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  „Zmarł 25 lipca 1966 roku, niecały 
miesiąc po swoich czterdziestych uro-
dzinach. Został potrącony przez sa-
mochód na plaży – nieszczęśliwy wy-
padek, którego niejasne okoliczności 
nadal ogłuszają swoim bezsensem.”1

  Zwróciłem na to uwagę dopiero po-
tem. Najpierw, na samym początku, 
postawiłem sobie pytanie, dlaczego 
właściwie czytam wiersze Franka 
O’Hary. Może zresztą nie postawiłem 
sobie tego pytania, tylko pomyślałem, 
że gdyby tak przyszło mi do głowy 
napisać kilka słów o tych wierszach, 
to byłoby dobrze, gdybym postawił 
sobie takie pytanie, bo szukając na nie 
odpowiedzi, miałbym całkiem niezły
początek takiego tekstu. Gdybym 
wcześniej zauważył to, że mija właś-
nie pięćdziesiąt lat od dnia, w którym 
Frank O’Hara zginął we freaky acci-
dent – uderzony przez taksówkę na 
Fire Island – prawdopodobnie nie po-
trzebowałbym stawiać sobie takiego 
pytania.
  Rzecz jednak w tym, że czytałem 
wiersze Franka O’Hary w moim ulu-
bionym parku na ławce – bo zawsze, 
kiedy wybieram się do mojego ulubio-
nego parku i wrzucam do torby z em-
blematem Native Education College 
(Your Journey Home) kilka puszek 
piwa, lubię też wrzucić do niej coś 
do poczytania – i przechodzili przed 
moimi oczami różni ludzie i, mówiąc 
szczerze, nie mógłbym przysiąc, że 
to czytanie było dla mnie cały czas 
ważniejsze od patrzenia na tych ludzi 
i łykania ukradkiem piwa, i z tego 
wszystkiego dopiero potem, w jednej 
z takich chwil, kiedy to czytanie sta-
wało się ważniejsze od tego wszyst-
kiego co wokół – wtedy dopiero za-
uważyłem, że to pięćdziesiąt lat właś-
nie mija. 

  Wcześniej zwróciłem uwagę na 
spójnik i w wierszach Franka O’Ha-
ry. W wierszu The Day Lady Died na 
przykład: I walk up the muggy street 
beginning to sun/ and have a hambur-
ger and a malted and buy/ an ugly 
NEW WORLD WRITING to see what 
the poets/ in Ghana are doing these 
days (idę po parnej ulicy zaczyna pra-
żyć słońce/ i zjadam hamburger i pi-
ję koktajl mleczny i kupuję/ szpetnie 
wydanych PISARZY TRZECIEGO 
ŚWIATA/ żeby zobaczyć co tam/ ostat-
nio słychać u poetów w Ghanie2). I tak 
do końca z tym spójnikiem i, aż po:

i pot już leje się ze mnie i myślę 
[o tym jak

w 5 SPOT oparłem się o drzwi kibla
gdy ona nad klawiaturą szeptała 

[Mal Waldronowi
piosenkę i wszystkim i mnie 

[na chwilę zamarł oddech

  Five Spot Café to otwarty w latach 
1956-1962 nowojorski klub jazzowy, 
miejsce spotkań pisarzy i artystów 
– Mal Wadron to pianista jazzowy – a 
ona to Billie Holiday. 
  Świetny wiersz. Wspaniała elegia, 
w której pora lunchu (Jest 12:20 w No-
wym Jorku…) dudni żalem, albo żal 
dudni porą lunchu:

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 Ziegfield Theatre i od
niechcenia proszę o karton 

[Gauloise’ów i karton
Picayune’ów, i o NEW YORK POST 

[z jej twarzą na wierzchu
  
  Znakomita znawczyni poezji Mar-
jorie Perloff, analizując tę elegię wers 
po wersie, dostrzega związek między 
występującym w nim profanum a ży-
ciem wielkiej śpiewaczki jazzowej, 
„która w końcu padła ofiarą narkoma-
nii, nękana przez agentów FBI i na-
loty policji. W tym sensie jej świat jest  
światem parnych ulic, hamburgerów 
i koktajlów, drzwi kibla i 5 SPOT”3.  
Zaś to co w tym wierszu pojawia się 
pomiędzy parną ulicą i drzwiami kibla
w 5 SPOT i odnosi się do sztuki wyso-
kiej – Verlaine’a, Bonnarda, Hezjoda 
w tłum. Richmonda Lattimore, Bren-
dana Behana, Geneta – to odwołanie 
do wspaniałego głosu Billie Holiday, 
który „wynosi ją ponad to, czym była 
za życia”4. 
  Bardzo ładnie zostało to powiedzia-
ne, ale trochę inaczej odbieram ten 
wiersz, może przede wszystkim przez 
jego pierwszą zwrotkę (to odwracanie 
kolejności obrazów wiersza ma zwią-
zek z jego oryginalnym tytułem, The 
Day Lady Died, jeśli wiedzieć, że La-
dy Day to przydomek Billie Holiday), 
mówiącą o piątku, 17 lipca 1959, który 
ma być takim zwyczajnym pewnym 
piątkiem:

Jest 12:20 w Nowym Jorku 
[pewien piątek

trzy dni po rocznicy zburzenia 
[Bastylii, aha

jest rok 1959 i wychodzę żeby 
[znaleźć pucybuta

bo o 7:15 wysiadam w Easthampton
z tego o 4:19 a potem idę prosto na 

[kolację
i nie znam ludzi którzy mi dadzą jeść

  Elegia na śmierć Lady Day, bardziej 
od straszliwego życia artystki, przy-
wodzi mi na myśl „Upadek Ikara” 
Bruegla: życie w Nowym Jorku toczy 
się w porze lunchu tak jak co dzień,
trzeba wyglansować buty przed umó-
wioną kolacją, która odbędzie się tak
jak była planowania, wcześniej trzeba 
coś przekąsić – hamburgera i koktajl…  
Wszystko jest normalne, jak być po-
winno. I tylko artysta, twórca artysty-
cznego przekazu, wie co się stało; od-
czuwa wagę tego, co się stało. Widzi 
spadającego Ikara. Albo pamięta ten 
wieczór, kiedy oparł się o drzwi kibla 
w Five Spot i oddech mu zamarł gdy 
ona nad klawiaturą szeptała Mal Wal-
dronowi/ piosenkę… 
  Albo, wracając do spójnika i, to je-

sienne uspokojenie w zakończeniu 
„Muzyki”: Ale już żadnych fontann 
i żadnego deszczu,/ i sklepy otwarte
będą do późna w noc. Także to wszyst-
ko naraz w Steps:

oh god it’s wonderful
to get out of bed
and drink too much coffee
and smoke too many cigarettes
and love you so much

  Albo, z innej beczki, ta zabawna nie-
jasność w „Eseju o stylu”: moja siostra 
jest w ciąży i/ pojechała na weekend 
na wieś nic jej nie/ mówiąc. „Nie mó-
wiąc o czym? Że wyjeżdża na wieś? 
Że jest w ciąży? Lub też o jakiejś trze-
ciej rewelacji?”5 Do tego ta współ-
rzędność dwóch faktów – bycia w cią-
ży i bycia w weekend na wsi.
 Ale – wracając do postawionego sobie 
na samym początku pytania – przecież 
nie tylko z powodu spójników czytam 
wiersze Franka O’Hary. I nawet nie 
dlatego – chociaż ma to znaczenie za-
sadnicze – że pośród ustawionych na 
półce wydań „Literatury na świecie” 
mam też numer z lipca 1986 roku, w 
którym – jak to napisano w Wikipe-
dii – po raz pierwszy w Polsce przed-
stawiona została przekrojowo szkoła 
nowojorska, w której Frank O’Hara 
był najważniejszy, co mi pomaga, jed-
nak mam cały czas świadomość, że to 
numer sprzed 30 lat – niecałe trzy lata 
przed zburzeniem przeze mnie mojego 
dotychczasowego świata.

  Frank O’Hara był najważniejszy. 
Alex Katz – kolejna figura ze świata 
nowojorskich artystów – tak go wspo-
mina:
  „Chwilami Frank sprawiał wrażenie 
kapłana, który minął się z powoła-
niem. I nawet przy szóstym martini 
i drugiej paczce papierosów, kiedy 
zwracał się do przyjaciół per »ty gno-
ju« i darł w nocy mordę na całą oko-
licę. Był programowo czynnym inte-
lektualistą. Zamierzał naprawić nasz 
świat nie pytając, czy tego chcemy, 
czy nie”6. 

 Bliski jest mi ten Frank przez swoje 
sukinsyństwo, bo nie lubię ludzi z cha-
rakteru nijakich, wewnętrznie uładzo-
nych i niepijących.
  Był programowo czynnym intelek-
tualistą... Jego otoczenie uważa go za 
erudytę. Cytowany na początku Bill 
Berkson widzi go tak: 

ANDRZEJ JAR

Miasto w porze lunchu. O wierszach Franka O’Hary

 „Poeta, krytyk sztuki, kustosz muze-
um, amator dyskusji i przyjęć, w mło-
dości student klasy fortepianu o zapę-
dach kompozytorskich, związany z fil-
mem i baletem, współtwórca przeróż-
nych projektów artystycznych (uoso-
bienie ‘jednoosobowego kierunku’, 
jak kiedyś de Kooning wyraził się o 
Duchampie), dramaturg i duch katali-
tyczny”7.  
  W tekście zatytułowanym Frank 
O’Hara: A Poet among Painters na 
stronie www.poets.org czytamy: 

 „W 1951 roku, poeta Frank O’Hara 
dostał pracę sprzedawcy pocztówek 
w sklepie z pamiątkami w Museum of 
Modern Art w Nowym Jorku – dzięki 
czemu miał też dostęp do obrazów. Za-
ledwie cztery lata później powrócił do 
pracy w tym samym muzeum, ale już 
jako jego administrator”.


