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Do 2012 roku, kiedy to wydano tłuma
czenia jego poematów i prozy, James

Schuyler znany był tylko nielicznym pol
skim czytelnikom. Jeden z najważniejszych 
amerykańskich poetów x x  wieku, współ
twórca szkoły nowojorskiej jest autorem 
nie tylko wybitnych poematów, wśród któ
rych znajduje się słynny Poranek poema
tu. Napisał także kilka książek prozator
skich -  z Johnem Ashberym Gniazdko dud
ków oraz dwa własne utwory. To właśnie 
o jednej z nich -  Co na kolację? -  powie
dzieć można, czytając ją już po polsku, że
odnawia amerykańską tradycję literatu
ry obyczajowej, dla której komizm pozo
staje niezmiennie istotną kategorią. Po
mysł Schuylera na powieść jest w  grun
cie rzeczy dość prosty -  oto kilka posta
ci, które w codziennym życiu raczej nie
mają szans stać się gwiazdami artystycz
nych salonów, uzyskują pełnię uwagi nar
ratora. Postaci intrygujące, ale pozbawio
ne wielkich zalet i talentów. W powieści
Schuylera mogą mówić, ile dusza zapra
gnie. I mówią, mówią bez końca, zagadu
jąc swoje nałogi, romanse, dylematy ku
linarne i sąsiedzkie.

Bohaterowie Schuylera nie znają świata 
poza swoim językiem. Boleśnie doświad
czają rzeczywistości i własnych obsesji, ale 
podział świata, który sami sobie fundu
ją (świat to ich świat, poza który się wy
kracza) nie wydaje się nastręczać podob
nych kłopotów. Mówienie jest tu przestrze
nią, w  której odbywa się to, co najważ
niejsze -  nawet kiedy między Norrisem 
a Mag (jednymi z istotniejszych bohate
rów) nawiązuje się romans, zainicjowa
ny jest przez bezcielesny, bo telefonicz
ny kontakt. Do mówienia, nieustannego 
opowiadania i, tak naprawdę, często bez
myślnego gadania lecząca się z alkoholi
zmu Lottie i inni pacjenci szpitala psy
chiatrycznego są właściwie przymuszani. 
Nie wym aga się od nich, żeby opowie
dzieli interesująca historię, która zafra- 
puje słuchaczy i pracowników szpitala. 
Lottie mówi: „Tutaj to jest część terapii, 
wchodzenie między ludzi. I niektórzy pa
cjenci lubią rozmawiać o swoich proble
mach. Ale ja jeszcze nie doszłam do tego 
punktu i wątpię, czy kiedykolwiek dojdę. 
Mówiąc głośno »piłam«, opowiedziałam 
właściwie całą historię. Niektórzy z pacjen
tów mają bardzo skomplikowaną sytuację 
rodzinną. Ale w  tej sekundzie przestaję 
trajkotać. Opowiadaj o sobie”.

W szpitalu czas spędza się na brydżu 
(to właśnie tą grą chętnie zajmował się, 
jak głosi legenda, przez lata sam Schuyler; 
innych tropów autobiograficznych jest tu 
zresztą więcej, by wspomnieć tylko o, mo
że najistotniejszych, problemach ze zdro
wiem psychicznym, z którymi pisarz bo
rykał się przez całe życie), niekończącym 
się i nie zawsze przyjaznym obserwowa
niu innych chorych, a także, wracamy do 
punktu wyjścia, niezmiennym zagłuszaniu
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Triera – uwagę odwracają ich pogawęd-

ki. „Lekko przegadana” powieść, jak pi-

sze Andrzej Sosnowski w posłowiu, rów-

nie dobrze mogłaby być nazwana „powie-

ścią gadaną”, co nieco łagodziłoby nega-

tywne konotacje powyższego określenia. 

Nie sądzę jednak, że odsuwanie uwag kry-

tycznych jest tu bezwzględnie uzasadnio-

ne – z pewnością kilka zastrzeżeń moż-

na by wystosować, jeżeli nawet pomyśleć 

o tej prozie jako o swoistej literaturze te-

rapeutycznej (wracamy do wątków auto-

biogra�cznych). Nie takiej, z jaką mamy  

do czynienia w przypadku niezliczonych 

dzienników narkomanek, anorektyczek 

i tak dalej, ale takiej, jaką zaoferować mo-

że wybitny amerykański poeta.

Przestrzeń szpitala, ale i mieszkań, 

funkcjonuje tu, by tak powiedzieć, poza 

zasadą racjonalności. Nie mam na my-

śli czystej eksplozji emocji i afektów, a ra-

czej fakt, że kategorie czy ich wyraźne 

rozgraniczenie jest tu zniesione. Nie do-

chodzi do tego wskutek jasnego zakre-

ślenia granic światów czy też deklaracji 

którejś z postaci. Szpital psychiatryczny, 

jak można sądzić, to miejsce zaburzonej 

racjonalności, pozwalającej narratoro-

wi na uruchomieniu tych cech postaci,  

które nie pozwoliłyby im być wiarygod-

nymi bohaterami poza tą przestrzenią. 

Wydaje się jednak, że ostatecznie nie jest 

to tak proste – świat, który konstruuje 

Schuyler, daje się opowiedzieć jako taki, 

w którym słowa, emocje i świadomość 

wpływają na siebie i uzależniają od sie-

bie w stopniu najwyższym. Nieskrępowa-

nie własną nielogicznością czy też odstęp-

stwami od sposobu myślenia, który mógł-

by być oczekiwany, nie prowadzi tu jednak  

do a�rmacji – nie jest nawet tak, jak głosi 

się nawzajem. Dialogi, które stanowią zde-

cydowaną większość powieści, przeplata-

ją się w nieregularnym rytmie. Trudno  

uznać, że bohaterowie dbają o przejrzy-

stość swoich rozmów, że skrzętnie od-

powiadają na pytania, nie robiąc uników.

Wśród plotek, przed którymi Nor-

ris i Mag uciec próbują do motelu, ma-

łych sporów, które rzadko kulminują, po-

głosek i mimowolnie (jak sądzę) humo-

rystycznych docinków, postaci zdają się 

ginąć. Nie mamy do czynienia z elektry-

zującymi charakterami, dramatyczny-

mi zwrotami fabularnymi w ich losach 

lub, co zwykle istotniejsze, transforma-

cjami na nieco głębszym poziomie. Czy-

telnik zajęty ich gadulstwem może prze-

stać zwracać uwagę na cokolwiek poza 

samym mówieniem. Nieco inaczej niż 

w przypadku bezosobowej gadaniny, któ-

rą wypełniona jest na przykład proza Po 

bólu Krystyny Sakowicz, tu do czynienia 

mamy z pełnoprawnymi bohaterami, mi-

mo że w strumieniu słów zdają się cza-

sami przepadać. To, że wszyscy oni od-

naleźliby się doskonale w niejednej te-

lenoweli, rzuca się w oczy już po kilku 

stronach Co na kolację? Trudno mi, tak-

że od samego początku, pozbyć się wra-

żenia, że przestrzeń, w jakiej poruszają 

się mieszkańcy amerykańskich przed-

mieść z powieści Schuylera, zorganizo-

wana jest podobnie do tej, którą zapro-

ponował nieomal dziesięć lat temu Lars 

von Trier w Dogville. Nie mam na my-

śli podobieństwa na głębszym poziomie 

niż wizualny – bohaterowie tej powieści, 

w mojej lekturze, poruszają się w świecie, 

który jest zaledwie oznaczony, który roz-

dzielony jest przez przezroczyste ściany, 

od których – tu już odchodzimy od von 
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internetowy bon mot: „everything is ama-

zing and nobody is happy”. Tu raczej nic 

nie jest niezwykłe, mimo że stan świado-

mości postaci nie zawsze należy do najbar-

dziej standardowych. Sytuacja jest o wie-

le bardziej, na pierwszy rzut oka, oczywi-

sta – nikt nie jest szczęśliwy, bo katego-

ria ta już nic nie znaczy. Relacje między 

bohaterami nie opierają się wyłącznie na 

spontanicznych uczuciach – także te są, je-

żeli nie zaburzone, to przesunięte w rejo-

ny pozostające niedostępne czytelnikowi.

Zdaje się, że świat, który konstru-

uje i o którym mówi Schuyler, jest jego 

własnym polem doświadczalnym języka, 

sposobem na „wygadanie” się ze wszyst-

kiego, co do tej pory usłyszał. Mając tak 

niesłychany – nomen omen – słuch dla 

żywego języka, autor Hymnu do życia 

w prozie prezentuje coś zupełnie innego 

niż w poezji. Co na kolację? nie jest ra-

czej dopełnieniem twórczości poetyckiej 

ani nie jej kolejnym echem. Fascynacja 

konwencją, stereotypem i banałem, ja-

ką zdradza tu pisarz, nie służy jednak do 

tego, aby owe nie najwyższe rejestry eg-

zystencjalne obezwładnić i zdemasko-

wać. Współczucie, którym obdarza każ-

dego z bohaterów, jest ogromne, humor, 

na jaki się zdobywa, nie ma zawstydza-

jącej mocy. To nie szyderstwo, ale zacie-

kawienie ludźmi przegadującymi swoje 
życie i zagłuszającymi problemy, którym 
nie zawsze potra)ą stawić czoła.

Światopoglądy postaci sprowadzają się 
do tego, co fundamentalne i powszech-
ne. Od uogólnienia do szczegółu nie pro-
wadzi zbyt długa droga, każdy przypadek 
może okazać się chwilową – paradoksal-
nie – regułą. Co istotne, sam problem mó-
wienia jest tu wielokrotnie i w różnych 

sytuacjach podnoszony. Nie tylko wte-
dy, kiedy pacjenci szpitala są zachęcani 
do rozmów, którym przypisuje się lecz-
niczą moc:

„ – Nie popieram komunizmu – po-
wiedziała pani Brice – ale to rzeczywiście 
niesprawiedliwe, że niektórzy przez całe 
życie ciężko pracują i nic z tego nie mają. 
Zawsze uważałam, że to nie w porządku.

 – I ostatni będą pierwszymi – wy-
mamrotał pan Brice.

 – A pozostali z nas będą zabezpie-
czać tyły, taszcząc swoje telewizory – od-
rzekł Norris.

 – Nigdy jakoś szczególnie nie prze-
padałam za telewizją – powiedziała Lot-
tie. – Choć bez wątpienia mam tyle samo 
słabostek co każdy. Tamten świat: nie mo-
gę powiedzieć, żebym jakoś szczególnie 
często o nim myślała.

 – A ja tak – powiedziała pani Brice. –
Choć nie potra)łabym ubrać swoich my-
śli w słowa.

 – Niektórych myśli nie trzeba ubierać
w słowa, matka – powiedział pan Brice.

 – Czy sądzą państwo, że moglibyśmy
wrócić do bardziej doczesnych proble-
mów tego świata? – zapytał doktor Ke-
arney. – To jest szpital, a nie seminarium.

 – Masz ci los – powiedziała pani Jud-
son – akurat kiedy zaczynałam słuchać 
z zainteresowaniem”.

Wrażliwość Schuylera, która spokrew-
nia go chyba najbardziej z Jane Bowles, 
jest swego rodzaju stałą dyspozycją, skła-
niającą go do oddawania głosu tym, któ-
rych właściwie rzadko chce się słuchać. To 
zresztą nie uprzejmość – od niej daleki 
wydaje się nowojorczyk – ale dziwna fa-
scynacja światem, do którego nie da się 
przebić, nie wkraczając do niego zarazem 
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z pełnią uwagi. Nie ma tu subtelnych po-
etyckich wyobrażeń, opisów, które zapierać 
będą kolejnym czytelnikom dech w pier-
siach. Są tu pytanie w rodzaju tytułowego 
Jeszcze herbatki? i rozmaite formy pyta-
nia o kondycję. To inny świat bólu niż ten 

z poematu Johna Ashbery’ego. W Fali przy-

jaciel Schuylera pisze: „Przejść przez ból 

i nic o nim nie wiedzieć”, w Co na kola-

cję? bohaterowie zdają się o swoim bólu 

i języku wiedzieć wszystko. Zdają się wie-

dzieć to, dlatego że w gruncie rzeczy sta-

rają się tym nie zajmować – przeżywanie 

bólu jest tu jednym z podstawowych do-

świadczeń podobnie jak mówienie, któ-

rego zdolności nie można samego siebie 

pozbawić. Niedoszli samobójcy, których 

można obserwować na kartach powieści, 

wpisują się w tę histeryczną – chwilami – 

farsę. W tych małych spektaklach, które 

urządzają dla siebie kolejni bohaterowie, 

nieśmiertelność zdaje się nie istnieć. Na-

wet jeżeli tematy religijne majaczą w tle, 

widmo śmierci w ostateczności przeraża.

Spokój, z jakim podchodzi pisarz do 

tego, co ostatecznie najtrudniejsze, nie 

zagłusza nieustępliwego domagania się 

przyjemności. Potrzeba ustanawiania praw 

i prawd nie daje się raz na zawsze stłu-

mić. W świecie szpitala psychiatrycznego 

walcząca z alkoholizmem Lottie próbuje 

się dostosować, a nawet stara się przeko-

nać innych, że warto podjąć taką próbę.  

Walka z nałogiem to jedno, żarty i docin-

ki – drugie. Bez nich sytuacja wydaje się 

nie do wytrzymania, mimo że nie ma się 

większego wpływu na to, co nastąpi i wo-

bec czego nie można się buntować. Bunt? 

Bzdura, przecież trzeba w końcu wrócić 

do domu.

Olga Szmidt
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