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 Poeta – inny wielki w gronie poetów 
szkoły nowojorskiej – John Ashbery 
pisze, że klimat Franka O’Hary to „Pi-
casso i poezja francuska, de Kooning 
i Guston, Cage i Feldman, Rachma-
ninow, Schubert, Sibelius i Krenek, 
właściwie prawie każda muzyka”8. A 
do tego jeszcze poeci rosyjscy; także 
Becket i Ionesco… Lista jest długa. 
Myślę wszak, że owa erudycja lidera 
szkoły nowojorskiej wymaga pewne-
go dopowiedzenia.
 Czytając różne pozapoetyckie wypo-
wiedzi Franka O’Hary nie mogę po-
zbyć się wrażenia, że jego erudycja nie 
była dokładnie taka jak – powiedzmy, 
żeby daleko nie szukać – Andrzeja 
Leszczyńskiego, to znaczy nie opiera-
ła się na dogłębnym poznaniu danego 
tematu, a na wiedzy ogólnej; w dużej 
mierze wynikała z umiejętności wi-
dzenia, z jego inteligencji i oratorskie-
go talentu. I w żadnym razie nie ma 
w tym, co mówię żadnej deprecjacji, 
żadnego lekceważenia. Pracując w mu-
zeum, na co dzień obcował ze sztuką,
oglądał wszystkie wystawy; na pew-
no znał poezję francuską, rosyjską czy 
angielską; przyjaźniąc się z nowojor-
skimi malarzami i rzeźbiarzami brał 
udział w pracy nad ich projektami… 
Ale też nie można nie zauważyć, że 
erudycja Franka O’Hary to w dużej 
części była taka wspaniała erudycja 
darcia w nocy mordy na całą okolicę.
  W jedynym dłuższym wywiadzie, 
jakiego udzielił, Frank O’Hara mówi 
m.in. o artystach brytyjskich, o wza-
jemnych wpływach sztuki brytyjskiej
i amerykańskiej, i zaskakuje prowa-
dzącego tę rozmowę wyznaniem, że 
nigdy nie był w Londynie, tłumacząc: 
„Cóż, prawdę mówiąc, wszystkie mo-
je doświadczenia ze sztuką brytyjską 
nie wykraczają poza wystawy złożone 
z wypożyczonych nam prac”9.  Chodzi 
oczywiście o wystawy w Museum of 
Modern Art.
  Same wypowiedzi poety w tej roz-
mowie wyjaśniają może nawet lepiej 
to, co powiedziałem o jego erudycji. 
Oto na przykład we fragmencie do-
ty czącym obrazów Clyfforda Stilla 
(malarza z grupy abstrakcyjnych eks-

presjonistów), poprzedzonym uwagą
Franka O’Hary, w której, w odniesie-
niu do dzieł amerykańskiego moder-
nisty Stuarta Davisa, pada określenie 
„sztuczny miód”, podchwycone przez 
prowadzącego wywiad, który mówi, 
że dla niego obrazy Stilla, które widział 
w „u Albrighta” mają coś ze „sztucz-
nego miodu” – lider szkoły nowojor-
skiej odpowiada: 
– Tak. To znaczy, nie. Nie sądzę, aby 
miały to w większym stopniu, niż… 
widziałem je w tej sali i nie wydaje się, 
aby miały to w większym stopniu, niż 
dajmy na to, ma jesień. I nie chcę przez 
to powiedzieć, że Still jest wspaniałym
„naturalnym zjawiskiem”. Bo jest coś 
również w pewnym sensie fałszywe-
go, jakieś nabieranie, w jesiennych liś-
ciach, kiedy zmieniają barwę na czer-
woną, brązową i żółtą, ale myślę, że 
Still zrobił tam coś naprawdę auten-
tycznego10. 
  Tak mówi poeta o dziełach malarza.
  Może sam powinien zostać mala-
rzem? Frank O’Hara odpowiada na to 
pytanie w wierszu „Dlaczego nie jes-
tem malarzem”:

Nie jestem malarzem, jestem poetą.
Dlaczego? Może i wolałbym być
malarzem, ale nie jestem. Weźmy

na przykład Mike’a Goldberga: 
zaczyna obraz. Zaglądam do niego. 
“Siadaj i napij się” powiada. 
Piję; obaj pijemy. Patrzę 
na obraz. “Masz na nim SARDYNKI”.

  Sądzę, że Frank O’Hara urodził się 
we właściwym dla siebie czasie. Za 
sprawą europejskich artystów różnych 
dziedzin sztuki, którzy w pierwszych 
latach wojny przybyli do USA w ame-
rykańskiej sztuce się zakotłowało. Sur-
realizm Maxa Ernsta, kubizm Marca
Chagalla czy kubistyczne doświadcze-
nia Marcela Duchampa były podsta-
wą czysto amerykańskiego ruchu arty-
stycznego – ekspresjonizmu abstrak-
cyjnego. To w tym kotle rzeźbił się 
Frank O’Hara – poeta.
  Dwa lata temu, na 50-lecie wydania 
zbioru jego wierszy Lunch Poems, 

pisał w „New York Times”  Dwight 
Garner w artykule Cigarettes, Coffee, 
a Stop at the Liquor Store11:
  „O’Hara urodził się w Baltimore, a 
dorastał na przedmieściach Worcester 
w stanie Massachusetts. Jego ojciec 
zajmował się rodzinnym biznesem, 
obejmującym gospodarstwo mleczne, 
sklep żelazny, młyn i sprzedaż maszyn 
rolniczych. Podczas II wojny świato-
wej O’Hara służył na Południowym 
Pacyfiku na pokładzie niszczyciela 
»Nicholas«. Po wojnie, korzystając 
z tzw. G.I. Bill, czyli pomocy finanso-
wej dla weteranów, studiował na Uni-
wersytecie Harvarda z zamiarem zo-
stania pianistą. W okresie studiów 
dzielił pokój z Edwardem Goreyem, 
pisarzem i ilustratorem. Zaprzyjaźnił 
się tam również z Johnem Ashberym 
i zaczął skłaniać się ku pisarstwu, pu-
blikując opowiadania i wiersze w uni-
wersyteckim magazynie literackim 
»Harvard Advocate«.
 Kiedy wylądował w końcu na Man-
hattanie, mógł swobodnie być gejem, 
stając się jednocześnie biesiadnym 
przywódcą tak zwanej szkoły nowo-
jorskiej, którą tworzyli poeci tacy jak 
John Ashbery i Kenneth Koch oraz 
abstrakcyjni ekspresjoniści, jak Jack-
son Pollock, Willem de Kooning czy 
Joan Mitchell.”
  O tym jak Frank O’Hara dochodził 
do stania się całą gębą poetą, tak pisze 
wymieniony wyżej Kenneth Koch:
 „Pierwszą rzeczą Franka O’Hary, ja-
ką czytałem, było opowiadanie w har-
wardzkim »Advocate« w roku 1948. 
Było to opowiadanie o jakichś ludziach
wchodzących po pijanemu na schody. 
W następnym roku, kiedy zamieszka-
łem w Nowym Jorku, dowiedziałem 
się od Johna Ashbery’ego, że Frank 
zaczął pisać wiersze i że są to wiersze 
bardzo dobre. […] Potem okazało się, 
że Frank pisał wiersze na długo przed-
tem i że proza była u niego tylko chwi-
lową dewiacją”12. 
  Nietrudno wyobrazić sobie tamten 
artystyczny klimat (dosyć zresztą, że 
tak powiem, internacjonalistyczny i 
ponadczasowy), scharakteryzowany 
zwięźle w tytule wspomnianego przed 
chwilą artykułu w „New York Times”: 
papierosy, kawa, przystanek w mono-
polowym. W amerykańskiej poezji 
kotłowało się wtedy nieźle: moder-
nizm Ezry Pounda i T.S. Eliota dla 
przedstawicieli szkoły nowojorskiej to 
było już mało, poeci Beat Generation
z rówieśnikiem O’Hary, Allenem 
Ginsbergiem na czele jakby też. Frank 
O’Hara mógł być otwarcie gejem na 
Manhattanie, jednak trzeba pamiętać, 
że publikacja „Skowytu” w 1956 roku
wywołała społeczne i urzędowe wzbu-
rzenie, a ci, którzy ośmielili się poemat 
Ginsberga wydać (City Lights Books, 
tomik z czarną żałobną okładką) zo-
stali aresztowani za obsceniczność.
  Ale oni – czyli biesiadne towarzyst-
wo O’Hary – swoje. Taka anegdota a 
propos Beat Generation, powtórzona 
w przypisach wydania „Literatury na 
świecie” z lipca 1986: „…wieczór w 
Cedar Bar w Greenwich Village, ok. 
1960 roku […] Kerouac, bardzo pija-
ny, podszedł do O’Hary i powiedział: 
»Myślałem, że mnie lubisz«, a O’Ha-
ra odparł na to: »Nie ciebie, ale twoje 
książki«, z której to uwagi Kerouac 
był bardzo zadowolony”.
  Myślę zresztą, że różne od rozumie-
nia poezji przez O’Harę były również 
wiersze twórców z jego kręgu, z tej 
samej grupy. Bo wydaje mi się, że 
wiersze Johna Ashbery’ego, Kennetha 
Kocha czy Jamesa Schuylera jakoś 

jednak dużo łatwiej było ówczesnej 
krytyce i odbiorcom „zaakceptować” 
niż dzieła Franka O’Hary, bo chociaż
były one dla dotychczasowego rozu-
mienia poezji „barbarzyńskie”, to jed-
nak prześwituje z ich wersów pewna 
metafizyka, zaś z metafizyki wyziera 
poetyczność, prawie że modernistycz-
na. James Schuyler, żeby (i znów) da-
leko nie szukać:

Moje myśli skręcają na południe
ku białemu miastu
obudzimy się w uścisku naszych 

[ramion.
Budzę się
i słyszę: para w rurach kołacze
jak metalowe serce
i widzę że spadł śnieg.13

  A Frank O’Hara nie… Marjorie Per-
loff mówi ze świetną emocją:
 „Wyzwanie, jakie rzucił establishmen-
towi Ginsberg i ruch spod znaku Beat 
Generation, podobnie jak równolegle 
przebiegająca rewolta poetów ze szko-
ły Black Mountain, doczekało się licz-
nych opracowań krytycznych. Rola 
O’Hary w walce toczącej się między 
Czerwonoskórymi a Bladymi Twa-
rzami, między poezją ‘surową’ i ‘goto-
waną’, jest trudniejsza do określenia. 
W istocie, jak twierdzi Ashbery w 
swym godnym uwagi wspomnieniu 
o poecie, O’Hara zajmował miejsce 
dokładnie pomiędzy ‘zwalczającymi 
się mocarstwami’”14.
  Ashbery powiedział to jaśniej, do-
strzegając (50 lat temu), że „poezja 
O’Hary nie ma programu i dlatego nie
można jej do niczego ‘przyłączyć’. 
Nie jest orędowniczką seksu bądź nar-
kotyków jako panaceum na wszystkie 
bolączki współczesnego społeczeń-
stwa; nie występuje głośno przeciwko 
wojnie w Wietnamie ani w obronie
praw obywatelskich; nie rysuje prze-
rażających obrazków Ery Atomu; 
jednym słowem nie atakuje establish-
mentu. Po prostu ignoruje jego prawo 
do istnienia, i dlatego tak denerwuje 
wszystkich, którzy są związani z tym 
czy innym obozem.”
  W swoim zatytułowanym „Perso-
nizm” kpiarskim manifeście Frank 
O’Hara ogłasza: „Poezja jest bystrzej-
sza i bardziej niezawodna niż proza, 
toteż godzi się żeby to właśnie ona 
wykończyła literaturę. Przez jakiś czas
sądzono, że dokona tego Artaud, ale 
właściwie, przy całej swej wspaniało-
ści, jego pisma polemiczne nie wy-
kraczają bardziej poza literaturę, niż 
Bear Mountain wykracza poza stan 
Nowy Jork”15.
 No to się na to czerwienię, ponieważ 
przez długi czas sądziłem, że wspa-
niałość Artauda wykracza poza litera-
turę dalej, niż Bear Mountain wykra-
cza poza stan Nowy Jork.
 No więc Frank O’Hara chce wykoń-
czyć literaturę swoim poetyckim ser-
cem: 

Jak zamknięty w sobotę zakład 
[fryzjerski, moje serce

nie może się pogodzić z tym, by wysłać 
[Barneyowi Rossetowi nasze

wiersze o St. Bridget…

  Ashbery uważa, iż w wierszach „po-
trzebny był miejscowy język odpo-
wiadający twórczemu bałaganowi śro-
dowiska nowojorskiego, który prze-
wentylowałby skoncentrowane sur-
realistyczne obrazowanie”, język ko-
lokwialny, i „bez tego, co wnieśli […] 
poeci, a w szczególności O’Hara, nie 
byłoby prawdopodobnie młodego po-

kolenia poetów traktujących poezję 
jak coś żywego, a nie jak akademicką 
grę salonową”16.
  Ashbery mówi w tym samym tek-
ście coś jeszcze m.in. ważnego – że 
twórczość O’Hary „różni się od utwo-
rów innych poetów nowojorskich
również tym, że jest ona prawie wy-
łącznie autobiograficzna”, co znaczy, 
że O’Hara prawie wyłącznie mówi o 
swoich doświadczeniach i o ludziach 
z jego kręgu towarzyskiego. I jeszcze 
to, że jest on „na pewno poetą nowo-
jorskim”, w którego „wierszach sły-
chać życie miasta i miliony wzajem-
nych związków, które się nań składa-
ją; unosi się nad nimi zapach śmieci, 
paczuli i tlenku węgla, uprzytomnia-
jąc czym to cudowne, zepsute, zdro-
we miejsce naprawdę jest”. Ta opinia 
Ashbery’ego wżyna mi się w pamięć, 
ponieważ – to dygresja – łączy mi się 
z także autobiograficzną (z dodatko-
wymi zawirowaniami) twórczością 
Rafała Wojaczka, która też zajmowała 
mnie tego lata.
  I tutaj dochodzimy do prawdziwej 
odpowiedzi na postawione na począt-
ku tego tekstu (albo pomyślane jako 
początek tego tekstu) pytanie, dlacze-
go czytam wiersze Franka O’Hary, 
czyli dlaczego tak mi się one podo-
bają. Żywiołem Franka O’Hary jest 
miasto, i to jest mi bliskie. Miasto ja-
ko miejsce jego safari (wydaje mi się, 
że coś takiego powiedział albo mógł 
powiedzieć Ryszard Kapuściński), 
miasto jako miejsce budzące emocje, 
rozpędzające myśli. Znam to.
  Powiedział gdzieś tam, że należy do 
takich, którzy nigdy nie czują potrze-
by, aby wymknąć się z Nowego Jorku 
i cieszyć oczy zielenią – gdyż nawet 
źdźbło trawy nie może go cieszyć, 
dopóki nie ma pewności, że obok jest 
stacja metra, sklep z muzycznymi pły-
tami albo jakieś inne znaki tego, że lu-
dzie nie żałują totalnie tego, że żyją. 
Marjorie Perloff (Nowe progi…): „No-
wy Jork nie symbolizuje jakiejś wyż-
szej siły czy też piękna; jest to całkiem 
po prostu i dosłownie miejsce, gdzie 
w krótszym czasie dzieje się więcej 
niż gdziekolwiek indziej. W późnym 
wierszu zatytułowanym Walking, po-
eta mówi.”

   wieś nie jest dla nas
nie ma tam nic
            na co by można wpaść
  lub rozpaść się szkliście…

  Miasto dostarczające wciąż nowych 
obserwacji; w Five Poems pisze na 
przykład:

I knew why I love taxis, yes
subways are only fun when 

[you’re feeling sexy

  Przy czym, o czym mówi w innym 
miejscu cytowanego już wywiadu, nie 
uważał, „by ktokolwiek musiał szwen-
dać się po parkingach i podglądać 
całujące się pary po to, aby napisać 
wiersz”. 
 Pora dnia w wierszach Franka O’Ha-
ry to pora lunchu – pora, z czym każ-
dy się zgodzi, najnormalniejsza, gdy 
nie ma nawet par całujących się na 
parkingach. Jego „Wiersz osobisty” 
otwiera wers: Kiedy ostatnio w porze 
lunchu wychodzę na spacer… A dla 
przykładu A Step Away From Them 
zaczyna się tak:

It’s my lunch hour, so I go
for a walk among the hum-colored
cabs.


