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Horace McCoy 
Żył w latach 1897-1955. W czasie I woj

ny światowej był pilotem. Po wojnie zara
biał jako komiwojażer. Karierę literacką roz
począł jako reporter sportowy pisma „Jour
nal" wydawanego w Dallas (stan Texas). 
Równocześnie interesował się teatrem -
sam grywał na scenie, często odwiedzał 
teatry w Paryżu. Z czasem zaczął w nie
wielkich czasopismac_h publikować pierw
sze opowiadania. Zwróciły one uwagę re
daktorów antologii literackich, takich jak 
Edward J. O'Brien. 

Napisał 5 powieści: „Czyż nie dobija się 
koni?" (1935, wyd. poi. 1977), „Miasto ko
rupcji" (1937, wyd. poi. 1992), „I should 
Have Stayed Home" (1938), „Kiss Tomor
row Good-Bye" (1948), „Scalpel" (1952l. 
Od połowy lat trzydziestych współpraco
wał z Hollywood jako scenarzysta - był 
autorem lub współautorem blisko 70 sce
nariuszy filmowych (np. „Nieokiełznani" 
reż . Nicholas Ray, 1952). 

Debiutancka powieść „Czyż nie dobi
ja się koni?" początkowo nie wzbudziła za
interesowania amerykańskich czytelników, 
mimo entuzjastycznego przyjęcia przez 
krytykę. Prawdziwy rozgłos zyskała nato
miast w Europie, zwłaszcza we Francji, 
gdzie została uznana za p i erwszą amery
kańską powieść egzystencjalną. Malraux, 
Gide i Sartre stawiali jej autora na równi 
z Faulknerem i Hemingwayem . Dzięki 
europejskiej sławie została wznowiona 
w USA w 1946 roku, doczekała się także 
adaptacji dla potrzeb teatru i filmu. 
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... szczęścia nie dają, 
ale ty to sprawdź! 

Łańcuszki świętego Antoniego, cudowne loterie, w których bezwied

nie wygrywamy, niebezpieczne kasy oszczędności, hodowle dochodo

wych pleśni, wyznawcy bożka Amway' a (milcz serce - za te trzy słowa 

grozi proces!), wciagające numery 0-700, niezwykłe promocje ... W te

lewizji idź na całość: czary par, randki w ciemno, familiady, zwariowane 

forsy.„ Na estradach misski, misterowie, mokre podkoszulki .. . 

Zamienić na gotówkę urodę, zdolności, odwagę zrobienia z siebie 

pośmiew i ska, nawet najintymniejsze przeżycia rodzinne - jak w seria

lu dokumentalnym o porodach. Zamienić na gotówkę, co tylko się da 

- oto folklor raczkującego kapitalizmu . 

Każda z tych form robienia interesów na ludzkiej naiwności ma 

długą tradycję. Niektóre zdążyły trafić jako przestępstwa do kodek

sów karnych, inne są częścią wielkiej machiny showbiznesu i reklamy. 

Wszystkie korzystają mniej lub bardziej zręcznie z różnorakich metod 

socjotechnicznych, technik manipulacji i perswazji, aby potencjalnych 

uczestników przekonać, że oferują najkrótszą drogę do wielkich pie

niędzy - a więc do szczęścia. Wielkie pieniądze z reguły zarabiają 

organizatorzy. 

Wydawałoby się, że w Polsce manipulatorzy nie mają czego szu

kać. Opór społeczny przeciwko komunizmowi był w swojej bodaj 

najpowszechniejszej formie oporem przeciwko manipulacji. Umieliśmy 

czytać między wierszami, rozpoznawać ukryte sensy pozornie neu

tralnych komunikatów, nie nabierać się na mowę-trawę. W wolnej Pol

sce, w obliczu komercyjnej, wolnorynkowej manipulacji, te zdolności 

obronne zanikły. Dlaczego? 
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Władysław Tatarkiewicz w znakomitej a trochę zapomnianej książ

ce „O szczęściu" pisał: 

„ ... Aby człowiek był szczęśliwy, trzeba, aby był zadowolony ze 

swego życia, a aby był zadowolony ze swego życia, trzeba, by tak czy 

inaczej był zadowolony ze świata. C .. ) Inna rzecz, że tylko znikoma 

część tego, co się dzieje w świecie, wchodzi do życia poszczególne

go człowieka, a i z tego część tylko wpływa na jego szczęście. Wpły

wają na nie nie tylko poszczególne dziejące się w świecie zdarzenia, 

wpływa także o g ó I n a s t r u k t u r a świata, a przy

najmniej o b r a z tej struktury, jaki człowiek sobie wytworzył. (. .. ) 

Zadowolenie z życia i zadowolenie ze świata najczęściej łączą się ze 

Elżbieta Zarzycka 

„Czyż nie dobija się koni?" 
(...) Jest w tej powieści autentyczna ludzka 

tragedia. W czasie lektury ma się jednak poczu
cie, że nie wszystko zostało z materii powieścio
wej wydobyte. Tragedia rozpływa się jakby w de
klaracjach i szczegółach. Ta krótka opowieść 
miejscami zdaje się przegadana, miejscami zno
wu szkicowa, niedostatecznie pogłębiona. 
Realia, wydawałoby się, tchną prawdą. Nie dar
mo McCoy wśród rozlicznych zawodów zajmo
wał się także wyrzucaniem niepożądanych goś
ci podczas takiego właśnie maratonu tańca. 
Mimo to ów barwny wycinek drapieżnej rzeczy
wistości amerykańskiej lat wielkiego kryzysu nie 
nabiera pod jego piórem rangi groźnego uogól
nienia. Być może zaważyła tu profesja scenarzy
sty, nawyk zaledwie szkicowania sytuacji, które 
wymagają dopełnienia konkretem obrazu L.) 

„Nowe Książki" 16/1977 

sobą, bo wedle wła-

snego życia człowiek 

tworzy obraz świata, 

a wedle obrazu świa

ta interpretuje wła

sne życie ... " 

Czy obraz świata, 

w którym żyjemy, 

kształtujemy samo

dzielnie? 

„ Normy homo 

oeconomicus nie 

zmieniły się jeszcze 

w standardowe za

chowania ludzi; po

goń za zyskiem przy

pomina nadal żądzę 
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krwi jeszcze z nią nie oswojo

nych myśliwych, całość nieprze

błagany, ślepy splot losu. Nie-

2i;ie~ki kryzys o 
jorsr~d~iernika 19i spodarczy 
k ie1 giełdzie r. na Wal/ St 
u godzin prze '. wybuchła Panik reet, nowo

PUnktów - ciętna notow - a. W ciągu k·t 
na· rzucon an akcji s ...u 1 -

~przeróżnie. o na sprzed . Paura o 40 
Tego samego 1szych Papierów az 16 _milionów 

widzialna ręka Adama Smitha Z~czetybank Popołudnia z .wartosciowych 

staje się u Balzaka czarną ręką !0(::;,~;:~:~~~~~:~~:~e::~~ć ~~ :~~· 
na murze kościelnym" - pisał kra1. Stawa1y r. Podarcza kt · anie nastąpił. 

Szła w s1ad abryki, kol~je ora ogarnęła całya 
Theodor Adorno o począt- cą h za tym · ' zamyka 

ł cyc pracę rob r~ma rolnictw . no sklepy. 
kach kapitalizmu w oczach s 0 wych w . otników i a 1 nędza t · ciąg praco . ra-
au tora „Komedii ludzkiej". r.n~ch .miała dojść~ trzech lat licz:;ników umy

Dzisiaj niewidzialna 

ręka rynku ubrana jest 

w rękawiczki szyte 

przez dobrze opłaca-

a azenie ogarnę1y o. 12 milionów ~ł~ezrobot
rwące słowa t ~iJJbogatszy k ·. od i prze

You ~Pare a di::~:cznej piosen~aJ Bna świecie, 
cemow") zastą iły. (Bracie, da. „. rother can 

Podobny w p hymn narod ~ m1 choć z 10 
ch.odzily Stan s.wych rozmiara owy. 
~ziesiątych p;;, Zjednoczone w;~ kryzys prze-

nych specjalistów od si~ też, pociesz r~ednieg0 stufect ach siedem-
m arketi ngu. T wo1· a kto Jedna ze zna al się lprezydentJ Ha. Pocieszano 

tora Ust . nych JUŻ a . oover. że . 
lk ł zau"' . ąp1, gdy ty/'- p n1k gospod , Jest 

pra a - przestarza a, pro~ank1e ~o kapitału ~d·o przrwrócone arczych, 

Potrzebuj.esz nowej· u cnnv,...L · '- 1 0 Włas h zostanie 
. uleczyć si~,...,,, rconsumpr.,· nyc możfiwoś . 

T · k. · N . "sam<...) -11nych. K c1 
wo1e garn 1 - nie- iJ)okrutnie· · 'Yzys miał 

modne, potrzebu- su gospodarcz:szą cechą świato 
Powszechnoś.' gpo z lat 1929-19 Wego kryzy. 

jesz tych z pozła- zaraz„ c. 'Z>-'.po . 32 b·.i... . . .,.. nCZatnej , . mina/ śred - T'd Jego 
canymi gałkami. Zadna gran; smierci". Nie niowieczn 

Wisk . ca. Na do . zatrzym ą 
TWÓJ. samochód a nie rozum;a1 ( )miar złego nikt rwała go 

... . tego zja-
ma poduszkę Historia St 

. anów ZiecJnoczon PaWeł Zaremba 
powietrzną . 'YCh, War.szawa 

7992 
- potrzebujesz dwóch; masz dwie 

- to jeszcze z boku; nie masz samochodu ? - no, stary ... 

Tak między wierszami krzyczą do nas ilustrowane pisma, to wła

śnie sączą nam w ucho (oko!) olbrzymie plansze billboardów, o tym 
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są rozgrywające się w egzotycznych pałacach wysokonakładowe ro

manse i wenezuelsko-meksykańsko-brazylijskie opery mydlane. (Dla

czego mydlane? Bo nadawane w porze, kiedy najlepiej emitować rekla

my proszków do prania.) Posiadaj, używaj. Znaczysz tyle, ile masz! 

Pierwsze piosenki naszych dzieci to głupawe melodyjki z reklam. 

Taki obraz naszego świata budują komercyjne media. Do tego ob

razu dopasowujemy nasze życie. Konfrontacja z reguły bolesna. Mam 

niemodne garnki, samochód bez poduszki powietrznej, mieszkam 

w slumsowatym bloku, wczasy spędzam nie na Seszelach, ani nawet 

na Mazurach, mąż ciągle w pracy lub ciągle bez pracy ... 

Porównania tym boleśniejsze, że ci, którym się powodzi materialnie, 

rzeczywiście zdają się opisany wzorzec realizować. Stać ich na to. Są 

zdrowi, piękni i bogaci. A przecież wszyscy mamy jednakowe żołądki 

- jak twierdzą populiści. (Chirurdzy są innego zdania, podobno po 

otwarciu jamy brzusznej człowieka nic nie wygląda tak, jak w pod

ręczniku) . 

Zbudowana na takich podstawach wizja świata kształtuje nasze 

wyobrażenia o szczęściu. Przyjęliśmy ją tym chętniej, że w osobistym 

doświadczeniu transformacja ustrojowa, którą przeżywamy, to trans

formacja naszych znajomych - takich samych, jak my, ale którym się 

powiodło. Był nauczycielem - jest kamienicznikiem! A w czym lepszy 

ode mnie? 

Głównego podziału w naszym społeczeństwie nie wyznacza dzisiaj 

stosunek do przeszłości, przekonania religijne ani poziom zamożno

ści, lecz coś, co różnicy w poziomie dochodów jest przyczyną: po

dział na tych, którzy aktywnie biorą udział w wyścigu, i tych, co tylko 

obserwują. Przynależność do tych kategorii nie zależy od kwalifikacji 

intelektualnych, niespecjalnie wynika z innych zalet i wad danej osoby 

a 

czy ze zbiegu okoliczności. Najważniejsza jest psychiczna gotowość 

do podjęcia ryzyka i wzięcia odpowiedzialności za własny los. Nie 

wszyscy 11 aktywiści" odnoszą sukces na miarę obowiązującej wizji świa

ta, ale ona ich pobudza do działania, zresztą często sami ją kształtują. 

11 Pasywistów" ten obraz świata frustruje - i popycha do szukania 

cudownych rozwiązań, takich jak np. zwycięstwo w maratonie tańca. 

Oni to właśnie najczęściej padają ofiarą oszustów i są najwdzięcz

niejszą publicznością manipulatorów. 

Przedstawienie, które prezentujemy, powstało na kanwie powieści 

z epoki przedtelewizyjnej, z doby Wielkiego Kryzysu w USA. Ale ta 

sentymentalna historia prowokuje do pytań dotykających istoty na

szego bytowania dzisiaj, w erze technopolu. 

Jak nie zredukować siebie do roli uczestnika gry rynkowej? 

Jak godnie żyć? 

Jak osiągnąć szczęście? 

Janusz Legoń 



Pesymizm zatrzymany w kadrze 

(...)Trzeba było aż 34 lat, aby „Czyż nie dobija się koni ?" zna
lazło 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 
wymową tekstu. Nie zrażeni tym producenci znaleźli wreszcie 
w drugiej połowie lat sześćdziesiątych odpowiadającego im pod 
każdym względem kandydata. Film miał reżyserować według wła
snego scenariusza James Poe <...). Scenariusz Poego odbiegał od 
literackiego pierwowzoru. Przede wszystkim kończył się happy 
endem, czyli wręczeniem maratonowej nagrody. (. . .) Poemu nie 
dano ostatecznie szansy zmierzenia s ię z dziełem M cCoya. Na 6 
tygodni przed rozpoczęciem zdjęć pokłócił s ię on z producenta
mi i za kare odsunięto go od projektu. Awaryjnie zgodził się go 
zastąpić Sydney Pol lack, mający wówczas na koncie 4 samodziel
nie wyreżyserowane filmy. 

Pollack zaangażował nowego scenarzystę, Roberta E. Thomp
sona, który przerobił wszystko w półtora miesiąca. W odróżnie
niu od Poego Thompson pragnął dochować wierności książce, 
zatem mowy o pomyślnym zakończeniu być nie mogło. (. . .) Fi lm 
zachował trzy klasyczne jedności : („.) miejsca i akcji, a także cza
su. Ramy czasowe maratonu nie zostały ograniczone, gdyż zale
żały od wytrzymałości zawodników. Zresztą na skutek świado
mego zabiegu artystycznego, polegającego na wyeksponowaniu 
monotonii, czas w filmie wręcz nie istnieje. (. .. ) Sama realizacja 
wymagała od zespołu aktorskiego wzmożonego wysiłku fizycz~ 
nego 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 Sydney Pollack żalił się 
w wywiadach, ze film został przez wielu krytyków źle zrozumia
ny, ale hollywoodzka Akademia Filmowa przyznała w 1969 r. 
Gigowi Youngowi Oscara za drugoplanową rolę wodzireja tur
nieju, nowojorscy krytyce okrzyknęli Jane Fondę najlepszą aktorką 
roku, sam obraz zaś otrzymał w 1971 r. nagrodę od Związku Fil
.mowców Radzieckich na festiwalu w Moskwie („.)" 

Jarosław Minaho, Pesymizm zatrzymany w kadrze, 
program Teatru Współczesnego we Wrodawiu, 1995 
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