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Z trafiką w sercu
Jerzy Jarniewicz

Nowy Jork w prozie paula 
austera Jest taJemNiczy, ale 
Nie kryJe w sobie taJemNicy. 
Jest mapą nieistniejącego miejsca. Znakiem, 
który oderwał się od znaczenia.

jako ziemskie obrazy kosmosu, z wyraźnie wyznaczonymi miej-
scami centralnymi, świątynią i rynkiem, geometryczna zasada rzą-
dząca Nowym Jorkiem jest arbitralna i pusta. 

Nowy Jork Austera jest tajemniczy, ale nie kryje w sobie tajemnicy. 
Jest wiadomością zaszyfrowaną w kodzie, który nigdy nie miał klu-
cza. Jest mapą nieistniejącego miejsca. Znakiem, który oderwał się 
od znaczenia. „Ubóstwiam Nowy Jork” – wyzna w filmowym 

„Manhattanie” filmowy Woody Allen i doda: „choć jest dla mnie 
metaforą rozkładu nowożytnej kultury”. 

To miasto bez centrum, które rozlewa się kilometrami na kilku 
wyspach i półwyspach, ukazując różnorodne twarze swoich pię-
ciu dzielnic. Sam Manhattan (niemal synonim Nowego Jorku) 
jest przestrzenią bez punktu zerowego, który wyznaczyłby pozy-
cję i znaczenie każdego innego punktu na nowojorskiej mapie. 
Nieobecnej w tym mieście hierarchii nie ustanawiają nazwy ulic 
na Manhattanie, wszystkie bowiem – poza kilkoma wyjątkami 

– sprowadzają się do suchej numeryczności, pozbawione indy-
widualnego charakteru są nazwami bez właściwości: Jedenasta 
Aleja, Wschodnia Sto Szesnasta, Zachodnia Pięćdziesiąta Druga. 
Geometrycznej kratownicy ulic towarzyszy więc demokratyczna 
nomenklatura – to świat opisany w kategoriach ilościowych, a nie 
jakościowych, w którym się liczy i mierzy, a nie ocenia. To miasto 
wielopiętrowych powierzchni. 

hhh
nie sposób bez narażania się na zarzut naiwności wiązać 
wyborów estetycznych z miejscem ich powstania jako siłą je deter-
minującą, ale pokusa jest zbyt duża, by chociaż po cichu nie wie-
rzyć, że nie byłoby składni wiersza szkoły nowojorskiej, jej upodo-
bania do parataksy czy uprzywilejowania spójników współrzędno-
ści – bez doświadczenia tego pozbawionego centrum miasta. Kusi 
też, by zapytać, czy na przykład w Krakowie z centralnie położo-
nym rynkiem mogłaby powstać elegia „Dzień w którym zmarła 
Lady Day”, w której zdania wiążą się ze sobą w demokratycznej 
równoważności? Trudno czytać ten wiersz i nie słyszeć w jego 
składni echa odśrodkowej topografii amerykańskiej metropolii: 

„a dla Mike’a wchodzę po prostu do Monopolowego / na PARK 
LANE i proszę o butelkę Stregi i / wracam skąd przyszedłem na 
6-tą Avenue / i do kiosku w Ziegfeld Theatre i od / niechcenia pro-
szę o karton Gauloise’ów i karton / Picayune’ów, i o NEW YORK 
POST z jej twarzą na wierzchu” (przeł. P. Sommer). 

To doświadczenie miasta bez centrum Auster opisuje już na 
pierwszych stronach „Trylogii”: „Istotą wszystkiego był ruch, sta-
wianie stopy przed stopą, beznamiętne podążanie za inercją włas-
nego ciała. Wśród bezcelowej wędrówki wszystkie miejsca stawały 
się równie ważne i nie miało już znaczenia, gdzie się jest”. Jeśli isto-

tą miasta jest ruch, to musi 
pozostawać ona nieuchwytna 
i nietrwała. Nazwana, staje się 
natychmiast czymś innym 
i kontestuje swoją definicję; 
zlokalizowana, odnajduje się 
natychmiast w innym miej-
scu. Miasto w swojej płyn-
ności nie może być punktem 
odniesienia ani jakąkolwiek 
podstawą, a ruch, o którym 
pisze Auster, nie jest ruchem 
celowym. To „stawianie sto-
py za stopą” oddaje dokład-
nie rytm nowojorskiego 
zdania, do którego dołącza-
ją na zasadzie równorzędno-
ści zdania następne. Tu jed-
na rzecz następuje po dru-
giej. Nie wynika z niej ani 
jej nie przetwarza, ale za nią 
idzie. W takim świecie, gdzie 

To miasto nierzeczywiste, zamienione w znaki, ustą-
piło pod ciężarem własnych obrazów: Lorca stoi 
nad rzeką Hudson, która upija się oliwą. Kum-

ple Ginsberga przykuci do wagonów kolejki podziem-
nej urządzają na benzedrynie niekończące się jazdy do 
świętego Bronksu. Do Lennona podchodzi gość z gitarą, 
częstując go marihuaną. Lou Reed wie, kiedy odejść, bo 
jest nowojorczykiem. Maratończyk biegnie wzdłuż siat-
ki Central Parku, czując na plecach oddech nazisty. King 
Kong wspina się na Empire State Building. A słowa pro-
roków ktoś wypisał na ścianach metra i murach czynszó-
wek. Que pasa, New York?

hhh
Paul auster wpisał to miasto do tytułu swojego debiu-
tu powieściowego. W „Trylogii nowojorskiej” dostaliśmy 
trzy historie wyrastające z tradycji literatury detektywi-
stycznej, w których rzeczywistość Nowego Jorku jest tyleż 
doświadczana, ile kreowana. Czy enigmatyczne historie 
Austera mogły rozgrywać się gdzie indziej niż w fantazma-
cie Nowego Jorku? Jaki jest związek tej powieści, opowia-
dającej o poszukiwaniu ukrytego wzorca w strumieniu 
pozornie bezładnych wydarzeń, ze światem gigantycznej 
metropolii, której obszar pocięty został siecią linii piono-
wych i poziomych, oznaczających skrupulatnie ponume-
rowane ulice i tworzących porządek naruszony kapryś-
nym, biegnącym po przekątnej Broadwayem? 

Poddane regułom geometrii, równoległe i prostopadłe 
ulice najgęściej zaludnionej dzielnicy Nowego Jorku pro-
wadzą ku sprzecznościom, bo z jednej strony przywodzą 
na myśl triumf ludzkiego umysłu nad żywiołem natury, 
a z drugiej ukazują się jako coś w swojej geometrycznej 
regularności głęboko nieludzkiego, wypranego z elemen-
tów współkształtujących ludzkie doświadczenie – z przy-
padku, błędu, niejasności. Zimna logika tej kratownicy ulic 
ściera się z żywiołowością wielkomiejskiego życia: z mie-
szanką ras, języków i wyznań, z gorączką biznesu i ekspan-
sywnością handlu, z wyrafinowaniem artystycznych i inte-
lektualnych elit, ze światem przestępczości, narkomanią, 
prostytucją i rozbojem, z zapachem spalin i pieczonych 
kasztanów, z warkotem zapalanych silników, krzykami 
przechodniów i muzyką dobiegającą z otwartych wnętrz 
galerii sklepowych. Synkopowane rytmy jazzu, co rusz 
wyskakujące poza takt, nakładają się tu na jednostajny 
stukot wielkomiejskiego metronomu. 

Dzięki siatce ulic Nowy Jork jest urbanistycznym 
palimpsestem, w którym pod wierzchnią warstwą chao-
su można dopatrzyć się zarysów rygorystycznego porząd-
ku. Nic dziwnego więc, że w „Trylogii” Austera metropolia 
ta zaprasza jego fikcyjnych bohaterów do poszukiwania 
niewzruszonej zasady nadającej trwały ład temu, co na 
powierzchni wydaje się bezładne. W odróżnieniu jednak 
od innych, starszych miast, które podporządkowane sym-
bolicznym sensom czterech kierunków świata powstawały 
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filmu czarnoskóry mieszkaniec tej dzielnicy. – Równiny, wyżyny, góry, 
lasy. Ma nawet wodospady. I bagna”. Na plan filmowy Auster zapro-
sił wszystkich przedstawicieli brooklińskiej społeczności: Czarnych, 
Chińczyków, Japończyków, Hindusów, Latynosów, Włochów. Kre-
śląc obraz wielokulturowego świata, w którym poszczególne grupy 
etniczne mieszają się ze sobą i przekraczają własną tożsamość, Auster 
każe jednemu z Czarnych przyjaciół Auggiego nosić włoskie nazwisko 
Fenelli. Co prawda, spotkania przedstawicieli różnych kultur często 
zaczynają się od konfliktu, ale zostaje on szybko rozwiązany lub skwi-
towany śmiechem – tych ludzi tak naprawdę nic nie dzieli, zdaje się 
mówić Auster i jako dowód proponuje w jednej ze scen wielokulturo-
wy taniec kilkuset brooklińczyków przed wejściem do trafiki. Patrzy-
my na tę scenę nie jak na dokumentalną ilustrację życia w etnicznym 
tyglu, ale jak na symboliczny obraz: oto jedność w różnorodności, 
niezmienność w ciągłym ruchu. Punkt zbieżny, w którym przecinają 
się wszystkie linie świata. Jakże daleki od Manhattanu, którego linie, 
równoległe i prostopadłe, nigdzie i nigdy się nie zbiegają. 

W „Brooklyn Boogie” sceny rozgrywające się wewnątrz są równie 
ważne co sceny sprzed sklepiku. Wystawione tekturowe pudła i ster-
ty gazet, duże szyby, muzycy grający na chodniku i w sklepie – spra-
wiają wrażenie, jakby trafika otwierała się na świat ulicy, a świat ulicy 
znajdował w trafice swoje przedłużenie. Takie zatarcie granicy mię-
dzy zewnętrznym a wewnętrznym światem, a tym samym między 
przestrzenią publiczną a sferą prywatną, tworzy wspólnotowy klimat 
prezentowanej rzeczywistości – Auster przedstawia życie wspólnoty 
wielorodnej i wielojęzycznej, ale tworzącej żywy organizm. Wykracza-
jącej poza indywidualne interesy, zespalającej jednostkę z grupą, której 
tożsamość wyznaczona jest przez to szczególne miejsce – Brooklyn 
z trafiką w sercu. 

hhh
Mamy więc dwie twarze Austerowskiego Nowego Jorku. To Man-
hattan i Brooklyn. Labirynt ulic i otwarta trafika. Flaneurzy i tancerze. 
Anonimowość i wspólnota. Świat, w którym ludzie się nawzajem śle-
dzą, i świat, w którym toczą ze sobą nieustanne rozmowy. Austerow-
ski Manhattan to naznaczona ontologiczną niepewnością przestrzeń, 
w której ludzie łatwo znikają, nie tworząc choćby zaczynu wspólnoty; 
rzeczywistość zamkniętych pokoi, ślepych murów z cegieł i kopisty 
Bartleby’ego powtarzającego obsesyjnie: „Wolałbym nie”. Brooklyn 
zaś jest miejscem udomowionym i gościnnym, w którym tworzy się 
i integruje wspólnota bez względu na różnorodność składających się 
na nią kultur. To miejsce utopijnego ładu i spełniających się baśni. 
Tożsamości niejednolitej, ale solidnie podbudowanej identyfikacją 
z miejscem i jego historią. 

Jak na ironię, oba te nowojorskie światy spina solidna stalowa kon-
strukcja Mostu Brooklińskiego. Nieco dalej na północ, pod innym 
nowojorskim mostem, urodzony w Brooklynie Woody Allen wyzna-
je w swoim czarno-białym „Manhattanie”: „Niech ludzie mówią, co 
chcą, to niesamowite miasto”.  

wszystkie miejsca stają się równie ważne, zaczyna doskwierać 
poczucie zawieszenia, a z pola widzenia znikają punkty orien-
tacyjne, bo nie ma tu nawet kierunków. „Podczas najbardziej 
udanych spacerów Quinn czuł, że jest nigdzie” – pisze Auster 
o swoim nowojorskim bohaterze. „Zbudował wokół siebie 
własne nigdzie, czyli Nowy Jork”. 

Bezładne wędrówki Austerowskich postaci, tych współczes-
nych flaneurów naznaczonych losem mrocznych bohaterów 
Edgara Allana Poe, oddają meandryczny charakter tej metro-
polii, są też jedyną treścią ich codziennego życia. Tylko nowo-
jorskiej siatce ulic, pozbawionej centrum, można zawdzięczać 
takie na przykład narracje:
„Zszedł Broadwayem do Siedemdziesiątej Drugiej, skręcił 

na wschód do Central Park West i szedł tą ulicą aż do Pięć-
dziesiątej Dziewiątej i pomnika Kolumba. Tam znów skręcił 
na wschód i ruszył wzdłuż Central Park South do Madison 
Avenue, zrobił w prawo zwrot i poszedł w stronę Grand Cen-
tral. Przez parę przecznic krążył na chybił trafił, po czym zro-
bił jakieś półtora kilometra do zbiegu Broadwayu i Piątej Alei 
przy Dwudziestej Trzeciej, przystanął, żeby popatrzeć na dom-

-żelazko, zmieniając kierunek wziął kurs na zachód do Siódmej 
Alei, tam zaś ostro skręcił w lewo i skierował się na południe. 
Przy Sheridan Square zawrócił na wschód, przespacerował się 
do Waverley Place, przecinając po drodze Szóstą Aleję, i dalej 
na Washington Square. Przeszedł pod łukiem i wśród tłumu 
przechodniów ruszył dalej na południe, przystając, żeby obej-
rzeć popis akrobaty chodzącego po linie, luźno zawieszonej 
między latarnią a drzewem. Wyszedł z parku przez południo-
wo-wschodni narożnik, minął przedzielone trawnikami bloki 
mieszkalne uniwersytetu i skręcił w prawo w Houston Street. 
Przy Zachodnim Broadwayu zrobił kolejny zwrot, tym razem 
w lewo, i zszedł w dół do Canal Street. Lekkim skosem w pra-
wo przeciął miniaturowy park i ostro skręcił w Varick Street, 
minął numer sześć, pod którym dawniej mieszkał, i podjął 
kurs na południe, wracając na Zachodni Broadway u zbiegu 
z Varick. Zachodnim Broadwayem dotarł do podnóża World 
Trade Centre i wszedł do hallu jednego z wieżowców”.  

To zaledwie połowa ważnego fragmentu „Trylogii”, który 
ciągnie się jeszcze długo w tym samym stylu. Nieliczne zdania 
podrzędne giną w zalewie rozwijającej się w nieskończoność 
wypowiedzi, przywodzącej na myśl głośną formułę wiersza 
Franka O’Hary, „robię to i robię tamto”. Z tym, że u Austera 
zdanie układa się w trasę spaceru po metropolii, kreśli mapę 
i nabiera cech przestrzennych. W świecie pozbawionym głębi 
czy tajemnicy życie sprowadza się do takich właśnie rozryso-
wanych na płaskiej powierzchni tras, narastających jak katalogi 
i enumeracje. Trasę tę opisują naprzemiennie kierunki świa-
ta i relacja lewo–prawo: „szedł na południe”, „skręcił w lewo”. 
Można to uznać za sygnał przekroczenia granicy między per-
spektywą zewnętrzną i obiektywną a obrazem zorientowanym 
zgodnie z położeniem konkretnego człowieka. W nowojor-
skiej przestrzeni Austera te dwa wymiary wydają się znaczyć 
to samo: nowojorski flaneur staje się miastem, bo to miasto 
go z siebie wyłania. 

hhh
Jedynym miejscem na Manhattanie, które dla włóczących się 
po jego ulicach Austerowskich postaci zapewnia chwilowe 
choćby wytchnienie, jest Central Park. Gdy Quinn wchodzi 
do parku, od razu doznaje uczucia, o którym poza tym frag-
mentem powieść Austera heroicznie milczy: radości. W Cen-
tral Parku zmęczony miejską wędrówką Quinn kładzie się na 
trawie pod dębem i po raz pierwszy od dłuższego czasu śpi 
spokojnie. Więcej: dla Quinna, przyglądającego się bujnym 
koronom drzew wplątanych w grę świateł i cieni, miejsce to 
jest „cudownie piękne”. 

Zaskoczyć może to piękno – w mieście, nazwanym przez 
inną z powieściowych postaci „jednym wielkim wysypiskiem 
śmieci”. Nie tylko u Austera Central Park pełni rolę miejsca 
odrębnego w labiryntowej rzeczywistości Manhattanu, ofe-
rującego przestrzeń wolności i wytchnienia. W podobnej roli 
pojawia się Central Park w „Buszującym w zbożu” Salingera. 
Zanim młody kontestator, Holden, rozpocznie swoją włóczęgę 
po mieście, tu właśnie przychodzi, żeby popatrzeć na kaczki 
i zadać słynne pytanie o to, gdzie przebywają zimą, kiedy mróz 
skuje lodem powierzchnię parkowego stawu. Tutaj też Miloš 
Forman kręcąc „Hair”, film o późniejszych od Holdena kon-
testatorach, umieścił sceny psychodelicznych śpiewów i ple-

miennych tańców, palenia trawki i kart poborowych. 
Zresztą, nie zrobił tego bez historycznych podstaw: 
w latach 1967-69 hippisi organizowali tu swoje wielkie 
antywojenne meetingi, zwane be-in. Central Park, ten 
olbrzymi prostokąt zieleni – znowu geometria! – jest 
w „Hair” enklawą osobną, nienależącą do miasta, ofe-
rującą schronienie tym, których metropolia wyrzuca 
lub którzy kontestują jej obłędny rytm. Wzdłuż jego 
granic jeździł bryczką zakochany bohater „Manhatta-
nu”, z wnuczką Hemingwaya przy boku. 

 W debiutanckiej powieści Austera Nowy Jork to 
przede wszystkim Manhattan. Ale już kilka lat po 
opublikowaniu tych nowojorskich historii Auster 
wykonał zadziwiającą woltę, pisząc dwa scenariu-
sze filmowe, osadzone tym razem nie na mrocznym 
Manhattanie, ale w słonecznym Brooklynie: „Dym” 
i „Brooklyn Boogie”. Wraz ze zmianą lokalizacji zmie-
nił się całkowicie klimat opowieści, mrok ustąpił miej-
sca radosnej, nieskrępowanej niczym afirmacji życia. 
We wspomnianych scenariuszach, które stały się pod-
stawą dwu popularnych filmów Wayne’a Wanga, stwo-
rzył Auster dla nowojorskiego Brooklynu spójną mito-
logię, której nie miał Manhattan z jego „Trylogii”. 

Brooklyn w ujęciu Austera staje się wręcz prze-
ciwstawieniem Manhattanu. By nazwać to przeciw-
stawienie, odwołam się do zróżnicowania między 
przestrzenią a miejscem, zaproponowanego przez 
Yi-Fu Tuana. Według tego amerykańskiego geogra-
fa, miejsce jest przestrzenią zamkniętą i uczłowieczo-
ną, „spokojnym centrum ustalonych wartości”. O ile 
Manhattan nazwać można przestrzenią, pozbawioną 
symbolicznego środka i niedającą poczucia trwałego 
sensu, o tyle Brooklyn jest miejscem – reprezentuje 

„ustalone wartości” i ma wyraźnie zaznaczone centrum, 
którym jest prowadzona przez Auggiego niewiel-
ka narożna trafika. „Brooklyn Boogie” rozgrywa się 
w ciasnym jej wnętrzu albo też tuż przed nią, na 
chodniku. Do trafiki ściągają ludzie, by porozma-
wiać, posiedzieć, pokłócić się czy pokochać. Miejsce 
to zdaje się wyzwalać koncentryczne siły, które orga-
nizują całą przestrzeń dzielnicy i gwarantują zachowa-
nie nieobecnej na Manhattanie hierarchii. To miejsce 
jest nie tylko forum życia społecznego, ale też praw-
dziwą osią brooklińskiego świata: jego niemal sakral-
ne znaczenie podkreśla, tylko na pół prześmiewczo, 
drewniany totem, przedstawiający Indianina, jednego 
z dawnych mieszkańców i właścicieli tych ziem. Ten 
totem to dla mnie mityczny omfalos w pogańskiej 
świątyni Brooklynu, w której kapłan Auggie sprzedaje 
cygara i udziela błogosławieństw wiernym klientom 
i przyjaciołom.  

Najbardziej charakterystyczną cechą mitycznego 
Brooklynu Austera jest jego różnorodność: „Brooklyn 
ma wszystko – mówi w paradokumentalnej sekwencji 

Jerzy JArNiewicz >  (1958 r.) jest 
poetą, tłumaczem i krytykiem literackim, 
redaktorem „Literatury na Świecie”. 
wykładowca literatury angielskiej na 
uniwersytecie Łódzkim i warszawskim. 
ostatnio ukazał się jego przekład „Morza” 
Johna Banville’a (2007) oraz tom wierszy 
„Makijaż” (2009). 

nju jork, nju jork
To, co najbardziej tutaj pociąga, to wyzwanie: MOŻESZ, 
jeżeli naprawdę CHCESZ. Nie jest łatwe, ale łudzisz się 

nadzieją, że masz te same szanse, co inni.
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Oświecenie z Manhattanu

W śWiecie magazynóW 
niezmiennie budzi 
podziW, zazdrość 
i respekt.  
Założony 85 lat temu „New 
Yorker” postrzegany jest jako 
ideał – rzetelności, intelektualnej 
głębi, ważkości, smaku, 
wdzięku i polotu. Pojawiają się 
śmiałkowie, którzy uroczyście 
deklarują, iż jego sukces 
powtórzą. W Polsce też by się 
paru znalazło. Czy porywają się 
z motyką na księżyc?

Magdalena Rittenhouse

„new Yorker” (...) będzie ludzki. W tonie wesoły, 
inteligentny i satyryczny, będzie jednak czymś 
więcej niż tylko błazeństwem. (...) Będzie tym, co 
potocznie określa się jako wysublimowane – bę-
dzie u swoich czytelników zakładać pewną dozę 
oświecenia. 

„new Yorker” nie będzie magazynem redagowa-
nym dla starszej pani w dubuque. nie będzie go 
obchodzić, o czym myśli. nie chodzi tu o brak sza-
cunku, ale magazyn, ponad wszelką wątpliwość, 
adresowany będzie do mieszkańców metropolii. 

„new Yorker” pojawi się w lutym. Cena będzie 
wynosić pięć dolarów rocznie. Piętnaście centów 
za egzemplarz. adres: 25 West 45th st., new York 
City.

był rok 1925. Autor owego biznesplanu, 33-letni 
Harold Ross, raczej nie mógł przypuszczać, że 

tworzy coś, co stanie się kulturalną instytucją, nie 
tylko w Nowym Jorku, ale całych Stanach. W liście 
do przyjaciela Franka Sullivana tłumaczył, że założył 

„New Yorkera”, bo chciał się dobrze bawić – wyobra-
żał sobie, że redaktor satyrycznego pisma całymi dnia-
mi nie robi nic, tylko się śmieje do rozpuku, czytając 
nadesłane tam teksty.

Być może na początku tak rzeczywiście było. Stwo-
rzony w oparach szampana „New Yorker” (to określe-
nie Bena Yagody, autora poświęconej magazynowi 
monografii „About Town”) był kwintesencją ery jazzu. 
Ross, jego ówczesna żona i grupa przyjaciół, z który-
mi założyli owo satyryczne pisemko, adresowali je do 
rozbawionej śmietanki towarzyskiej Nowego Jorku. 

Wokół tygodnika od samego początku unosiła się aura snobizmu; był rodzajem elitar-
nego klubu. O przynależności do niego nie decydowały jednak pieniądze, wpływy czy 
klasa społeczna, ale poczucie humoru i inteligencja. Do grona wtajemniczonych zalicza-
li się ci, którzy potrafili zrozumieć i pośmiać się z ekscentrycznych często dowcipów. 

Ich patronem stał się Eustace Tilley, którego sylwetka pojawiła się na okładce pierw-
szego numeru. W cylindrze, z monoklem w dłoni, z przejęciem przyglądał się przelatu-
jącemu mu przed nosem motylowi. Był po trosze dandysem, po trosze gentlemanem 
i można powiedzieć, że uosabiał tych, do których adresowany jest „New Yorker”: czy-
telników z charakterem, inteligentnych, ciekawych świata. 

Stworzony przez pierwszego dyrektora artystycznego magazynu, Rea Irvina (zapro-
jektował również dla pisma specjalną czcionkę, nazywaną dziś jego nazwiskiem), Tilley 
nadal pojawia się na łamach tygodnika: otwiera spis treści i pochyla się nad wybranymi 
tekstami. Co roku pod koniec lutego – choć czasem nieco odmieniony lub w nowym 
stroju – powraca także na okładkę wydania upamiętniającego pierwszy numer. Harold 
Ross traktował go na tyle poważnie, że zadbał, by jego numer znalazł się w książce tele-
fonicznej Manhattanu. Dziś ma także swoją stronę na Facebooku. 

Szpara za biurkiem
Kilka miesięcy po wydaniu pierwszego numeru Ross chwalił się w liście do przyjaciela 
Hugh Wileya: „Wszyscy rozprawiają o ilustracjach »New Yorkera«, który uchodzi za 
najlepszy magazyn na świecie dla osób niepotrafiących czytać”. Biało-czarne rysunki 

– śmieszne, lekkie, ironiczne – od początku istnienia magazynu były jego znakiem roz-
poznawczym. Ale podziwiali je nie tylko analfabeci. 
„W sieci nikt nie wie, że jesteś psem” – zapewniał siedzącego przy komputerze przyja-

ciela inny pies ze słynnego dziś rysunku Petera Steinera. Był rok 1993 i nikt nie słyszał 
jeszcze o serwisach społecznościowych, problemach związanych z ochroną danych 
czy anonimowością w internecie, obserwacja ta więc wydawała się dość odkrywcza. 
Z „New Yorkera” czworonogi trafiły na okładkę książki Billa Gatesa. Wspominano 
o nich w prasowych artykułach, naukowych publikacjach i skryptach dla programistów. 
W 2000 r. Bob Mankoff, redaktor odpowiedzialny za satyryczne ilustracje, chwalił się, 
że sprzedając prawa do przedruku małego szkicu (pojawia się również na kubkach, 
koszulkach, kalendarzach) magazyn zarobił co najmniej 100 tys. dolarów (połowę 
dochodów otrzymał autor). 

Powiedzenie weszło do potocznego języka. Podobnie jak krótka wymiana zdań, 
towarzysząca słynnemu rysunkowi Carla Rose’a z 1928 r. Przedstawiał matkę serwu-
jącą obiad kilkuletniej córce. „To brokuły, kochanie”, głosił podpis, którego autorem 
był wieloletni redaktor magazynu E. B. White. Odpowiedź dziewczynki, która najwy-
raźniej nie miała ochoty na jarzyny – „Ja mówię, że to szpinak, i do cholery z nim” – 
zainspirowała m.in. twórców słynnego broadwayowskiego musicalu „Face the Music” 
(znalazł się w nim utwór zatytułowany „I Say It’s Spinach”). 

Na łamach magazynu publikowali najwięksi plastycy i graficy – począwszy od Pete-
ra Arno czy Roz Chast, po Mairę Kalman i Arta Spiegelmana. W wydanym w 2004 r. 
zbiorze ilustracji publikowanych w magazynie od początku jego istnienia (rozmiarami 
przypomina małą encyklopedię) znalazło się 68 647 rysunków. Redakcja udostępnia 
je dziś w elektronicznym sklepie – można je kupić i oprawić w ramki, wydrukować na 
koszulce lub wykorzystać do zilustrowania prezentacji czy strony internetowej.

Wielu czytelników pieczołowicie kolekcjonuje również okładki magazynu. Co 
tydzień pojawiają się na nich grafiki, rysunki i obrazy (ostatnio także te wykonane 
palcem na ekranie iPhone’u), które często odwołują się do bieżących wydarzeń, ale 
niekoniecznie związane są z zawartością numeru.

nju jork, nju jork

"Gdybyś przez pewien czas przysyłał nam raz na tydzień jakiś kawałek, to po mojemu, wielu zażywających 
środki na przeczyszczenie mieszkańców naszego miasta mogłoby się bez nich obyć.

   Harold ross, 29 marca 1929 r., do Franka sullivana

zdziesiątkowani 
przez internet 
gońcy ciągle są 
niezastąpieni; 
nie wszystko 
daje się 
przesłać 
mailem.
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Bywają kontrowersyjne – jak choćby zamieszczona 
podczas kampanii wyborczej „Polityka strachu” autor-
stwa Barry’ego Blitta, przedstawiająca Baracka Obamę 
w turbanie i jego żonę Michelle ubraną w wojskowe spod-
nie panterki z przewieszonym przez ramię karabinem. 
W tle widać portret Bin Ladena. Okładkę krytykowano 
za rasizm, promowanie stereotypów i obrażanie muzuł-
manów. Redaktor naczelny tłumaczył, że intencja była 
wręcz odwrotna: chodziło o ośmieszenie takich właśnie 
postaw i zadanie kłamu krążącym po blogosferze, nie-
prawdziwym często informacjom na temat pochodzenia 
czy wyznania Obamy. 

Wiele okładek „New Yorkera” zyskało status kulturo-
wych ikon. Tak było na przykład z „Widokiem na świat 
z Dziewiątej Alei” Saula Steinberga. Ilustracja, która 
pojawiła się w numerze z 29 marca 1976 r., naigrywała 
się z nowojorczyków przekonanych, że ich miasto znaj-
duje się w centrum świata i niewiele poza nim się liczy. 
Na mapie o mocno zachwianych proporcjach widniała 
ogromna Dziewiąta i Dziesiąta Aleja, z położoną tuż za 
nimi rzeką Hudson. Wszystko, co znajdowało się po dru-
giej stronie rzeki – reszta świata – zajmowało co najwyżej 
połowę owej „mapy”, im zaś dalej położone było od Man-
hattanu, tym mniejsze miało rozmiary: za całkiem jesz-
cze sporym New Jersey widać było kilka amerykańskich 
miast i stanów, potem (dużo mniejszy niż rzeka Hudson) 
Pacyfik, w oddali zaś ledwie widoczne paski lądu: Chiny, 
Japonię i Rosję.

Okładki pozbawione są jakichkolwiek napisów – poja-
wia się na nich logo magazynu i data wydania, brak jednak 
tytułów czy zajawek tekstów z numeru. Zwięzłymi podpi-
sami (najczęściej zajmują co najwyżej jedną linijkę) opa-
trywane są jednak rysunki w środku pisma. W początko-
wych latach istnienia tygodnika ich przygotowywaniem 
zajmował się często sam Ross. Z czasem zadanie zaczęto 
powierzać innym redaktorom, a nawet stażystom. Jednym 
z nich był kilkunastoletni Truman Capote. Ktoś ponoć 
zauważył kiedyś, że na początku lat 40., gdy przyszły 
pisarz terminował w magazynie, jakość publikowanych 
na łamach „New Yorkera” rysunków wyraźnie się polep-
szyła. Po jakimś czasie okazało się, że praktykant ukrad-
kiem wrzucał do szpary za biurkiem ilustracje, które nie 
przypadły mu do gustu. 

Czy podobny los spotkał rysunki młodego Johna 
Updike’a, który tuż przed rozpoczęciem studiów na Har-
vardzie również zamarzył o karierze rysownika? „Chciał-
bym uzyskać trochę informacji na temat tych małych, 
zapełniających Wasze strony rysunków, które publiku-
jecie i które, jak się domyślam, kupujecie” – pisał w liście 
nadesłanym do redakcji z Pensylwanii. „Jakich powin-
ny być rozmiarów? Z passe-partout czy bez? Czy macie 
jakieś preferencje, jeśli chodzi o tematykę, grubość karto-
nu, technikę? Byłbym wdzięczny za informację, bo chciał-
bym spróbować”. 

Nie wiadomo, jaką dostał odpowiedź i czy kiedykol-
wiek coś przysłał. W elektronicznych archiwach magazy-
nu można odnaleźć kilkaset jego tekstów – współpraco-
wał z „New Yorkerem” przez ponad pół wieku  – ilustracji 
jednak brak. 

Zanim umrę
Harold Ross w wysłanym 29 marca 1929 r. liście do wie-
loletniego przyjaciela i współpracownika magazynu, Fran-
ka Sullivana: 
„Przyszedłszy dziś rano do redakcji, znalazłem na biur-
ku (tak tu mówimy) Twój tekst. Właśnie zbierałem się 
do posiedzenia w łazience, więc wziąłem go sobie do 
poczytania. Nie umiem powiedzieć, co sprawiło mi 
większą przyjemność: Twoja sztuka czy wypróżnienie 
moich kiszek. Gdy teraz o tym myślę, to wydaje mi się, 
że jedno i drugie naraz. Twój tekst mnie zrelaksował. 
Wydaje mi się, że to, co piszesz, Frank, ma takie właś-
nie właściwości. Gdybyś przez pewien czas przysyłał 
nam raz na tydzień jakiś kawałek, to po mojemu, wie-
lu zażywających środki na przeczyszczenie mieszkań-
ców naszego miasta mogłoby się bez nich obyć”. 
Ale nie każdy i zazwyczaj nie od razu mógł liczyć na wyra-

zy tak wielkiego uznania. Gertruda Stein, Jerome David 
Salinger, Thomas Pynchon, Jack Kerouac, Joseph Heller, 
Kurt Vonnegut, Vladimir Nabokov, Philip Roth – wszyscy 

w swoim czasie usiłowali się przebić z utworami do prestiżowego magazynu i wszy-
scy na dzień dobry otrzymywali ciepłe, acz odmowne listy. Kilkanaście takowych 
miała w swojej kolekcji wychowana na nowojorskim Bronksie Cynthia Ozick, która 
w przyszłości stać się miała jedną z najbardziej cenionych współpracowniczek „New 
Yorkera”. Zanim to nastąpiło, 5 stycznia 1962 r. wystosowała do redaktorów tygodni-
ka – który nieustannie odmawiał jej publikacji – następujące zażalenie:
„Panowie! Od kilku lat wysyłam Wam wiersze i do niedawna byłam przekonana, 

że można na Was polegać. Dokładnie siedem dni po tym, gdy wrzucałam do skrzyn-
ki pocztowej nowy wiersz, wracał do mnie z krótką odmowną notatką, opatrzoną 
w lewym dolnym rogu cyfrą »jeden«. Byliście zawsze solidni i niezawodni. Nie 
zdarzyło się nigdy, by było to, dajmy na to, dni sześć, z pewnością nie osiem czy 
dziewięć. Zawsze siedem dni, co do minuty (...) Tym razem jednak zawiedliście. 
Mój wiersz zatytułowany »An Urgent Exhortation to His Admirers and Dignifiers: 
Begining of the Transcript of an Adress Before the Mark Twain Association by Samuel 
Clemens Shade« dotarł do Was 18 grudnia 1961 r. i mimo że od tamtej pory minę-
ło 18 dni, ja zaś co dzień przeprowadzam rewizję mojej skrzynki na listy, dotych-
czas brak rezultatów”. 

W archiwach brak odpowiedzi. Wiersz w „New Yorkerze” nigdy nie został opub-
likowany. Ozick pojawia się na łamach tygodnika do dziś. 

Sylvia Plath, która pierwsze utwory zaczęła posyłać jeszcze jako nastolatka, wyje-
chawszy na studia, pisała do matki, że „New Yorker” ciągle jawi jej się „jako niezdo-
byta Annapurna”. W 1956 r., kiedy na łamach tygodnika zadebiutował poślubio-
ny przez nią właśnie Ted Hughes, wzdychała: „Bardzo chciałabym coś zamieścić 
w »New Yorkerze«, zanim umrę”. Rok później, na wiadomość o tym, że ukocha-
ny magazyn przyjmuje do druku dwa jej wiersze, „zaczęła podskakiwać jak mek-
sykańska fasolka” (tak w każdym razie opisała owo zdarzenie w swym dzienniku). 
Zanim popełniła samobójstwo w 1963 r., w magazynie ukazało się dziewięć jej 
wierszy.   >

Ross nalegał, by 
pRzyjmując Reklamy 

„new yoRkeR”  
był równie wybredny jak 
przy wyborze tekstów, które 
publikuje. Jeden z asystentów 
Rossa szczegółowo instruował, 
by pod żadnym pozorem nie 
publikować niczego, co może 
przywodzić na myśl nieświeży 
oddech ani czegokolwiek,  
co jawiło się jako tanie, tandetne 
lub pospolite.

nowy jork jako ostateczny sprawdzian umiejętności, jest niekończącą się olimpiadą talentów.  
amerykanie oczekują od każdego stania na palcach, ciągłego spinania się,  

ale nowojorczycy robią to obsesyjnie i całodobowo.
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Oświecenie  
z Manhattanu

Czyste sumienie
 

> Jak napisał w biografii Harolda Rossa jego przyjaciel i wielo-
letni współpracownik pisma James Thurber (on również otrzymał 
kilka odmownych listów, zanim tam zadebiutował), założyciel 

„epatował siłą, która ludziom pracującym twórczo dawała poczucie 
bezpieczeństwa, oraz artystyczną wolnością, która ich odurzała”. 

Dziś może odurzać fakt, iż nakład elitarnego tygodnika, który 
od pierwszych chwil zakładał u swych czytelników „pewną dozę 
oświecenia”, przekracza milion egzemplarzy. Znakomita większość 
(96 proc.) sprzedawana jest w prenumeracie. Czytany jest przede 
wszystkim w dużych metropoliach wschodniego i zachodniego 
wybrzeża, przez osoby, których zarobki plasują się sporo powyżej 
średniej krajowej (w 2009 r. 161 tys. dolarów na rodzinę). Staty-
styczny czytelnik ma 49 lat, a na lekturę pisma poświęca 81 minut 
tygodniowo (dane z MediaMark Research). Wydawca z dumą 
podkreśla, że 84 proc. czytelników to osoby, które rokrocznie 
odnawiają prenumeratę – wśród amerykańskich periodyków jest 
to jeden z najwyższych wskaźników. 

„W tego typu publikacji smak jest praktycznie rzecz biorąc wszyst-
kim” – pisał Harold Ross w liście do pierwszego wydawcy „New 
Yorkera”, Raoula Fleischmanna, w kwietniu 1926 r., tłumacząc, dla-
czego jego zdaniem pracownicy działu reklamy jak ognia powinni 
unikać bezpośrednich kontaktów z zespołem redakcyjnym, w tym 
także z nim samym. „Nie chcę, by którykolwiek z dziennikarzy 
wiedział cokolwiek na temat reklam czy sprzedaży »New Yorke-
ra«. W przeciwnym razie stracą spontaniczność, werwę i będzie-
my tacy sami jak inne magazyny. Przygnieceni ciężarem prak-
tycznych problemów, członkowie zespołu redakcyjnego stają się 
płochliwi, uciekają się do samocenzury i w rezultacie produkują 
coś, co jest mierne”. 

Ross nalegał, by przyjmując reklamy „New Yorker” był równie 
wybredny jak przy wyborze tekstów, które publikuje. Wysubli-
mowany magazyn unikał bielizny, środków higieny (jeden z asy-
stentów Rossa szczegółowo instruował, by pod żadnym pozorem 
nie publikować niczego, co może przywodzić na myśl nieświeży 
oddech), popularnych w innych amerykańskich magazynach 
lekarstw ani czegokolwiek, co jawiło się jako tanie, tandetne lub 
pospolite. Kiedy w roku 1941 na łamach tygodnika pojawiła się 
reklama drożdży produkowanych przez rodzinę Fleischmanna, 
a potem kawy, zalety której wychwalali dwaj związani z „New Yor-
kerem” autorzy, redaktor naczelny nie krył oburzenia: 
„Nasi czytelnicy, oraz czytelnicy, których dla »New Yorkera« 
mamy nadzieję pozyskać, są dostatecznie inteligentni, by wie-
dzieć, że to lipa. Publikując tego typu reklamy, postępujemy 
krótkowzrocznie. Możemy żyć uczciwie. Jesteśmy w tej bardzo 
uprzywilejowanej sytuacji, która umożliwia nam nadawanie 
tonu w świecie reklamy. Przestańmy więc bawić się w kotka 
i myszkę. Postępujmy uczciwie i nie kantujmy. Prosperujemy 
na tyle dobrze, że możemy sobie pozwolić na chwilowy spadek 
dochodów, i zachować czyste sumienie”. 
O spadku dochodów raczej nie było mowy. Magazyn, który 

zadebiutował nakładem 14 tys. egzemplarzy, w ciągu pierwszego 
roku swojego istnienia nakład ów potroił, zaś w 1941 r. sprzeda-
wał 170 tys. egzemplarzy (dwie trzecie w prenumeracie). Jesz-
cze bardziej imponujący był wzrost dochodów z reklam: 36 tys. 
dolarów w pierwszym roku istnienia, ponad dziesięciokrotnie 
więcej – 389 tys. dolarów – w roku kolejnym, i ponad milion 
w 1927 r. Od tamtej pory, aż do wybuchu drugiej wojny, „New 
Yorker” niezmiennie pozostawał w pierwszej trójce amerykań-
skich magazynów sprzedających najwięcej reklam. Jego kondy-
cji finansowej nie nadszarpnął nawet Wielki Kryzys. W jednym 
z listów najbliższa współpracowniczka Rossa, Katharine White, 
przyznała po latach, że odczuwała z tego powodu coś w rodzaju 
wyrzutów sumienia: „»New Yorker« był oczywiście dzieckiem 
kryzysu i podczas gdy wszyscy dookoła zgrzytali zębami, my żyli-
śmy dość beztrosko. Do dziś mam poczucie, że upiekło nam się 
i że w rezultacie nigdy tak naprawdę nie doświadczyliśmy tego, że 
życie może dać w kość”. 

Poważne głosy
Jednak życie – Wielki Kryzys, a potem druga wojna światowa – dało 
w kość i Ameryce, i „New Yorkerowi”. Satyryczny magazyn, który 
pojawił się w radośnie rozedrganym Nowym Jorku lat dwudzie-
stych, miał szybko dojrzeć i spoważnieć. Dowcip, drwina i ironia 
pozostały jego wizytówką, ale jak mówi obecny redaktor naczelny 
David Remnick, „poważne czasy wymagały poważnych głosów”. 

Jednym z takich głosów był reportaż „Hiroszima”, opublikowany w sierp-
niu 1946 r. John Hersey minuta po minucie, w sposób rzeczowy i przej-
mujący, opisał doświadczenia sześciu mieszkańców miasta, na które rok 
wcześniej Amerykanie zrzucili bombę atomową. W numerze, w którym 
opublikowano zawierający 30 tys. słów tekst (ok. 130 stron maszynopisu), 
nie pojawiły się już żadne inne artykuły (wyjątkiem była cotygodniowa 
porcja doniesień o nowojorskich aktualnościach kulturalnych). W krótkim 
wprowadzeniu redakcja tłumaczyła, czym podyktowana była taka decyzja: 

„Na razie bardzo niewielu z nas jest w stanie pojąć, jak bardzo destrukcyjną 
siłą była ta broń; wszyscy powinniśmy poświęcić trochę czasu i zastanowić 
się nad potwornymi tego konsekwencjami”. 

Numer zniknął z kiosków w ciągu kilku godzin. Albert Einstein, który 
chciał kupić tysiąc egzemplarzy, miał kłopoty ze zdobyciem nawet jedne-
go. Artykuł, który komentowały najpoważniejsze dzienniki w Ameryce 
i za granicą, określano mianem „najbardziej wpływowego tekstu w histo-
rii dziennikarstwa”. Zaledwie kilka tygodni wcześniej, w czerwcu 1946 r., 
Ross napisał w liście do Janet Flanner: „Myślę, że do pokoju, sztuki, roz-
rywki, frywolności itd. wracać będziemy powoli, stopniowo, a nasz maga-
zyn nigdy już nie będzie taki jak dawniej, z tego prostego powodu, że pod-
czas wojny nabraliśmy ważkości”.

Stało się tak, jak przewidywał. Obok dowcipnych rysunków zaczęły poja-
wiać się teksty Hanny Arendt, Trumana Capote’a, Vladimira Nabokova. 
Dziś swą renomę zawdzięcza w dużej mierze ambitnej publicystyce, sta-
rannie przygotowywanym reportażom i pogłębionym analizom.

W tych ostatnich celuje m.in. Seymour Hersh, laureat nagrody Pulitze-
ra, który zasłynął doniesieniami z wojny wietnamskiej, a który w ostat-
nich latach dużo uwagi poświęca sytuacji w Iraku, Iranie czy Afganista-
nie (jako pierwszy informował o torturach w więzieniu Abu Ghraib czy 
tajnych operacjach prowadzonych przez CIA w Iranie). Uważany niemal 
za instytucję, mimo swego nierzadko krytycznego stosunku do poczy-
nań CIA czy Pentagonu (jeden z członków administracji George’a W. Bu- 
sha, Richard Perle, powiedział kiedyś, że Hersh to najbliższy odpowied-
nik terrorysty, jaki istnieje w amerykańskim dziennikarstwie), cieszy się 
ogromnym zaufaniem wielu ich pracowników, którzy często dostarczają 
mu cennych informacji. 

Punkt widzenia
„»Czy Nowy Jork jest niebezpieczny? Zachód chciałby wiedzieć« – to 
tytuł wydanego przez metodystów pamfletu. W odpowiedzi stwierdza-
my: »tak« i informujemy, że wznosimy w Nowym Jorku pięćdziesięcio-
pięciopiętrowe hotele, by przyjąć gości z Zachodu podczas pełnego nie-
bezpieczeństw sezonu”.

Fragment felietonu zamieszczonego w jednym z pierwszych numerów 
magazynu, w 1925 r., nie pozostawia wątpliwości – zarówno redaktorzy, 
jak i czytelnicy żywili przekonanie, że wyspa, na której powstał ich uko-
chany tygodnik, stanowi centrum świata, ci zaś, którzy mają szczęście 
w owym centrum mieszkać (i ów magazyn czytać), górują nie tylko nad 
metodystami z Zachodu, ale całą resztą śmiertelników. Inteligentny humor, 
ironia, umiejętność spojrzenia na własne życie z dystansem – przymioty 
par excellence nowojorskie – sprawiały jednak, że potrafili śmiać się także 
z samych siebie: 
„Nowy Jork to miejsce pełne sprzeczności. W lobby hotelu Waldorf zauwa-

żyliśmy ostatnio więcej niktosiów, bezskutecznie próbujących zwrócić 
na siebie uwagę, niż celebrytów usiłujących, z dobrym skutkiem, uwagę 
od siebie odwrócić. Turystom winni jesteśmy przestrogę – nie powinni 
wyrabiać sobie zdania o Nowym Jorku li tylko na podstawie obserwacji 
innych turystów”. 
„New Yorker”, który rozpoczął swój żywot jako magazyn lokalny (choć jak 

pisał Ross, czytała go także „garstka ludzi inteligentnych, którzy powinni 
tu mieszkać, ale z jakichś względów nie mogą”), szybko zyskał sławę poza 
granicami miasta. Dziś nowojorczycy stanowią niespełna 20 proc. czytel-
ników. Jak zauważa Remnick, „New Yorker” choć w swym mieście zako-
twiczony, jest – ponad wszelką wątpliwość – magazynem krajowym.  

Ross pisał wkrótce po założeniu pisma: „Nowy Jork to pewien nastrój, 
punkt widzenia. Istnieje wszędzie tam, gdzie ludzie są naelektryzowani 
nowymi ideami, chcą próbować nowych rzeczy”.

Choć od tamtej pory minęło 85 lat, na całym świecie, od Dubuque po 
Bangkok, czytelnicy tęskniący za nowojorską energią i nastrojem mogą 
sięgnąć po magazyn z prościutkim planem biznesowym i zawartością zakła-
dającą u odbiorców pewną dozę oświecenia.     

magdalena rittenhouse

magdalena rittenhouse  >
jest dziennikarką, pracowała w sekcji 
polskiej BBC. Mieszka w nowym Jorku, 
stale współpracuje z „tp”.

nju jork, nju jork

„new Yorker” 
w liczbach 

1 040 103 egzemplarzy 
nakładu 
 
 
161 tys. dolarów  
- to średnie zarobki roczne gospodarstw domo-
wych posiadających prenumeratę
 
 
60 020 egzemplarzy   
w prenumeracie zagranicznej

 
107 egzemplarzy  
w prenumeracie w polsce

 

81 minut – to czas, jaki statystyczny czy-
telnik poświęca co tydzień na lekturę magazynu

 

49 lat – średnia wieku czytelników

 
17 „fact checkerów” 
(osób zajmujących się weryfikowaniem danych 
i faktów pojawiających się w artykułach) oraz  
 
3 bibliotekarzy  

– magazyn zatrudnia na stałe

 Oprawione w ramki reprodukcje starych 
okładek „New Yorkera” na straganach 
pod The Metropolitan Museum of Art, 

Nowy Jork, 25 września 2010 r.
Magdalena rittenhouse
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Pępek 
świata
DAVID REMNICK, REDAKtoR 
NACzElNy „NEw yoRKERA”: 
Wolałbym wyskoczyć z okna, niż doprowadzić 
do tego, że „New Yorker” zgłupieje. Mam 
ogromnego farta, bo mój właściciel myśli 
podobnie. Są czytelnicy, którzy to doceniają. 
Nie ma ich może 300 milionów, ale milion 
w zupełności wystarczy.

Z jednej strony jest towarzyskim motylem, z drugiej kobietą z żela-
za. Takie połączenie Margaret Thatcher z księżną Dianą. Choć to 
karykatura, więc – jak wszystkie karykatury – niesprawiedliwa. 
W rzeczywistości Tina Brown jest niezwykle inteligentną kobie-
tą. O jej absolutnie wyjątkowej inteligencji świadczy choćby to, że 
zatrudniła mnie w „New Yorkerze” (śmiech). 

Wkrótce potem odeszła z magazynu, a Pan zajął jej miejsce. 
Był Pan trochę przerażony? 
Nie byłem trochę przerażony. Byłem potwornie przerażony. Jeszcze 
nigdy przedtem niczego nie redagowałem. Ni-cze-go! Ale „New Yor-
ker” jest szczególny. To jest mały magazyn. W dużych instytucjach 
– w „New York Timesie”, na Harvardzie czy, dajmy na to, w partii 
komunistycznej – panuje inercja. Jeśli ktoś próbuje zmieniać coś 
zbyt szybko, to wszystko się zawala – tak jak w Związku Radzieckim. 
A „New Yorker” był trochę jak małe studia filmowe w latach 30.: 
właściciel i kilku reżyserów, którzy produkują pięć filmów rocznie. 
W takim małym studiu czy magazynie wszystko jest możliwe. 

S. I. Newhouse, właściciel „New Yorkera”, w pierwszej chwili 
zaproponował tę posadę Michaelowi Kinsleyowi, znanemu 
amerykańskiemu dziennikarzowi, redaktorowi internetowego 
magazynu „Slate”. I Kinsley chciał się chwilę zastanowić. By-
łam wtedy w Nowym Jorku, pamiętam dobrze ów lipcowy 
weekend w 1998 r. Całe miasto huczało, nikt nie mówił o ni-
czym innym...

„New Yorker” jest w Stanach instytucją. Miał dotychczas zaledwie 
pięciu redaktorów naczelnych. Kinsley byłby doskonały. Pracował 
dla najlepszych magazynów – „Harper’s”, „New Republic”. Bardzo 
ciekawa osobowość. Szkoda trochę, że to nie wyszło. Choć oczy-
wiście mam powody, by się z tego cieszyć. Co tak naprawdę zaszło 
między nimi, tego nie wiem. Ale gotowy do podpisania kontrakt 
leżał już ponoć na stole. Newhouse zaprosił Kinsleya z rodziną 
na kolację. Ale kiedy Michael wrócił do hotelu, na automatycz-
nej sekretarce znalazł nagraną wiadomość – Newhouse zmienił 
zdanie. Trochę to rozumiem. W ciągu ostatnich 12 lat jako redak-
tor przyjmowałem i wyrzucałem z pracy sporo ludzi. I przekona-
łem się, że jeśli ktoś ma choć cień wątpliwości, jeśli nie widać po 
nim, że naprawdę bardzo chce tu pracować – to nie ma sensu, by 
tu pozostał. 

Pan sam, mimo strachu, wątpliwości nie miał? 
Nie. Następnego ranka, gdy przyszedłem do pracy, zjedliśmy 
razem śniadanie i dowiedziałem się, że zostaję redaktorem 
naczelnym. 

Przeniósł Pan rzeczy do gabinetu (z zapierającym dech 
w piersiach widokiem) i co? 
Od jakiegoś już czasu nie byłem zachwycony beletrystyką, którą 
publikował „New Yorker”. Czytałem akurat nową powieść Phili-
pa Rotha, „I married a communist”. Więc pierwsze, co zrobiłem, to 
zadzwoniłem do niego i powiedziałem, że chcielibyśmy opubliko-
wać fragment. Powiedział: OK. I tak się zaczęło. Jak mawia Mel 
Brooks: dobrze jest być królem! 

Zakładając „New Yorkera” Harold Ross napisał, że postanowił 
stworzyć satyryczny magazyn, bo chce się dobrze bawić i spę-
dzać dni na czytaniu śmiesznych historii. Na tym właśnie po-
lega Pana praca? 
Lubię to, co robię. Praca w małym, mobilnym magazynie to wiel-
ka frajda. Pracowałem w przeszłości w dużych gazetach – to było 
zupełnie co innego. Ale to, co Ross napisał, to oczywiście niepraw-
da. On sam zresztą pracował bez wytchnienia. 

Przede wszystkim trzeba pamiętać, jak bardzo od tamtej pory 
zmienił się „New Yorker”. Zaczęło się od małego pomysłu, który 
był niczym bąbelek szampana. To był magazyn wąskiego kręgu 
towarzyskiego. Była era jazzu. Avant la chute. Przed upadkiem. 
Przed Wielkim Kryzysem. Przed wojną. 

Ameryka była jeszcze bardzo beztroskim krajem. Ross – wesoły 
facet z bujną czupryną – wychował się w Kolorado, a swoje dzien-
nikarskie szlify zdobył, pracując podczas pierwszej wojny w woj-
skowej gazetce „Stars and Stripes”. Nosiło go po całym świecie. 
Przyjechał do Nowego Jorku i zachłysnął się Manhattanem. Pił, 
palił, grał w pokera. Udawał po trosze hipisa, a po trosze chasyda. 
Był inteligentny, ale z pewnością nie był intelektualistą. W bardzo 
młodym wieku rzucił szkołę. Nigdy nie studiował.

Ross jednak otoczył się ludźmi, którzy potrafili uzupełniać jego 
luki. Zatrudnił Katharine White, która była jego dokładnym prze-
ciwieństwem. Pochodziła z dobrego domu, została niezwykle sta-
rannie wykształcona. Można powiedzieć, że była przedstawiciel-
ką starej burżuazji. Skończyła studia w Bryn Mawr [prestiżowym 
koledżu, który jako jeden z pierwszych w USA kształcił kobiety 
– MR]. To właśnie ona doprowadziła do tego, że „New Yorker” 
zaczął publikować poważniejsze teksty i beletrystykę. Jej syn, który 
kończy w tym roku 90 lat, do dziś zresztą dla nas pisze. Przycho-
dzi co dzień do pracy, ma gabinet w końcu korytarza. W każdym 
razie można powiedzieć, że Ross i White stworzyli zaczyn. Sta-
nowili DNA tego magazynu. Dziennikarskiego, a jednocześnie 
komicznego i figlarskiego. 

Co i kiedy sprawiło, że „New Yorker” spoważniał? 
Przede wszystkim druga wojna światowa, która wymagała poważ-
nych reakcji poważnych autorów i redaktorów. Ów bąbelek szam-
pana, od którego wszystko się zaczęło, przestał wówczas wystar-
czać. Po wtóre – William Shawn, następca Rossa, który został 
redaktorem naczelnym po jego śmierci, w 1951 r. Pochodził z Chi-
cago. Drobnej postury, cichy i spokojny, mówił niemal szeptem. 
W upalny dzień przychodził do pracy w kaszmirowej kamizelce 
i garniturze. Bał się jeździć windą, bał się przejeżdżać przez tunele 
i mosty. Może jest to uproszczenie, swojego rodzaju karykatura, 
ale jeśli Ross był hipisem-chasydem, to Shawn był świeckim Bud-
dą. Pod jego wpływem magazyn spoważniał, wypłynął na głębsze 
wody.   >

Magdalena Rittenhouse: Kiedy zaczął Pan czy-
tać „New Yorkera”? Ile miał Pan lat? 
David Remnick: Musiałbym pewnie coś zmyślić, 
bo zupełnie nie pamiętam. Mój ojciec był dentystą. 
Amerykańscy dentyści prenumerują mnóstwo maga-
zynów. Potrzebują czegoś do poczekalni, dla znu-
dzonych pacjentów, którzy czekają na swoją porcję 
bólu. Mój ojciec prenumerował mnóstwo magazy-
nów,  niektóre z nich już nie istnieją: „Life”, „Look”, 
„Newsweek”, „Time”, „The New Yorker”, „Esquire”. 
Więc od małego byłem do nich przyzwyczajony, wala-
ły się zawsze po domu. Dorastałem na przełomie lat 
60. i 70. i muszę powiedzieć, że „New Yorker” nie był 
wówczas najbardziej ekscytującym magazynem na 
świecie. Zwłaszcza z punktu widzenia kogoś młode-
go. Unosiła się wokół niego pewna aura... 

Był nudny? 
Tak. W szkole średniej czytałem „Rolling Stone” 
i „Esquire”. Publikowali tam doskonali pisarze – 
Hunter Thompson, Gay Talese, Norman Mailer. Byli 
mistrzami, jeśli chodzi o posługiwanie się językiem. 

I wolał Pan Normana Mailera niż E. B. White’a? 
Ten pierwszy bywał czasem trochę 
ciężkostrawny... 
Zdecydowanie tak. Proszę pamiętać, o jakich cza-
sach mówimy. Toczyła się wojna w Wietnamie. Mai-
ler opisywał protesty w Waszyngtonie, podczas gdy 
E. B. White siedział w spokojnym stanie Maine i pisał 
eseje o upływie czasu. To raczej nie jest lektura, która 
porywa 17-latków. 

To prawda, że Nowe Dziennikarstwo – gatunek, 
który właśnie zaczął sobie przecierać drogę w magazy-
nach takich jak „Esquire” czy „Rolling Stone” – bywa-
ło pretensjonalne, egzaltowane, nawet histeryczne. 
Łatwo było to parodiować. Rzeczywiście, niektóre 
rzeczy z „New Yorkera” pewnie nieco lepiej zniosły 
próbę czasu. Ale kiedy człowiek jest młody, czyta to, 
co jest na czasie. 

I kiedy ów młody człowiek dojrzał do „New 
Yorkera”? 
Podczas studiów w Princeton. Choć był to ten sam 
stan, w którym się wychowałem, przepaść nie mogła 
być większa. Pochodziłem ze świata Sopranos (tak, 
tych Sopranos!), a znalazłem się w miejscu, w którym 
mieszkał Wielki Gatsby [autor powieści „Wielki Gats-
by”, Francis Scott Fitzgerald, studiował w Princeton 
w latach  1913-17 – MR]. Bardzo wysoka półka. I tam 
trafiłem na zajęcia do Johna McPhee [amerykańskie-
go pisarza i reportażysty, który od wielu lat publikuje 
w „New Yorkerze” – MR]. 

Zazwyczaj większość wykładowców akademickich 
na wydziałach literatury to krytycy czy teoretycy. A ja 
miałem szczęście mieć za nauczyciela pisarza! Nie 
był to ktoś pokroju mojego ulubionego Thompsona. 
Zamiast rozbujanej histerii, powściągliwość i lekka 
ironia. Rzeczywiście, pewnie bliżej było mu do E. B. 
White’a. Ale bardzo mi imponował. To dzięki niemu 
doceniłem „New Yorkera” i odkryłem, jak bardzo jest 
różnorodny. W owym czasie publikował tam przecież 
Milan Kundera i Philip Roth. E.B. White dawno już 
nie żył. Krótko mówiąc, to dzięki Johnowi McPhee 
połknąłem bakcyla. 

Zaczął Pan prenumerować? 
Nie. Na to byłem zbyt biedny. Czytałem w bibli- 
otece. 

A kilkanaście lat później został Pan redaktorem 
naczelnym... 
To wszystko było trochę surrealistyczne... Zazwyczaj 
gdy ktoś ma zostać redaktorem, powiedzmy, „New 
York Timesa”, to zaczyna na samym dole i powoli, lata-
mi, wspina się po jednym szczebelku do góry. Ja zaczą-
łem pracować w tym magazynie kilka lat wcześniej. 
Wróciłem wtedy z Moskwy. Kończyłem pisać książ-
kę o Rosji, „Grób Lenina”, i miałem zostać korespon-
dentem „Washington Post” w Nowym Jorku. Wbrew 
pozorom nie była to zbyt atrakcyjna perspektywa, 
bo w Waszyngtonie Nowy Jork nikogo nie obchodzi 
– tylko tak udają. I wtedy właśnie z propozycją pisa-
nia dla „New Yorkera” zadzwoniła do mnie ta dziwna 
kobieta – Tina Brown. 

Ówczesna redaktor naczelna. Krążą o niej legen-
dy, była ponoć bardzo barwną postacią... 

pa
tr

ic
k 

po
st

 / 
ek

 p
ic

u
re

s



książki w tygodniku 40 | 3 października 2010
magazyn literacki8

> Dziś dużo miejsca zajmuje na naszych łamach poważna 
publicystyka. „New Yorker” nie jest magazynem politycznym 
sensu stricto, jak na przykład „Nation”, „New Republic” czy 
„Weekly Standard”. Nie jesteśmy magazynem opinii. Ale zde-
cydowanie dużo miejsca – zwłaszcza po 11 września – poświę-
camy polityce. Naszym atutem są m.in. pogłębione reporta-
że z Iraku, Iranu, Chin i innych ważnych zakątków świata, do 
których nie są w stanie dotrzeć dziennikarze wielu mediów. 
Na ich powstanie możemy przeznaczać dużo czasu i znacz-
nie większe środki. 

Specjalnością „New Yorkera” są m.in. sylwetki ludzi – tych 
z pierwszych stron gazet, ale często również mniej zna-
nych – zwane profilami. Podobno Ross chciał nawet opa-
tentować tę nazwę? 
Nazwy nie opatentował, ale wprowadził zwyczaj pisania tego 
słowa przez duże P. Pierwszy profil, jaki pojawił się w „New 
Yorkerze”, w 1925 r., poświęcony był dyrektorowi Metropo-
litan Opera. Zajmował zaledwie jedną stronę. Dziś forma ta 
jest w mediach niemal wszechobecna – wszyscy dookoła piszą 
o mniej lub bardziej sławnych ludziach.

Nasze portrety są jednak trochę inne. Nie są biografiami, 
zamiast tego próbują uchwycić, co jest esencją danego czło-
wieka, i przedstawić to w formie ciekawej narracji, analizy 
czy opisu. Nie wystarczą do tego same fakty, potrzebne są 
obserwacje. Jednym z mistrzów tego gatunku był w latach 70. 
Kenneth Tynan. Pisał o ludziach show-biznesu – stworzył 
m.in. profile Mela Brooksa, Ralpha Richardsona, Aleca Gui-
nessa. Z każdym z nich spędził dużo czasu. Zrozumiał, co tak 
naprawdę jest w ich życiu najważniejsze, kim są, co odróżnia 
ich od innych. 

Dobrze napisane profile mają magiczne właściwości, ale 
trudno powiedzieć, co tak naprawdę o tym decyduje. Z pew-
nością muszą zawierać dużo barwnych szczegółów. Ich siłą 
napędową jest sprawna narracja. Pisanie takiego profilu 
w dużej mierze przypomina produkcję filmu dokumentalne-
go. Jest to bardzo kosztowny i czasochłonny proces. 

W jednym z niedawnych numerów opublikowaliście profil 
republikańskiego polityka Mike’a Huckabee. Jak długo 
autorka, Ari Levi, nad nim pracowała? 
Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że około trzech miesięcy. 
Odwiedziła go w Arkansas. Potem mieli pojechać na polowa-
nie, ale w ostatniej chwili on odwołał ten wyjazd. Więc poje-
chała z nim w podróż po Izraelu i to, co tam zebrała, stanowi 
trzon tekstu. 

Z pewnością jednak spotykali się jeszcze co najmniej kil-
ka razy w innych miejscach – m.in. w Nowym Jorku, gdzie 
Huckabee prowadzi program telewizyjny. Bywa, że nasi auto-
rzy pracują nad rozmaitymi profilami nawet przez kilkanaście 
miesięcy. 

Mark Singer, który stworzył kiedyś fenomenalny portret 
magika Ricky’ego Jaya, pracował nad nim z przerwami przez 
dwa lata.  

Z kolei ja przygotowałem parę lat temu profil Ala Gore’a, 
spędziwszy z nim zaledwie dwa dni. Owszem, były to bardzo 
intensywne dwa dni – pojawiłem się u niego na śniadaniu i nie 
odstępowałem go niemalże na krok przez dwie doby. Nie spę-
dziliśmy dużo czasu, ale Al Gore nie jest osobą, która byłaby 
skłonna zgodzić się na więcej. W odróżnieniu na przykład od 
Billa Clintona. Pracując nad jego profilem, towarzyszyłem mu 
przez osiem czy dziewięć dni w podróży po Afryce. Potem 
odbyłem z nim długą rozmowę w rodzinnym stanie Arkansas, 
a następnie jeszcze kilka krótszych wywiadów z jego współpra-
cownikami czy przyjaciółmi. Nie ma tu więc reguły. 

hhh
Wizytówką „New Yorkera” są również doskonałe rysunki 
i ilustracje... 
Tak, rysunki towarzyszą „New Yorkerowi” od samego począt-
ku. Sprawiają, że w każdym numerze obecna jest porcja humo-
ru. W amerykańskich gazetach popularnym gatunkiem zawsze 
były, wywodzące się z tradycji europejskiej, satyryczne rysun-
ki polityczne. Nasze nie dotyczą zazwyczaj polityki, a jeśli już, 
to robią to w sposób zakamuflowany. Ogólnie rzecz biorąc, 
dotyczą życia. 

 Można powiedzieć, że przez lata dorobiliśmy się 
pewnych charakterystycznych wątków czy tematów 
– trochę jak tradycyjne melodie ludowe, które konse-
kwentnie wracają do tych samych motywów. Często 
więc pojawia się bezludna wyspa, dwa psy w barze, 
mąż i żona. Podobnie jak autorzy, którzy piszą, roz-
maici rysownicy mają swój charakterystyczny ton, do 
którego czytelnicy są przyzwyczajeni. Przyzwyczaje-
ni są także do tego, że takie żartobliwe rysunki mogą 
się pojawić w środku długiego, poważnego artykułu 
o Afganistanie. Można powiedzieć, że jest w tym coś 
perwersyjnego. 

Gdybyśmy dziś zakładali nowy magazyn, to publi-
kowanie takich żartobliwych, niezwiązanych z tema-
tem rysunków byłoby nie do przyjęcia. Ale w przy-
padku „New Yorkera” jest to już długa tradycja i niko-
mu to nie przeszkadza. To po prostu element nasze-
go stylu. 

Podobnie jak słynne okładki z rysunkami i grafi-
kami, które często odwołują się do jakiegoś bieżą-
cego wydarzenia czy problemu, ale wcale nieko-
niecznie ilustrują znajdujące się w środku teksty. 
Bez jakichkolwiek tytułów, bez reklamowania za-
wartości numeru... 
Tak, te okładki również są czymś, co nas wyróżnia. 
Na całym świecie, od Los Angeles po Kraków, kioski 
z gazetami czy magazynami wyglądają dziś tak samo. 
Na każdej okładce znajdują się fotografie dziewczyn 
w bikini albo młodzieńców o imponujących musku-
łach. Jak każdy redaktor „New Yorkera”, też kiedyś 
myślałem o wprowadzeniu na nie zdjęć. Ale w końcu 
doszedłem do wniosku, że byłoby to głupie. Wszyscy 
dookoła to robią. A my chcemy być inni. Więc dałem 
sobie spokój. 

Ale dlaczego nie publikujecie nawet stopki 
redakcyjnej? 
Moja matka zawsze mnie o to pyta. Nie publikuje-
my, bo jesteśmy najfajniejsi w całej szkole! Rossowi 
chodziło chyba o to, by uniknąć redakcyjnych prze-
pychanek i rywalizacji. Poza tym lubił się odróżniać. 
Nie oznacza to, że zawsze za wszelką cenę dążymy do 
dziwności i oryginalności. Na przykład, w którymś 
momencie zdecydowaliśmy się na wprowadzenie 
spisu treści, którego kiedyś też nie było. Jest granica 
między tym, co jest cool, a tym, co perwersyjne. Brak 
spisu treści potwornie konfundował czytelników. Ale 
bez stopki redakcyjnej mogą żyć, a my jesteśmy przez 
to trochę tajemniczy. 

hhh
Harold Ross zapowiadał w 1925 r., że „New Yor-
ker” nie będzie redagowany dla starszej pani 
w Dubuque. To nadal prawda? Dla kogo dziś reda-
guje Pan ten magazyn? 
Nie redaguję go dla nikogo. Ja i moi współpracowni-
cy publikujemy to, co uważamy za wartościowe. Nie 
próbujemy zgadywać, co się podoba pani albo Johno-
wi McPhee, kimkolwiek jest. Dokładamy starań, by 
magazyn, który co tydzień ofiarujemy naszym czytel-
nikom, był rzetelny, zrozumiały, jasny. I by znajdowało 
się w nim to, co my sami uważamy za interesujące. 

Był Pan kiedykolwiek w Dubuque? 
Chyba nie. Ale byłem w wielu innych podobnych mia-
steczkach. Pracowałem przez jakiś czas jako reporter 
sportowy „Washington Post”, więc jeździłem na uni-
wersyteckie mecze piłki nożnej. Bóg mi świadkiem, że 
byłem chyba wszędzie. To jednak nie ma większego 
znaczenia, bo Dubuque było oczywiście tylko meta-

forą. Rossowi chodziło przecież w tym zdaniu o wszystko, co nie jest 
Nowym Jorkiem. 

Założony przezeń magazyn pulsował rytmem tego miasta, był 
magazynem na wskroś nowojorskim. A dziś? 
Dziś mamy więcej czytelników w Kalifornii niż w stanie Nowy Jork. 
Ale to miasto nadal jest kulturalną stolicą kraju. Przyciąga wielu uta-
lentowanych ludzi, artystów. Jednak Stany Zjednoczone to nie Francja, 
w której istnieje jedna, niekwestionowana stolica. Jesteśmy znacznie 
większym i znacznie mniej scentralizowanym krajem. Oddychamy 
pełną piersią. W „New Yorkerze” zdecydowanie to doceniamy i stara-
my się dawać temu wyraz. Nowy Jork jest ważnym ośrodkiem kultu-
ralnym, ale z pewnością nie jest jedyny. „New Yorker” jest w tym mie-
ście zakotwiczony, ale ponad wszelką wątpliwość jest dziś magazynem 
krajowym. Od dawna. 

Pępek świata
nju jork, nju jork

"Dlaczego nam się udaje? Bo czynimy 
wszystko, co w ludzkiej mocy, by 
uprawiać dziennikarstwo 
najwyższego kalibru. Bo jesteśmy 
potwornie ambitni. Bo zadajemy 
kłam obiegowym opiniom 
o współczesnej kulturze: że nikt na 
nic nie ma czasu; nikt już niczego nie 
czyta; wszyscy dookoła to idioci.

   david remnick
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hhh
Czy istnieje coś takiego jak nowojorskie pisarstwo? 
Nie. 
 
Ale jest chyba w tym mieście coś szczególnego? Niemal 
każdy liczący się amerykański twórca, o ile nie spędził tu 
większej części życia, to przynajmniej musiał przejść przez 
„fazę nowojorską”. Henry James, który mieszkał tu zale-
dwie pięć lat jako dziecko, napisał kiedyś w liście do Edith 
Wharton: „You have to do New York”, próbując ją przeko-
nać, że koniecznie musi pisać właśnie w Nowym Jorku. 
Henry James nie był nowojorskim pisarzem. Podobnie jak 
wielu innych, którzy pojawiają się na łamach „New Yorkera”. 
John Updike spędził w Nowym Jorku jakieś 10 minut i uwa-
żał, że były to najgorsze minuty jego życia. Czym prędzej stąd 
uciekł, mieszkał w Massachusetts i w Pensylwanii. Cormac 
McCarthy żył na zachodzie i przypuszczam, że jego stopa 
nigdy nie postała w Nowym Jorku. Saul Bellow był pisarzem 
z Chicago. Z pewnością dziś Nowy Jork nie jest jakimś szcze-
gólnym wyróżnikiem. Owszem, zdarzają się takie momenty, 
kiedy pojawia się jakaś szkoła czy środowisko – bitnicy, sur-
realiści, poeci nowojorscy – John Ashbery czy Frank O’Hara. 
Ale to raczej wyjątki. 

Oprócz wielkich nazwisk, publikujecie w „New Yorkerze” 
także prozę nieznanych jeszcze szerzej autorów. Jak ich 
znajdujecie? 
To jest ważne pytanie. Z jednej strony chcemy wspierać autorów, 
którzy od dawna już u nas publikują. Jeśli chodzi o beletrystykę, 
to gdybym chciał, moglibyśmy pewnie zapełnić każdy numer 
prozą sprawdzonych już pisarzy: Williama Trevora, Johna 
Updike’a i wielu, wielu innych. Ale na dłuższą metę nie jest to 
ani dobre, ani zbyt ekscytujące. Zależy nam na wyławianiu ludzi 
nowych, młodych, obiecujących. Nie chcemy ich przegapić. 
Więc to jest kwestia równowagi i jest to trudne. Oczywiście czę-
sto odmawiamy, ale czytamy każdy nadesłany do nas tekst. 

Jak dużo ich dostajecie?  
Jeśli chodzi o poezję i beletrystykę, to myślę, że kilkaset tygo-
dniowo. W odróżnieniu od literatury faktu, która wymaga 

sporych nakładów czasu i pieniędzy, do pisa-
nia opowiadań i wierszy wystarczy biurko 
i długopis. Można się nawet obyć bez biurka. 
E-mail sprawia, że wysłanie czegoś do nas 
jest bajecznie łatwe. A nawet jeśli ktoś posta-
nowi polizać znaczek, to również niewiele 
to kosztuje. 

Nic więc nie powstrzymuje absolwentów 
najrozmaitszych warsztatów pisarskich, któ-
rzy właśnie stworzyli tuzin tekstów, by je do 
nas wysyłać. Ale czytamy wszystkie, bo wie-
my, że wcześniej czy później coś wartościowe-
go znajdziemy. Stoi zresztą za tym długa tra-
dycja. Na samym początku „New Yorker” był 
zbyt biedny, by publikować wielkie nazwiska. 
Opowiadania Hemingwaya czy Fitzgeralda 
ukazywały się na łamach „Saturday Evening 
Post”, Rossa nie było na nich stać. Katharine 
White, której zależało na publikowaniu bele-
trystyki, szukała więc mniej znanych autorów. 
I w ten sposób odkryła np. nieznanego wów-
czas Johna Cheevera, który mieszkał w Gre-
enwich Village i był biedny jak mysz kościelna 
[publikował na łamach „New Yorkera” przez 
wiele lat, stając się jednym z najważniejszych 
pisarzy magazynu – MR]. 

Od tego czasu sporo się zmieniło – w No-
wym Jorku mieszka dziś sporo ludzi, któ-
rzy gotowi byliby chyba dopłacić, by coś 
w „New Yorkerze” opublikować... 
Pani to powiedziała. Mnie z pewnością nie 
wolno w ten sposób myśleć. Ale to prawda, że 
wielu autorów chce u nas publikować. Zależy 
im na tym, bo mogą dotrzeć do dużej rzeszy 
bardzo inteligentnych czytelników. Zależy im 
także – jakkolwiek nieskromnie to zabrzmi – 
na współpracy z doskonałymi redaktorami. 
Więc tak, pozyskujemy znakomitych autorów. 
Po części dlatego, że nie istnieje już „Saturday 
Evening Post” i rzadko który magazyn publi-
kuje utwory literackie. 

Jeśli chodzi o beletrystykę, nasze trud-
ności nie polegają dziś na braku pieniędzy. 
Poważniejszym problemem jest stosunkowo 
mała liczba autorów, którzy zajmują się krót-
kimi formami. Opowiadania, które można 
publikować w takim jak nasz magazynie, to 
coś, czym większość amerykańskich pisa-
rzy zajmuje się na początku kariery. Potem 
najczęściej piszą już tylko powieści. Philip 
Roth, na przykład. W młodości napisał może 
około sześciu krótkich opowiadań. Później 
był zbiór „Good Bye Columbus”, który wydał 
w wieku bodajże 26 lat. Potem pisał już tylko 
powieści. Jest wśród anglojęzycznych pisa-
rzy kilka wyjątków – William Trevor, Alice 
Munro, Jhumpa Lahiri, John Updike, John 
Cheever – którzy często goszczą na łamach 
„New Yorkera”. Ale to – wspaniała, nie prze-
czę – rzadkość. 

Dookoła bankrutują gazety, upadają ma-
gazyny, wydawcy i redaktorzy złorzeczą, 
medioznawcy wieszczą koniec tradycyjne-
go dziennikarstwa. Wy zaś jak gdyby ni-
gdy nic publikujecie ambitny tytuł w na-
kładzie miliona egzemplarzy, który na do-
datek jeszcze jest dochodowy... 
Ostatni rok był bardzo trudny. Condé Nast, 
do którego należymy, jest firmą prywatną, 
więc nie wolno mi mówić o szczegółach. Nie 
jest jednak tajemnicą, że w tej chwili sytuacja 
na rynku jest bardzo kiepska. Z jednej strony 
mamy do czynienia z technologiczną rewolu-
cją, z drugiej zaś z głęboką recesją i zapaścią 
rynku reklam. 

Istnieją tylko dwa sposoby finansowania 
działalności wydawniczej – dochody z pre-
numeraty albo dochody z reklam. Jeśli jedne 
spadają, to drugie muszą wzrosnąć; w prze-
ciwnym razie trzeba ciąć koszty. Publikowa-
nie magazynu to nie zarządzanie funduszem 
hedgingowym czy holdingiem hutniczym. 
Wszystko opiera się na bardzo prostym mode-
lu biznesowym. Nawet ja jestem w stanie to 
zrozumieć. 

Przetrwają tytuły, które mają do zaofero-
wania coś, czego ludzie potrzebują. Które 
są redagowane w inteligentny sposób. Które 
potrafią iść z duchem czasu i w mądry sposób 
wykorzystywać rozmaite innowacje. „News-
week” znalazł się w tarapatach, bo to, co ofe-

ruje, jest przeterminowane. Taki magazyn sprawdzał się w latach 50. 
i 60., ale dziś przestał być potrzebny. Można włączyć CNN albo zajrzeć 
na stronę internetową „New York Timesa”. Świat się zmienia, więc nie 
możemy stać w miejscu. 

hhh
Czy dla tak starego i tradycyjnego pisma, jakim jest „New Yor-
ker”, technologiczna rewolucja jest dużym wyzwaniem? 
Tak. Ale wiąże się także z wieloma możliwościami. Jeśli ktoś w miarę 
dobrze radzi sobie z angielskim, to nie ruszając się z domu w Krakowie 
czy Warszawie, może przeczytać „New Yorkera” w tym samym dniu, 
w którym się ukazuje w kioskach w Nowym Jorku. Gdy ja podczas 
studiów wyjechałem na rok do Paryża, bardzo tęskniłem za „New Yor-
kerem”. Trudno to sobie pewnie dziś wyobrazić, ale nie miałem nawet 
laptopa! Miałem tylko pieprzone stoisko z prasą, gdzie można było 
kupić wydanie sprzed pięciu tygodni, jeśli się akurat miało 10 dolarów, 
oczywiście. Ja zaś zarabiałem grając w metrze na gitarze i musiałem się 
sporo napocić, żeby tyle uzbierać. Dziś wystarczy kilka kliknięć. A już 
za parę miesięcy, oprócz wersji internetowej „New Yorkera”, pojawi się 
także specjalne wydanie przeznaczone do czytania na i-Padzie. 

Harold Ross przewraca się pewnie w grobie... Nie obawia się Pan, 
że w internecie ludzie czytają zbyt szybko i powierzchownie? 
To nie mój problem. Jeśli ludzie chcą czytać ten magazyn w ten spo-
sób, moim zadaniem jest dostarczyć im go w odpowiedniej formie. 
I zadbać, by był piękny i atrakcyjny. I to mam zamiar uczynić. Nie za 
darmo jednak – bardzo mi przykro. Nie mam ochoty zbankrutować. 
I dlatego zależy mi, by młodzi czytelnicy, którzy właśnie zaczynają czy-
tać „New Yorkera”, nie przyzwyczaili się do tego, że to, co im oferujemy, 
jest jak woda z kranu. Będą musieli za to zapłacić. Żeby publikować 
piękny, atrakcyjny magazyn, musimy zarabiać pieniądze. Nie funkcjo-
nujemy jak BBC [finansowana z abonamentu i podatków – MR]. 

Nadal jednak twierdzi Pan, że redagujecie ten magazyn wedle 
swego uznania, nie próbując zgadywać, co się komu podoba...
Brzmi to arogancko, wiem... Są przecież na świecie rzeczy stworzone 
z myślą o jak największej grupie klientów. Na przykład McDonald’s. 
To naprawdę coś niesamowitego. Można wejść do McDonalda w Mos-
kwie albo w Ułan Bator, albo tu zaraz naprzeciwko na Times Square, 
i niezawodnie wszędzie otrzymamy taką samą porcję frytek i hambur-
gera. Można tego jedzenia nie lubić (choć – Bogiem a prawdą – wszy-
scy je czasem lubimy), ale jest to naprawdę niezwykłe osiągnięcie. I dla-
tego McDonald’s ma tak wielką rzeszę klientów na całym świecie. 

Ale można też pójść do niewielkiej knajpki w ciemnym zaułku Pary-
ża, którą polecili nam przyjaciele. Prowadzi ją mama i tata. Nie ma 
menu. Ewentualnie jest czarna tablica, na której kredą wypisali, co dziś 
serwują. Czasem to, co nam podadzą, będzie nam bardzo smakować, 
czasem mniej. Ot, przygoda. Nie każdy to lubi. Ale ci, którzy takie miej-
sca kochają, są im wierni. Tacy są właśnie nasi czytelnicy. 

Staramy się znaleźć stolik dla wszystkich, którzy chcą tu przyjść. Nie 
jesteśmy bezkompromisowo intelektualnym magazynem. Oprócz 
trudnych i ambitnych tekstów z zakresu krytyki literackiej, publikuje-
my też zabawne kawałki Davida Sedarisa i Woody’ego Allena. To dość 
dziwna receptura, ale jakoś się sprawdza.  

Mało kto jest dziś w tak komfortowej sytuacji. Dlaczego Wam się 
udaje, a innym nie? 
Prawdą jest, że mamy właściciela, któremu nie zależy tylko na robieniu 
pieniędzy. Wierzy w coś, ma ambicje, przekonania. Rozumie, że tego 
typu magazyn nie jest maszynką do robienia pieniędzy. Jeśli komuś 
na tym przede wszystkim zależy, to powinien zainteresować się jakąś 
inną branżą – przemysłem naftowym na przykład. Sprawia ostatnio 
wrażenie odpornego na wszystko – niestety. 

„New Yorker” cieszy się opinią bogatego magazynu, bo nie oszczę-
dzamy na tym, na czym nie powinno się oszczędzać. Nie wszyscy są 
skłonni tak postępować. Wśród całej plejady redakcji, które płaczą, że 
nie mogą sobie pozwolić na uprawianie tego rodzaju dziennikarstwa, 
spory procent to wydawnictwa, które zapomniały, do czego zostały 
powołane. 

Dlaczego nam się udaje? Bo czynimy wszystko, co w ludzkiej mocy, 
by uprawiać dziennikarstwo najwyższego kalibru. Bo jesteśmy potwor-
nie ambitni. Bo zadajemy kłam obiegowym opiniom o współczesnej 
kulturze: że nikt na nic nie ma czasu; nikt już niczego nie czyta; wszyscy 
dookoła to idioci; potrafią już tylko gapić się w swoje telefony komór-
kowe i grać na playstation. Jest w tym może ziarno prawdy. Nie mamy 
zamiaru przykładać do tego ręki. Nie zniszczę w ten sposób jednej 
z najwspanialszych instytucji kulturalnych na świecie.   

rozmawiała w nowym jorku MAgDAlENA RittENHOusE    

Typowi dla Nowego Jorku są kompletnie zwariowani ludzie, którzy 
opowiadają, jacy byli zwariowani, zanim poszli na terapię.
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Frank O’Hara (1926−1966) – jeden z najważ-
niejszych poetów „Szkoły Nowojorskiej”. Według 
niektórych krytyków jego przyjazd do Nowego Jorku 
w sierpniu 1951 roku dał początek estetycznej rewolucji, 
która odmieniła amerykańską poezję XX wieku. 
Urodził się w Baltimore w stanie Maryland, gdzie 
w 1944 roku ukończył szkołę średnią. Dwa lata służył 
w marynarce, po czym rozpoczął studia w Bostonie 
(w New England Conservatory of Music i na Harvar-
dzie – poznał tam Johna Ashbery’ego). Rok spędził 
w Ann Arbor, studiując na University of Michigan 
(uzyskał tytuł magistra literatury). 
Od 1951 do śmierci pracował w nowojorskim Museum 
of Modern Art (przechodząc drogę od recepcjonisty 
do kuratora). O’Hara regularnie pisywał teksty o sztuce 
do „Art News” i „Kulchur Magazine”. Wiersze dru-
kował zazwyczaj w efemerycznych i awangardowych 
pismach literackich, jego arkusze i tomiki ukazywały się 
w niskich nakładach, co sprawiło, że jako poeta znany 
był w wąskim kręgu pisarzy i artystów.
Jego magnetyczna osobowość przyciągała ludzi zaj-
mujących się poezją, sztukami wizualnymi i muzyką, 
z którymi bardzo chętnie współpracował. Na początku 
lat 60. w New School prowadził warsztaty dla młodych 
poetów, które cieszyły się dużą popularnością. We 
wczesnych wierszach O’Hary widać wpływy poetów 
francuskich (Mallarmégo, Rimbauda, surrealistów) 
i rosyjskich (Majakowskiego, Pasternaka), które póź-
niej ustępują temu, co Kenneth Rexroth nazwał „no-
wym realizmem”. O’Hara opisywał swoje codzienne 
aktywności, spotkania ze znajomymi, odwiedzane 
miejsca, a wszystko to za pomocą na pozór prostego 
języka, który nabierał wieloznaczności za sprawą 
niespodziewanych zmian rejestru i tematu, a także 
subtelnych przesunięć w obrębie składni. On sam 
określił w pewnym momencie swą poetykę mianem 
„personizmu”, o którym pisał, że „tak całkowicie 
przeciwstawia się [pewnemu] typowi abstrakcyj-

nego usuwania własnej osoby w cień, że 
naprawdę, pierwszy raz w historii poezji, 
ociera się o prawdziwą abstrakcję” (tłum. 
Piotr Sommer). Mówiąc w największym 
skrócie i znów słowami O’Hary, chodziło 
o to, by wiersz, który wcześniej był na 
dwóch stronach, za sprawą personizmu 
znalazł się między dwiema osobami. Prze-
szkadzał mu nabożny stosunek poetów 
i czytelników do literatury, którą sprowa-
dzał na ziemię z symbolicznego piedestału 
wysokiej kultury. Poetycki rytuał, którym 
upajali się poeci przeszłości, zmieniał się 
u niego w swobodną przechadzkę po 
miejscach, rzeczach i ludziach – ogląda-
nych zawsze z perspektywy „teraźniej-
szości”. Do jego najsłynniejszych książek 
należą: debiutancki tom „A City Winter 
and Other Poems” (1952), „Meditations in 
An Emergency” (1957) oraz „Lunch Poems” 
(1964). Pośmiertnie jego wiersze zostały 
zebrane w tomach: „The Collected Poems 
of Frank O’Hara” (1971) i „Poems Retrie-
ved” (1977). Zmarł tragicznie w wieku 
40 lat na skutek obrażeń odniesionych 
w wypadku (wpadł pod koła samochodu 
plażowego).    

grzegorz Jankowicz

nju jork, nju jork
Frank O’Hara
 
przełożył PiOtr SOmmer

Adieu Norman, 
bonjour Joan  
i Jean-Paul
Jest 12:10 w Nowym Jorku i zastanawiam się
czy skończę to na czas żeby zdążyć na lunch z Normanem
ach lunch! zwariowałem chyba
a co z moim przeraźliwym kacem i najbliższym weekendem 
u skłonnego do ekscytacji Kennetha Kocha
wolałbym zostać w mieście w studio Joan i pracować 
nad wierszami do mojej nowej książki dla Grove Press
której oni prawdopodobnie nie wezmą
ale miło jest siedzieć parę ładnych pięter nad ziemią  
 w głuchą noc 
zastanawiając się czy to coś warte czy też nie
gdy zdecydować można tylko że już gotowe

wczoraj odszukałem na mapie rue Frémicourt
i ucieszyłem się, że wygląda jak ptak
przelatujący nad Paris et ses environs
niestety z wyłączeniem Seine-et-Oise której nie znam
jak również pewnej liczby innych rzeczy
i Allen wrócił już i ciągle mówi o bogu
i wrócił Peter i mówi niewiele
a Joe się zaziębił i nie pojedzie do Kennetha
mimo że idzie na lunch z Normanem
zapewne robi rozróżnienie 
a kto nie robi

wolałbym się zataczać po Paryżu
zamiast po Nowym Jorku
wolałbym się nie zataczać w ogóle
jest wiosna lód puścił do kieliszków nalewają Ricarda
jesteśmy wszyscy radośni młodzi i bezzębni
co bardzo przypomina starość
po prostu można to tylko ciągnąć dalej
czy to proste
tak, proste bo można robić tylko to
czy da się to robić
tak, da się bo można robić tylko to
błękitne światło nad Bois de Boulogne trwa dalej
Sekwana trwa dalej
Luwr jest ciągle otwarty trwa dalej prawie wcale go  
 nie zamykają
Bar Américain jest dalej francuski
de Gaulle jest dalej Algierczykiem podobnie jak Camus
Shirley Goldfarb jest dalej Shirley Goldfarb
a Jane Hazan jest dalej Jane Freilicher (chyba tak!)
a Irving Sandler jest dalej balayeur de artistes
tak jak ja (czasami myślę że jestem „zakochany”  
 w malarstwie)
i z całą pewnością Pescine Deligny ma dalej wodę
i Flore ma dalej stoliki i gazety a za gazetami ludzi
i z całą pewnością nie będziemy dalej smutni
będziemy weseli
ale będziemy dalej sobą wszystko próbuje dalej być możliwe
Réne Char, Pierre Reverdy, Samuel Beckett to jest możliwe  
 czyż nie
kocham Reverdy’ego za to że mówi tak, choć w to nie wierzę

z tomu „Lunch poems”, 1965 i

tłumaczenia pochodzą z antologii piotra sommera   i
„o krok od nich. przekłady z poetów amerykańskich”,  
Biuro Literackie, wrocław 2006. 

Wiersz
Nagląca kartka na moich drzwiach prosiła „Zadzwoń do mnie,
zadzwoń, jak tylko wrócisz!” toteż prędko wrzuciłem 
kilka mandarynek do podręcznej torby,
rozprostowałem powieki i ramiona, i bez namysłu

ruszyłem w stronę drzwi. Nim doszedłem
do rogu nastała jesień, ach wcale nie chciałem
dać się przystosować ani odurzyć, choć
liście jaśniały mocniej niż trawa na chodniku!

Dziwne, myślałem, że światła palą się tak późno
a drzwi wejściowe są otwarte; wciąż nie śpi o tej
porze, tak świetny gracz w jai-alai jak on? A fe!
i jaki wstyd! Co za żarliwy gospodarz! A on był tam 

w przedpokoju, rozpłaszczony na płachcie krwi, która
spływała po schodach. Doceniłem to. Niewielu jest
gospodarzy tak gruntownie przygotowanych, aby powitać gościa
zaproszonego tylko przypadkowo, i to przed kilkoma miesiącami.

z tomu „Meditations in an emergency”, 1956 i

Frank O’Hara, Broadway, 1963 r.
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grzegorz jankowicz >   
jest redaktorem działu kulturalnego  
„tygodnika powszechnego”, 
wiceprezesem Fundacji korporacja 
Ha!art, dla której redaguje serie 
„Linia krytyczna” i „proza obca”,  
juror wrocławskiej nagrody 
poetyckiej siLesius.

Nowojorska 
Szkoła 
Poetów: 
słowniczek
na początku lat 50. XX wieku 
kilku poetów zainicjowało 
w nowym jorku jedną 
z najważniejszych rewolucji 
literackich minionych dekad. 
kto wie, czy nie ostatnią taką 
rewolucję w historii. 

grzegorz jankowicz

kenneth koch (1925–2002) – dorastał w Cin-
cinnati w stanie Ohio, gdzie ukończył szkołę średnią. 
W latach 1943-46 służył w armii (bez przekonania, ale 
konsekwentnie). 
Po wojnie przeniósł się do Bostonu i podjął studia na 
Uniwersytecie Harvarda. Jednym z jego nauczycieli 
był poeta i prozaik Delmore Schwartz, ale jego rola 
w kształtowaniu literackich pasji Kocha była niewielka. 
Ważniejsze okazały się przyjaźnie z Johnem Ashberym 
oraz Frankiem O’Harą. Ponoć ten pierwszy po lekturze 

„Doktora Faustrolla” Alfreda Jarry’ego zasugerował Ko-
chowi, że „powinni być nieco bardziej zwariowani”, co 
dało młodemu poecie impuls do poszukiwania nowych 
narzędzi poetyckich. W 1950 roku – jako stypendysta 
Fullbrighta – wyjechał do Europy (najpierw do Francji, 
po kilku latach do Włoch). Podróże literackie miały 
decydujący wpływ na jego poezję, w której zawsze 
powracał do tematu „innych światów” (nie tylko rze-
czywistych). 
Był jednym z redaktorów legendarnego pisma „Locus 
Solus” (1960-62). Po powrocie do Nowego Jorku wy-
kładał na kilku uczelniach. W 1971 roku związał się na 
stałe z University of Columbia, gdzie (podobnie jak 
wcześniej w New School) prowadził słynne zajęcia 
z twórczego pisania, które stały się kuźnią młodych 
talentów poetyckich. Zajmował się również litera-
cką edukacją dzieci i ludzi starszych, biorąc udział 
w niezliczonej liczbie spotkań autorskich, prezentacji 
i warsztatów. W „Nowojorskiej bohemie” Ronald Su-
kenick cytuje słowa Rona Padgetta, poety należącego 
do drugiego pokolenia Szkoły Nowojorskiej, który 
uważał Kocha za jednego z najbardziej utalentowanych 
nauczycieli literatury w USA. To właśnie za jego sprawą 
poeci ze Szkoły Nowojorskiej przerzucili pomost 
między zamkniętym światem sztuki awangardowej 
a społeczeństwem. 
W swym poetyckim manifeście „Świeże powietrze” 
(1955) Koch skrytykował pompatyczną atmosferę pa-
nującą w towarzystwach poetyckich. Pisał: „Mdli mnie 
od tego waszego gadania o powściągliwym i dojrzałym 
talencie! / Czy nigdy nie wyjrzeliście przez okno na 
obraz Matisse’a?” (tłum. Bohdan Zadura). Z jednej 
strony odrzucał kostyczną i napuszoną retorykę poe-
tów akademickich, z drugiej zaś – podobnie jak inni 
pisarze z nowojorskiej grupy – szukał inspiracji w sztu-
kach wizualnych (współpracował z Nell Blaine, Alem 
Leslie, Larrym Riversem, Aleksem Katzem). „Jego 
emocjonalna liryka – pisał Piotr Sommer – potrafi 
oddać prawdziwą spontaniczność doznań i ekscytację 
światem, wyróżnia ją również poczucie humoru”. Wydał 
m.in.: „Poems” (1953), „Permanently” (1960), „The 

Pleasures of Peace” (1969), „When the Sun Tries to Go On” (1974), „On the 
Edge” (1986), „One Train” (1994). Spod jego ręki wyszły także awangardowe 
sztuki teatralne („One Thousand Avant-Garde Plays”, 1988) oraz liczne 
teksty o pisaniu poezji.

niebieski numer „Literatury na Świecie” – ukazał się 
w październiku 1986 roku i niemal natychmiast wszedł na listę publikacji 
kanonicznych. Zaprojektowany i zredagowany przez Piotra Sommera 
tom był pierwszą tak obszerną prezentacją Nowojorskiej Szkoły Poetów 
w Polsce (wcześniej ukazały się nieliczne przekłady Bohdana Zadury z Johna 
Ashbery’ego i Franka O’Hary). 
Z dzisiejszej perspektywy trudno zrozumieć fenomen „niebieskiego numeru”, 
który bądź co bądź prezentował twórczość poetów funkcjonujących w litera-
ckim obiegu od kilku dekad. W odredaktorskim komentarzu Piotr Sommer 
wspominał, że w tomie nie ma żadnych „nowinek” – O’Hara zmarł 20 lat 
wcześniej, Ashbery od 11 lat cieszył się niepodważalną sławą giganta amery-
kańskiej poezji. Niemniej jednak ich twórczość była w Polsce nieznana. 
Wpływy zagraniczne w polskiej poezji istniały od zawsze, ale w XX wieku 
główne kanały inspiracji pochodziły z Francji i Rosji. Transportem amery-
kańskim przybywali do nas wielcy prekursorzy (Walt Whitman, Thomas S. 
Eliot, Ezra Pound, potem Robert Lowell i John Berryman). W 1986 roku 
z wolna otwierały się w polskiej poezji nowe możliwości, zrazu intuicyjnie 
realizowane przez młodych poetów, którzy kilka lat później zostali nazwani 
pokoleniem Brulionu. 

„Niebieski numer” padł na podatny grunt. Nigdy tak stosunkowo niewielka 
liczba wierszy nie zrobiła tak wiele dla tak licznej grupy autorów (trzeba 
też wspomnieć o sporach krytycznych z lat 90., w których padały – dla 
jednych uszczypliwe, dla innych nobilitujące – zarzuty o „oharyzm” lub 

„aszberyzm”).
Numer składał się z dwóch części. W pierwszej pojawiła się obszerna pre-
zentacja poezji Franka O’Hary. Obok przekładów wierszy (autorstwa Som-
mera) znalazły się znakomite szkice krytyczne Marjorie Perloff (wielbicielki 
O’Hary i autorki monografii jego poezji), Johna Ashbery’ego, Kennetha 
Kocha i Billa Berksona; wspomnienia przyjaciół (Larry’ego Riversa, Aleksa 
Katza, Mortona Feldmana); a także wywiad, który z O’Harą przeprowadził 
Edward Lucie-Smith. 
W części drugiej – która następowała po prezentacji prac malarskich 
Willema de Kooninga, Fairfielda Portera i Larry’ego Riversa – królował 
Ashbery ze swoimi wierszami, których sens przybliżały trzy szkice kry-
tyczne autorstwa Leslie Wolf i Davida Shapiro.  Ten ostatni kilkakroć 
wspomina o tym, że Ashes (jak nazywany jest przez przyjaciół) odkrywał 
nowe sposoby pisania podczas lektury europejskich poetów i prozaików 
awangardowych. 
To „odkrycie” stało się także udziałem pisarzy polskich za sprawą „nowo-
jorczyków”: najpierw augustiańskie wodze trzymał O’Hara, którego duch 
unosił się nad pierwszą połową lat 90., potem stery przejął Ashbery, który 
zwrócił uwagę polskich poetów i krytyków na coś, co zdaje się najbardziej 
oczywistym aspektem pisania, a jednak po wojnie było u nas raczej tłamszone 

– chodzi mianowicie o materialny, namacalny, zmysłowy charakter języka. 
W przywoływanym już komentarzu Sommer pisał, że „LnŚ” będzie      >

dziewczęta to nawet 
nie durne papugi.  
Są to kukły. Pod wpływem „milczącego idola” 
– krawieckiego manekina – wirują jak szpulki, 
lakierowaną, tanią nóżką depcą pedał maszyny 
i – pełne sieczki kiepskich romansów – marzą 
o wypchanym trocinami pierrocie.

Każdy nowojorczyk wydaje się mieć coś niesłychanie 
ważnego do załatwienia. wszyscy robią wszystko naraz – 
nerwowo, ale sprawnie. nikt na nikogo nie zwraca uwagi. 

trudno w to uwierzyć,  
ale nie można się potem od tego odzwyczaić.
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nju jork, nju jork

W połowie lat 
70. ubiegłego 

stulecia Nowy Jork 
był na krawędzi 

bankructwa. 
Rosnąca 

przestępczość 
odstraszała 

turystów i gnębiła 
mieszkańców. 

Policja była 
bezradna wobec 
ulicznych napaści.

(1969, z Johnem Ashberym) oraz „What’s for Dinner?” (1978). W 1979 roku 
przeprowadził się do Chelsea Hotel, gdzie mieszkał do śmierci.

Szkoła NowojorSka – po raz pierwszy frazą „Szkoła Nowo-
jorska” posłużył się malarz Robert Motherwell, określając za jej pomocą 
grupę abstrakcyjnych ekspresjonistów (m.in.: Jacksona Pollocka, Willema 
de Kooninga, Jane Frank, Marka Rothko, Larry’ego Riversa). 
Chciał w ten sposób złożyć żartobliwy hołd tym, którzy – jak uważał – wy-
prowadzili amerykańskie malarstwo z prowincjonalnej zapaści. Zależało 
mu także na odróżnieniu abstrakcyjnych ekspresjonistów od przedstawi-
cieli francuskiego modernizmu (nazywanych szkołą francuską: m.in. Paul 
Cézanne, Pablo Picasso i Henri Matisse), którzy w pierwszej połowie XX 
wieku odgrywali znaczącą rolę w zachodniej sztuce. Malarze nowojorscy 
wprowadzili do procesu twórczego zasadniczą innowację – zrezygnowali 
z zaprogramowanego działania na rzecz spontanicznych gestów, których 
końcowy efekt był nieprzewidywalny. 
Pod koniec lat 60. termin zaczął być stosowany także w odniesieniu do 
poetów, którzy od początku lat 50. mieszkali (z przerwami) i tworzyli 
w Nowym Jorku. Chodzi o Franka O’Harę, Johna Ashbery’ego, Kennetha 
Kocha, Jamesa Schuylera i Harry’ego Mathewsa (poetę i przede wszystkim 
prozaika, który został pierwszym amerykańskim członkiem eksperymental-
nej grupy francuskiej OuLiPo – Warsztat Literatury Potencjalnej). Ashbery, 
wyjaśniając sens frazy „nowojorska szkoła poetów”, pisał o programowym 
braku programu, podkreślając, że dla każdego z poetów określanych tym 
mianem znaczy ono coś innego. 
Niektórzy się od niego odżegnują, a to z dwóch powodów: po pierwsze, 
termin został wymyślony przez malarza, a nie poetę, a na dodatek w słow-
niku literackim pojawił się z powodów czysto merkantylnych za sprawą 
Johna Bernarda Myersa (dyrektora Tibor de Nagy Gallery), który wydawał 
książki „nowojorczyków” i za pomocą chwytliwego hasła (które zrobiło 

> wracać do Szkoły Nowojorskiej. I rzeczywiście: 
w 1994 roku (nr 3) ukazał się „czarny numer” z utworami 
Ashbery’ego, Elizabeth Bishop, Kocha, O’Hary, Schuy-
lera, Harry’ego Mathewsa i Edmunda White’a; w roku 
2006 (nr 7-8) otrzymaliśmy tom poświęcony wyłącznie 
Ashbery’emu; a rok później (nr 5-6) Jamesowi Schuy-
lerowi. 
Należy także wspomnieć o publikacjach książkowych: Frank 
O’Hara, „Twoja pojedynczość”, wybrał, przeł. i posłowiem 
opatrzył P. Sommer, PIW, Warszawa 1987; John Ashbery, 

„No i wiesz”, wybór B. Zadura, posłowie A. Sosnowski, przeł. 
P. Sommer, A. Sosnowski, B. Zadura, Fundacja „Literatura 
Światowa”, Warszawa-Duszniki Zdrój 1993; P. Sommer, 

„Artykuły pochodzenia zagranicznego. Antologia poezji 
amerykańskiej”, Marabut, Gdańsk 1996, której rozsze-
rzona wersja ze zrewidowanymi przekładami ukazała się 
pt. „O krok od nich. Przekłady z poetów amerykańskich”, 
Biuro Literackie, Wrocław 2006. 

„Niebieski numer” występował także jako rekwizyt w kilku 
wierszach. Wspomnę tylko o jednym – „Podwójnym Gon-
zalezie” Darka Foksa (z tomu „Misterny tren”, 1997) – a to 
ze względu na jego profetyczny charakter: drugim pis-
mem pojawiającym się w kawałku Foksa jest „Tygodnik 
Powszechny”. 

jameS Schuyler (1923–1991) – urodził się w Chi-
cago w stanie Illinois, ale dzieciństwo spędził w Waszyngto-
nie i miasteczku East Aurora niedaleko Buffalo. Nieustanne 
kłótnie z ojczymem i napięcia w szkole, której nie lubił, 
sprawiły, że dzieciństwo wspominał jako niekończące się 
pasmo udręk. Jedynym źródłem wytchnienia były dla niego 
wiersze Williama Carlosa Williamsa, Marianne Moore 
i Wallace’a Stevensa. 
Po dwóch latach spędzonych w protestanckim Bethany 
College (gdzie studiował anglistykę) i niecałym roku w ma-
rynarce, Schuyler przeprowadził się do Nowego Jorku. 
Kluczowe dla jego kariery poetyckiej było spotkanie z W. 
H. Audenem, który wprowadził go w nowojorskie kręgi 
artystyczne. Ze swoim partnerem Billem Aalto spędził 
kilka miesięcy z W. H. Audenem i Chesterem Kallma-
nem na wyspie Ischia we Włoszech. Pomagał Audenowi 
w przepisywaniu manuskryptów jego wierszy, nabierając 
przekonania – jak wspominał po latach – że „jeżeli to jest 
poezja, to [on] z pewnością żadnej poezji nigdy nie napisze” 
(tłum. Andrzej Sosnowski). Właśnie dlatego początkowo 
zajął się prozą. 
Jego trzy krótkie opowiadania ukazały się w 1951 roku 
w piśmie „Accent” obok wiersza Franka O’Hary pt. „Three-
Penny Opera”. Schuylerowi wiersz tak bardzo się spodobał, 
że niedługo później spotkał się z O’Harą, który swoim 
legendarnym entuzjazmem przekonał go, że pisanie poezji 
po Audenie ma sens. Pierwszy opublikowany wiersz Schuy-
lera pt. „Salute” powstał, gdy pisarz przebywał w szpitalu, 
dochodząc do siebie po załamaniu nerwowym (jednym 
z wielu). 
Relacja z O’Harą i Ashberym była bardzo silna (z tym 
pierwszym dzielił przez jakiś czas mieszkanie, z drugim 
napisał powieść „A Nest of Ninnies”). W latach 1951-61 
pracował w Museum of Modern Art, które odgrywało 
bardzo ważną rolę w życiu nowojorskich poetów. Powra-
cające później depresje uniemożliwiały mu podjęcie stałego 
zatrudnienia. 
Na początku lat 60. – po kolejnym załamaniu – zamieszkał 
z rodziną malarza Fairfielda Portera, z którym łączyła go 
głęboka przyjaźń (Porter inspirował jego wiersze i ilustrował 
jego książki). Dzięki niemu Schuyler próbował stworzyć 
język poetycki, za pomocą którego możliwe byłoby zawią-
zanie węzła pomiędzy wierszem a zmysłowym światem. 
Nie chodziło jednak o realistyczny opis rzeczywistości, lecz 
o umieszczenie wiersza w zewnętrznej wobec niego prze-
strzeni (zazwyczaj miejskiej). Prócz debiutanckiego arkusza 

„Salute” (1960) opublikował następujące tomy wierszy: 
„Freely Espousing” (1969), „Crystal Lithium” (1972), „Hymn 
to Life” (1974), „The Home Book” (1977, wiersze i proza), 
nagrodzony Pulitzerem „The Morning of the Poem” (1981) 
oraz „A Few Days” (1985). Wydał także trzy książki proza-
torskie: „Alfred and Guinevere” (1958), „A Nest of Ninnies” 

oszałamiającą karierę w sztukach wizualnych) 
chciał wypromować swoich poetów. 
Nie ma sensu streszczać dyskusji i sporów na 
temat inkryminowanego terminu, które były 
podejmowane przez kolejne pokolenia poetów 
i krytyków (m.in. Rona Padgetta i Davida Shapiro, 
którzy w 1970 roku zredagowali antologię „An 
Anthology of New York Poets”, rozmyślnie porzu-
cając słowo „szkoła”). Jak pisała Anne Waldman, 
parafrazując poetę Edwina Denby’ego: „Z czasem 
wszyscy o tym zapomnieli – o żarcie, od którego 
wszystko się zaczęło. No i Szkoła Nowojorska stała 
się zlepkiem poetów, poeci z miasta i z przedmieść 
zeszli się dzięki Frankowi O’Harze, a potem jeszcze 
z Zachodniego Wybrzeża, i byli ci malarze, a Frank 
tkwił w samym środku i łączył to wszystko w całość. 
Po jego śmierci grupa przestała mieć środek” (tłum. 
Jolanta Kozak). Ale fraza nie znikła – wciąż jest 
używana przez krytyków, historyków literatury 
i wiernych czytelników.

wSpółpraca – słynne zdanie O’Hary o wier-
szu, który powinien opuścić strony książki poety-
ckiej i wejść między ludzi, odnosi się nie tylko do 
samej poezji, ale także do sposobu jej pisania. 
Poeci nowojorscy bardzo chętnie współpracowali 
ze sobą, z artystami i malarzami, zmieniając proces 
twórczy w wydarzenie towarzyskie, w którym in-
tymna relacja między autorem a jego dziełem była 
wypierana przez intymną relację między artystami. 
Pisanie zmieniało się w ćwiczenie z nieprzewidy-
walności (końcowy efekt był uzależniony od inwen-
cji kilku osób, od zmiennego rytmu odczuwania 
i myślenia, od zaskakujących zderzeń różnych 
środków wyrazu). 
Ideę współpracy „nowojorczycy” przejęli od dada-
istów i surrealistów, którzy stworzyli cały wachlarz 
rozmaitych narzędzi kooperacji. Ich encyklopedię 
można znaleźć w drugim numerze (1961) pisma 

„Locus solus” (założonego przez Johna Ashbery’ego 

Nowojorska Szkoła Poetów: słowniczek
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John Ashbery
 
przełożył Andrzej SoSnowSki

Na północnej farmie
Gdzieś ktoś podróżuje z furią w twoją stronę,
Z niewiarygodną prędkością, dniami 
 i nocami,
Przez zamieć, skwar pustyni, potoki, ciasne 
 przełęcze.
Ale czy będzie wiedział, gdzie ma ciebie 
 szukać,
Czy cię rozpozna, kiedy cię zobaczy,
Da ci tę rzecz, którą ma dla ciebie?

Prawie nic nie rośnie w tych stronach,
Jednak spichlerze pękają od ziarna,
Ziarna w workach spiętrzonych pod strop.
Strumienie nabiegają słodyczą, sadłem ryb;
Ptaki zaciemniają niebo. Czy to wystarczy,
Że miska z mlekiem stoi w nocy na ganku,
Że czasem o nim myślimy, czasem 
I zawsze, w rozterce?

z tomu „a wave”, 1984 i

John Ashbery (1927) – najsłyn-
niejszy spośród nowojorskich poetów 
XX i XXI wieku, którego wpływ na 
poezję amerykańską jest zauważalny 
w niezliczonej liczbie kontynuatorów 
oraz naśladowców. Harold Bloom na-
pisał, że niektóre wiersze Ashbery’ego 
niemal natychmiast po napisaniu tra-
fiają na listę kanonicznych utworów 
literatury zachodniej. 
Poeta urodził się w Rochester 
w stanie Nowy Jork, gdzie uczęsz-
czał do szkoły średniej, mieszka-
jąc u dziadków (z rodzicami spę-
dzał wakacje na farmie niedale-
ko Sodus). Studiował w Deer- 
field Academy i na Uniwersytecie 
Harvarda (1945-49) – zaprzyjaźnił 
się tam z Frankiem O’Harą i Ken-
nethem Kochem. W 1951 roku na 
Uniwersytecie Columbia Ashbery 
napisał pracę magisterską o powieś-
ciach Henry’ego Greena. Przez czte-
ry lata pracował jako copywriter, by 
w 1955 roku wyjechać na dziesięć 
lat do Francji, gdzie najpierw zbierał 
materiały do nigdy nieukończonej 
rozprawy doktorskiej o Raymondzie 
Rousselu, a potem zajmował się kry-
tyką sztuki, współpracując z nowo-
jorskimi pismami: „New York Herald 
Tribune” oraz „Art International”. 
Przebywając we Francji, współtworzył 
dwa periodyki poświęcone literatu-
rze eksperymentalnej „Locus Solus” 
(1960; w redakcji znaleźli się Harry 
Mathews, Frank O’Hara, Kenneth 
Koch i James Schuyler) oraz „Art 
and Literature” (1963). 
Po powrocie do Nowego Jorku praco-
wał w „ARTNews”, a następnie uczył 
w Brooklyn College, City University 
(1974-90), Harvardzie (1989-90) 
oraz Bard College (od 1990). Do 
1975 roku opublikował kilka tomów 
poetyckich, które spotkały się z raczej 
chłodnym przyjęciem krytyki. Mowa 
o: „Turandot and Other Poems” (1953), 

„Some Trees” (1956), „The Tennis Court 
Oath” (1962), „Rivers and Mountains” 
(1966), „The Double Dream of Spring” 
(1970) oraz „Three Poems” (1972; poe-
maty prozą). Ale w 1975 za tom „A Self

-Portrait in a Convex Mirror” zebrał tri-
plet najbardziej prestiżowych nagród 
literackich w USA: National Book 
Award, National Books Critic Circle 
Award oraz Nagrodę Pulitzera. 
Od tamtej pory ukazało się przeszło 
dwadzieścia kolejnych książek, które 
ugruntowały jego pozycję najwybit-
niejszego poety współczesnej Ame-
ryki. Całą twórczość Ashbery’ego 
przenikają dwa – na pozór wyklu-
czające się – impulsy: rygorystyczne 
podejście do formy, która przyjmuje 
czasem postać klasyczną (sonet, pan-
tum, villanela) oraz eksperymentalne 
podejście do sensów poetyckiego sło-
wa, które układają się w nierozstrzy-
galne wzory. 
Wiersz Ashbery’ego – jak pisze An-
drzej Sosnowski – „nigdy nie jest cał-
kiem solipsystyczny ani też nie zwraca 
się bezpośrednio ku jakiejkolwiek »ze-
wnętrzności«; stanowi świadectwo 
nieustannego ruchu języka, który jest 
nieuchronnie uwikłany w świat, jaźń, 
jawę, sen, całość swojej historii i sam 
akt pisania utworu”.    

grzegorz Jankowicz

Na głowie cesarzowej

Zróbmy tu jakąś biurokrację.
Weźmy najpierw długie spisy starych rzeczy,
i nowe rzeczy w opakowaniach starych rzeczy.
Możemy pobrać wieżyczki i przewodni mur.
Niebawem cały kraj wespnie się na palce.

Za wszelką cenę ustawmy rzeczy w nocnym świetle,
pokątnie widoczne. Przyda się zgrzebność poezji,
tak częsta po dekadach milczenia. Wielu wezwie się
do raportu. Co znaczy, że pralnie dalej będą plajtować
na swój staroświecki sposób. Czy to jakoś pomaga,
że motory hamują z piskiem, żeby zapytać o drogę
lub kolorowe paciorki, tak że można iść dalej z wizytą
troszkę mniej niespokojnie, z lekkim sercem?

Już nikt nie ma pojęcia, o co tutaj chodzi.
Już na samym początku były złe przeczucia
lecz entuzjazm odjazdu wymiótł je zupełnie
w zielonych nagabywaniach wiosny.
Dostaliśmy fałszywe dane, na których
zbudowaliśmy nasze życie, pomost
wpuszczony daleko w głąb wezbranej rzeki.
Teraz nawet te źdźbła poznikały.

Dziś wieczór przyjęcie będzie lepsze niż zwykle.
Tylu tajemniczych gości. I deszcz, co się sączy
przez szlochające drzewa, tamten szalony skiff…
Inni przychodzili i odchodzili nie wyrządzając szkód.
Inni chwytali bądź czynili ciemność, długi szyb
w pierwszej katastrofie, której nikt nie widział.
Kłócili się. Dziś będzie inaczej. Lepiej dla ciebie?

z tomu „Hotel Lautréamont”, 1992 i

tłumaczenia pochodzą z jedynego jak do tej pory tomu   i
Johna ashbery’ego „no i wiesz”, wybór B. zadura, 
posłowie a. sosnowski, przeł. p. sommer, a. sosnowski, 
B. zadura, Fundacja „Literatura Światowa”, warszawa, 
duszniki zdrój 1993.  

i Harry’ego Mathewsa, a współreda-
gowanego przez pozostałych trzech 

„nowojorczyków”). 
Oto lista wybranych przykładów 
współpracy między nowojorskimi 
artystami. W 1950 roku John Ashbery 
wystąpił w filmie „Mounting Tension” 
Rudy’ego Burckhardta. Dwa lata póź-
niej Frank O’Hara napisał cykl wierszy 
dla Grace Hartigans, która użyła ich 
w swoich wierszo-obrazach „Oranges”. 
W tym samym roku Koch i O’Hara 
napisali wspólny wiersz – sestynę. 
Niedługo później Ashbery i Schuy-
ler rozpoczęli pracę nad powieścią 

„A Nest of Ninnies”. W 1954 Arthur 
Gold i Robert Fizdale, występujący 
w duecie fortepianowym, skompono-
wali kawałki musicalowe do tekstów 
O’Hary i Schuylera. Między rokiem 
1957 a 1960 O’Hara i Larry Rivers 
stworzyli serię litografii pt. „Stones”. 
W 1964 roku Joe Brainard narysował 
komiksy do tekstów Ashbery’ego, 
O’Hary, Kocha i Schuylera. Były jesz-
cze różne akcje teatralne. Słowem, miła 
zawierucha artystyczna z mnóstwem 
inspirujących pomysłów. Istotnym ele-
mentem współpracy między „nowo-
jorczykami” była szczególna dbałość 
o charakter relacji, które się między 
nimi zawiązywały. We wspomnieniach 
o O’Harze przewijają się trzy słowa, 
które doskonale oddają charakter tej 
współracy. Przyjaciele mówili, że był 
ciekawy, czuły i czujny.    

grzegorz jAnkowicz

 John Ashbery, nowy Jork, 2006 r. 
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Nowy Jork jest u Rotha 
centrum wszechświata,
z którego uciekają niemal wszyscy. 
Uciekają, by uświadomić sobie,
że gdzie indziej nie można żyć. 

możliwa jest tylko dzięki europejskiej 
naiwności: „To nawet w jakiś sposób 
rozczulające. Jego � lmy są puste, infan-
tylne... Nie ma w nich nawet embrionu 
myśli i jakiejkolwiek inwencji. Jego 
wizja środowiska intelektualistów to 
śmiechu warty stereotyp. On sam nie 
jest intelektualistą, ale konsumentem 
kultury... Nie wie nic o społeczeństwie, 
o którym mówi... Zupełnie nie rozu-
mie, jak naprawdę żyją ludzie, bo ich 
nie odmalowuje... To po prostu ka-
rykatura”. Amerykański pisarz ostro 
krytykuje twórcę, z którym – para-
doksalnie – wiele go łączy. Od bycia 
amerykańskim Żydem w Nowym 
Jorku, przez nieustannie eksploato-
wane w kolejnych książkach obsesje 
(na punkcie seksu, śmierci, Boga etc.), 
aż po błyskotliwe, szydercze poczucie 
humoru i pracoholizm (prawie co 
roku ma premierę nowy � lm Allena 
lub nowa powieść Rotha). 

Zwyczajny Manha� an
Niezależnie od tego, jak często wybu-
chaliśmy śmiechem w czasie lektury 
„Kompleksu Portnoya” i jak bardzo 
nie mogliśmy uwierzyć w realność 
pozanormatywnych, powszechnie 
uznawanych za niemoralne zacho-
wań tytułowego bohatera „Teatru 
Sabata” i jego kochanki, Roth trak-
tuje swoją twórczość z najwyższą 
powagą. Śmiech nigdy nie jest tutaj 
celem samym w sobie, bezpruderyjne 
i naturalistyczne opisy seksu nie służą 
podniecaniu samotnego czytelnika 
(taką mam przynajmniej nadzieję), 
a coś, co na pierwszy rzut oka okre-
ślić moglibyśmy jako skłonność pisa-
rza do przesady, tj. różnego rodzaju 
hiperbole i zamierzone zniekształce-
nia rzeczywistości, zamiast ułatwiać 
czytelnikowi zrozumienie utworu, 
rzecz jeszcze bardziej komplikują. 

Bohaterowie Rotha to mężczyźni 
i (rzadziej) kobiety z krwi i kości. 
Pomimo wszystkich przejaskrawień, 
dręczących ich fobii, ataków histerii, 
nagłych wybuchów płaczu, załamań 
i szaleństw. Akcja kolejnych powieści 
rozgrywa się z reguły w konkretnym 
„tu i teraz” – pisarz, nie szczędząc 
„detali z epoki” i obszernych dygre-
sji, umieszcza swe postaci w Nowym 
Jorku, Newark czy Jersey City na tle 
wydarzeń znanych z podręczników do 
nauczania historii i amerykanistyki (na 
podstawie książek Rotha można by 
wręcz sporządzić subiektywny prze-
gląd najważniejszych amerykańskich 

Nowojorskie  opowieści Rotha

 dla Lu

Po lekturze powieści Philipa Rotha trudno uwierzyć, że słowa 
„Nowy Jork to nie miejsce. Nowy Jork to stan umysłu” 

zostały wypowiedziane przez Woody’ego Allena, a nie autora 
„Kompleksu Portnoya”. Allen uchodzi za twórcę namiętnie opie-
wającego i idealizującego Nowy Jork, systematycznie pielęgnu-
jącego i rozpowszechniającego mit Miasta. Już tytuły niektórych 
jego � lmów (z „Manha� anem” i „Strzałami na Broadwayu” 
na czele) mają nas przekonać, który z nowojorskich artystów 
miłość do swojego miejsca traktuje priorytetowo. Jeśli wziąć 
jeszcze pod uwagę wywiady z Allenem, mówiącym o sobie 
jako o „modelowym nowojorczyku”, który poza granicami 
Manha� anu nie przeżyłby nawet 48 godzin, rywalizacja między 
nim a innymi twórcami wydaje się rozstrzygnięta. 

Philip Roth sam pomysł takiej konfrontacji uznałby za idio-
tyczny, a porównanie jego biogra� i i twórczości z życiorysem 
i dokonaniami artystycznymi Allena – za obraźliwe. Pierre 
Assouline, redaktor naczelny „Lire”, rozmawiał kilka lat temu 
z Rothem na temat roli Żydów w amerykańskiej kulturze 
i w pewnym momencie zapytał także o reżysera „Zeliga”. Ame-
rykański pisarz odpowiedział zdecydowanie, że Allen jest w tej 
kategorii najgorszym z możliwych przypadków, a jego sława 

prezydentów XX wieku). U Allena, sugeruje 
Roth, jest wprost przeciwnie: hiperbole uprasz-
czają przekaz, sprawiają, że jest bardziej lekko-
strawny czy wręcz pusty, poszczególne postaci 
to nieskomplikowane „typy”, a o zbiorowym 
portrecie Amerykanów odmalowanym w tych 
� lmach nawet nie ma sensu mówić. 

Nowy Jork Rotha jest miastem zdecydo-
wanie innym od tego, które znamy z obrazów 
Allena. Autor „Teatru Sabata” nie idealizuje 
Manha� anu, nie przedstawia go w ciepłych, 
kojących barwach i nie ogranicza się do portre-
towania nowojorskiego światka artystycznego. 
Częściej przygląda się „zwyczajnym” przedsta-
wicielom klasy średniej i beletryzuje biogra� e 
amerykańskich Żydów, których przodkowie 
opuścili Europę, by zacząć wszystko od nowa 
na zupełnie obcym kontynencie, czasami bez 
grosza przy duszy. 

Rodzice Davida Kepesha, profesora litera-
tury i głównego bohatera m.in. „Nauczyciela 
pożądania” i „Piersi”, prowadzili niewielki hotel 
w górach Catskill. Ojciec Natana Zuckermana, 
postaci najczęściej powracającej w twórczości 
Rotha i uznawanej za jego najwierniejsze alter 
ego, był ortopedą. Co do przodków samego 
Rotha, warto sięgnąć do „Dziedzictwa”, wstrzą-
sającej i bolesnej opowieści o ostatnich latach 
życia ojca Philipa, gdzie czytamy: „Mój dziadek 
Roth kształcił się na rabina w polskiej Galicji, 
w niewielkim miasteczku nieopodal Lwowa, ale 
gdy w tysiąc osiemset dziewięćdziesiątym siód-
mym roku przybył samotnie do Ameryki, bez 
żony i trzech synów (...), podjął pracę w fabryce 
kapeluszy, aby zarobić pieniądze i sprowadzić 
rodzinę”. Z kolei rodzice pisarza, podobnie jak 
i tytułowego bohatera „Kompleksu Portnoya”, 
pracowali jako agent ubezpieczeniowy (ojciec) 
i sekretarka biurowa (matka). 

Duchy, zwierzęta, ludzkie wraki 
Philip Roth urodził się 19 marca 1933 r. 
w Newark (największym mieście stanu New 
Jersey, oddalonym zaledwie osiem kilome-
trów od Manha� anu) i powszechnie uzna-
je się go dzisiaj za jednego z najwybitniej-
szych dwudziestowiecznych prozaików ame-
rykańskich. Część krytyków uważa, że jest 
autorem jednej, rozpisanej na wiele tomów, 
książki opowiadającej o... Philipie Rothcie. 
Pisarz w niektórych wywiadach przyznaje, 
że jego twórczość jest w całości bezwstydnie 
autobiogra� czna, w innych znowu odcina 
się zdecydowanie od jakichkolwiek związ-
ków pomiędzy życiem a twórczością (jak to 
sam określił: „światem spisanym i niespisa-
nym”), a przynajmniej zaznacza, że ewentu-
alne podobieństwa i tak nie mają znaczenia, 
gdyż to, co naprawdę istotne, jest literaturą. 

Akcja wielu utworów Rotha rozgrywa się 
w rodzinnym Newark, a jego bohaterowie – 
jak on sam – uczęszczali do szkoły średniej 
Weequahic, a następnie kontynuowali naukę 
na Uniwersytecie Chicagowskim, by w końcu 
znaleźć się w Nowym Jorku. Roth zdobył 
uznanie krytyki za sprawą debiutanckiego 
zbioru opowiadań „Goodbye, Columbus” 
(1959), ale ogromny rozgłos i miano pisarza 

PROFILE

Niedzielnego „New York Times’a” część nowojorczyków kupuje w sobotę – na Manha� anie w sprzedaży jest 
już późnym wieczorem. Lekturę zaczyna się jednak dopiero przy niedzielnym śniadaniu.
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Nowojorskie  opowieści Rotha
kultowego uzyskał dzięki wydanemu dziesięć lat 
później „Kompleksowi Portnoya” (zupełnie jak 
fikcyjny Zuckerman dzięki „Carnovsky’emu”). 
Kontrowersyjna powieść przez wielu czytelników, 
a także nadgorliwych stróżów moralności, którzy 
często nawet nie mieli jej w ręku, uznana została 
za niemoralną, pornograficzną i pełną nienawiści 
(Zuckerman wkrótce po wydaniu „Carnovsky’ego” 
otrzymuje anonimy, w których atakowany jest za 
„przedstawianie Żydów z punktu widzenia klienta 
peep-show, w atmosferze perwersji, opisywanie 
Żydów dopuszczających się cudzołóstwa, ekshi-
bicjonizmu, masturbacji, sodomii, fetyszyzmu 
i sutenerstwa”). 

Odnajdziemy tu większość wątków i tematów 
charakterystycznych dla całej twórczości Rotha. 
Bolesne dojrzewanie amerykańskiego Żyda 
w przeciętnej mieszczańskiej rodzinie. Proble-
my z nieokiełznaną seksualnością i hedonizmem 
(a w powieściach późniejszych: ze słabnącym 
popędem i impotencją), rozmytą tożsamością 
i kłopotliwą (nie)religijnością. Nieustanna reflek-
sja na temat zawodności i krótkiego okresu użyt-
kowania naszych schorowanych organizmów oraz 
absurdalności i okrucieństwa śmierci („konają-
ce zwierzęta” i „bezsilne ludzkie wraki”, których 
głównym celem od pewnego momentu stają się 
„uniki przed śmiercią, a całą treścią życia – rozkład 
ciała”). Problemy z komunikacją nawet (a może 
przede wszystkim) pomiędzy najbliższymi sobie 
osobami, nietrwałość więzi międzyludzkich, nie-
umiejętność kochania i dojmująca samotność 
każdego z nas (np. „Everyman”, „Oszustwo”, 
„Przeciwżycie”). Skomplikowany, wielowątko-
wy i niejednoznaczny portret amerykańskiego 
społeczeństwa (od mniej zobowiązującej „The 
Great American Novel” przez „Konające zwie-
rzę” aż do powieści niedawno przetłumaczonej 
na polski – „Duch wychodzi”) oraz opowieść 
o amerykańskiej historii, zarówno tej rzeczywi-
stej (epoka maccartyzmu w „Wyszłam za komu-
nistę”, wojna w Wietnamie w „Amerykańskiej 
sielance”), jak i alternatywnej (satyryczna „Nasza 
klika”, wstrząsający „Spisek przeciwko Amery-
ce”). Relacje między rzeczywistością a fikcją lite-
racką, biografią pisarza a jego wytworami wyob-
raźni. Gry i zabawy literackie, zmienianie masek 
i odgrywanie kolejnych ról na scenie, nawiązania 
inter- i metatekstualne oraz wplątane w główną 
narrację „wykłady” o istotnych dla Rotha twór-
cach (m.in. Kafce, Czechowie, Szekspirze, Primo 
Levim, Annie Frank). Wreszcie frapujące zma-
gania z Freudem, psychoanalizą i nowojorskimi 
psychoterapeutami.

Do powyższej listy należałoby jeszcze dopisać 
marzenie wielu bohaterów prozy Rotha o ucieczce 
– najczęściej „do” lub „z” Nowego Jorku. Postaci 
powracające w wielu książkach amerykańskiego 
pisarza (Zuckerman, Kepesh, sam Roth) właśnie na 
Manhattanie żyją, kochają się i rozwodzą, poddają 
kolejnym operacjom oraz spotykają na ulicach 
wszelkiej maści fanatyków i wariatów. 

Nowy Jork jest w tych powieściach czymś 
w rodzaju centrum wszechświata, ale Roth 
wyprawia swoich bohaterów w drogę często i – 
mimo wszystko – chętnie. To z Nowego Jorku 
Kepesh wyrusza z Claire do północnych Włoch 
i czeskiej Pragi, gdzie we śnie odwiedza 80-letnią 
prostytutkę Kafki („Nauczyciel pożądania”). To 
Nowy Jork opuszcza Zuckerman, by zamieszkać 
w Londynie z ciężarną żoną („Przeciwżycie”). To 

z Miasta Roth wylatuje do Jerozolimy, by 
skonfrontować się ze swoim rozkochanym 
w idei „neo-diasporyzmu” sobowtórem, 
a także obserwować izraelski proces Johna 
Demianiuka („Operacja Shylock”). 

Nowy Jork jako centrum 
wszechświata
Jak zauważyła w świetnym „Przewodniku 
niepraktycznym” po Nowym Jorku inna 
wierna obywatelka Miasta, Kamila Sła-
wińska: „Kiedy nowojorczyk wyjeżdża 
ze swojego Miasta na zawsze, choćby był 
dotąd nim zmęczony i znudzony ponad 
wszelką miarę, z nagłym przerażeniem 
zaczyna rozumieć, że utracił kawałek sie-
bie. (...) A kiedy zabrać im ten szum krwi 
w uszach, ten nieustający kołowrót zda-
rzeń i wrażeń, przystają nagle, opuszczeni, 
smutni, mimo najlepszych chęci na nowe, 
inne życie – ze złamanym sercem. Mogą 
się do tego nie przyznać, kiedy inni pyta-
ją, są na to zbyt twardzi i zbyt dumni, ale 
nie śpią po nocach, patrzą w stronę Big 
Apple i jęczą, jak Francis Scott Fitzge-
rald, kiedy utracił swoje czarodziejskie 
Miasto: Come back, come back, o glittering 
and white!”.

Trudno więc się dziwić, że „nowojorscy 
uciekinierzy” opisani przez Rotha prędzej 
czy później podejmują decyzję o swoim 
powrocie. Zuckerman pojawia się na 
Manhattanie po 11 latach ukrywania się 
z dala od cywilizacji i szybko dochodzi 
do wniosku, że powtórne pojawienie się 
na Upper East Side, spacery po Central 
Parku i Szóstej Alei są jego symbolicznym 
zmartwychwstaniem, ostatnią próbą re-
animacji („Duch wychodzi”). Roth po 
dziesięciu latach życia w londyńskim domu 
żony i własnym w Connecticut, wraca na 
Manhattan, zamieszkuje w Hotelu Essex 
i płacze nad zdjęciami mózgu swojego ojca 
zaatakowanego przez nowotwór („Dzie-
dzictwo”). W 1994 r. powraca do Nowego 
Jorku także Sabat, który 30 lat wcześniej 
na ulicach Manhattanu działał ze swym 
Teatrem Nieprzyzwoitości. 

Przerażony odnotowuje, że Nowy Jork 
w dalszym ciągu „stoi tak, jak stał”, choć 
z miejsca wrogiego rozsądkowi i nor-
malnemu życiu obywateli przemienił się 
przez te 30 lat w „miasto, które do per-
fekcji doprowadziło sztukę uśmiercania 
duszy”: „Stare, dobre czasy nowojorczy-
cy umieszczali nie dawniej jak trzy lata 
temu; w takim tempie narastały zepsucie, 
przemoc i przyśpieszał kalejdoskop nie-
normalnych zachowań. Wystawa degra-
dacji, zalewana mętami ze slumsów, wię-
zień i szpitali wariatów z obydwu półkul, 
cierpiąca pod tyranią bandytów, mania-
ków i młodzieżowych gangów, które za 
parę trampek obróciłyby w perzynę cały 

świat”. Mimo tego Sabat nie zamierza określać 
Nowego Jorku mianem Piekła: „po pierwsze 
dlatego, że piekłem jest każde wielkie miasto; 
po drugie, jeżeli kogoś nie interesowały co 
bardziej malownicze wybryki ludzkości, to po 
co tam w ogóle tkwił?” („Teatr Sabata”). 

W wywiadzie dla „Paris Review” Roth 
wspominał beztroskie lata 60. spędzone na 
Manhattanie i zarzekał się, że nigdy wcześniej 
ani później nie czuł się tak wolny jak wtedy 
i nie zamieniłby tego okresu swojego życia na 
żaden inny. Ku mej nieskrywanej radości, autor 
„Lekcji anatomii” jak dotąd nie zdecydował się 
na bezpowrotne porzucenie Miasta i w dalszym 
ciągu – w ramach nieoficjalnych zawodów 
z Fitzgeraldem, Allenem, Austerem i innymi 
artystami śniącymi swój New Yorker dream 
– dostarcza nam kolejnych „nowojorskich 
opowieści”. I choć nie istnieją w tej konkurencji 
żadne obiektywne kryteria oceny, chyba nie 
ulega niczyjej wątpliwości, że powieści Rotha 
znajdują się w ścisłej czołówce.     

Reklama

PhiliP Roth nie idealizuje 
nowego joRku, 
nie przedstawia go w ciepłych, kojących 
barwach i nie ogranicza się 
do portretowania nowojorskiego 
światka artystycznego. Przygląda 
się zwykłym mieszkańcom Miasta, 
których losy śledzimy z obsesyjnym 
zainteresowaniem.

Małgorzata Wałejko 
Zbigniew Nosowski
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Zapraszamy do słuchania audycji „Pod tytułem – program o książkach i czytaniu” 
Romana Kurkiewicza w każdą niedzielę od 15.00 do 17.00 w toK fm
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Łukasz orbitowski

Jack ketchum, 
„straceni”, 

papierowy księżyc, 
słupsk 2010 

Elvis musi odejść
Lata sześćdziesiąte. Chłopak ma zespół, chatę, częstuje zio-
łem, kobiety na niego lecą. Żyć, nie umierać. a jednak... 

W USA Jack Ketchum jest umiarkowanego kultu – 
znaczy to, że z zapałem czytają go studenci, osią-

ga średnie nakłady i zapewne dorabia, prowadząc kursy 
kreatywnego pisania. Doczekał się czterech ekranizacji, 
z czego jedna, „Red” z Brianem Coxem (opowieść o sta-
rym człowieku daremnie dochodzącym sprawiedliwości 
za poniesioną krzywdę), plasuje się w rejonach arcydzie-
ła. Na okładce „Straconych” widnieje polecanka samego 
Stephena Kinga, co nastraja optymistycznie. Tymczasem 
powieść jest kawałem morderczej prozy w stylu wczesne-
go Cormacka McCarthy’ego. 

Lata sześćdziesiąte. Ray zyskał status lokalnej gwiazdy. 
Mieszka w jednym z tych bliźniaczych miasteczek, któ-
re ukochali sobie tamtejsi pisarze i filmowcy. Chłopak ma 
lat dwadzieścia parę, szkoły nie skończył, za to odpico-
wał sobie brykę na wysoki połysk, zadaje szyku fryzurą 
i błyszczącym obuwiem kowbojskim. Diluje trawą, a że 
jego klientela rekrutuje się z lokalnej szkoły średniej, Ray 
szybko zostaje idolem młodzieży. Ma zespół, chatę, czę-

stuje ziołem, kobiety na niego lecą, faceci 
pragną się do niego upodobnić. Żyć, nie 
umierać. 

Niestety parę lat wcześniej Ray otwo-
rzył ogień do dwóch przypadkowo napot-
kanych dziewczyn. Jedna zmarła na miej-
scu, druga w szpitalu. Miejscowy gliniarz 
świetnie wie, że to Ray jest winny, ale 
któż by zeznawał przeciwko tak uroczemu 
młodzieńcowi?

Status lokalnego Elvisa nie może być 
wieczny, z czego Ray bardzo długo nie 
zdaje sobie sprawy. Niezrozumiałe dla 
niego zachowania ludzkie zaczynają się 
mnożyć, psując dobry humor. Bo jak 
kobieta może odmówić mu szybkiej rand-
ki? Kolega oszukać na zielsku? Kochanka 
odejść do innego? Doświadcza w ten spo-
sób normalnej dla innych obcości, nie-
przystawalności świata, nabrylantowana 
fryzura traci status boskiej korony, otwie-

ra się perspektywa dorosłości, dla niego zupełnie niewy-
obrażalna. Od pierwszych stron wiadomo, że facet pęk-
nie, a strzelba, raz tylko użyta, opuści bezpieczną skrytkę. 
Ketchum pisze mocno i seksualnie, ale unika przesady, 
rozwleczenia przemocy typowego dla prozy gatunkowej. 
W zamian oferuje banalność okrucieństwa, podkreśloną 
jeszcze prawdziwie gorzkim zakończeniem.

„Straceni” stanowią próbę dekonstrukcji mitu złotych 
lat 60. Znamy jego części składowe: trawka, wolna miłość, 
ucieczka od małomiasteczkowej moralności, muzyka. 
Trawa jednak okazuje się tanią używką, której rozdawni-
ctwo pozwala trzymać młodych naiwnych w emocjonal-
nym szachu, wolna miłość to brudny seks w zaimprowi-
zowanym haremie prymitywnego dwudziestoparolatka, 
muzyką nikt się nie przejmuje, a ucieczka od tradycyjnej 
moralności okazuje się morderczą fikcją. Dwie dziewczy-
ny giną od kul Raya tylko dlatego, że są lesbijkami, czy-
taj: znajdują się poza jego zasięgiem. Jak refren, na rów-
nych prawach z piosenkami Stonesów, powraca morder-
stwo Sharon Tate i innych. Całość, spreparowana przez 
inteligentnego, przejętego światem rzemiechę, jest szcze-
gólnym świadectwem tamtych czasów, zapewne prze-
rysowanym – ale opowieści o tym, jak wszyscy się wów-
czas kochali, są również przesadzone. Szkoda też, żeby 
Ketchum w Polsce się nie przebił. Przy odrobinie szczęś-
cia winien dochrapać się statusu Chucka Palahniuka.    

rozkoszna rozpacz

„StRaceni” 
stanowią próbę dekonstrukcji 
mitu złotych lat 60. Znamy 
jego części składowe: trawka, 
wolna miłość, ucieczka od 
małomiasteczkowej moralności, 
muzyka. Wszystko to okazuje się 
iluzją.

WaloRem PoWieści 
eggeRSa 
jest komentarz zespolony 
z właściwym tekstem. 
Formalnie mamy 
do czynienia 
z pamiętnikiem, wyraźnie 
nawiązującym 
do biografii pisarza, 
jednak trudno stwierdzić, 
gdzie kończy się prawda,  
a zaczyna fikcja.

Nikt dotąd nie zauważył, że powstanie społeczeństwa singli 
doprowadzi do całkowitego i spektakularnego upadku 
literatury.

Singiel ze swej natury przypomina monadę Leibniza. 
Dokonał zerwania tradycyjnych więzi, oddalając się 

od rodziców i dziadów. Reszta dawnych struktur fami-
lijnych utraciła spoiwo oparte na powinnościach. Nowe 
więzy wspierają się na fundamencie przyjemności i wza-
jemnych korzyści. Brat nie różni się od kumpla, matka zaś 
od pomarszczonej koleżanki z biura. Nie wiem, czy świat 
tak przekształcony będzie mi się podobał, za to wieszczę 
upadek prozy, bo, jeśli skreślimy prosty romans oraz strze-
laninę, okaże się, że właściwym tematem literatury są sto-
sunki międzyludzkie, miłość, wdzięczność, powinność 
i zdrady. Z perspektywy singla tragedia Romea i Julii jest 
czystym absurdem. 

Fabuła „Wstrząsającego dzieła kulejącego geniusza” 
rozpoczyna się jak klasyczna tragedia. Dave traci rodzi-
ców (na szczęście nie wskutek  wypadku samochodo-

wego, wówczas należałoby powieść odło-
żyć) i staje wobec konieczności zaopiekowa-
nia się młodszym bratem. Od lekkoducha 
oczekuje się dojrzałości, dzięki której będzie 
mógł wprowadzić smarkacza w społeczeń-
stwo. Dave nie wychodzi tym oczekiwaniom 
naprzeciw.

Najpierw jesteśmy świadkami szalonej 
jazdy przez Stany Zjednoczone, gdzie bra-
cia odreagowują osierocenie, a także cieszą 
się, w ciut wstydliwy sposób, uzyskaną wol-
nością i pieniędzmi, które przesadnie ciułał 
zapobiegliwy ojciec. Potem Dave podejmuje 
próbę sprostania obcym sobie obowiązkom 
wychowawczym przy jednoczesnym zacho-
waniu własnego życia. A życie to naprawdę 
wesołe: dorywcza, choć nieźle płatna pra-
ca artysty, kolejne dziewczyny, skręt oraz 
wódeczka. Wszystko podszywa rozpacz natu-
ry egzystencjalnej, która zwykła towarzyszyć 
ludziom niezależnie od ich statusu, majątku, 
pracy, rodziny. Eggers nie lamentuje, prze-
ciwnie, droga obrana przez braci wydaje się 
jedyną możliwą, zgodną z dwoma charakte-
rami: kształtowanym i kształtującym. W oso-

bie narratora (być może tożsamego z autorem) otrzymu-
jemy więc formę przejściową – pół-singla, zadowolone-
go z własnego statusu, zdolnego sprostać obowiązkom 
i przyjemnościom. Forma ta, swoista odnoga filtracyjna 
ewolucji społecznej, nie ma jednak szans na przetrwanie. 

Osobnym walorem powieści Eggersa jest komentarz 
zespolony z właściwym tekstem. Formalnie mamy do 
czynienia z pamiętnikiem, wyraźnie nawiązującym do 
biografii pisarza, jednak trudno stwierdzić, gdzie kończy 
się prawda, a zaczyna fikcja. Sam Eggers jeszcze to plą-
cze. Najpierw, w zabawnym wstępie, podaje klucze inter-
pretacyjne do swojego dziełka, wykorzystując przy tym 
popularną wersję Freuda i nabijając się srodze z nawyków 
interpretacyjnych właściwych amerykańskim krytykom 
literackim. Następnie wskazuje te fragmenty powieści, 
które należałoby pominąć, gdyż zwyczajnie nie posiada-
ją sensu. Pisarz ubiega drwinę czytelnika i interpretatora. 
W ten oryginalny sposób Eggers osiągnął, co chciał, zmu-
szając każdego, by „Wstrząsające dzieło kulejącego geniu-
sza” potraktował poważnie.  

Dave Eggers, 
„Wstrząsające dzieło 
kulejącego geniusza”, 

zysk i s-ka, warszawa 2010

dwie strony
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EPIGON PATROSZY 
ORYGINAŁ
i tworzy z niego literackie 
monstrum. „Zmierzch” 
odmienił ten stan rzeczy. 
Utwory Stephanie Meyer są 
bowiem tak fatalne, że nikt 
w marności im nie dorówna.

Rachel Hawkins, 
„Dziewczyny z Hex Hall”, 

Otwarte, Kraków 2010

W przebraniu 
czarownicy
Pisanie książek dla młodzieży to ciężki kawałek 
chleba – młodzi przecież piją, palą i tęsknią do 
seksu, a nawet, o zgrozo, miłość uprawiają.

Tkwimy w niewoli popkultury. Żeby wyrwać 
się z tego więzienia, trzeba umknąć na 

pustynię, gdzie, wzorem średniowiecznych 
mnichów, można prowadzić rozmowy z fen-
kiem i skorpionem. Wszechobecne konsekwen-
cje cyklu powieściowego „Zmierzch” czynią 
tę perspektywę wyjątkowo atrakcyjną. Taki 
cykl o Harrym Po� erze, wyklinany jeszcze nie-
dawno za grafomanię i satanizm, dziś wyda-
je się czymś zaskakująco przyjemnym (diabła 
w powieściach nie dostrzegłem, grafomanii 
tym bardziej). Nastolatki pragnęły nauczyć się 
czarów, dziś jednak śnią o wampirach, wilkoła-
kach, odnosząc się życzliwie do smutku i wszel-
kiej bladości.

W naturalny sposób sukces każdego cyklu 
powieściowego obradza epigonami. Cechą 
konstytuującą epigona jest marność, albo-
wiem żeruje on na cudzym dorobku, patroszy 
go i tworzy literackie monstrum, niby-książ-
kę. „Zmierzch” odmienił ten stan rzeczy, dając 
nową jakość. Utwory Stephanie Meyer są 
bowiem tak fatalne, że nikt w marności im nie 
dorówna. Ogrom powieści nawiązujących do 
„Zmierzchu” prezentuje poziom o wiele wyższy 
od pierwowzoru – niby żadna sztuka, a jednak 
pierwszy taki przypadek w historii. 

„Dziewczyny z Hex Hall” Rachel Hawkins 
szczególnie wyróżniają się na tym tle. 
Nastoletnia Sophie jest czarownicą, przez co 
nieustannie musi zmieniać szkołę. Ostatecznie 
ląduje w Hex Hall, instytucji dla dziwadeł 
wszelkiej maści. Wampiry, wilkołaki, wiedźmy, 

wszystko, co chcecie. Staje tam 
przed problemami właściwy-
mi jej rówieśniczkom. Musi 
dogadać się z bandą wrednych 
koleżanek, narozrabiać, ale 
i umknąć nauczycielce, któ-
ra się na nią uwzięła, oraz – to 
najważniejsze – zdobyć ser-
ce najprzystojniejszego chło-
paka w szkole. Pal sześć, że to 
potwór. 

Pisanie książek dla młodzieży 
to ciężki kawałek chleba – mło-
dzi przecież piją, palą i tęsk-
nią do seksu, a nawet, o zgro-
zo, miłość uprawiają. Meyer 
udała, że te zjawiska nie mają 
miejsca i amerykańskie szko-
ły zaludnione są przez świę-
tych; trudno jednak zaofero-
wać nieletnim powieść poświę-
coną temu, co dla młodzieży 
najciekawsze, czyli dorosłym 
przyjemnościom. Hawkins 
rozmyślnie wybrała inną dro-
gę – nie udaje, że pewne rze-
czy się nie dzieją, ale zarazem 
unika ich eksponowania. Jej 
czarownice są nastolatkami 
i problemy mają nastoletnie, 
odkrywanie mocy magicznych 
jest tutaj metaforą dojrzewa-
nia. Za pomocą fantastyczne-
go kostiumu udało się autor-
ce oddać marzenia, troski oraz 
zagubienie młodego pokolenia. 
Rodzicom ku pamięci.    

Młodość żywych trupów
Podejrzewam, że Truman Capote już w kołysce objawił się pisarzem 
i kwilił prawdziwą literaturą.

Fabuła jest prosta. Straciwszy matkę, młodzieniec o imieniu Joel 
wyrusza samodzielnie w podróż do wielkiego nigdzie. Tam, wśród 

bagien Luizjany, żyje jego ojciec. Na miejscu tatuś okazuje się obojęt-
nym kaleką, otoczonym przez potrzaskanych ludzi: zimną gospody-
nię, pomoc domową z blizną na szyi i tłustego Randolpha, malarza 
zamkniętego we własnym świecie. Joelem nikt się nie interesuje. 

„Inne głosy, inne ściany” Trumana Capote’a są świadectwem 
podwójnej zamierzchłości. Ta Ameryka zapewne już nie istnie-
je: domy tonące na bagnach znikły, a jeśli są, zamieszkują je jedynie 
duchy. Hotel w Neon City należy dziś do jednej z popularnych sie-

ci motelowych, dzieci z okolicznych domów obowiązko-
wo posyłane są do szkoły, a w sklepach i na stacji benzyno-
wej w niedzielę nie można kupić piwa. Tak to wygląda. Losy 
Joela wywodzą się z czasów jeszcze bardziej pradawnych, kie-
dy dzieciństwo w ogóle nie istniało, człowiek najpierw był 
wrzeszczącym różowym stworkiem, a zaraz potem mniej-
szym dorosłym, dzielącym problemy starszych.

W ostatniej scenie powieści dokonuje się przeobrażenie – 
wracający do domu „chłopiec” staje się „mężczyzną” w sposób 
ostateczny. Sens tego procesu różni się od klasycznego doj-
rzewania – wolność u Trumana Capote’a to nic więcej jak zro-
zumienie konieczności. Joel, świadom, że wszystkie sposoby 
zmiany sytuacji zawiodły, że każda próba może zakończyć się
tragicznie, dołącza do grupy ludzkich upiorów zamieszkują-
cych dom na bagnach. Zamiast ciągu dzieciństwo-dorosłość 
Capote przedkłada nam parę ruch-bezruch, do której wielo-
krotnie będzie powracał w kolejnych utworach.  

AMERYKA 
OPISYWANA PRZEZ 
CAPOTE ZAPEWNE 
JUŻ NIE ISTNIEJE:
domy tonące na 
bagnach znikły, a jeśli są, 
zamieszkują je jedynie 
duchy.

Truman Capote,
„Inne głosy, inne ściany”, 

Albatros, Szczecin 2010
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Śmiertelność chłopców polskich

         
         „Wąż w kaplicy” to 
trzynasta powieść Tomasza Piątka. Jednak nie feralna liczba 
przesądza o wyjątkowości tej pozycji. Piątek podarował nam 
powieść żarliwą i przewrotną, być może najlepszą w dotych-
czasowym dorobku. To kolejny głos w długiej i wielowątkowej 
dyskusji o sensie straceńczej śmierci i kulcie męczeństwa za 
narodową sprawę. 

Nie jest to oczywiście temat nowy. 
Skąd się bierze polska samobój-

cza odwaga i chłopięce męstwo, dlacze-
go Polacy tak ochoczo składają na ołta-
rzu ojczyzny swych najlepszych synów, 
z jakiego powodu są kochankami śmier-
ci etc. – o to wszystko pytano, jak wiemy, 
wielokrotnie, a niekiedy obsesyjnie (np. 
w „Kinderszenen” Rymkiewicza). Mimo 
to rzecz Piątka brzmi zadziwiająco świe-
żo, niemal odnowicielsko. 

Mamy tu do czynienia ze starym, 
sprawdzonym chwytem literackim – opo-
wieścią obcego, który pragnie zrozumieć 
lokalność. Dobrze – i tak jest u Piątka – 
jeśli ten obcy sam ma kłopoty z tożsamoś-
cią. Kiedy jest się austriacko-szwajcarsko- 
-włoskim chłopcem wzrastającym w 
cesarsko-królewskim Krakowie, mówią-
cym płynnie i naprzemiennie w trzech 
językach, trudno o silną narodową i kul-
turową identyfikację. Ten zrazu chłopiec, 
a później dojrzały mężczyzna to Andreas 
Issli. Fabuła „Węża w kaplicy” jest rozwi-
jana jako jego wspomnienie. 

W ekspozycji widzimy narratora-boha-
tera, który po II wojnie światowej osiadł 
w Argentynie. To były nazista, przerzuco-
ny do Ameryki przez urzędników Waty-
kanu, oczywiście za niemałe pieniądze 
ze szwajcarskiego konta. Issli snuje opo-
wieść o swoim życiu, a w centrum tej nar-
racji znajduje się sprawa polska. Piątek co 
rusz finguje zdziwienie opowiadacza. To, 
co swojskie (polskie, arcypolskie), musi 
zostać przedstawione jako niezrozumiałe, 
a nawet egzotyczne. 

Kraków z połowy XIX wieku jest tedy 
dusznym, zapyziałym miastem „wąsa-
tych i wąsikowatych Polaków, ze sporą 
domieszką Żydów, Ormian, Czechów 

i ludzi niemieckojęzycznych”. To wówczas 
– dokładnie w roku 1845 – szwajcarski 
dziadek Andreasa przybył do Krakowa, 
by rozwinąć cukierniczy interes. Natych-
miast zderzył się z polskim żywiołem – 
właśnie wybuchło powstanie krakow-
skie. Co znamienne – ten i kolejne zrywy 
narodowowyzwoleńcze Polaków ujmo-
wane są przez Piątka wyłącznie w kate-
goriach klasowych, w duchu lewicowo- 
-rewolucyjnym; mniej więcej tak, jak to 
rozpisał Leon Kruczkowski w „Kordia-
nie i chamie”. Dość powiedzieć, że przo-
dek Andreasa wzbogacił się w chwili, kie-
dy „cesarz zwolnił chłopów z pańszczy-
zny”, a „pozbawiona niewolników pol-
ska szlachta zaczęła na swych majątkach 
bankrutować”. Potęga rodu Issli wyrosła 
na ziemiach i lasach kupowanych za bez-
cen od polskich bankrutów. 

Wracam do historii Andreasa. Jego 
ojciec, po części z dobroci serca, po czę-
ści z troski o interesy (te idą świetnie, sta-
ry Issli jest już milionerem ożenionym 
z piękną Włoszką), pragnie „zbliżyć się 
do krakowskich Polaków”, toteż posyła 
chłopca do polskiego gimnazjum. Tam 
Andreas zaprzyjaźnia się z Jankiem. Mię-
dzy chłopcami powstaje niezwykle silna 
więź, do pewnego stopnia nacechowa-
na homoerotycznie. Janek, szlachetny 
chłopiec z patriotycznej, katolickiej rodzi-
ny (Issli jest protestantem), wprowadza 
przyjaciela w obcy świat. Ścieżka eduka-
cyjna, swoisty bildung, ma swoje etapy 
– jest lekcja sportu, polskiej religijności, 
wreszcie lekcja romantycznego patrioty-
zmu, a po drodze wprowadzenie w pol-
skie obyczaje i historię. Nasz obcy odkry-
wa uroki polskiego idiomu, stopniowo 
przekonuje się, że Polacy bynajmniej nie 
są rozmodlonymi ciemniakami rozsma-
kowanymi w bigosie. 

Mamy zatem ambiwalencję – swoj-
skość jest czymś, co przeraża i jednocześ-
nie fascynuje. Andreasowi, chłopcu nad 
wyraz bystremu, czytującemu do podusz-
ki pisma Nietzschego i Freuda (oczywi-
ście w niemieckich oryginałach), przy-

padł do gustu nawet polski mesjanizm. 
Janek objaśnia: „Polska jest jak Pan Jezus, 
poświęca się za grzechy wszystkich ludzi. 
A Polak poświęca się za Polskę”. Po przy-
toczeniu tych słów Andreas zauważa: 
„I stał się mi drogi, najdroższy, i tak jest 
do dzisiaj. Nawet teraz nie przeklinam 
go za to, czego mnie nauczył – słów i zna-
czeń, świętych i świetlistych”.

I byłby się nasz bohater nawrócił na 
polskość, zanurzył w niej bez reszty, gdy-
by nie zdarzenie, które stało się momen-
tem zwrotnym w jego biografii. Oto 
wybucha I wojna światowa. Janek staje 
w pierwszym szeregu strzeleckiej gro-
mady. Andreasa próbują powstrzymać 
rodzice („Nie. Nie wydasz swojego mło-
dego życia na pastwę bezrozumnej waś-
ni plemion i cesarzów”), lecz po chwili 
ulegają. Chłopcy – obaj świeżo po matu-
rze – spotykają się w miejscu pierwszej 
potyczki legionistów z Rosjanami. Janek 
ginie w absurdalnych okolicznościach, 
wiedziony pragnieniem pięknej, arcypol-
skiej śmierci. Dla Andreasa jest to szok. 
Za wszelką cenę pragnie rozwikłać zagad-
kę bezsensownej, poniekąd samobójczej 
śmierci przyjaciela. Z góry też zakłada, że 
ma do czynienia nie z pojedynczym przy-
padkiem straceńczego, patriotycznego 
szału, lecz z ofiarą... polskiego ducha.

Issli sporo już wie (np. o katolickim kul-
cie Chrystusa Ukrzyżowanego, o polskiej 
mistyce), ale jednak za mało. Podejmuje 
więc w Wiedniu studia z zakresu psychia-
trii. Dyskutuje z Freudem o popędzie 
śmierci. Tu jednak wiedeński doktor jest 
bezradny. Owszem, ma wyrobiony pogląd 
na „bezsensowne zabijanie się”, ale poje-
dynczego człowieka. Powiada, zwracając 
się do naszego bohatera: „Ja leczę ludzi. 
Jeśli interesują pana dusze narodów, zbio-
rowe nieświadomości i absurdalne bóstwa 
zniszczenia, to obawiam się, że musi pan 
jechać do Szwajcarii”. Następnym konsul-
tantem będzie więc Jung. Okaże się równie 
bezradny: „Nieświadomość zbiorowa nie 
popełnia samobójstwa”. 

Jung ma jednak znajomego – Matthiasa 
Heinricha Göringa, prominentnego psy-
chologa nowych Niemiec, kuzyna hitle-
rowskiego dygnitarza. Rozmowa o śmier-
ci i zniszczeniu, tym razem przepuszczo-
na przez założenia ideologiczne faszy-
zmu i mitologię germańską, zyskuje nowy 
wymiar. Dowiadujemy się m.in., że wyż-
szość Niemców na Polakami ma polegać 
na tym, iż śmierć (w służbie narodu) tych 
pierwszych „daje plon”, natomiast ofiara 
tych drugich jest bezowocna. 

Issli, cały czas nie mogąc pogodzić się 
ze śmiercią ukochanego przyjaciela,  po-
dejmuje, już w hitlerowskim mundurze, 
badania nad psychiką Polaków. Swoim 
mocodawcom tłumaczy: „Jeżeli zapanu-
jemy nad psychiką szczurów, to będziemy 

mogli nimi rządzić (...) bez buntów, zama-
chów, dywersji”. Tak naprawdę powoduje 
nim szlachetny zamiar – chce ocalić nowe 
pokolenie polskich chłopców. Wśród nich 
są naśladowcy Janka (jesteśmy w okupo-
wanej Warszawie). Na przykład młodziutki 
poeta i konspirator, Krzysztof Kamil Ba-
czyński. To on, aresztowany przez gestapo 
na polecenie Andreasa, staje się królikiem 
doświadczalnym. Doktor, posiadający peł-
nomocnictwa samego gubernatora Franka, 
chce mu wyprać mózg. Pyta retorycznie: 
„Czy nie myślisz, że dla twojej ojczyzny 
byłoby lepiej, gdybyś żył? Gdybyś dalej 
pisał wiersze albo jakieś artykuły, albo 
chociaż uczył dzieci w szkole?”. Grochem 
o ścianę. Nie przekonał chłopca, nie ocalił 
mu życia.

Finał „Węża w kaplicy” jest bez mała 
brawurowy. Ponownie jesteśmy w Bue-
nos Aires, gdzie Issli przysłuchuje się 
kawiarnianym wywodom Gombrowi-
cza. Przerywa perorę pisarza o powodach, 
dla których Starszość zabija Młodszość. 
Powiada: „To nie żadna wyższość posy-
ła chłopców na rzeź, tylko najgorsza niż-
szość (...) zabija się mądrych, zanim zmą-
drzeją; posyła się do młodzieńczego gro-
bu zdolnych i dzielnych”. Gombrowicz 
pod naporem tyrady naszego bohatera 
mięknie, zwłaszcza kiedy słyszy: „zacząłeś 
piszczeć: chłopcy są do macania, nie do 
zabijania, ale nie uda ci się ten wybieg”.

Skracam i zmierzam do puenty. Do jakiego 
wniosku doszedł ostatecznie Andreas Issli? 
Chyba do żadnego. Jego prywatne śledztwo 
w sprawie polskich chłopców zarażonych 
śmiercią przyniosło mnóstwo obserwacji 
i jeszcze więcej hipotez. Ale problemu nie 
rozgryzł. Przemyślenia na temat prawdziwej 
i nieprawdziwej ofiary zawarte na ostatnich 
stronach powieści wydają się doklejone na 
siłę, a wzięły się chyba z chęci wyrażenia 
stanowiska samego pisarza. Nie przeko-
nują jako całkiem współczesne, ignorujące 
okoliczności historyczne. Aż chciałoby się 
westchnąć: co ty wiesz, pisarzu z rocznika 
1974, o zabijaniu? 

I na sam koniec jeszcze jeden grymas. 
Najnowsza powieść Tomasza Piątka 
wydaje się utworem napisanym pospiesz-
nie. Na pewno zaś jest dziełem nierów-
nym. W części pierwszej, najbardziej oka-
załej, wyczuwa się epicki oddech, ale już 
druga ma strukturę migawkową, związki 
między poszczególnymi epizodami są luź-
ne i słabo umotywowane. Im bliżej koń-
ca (część 3. i 4.), tym więcej ujęć zgoła 
komiksowych. Ani myślę jednak przywią-
zywać się do obiekcji. Ogólne, ze wszech 
miar dobre wrażenie nie jest zagrożone. 
Zaiste, zgrabna i inteligentna to rzecz, 
jedna z najlepszych z datą 2010.  

Tomasz Piątek, Wąż w kaplicy i  
warszawa 2010, wydawnictwo w.a.B.

 
Dariusz 
noWacki

Tomasz Piątek, Wąż w kaplicy 
Powieść o obcym, który chce zrozumieć polską swojskość. Przeraża go ona 
i zarazem fascynuje, potem zaś odbiera najbliższego przyjaciela, każąc podjąć 
studia nad problemem polskiego zarażenia śmiercią.

!
 Na zdjęciach z moskiewskiej stacji metra 

„Dostojewskaja” widoczne były sceny i postaci 
m. in. ze „Zbrodni i kary” i „Idioty”. 

dziękujemy wszystkim za przesłanie prawidłowych odpowiedzi.
Książkę Fiodora Dostojewskiego „Biesy”, w nowym tłumaczeniu 
Adama Pomorskiego, ufundowaną przez wydawnictwo Znak, otrzymują:
tadeusz teleżyński, anna nakielska-kowalska, Justyna Cieślik

gratulujemy! nagrody wyślemy pocztą.

ROZWIĄZANIE KONKURSU DLA CZYTELNIKÓW
ML NR. 7
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Pippi ma syna

           Z książkami dla 
dzieci jest ten kłopot, że dorośli niemal zawsze 
przykładają do nich dydaktyczną miarę. Popro-
ście pierwszych z brzegu rodziców o listę tema-
tów niepożądanych w książkach dziecięcych, 
a ochoczo zapełnią zeszyt drobnym maczkiem. 
Na palcach policzyć tych, którzy uchylą się od 
takiego arbitralnego osądu. Cenzorski zapał, 
jakkolwiek dobrymi chęciami podyktowany, 
bierze się z przekonania, że kontakt dziecka 
z książką odbywa się na zasadzie prostego od-
wzorowania: co przeczyta, to i zgapi. A zatem 
dorośli sabotują – dajmy na to –  „Koszmarnego 
Karolka” z tą samą determinacją i uporem, 
z jaką ich pociecha domaga się kupna kolejnego 
tomu o ulubionym bohaterze. 

Czytelnicze wybory dzieci są moim 
fetyszem i intrygującą zagadką. Jeśli 

znajduję w nich jakiś wspólny mianow-
nik, to jest nim przekora – podążanie pod 
prąd przestróg i połajanek rodzicielskich. 
Dorośli krzywią się na komiks – a on ma 
się dobrze. Dorosłych brzydzą wampiry 
– i oto mamy wysyp motywów wampi-
rycznych. Dorośli sarkają na Pottera – 
rośnie armia potteromaniaków. Najbar-
dziej kochani są niegrzeczni chłopcy, ale 
i Pippi Pończoszanka ma legion naśla-
dowczyń. Im bardziej upominamy i kar-
mimy morałami, tym więcej niesfornych 
dzieci w literaturze dziecięcej. 

Książkowi rodzice natomiast, w opo-
zycji do „koszmarnych Karolków”, sta-
nowili zwykle antytezę dziecka-nicpo-
nia. Pisarze umieszczali ich po drugiej 
stronie pokoleniowej barykady, usypanej 
z mieszczańskich atrybutów, przewidy-
walnego ładu i nudnej moralistyki. Ale 
oto – zmiana! 

Mam w ręku dwie spośród pięciu ksią-
żek o siedmioletnim Tsatsikim, które 
decyzją szwedzkiego Jury Dziecięcego 
wybrane zostały Książkami Roku w kate-
gorii 7-9 lat. O pierwszej pisałam już na 
tych łamach, właśnie ukazał się tom dru-
gi, równie dobry. 

Gdyby tendencyjnie wypreparować 
z obu książek smakowite ustępy, moż-
na by uznać, że jest to lektura z wycho-
wawczego punktu widzenia dwuznacz-
na. Co my tu mamy? Nieokrzesaną mat-
kę-punkówę, gitarzystkę basową, która 
w pojedynkę wychowuje syna. Tsatsi-
ki jest dzieckiem panieńskim – owocem 
wakacyjnego romansu z greckim ryba-
kiem. Chłopiec nigdy nie widział ojca. 

ctwie Rabén & Sjögren – tym samym, 
gdzie przez wiele lat książki wydawała 
i redagowała Astrid Lindgren. Szczęśliwie 
żaden redaktor – domorosły moralista – 
nie zmasakrował tych książek czerwonym 
ołówkiem w imię strupieszałej dydaktyki. 
Nikt tak jak Skandynawowie nie potrafi 
łączyć w literaturze dla dzieci swobody 
myślenia z odpowiedzialnością, toleran-
cji z poszanowaniem dziecięcej godno-
ści. Tak jakby popsuł im się definitywnie 
automatyczny cenzor w głowie – niena-
wistny atrybut dorosłych nudziarzy. 

Moni Nilsson,  i
Tsatsiki i Tata Poławiacz Ośmiornic 
tłum. Barbara gawryluk, poznań 2010, 
wydawnictwo zakamarki.

 
jOANNA OleChlektury dziecięce

narzeczoną. To sprowokuje nieoczekiwa-
ne qui pro quo, w którym Tsatsiki odegra 
bardzo ważną rolę. Tyle dwa pierwsze 
tomy; w tłumaczeniu kolejne.

Nie przypadkiem pięcioksiąg o Tsat-
sikim ukazał się w Szwecji w wydawni-

Reklama

Przez dom przewijają się liczni narzeczeni 
matki, a dziecko bywa powierzone opie-
ce sublokatora, a nawet czternastolatka 
z patologicznej rodziny. 

„Mamuśka” notorycznie spóźnia 
się z odprowadzaniem syna do szkoły. 
W utarczce z dyrektorem grozi, przezy-
wa go, dźga paluchem i żongluje zdjęty-
mi z dyrektorskiego nosa okularami. Na 
szkolnym boisku wdaje się w bójkę z szó-
stoklasistą i powala go chwytem karate. 
Jakby tego było mało, siedmioletni Tsat-
siki nosi na głowie irokeza, ufarbowane-
go na zielono. Kradnie arbuzy z cudzego 
ogrodu, podejmuje ryzykowne zabawy, 
łamie zakazy... I tak dalej, i tak dalej. Co 
rozdział, to epizod, który nasze nawyki 
wystawia na próbę. Pochopny moralista, 
nie przeczytawszy, nie powierzyłby tych 
książek dziecku. A przecież – o paradok-
sie! – nie są to bynajmniej opowiadania 
o dysfunkcjach rodzicielskich. Przeciw-
nie, to najbardziej wzruszający opis mat-
czynej miłości bezwarunkowej, respek-
tującej autonomię i godność dziecka, 
mającej do zaoferowania dużo więcej niż 
bezduszną hodowlę czy kapciową rytu-
alną troskę. 

Mamuśka jest jakby starszą wersją Pip-
pi Pończoszanki – nieustraszonej rebe-
liantki, co to żadnej prawdy nie przyj-
muje na wiarę. Jej niekonwencjonalny 
tryb życia mógłby przysporzyć kłopotów 
dziecku i narazić je na syndrom odmień-
ca, gdyby nie jeden sekretny faktor, który 
neutralizuje wszelkie ryzyko. Tym czyn-
nikiem jest miłość – niekwestionowa-
na, akceptująca, z której Tsatsiki czerpie 
siłę i poczucie własnej wartości. Dziw-
nie mi pisać o tych książkach tak serio 
(Mamuśka nieźle by się uśmiała), bo 
w istocie są to historyjki arcykomicz-
ne. Napisane z punktu widzenia Tsatsi-
kiego, kapitalnie oddają absolutną nie-
winność dziecka, prostolinijność, która 
sprawia, że to, co u dorosłych prowokuje 
konsternację / zgorszenie / zdumienie, 
z punktu widzenia chłopca jest natural-
ne i oczywiste. Tsatsiki jest bezgrzeszny 
jak Adam w biblijnym raju, nieświadomy 
swojej nagości. Wychowawcza doktryna 
Mamuśki sprowadza się natomiast do 
kochania, odwagi i szczerości. 

W części pierwszej mowa była o szko-
le, do której idzie Tsatsiki, o szkolnych 
przyjaźniach i szkolnym prześladow-
cy. Tsatsiki zakochuje się, a za pomocą 
pomysłowej intrygi spławia nielubiane-
go adoratora Mamuśki. W części drugiej 
chłopiec jedzie do Grecji, żeby poznać 
swojego nigdy nie widzianego ojca. Po 
powrocie siedmioletnia ukochana Tsat-
sikiego durzy się już w innym i wyjawia 
koleżankom wspólne sekrety. Mamuś-
ka odnosi sukces, a sublokator i zarazem 
przyjaciel chłopca przedstawia mu swoją 
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Dziwny jest ten świat

              Kilka lat temu, w prze-
rwie Krakowskiej Konferencji Metodologicznej organizowanej 
przez Michała Hellera, Jerzy Vetulani, znakomity psychofarma-
kolog, neurobiolog i biochemik, zaprosił mnie do odwiedzenia 
swojego przyjaciela, prezesa Towarzystwa Sztuk Pięknych 
w Krakowie Zbigniewa Witka, w jego gabinecie w Pałacu Sztuki. 
W gabinecie wisiał wielki obraz Jacka Malczewskiego, „Nike 
Legionów”. 
 

ta się ją jednym tchem. Można zabrać do 
pociągu, można przerwać w dowolnym 
miejscu i w dowolnym miejscu do niej 
powrócić. Wielokrotnie w trakcie tej lek-
tury zastanawiamy się: dlaczego my sami 
jesteśmy tak naiwni i tak schematyczni, 
dlaczego tak łatwo ulegamy konwencjom 
albo jesteśmy tak banalni? 

Jednocześnie jest oczywiste, że nie jest 
to żadna „książka naukowa” ani nawet 
popularnonaukowa. Że mimo wykształ-
cenia, pozycji i akademickiej afiliacji 
autor zwodzi nas i bawi, ale nie traktuje 
serio. Zbyt wiele „dowodów” ma cha-
rakter anegdotyczny – coś się komuś kie-
dyś przytrafiło. W dodatku wcześniejsze 
lektury, doświadczenie życiowe i zdro-
wy rozsądek pozwalają łatwo wyjaśnić 
niektóre z analizowanych problemów 
bez pomocy Wisemana. Trudno powie-
dzieć, czego nowego dowiedziałem się 
z „Dziwnologii”, choć czytałem ją z zain-
teresowaniem. Jest jak artykuł politycz-
ny kogoś, kogo poglądy w pełni podzie-
lamy – czytając mamy satysfakcję, że to, 
co nam się wydawało, co przeczuwaliśmy, 
co odczuwaliśmy emocjonalnie, zostało 
poukładane w porządny wywód przez 
kogoś innego.

Książki o otaczającym nas świecie mogą 
być niezwykle pouczające, choć zwykle 
zakładają jakiś poziom wiedzy bazowej. 
Mogą sprawić, że otaczająca nas rzeczy-
wistość przestaje być światem magicz-
nym, czarodziejskim, nieprzewidywal-
nym, staje się racjonalna i poznawalna. 
Takie były na przykład książki w rodzaju 

„Fizyki w szklance piwa” – o tym, jakie 
zjawiska fizyczne można dostrzec wokół 
nas, w zasięgu ręki i na co dzień. Taki był 

„Przewodnik po chemii życia codzienne-
go” Johna Emsleya, wyjaśniający np., na 
czym polegało nowatorstwo perfum Cha-
nel No 5. Taka była „Materia cywiliza-
cji” Stephena L. Sassa, opowiadająca, jak 
ludzie nauczyli się wyrabiać szkło, por-
celanę, ekstrahować rzadkie pierwiast-
ki itd. Taka była też „Galeria cząsteczek” 
wspomnianego już Emsleya czy wydana 
przed laty świetna książka Andrzeja K. 
Wróblewskiego, profesora fizyki z War-
szawy, „Drogi i bezdroża fizyki”: chłod-
na, trzeźwa, naukowa analiza doniesień 
o zjawiskach paranormalnych. 

Na tym tle „Dziwnologia” może wydać 
się za bardzo popularna, a za mało nauko-
wa. Trzeba jednak zaznaczyć, że autor 
w żadnym miejscu do naukowości nie 
pretenduje. A po lekturze z pewnością 
inaczej spojrzymy na siebie samych, na 
ludzi wokół i ich zachowania.  

Richard Wiseman, Dziwnologia.  i
Odkrywanie wielkich prawd 
w rzeczach małych, 
przeł. Jacek konieczny, 
warszawa 2010, wydawnictwo w.a.B.

Vetulani poprosił mnie, bym uważ-
nie wpatrzył się w obraz i starał zapa-

miętać jak najwięcej szczegółów. Przy-
glądałem się posągowej, nagiej postaci 
kobiecej z delikatnymi, ledwie widocz-
nymi skrzydłami, jak u ważki w „Dziw-
nym ogrodzie” Mehoffera. Jej wyciąg-
nięta ręka wskazywała lepszą przyszłość 
i zwycięstwo. Zapamiętywałem ją od 
stóp do głów: mocne uda, szerokie bio-
dra, brzuch, piersi, blond włosy, niebie-
skie oczy – jednym słowem wszystko, co 
wydawało mi się istotne. 

Po chwili padło polecenie: „Proszę się 
odwrócić”. Wykonałem je. Wtedy Vetu-
lani zapytał: „Ilu legionistów zauważył 
pan na obrazie?”. Nogi ugięły się pode 
mną. Doprawdy – ani jednego! Profesor 
pocieszył mnie, że test wypadł tak samo 
we wszystkich przypadkach, które były 
mu znane. A legionistów na obrazie było 
kilkunastu, podrywających się z okopów 
do boju za Ojczyznę.

Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego i ja, 
i inne osoby, z innym bagażem życio-
wym, w innym wieku, zachowują się tak 
podobnie? Dlaczego „agent Tomek” był 
tak skuteczny? Dlaczego ludzi śmieszą te 
same dowcipy? Skąd się bierze „miłość 
od pierwszego wejrzenia”? Dlaczego 
większość kobiet zapytanych o to, jaką 
nadzwyczajną zdolność chciałyby posia-
dać, odpowiada: „stać się niewidzialny-
mi”, a większość mężczyzn na to samo 
pytanie odpowiada, że chcieliby „móc 
latać”? Co sprawia, że pewne osoby są 
duszą towarzystwa na przyjęciach, a inne 
podpierają ściany? Czemu w tej samej 
restauracji jeden kelner zbiera o wiele 
większe napiwki niż drugi? Czy doniesie-
nia o zjawiskach paranormalnych zawie-
rają „racjonalne jądro”?

Richard Wiseman postanowił zbadać 
te sprawy, i to doświadczalnie! Urodzo-
ny w 1966 roku, profesor psychologii na 
uniwersytecie w Hertfordshire, autor kil-
ku popularnych książek na temat psy-
chologii życia codziennego, od lat zaj-
muje się słabo dotąd zbadanym aspektem 
codzienności i powszechnych zachowań. 
Jako iluzjonista-amator, specjalista od 
psychologii oszustwa, interesujący się 
naukową krytyką twierdzeń o występo-
waniu zjawisk paranormalnych, sam ocie-

postawy altruistyczne, problemy zwią-
zane z tempem życia i „inne dziwnologie” 

– oto tematy interesujące autora. Stosu-
je on różne metody przekonywania nas 
i różnego rodzaju argumenty. Czasem 
są to relacje z przeprowadzonych przez 
niego „doświadczeń”, czasem anegdoty, 
a czasem nibynaukowe rozumowanie.

Ocena tej książki jest naprawdę trud-
na. Jest świetnie napisana, zabawna; czy-

wiem, że wiem 
STaNiSłaW 

 baJTLiK

ra się o granice tego, co naukowe, i tego, 
co stanowi przesąd, „miejską legendę”, 
niczym nie uzasadnione przekonanie. 

W „Dziwnologii” Wiseman przedsta-
wia listę takich psychologiczno-społecz-
nych problemów, swoje własne doświad-
czenia na ich temat i próby interpreta-
cji. Osobliwości podejmowania decy-
zji, psychologia humoru, psychologia 
kłamstwa i oszustwa, kwestie zaufania, 
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Jacek Malczewski „Nike legionów” , 1916 r.
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ks. adam boniecki

beznadziejne... Pisanie o Piusie Xii wydaje 
się beznadziejne. Przeczytałem o nim 
kilka znakomitych, ostatnio wydanych we 
Włoszech prac, opartych na szeroko dziś 
udostępnionych, kompletnych materiałach 
archiwalnych. dawno nie mam wątpliwo-
ści. Pius Xii ani nie był „papieżem, który 
milczał”, ani „papieżem Hitlera”. 

Papież, który nie milczał

lektury pobożne

Nie zdziwiła mnie wiadomość, że rabin 
David Dalin, praktykujący Żyd, wy-
kładający na uniwersytecie Naple na 

Florydzie historię i nauki polityczne, zażądał 
nadania Piusowi XII tytułu Sprawiedliwego 
wśród Narodów Świata. Nie sądzę jednak, by 
moje relacje z tych lektur kogoś przekonały. 

„Namiestnik” Rolfa Hochhutha (obo-
wiązkowo wystawiany raz w roku w kra-
jach bloku wschodniego) przeorał świado-
mość, wbił w nią obraz „papieża-potwo-
ra”, zimnego, wyrachowanego polityka, 
który w hitlerowskich Niemczech widział 
tarczę chroniącą przed komunizmem. 
A Hochhuth nie był jedyny. W 1999 roku 
brytyjski dziennikarz John Cornwell dodał 
kilka nowych elementów: w biografii zaty-
tułowanej „Papież Hitlera” ukazał Pacellego 
jako notorycznego antysemitę. Potem Ame-
rykanin Daniel Jonah Goldhagen w książce 
„Kościół katolicki a Holokaust” ogłosił, że 
antysemityzm Kościoła był główną przyczy-
ną ludobójstwa. 

Zdumiewające! Choć już wiadomo, że dzięki 
działalności Kościoła za pontyfikatu Piusa XII 
i w znacznym stopniu dzięki jego osobistemu 
zaangażowaniu ocalało około 850 tysięcy Ży-
dów, w Yad Vashem na tablicy umieszczonej 
obok zdjęcia papieża umieszczono napis, że 
Pacelli milczał w obliczu zbrodni nazistow-
skich, aby móc zachować neutralność w czasie 
wojny. Choć już wiadomo, że „Namiestnik” 
był produktem operacji KGB zmierzającej do 
zdyskredytowania Kościoła, opartym na sfał-
szowanych (fotokopie dołączono do wydanego 
tekstu sztuki) dokumentach, ten kiczowaty 
utwór wciąż zaliczany jest do kanonu niemie-
ckiej literatury współczesnej. Podobno Jurij 
Andropow jeszcze jako szef KGB tak wyjaśnił 
niebywały sukces sztuki w latach 70.: „Ludzie 
raczej wolą wierzyć w brud niż w świętość”. 
Coś w tym jest.

Michael Hesemann, urodzony w 1964 roku 
dziennikarz, który na uniwersytecie w Getyn-
dze studiował historię, antropologię kultury, 
literaturę i dziennikarstwo, mieszkający obec-

michael Hesemann, 
Pius Xii wobec Hitlera

przeł. ryszard zajączkowski, 
kraków 2010, 

wydawnictwo salwator

nie w Düsseldorfie i Rzymie, autor wielu ksią-
żek, m.in. także dotyczących papiestwa oraz 
czasów i osoby Hitlera, dokonał niebywałego 
dzieła. W stosunkowo niewielkiej książce (pol-
skie wydanie liczy 275 stron) zawarł wszystkie 
istotne informacje, które znalazłem wcześniej 
w obszernych tomach. Książka ma ton lek-
ko polemiczny z oskarżycielami Piusa XII, 
a polemika polega na ukazywaniu mecha-
nizmów produkowania kłamstw. Nie tylko 
czarnej legendy made in KGB, ale na przy-
kład zapisków we wspomnieniach jednego 
z ostatnich przed Hitlerem niemieckich kan-
clerzy, Heinricha Brüninga, na które rzucił się 
Cornwell, poświęcając im aż szesnaście stron 
swojej książki. 

Jednak wątek polemiczny znajduje się niejako 
w tle. Najważniejszy jest znakomity, klarowny 
opis wydarzeń związanych z relacjami mię-
dzy Pacellim a nazizmem i samym Hitlerem. 
Wiele z nich przedstawiono skrótowo, inni 
poświęcili im znacznie więcej miejsca, ale 
bardziej szczegółowa znajomość tych historii 
nie jest dla uchwycenia istotnego wątku książki 
niezbędna. 

Niezwykle ważnym dopełnieniem jest opis 
procedur ułatwiania ucieczki byłym nazistom 
z Europy. Trasa ucieczki prowadziła najczęściej 
przez Włochy. Istotnie, powstała lista klaszto-
rów, w których udzielano gościny uchodź-
com, nie wypytywano ich o pochodzenie, 
wierzono we wzruszające opowieści. Nazwa-
no to „trasą klasztorną” albo „linią szczurów”. 
Człowiekiem, który poczuł się powołany do 
niesienia pomocy dawnym hitlerowcom, był 
Austriak, były pracownik Watykanu, biskup 
Alojzy Hudal, zwany też „brunatnym bisku-
pem”, postać niezwykle kontrowersyjna. Był 
doradcą Świętego Oficjum w kwestii krytyki 
nazistowskiego katechizmu – książki Rosen-
berga „Mit XX wieku”, ale też autorem wyda-
nej w 1936 roku i dedykowanej Hitlerowi 
książki „Podstawy narodowego socjalizmu”, 
w której wykładał zasady chrystianizacji ideo-
logii nazistowskiej.

Niezwykle ambitny, uległ fascynacji nazi-
zmem. Czuł się pośrednikiem między naro-
dem niemieckim a Kościołem w Rzymie. 
Otrzymał złotą odznakę partii nazistowskiej 
i Hitler myślał o ukoronowaniu go na nie-
mieckiego antypapieża. Książka, potępiona 
przez Watykan, nie znalazła jednak uznania 
u Hitlera i Hudal wypadł z jego łask. Papież 
zachowywał wobec niego surowy dystans. 
Raz tylko skorzystał z pomocy Hudala i jego 
możliwości dostępu do władz nazistowskich 
– wtedy, kiedy chodziło o ratowanie rzym-
skich Żydów.

Surowo potraktowany przez Watykan, Hudal 
zamknął w 1950 roku swoje biuro dla ucieki-
nierów, a w 1951 ustąpił ze stanowiska dyrek-
tora Aryjskiego Kolegium „Anima”. Ostatnie 
11 lat życia, zgorzkniały, spędził w swojej willi 
w Grottaferrata. Tam przyjął kiedyś Rolfa Ho-
chhutha. Akcję Hudala przypisano Piusowi XII, 
choć nawet Szymon Wiesenthal przyznawał: 
„Nie ma żadnych dowodów, że Pius XII co-
kolwiek zarządził czy nawet cokolwiek o tym 
wiedział”.

Wśród różnych wątków książki warto zwró-
cić uwagę na opis kolejnych etapów walki 
Hitlera z Kościołem w Niemczech: nagłaśnia-
ne procesy o finansowe przestępstwa księży, 
nagłaśniane (rzekome) skandale obyczajo-
we. Nawet w hitlerowskich Niemczech sądy 

oddaliły zresztą ogromną większość fałszy-
wych, jak się okazało, oskarżeń. Dopiero 
potem przystąpiono do coraz ostrzejszych 
represji. 

Autor nie bez zdumienia konstatuje, że sześ-
ciotomowe Positio procesu beatyfikacyjnego 
Piusa XII zostało gruntownie zbadane przez 

komisje historyków, teologów, wreszcie kar-
dynałów i biskupów. 8 maja 2007 roku gre-
mium Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych 
jednogłośnie uchwaliło dekret o heroiczności 
cnót papieża czasów II wojny. Na dokumen-
cie brakuje tylko jednego podpisu, podpisu 
Benedykta XVI.   h

Reklama

www.targi.krakow.pl, www.ksiazka.krakow.pl
http://facebook.com/targi.ksiazki.w.krakowie

ⓦ blisko pó∏ tysiàca wystawców
ⓦ ponad 400 autorów
ⓦ bogaty program seminaryjny
ⓦ liczne wydarzenia towarzyszàce Targom 

na terenie ca∏ego Krakowa

Godzina czytania 
jest godzinà 
skradzionà z raju

Thomas Wharton

Do∏àcz do nas!

akcja zbierania chleba dla biednych. Papież Pius XII, ok. 1940 r. 
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bartosz 
minkiewicz

jest współautorem (wraz z bratem 
tomaszem Minkiewiczem) kultowej 
serii komiksowej „wilq”. absolwent 
asp w krakowie, zajmuje się grafiką 

i pisaniem scenariuszy filmowych.

22

międzywojenne wykształcenie choćby na poziomie 
gimnazjalnym, ile słyszała narrację emigracyjną. Ta 
narracja jest powtarzana w setkach wariantów i dzi-
siaj: jakie doświadczenie nowojorskie, vancouverskie, 
seattleskie pan/pani posiada? To, co gdzie indziej, nie 
liczy się wcale. 

Gdyby próbować wobec tego zestawić jeszcze raz 
literackie Nowe Jorki Mostwin, Janusza Głowackiego 
i Jerzego Kosińskiego, nieuzgadnialność wspólnoty 
mogłaby ulec złagodzeniu. Bohaterowie „Antygony 
w Nowym Jorku” to zagubieni na Manhattanie poła-
wiacze okazji, marzyciele sprowadzeni na ziemię 
Central Parku. „Pustelnik z 69. Ulicy” (tytuł nieznoś-
nie postmodernistycznej powieści Kosińskiego) to 
mężczyzna zagubiony w opowieści o samym sobie. 
Wszyscy, parę dekad wcześniej, mogliby być boha-
terami Danuty Mostwin, gdyby im pozwoliła wyjść 
o zmroku na ulicę i zgubić ostatecznie drogę. 

Tak, może na tym polega uderzająca różnica: 
Mostwin zbiera swoich emigrantów z nowojorskiej 
ulicy jak street workerka, bohaterka wielu kolej-
nych próz. Gdyby stworzyć kolaż postaci Mostwin-
-Głowacki-Kosiński, role płciowe ustawiłyby ich 
wyraźnie po dwóch stronach układanki: męscy nar-
ratorzy rozpisują na kolejne epizody cierpienie, alie-
nację, nieprzystosowanie, obcość, utratę szansy, czyli 
nowojorski experience, a Mostwin od razu pokazuje 
ciąg dalszy, adaptację i coś, co sama nazwie „trzecią 
wartością”, czyli powstawanie nowej tożsamości. 

Zgoda, to prosty podział i proste rozwiązanie. Mam 
jednak wrażenie, że bliskie doświadczeniu wielu 
ludzi; w końcu skądś się biorą historie o wychodzeniu 
z zapaści, o przezwyciężaniu szoku kulturowej obco-
ści, o odrzuceniu początkowej degradacji. Mostwin, 
sama wcielająca taki scenariusz w swoje życie, notu-
je przede wszystkim te przypadki, podkreślając, że 
zwykle kobiety radzą sobie lepiej. Ceną może być to, 
że mniej ich zostaje w literaturze: muszą zarabiać na 
życie. 

Niby lubię Nowy Jork jako hipotezę niebezpie-
czeństwa, centrum zmiennego świata, odrealnioną 
scenografię do powielanych w nieskończoność fil-
mów. Jakby przyszło co do czego, chciałabym, żeby 
mnie pozbierał z ulicy ktoś, kto wierzy w zdrowy roz-
sądek. Niezależnie od wszystkiego warto pamiętać 
o Danucie Mostwin i jej Nowym Jorku. Nie mieszka-
ła tam długo, bohaterów także zabrała w inne miejsca 
Ameryki, jednak jej pozornie zgrzebna wersja opo-
wieści nowojorskiej warta jest uwagi, choćby jako 
punkt odniesienia.   

Ameryko! Ameryko!” – taki tytuł nosi powieść 
Danuty Mostwin, zapis przybycia do Ziemi 

Obiecanej. Pisarka i socjolożka zmarła w styczniu 
2010 r., co nie zostało właściwie zauważone, choć 
w ostatnich latach doczekała się nowej edycji swo-
ich dzieł i zainteresowania, zwłaszcza w środowi-
sku lubelskim, w mieście rodzinnym, które opuściła 
w wieku gimnazjalnym, a opisywała w paru prozach. 

Mostwin kojarzę z Nowym Jorkiem, chociaż 
mieszkała w Baltimore. Doktoryzowała się na 
Uniwersytecie Columbia, łączyła zawód pracow-
niczki socjalnej, socjolożki, psycholożki społecznej, 
akademiczki (sama użyłaby niewątpliwie męskich 
form, chociaż w anglojęzycznych publikacjach była 
zwolniona z tej decyzji) z pasją literacką. Jej twór-
czość uważam za kwintesencję kobiecej prozy emi-
gracyjnej w najlepszym wydaniu – nie zamyka narra-
cji w sztucznym świecie wewnętrznych doznań, kon-
frontuje swoje bohaterki z życiem w nowym miejscu, 
wykorzystuje doświadczenie biograficzne i wiedzę 
na temat społeczeństwa. Teoretyzuje wokół emigra-
cji i zbiera doświadczenia street workers. Jej kariera 
zawodowa wciela mit Ameryki i pokazuje, jak kobie-
ty potrafią pokonać obcość, barierę kultury i języka, 
zacząć od nowa. Nie ma w tej opowieści wzniosłych 
tonów i estetycznych fajerwerków, nie ma użalania się 
nad sobą – jest nurt codzienności i praktyczne spot-
kanie z innym, potrzebującym pomocy, skłaniającym 
do zrozumienia siebie. 

Myślę o „Ameryko! Ameryko!” w tym roku, 
w Seattle. Mam wizę, dostałam ją na podróż do 
Nowego Jorku sześć lat temu, mogę więc powiedzieć, 
że widziałam dwa amerykańskie miasta w ostat-
niej dekadzie, niewiele doświadczeń pozafilmowych 
i pozaliterackich. Jak każdy, kto był w Nowym Jorku, 
lubię teraz rozpoznawać w filmowych kadrach miej-
sca odwiedzone. Z Seattle stanie się to samo, już 
czuję w kościach te chwile w kinie, gdy jakaś idąca 
w górę ulica przypomni mi tę widzianą podczas nie-
długiego seansu zwiedzania. W sprawie Ameryki 
jestem dyletantką, może nawet mniej – naiwniacz-
ką. Lubię czteropasmowe autostrady prowadzące 
do miast, wymuszające równą jazdę, logiczny układ 
ulic i linii metra, różnorodność odbijającą niedłu-
gą historię, ruch w centrum i spowolnienie w przy-
legających do Downtown dzielnicach. Amerykański 
akcent i zagadywanie do ludzi w knajpach, które lubię 
co najmniej tak samo jak galerie. Lubię to, że moż-
na być tego samego dnia w chińskiej i włoskiej dziel-
nicy, na kaczce po pekińsku świeżo zdjętej z haka 

         w sprawie ameryki 
jestem naiwniaczką. Lubię czteropasmowe autostrady prowa-
dzące do miast, wymuszające równą jazdę, logiczny układ ulic 
i linii metra, ruch w centrum i spowolnienie w przylegających do 
Downtown dzielnicach.

i tiramisu wylewającym się z talerzyka, trafić na kręce-
nie filmu gangsterskiego i zobaczyć scenę jak z tegoż 
w niefilmie. 

Powieść „Ameryko! Ameryko!” dzieje się 
w Nowym Jorku, opowiada o utracie złudzeń, o obco-
ści tego miasta i warunkach, jakie stawia przyby-
szom. Jakie pan ma doświadczenie? – pytają poten-
cjalni pracodawcy bohatera, niegdyś, gdzieś, wybit-
nego w swej dziedzinie specjalistę. Przerywają mu 
zaraz, żeby doprecyzować: jakie pan ma doświadcze-
nie w Nowym Jorku? A on ma jedno: doświadczenie 
upokorzeń, schodzenia w dół, poznawania zaułków, 
ciasnych i zaśmieconych klatek schodowych. Kupuje 
co prawda „New Yorkera”, a jakże, zna język, ale 
przecież nie ma żadnego experience, którym mógłby 
zagrać o lepszy byt w tej stolicy nadziei. 

 Żyjemy w innym świecie? Jeździmy tam inaczej? 
Jasne, wiem. Na spotkaniach z Polonią w Vancouver 
i Seattle słyszę jednak tę samą opowieść, ujętą podob-
ną frazą. Uderzające. W 1960 r. Danuta Mostwin nie 
tyle walczyła z jakąś anachroniczną formułą języka 
prozy, jak twierdzą krytycy, charakterystyczną dla 
powojennego pisarstwa autorek posiadających jeszcze 
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że ważny – nie jest więc postacią centralną. Owszem, 
efektownie zrzuca sukienkę, wyznawszy uprzednio 
swoim parafianom, że nie wierzy w Boga, a o nich 
nie uważa, żeby warci byli hipokryzji – jednak nicze-
go więcej nie osiąga. Nie będzie odnowicielem, kace-
rzem, nikogo za sobą nie pociągnie. Jego perypetie 
są jedynie małym ogniwem w procesie upadku, któ-
remu ulega społeczeństwo w całości, jednym z wyra-
zów wielkiego zmęczenia, ogarniającego ludzi tyleż 
chciwych, gnuśnych, przeżartych przez materializm 
i bezmyślność, co po prostu biednych. Pogrąża ich 
nie tylko anomia, swoje robi biologia. – Starzenie się, 
przechodzenie przez fazy goryczy, smutku, samotno-
ści. Upływ czasu jedna ludzi, wszystko inne – interesy, 
praca, polityka, nawet rodzina – jest źródłem dowo-
dów świadczących przeciwko współczesnemu świa-
tu. Dla Żuczkowskiego, ucznia – jak przypuszczam 
– Michela Houellebecqa, jesteśmy sprawcami i ofia-
rami pustki, cokolwiek to znaczy. Kościół również nie 
jest w stanie nic na to poradzić, gdyż trawi go ta sama 
choroba, co całą resztę. Nawet w przestrzeń zmysłów 
nie da się uciec, gdyż seks – seks bez wartości – nie 
smakuje. 

I to jest niestety przykre, moralizm en bloc, przy tym 
chciwie zapatrzony w odrażająco ponętny przedmiot 
troski. Przykre w Houellebecqu, któremu nie ufam, 
tudzież w jego naśladowcach. 

Czy należy do nich Piotr Kobza, autor „Polskich 
rekolekcji”? Bohater utworu, biskup, wcześniej 
dyplomata watykański, zostaje poddany testowi 
pokory. Zmuszony do opuszczenia Rzymu, obejmu-
je urząd na wschodzie kraju i poznaje życie w postaci 
dość surowej.

Jego motywacje są zawiłe. Nie ma w nim poczu-
cia misji, ale jest potrzeba skuteczności. Kościół 
zna z niejasnej strony, lecz pozostaje mu wierny. 
Ciągnie się za nim romans, lecz w nowych oko-
licznościach stara się krzewić czystość obyczajów. 
Jest intelektualistą, lecz wytrawionym z duchowo-
ści i powierzchownym. Ku czemu zmierza ta opo-
wieść? Czy ku stwierdzeniu, że Kościół właśnie taki, 
z takich ludzi złożony, mimo wszystko potrafi obda-
rować ludzi czymś, czego oni bardzo potrzebują? 
Ale czy tym czymś, w Polsce, na ścianie wschodniej, 
jest nadzieja zbawienia, czy tylko jak najbardziej 
doczesne życie społeczne, dla którego parafia bywa 
jedynym fundamentem? Innymi słowy: czy kiedy 
Kościół nie ma już dość siły, by dalej zajmować się 
projektowaniem ludzkiej nieśmiertelności, może 
spełnić się jako organizator egzystencji tu i teraz? 

Pierwsze pytanie nasuwa się więc samo: czy pro-
za ta chociaż próbuje ów worek rozwiązać? Czy 

ktoś znalazł sposób, żeby skończyć z uproszczonymi 
podziałami, idącymi wzdłuż stosunku do religii? Ale 
także z tanim pocieszeniem, łatwą demaskacją, a co 
najważniejsze – z co rusz dochodzącą do głosu histe-
ryczną potrzebą uporządkowania własnych i cudzych 
myśli.

Po paru latach od ukazania się „Adieu” Jana 
Grzegorczyka – które od biedy można uznać za speł-
nienie słynnego postulatu Miłosza, by polska litera-
tura nie stroniła od zajmowania się polskim katolicy-
zmem, zresztą niekoniecznie dążąc do wspięcia się na 
poziom Bernanosa czy Malewskiej – zaroiło się 
od książek z pozoru należących do tego rodzaju. 
Pozorność tego podobieństwa polega na tym, że 
jeśli Grzegorczyk chciał dociec i uczciwie, aczkol-
wiek skromnymi środkami, wyrazić, na czym pole-
ga rzeczywista wielkość i równie rzeczywista małość 
Kościoła, to jego następcy wykorzystują przeważnie 
tylko jeden z użytych przez niego chwytów – odsła-
niają kulisę. Za kulisą znajdują księdza in flagranti – 
z kobietą, zawiścią, chciwością, intrygą, pychą, nudą, 
wódką, z siedemdziesięcioma siedmioma atrybutami 
ludzkiej natury. 

I to jest pierwsza narracja, antybrązownicza. 
Ciągle posiada jakiś powab, choć – jak czytam 
w „Torowisku” Tadeusza Żuczkowskiego –„Ile moż-
na? Było już o księżach z licznym potomstwem, księ-
żach przekręciarzach, księżach pedofilach, księżach 
współpracownikach SB”. W książce tej ksiądz – mimo 

          Wokół nowojorsko, a u mnie 
na biurku zebrały się powieści o księżach. Myślę z lękiem: worek 
z kompleksami szczelnie zawiązany, my w środku. 

Tkwią w powieści Kobzy nietuzinkowe ambi-
cje, tyle że przestraszone sobą. Jakby autor bał się 
pójść za daleko w dociekaniu przyszłości Kościoła, 
co przecież zawsze oznacza zakwestionowa-
nie jej oczywistego charakteru, sprzeciw wobec 
optymistycznych czy tym bardziej tryumfalnych 
scenariuszy. 

Czy mitologizacje wypadną lepiej? „Ksiądz Rafał” 
Macieja Grabskiego to landszaft, na którym Boża 
trzódka żyje w zgodzie, a zagubione owieczki dają się 
łatwo zapędzić z powrotem do stada. Potrzeba dusz-
pasterza jest człowiekowi poniekąd wrodzona, 
a Kościół, będąc szkołą charakterów i prawdziwym 
oparciem dla dobra, potrzebę tę zaspokaja. Sielanka, 
co znamienne, oparta na efekcie zawiedzionego ocze-
kiwania. Dobry ksiądz, tak zwyczajnie? Bez nałogów, 
wierzący? Nie do wiary.

Znacznie ciekawiej sprawy mają się w „Officium 
secretum” Marcina Wrońskiego. To rodzaj kryminału, 
z dominikaninem, członkiem tajnego urzędu w roli 
głównej, kompilacja Dana Browna z Krajewskim 
i Eco, zręcznie wszczepiona w rodzimą tkankę (kon-
flikt w klasztorze betanek), chwilami prowokacyjna 
(dzieje polskiego bohaterstwa jako dzieje zdrajców). 
Oczywiście, powieść toczy się w koleinach gatunku, 
lecz gładko, warsztatowo sytuując się wyraźnie powy-
żej poziomu większości polskich czytadeł. A ksiądz- 
-agent wybornie sprawdza się we wszystkich sprzecz-
nych, zdawałoby się, rolach. Bond na usługach Boga. 
Niezłe.

Niezłe, ale nie więcej. Tylko właściwie dlaczego 
czytadło miałoby być mądrzejsze od ogółu. Lepiej 
zapytać: czym jest dla nas Kościół i jak o nim roz-
mawiamy, że tak niewiele trzeba, żeby coś odkryć? 
Jakiś nieludzki – ale nie anielski – duch przechwycił 
język, jakim mówimy o religijności. W rezultacie tak-
że proza plącze się pomiędzy cynizmem, chcąc „księ-
dzem obnażonym” pobudzić ciekawość i pokupność, 
a wartą uznania intencją zapełnienia potężnej wyrwy 
w myśleniu o sobie i innych, do której powstania 
doprowadziło trwające od dziesiątków lat pogańskie 
zadurzenie w hierarchiach i ceremoniach. 

Nietrudno byłoby kpić, wolę jednak uważać, że 
proza ta mówi czytelnikowi, choćby nawet mimo-
wiednie coś mniej więcej takiego: pokażę ci księdza, 
ty zaś odniesiesz się do niego albo w sposób porno-
graficzny, uprzedmiotawiający, mściwie spłacając 
rachunek faktycznych lub wyimaginowanych poni-
żeń, albo być może po raz pierwszy zobaczysz w nim 
– rozbrojonym z ornatów i zaklęć – bratnią duszę.  

ziemie      niczyje
Ksiądz w świecie przedstawionym
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Andrzej Dudziński I q NY?
Mówiąc „Nowy Jork”, najczęściej myślimy „Manhattan”, a przecież 

jest jeszcze Brooklyn, Queens i Staten Island. Amerykanie używają 
bardziej precyzyjnej nazwy „New York City”. Nowojorczycy mówią 
po prostu „The City”.

W połowie lat 70. ubiegłego stulecia, kiedy znany grafik amerykański 
Milton Glaser zaprojektował na zamówienie nowojorskiego ratusza 
słynny rebus  I q NY, The City było na krawędzi bankructwa. Rosnąca 
przestępczość odstraszała turystów. Reprezentacyjną kiedyś 42. 
Ulicę opanowały sexshopy i kina wyświetlające na okrągło filmy 
pornograficzne. Hasło  I q NY, mające przyciągnąć turystów i podnieść 
na duchu zdesperowanych mieszkańców, było wtedy mocno naciągane. 
Właściwie oksymoron. Trzydzieści lat później sprawdziło się jako 
genialny chwyt reklamowy i nadal przynosi spore dochody. Nie 
Glaserowi jednak, bo zamówienie wykonał pro bono. 

Miasto odbiło się od dna, przyszły tłuste lata 80. z budowlanym 
boomem i Donaldem Trumpem. Japończycy tłoczyli się u Tiffaniego, 

turyści zapełniali sprowadzone z Londynu piętrowe autobusy 
z obciętymi dachami, zamożni cudzoziemcy wykupywali bajecznie 
drogie mieszkania, spadała przestępczość, ceny szły w górę.

Manhattan okazał się niezwykle żywotnym organizmem, recyklującym 
kolejne podupadłe dzielnice. Najpierw było SoHo, gdzie w ślad za 
artystami kolonizującymi postindustrialne budynki przenosiły się 
galerie, księgarnie, restauracje i modne bary. Po jakimś czasie artystów 
wykupywali z loftów biznesmeni i prawnicy z Wall Street, a galerie 
i księgarnie ustępowały miejsca najdroższym butikom. Na koniec tłumy 
turystów z całego świata ostatecznie zepsuły dawny urok SoHo. Artyści 
znajdowali lofty w TriBeCe i NoHo, West Village i Lower East Side, za 
nimi zjawiali się zamożni klienci, dla których deweloperzy remontowali 
dawne fabryki i magazyny. 

Właściwie z Nowym Jorkiem sprawa jest prosta: albo się go uwielbia, 
albo nienawidzi. Rzadko pozostaje się obojętnym. Chyba łatwiej 
jest nienawidzić, bo ci, co się zakochują, są automatycznie w grupie 
zwiększonego ryzyka. Romans z Nowym Jorkiem to jest miłość bez 
wzajemności − Duże Jabłko niczego nie obiecuje i nie daje gwarancji, 
że jeśli teraz jest odjazdowo, to tak będzie zawsze. Doradzałbym 
ostrożność tym, którzy w naiwnej zachłanności deklarują: mój Nowy 
Jork. Nawet Woody Allen musi teraz kręcić filmy w Europie, bo nie stać 
go już na Manhattan. 

42. Ulica znowu jest reprezentacyjna. Doszczętnie zrewitalizowana, 
bardziej przypomina Disneyland. Wzdłuż reprezentacyjnych biurowców, 
multikin i megasklepów spacerują rodziny z dziećmi, a na każdym rogu 
uliczni sprzedawcy oferują podkoszulki z napisem I q NY.  h
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Nigdy nie widziałem 
bezdomnego 

Nowojorczyka  
w podkoszulce I q NY

Pora lunchu  
– 5. Aleja  

w okolicach  
47. Ulicy




