
133

Izabela Pisarek

Amerykański sen  
czy amerykański koszmar?  
Dwie wizje Stanów Zjednoczonych 
w „Szczurojorczykach” Edwarda 
Redlińskiego 

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wyobrażenia o sukcesie, bogactwie i szczęściu, które można łatwo osiągnąć w Sta-
nach Zjednoczonych, rozpowszechnione także pod nazwą American dream, znane 
są od dawna niemal w każdym zakątku świata. Próbę zerwania z taką perspektywą 
podejmuje Edward Redliński w  swojej powieści Szczurojorczycy1. Przedstawia on 
trudności życia imigrantów na nowojorskim Greenpoincie w latach osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych, ale także ich motywacje do podejmowania prób przezwycięże-
nia tych problemów. Ten rozdźwięk pomiędzy marzeniami a rzeczywistością, zbudo-
wany w oparciu o stereotypy i stanowiący podstawę koncepcyjną książki, postaram 
się przybliżyć w artykule. Klamrą rozważań staje się postać autora, której nie można 
pominąć, chcąc zrozumieć źródła tak skrajnych wyobrażeń zawartych w tekście. 

Edward Redliński (ur. 1940 r.) jest prozaikiem, felietonistą, reporterem oraz 
współautorem scenariuszy filmów, które powstały na podstawie jego książek. Otrzy-
mał wiele nagród literackich i dziennikarskich (w tym nagrodę Kościelskich z roku 
1974 oraz nagrodę im. Jarosława Iwaszkiewicza za całokształt twórczości w  roku 
2006). Jest autorem takich dzieł jak zbiór opowiadań Listy z Rabarbaru, powieści 
Awans, Konopielka, Krfotok oraz Transformejszen, czyli jak golonka z hamburgerem tań-
1 Opieram się na wydaniu trzecim zmienionym (Warszawa 1997), które wbrew powszechnemu prze-

konaniu zawiera pewne zmiany fabularne w  stosunku do poprzedniej wersji powieści, podpisy-
wanej tytułem Szczuropolacy (pierwsze wydanie: Warszawa 1994). Modyfikacje te nie są znaczące 
dla głównej myśli artykułu. Nietrafną moim zdaniem zmianę tytułu autor tłumaczy faktem, że 
poprzedni odbierany był jako obraźliwy, podczas gdy „miał być tylko bolesny” (E. Redliński, Od 
autora [w:] Szczurojorczycy, Warszawa 1997, s. 5). 

 Na podstawie powieści powstał także dramat Cud na Greenpoincie (E. Redliński) oraz film Szczęśli-
wego Nowego Jorku (1997, reż. J. Zaorski, scenariusz: E. Redliński, J. Zaorski). Ze względu na zmia-
nę medium tu także musiały nastąpić pewne zmiany. Więcej na temat różnic w powieści i filmie: 
por. J. Pasterska, Portret polskiego emigranta w krzywym zwierciadle literatury i filmu: na przykładzie 
„Szczuropolaków” Edwarda Redlińskiego i „Szczęśliwego Nowego Jorku” Janusza Zaorskiego, „Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dydaktyka” 2002, z. 1.
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cowała czy reportaży Ja w nerwowej sprawie i Zgrzyt. Początkowo jako autor Konopiel-
ki Redliński został uznany za przedstawiciela nurtu literatury „chłopskiej”, później 
jednak poszerzył krąg interesujących go zagadnień na tyle, że taka kategoryzacja stała 
się błędna. Także poetyka jego twórczości ewoluowała: najpierw dominował realizm, 
ale szybko zaczęły pojawiać się w niej coraz częściej również elementy groteski2. 

Interesujące go zagadnienia zawsze wiązały się z aktualną sytuacją społeczną; były 
to między innymi zderzenie tradycyjnej, wiejskiej mentalności z rzeczywistością po-
stępu, globalizacji i związanych z nimi nieuniknionych zmian społecznych, Polska 
po transformacji – wady i przyzwyczajenia wyniesione z poprzedniego ustroju, a za-
razem amerykańskie aspiracje oraz kult Stanów Zjednoczonych jako kraju wolności. 
Większość tych wątków w bardziej lub mniej rozbudowanej formie dostrzec można 
także w Szczurojorczykach. 

Co ciekawe, Edward Redliński do tej pory pozostał właściwie niezauważony 
przez badaczy literatury. Oprócz krótkich recenzji kolejnych publikacji między in-
nymi w „Przeglądzie Tygodniowym”, „Wiadomościach Kulturalnych”, „Twórczości” 
i „Nowych Książkach”, niewiele zostało na temat tej twórczości napisane. Wojciech 
Burszta pochylił się nad jej wartością antropologiczną, niezbyt pochlebnie oceniając 
warsztat autora jako reportażysty stronniczego3. Aleksander Fiut poświęcił rozdział 
publikacji Pytanie o  tożsamość4 jego Konopielce, która w zestawieniu z  teorią Clau-
de’a Lévi-Straussa zostaje odczytana jako opis rozpadu systemu i procesu zastępowa-
nia go nowym porządkiem. Redliński pojawia się także w książce Jolanty Pasterskiej 
poświęconej literackim migrantom, ale wymieniony jest tam jedynie egzemplarycz-
nie, jako twórca prześmiewczego, bezwzględnego opisu polskiej emigracji żyjącej 
w biedzie5. Samymi Szczuropolakami Pasterska zajęła się w tekście Portret polskiego 
emigranta w krzywym zwierciadle literatury i filmu: na przykładzie „Szczuropolaków” 
Edwarda Redlińskiego i „Szczęśliwego Nowego Jorku” Janusza Zaorskiego6, w którym 
porównała filmową realizację z oryginałem. Kamil Kasperek natomiast w 1999 roku 
opublikował w „Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego” artykuł Tożsa-
mość problematyczna: o Szczuropolakach Edwarda Redlińskiego7, w którym zestawia 
tytułową powieść z twórczością Andrzeja Brychta. Tekst Kasperka jest dość przekro-
jowy, porusza bardzo wiele istotnych wątków, ale wiele z nich mogłoby zostać bar-
dziej rozwiniętych. Oprócz tego powstały artykuły językoznawcze dotyczące Kono-

2 Por. P. Kozioł, Edward Redliński [on-line:] http://culture.pl/pl/tworca/edward-redlinski [10.03.2016].
3 Por. W. Burszta, Z Taplar na Brooklyn i z powrotem [w:] idem, Asteriks w Disneylandzie. Zapiski 

antropologiczne, Poznań 2001, ss. 132–137.
4 Por. A. Fiut, Z Levi-Straussem w Taplarach [w:] idem, Pytanie o tożsamość, Kraków 1995. 
5 Por. J. Pasterska, „Lepszy” Polak? Obrazy emigranta w prozie polskiej na obczyźnie po 1945 roku, Rze-

szów 2008, ss. 220, 354, 363.
6 Por. eadem, Portret polskiego emigranta...
7 Zob. K. Kasperek, Tożsamość problematyczna: o  Szczuropolakach Edwarda Redlińskiego, „Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1999, z. 94, dostępny także w: „The Summit Times” 2002, 
vol. 9, nr 26 [on-line:] http://users.rcn.com/salski/No26Folder/Szczuropolacy.htm [01.03.2016].
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pielki8 i rozważania na temat literackości Nikiform9. Na tym stan badań wydaje się 
kończyć, choć prozę Edwarda Redlińskiego uważam za godną uwagi między innymi 
ze względu na przedstawianie znanych zjawisk kulturowych z mniej popularnej per-
spektywy i w sposób oryginalny, cechujący się bezwzględnym rozliczaniem Polaków 
z przywar „narodowych”10. 

Autor, który spędził w Stanach Zjednoczonych ponad siedem lat (od 1984 do 
1991 roku), w swojej twórczości ujawnia sceptycyzm i negatywny stosunek do Ame-
ryki. Choć dostrzega także jej zalety, to irytacja powszechnym – jego zdaniem – w oj-
czyźnie ślepym zapatrzeniem potęguje jego wątpliwości i zaostrza osądy. Sam swo-
je odczucia określa jako fascynację i obrzydzenie; stwierdza: „gdyby nie organiczne 
przywiązanie do wsi Polska[,] zamieszkałbym w mieście Nowy Jork”11. Relacje pol-
sko-amerykańskie angażują go na tyle, że większa część jego twórczości wokół tego 
zagadnienia oscyluje. Także tam, gdzie pozornie pisze jedynie o Polsce, nie mógłby 
(a  prawdopodobnie nawet by nie chciał) uniknąć odwołania do Stanów Zjedno-
czonych, co krok widać skojarzenia z tamtejszą rzeczywistością – „nie ma ucieczki 
od Ameryki i amerykanizacji”12, jak ostrzega pisarz – są one bowiem swego rodza-
ju punktem odniesienia, symbolem globalizacji. Takie też podejście widoczne jest 
w Szczurojorczykach, gdzie głównym tematem stała się polska emigracja w Nowym 
Jorku i rewizja powszechnego stereotypu amerykańskiego snu. 

Nie bez powodu podtytuł powieści brzmi Podsłuchowisko. Narrator jest nowym 
lokatorem w „sabweju” – mieszkaniu z pokojami przechodnimi, w którym gnieżdżą 
się polscy emigranci. Oprócz krótkiego wstępu i pojedynczych refleksji narratora cała 
powieść składa się z podsłuchanych rozmów i  zdarzeń. Pięć kolejnych rozdziałów 
dokumentuje następujące po sobie niedziele, podczas których narrator prawie nie 
rozmawia z  bohaterami opowieści. Wrażenie reportażowości zostaje jednak zakłó-
cone przez przerysowanie treści. Cała historia bowiem jest skonstruowana tak, by 
zdemitologizować „amerykański sen”. Narrator zaś wobec czytelnika staje się dema-
skatorem prawdy, choć wewnątrz powieści z  tej roli już zrezygnował. Obrazuje to 
jeden z nielicznych jego komentarzy:

8 Por. A. Galasińska, Pole leksykalno-znaczeniowe OBCY na podstawie powieści Edwarda Redlińskie-
go „Konopielka” (Analiza etnolingwistyczna), „Polonica” 1990, t. 14 (1989); eadem, Nazewnictwo 
„Konopielki” E. Redlińskiego w ujęciu etnolingwistycznym, „Onomastica” 1991, r. 36; M. Schabow-
ska, Osobliwości leksykalne „Konopielki” E. Redlińskiego, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa 
Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze” 1991, z. 6 (137).

9 Por. M. Pyczek, Surowe kawałki rzeczywistości jako literatura – o „Nikiformach” Edwarda Redliń-
skiego, „Kieleckie Studia Filologiczne” 1998, t. 12; M. Bukowiecka, Antyliterackie, a więc literackie. 
O Nikiformach Edwarda Redlińskiego, „Teksty drugie” 2015, nr 4.

10 Nieco więcej o przedstawieniu charakterystycznych cech Polaków, choć też nie wyczerpując tematu, 
pisze Kasperek – por. K. Kasperek, op. cit., ss. 120–122. 

11 E. Redliński, Ostatnie słowo [w:] idem, Bumtarara. Szkice z wyprawy antyamerykańskiej, Warszawa 
2006, s. 205.

12 Idem, Przepowiednia [w:] idem, Bumtarara..., s. 203.
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Powinienem wstać z wyra i opowiedzieć jak ten kraj wciąga i miażdży...
Nie, nie wstanę. Nie uprzedzę, nie wytłumaczę, nie przekonam. Nie chcę. 
Słucham. Jestem obojętny, jak taśma magnetofonowa. Dość mam kłótni o Amerykę, 
przy piwie i  bez piwa. Już minęło mi współczucie, minęła już litość. I  obrzydzenie 
minęło. Nie zawrócę kijem Wisły. Nie cofnę zaklęciami kolejnego samolotu z Okęcia. 
Przybywajcie...13

Już oryginalny tytuł powieści, Szczuropolacy, wskazuje jaki obraz rodaków pre-
zentuje w niej Edward Redliński: przedstawia ludzi żyjących w ciężkich warunkach, 
dużym zagęszczeniu, zapamiętale pędzących w wyścigu szczurów, chwytających się 
jakiejkolwiek pracy, żeby tylko zarobić jak najwięcej. Niezależnie od poglądów czy 
wykształcenia – a autor zadbał o pełny wachlarz charakterów – ich losy w kapitali-
stycznej Ameryce są podobne: pełne trudności, na które reagują różnie. Niektórzy 
odnoszą sukces (bardzo różnie przez nich definiowany), inni upadają, załamują się – 
jednak nietrudno zauważyć, że ocena poszczególnych postaw przez Redlińskiego nie 
jest z tym powiązana. Wszystkie postaci zostają przez autora przedstawione w krzy-
wym zwierciadle. 

Najkorzystniej pokazany zostaje Potejto. Jego podejście do Ameryki jest zadanio-
we: zarobić, oszczędzić jak najwięcej i wrócić do Polski. Choć, jak zauważa Paster-
ska, jego oszczędność zakrawa o pazerność14, robi to „dla rodziny […] dla dzieci”15, 
z troski o najbliższych, nie porzucając wpojonych mu katolickich wartości (jednak 
tylko do momentu próby, kiedy zgadza się pomóc ukryć zabicie Lojera). Pozostali 
bohaterowie albo już wcześniej dążą do sukcesu, albo robią to tak zapamiętale, że 
rezygnują z zasad moralnych lub je naginają bądź też wpadają w pułapkę, z której 
nie potrafią się wydostać – nie umieją przystosować się do realiów amerykańskich, 
a równocześnie nie mogą wrócić do Polski. 

Najwyrazistszym przykładem pierwszego nastawienia jest Lojer, który namawia 
brata do oszukania przemytników narkotyków, ponieważ widzi w tym szansę na wy-
marzone bogactwo, które ma być ich przepustką do lepszego życia16. Jego koronnym 
argumentem jest to, że „na uczciwość mogą sobie pozwolić tylko [...] nędzarze”17, 
a popełniona w młodości kradzież dręczyła Panka nie z powodu wyrzutów sumienia, 
lecz niesmaku – odpowiednio duża kradzież bowiem uskrzydla18. 

Drugą postawę natomiast prezentują: Profesor, który popadł w  alkoholizm po 
tym, jak został oszukany i upokorzony, oraz Mruk, także wykorzystany przez nie-
uczciwego pracodawcę – on z kolei „leży, patrzy w sufit. Jakby go nie było”19.

13 E. Redliński, Szczurojorczycy…, s. 54.
14 Por. J. Pasterska, Portret polskiego emigranta..., s. 66.
15 E. Redliński, Szczurojorczycy…, s. 203.
16 Por. ibidem, s. 109.
17 Ibidem, s. 101.
18 Por. ibidem, s. 101.
19 Ibidem, s. 9.
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Ogólny wizerunek Polaków jest więc jednoznacznie negatywny: zdesperowani, 
biedni, mieszkający w imigranckich enklawach, łaknący pieniędzy. Jedni, zakochani 
w Stanach, marzą o wielkiej karierze, inni, zrozpaczeni, żyją w poczuciu beznadziei, 
niejednokrotnie popadając w alkoholizm i depresję. To, w jakiej Ameryce żyją, jaką 
Amerykę reprezentują bohaterowie, pokazują nawet niektóre pseudonimy: Potejto, 
Lojer, Teriza – angielskie wyrazy zapisywane zgodnie z polskimi zasadami stają się 
karykaturami właściwych słów;  teoretycznie są angielskie, ale pozostają silnie na-
znaczone polskością użytkowników, podobnie jak wszystkie anglojęzyczne zwroty 
w powieści, oddane przez autora fonetycznie w celu podkreślenia polskiego akcentu 
i błędnej wymowy bohaterów. Polacy w Stanach chcieliby być pełnoprawnymi Ame-
rykanami w każdym aspekcie życia, ale w rzeczywistości wyraźnie różnią się od rodo-
witych obywateli, a w swoim naśladownictwie stają się niemal karykaturami swoich 
idoli, podobnie jak ich język, który groteskowo odkształca amerykański angielski. 

Co ciekawe, są na tyle dumni, że nie przyznają się do trudności życia na ob-
czyźnie. Upiększają opowieści o nowym życiu, unikają przykrych szczegółów. Teresa, 
rozmawiając przez telefon z narzeczonym w Polsce, wprost kłamie. Nie mówi o tym, 
że zanim udało jej się zdobyć stałą pracę, od trzeciej w nocy stała w kolejce do po-
średniczki, żeby rano dostać zlecenie na dwie godziny i  zarobić osiem dolarów20. 
Twierdzi za to, że unika Greenpointu, bo to „Dziadowo”21, obrażając w ten sposób 
nie tylko własnych towarzyszy, ale i samą siebie. Opowiada, że w domu, którym się 
zajmuje, ma funkcję menadżera oraz służące, którymi zarządza, chwali się jachtem 
i luksusowymi samochodami pracodawcy, natomiast kończy rozmowę, twierdząc, że 
jedzie z nim na przejażdżkę po Manhattanie, a wieczorem do opery. 

„Teraz obdzwoni pół Warszawy...”22 – kwituje tę rozmowę Profesor, co daje do-
skonały obraz tego, jak rozprzestrzenia się amerykański mit – dumna rodzina rozpo-
wiada wszystkim o amerykańskich sukcesach krewnych, nieraz zapewne także nieco 
koloryzując usłyszane relacje. Sam, żeby, jak to określa, nie pomagać bezinteresownie 
Ameryce nabierać świata, kontaktuje się tylko z żoną. Ta natomiast nie wierzy jego 
relacjom o „szczurowaniu” – porównując historie innych, według Profesora „tych, co 
kłamią”23, stwierdza, że to najwyraźniej on jest wyjątkowo nieporadny. To zniechęca 
go do prób zmiany świadomości ludzi i demitologizowania USA, ogranicza się on 
więc do płomiennych dyskusji w gronie współlokatorów.

Nawet (wtedy jeszcze) nieskazitelna moralność Potejta łamie się, kiedy ten nie 
przyznaje się żonie, że został zwolniony i okradziony przez Lojera – to w jego oczach 
porażka i powód do wstydu. Twierdzi więc, że sam zrezygnował, a zmianę terminu 
powrotu tłumaczy tęsknotą i ciężarem pracy.

To powoduje, że polska wizja Ameryki może być tylko jedna. Wyobrażenie, z któ-
rym wszyscy bohaterowie wyruszali w podróż na inny kontynent, to obraz bogatego 
20 Ibidem, ss. 49–50.
21 Ibidem, s. 211.
22 Ibidem, s. 211.
23 Ibidem, s. 212.
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kraju, w którym spełniają się marzenia i wszystko jest możliwe. Lojer, Azbest i Te-
resa, mimo różnych doświadczeń, wciąż trwają w wierze w historię sukcesu dostęp-
nego dla każdego, choć prezentują nieco odmienne podejścia. Azbest i Teresa nie 
zaprzeczają, że na wszystko trzeba tam ciężko zapracować, nie umniejsza to jednak 
ich zachwytu. Mimo dużego stresu pierwszych tygodni pobytu, Teresa czuje się „[c]
udownie. Jak... żaba w raju”24, z ust Azbesta natomiast padają słowa: „Można potem 
[po wycieczce do USA – przyp. I. P.] się położyć i zasnąć – na zawsze. »Widziałem 
wszystko«!”25 i wielokrotnie powtarzane „Amerika ys uanderful kantry!”26 Kraj ten 
jest więc najlepszym, co może zdarzyć się w życiu, jawi się niczym cud, a jego wady 
są bagatelizowane lub zupełnie ignorowane. Jednak to pierwszy z wymienionych – 
Lojer – jest największym piewcą Ameryki. To on najbardziej kwieciście wyraża swój 
zachwyt podczas dyskusji z Profesorem. Wylicza, że w samym Nowym Jorku „jest 
trzydzieści uniwersytetów! Najnowocześniejsze biura, banki, instytuty!”27 Fascynuje 
go różnorodność i rozmach Ameryki: „[k]limat zwrotnikowy i polarny, dżungle i pu-
stynie, wielkie jeziora i wielkie góry! Las Vegas, Hollywood, Disneyland – i Berkeley, 
i Metropolitan-Opera, i Cape Caneveral”28. To samo zachwyciło Profesora podczas 
pierwszej wizyty, która skłoniła go do późniejszej migracji: „Niagara, Grand Kenion, 
samoloty, hotele... I te sklepy, sklepy!”29. W tym stwierdzeniu ujawnia się również 
uderzający każdego emigranta od samego początku kontrast kapitalistycznego do-
brobytu z pustymi półkami sklepów w krajach ustroju komunistycznego.

Choć składowe tej różnorodności są nie tylko pozytywne. Lojera zachwyca także 
to, że „[w] Ameryce wszystko jest możliwe. I szczęście, i nieszczęście, i bieda, i bogac-
two!”30 Przyznaje, że „Przebić się! Tam! [...] Na najwyższe piętra [wieżowców Man-
hattanu – przyp. I. P.]! Na penthausy!”31 może każdy, ale mało komu się to udaje. 
Jego receptą jest przystosowanie się do nowej rzeczywistości. 

Wiecie co to serfing? […] Sztuka jazdy na desce – po grzywach fal! Coś wspaniałego... 
Ekwilibrystyka, balansowanie! Nowy Jork to taka kipiel... w której dziesięć milionów 
uprawia serfing... jedni na drugich. Kto tego nie lubi, nie może być w  tym mieście 
szczęśliwy! […] Dziś jestem na dole, jutro będę na górze!32

Jednak jest to wiedza nabyta po wyjeździe, nieco odmienna od złudzeń powszech-
nych w kraju. Potwierdza to, jednocześnie ukazując siłę zakorzenienia tego stereotypu  

24 Ibidem, s. 49.
25 Ibidem, s. 119.
26 Ibidem, m.in. s. 127.
27 Ibidem, s. 138.
28 Ibidem, s. 139.
29 Ibidem, s. 205.
30 Ibidem, s. 139.
31 Ibidem, s. 112.
32 Ibidem, ss. 229–230.
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w zbiorowej świadomości Polaków, zachowanie współlokatorek Teresy, o których ta 
mówi: „baby prawie wariują, jedne piguły biorą na uspokojenie, inne wódę kupują 
i chlają”33. Są na tyle zdesperowane, że od drugiej w nocy ustawiają się w kolejce do 
pośredniczki, zgadzają się pracować za bardzo niską płacę, czytają ogłoszenia matry-
monialne – ale mimo wszystko, z powodu presji społecznej nie mają zamiaru wracać 
do ojczyzny bez pieniędzy. Głębokie poczucie porażki i stres wpędziły jedną z nich 
w alkoholizm, a mimo to „[w]stydzi się wracać z Ameryki bez dolarów. Że wyśmieją 
sąsiadki, które były i zarobiły”34. 

Podobnej presji ulega Profesor. Choć Azbest radzi mu powrót do Polski, wróżąc, 
że w  innym razie niedługo się „rozsypie”35, daje się przekonać argumentom żony: 
trudną sytuacją w  Polsce (małe płace, rosnące ceny) i  potencjalnymi korzyściami 
materialnymi (między innymi nowe meble). Dodatkowy nacisk wywiera, sięgając 
właśnie po ów stereotyp łatwego dorobku na obczyźnie („[...] bądź mężczyzną, starsi 
niż ty przywożą z Ameryki tysiące...”36).

„W Polsce się myślało o tych, co przysyłają z Ameryki dolary, że pracują i żyją w do-
brobycie, światowo... Że paniska”37 – mówi Pank, rozpoczynając swoją historię szoku 
i rozczarowania, jakiego doznał, weryfikując podczas odwiedzin w Chicago przesadzo-
ne opowieści rodaków o życiu w Stanach. Ich praca nie była ani dobrze płatna, ani 
prestiżowa ‒ zajmowali się zmywaniem lub sprzątaniem ‒ a co więcej, nawet to zajęcie 
niekoniecznie było łatwe do zdobycia. Uderzało zderzenie wyobrażeń luksusowych wil-
li z ciasnymi, ciemnymi, przeludnionymi mieszkaniami, w których zastał kolegów. Na-
wet Nowy Jork był rozczarowujący, Pank spodziewał się miasta drapaczy chmur, a tym-
czasem widzi „[o]t, Grajewo, rozległe jak województwo, poprzetykane wieżowcami...”38

Naturalnie najostrzej o tym dysonansie opowiada najbardziej rozczarowany, wręcz 
rozgoryczony bohater – Profesor. Mówi on o wielkim oszustwie Ameryki, która pre-
zentuje obraz wyidealizowany, przedstawia się w samych superlatywach i robi to na 
tyle skutecznie, że staje się wzorem do naśladowania dla reszty świata. Co więcej, 
„Amerykanie oszukują i siebie, i świat”39, sami obywatele zaczynają wierzyć w wy-
kreowany przez siebie wizerunek. Dzieje się to też na poziomie jednostkowym. Gdy 
Lojer zwraca uwagę na polskie szczere „gęby”, Profesor ripostuje: „Ot i cała Ameryka! 
[…] Niby-szczerość. Niby-uśmiechy. Niby-szczęście”40. To, co Lojer postrzega jako 
pozytywne („Uśmiech, nadzieja, optymizm!”41), Profesor uznaje za kolejne oszustwo 
– udawanie szczęścia nawet przed samym sobą. 
33 Ibidem, s. 50.
34 Ibidem, s. 51.
35 Por. ibidem, s. 89.
36 Ibidem, s. 90.
37 Ibidem, s. 80.
38 Ibidem, s. 81.
39 Ibidem, s. 130.
40 Ibidem, s. 228.
41 Ibidem, s. 229.
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Kolejnym dowodem na siłę i powszechność tego obrazu jest teza Azbesta, który 
uważa, że „wcześniej czy później – wszystko będzie Ameryką. Polska. Rosja. Chiny”42. 
Nie chodzi mu oczywiście o ekspansję polityczną, a kulturową – globalizację, którą 
utożsamia z  amerykanizacją: zjawisko pozytywnie oceniane przez entuzjastów Sta-
nów Zjednoczonych (w tym Azbesta), w którym natomiast sceptycy dostrzegają duże 
niebezpieczeństwo. Dla Polaków USA stały się niedoścignionym wzorem, a zmiana 
ustrojowa umożliwiła gwałtowny rozkwit inicjatyw sprzyjających temu procesowi.

W głowach jedno: Ameryka. A-me-ry-ka! Dorównać Ameryce. Makdonaldy, markety, 
seks-szopy! Giełdy, reklamy, bodygardy! W byle Łomży więcej szyldów amerykańskich 
niż polskich. Nie spotkałem nikogo, kto by mi Ameryki nie zazdrościł43. 

„Amerykańskość” sklepu lub produktu była więc także sposobem promocji, mają-
cym zainteresować potencjalnego klienta towarem, jako swoisty gwarant jakości oraz 
ekskluzywności.

Profesor stwierdza wręcz, że amerykański mit zaważył na kształcie systemu po re-
formie („inaczej by dziś Polska wyglądała, gdyby Solidarność przedtem wiedziała, jaki 
on jest, ten kapitalistyczny raj”44). Powołując się na dotychczasowe przewinienia po-
lityczne USA, ostrzega, że Ameryka „cały świat wysysa”45, wyzyskuje, tak jak kiedyś 
niewolników, tylko tym razem najpierw omamia nadziejami na lepsze życie: „zamery-
kanizuje [inne kraje – przyp. I. P.] […]... zaczadzi... […] i wycycka”46. Nikt jednak nie 
traktuje jego przesyconych nienawiścią i rozgoryczeniem przestróg poważnie.

Profesor krytykuje rodaków ślepo zapatrzonych w wizję Ameryki doskonałej, nie 
mających świadomości jej wyidealizowania, dążących do zorganizowania własnego 
państwa w ten sam sposób, bezkrytycznie przyjmujących wszystkie wzorce społeczne 
i  kulturowe, biorących etykietę „amerykańskości” za gwarant jakości. Takie samo 
stanowisko przyjmuje Edward Redliński w  swojej twórczości. Choć w  pierwszej 
chwili naturalnym odruchem jest dostrzeżenie alter ego pisarza w mniej porywczym 
i emocjonalnym narratorze – nie bez autorskich sugestii: zarówno autor, jak i opo-
wiadający są dziennikarzami, spędzili w Stanach siedem lat ósmej i dziewiątej dekady 
poprzedniego wieku. Przy głębszym zastanowieniu jednak bezwzględnie krytyczna, 
fatalistyczna postawa Redlińskiego przebijająca w  jego powieści więcej wspólnego 
miewa z zachowaniem Profesora, który przez swoją gorliwość w nienawiści traktowa-
ny jest czasem jak nieszkodliwy wariat. 

Jednostronność przedstawienia problemu w Szczurojorczykach dostrzega również 
większość krytyków. Daniel Passent zauważa, że wizja ta jest krzywdząca, ponieważ 
opiera się na zuniwersalizowaniu jednostkowego doświadczenia – a  negatywność 

42 Ibidem, s. 124.
43 Ibidem, s. 124.
44 Ibidem, s. 205.
45 Ibidem, s. 131.
46 Ibidem, s. 131.
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doświadczenia Redlińskiego z pobytu w Ameryce związana jest bezpośrednio z jego 
nieprzygotowaniem na nie. Wyjeżdżał bowiem na sześć tygodni47, nie na siedem lat. 
Passent, podając między innymi własny przykład, przypomina, że emigracja bywa dla 
ludzi dobra („Spotkałem nawet szczęśliwych Polaków w USA. Są ich zapewne milio-
ny”48) – przede wszystkim dla tych, którzy jadą tam z kwalifikacjami i mogą praco-
wać w zawodzie49. Sąd pisarza można więc uznać za pochopny. Maciej Krassowski 
jednak przypomina, że choć powieść „nie mówi [...] całej prawdy o rzeczywistości 
amerykańskiej”50, to pokazuje ważny jej wycinek – udramatyczniony, ale oparty na 
prawdzie51. Nie bez znaczenia pozostaje tu także fakt, że Szczuropolacy (pierwsza 
wersja powieści) to pierwsza książka Redlińskiego po powrocie z emigracji – autor 
musiał swoje trudne przeżycia w pewien sposób przepracować, odreagować, i to wła-
śnie spowodowało, że obraz rysowany przez powieść jest ostry oraz jednostronny. 
Całokształt twórczości jest jednak bardziej wyważony.

Nie mogą bowiem umknąć uwadze czytelnika takie stwierdzenia jak „Ameryka 
jest krajem straszno-wspaniałym”52, które podkreślają połączenie niechęci z fascyna-
cją. Ponadto sam Redliński twierdzi, że buntuje się przede wszystkim przeciw pol-
skim wyobrażeniom o Stanach Zjednoczonych, nie przeciw Ameryce jako takiej53. 
Biorąc to pod uwagę, należałoby stwierdzić, że powieść Szczurojorczycy jest napisana 
w konwencji odpowiedzi stereotypem na stereotyp – reakcją na przejaskrawienie jest 
tu równie mocny obraz. 

W Polsce Redlińskiego powszechne jest skrajnie fałszywe wyobrażenie na temat 
Ameryki – kraju mlekiem i miodem płynącego, gdzie wszystko jest możliwe i każdy 
jest szczęśliwy. Staje się ona symbolem energii, ekscytacji, ciągłego rozwoju, życia peł-
nego wrażeń, różnorodności, pozytywnie rozumianej pogoni za sukcesem. Także wizja 
imigranta w Nowym Jorku to obraz człowieka, który odniósł sukces (stanowi o tym 
niemal sam wyjazd), opływa w  luksusy i  nie ma najmniejszych zmartwień. Pisarz 
obala ten mit, pokazując Stany Zjednoczone dokładnie odwrotnie: jako podzielone 
na „prawdziwą Amerykę”54, tę bogatą, o której krążą opowieści i której centrum jest 
Manhattan, oraz Amerykę-Greenpoint, Amerykę imigrantów, skrajnej biedy i „szczu-
rowisk”, o której nikt nie mówi, w której każdy marzy, by przedostać się „tam” – „prze-
płynąć na drugi brzeg”55 rzeki symbolicznie rozdzielającej dwa światy56. 

47 Byłem szczuropolakiem, z E. Redlińskim rozmawia Z. Pietrasik [w:] E. Redliński, Bumtarara..., s. 195.
48 D. Passent, Paradoks Redlińskiego, „Polityka” 1994, nr 21, s. 28.
49 Por. ibidem.
50 M. Krassowski, Szczury Nowego Jorku, „Wiadomości Kulturalne” 1997, nr 47, s. 20.
51 Por. ibidem.
52 Byłem szczuropolakiem…, s. 201.
53 Ibidem.
54 E. Redliński, Szczurojorczycy…, s. 136.
55 Ibidem, s. 136.
56 Por. J. Pasterska, Portret polskiego emigranta..., s. 73.
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W wizji Redlińskiego jednak to przekroczenie, wybicie się do lepszego życia jest 
niemożliwe – osiągnąć można jedynie poprawienie swojego bytu w ramach środo-
wiska imigrantów. Szczęśliwe zakończenie okazuje się nieprawdopodobne, a amery-
kański sen zamienia się w amerykański koszmar, zamiast sukcesu imigrantom pozo-
staje walka o przetrwanie. W powieści powszechne zaślepienie „amerykańskim snem” 
zapędza Polaków w Stanach w wyścig szczurów w takim stopniu, że zaczynają oni 
stawiać pieniądze ponad prawo, moralność i zdrowie. Świadomość, że to pieniądze 
wytyczają granicę między dwiema Amerykami, że to one są kluczem do lepszego 
świata i wyznacznikiem statusu społecznego, doprowadziła niektóre postacie do za-
łamania, które czytelnik obserwuje. Ilość fantastycznych – z  całą dwuznacznością 
tego słowa – historii odbiera rację bytu mniej szczęśliwym kolejom losu i  kładzie 
podwaliny pod rozczarowanie kolejnych imigrantów, coraz bardziej powiększając 
rozziew między krainą marzeń a bezwzględną rzeczywistością. Powieść mimochodem 
ujawnia tym samym nieprawdopodobną siłę stereotypów tkwiących w świadomości 
zbiorowej. Zestawienie tych wyobrażeń tworzy kompozycję o dużych kontrastach, 
bez form pośrednich. Bardziej przypomina to więc budowanie antymitu niż demi-
tologizację (choć pierwsze może drugiemu służyć i prawdopodobnie taki właśnie był 
zamysł autorski). W związku z tym czytelnik obserwuje starcie dwóch przerysowa-
nych wizji Ameryki, choć żadnej nie może do końca zawierzać. Prawdę, która leży 
gdzieś pośrodku, musi odnaleźć sam – i raczej nie uda mu się to pomiędzy wierszami 
Szczurojorczyków.
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Summary

The American Dream or the American Nightmare?  
Two visions of the United States of America  
in „Szczurojorczycy” by Edward Redliński

Szczurojorczycy is a novel written by Edward Redliński, published in 1994. It shows 
the life of Polish immigrants in the United States of America at the turn of the 1980s 
and 1990s. The characters live in one, cramped flat and work hard at random ille-
gal jobs. Some of them still dream about great careers and believe in the American 
Dream, while others are depressed and want to come back to Poland as soon as they 
can. Most of them understand the harsh truth about the reality of the USA, just not 
all of them want to take a part in the rat race. The article explores how Redliński 
constructed the two Americas: the rich and luxurious one in Manhattan, which the 
immigrants dream about and the actual one in Greenpoint: a poor, small and dirty 
one, which they live in. The analysis considers the impact these two images have on 
the characters and what is the source of such big difference between the American 
Dream and the American Nightmare, which, as Redliński shows, is the only Ameri-
can reality for the immigrants. 


