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Tom pod redakcją Marka Paryża oczywiście nie daje definitywnej odpowiedzi na to pyta-
nie, ale prowokuje do – czasem wielce niepokojących – refleksji. McCarthy (ur. 1933) to 
pisarz doskonale znany w Polsce, jego dorobek przetłumaczono niemal w całości. Każda 
z jego powieści, na czele z Krwawym południkiem, budziła pełne respektu komentarze. Co 
nie zmienia faktu, że proza pisarza namaszczonego na współczesnego klasyka przez Harol-
da Blooma i Saula Bellowa wymyka się komentatorom i prowokuje wyjątkowo sprzecz-
ne interpretacje. Dowodem na to jest także tom opracowany przez Marka Paryża. W za-
wartych tu szkicach i analizach badacze przyjmują rozmaite strategie, szukają różnorakich 
źródeł inspiracji pisarza, ale teksty te mocno łączy jedno: autor To nie jest kraj dla starych 
ludzi wydaje się niezwykle mocno zatopiony w literackiej tradycji, nie tylko, choć przede 
wszystkim amerykańskiej. Bezustannie przewija się nazwisko Faulknera, ale także Her-
manna Melville’a, zwłaszcza jako autora Moby Dicka, a w przypadku Południka… dostrzega 
się w tej powieści wyjątkowo mroczną wariację na temat Jądra ciemności Josepha Conrada. 

· Charakterystyczne natomiast, że twórczość McCarthy’ego bywa z wyraźnie mniejszym 
przekonaniem analizowana na tle współczesnej amerykańskiej prozy. Jedynie w tekście 
na temat Suttree Marek Paryż precyzyjnie wiąże tę powieść z tradycją też już właściwie 
historyczną amerykańskiej prozy absurdu, inspirowanej egzystencjalizmem. W jego uję-
ciu utwór McCarthy’ego byłby z owym nurtem ironiczną i – co niezwykłe u tego pisarza 

– niepozbawioną humoru polemiką. Ale jest to kolejne spojrzenie w przeszłość, niejako 
podsumowywanie tradycji, która już dogasła.

· We wstępnym tekście Paryż cytuje znaczące wypowiedzi pisarza z nielicznych udzie-
lanych przez niego wywiadów. Za swych mistrzów McCarthy uważa Dostojewskiego, 
Melville’a i Faulknera, bo poruszali „sprawy życia i śmierci”. „Niektórych pisarzy, po-
wszechnie uważanych za wybitnych, ja uznaję za dziwnych” – dodawał. Na tej liście znaj-
dują się Henry James i Marcel Proust. A więc mistrzowie psychologicznej analizy, obse-
syjnie skupieni na wnętrzu swoich bohaterów, niechętnie stawiający diagnozy na temat 
świata, które mogłyby się wydawać pochopne; twórcy z reguły obcy wszelkiemu bardziej 
otwartemu moralizowaniu.

· Tymczasem McCarthy zdaje się mieć temperament moralisty właśnie, który przerażony 
przemocą świata (wielce sugestywnie ją opisuje), jest zawieszony pomiędzy nihilizmem 
a jakimś niezbyt jasnym pragnieniem wiary. Wielu dostrzega w jego krwawych wizjach 
wyraźne wpływy gnozy, a w wyjątkowo dosadnych przedstawieniach przemocy – alego-
rię, niezbyt łatwą do rozszyfrowania. Warto chyba jednak zwrócić uwagę na czas, w ja-
kim powstały jego powieści, które mogły szokować, choć podówczas nie trafiły do szer-
szej publiczności. W ciemność (1968) i Dziecię boże (1974) opublikowano przecież w czasach 
narastającej kontestacji, gdy cała amerykańska kultura przeżywała swoistą radykalizację, 
a utopijne, również apokaliptyczne, wizje stawały się coraz bardziej drastyczne.

· Jak słusznie zwraca uwagę Julia Fiedorczuk w tekście o Dziecięciu bożym, „prawo w uję-
ciu McCarthy’ego jest bardzo okrutne. Pisarz zdaje się kwestionować możliwość istnie-
nia »czystego« prawa, to znaczy takiego, które nie byłoby jednocześnie materializacją nie-
świadomych fantazji społeczności, spełnieniem jej libidalnych interesów”. To prowadzi 
do sugestii, żebyśmy utożsamili się z potwornym zabójcą Ballardem. „Wybaczając Ballar-
dowi, w istocie wybaczamy tylko samym sobie, po czym zajmujemy się czymś innym” – 
konkludowała Fiedorczuk. Można przypuszczać, że takie wybaczenie pisarz uznaje za 
nieuniknione, a jednocześnie nie potrafi się tym z pogodzić. Co prowadzi go do ekstre-
malnych wizji, które znalazły kulminację w Krwawym południku. 

· W wielce ciekawej dyskusji na temat tej powieści i  jej kluczowej postaci, sędzie-
go Holdena, Adam Lipszyc, Piotr Paziński i  Mikołaj Wiśniewski niejednokrotnie 
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kwestionują dla wielu bezapelacyjną wiel-
kość McCarthy’ego. „Wszystkie literackie 
i filozoficzne odniesienia każe nam się tutuj 
traktować śmiertelnie poważnie, przez co 
całość zaczyna sprawiać wrażenie powtórki 
z dobrze znanych lektur – Moby Dicka, Za-
ratustry, Raju utraconego etc. – a co gorsza, 
interpretacyjne klucze, które podsuwa nam 
autor, są już dość mocno wytarte” – po-
wiada Wiśniewski. I dodaje, że w porów-
naniu z enigmatycznym Ahabem z Moby 
Dicka demoniczny sędzia Holden jest „cho-
dzącym zlepkiem rozmaitych idei kojarzo-
nych – najogólniej rzecz biorąc – z krytyką 
nowożytności”. W dodatku jego zdaniem 
autor przy całej drastyczności wyjątkowo 
brutalnych opisów „nie przekracza granic 
dość konwencjonalnego języka literackie-
go” i formalnym wyrafinowaniem z pew-
nością nie dorównuje tak Faulknerowi, jak 
i bardziej współczesnemu Williamowi Gad-
disowi. 

· Dyskutanci z czasem wycofują się po czę-
ści ze swych – w pewnym sensie – obrazo-
burczych tez, ale też z  pewnością nie do-
strzegają w  twórczości McCarthy’ego 
bezapelacyjnego geniuszu na niemalże 
szekspirowską miarę. „Apokaliptycznym 
moralizatorstwem” określił rozczarowany 
Harold Bloom powieść To nie jest kraj dla 
starych ludzi, nie brakło też po jej publika-
cji głosów sugerujących, że McCarthy ma 
skłonność do łatwego melodramatyzmu. 
Rzeczywiście, słabości jego pisarstwa wyda-
ją się ewidentne, zwłaszcza gdy próbuje sił 
poza powieścią. Omawiając jego dwa utwo-
ry dramatyczne, Marek Paryż zauważa, że 

„abstrakcje i konkrety, idee i konteksty, nie 
łączą się w dramatach Cormaca w dobrze 
zrównoważone całości”. 

· Jeszcze bardziej ewidentnym dowodem 
na to, że jego twórczość ma poważne ogra-
niczenia, był scenariusz do filmu Adwo-
kat (2011) Ridleya Scotta. W tym przypad-
ku doszła do głosu naczelna wada pisarstwa 
McCarthy’ego, dająca o  sobie już mocno 
znać w głośnej Trylogii Pogranicza (1992 – 
98): pretensjonalne, pełne patosu i filozo-
ficznych aluzji rezonerstwo skażone wyraź-
ną pokusą ponurego moralizowania. Gdy 
spojrzeć wstecz na dokonania pisarza, nie-
zbyt to dziwi. Jego pesymizm wydaje się 
ledwie zakamuflowany i dość monotonny. 

„Nie ma czegoś takiego jak życie bez rozle-
wu krwi” – cytował McCarthy’ego Paryż. 
Gatunku ludzkiego nie da się poprawić, nie 
należy próbować. Można tylko wytrwale 
i z rezygnacją portretować krwawy mrok – 
często McCarthy zbytnio skłania się do ta-
kiej, chyba zbyt łatwej sugestii.u3

Broni słowa i wzmacnia je Marek Bernacki 
tomem Świat interpretować – konieczne zada-
nie. Studia o literaturze polskiej przełomu XX 
i XXI wieku. Literaturoznawca, znany z prac 
o poezji Czesława Miłosza, realizuje potrze-
bę komentowania wierszy, książek poe-
tyckich, utworów prozą jako powinność, 
której zaniechanie byłoby zdradą kultury 
i człowieczeństwa. Wyważony patos tytu-
łu książki Bernackiego jest na miejscu, gdyż 
interpretowanie to pasja, posłannictwo, 
działanie wartościotwórcze, dokumenta-
cja oraz porządkowanie doświadczeń i sen-
sów. Bez emocji i poczucia misji nie ma in-
terpretacji. Bernacki powiadamia o swoich 
założeniach w  podejściu do literatury ze 
świadomością dokonywania się przemian 
cywilizacyjnych, błędnych reform szkol-
nictwa, które sprzyjają wtórnemu „anal-
fabetyzmowi kulturowemu”. Podsyca go 
bezrefleksyjnie hołubiona „nowoczesność” 
(zamiast rozwijać, zwija ona człowieka). 
Pisanie o literaturze autor nazywa „niszo-
wym rzemiosłem”. Służy ono interpretato-
rowi poszerzającemu własne obszary sensu, 
ale również tym, którzy wyruszyli w nigdy 
niekończącą się podróż ku zrozumieniu 
i nie godzą się „na bez-myślny wymiar ist-
nienia”.

· Książkę spaja nie tyle dobór utworów, ile 
osobowość i postawa badawcza, tempera-
ment czytelniczy, wiara w literaturę. Sto-
sowana przez Marka Bernackiego metoda 
hermeneutycznej interpretacji polega bar-
dziej na „autorytecie” utworu literackiego 
niż na wytycznych wybranej teorii. Prze-
słanką niebagatelną jest tu zdolność do czy-
tania empatycznego. Następuje wówczas 

„fuzja horyzontów”, prowadząca do aktuali-
zacji sensów odsłaniających się w dziele.

· Metodologiczna dominanta sprawiła, że 
tom składa się z  trzech części. Omówio-
ne w każdej teksty literackie należą do od-
miennych generacji, nurtów, poetyk, świa-
topoglądów (w pisaniu o literaturze bywa 
dobre to, że można zbliżyć do siebie powaś-
nionych, odległych sobie, wzajemnie nie-
przystających twórców). W części pierwszej 
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