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HORACE McCOY urodził się 14 kwietnia 1897 r. w Pe
gram w stanie Tennessee. Miał bardzo urozmaicony życio
rys. Imał się różnych zawodów. W czasie I wojny światowej 
był pilotem. Dwukrotnie ranny, odznaczony został Croix 
de Guerre. Po wojnie zarabiał, jeżdżąc po kraju i sprzeda
jąc różne towary. Karierę literacką zaczynał jako reporter 
sportowy w piśmie „Journal'', wydawanym w Dallas (stan 
Teksas), jednakże - zapewne z racji równoczesnego wyko
nywania rzemiosła aktorskiego - interesował się teatrem 
i często bywał w Paryżu. Z czasem niewielkie magazyny 
zaczęły publikować na swoich łamach jego pierwsze opo
wiadania. Zwróciły one uwagę redaktorów antologii litera
ckich z Edwardem Josephem O'Brienem na czele. 

Napisał 5 powieści: „Czyż nie dobija się koni?" (1935, 
wydanie polskie 1977), „No Pockets in a Shround" (1937, 
wydanie polskie 1992 pt. „Miasto korupcji), „I Should 
Have Stayed Home" (1938), „Kiss Tomorrow Good-Bye" 
(1948) i „Scalpel" (1952). Od połowy lat trzydziestych 
zajmował się również scenopisarstwem w Hollywood 
- był autorem bądź współautorem blisko 70 scenariuszy 
do filmów dziś przeważnie zapomnianych, jak np. „Nie
okiełznani" („The Lusty Men", 1952) w reżyserii Nicholasa 
Raya. Zmarł 17 grudnia 1955 r. 

Debiutancka, niewielka objętościowo powieść „Czyż 
nie dobija się koni?", choć przyjęta entuzjastycznie przez 
krytykę, nie wzbudziła zainteresowania amerykańskich 

czytelników. Prawdziwy rozgłos zyskała dopiero w Euro
pie, szczególnie we Francji. Malraux, Gide i Sartre uznawa
li ją za pierwszą amerykańską powieść egzystencjalną, a jej 
autora stawiali na równi z Faulknerem i Hemingwayem. 
W 1946 r. dzięki powodzeniu w Europie powieść doczekała 
się wznowienia w Stanach Zjednoczonych. Adaptowano ją 
także dla potrzeb teatru i filmu. 

Istnieją dwa polskie przekłady utworu: Zofii Zinser
ling (powieść, której przekład stał się podstawą adaptacji 
teatralnej Tadeusza Kijańskiego i Jacka Wekslera, wyko
rzystanej scenicznie w Lublinie w 1991 r.) i Teresy Komłosz 
(adaptacja teatralna Roya Hermana). 
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KIEDYŚ 
~.Places that bełong to you") 

Tekst poi.: T. Dutkiewicz 

Kiedyś 

przecież 

noc ustąpi dniu 
dzień przyniesie jutro 

Jutro 
kiedyś 

czas pozwoli snom 
spełnić dobre wróżby 

Życie 
jak wiatr co unosi nasiona 
jak miliony słów w niemych ustach 
jak talia kart 
znaczonych przez 
smutny los 
nasz los 

Kiedyś 

przecież 
przyjdzie taki dzień 
może właśnie jutro 

Jutro 
kiedyś 
Bóg nam spełni sny 
sny się spełnią jutro 

Życie 
jak wiatr co nas unosi w przestworza 
jak miłosny szept w naszych ustach 
jak talia kart 
rozdana przez 

Jutro 
na pewno już się spełnią marzenia 
zostaną tylko dobre wspomnienia 
nastaną lepsze dni 
będziemy - ja i ty 
odmieni się 
nasz los 

Kiedyś 

przecież 

przyjdzie taki dzień 
może właśnie jutro 

Jutro 
kiedyś 

Bóg pozwoli snom 
zmienić nasze życie 
nasz los 

PRZED PREMIERĄ 
„CZYŻ NIE DOBIJA SIĘ KONI?" ROZMAWIAJĄ 

ADOLF WELTSCHEK I ZBIGNIEW BAUER 

- Po premierze filmowej wersji powieści McCoya 
odezwały się glosy, że jest to utwór okrutnie antykapitali
styczny. Przecież takich antykapitalistycznych sztuk jest 
dużo ... 

- No, nie tak znów dużo! Poza „Wizytą starszej 
pani" nie znam tekstów powstałych w stosunkowo niedaw
nych czasach, które byłyby równie oskarżycielskie wobec 
samej istoty kapitalizmu ( ... ). 

Historia Glorii i Roberta to wręcz kliniczny przypa
dek łamania się charakteru człowieka. ( ... )Na początku są 
to bardzo normalni, bardzo zwyczajni i nawet sympatyczni 
ludzie. Robert też. 

- W którym momencie taki zwyczajny i sympatycz
ny człowiek staje się potworem? 

- Oto pytanie! Tego tak naprawdę nikt nie wie. 
Granica między „przyzwoitym" człowiekiem i potworem 
jest bardzo subtelna i trudna do określenia. Cały proces 
„potwornienia" wymyka się spod kontroli. I to właśnie 
Robert zupełnie nad nim nie panuje. 

- A Gloria? Czy Gloria zna tę granicę? 
- Ona ją raczej wyczuwa, choć nie potrafi JeJ 

nazwać. Gloria to ktoś obdarzony wspaniałym instynktem. 
Są wokół nas podobni ludzie - wszystkimi porami otwarci 
na świat w całym jego koszmarnym zawikłaniu. Ludzie ci 
nie posiadają siły przebicia i bardzo łatwo stają się out
siderami, ponieważ są praktycznie nieuzbrojeni wobec zła. 
Świat bardzo łatwo się z nimi rozprawia. 

- Czy naprawdę w świecie nie ma miejsca dla takich 
ludzi jak Gloria - tych nadwrażliwych, niejako odartych 
z ochronnej powłoki, dzielącej ich od zła i potworności? 
Jesteś o tym przekonany? 

- No, cóż: z powieści wynika, niestety, że nie ma. 
Ale tu chodzi o coś znacznie boleśniejszego. Bo to, że nie 
ma dla nich miejsca w mechanizmach jakiegoś systemu, jest 
oczywiste. Ale nie ma też miejsca w świadomości i wraż
liwości innych ludzi, nawet przyjaciół i partnerów. W po
wieści - i w sztuce - są po prostu brutalnie likwidowani. 
W życiu oznacza to odsuwanie ich na margines lub co 
najmniej ignorowanie. 



- Ale wcześniej lubimy takich ludzi wykorzystywać 
do własnych celów, zasłaniać się nimi, usprawiedliwiać ich 
istnieniem własne świństwa albo po prostu traktować ich jak 
taran ... 

- Zgadza się, tak to jest. Powiedziałem już o pro
cesie „uprzedmiotowienia": w „Czyż nie dobija się koni?" 
proces ten pojawia się z całą swoją okrutną, bezwzględną 
siłą! I dzieje się to rękami kogoś bliskiego, przyjaciela! Bo 
przecież Gloria i Robert zaprzyjaźniają się, są sobie potrze
bni, wierzą sobie nawzajem. Kiedy zdradza ktoś, kogo 
kochamy, to bardzo boli. Ale znacznie bardziej boli, gdy 
zdradza nas po prostu przyjaciel. 

- Czy Robert rzeczywiście zdradza Glorię? 
- Nie wyciąga do niej ręki, kiedy ona tego najbar-

dziej potrzebuje. Stawia znak równości między nią a ko
niem ze złamaną nogą i przez to usprawiedliwia sam siebie, 
własne świństwo. 

- Można jednak przyjąć inną interpretację: Gloria 
chciała umrzeć, tylko nie miała siły pociągnąć za spust. Jeśli 
by tak spojrzeć na tę sprawę, Robert wcale jej nie zdradził. 
Był z nią do końca. 

- Nie, nie wierzę, by ktoś chciał być zabity. Prze
cież istnieje coś takiego jak instynkt samozachowawczy. 
Dla mnie życie to rodzaj tabu, którego naruszenie jest 
katastrofą. Owszem, często się mówi o śmierci, o samobój
stwie, ale to wcale nie znaczy, że się chce odejść. Myślę, że 
w przypadku Glorii ta obsesja śmierci samobójczej to 
raczej coś w rodzaju zaklinania świata, zwracania uwagi na 
siebie. Robert natomiast chce się pozbyć kłopotu, czegoś, 
co zaczyna mu już ciążyć, czego nie potrafi zrozumieć. 
Trzeba pamiętać, że śmierć Glorii jest raczej metaforą 
- chodzi o odsunięcie, wyparcie ze świadomości jakiegoś 
kłopotu, problemu. Jasne, że śmierć wzmacnia drastycz
ność konfliktu: uświadamia, czym mogą się skończyć 
podobne gry z innym, nadwrażliwym, a przez to „trudnym" 
i „kłopotliwym" człowiekiem. 

- Ta gra jest osadzona w bardzo wyraźnie okreś
lonej scenerii: w dobie wielkiego kryzysu. W ten sposób staje 
się nie tylko grą między dwojgiem partnerów, ale także grą 
społeczną. 

- Tak, bo jeśli społeczeństwo nie wytwarza w so
bie żadnych mechanizmów ochraniających jednostki takie 
jak Gloria, to zaczyna się coś takiego, jak teraz u nas. 

Zaczyna się katastrofa. Bo katastrofą wcale nie jest tylko 
nędza materialna. Katastrofą jest także nędza moralna, 
wyjałowienie etyczne ( ... ). 

- Gloria programowo, okrutnie dla innych jest „na 
nie". Czy to jest typ urodzonego buntownika? Czy od razu 
nie akceptuje tego, co jest, nawet nie dotykając świata? 

:- Przeciwnie: Gloria czuje, że to, co jest przed nią, 
stanowi perspektywę trudną, może nawet odrażającą czy 
przerażającą, ale to coś po prostu jest, więc trzeba się z tym 
czymś zmierzyć. I biorąc udział w maratonie, czyli metafo
rycznie rozumianym życiu, przekonuje się, jak ono napraw
dę wygląda. 

- A Robert? Nie wydaje Ci się, że on, mimo wszy
stko, jest bardziej dojrzały? Po prostu umie grać w tę grę! 

- Robert zaczyna z niższego pułapu świadomości 
niż Gloria, mniej rozumie. Ale powoli, powoli budzi się 
w_ nim zwierzątko zachłanności, które każe mu bezwzględ
me podporządkować się regułom świata. On tę swoją 
specyficzną dojrzałość zdobywa w trakcie maratonu i dlate
go staje się nie do przyjęcia dla Glorii. Wtapia się dosko
nale w zewnętrzną rzeczywistość, którą ona już odrzuca. 

- Można jednak powiedzieć, że taki gest odrzucenia 
dowodzi braku dojrzałości. Może Gloria jest dziecinna? 

. - Nie sądzę. Jej system wartości jest bardzo wyraź-
me zarysowany. Ona jest niedojrzała do życia akurat 
w takim świecie jak ten. 

- Skąd taki trwały system wartości u młodej dziew
czyny? Nie sądzisz, że tkwi w tym jakaś niekonsekwencja? 

- To trochę tak jak z nadwrażliwcami i poetami. 
~o P? prostu w nich jest, tego się nie można nauczyć, tego 
się rue „zdobywa". Człowiek się z tym rodzi i już. To jest 
boskie, a nie nabyte. Taki człowiek draństwo nazywa 
draństwem, a głupotę - głupotą. 

- Ale z drugiej strony ktoś taki jak Gloria może być 
również nieznośny, nie uważasz? Przecież ona zwyczajnie 
dobija ludzi, równie zdesperowanych uczestników maratonu. 
Myślę, że odczytanie powieści McCoya musi uwzględniać 
także swoistą ambiwalencję ocen. 

- Tak! Ta powieść stawia wyraźnie pewne pytania 
i każe się człowiekowi opowiedzieć wobec nich ( ... ). 

Fragmenty z programu krakowskiego Teatru 
„Bagatela". Premiera spektaklu w reżyserii 
A. Weltschka odhyla się w marcu 1994 r. 



Elżbieta Zarzycka 
„CZYŻ NIE DOBIJA SIĘ KONI?" 

Stany Zjednoczone lat trzydziestych. Tysiące bank
rutów, tysią~ bezrobotnych, gotowych podjąć każdą pracę 
dla zd~byc1a dolara. Para bohaterów powieści, Gloria 
Beatty 1 Robert Syverten, próbują szczęścia kręcąc się po 
Hollywood w nadziei, iż dostrzeże ich jakiś reżyser; w naj
gorszym razie może zostaną zaangażowani jako statyści. 
Glorii parę razy się udało. W momencie, w którym tych 
dwoje się spotyka, Gloria jest u kresu wytrzymałości 
psychicznej. Ma dość włóczenia się po wytwórni z nikłą 
nadzieją na znalezienie zajęcia, a jednocześnie nie ma dość 
s~, by zrezygnować. Bo przecież może w ciągu jednego 
v.:1eczoru stać się gwiazdą. Sława działa jak magnes, przy
ciąga do życia, z którym Gloria nie ma odwagi zerwać, 
a którego nienawidzi. „Chodź - mówi do Roberta - bę
dziemy nienawidzili ludzi". To obsesyjne uczucie nienawiści 
do życia, do świata i ludzi będzie jej towarzyszyło do 
końca. 

W starym budynku na plaży kilku przedsiębior
czych panów organizuje konkurs tańca, maraton taneczny. 
T~go rodzaju imprezy były znane na terenie całych Stanów 
Zjednoczonych. Do konkursu staje kilkadziesiąt par. Za
wodnicy w trakcie trwania maratonu dostają za darmo 
jedzenie, a w razie wygranej - 1000 dolarów. Konkursy 
p~z~ciągały najrozmaitszych ludzi: od zawodowców, objeż
dzaJących całe Stany, po debiutantów, jak Gloria i Robert, 
znęconych darmowym jedzeniem i szansą wygrania 1000 
d.ol~ró.-.y, a także nadzieją, iż wśród publiczności znajdzie 
~tę Jakis sławny reżyser czy producent, który dojrzy, doceni 
t. „ może zaangażuje. 

Akcja powieści toczy się w ciągu ok. 900 godzin 
tańc~. W ~ym c.zasie, odmierzana straszliwie wolno mijają
cyrm godzmamt, rozgrywa się tragedia Glorii i Roberta. Na 
oczekiwane tysiące dolarów trzeba zapracować. Organiza
torzy. konkursu wymyślają coraz to nowe atrakcje, by 
przyciągnąć publiczność i nabić sobie portfele, atrakcje 
?1ord.e~cz~'. c~sto poniżające dla uczestników. Wytrzymają 
Je naJsilrueJSl. Bo to dla nich ten konkurs, dla nich i dla 
żądnej wrażeń publiczności. „Jeśli się coś wydarzy, nastrój 
podniecenia ogarnia ją natychmiast. Pod tym względem 
maraton taneczny przypomina walkę byków". A zdarzyć 

się może wiele: ktoś zemdleje, ktoś kogoś uderzy, dziew
czyna w zaawansowanej ciąży, biorąca udział w konkursie 
urodzi .dziecko, znajdujący się na sali policjanci wykryj~ 
P?Szu~1~anego od dawna przestępcę, ktoś dostanie ataku 
htsteru .1 skoczy na kogoś z nożem. To wszystko podnieca. 
Sytym 1 znudzonym daje upragniony dreszcz emocji. „Kie
dy wystr~ał z pistoletu obwieścił zakończenie biegu, połowa 
pa~ zwaliła się na podłogę ... Widzowie stali na ławkach 
wyjąc z zachwytu". 

Po. ~pływie 783 godzin tańca na sali zjawiają się 
przedstaw1c1elki Macierzyńskiej Ligi Obrony Moralności 
z re~?l?cją ~otępiając~ imprezę, którą uznano za wulgarną, 
p~ntzaJącą 1 wywierającą zgubny wpływ na społeczność 
rmasta. 

W barze przy sali tanecznej wybucha awantura. 
~ada strzał, od którego ginie dwoje ludzi. Ten incydent 
1 protesty Macierzyńskiej Ligi Obrony Moralności zmusza
ją , organizator~w do przerwania konkursu. Zawodnicy, 
ktorzy ~otrwah do te~~ czasu, otrzymują po 50 dolarów. 
Muszą rm one zastąp1c spodziewany 1000. 
. Gloria obsesyjnie powtarza, że nie chce żyć, że świat . 
Je~t parsz;Yw~. Pr?si Ro?e~,a, by ją. zabił. Chlopak przypo
mi_na sobie htstonę z .dz1ecmstwa, kiedy ukochany koń jego 
dztadka,. stara ~elhe, . złamał nogę. Dziadek przyniósł 
str~elb~ 1 zastrze.lił, ~orna. „To był akt największego miło
?zterdzta - wyJasnił. - Stała się nieprzydatna. To był 
Jedyny sposób uwolnienia jej od udręki". 

Gloria bardzo przypominała starą Nellie ze złama
ną nog~. Rob~rt wziął pistolet podany mu przez dziew
czynę 1 strzelił. Za ten akt wątpliwego miłodzierdzia 

o~powie?ział pr~ed sądem. Niemal od początku lektury 
wiemy, ze tak się zak~ńczy powieść, bowiem sentencja 
w~roku sądo~ego, poc1~~a. na fragmenty, wpleciona jest 
między rozdztały narraCJt Jako rodzaj przerywnika. 

~est w tej powieści autentyczna ludzka tragedia. 
W czasie lektur~. ma s!ę)~dna~ uczucie, że nie wszystko 
zostało .z ?1ateru pow1esc10weJ wydobyte. Tragedia roz
pływa się Jakby w deklaracjach i szczegółach. Ta krótka 
opowie.ść miejs~ami wydaje się przegadana, miejscami zno
wu s~1cowa, ruedostatecznie pogłębiona. Realia, wydawa
łoby się, tchną prawdą. Nie darmo McCoy wśród rozlicz
nych zawo~~w zajmował się także wyrzucaniem niepożą
danych gosc1 podczas takiego właśnie maratonu tańca. 



Mimo to ów barwny wycinek drapieżnej rzeczywistości 
amerykańskiej lat wielkiego kryzysu nie nabiera pod jego 
piórem rangi groźnego uogólnienia. Być może zaważyła tu 
profesja scenarzysty, nawyk zaledwie szkicowania sytuacji, 
które wymagają dopełnienia konkretem obrazu ( ... ). 

W wersji McCoya historia Glorii i Roberta wydaje 
się nieco mechaniczna. Motywacja psychologiczna nie jest 
mocną stroną autora. Zamiast · ukazywać, ucieka się on 
zbyt często do stwierdzeń i deklaracji. Histeryczne ataki 
Glorii, jej jak refren powtarzające się „wolałabym nie żyć", 
drażnią nie tylko jej partnera, drażnią także czytelnika. 
Może dlatego, że autorowi nie udało się przekonać go do 
końca, iż tragedia Glorii - a w konsekwencji i Roberta 
- wypływa nieuchronnie z naporu okrutnych warunków, 
przerastających odporność psychiczną dziewczyny. Czytel
nik odnosi wrażenie, że ma raczej do czynienia z osobą 
niezrównoważoną psychicznie, opanowaną manią samo
bójczą, która zapewne ujawniłaby się w każdych warun
kach, może nawet najbardziej cieplarnianych. Ale taka czy 
inna jest geneza kryzysu Glorii, rzecz w tym, że czytelnik 
nie ma dość danych, by móc utożsamiać się z nią czy 
Robertem. Obserwuje ich niejako z zewnątrz, nie przeżywa 
ich tragedii jako swojej. 

Rozumiemy, dlaczego w swym schemacie jest to 
historia, która mogła być odczytywana jako egzystencjal
na. Niestety, nie udało się autorowi opowiedzieć jej z wnik
liwością psychologiczną jego sławniejszych rodaków. 

„Nowe Książki', nr 16/1977. 

WIELKI KRYZYS GOSPODARCZY 

[Katastrofa] 

29 października 1929 r. na Wall Street, nowojorskiej 
giełdzie, wybuchła panika. W ciągu kilku godzin przeciętna 
notowań akcji spadła o 40 punktów - rzucono na 
sprzedaż 16 milionów najprzeróżniejszych papierów war
tościowych. Tego samego popołudnia z minuty na minutę 
zaczęły bankrutować banki i mnożyć się samobójstwa 
spekulantów. Nieoczekiwanie nastąpiła katastrofa gospo
darcza, która ogarnęła cały kraj. Stawały fabryki, koleje, 
zamykano sklepy. Szła w ślad za tym ruina rolnictwa 
i nędza tracących pracę robotników i pracowników umys-

' I 

I 

' 

łowych. W ciągu trzech lat liczba bezrobotnych miała dojść 
do 12 milionów. Głód i przerażenie ogarnęły najbogatszy 
kraj na świecie, a rwące słowa tragicznej piosenki „Brother 
can you spare a dime?" („Bracie, daj mi choć z 10 centów") 
zastąpiły hymn narodowy. 

Podobny w swych rozmiarach kryzys przechodziły 
Stany Zjednoczone w latach siedemdziesiątych poprze~ 
dniego stulecia. Pocieszano się też, pocieszał się [prezy
dent] Hoover, że jest to jedna ze znanych już panik 
gospodarczych, która ustąpi, gdy tylko przywrócone zo
stanie zaufanie do kapitału i do własnych możliwości 
produkcyjnych i konsumpcyjnych. Kryzys miał się uleczyć 
sam ( ... ). 

Najokrutniejszą cechą światowego kryzysu gospo
darczego z lat 1929-1933 była jego powszechność. Przypo
minał średniowieczną zarazę „czarnej śmierci". Nie za
trzymywała go żadna granica. Na domiar złego nikt tego 
zjawiska nie rozumiał ( ... ). 

Paweł Zaremba, Historia Stanów Zjednoczo
nych, Warszawa 1992. 

Wielki Kryzys Gospodarczy, Great Depression (1929-1941) 
- najdłuższy i najgłębszy kryzys ekonomiczny w Stanach 
Zjednoczonych, zapoczątkowany krachem na giełdzie 
w Nowym Jorku. W latach 1929-1932 upadło ponad 
5 tysięcy banków, a bezrobocie objęło ok. 12-15 milionów 
osób. Klasy średnie zostały zrujnowane. 4 miliony rodzin 
było bez środków do życia. Chłopi niszczyli swoje zbiory. 
Ludzie gorączkowo poszukiwali jakiejkolwiek pracy, choć
by centowych zysków ze sprzedaży gazet. Nastąpił dra
styczny spadek produkcji oraz wymiany handlowej z za
granicą. Antykryzysowe przedsięwzięcia prezydentów Her
berta C. Hoovera (Towarzystwo Rekonstrukcji Finansów 
- Reconstruction Finance Corporation), a potem Frank
lina D. Roosevelta (Nowy Ład - New Deal i „Sto Dni" 
- „Hundred Days") okazały się nie w pełni wystarcza
jące i dopiero dzięki koniunkturze okresu Il wojny świato
wej gospodarka amerykańska wyszła ze stanu kryzysu. 
Ze względu na rolę Stanów Zjednoczonych w gospo
darce światowej zapoczątkowany tam kryzys miał zasięg 
globalny. 

[W:] Andrzej Bartnicki, Krzysztof Michałek, 
Izabella Rusinowa, Encyklopedia historii Sta
nów Zjednoczonych, Warszawa 1992. 



MARATONY TAŃCA 

Stany Zjednoczone 

Jeśli nawet organizowane w latach trzydziestych 
maratony tańca nie były zjawiskiem powszechnym, to 
w każdym razie bardzo charakterystycznym i brzemien
nym w konsekwencje moralne i społeczne. Ameryka wiel
kiego biznesu nigdy nie była naprawdę zagrożona. Mara
tony były igraszkami dla tych, którzy zdołali się jeszcze 
utrzymać na powierzchni. Przed nimi - aby zdobyć 

1000-1500 dolarów - dniem i nocą tańczyli c~ którzy nie 
mieli już nic do stracenia. Organizatorzy tych imprez 
wychodzili z założenia, że ludzka nędza potrzebna jest do 
poprawienia samopoczucia widzów. Chodzono więc na 
maratony, by ujrzeć ludzi bardziej nieszczęśliwych od 
siebie, by uczestniczyć w spektaklu cierpienia przerasta
jącego własne. Bardziej bogaci widzowie tego „widowiska 
krwawiących stóp" fundowali własne, dodatkowe nagrody 
dla tancerzy. 

Polska 

[Kiedy publiczności warszawskiej znudziły się tur
nieje walki francuskiej i wolnoamerykańskiej], należało 
pomyśleć o czymś nowym, równie sensacyjnym i niezawod
nym pod względem rentowności. Wielki międzynarodowy 
maraton tańca! 

. W dzień i w nocy, dosłownie przez 24 godziny na dobę 
w ciągu 2 do 3 tygodni posuwały się na arenie cyrku przy 
dźw.iękach dętej orkiestry wciąż te same pary biorące 
udział w zawodach o wytrzymałość w tańcu. 24 godziny 
~alea, fokstrota, bluesa, bostona, tanga, oberka, kujawiaka 
i mazurka. 

Przez 24 godziny cyrk wypełniały tłumy publiczno
ś~i, przyglądającej się z podziwem i śmiechem, a jednocześ
me z obrzydzeniem, mdlejącym ze zmęczenia pasierbicom 
T~rpsychory, uwieszonym (prawie zasypiającym, a nawet 
śpiącym) na szyi lub ramieniu swojego partnera. Te same 
przywileje spania podczas tańca posiadali również i tan
cerz_e. Ale nagrody były dość wysokie. W maratonie brały 
udział zawodowe pary zagraniczne i polskie pary amator
skie. Ci, którzy odpadli, pakowai manatki i wracali do 
Łowicza albo do Londynu, a pozostali tańczyli, tańczyli, 
tańczyli ... Aż pewnego dnia policja przerwała to obrzyd-

' 

liwe, obliczone na naJmzsze instynkty i na najgorszą 
publiczność, wstrętne, niegodne człowieka widowisko. 

Chodziłem na te maratony stale, nawet w nocy po 
teatrze, jak tylko mi czas na to pozwalał ( ... ). 

Kazimierz Krukowski, Moja Warszawka, 
Warszawa 1957. 

Jarosław Minałto 

PESYMIZM ZATRZYMANY W KADRZE 

Debiutancka powieść Horace'a McCoya długo nie 
miała szczęścia do filmu. Jego inne utwory stosunkowo 
szybko doczekały się ekranizacji. Trzeba było aż 34 lat, aby 
„Czyż nie dobija się koni?" znalazło się w kinach. Przez ten 
czas ok. 15 reżyserów otrzymało karkołomną propozycję 
przeniesienia tej powieści na ekran, ale każdy z nich 
rezygnował zaniepokojony skrajnie pesymistyczną wymo
wą tekstu. Nie zrażeni tym producenci znaleźli wreszcie 
w drugiej połowie lat sześćdziesiątych odpowiadającego im 
pod każdym względem kandydata. Film miał reżyserować 
według własnego scenariusza James Poe i to jego nazwisko 
pojawiło się w pierwszych prasowych anonsach o realizacji. 
Scenariusz Poego odbiegał od literackiego pierwowzoru. 
Przede wszystkim kończył się happy endem, czyli wręcze
niem maratonowej nagrody. W tej wersji Gloria Beatty 
opuszcza konkurs, aby pozwolić wygrać brzemiennej ko
biecie, czyniąc w ten sposób sympatyczny gest, pozostający 
jednak w opozycji do tej postaci. Byłoby to też sprzeczne 
z koncepcją autora, opisującego przecież świat bez zwycięz
ców. Poemu nie dano ostatecznie szansy zmierzenia się 
z dziełem McCoya. Na 6 tygodni przed rozpoczęciem zdjęć 
pokłócił się on z producentami i za karę odsunięto go od 
projektu. Awaryjnie zgodził się go zastąpić Sydney Pollack, 
mający wówczas na koncie 4 samodzielnie wyreżyserowane 
filmy. 

Pollack zaangażował nowego scenarzystę, Roberta 
E. Thompsona, który przerobił wszystko w półtora miesią
ca. W odróżnieniu od Poego Thompson pragnął dochować 
wierności książce, zatem mowy o pomyślnym zakońćzeniu 
być nie mogło. Akcja została skoncentrowana w ścianach 
nadmorskiej hali widowiskowej i poza nią praktycznie nie 
wyszła. Przy takim rozwiązaniu trzeba było zrezygnować 



z łą~ącej poszczególne rozdziały powieści subiektywnej 
relaCJi Roberta. Jej pozostałością są jedynie migawkowe 
ob:a~ ~spomnień (koń na prerii) lub tego, co nastąpi 
(więz1eme, rozprawa sądowa). Zostanie to wyjaśnione do
piero pod koniec filmu, gdy dźwięk syreny policyjnej 
połączy tamte sceny z akcją bieżącą. 

Pomysłową scenografię zaprojektował Harry Hor
ner: Mimo że nie ma tam wielkich przestrzeni, a hala jest 
trójczłonowa (szatnia zawodników, biuro menedżera Roc
ky'ego i sala tańca), to kamera Philipa H. Lathropa mogła 
swobodnie przepływać między pomieszczeniami. Film za
~how:~ł trzy klasyczne jedności: wspomnianych już miejsca 
i akCJi: a także czasu. Ramy czasowe maratonu nie zostały 
ogramczone, gdyż zależały od wytrzymałości zawodników. 
Zres~ na skutek świadomego zabiegu artystycznego, 
polegającego na wyeksponowaniu monotonii, czas w filmie 
wręcz nie istnieje. 

Jako doradcę technicznego zatrudniono wspomnia
nego w literackim oryginale byłego mistrza maratonów 
tanecznych i pieszych, Noble'a „Kida" Chissella, który 
w 1930 r. wygrał w Chicago Wielki Maraton Tańca 
uzyskując rekordowy czas wytrwania - 2389 godzinl 
WystąI?il o? również w pierwszych scenach filmu w epizo
dycznej .roh trenera. Sama realizacja wymagała od zespołu 
aktorskiego wzmożonego wysiłku fizycznego i olbrzymiej 
dyscypliny. I tak np. Jane Fonda poddała się ostrej diecie 
proteinowej, biegała codziennie przez godzinę po plaży 
i odbywała jednomilowy marsz. Po zakończeniu zdjęć 
okazało się, że wszyscy aktorzy stracili średnio po 8 funtów 
wagi. Trud całej ekipy nie poszedł na marne. Co prawda 
S~dney Polla~k ~alił się w wywiadach, że film został przez 
wielu krytykow źle zrozumiany, ale hollywoodzka Akade
mia Filmowa przyznała w 1969 r. Gigowi Youngowi 
~scara za drugoplanową rolę wodzireja turnieju, nowo
jorscy krytycy okrzyknęli Jane Fondę najlepszą aktorką 
rok.u, sam obraz zaś otrzymał w 1971 r. nagrodę od 
Związku Filmowców Radzieckich na festiwalu w Moskwie. 

W tym samym roku, w lutym, „Czyż nie dobija się 
k~ni?" znalazło się w programie dorocznego Przeglądu 
Filmów Świata „Konfrontacje" jako jeden z 13 tytułów. 
Wted~ polscy widzowie mogli się zetknąć z tym filmem po 
raz pierwszy. Reakcja naszej krytyki była znamienna 
- niemal wszyscy sprawozdawcy z „Konfrontacji" uznali 

go nie tylko za wybitne zjawisko artystyczne, ale także za 
ważką intelektualnie parabolę myślową, która pozornie 
opisując czasy Wielkiego Kryzysu, mówi przede wszystkim 
o w,spółczesnej sytuacji kryzysowej amerykańskiego społe
czenstwa. Do normalnego rozpowszechnienia kinowego 
film trafił 11 miesięcy po przeglądzie, w styczniu 1972 r. 
Aby się przekonać, jakie wtedy wzbudził odczucia, wystar
czy .zaj:ze~ do. (wówczas) tygodnika „Film'', do rubryki 
„D~.ewięcm gmewnych ludzi'', której specyfiką było i jest 
to, IZ 9 wybranych recenzentów stawia wszystkim premie
rom oceny w skali 1-6. Jak oceniono dzieło Pollacka? 
Zbigniew Pitera i Zygmunt Kałużyński byli najbardziej 
~urowi i przyznali filmowi po czwórce, Jerzy Płażewski 
i Leon Bukowiecki zaś - po szóstce. Reszta cenzurek to 
piątki. Tyle krytyka, a co na to publiczność? Jeśli wierzyć 
„Małemu rocznikowi filmowemu 1973'', to w samym tylko 
roku 1972 film zobaczyło 436 329 widzów. Dodajmy do 
!e~o -:Viele seansów w dyskusyjnych klubach filmowych 
i mezhczoną widownię projekcji telewizyjnych, a przekona
my się, że wielu spośród nas, oglądających właśnie scenicz
ną. ~daptację najsłynniejszej książki McCoya, miało już 
z jej wersją ekranową do czynienia. 

„Czyż nie dobija się koni?" 
Reżyseria - S~dney Pollack, scenariusz - wg powieści H. McCoya 
- James Poe 1 Robert E. Thompson, zdjęcia - Philip H. Lathrop, 
muzyka - John Green, dekoracje - Harry Horner, występują m.in.: Jane 
Fond'.1> Mich~el Sarrazin, Susannah York, Gig Young, Red Buttons, 
Bonrue Bedeha, Bruce Dern. Produkcja - Palomar Pictures ChartolI-
-Winkler and Pollack Production, USA, 1969. ' 

W tekście wykorzystano materiały z „Filmo
wego Serwisu Prasowego" nr 24/1971, „Kina" 
nr 9/1972 i „Ekranu" nr 7/1972. 

KRYTYKA O EKRANIZACJI 
„CZYŻ NIE DOBIJA SIĘ KONI?" 

[Rocky i Gloria] są świadkami działania prawideł 
otaczającego ich świata. Posiadają to samo gorzkie do
świadczenie życiowe. On wie, że oszukuje, torturuje, de
graduje ... Ona orientuje się, jaką rolę przeznaczono jej do 
ode~~nia. Nie jest naiwna. Ale nie ma innego wyjścia, musi 
pod Ją~ tę gr~ ( ... ). Mimo to jest jeszcze podatna na rany. 
Zostaje zramona w chwil~ gdy okazuje się, że owe zaakcep
towane zasady są również oszustwem, że otrzyma tylko 



część obiecanej nagrody. Zostaje zraniona jeszcze głębiej, 
kiedy Rocky wpada na pomysł, aby w swym widowisku 
wykorzystać jedyne czyste uczucie, jakiego zdolna była 
doświadczyć. Czyż nie pragnie on jako „clou" maratonu 
zorganizować scenę publicznych zaślubin Glorii i Roberta, 
jej partnera, jedynej istoty, która potrafiła wzruszyć ją swą 
szczerością? 

Stąd jedyny możliwy bunt Glorii: odmowa, od
mowa całkowita, definitywna. Odmowa zwycięstwa, od
mowa życia. Wyjściem jest samobójstwo w wieczór ostat
niego dnia, w obliczu morza. Jest to akt łaski, zaakcepto
wany przez czułość i litość Roberta. Kiedy nagle, w ostat
nich obrazach filmu, wydarzeniom zostaje przywrócony 
ich realistyczny wymiar, dramat osiąga silę paroksyzmu: 
oskarżonego o morderswo Roberta odprowadza policja. 

W oczach społeczeństwa śmierć Glorii nie jest 
niczym innym jak tylko pospolitym wypadkiem z kroniki 
dnia. Krąg zostaje zamknięty, ( ... ) nie można uciec od 
systemu, który wszystko degraduje. Wizja okrutna, roz
paczliwa, nie złagodzona żadnym złudzeniem co do moż
liwości porozumienia pomiędzy wyzyskiwanymi. „Bohate
rowie" filmu Pollacka są całkowicie wyalienowanymi ofia
rami systemu, który zmusza ich do nieustannej konku
rencji. 

J. Chevalier, „La Revue du Cinema - Image 
et Son" nr 245/1970. 

• 

Sydney Pollack nie darowuje nam żadnego szczegó
łu. Jego film czuć potem i brudem. W jego sinych barwach 
jest ogrom zmęczenia, beznadziei, duszności fizycznej i mo
ralnej. Zawiera sceny prawie nie do zniesienia (sprint, 
w którego trakcie bardziej wytrwały z każdej pary ciągnie, 
wlecze lub niesie swego partnera). W jeszcze większym 
stopniu niż powieść budzi w nas niepokój bliski strachowi. 
I kiedy heroizm - zachwycająco ucieleśniony przez Jane 
Fondę nie do poznania rozgorączkowaną, zgrzytliwą, oży
wioną rodzajem mściwego szału - daje partnerowi rewol
wer mówiąc: „Zabij mnie, to jedyny środek wyzwolenia 
z tej nędzy", i kiedy chłopiec zabija ją tak, jak w dzieciń
stwie jego dziadek dobił zranioną klacz, doświadczamy 
uczucia ulgi. Oto jak Sydney Pollack potrafił uczynić nas 

wspólnikami barbarzyńskiej gry, straszliwego maratonu 
upokorzeń. 

J. de Baroncelli, „L'Avant-Scene, Cinema" 
nr 109/1970. 

• 
Sydney Pollack pokazuje maraton taneczny jako 

symbol całego życia społecznego USA - z jego okrucień
stwem, bezczelną czcią dla zasady zysku, pogonią za 
pozornymi celami i zakłamanymi ideałami. Stojący na 
skraju przepaści uczestnicy zawodów żywią jakieś tam 
jeszcze nadzieje. A czy - prawdę mówiąc - całe ich życie 
nie jest w taki lub inny sposób podobne do diabelskiego 
wyścigu z eliminowaniem? Symbolizm uogólniający sens 
tych kadrów został podkreślony przez reżysera stałymi 
zmianami tempa i rytmu narracji, to przyspieszonymi, to 
znów zwalnianymi niemalże aż do zatrzymania obrazu. 
I kręci się, kręci na ekranie szatańska karuzela, dolarowy 
t . ' . ., ( ) amec snnercr. . .. 

G. Kapra/ow, „Prawda" nr 191/1971. 

• 
W jednym [film] jest celny niebywale: w krytycznym, 

sarkastycznym wizerunku rodzimej frazeologii. Amerykańs
ka „drętwa mowa", różna od naszej, lecz podobnie śmiesz
na, rozlewa się w tym filmie szeroko. Mistrzem w tym fachu 
jest taneczny mistrz ceremonii. Żeby rozpieścić słowami 
swoich gladiatorów i podbić publiczność, bajdurzy on 
z estrady nieprzerwanie o „naszych dzielnych chłopcach'', 
„kochanych dzieciach'', „prawdziwej sensacji'', „wzruszają
cej swojskiej chwili", „naszej małej rodzinie". Nawet mdleją
cym z wysiłku 50-letnim. sprinterom nie odpuści, chwaląc 
ich za to, że „nie zrezygnowali z walki, jak przystało na 
prawdziwych Amerykanów". Ta krzepa dziennikarska i sło
dycz reportaży telewizyjnych wdzierają się nie tylko do 
słownika, lecz i do myślenia współczesnego Amerykanina. 
Frazeologia zwalnia od samodzielności, wspólnota języka 
- „wzruszającego" i „dziarskiego" na przemian - pozwala 
na bezpieczne, bierne uczestnictwo w rytuale kulturowym, 
który - jak ów taneczny maraton - może być po prostu 
usankcjonowanym morderstwem ( ... ). 

R. Marszałek, ,,Film" nr 7/1972. 
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