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 W ten oto sposób staliœmy siê świad-
kami iœcie mieszczañskiego tañca 
œmierci: libera³ okaza³ siê kryptosocja-
list¹, a socjalista narodowy – kryptoli-
bera³em . 
 Wniosek z powy¿szego quid pro quo 
p³ynie oczywisty: tak czy siak duch 
liberalny gór¹ jest. Znaczy to, ¿e pan 
Rokita wygra³, choæ przegra³, zaœ pan 
Kaczyñski przegra³, choæ wygra³. 
  Dlaczego w takim razie ten pierwszy 
jest wyraŸnie nieusatysfakcjonowany,
natomiast ten drugi podwójnie szczęś-
liwy? Moim skromnym zdaniem stan
uczuæ naszych polityków œwiadczy 
niezbicie o odwiecznym triumfie cia³a 
nad duchem.

To byli Polacy...? (1987 r.)

  Ksiêgowy Telega lubi siê wym¹d-
rzaæ. Jak zawsze zacz¹³ swoje wywo-
dy od „No, nie powiedzia³bym. Wy-
daje mi siê, ¿e...”:
- No, nie powiedzia³bym. Wydaje mi 
siê, ¿e Polacy byli antysemitami, s¹ 
zreszt¹ nimi w jakimœ sensie do dziœ. 
  Pan Wacek nie przepada za spekula-
cjami natury ogólnej i jak zwykle po-
s³u¿y³ siê stosownym przyk³adem, za-
czynaj¹c od „No, to ja panu coœ po-
wiem...”:
- No, to ja panu coœ powiem. U nas 
w Bia³ej by³ podczas okupacji pewien 
profesor ze szpitala Dzieci¹tka Jezus 
w Warszawie. Ukrywa³ siê w naszym 
domu wraz z córk¹. To by³, panie, ̄ yd, 
jakich ma³o. Patrzy³ z jakimœ takim 
ciep³ym smutkiem w oczach na moj¹ 
kulaw¹ siostrê, uœmiecha³ siê i mówi³: 
-”Masz, dziecino, niewielk¹ wadê, któ-
r¹ mo¿na operacyjnie usun¹æ. Zrepe-
rujê ci nó¿kê po wojnie i bêdziesz ska-
ka³a jak kózka”.
  Pewnego razu poszed³ do lasu na 
spacer. Napad³o na niego z dziesiêciu
sukinsynów. Do nieprzytomnoœci go 
pobili. Jedno oko wybili. ¯ebra poła-
mali. I co, powiesz pan mo¿e, ¿e to 
byli Polacy?

Zrozumienie konieczności  (2006 r.)

  Amerykański ambasador w Polsce 
odpowiedział na pytanie dziennikar-
ki. Odpowiedzia³ i poszed³ do domu 
w poczuciu dobrze spe³nionego obo-
wi¹zku – mniemamy. Powiedzia³ ów 
zadowolony z siebie dziedzic pragma-
tyzmu, że Polacy lubi¹ Amerykanów, 
gdy¿ doskonale rozumiej¹ koniecz-
noœæ amerykańskiej obecnoœci w Eu-
ropie.
  Wiedzieliście o tym, Polacy lubi¹cy 
Amerykę? 
  Nie z nostalgicznych wspomnieñ o 
bojach Pu³awskiego i Koœciuszki, nie 
z têsknot i wypraw „za chlebem”, nie 
z m³odzieñczych fantazji pod¹¿aj¹cych 
œladami Winnetou i Old Shaterhanda, 
nie z „Ostatniej walki Apacza” i „Rio 
Bravo”, nie z nadziei szalonych despe-

ratów na rozpêtanie atomowej wojny 
przeciw czerwonej zarazie („Truman, 
Truman, rzuæ ta bania...”), nie ze zwa-
riowanych kreskówek Disneya i prak-
tycznych d¿insów – nie z tego wszyst-
kiego sympatia nasza do Ameryki siê 
bierze, zdaniem pana ambasadora, lecz 
ze „zrozumienia koniecznoœci amery-
kañskiej obecnoœci”.
  Okazuje siê, ¿e Amerykanie, jak na 
pragmatyków przysta³o, maj¹ najwy-
raŸniej gdzieœ te wszystkie sentymen-
talno-historyczne i realno-ekonomicz-
ne przyczyny sympatii do siebie, im 
w zupe³noœci wystarczy jedna: „zrozu-
mienie koniecznoœci...”. My Polacy, 
mocno pok¹sani przez Hegla i jego 
uczniów, doskonale rozumiemy tak 
pojêt¹ wolnoœæ mi³oœci czy te¿ mi³oœæ 
wolnoœci. Rozumiemy równie¿, jak na 
dialektyków przysta³o, jeszcze więcej
– nierozumienie koniecznoœci obec-
noœci oznacza brak mi³oœci do wol-
noœci, dlatego owemu nierozumieniu 
przeciwstawiamy siê stanowczo i zde-
cydowanie.

Ludzie się zmieniają (1993 r.)

  U nas na Wygodzie w gminie Rem-
bertów ludzie siê ostatnio zmienili. Kto 
nie wierzy, niech pos³ucha. Swojego 
czasu w opuszczonym budynku przy 
torach pojawili siê pokonani narko-
mani pod opiek¹ Marka Kotañskiego. 
Zaczêli rozlatuj¹cy siê dom remonto-
waæ i byæ sobie, i patrzeć z jednej stro-
ny na budkê dró¿nika i przeje¿d¿aj¹ce 
poci¹gi, z drugiej – na szrot z wrakami 
poœród krzaków.  
 Miejscowi siê dowiedzieli, wiêc po-
szli w odwiedziny do nowych s¹sia-
dów i zapukali – kilkudziesiêcioma
kamieniami w spróchnia³e drzwi, po-
pêkane œciany, poszarpany dach. Nie-
które kamienie wpada³y bezdŸwiêcz-
nie w czarne dziury po oknach, jak 
ciche nietoperze, jak jaskó³ki œmig³e. 
Matki miota³y, babcie ciska³y, stryjo-
wie rzucali, ojcowie celowali. „Nie 
stukajcie tak mocno – ktoœ krzycza³.  
„Jak chcesz, to i ciebie stukniemy” –
odpowiadano. I pukano, stukano da-
lej. Jeszcze ze dwa dni. 
 A potem przestano, bo nie by³o sen-
su dobijaæ siê do pustego ju¿ domu.
Wszystko wróci³o do normy. Ludzie 
zaczêli pracowaæ, jak pracowali, po-
zdrawiać się nawzajem, jak się pozdra-
wiali, do koœcio³a w niedzielę chodzić, 
jak chodzili. Lata mija³y.
  I oto kilka dni temu zamieszka³ u nas, 
ciep³y jeszcze, by³y prezydent z mał-
żonk¹. Wynaj¹³ lub kupi³ dom przy 
Che³mżyńskiej, tu¿ ko³o cha³upy pa-
ni Bieńkowskiej. Telewizja pokaza³a. 
Mieszkańcy siê dowiedzieli. Niektó-
rzy poszli dyskretnie zobaczyæ, ale po-
dobno nie zapukali, nie zastukali, nie 
zako³atali, aby siê przywitaæ z nowy-
mi s¹siadami. Czyż nie zmieniaj¹ siê 
ludziska?

   Szkoła nowojorska – nieformalna 
amerykańska grupa poetycka, powsta-
ła w latach 50. XX wieku w Nowym 
Jorku w opozycji do nurtu konfesyj-
nego w amerykańskiej poezji. Jako 
pierwszy określenia szkoła nowojor-
ska użył krytyk literacki John Bernard 
Myers.
 Czołowymi przedstawicielami szkoły 
nowojorskiej byli m.in. John Ashbery, 
Frank O’Hara, Kenneth Koch i James 
Schuyler. Krytycy literaccy, szukając 
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Chruszczow przyjeżdża właściwego dnia!
     silny wiatr spycha
obłaskawione chłodem światło z ogromnych szklanych przystani
i wszystko jest zmierzwione, gna i pędzi przed siebie
      ten kraj
ma wszystko oprócz politesse, mówi portorykański taksówkarz
i pięć różnych dziewcząt które widzę
     wygląda jak Piedie Gimbel
ze swymi blond włosami też zmierzwionymi,
       bo tak wyglądam
kiedy huśtałem jej córeczkę na trawie też było wietrznie
wczoraj wieczór poszliśmy do kina a potem wyszliśmy,
               Ionesco jest większy
niż Beckett, twierdzi Vincent, i ja tak sądzę, naleśniki z jagodami
a Chruszczowowi docinano pewnie
           w Waszyngtonie, brak politesse
Vincent mi mówi o wycieczce swojej matki do Szwecji
                Hans opowiada nam
o życiu swego ojca w Szwecji, co przypomina obraz Grace Hartigan
       Szwecja
więc idę do domu do łóżka i po głowie snują mi się
       nazwiska
Purgatorio Merchado, Gerhard Schwartz i Gaspar Gonzales
            wszystkie
nieznane postacie wczesnego poranka gdy idę do pracy
gdzież to odchodzi zło całego roku
    gdy wrzesień przejmuje Nowy Jork
i zmienia go w stalagmity z ozonu
    składnice światła
    więc znowu wstaję
robię kawę, i czytam François Villona, miał takie ciemne życie
Nowy Jork wydaje się oślepiający a mój krawat lata po ulicy
chciałbym żeby wyleciał w powietrze
   chociaż jest zimno i trochę grzeje szyję
podczas gdy pociąg z Chruszczowem wjeżdża na Pennsylvania Station
  i światło wydaje się nieśmiertelne
  i radość wydaje się niewzruszona
 jestem zawsze tak głupi że odkrywam to w wietrze

[17 września 1959]

wspólnych cech u poetów tej szkoły, 
zwracali uwagę na obserwacyjny, czę-
sto autobiograficzny charakter wier-
szy, fascynację rzeczywistością i poto-
cznością oraz inspirację surrealizmem.
 Nazwy szkoła nowojorska używa się 
także w odniesieniu do zaprzyjaźnio-
nych z poetami malarzy, głównie z krę-
gu ekspresjonizmu abstrakcyjnego 
(Jane Freilicher, Fairfield Porter, Larry 
Rivers, Jackson Pollock, Willem de 
Kooning).

 Szkołę nowojorską przybliżyła w Pol-
sce, a właściwie po raz pierwszy przed-
stawiła przekrojowo „Literatura na 
Świecie” w numerze poświęconym 
grupie 7/1986. Pod główną redakcją i 
tłumaczeniem Piotra Sommera opub-
likowano wybór wierszy „nowojor-
czyków” i najbardziej znaczące teksty 
krytyczne. Publikacja „LnŚ” znacząco 
wpłynęła na obecność szkoły w kul-
turze polskiej.

/Wikipedia/
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Czasem jest więcej czasu niż mamy ochotę być,
z innymi. Czasem jest to ciekawe.
Mogę ci tylko powiedzieć, jak zatrzymać to wszystko.
Życie to słynna historia. Straszne z nas psy
na życie. Psy i inne byty
przekonują nas, że życie jest pieskie.
Przyszłość to widmo. Przeszłość,
tak tutaj napisali, jest automatycznym manekinem.
Nie śmiercią, jednym z jej pełnomocników.
Jeśli chodzi o morze,
życie rozjaśnione jest
całym snem, jaki potrafi w siebie wchłonąć.
Kiedyś powłóczyłem nogami. Któregoś dnia,
jak dobrze pójdzie, wybiorę się do kiosku
kupić trochę czereśni, przywitać starych kumpli.

Szkoła nowojorska


