór", a le który, tak naprawdę, 
jest tylko no wym wcieleniem arkadyjskiego mitu. 

Otóż w l iczny ch wsµo mnieniach dramat ów usiłowano tłu

maczyć przerażeniem, „martwą perspektywą swojej młodości", 

październikowym szok iem . .J s t to interpretacja , z krótkiej poko
leniowej perspektywy usprawiedliwio na . Co więce j - przeważa

ją a część utworów Bursy (i niemal wszystkie naprawdę is totne) 
powstał po owym wstrząsie . Bur sa wszakże - odmi .nnie niż 

większa · ć jego r ' wieśn ików - nie odnos i przedstawione j rzeczy-

• 

wistości do społecznych rea liów. Naw t wówczas, gdy p isze 
o sprawach aktualnych - ubiera je w h is toryczny kostium (Zw ie
rzęta hrabiego Cagl io tra) . Zm ierza do k onstrukcji -- odpowiada
jących na dziejącą ię realność - sytuacji uniwersalnych. 

e wstęp ie do ut\ or ów zebr anych ich edytor, Stanisław 
Sta nuch stwierdza, iż , bezustanna eh ć prowokacji była reakcją 
ni ewinności znieważonej " , w jednym z wierszy Bursa pis ze -
ironicznie, to pr wda - o „lilijnej b ieli m oje j duszyczk i" . Na j
bar dziej dra ·tyczne w iersze Bursy podszyte są bowiem wiarą w 
istnienie wartoś ci absolutnych, o ego „ogrodu L uizy". 

To prawda , że dramat pokolenia znalazł w twórczośc i autora 
Zabi cia ciotki swój najbar dziej dobitny wyraz. Ale waga je j nie 
zamyka się w wą kim wymiarze spra pokoleniowych. I dlatego, 
sądzę, utwory te należy czytać wb rew legendzie Dopiero 
wówczas uzyskają swój pełny wymiar i sens. 

7. X I. 82 ANDRZEJ WASKIEWICZ 



Edmund Pietryk 

ROZMOWA Z RÓWIEŚNIKIEM 

W Krakowie - poeta - n iewiele od nas starszy 
co pisał wiersze piękne, wiersze złe, sceptyczne, 
w poezji swej sporządził akt swojego zgonu, 
i sam na sobie wykonał ten wyrok. 
P rzyjaciel jego o nim napisał nowelę 
na którą się złościli starzy kombatanci 
nie widząc, że ta sprawa jest jedną z niewielu, 
prawdziwych, pięknych gestów ... mówmy .. . pokol nia . 

Wzruszamy ramionami - więc ci oto ludzie 
na wy lot przeniknęli sens życia i śmierci, 
żeby aż tak logicznie dokonać wyboru. 
(A starzy kombatanci będą się głowili, 

czy to jest tchórzostwo, czy to jest odwaga?). 

Chodzimy więc do kina, czasem do teatru 
gdzie giną bohaterzy z j ękiem kabo tyńskim . 

Biernością oglądania, sztuką udawania 
pęcznieją nadziewane główki dyletantów. 

r tr wa bieg na przełaj i walka o udział 

w sza l ństwach gorączkowych mikrokarnawałów. 

<Pierwodruk: owa Kultura 1962, nr 25) 



Anatol Stern 

TWORZENIE WIERSZEM 
(fragm ent) 

S („.) j szcze inni - męczennic i święci ; 

zapom ina si o n ich jak zwykle o świętych -
a jednak - t nasi świ ci, tórzy nam towarzyszą: 
modelator sz ·z - l or wid zdychający z głodu 
Witka y z poderżnięty gardłem i zbielałą twarzą 
Nerval wieszający si w mroźnym świecie przed wszawym 

przytułkiem 

młodziutki Bursa - gorzko mi kiedy o nim myślę„. 
Dziś gdy moralność stała się skodyfikowan rm towarem 
który się spr zedaje zamiast pr ezerwatyw -
nie wierz iż po zja ładem jest lub nieładem. 

P OEZJA ZDYCHA GDY STAJE SIĘ ŁADEM 
P OEZJA ZDYCHA GDY STAJE SIĘ NIEŁADEM 
poezj ma prawo ty lko wówczas do życia 
Gd~ jest irrea ną gwiazdą 
prowadzi cię wtedy chociaż jej nie widzisz 
nos i ty ią e sprzecznych imion 
ale nigdy nie jest zaprzeczeniem życia 
jest zawsze potwierdzeniem jego her metycznych znaków; 

Pierwodruk Poezja 1967, nr 2 

Andrzej Bursa 

JA CHCIAŁBYM BYĆ POETĄ 

Ja chciałbym być poetą 
Bo dobrze jest poecie 
Bo u poety nowy sweter 
Zamszowe buty piesek seter 
I dobrze żyć na świecie 

Ja chciałbym być poetą 
Bo byczo u poety 
Bo u poety cztery żony 
A z każdą dawno rozwiedziony 
A ja lubię kobiety 

Ja chciałbym być poetą 
Może mnie przecież przyjmą 
Bo dla poety Zakopane 
Nie trzeba wcześnie wstawać rano 
A wstawać rano zimno 

Bo fajno jest poecie 
Nie musi w biurze ślipić 
I fuk mu cała dyscyplina 
Tylko gitara i dziewczyna 
I złote gwiazdy liczyć 

I mylić się i liczyć 
I liczyć wciąż od nowa 
Na ziemi w drzewie i błękici e 
Trudno szukać słowa 

I gniewać się i martwić 
Bo ciągle jeszcze nie to 
I ciągle baczyć ciągle patrzeć 
Ja nie chcę być poetą 



Andrzej Bursa 

MIŁOŚC 

Tylko rób tak żeby nie było dziecka 
tylko rób tak żeby nie było dziecka 

To nie istniejące niemowlę 
jest oczkiem w głowie naszej miłości 
kupujemy mu wyprawki w aptekach 
i w sklepikach z tytoniem 
tudzież pocztówki z perspektywą na góry i jeziora 
w ogóle dbamy o niego bardziej niż jakby istniało 
ale mimo to 

... aaa 
płacze nam ciągle i histeryzuje 

wtedy trzeba mu opowiedzieć historyjkę 
o precyzyjnych szczypcach 
których dotknięcie nic nie boli 
i nie zostawia. śladu 
wtedy się uspokaja 
nie na długo 

niestety. 

i 
L 

Andrzej Bursa 

PEDAGOGIKA 

Z dziećmi trzeba surowo 
zamiast płaszcza łach 

ubierz łach 
zapnij lach 
szanuj lach 

ten lach to moja praca 
moje wyprute żyły 

ten łach 
m oje stracone złudzenia 
moje niedoszłe posłannictwo 
moje złamane życie 
moja mar twa perspektywn 
wszystko ten łach 

ubierz łach 
zapnij łach 
szanu j lach 

-



O PRÓBACH DRAMATYCZNYCH 

Pierw zą mło dzie11czą prób . dramatyczną A. Bursy była sztuka 
pt. Honor rycerski (pozosta ła dotąd w rękopisie). 

W 1956 r. pisze wsp óln ie z a nem Gilntnerem próbę K arbun
kuł - T eatr okropnośc i . Wystawio na w Krakowie, w novvo pows ta
łym tea trze k ierowa nym przez Tad usza Ka ntora o n azw ie Cri
cot -- rr. Kosti umy Maria Jarema {tekst zachowany we fra gmen
tach). 

Dla krakowskie j P iwnicy P od Baranami pisze piosenki, skecze, 
jednoaktówki. W 1 57 r. zostają tam wystawione Rozm(nvki diłop
skie czyli soc jal istyczne da leko. Skecz sceniczny drukowany w tym 
samym roku w „P rzekroju' ', wykonawcy: Krzysz tof Li t w in, Wiesław 
Dymny. W 1958 napisa ł Zak rię czyli męczeństwo wi ejskiego pro

boszcza - wykonaną przez J ana Gi.i.n tnera, K rzysztofa Litwina, 
Wiesława Dymnego, Tadeusza Kwintę. 

W maju 1958 r. w tea trze Atel ier w P0znaniu wystawiono 
jego Zwierzęta hrabiego Cagliostro . Inscenizacja - Stanisław He
ba nowski, Andrz j Matuszev ski, Marek Okop iil.ski (reżyseria). Wy
kona w y : Albandyn --radeusz Sabara , Bartłomiej - J erzy Kacz
marek, Katarzyna - Irena Maśliil.ska . 

W 1957 r. pra cowa ł nad a dap tacją Małego księcia Antoine de 
Saint-Exup r y'ego i Dwunastu krze s eł Ilfa i P ietrowa. P onadto napi
sał sztukę pt. Hazard, której nie ukończył, w rękopisach zacho
wały się fragm enty . Nie uko ilcz l także sztuki bez tytułu . 

„ 

„ 

„KARBUNKUŁ" - PRÓBA SCENY 

„.Andrzej Bursa - młody poeta z ciekawą przeszłością, która 
upłyn ,la pod znakiem domów poprawczych. pisze teksty dla Cricotu, 
P iwnicy. Cricot Il - teatr dziwny i niesamowity. Patronuje m u 
Tadeusz Kan tor. Obecny program: I<.arbunkuł - Teatr okropno 'ci 
(teksty Andrzej Bur. a i Jan Giintner, ciekawe kostiumy Marii Ja
remy). 

Przed kurtyną konferansjer. Frak, twarz diabła. Celowo tanie 
gierki pod publiczkę. A więc i coś swobodnego o obietach. Wszyscy 
czekają na dowcip. Widzą twarz wykrzywioną spazmem bólu. ({ n
ferans jer przcp ra. za. Próbuje dokończyć myśl, że kobieta to cura 
domestica. Szamoce ię z kimś niewidzialnym, krzyczy, wyrywa 
rękę. Jego palce ociekają krwią. Schodzi ze sceny. Twarz: kombina
cja błazeńskiego śmiechu i ludzkiego płaczu Kurtyna odsłania k -
bietę. Duża głowa, malutkie, obandażowane nóżki . Obcina z przekor
nym zadowoleniem dziecka palce kartonowej ręki. Ciach, ciach. 

Do tego tema tu nawiązują autorzy w cenie z cieniami. Cień 
dżentelmena we fraku gładzi cień nagiej dziewczyny. wiatło uka
zuje tę samą dziewczynę, pokrwawioną w miej cach dot nięt eh 
przez dżentelmena . Kurtyna. Jazz. (W intencji autorów nagość miała 
być tylko tłem d a k rwi, lecz to nie wyszło. Trudn o się również do
myślać, że dżentelmen ją gła zcze. Wykonywał bowiem ruchy ojca, 
hłogosławiącego córk ). 

I jeszcze jedna próbka teatru okropności . Przy akompaniamen
cie przeraźliwego miauczenia chirurg - zdeformowany cylindrem -
wyciąga spośród gipsowych nóg dziewczyny d-wie skórki przedarte
go na pół kota. W chodzi ktoś ubrany na czarno - tyłem do publicz
ności - kładzie kwiaty obok gip owych nóg i odwr ca się, ukazując 
koci łeb„-

TALJLUSZ POi IBCKI 

P ODWAWELSK1 SŁOWNICZEK PODRĘCZNY 



STAN I SŁAW HEBANOWSKI 

O ANDRZEJU BURSIE 

- Był P an pien szym inscenizatorem i reżyserem Jednoaktówki 
A. Bursy. Zwierzęta hrabiego CagLostro. Działo się to w maju 1958 
r. w P oznaniu, w tea t rze Atelier, pół r oku po śmierci autora. 

- Tak. Lec.z skoro marny przenieść się w te od]egłe czasy musi 
Pan zdać sobie sp awę, że w tamtych gorącz;kowych i owocnych dla 
kultury czasach nie is tnia ło dla nas w Atelier pojęcie reżyser czy 
inscenizator . Tw-0rzyliśmy teatr autentycznie kolektywny, zbiorowy, 
przyjacielski . Inscenizacje nasze były więc dziełem grupy zapaleń
ców. Moja rola polegała na wynajdy;waniu ciekawych teatralnie 
t ekstów, na podpowiadaniu myślowej, scenicznej pointy. Spektakle 
nasze rodziły się z fascynacji bycia razem, z wspób1ych pasji. To nas 
odróżn iało od teatru instytucjonalnego. Nikt nie brał za pracę w 
Ateli p ieniędzy, pracowaliśmy w fatalnych warunkach, kątem 
u art s tów plastyków, w niewygodnym pomieszczeniu. Mimo to -
a może wła \nie dlatego - dawaliśmy z siebie wszystko, często na
wet własne ma teriały na dekoracje, kostiumy. Takie to były czasy . 

- Jak to się stało, że sięgnął Pan po nie:zmany nikomu tekst 
groteski Andrzeja Bursy? Co Pana, a później Pana przyjaciół w 
tekście tym zafrapowało? Wszak, jak mi wiadomo teatr Atelier 
wystartował Koiicówkq Samuela Becketta, a więc eksperymentem 
dramaturgic:onym ogromnej skali. Zestawienie Becketta z Bursą 
może budzić dziś nie tyle wątpliwośc i co szok. 

- Zapomina Pan, że szokiem dla ludzi teatru, dla widza był 
wówczas zarówno wyrafinowa ny Beckett jak i zbuntowani poeci 
z Bursą na czele, którego przedwczesna śmierć stworzyła mit i le
gendę Bursy. Była po prostu faktem nie do pogodzenia . Oto zmarł 
dwudziestopięcio letn i poeta o wyrazistym i skonkretyzowanym pro
gramie artystycznym . Sądzę jednak, że Bursa broni się sam, utwory 
jego przetrwa ły próbę czasu. Jestem przekonany, że gdyby dane 
było Bursie żyć trochę dłuże j, byłby to także dramaturg niebanal
nego form at u . Próby dramaturgiczne , które zostawił, groteski, ske
cze sa me o tym zaświadczają. Poznał się na Bursie Tadeusz Kantor 
inscenizując w 1957 roku w Tea trze Cricot II jego Karbunkuł. 
Nie uszedł także j akoś Bursa, naszej u wadze. Coś w tym musiało być. 
Jeśli mnie pamięć nie myli czytaliśmy maszynopis Bursy z dużym 
za inter e.sowanjem. Proszę wziąć ten fakt pod uwagę, że wówczas, w 
1958 roku odkrywaliśmy dla tea tru całą niemal wielką literaturę 
współczesną a 1egenda Andrzeja Bursy dopiero póżniej się narodziła . 
Broniło g jedymie dzieło . Nam niestety n ie udało się Bursy wybro
nić . Spektakl zosta ł po dwóch przedstawieniach zdjęty. 

• 

• 

Insc:enizac:ja sztuki „Zwierzęta hrabiego Cagliostro" w teat r ze Atdicr w Po-

. 19"8 r Na zdJ·ęc 1·u od leweJ" Tadeusz Saba ra jako Albandyn, Jerzy znaniu, ;i • • . 

Kaczmarek jako Bartłomiej i Irena Maślińska jako Ka tarzy.na. 
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