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„ ... Jest się ostatecx.nie w woln~m kraju. 
Moina iść gdx.ie się chce". 

John Steinbeck 
„ Grona Gniewu" 



KILKA UWAG NA MARGINESIE 
PRAPREMIERY „MYSZY i LUDZIE" 

I 

Burzliwy rozwój literatury ameryka!1skiej w la
tach 1920-1940 wysunął ją na czoło literatury 
światowej. Miejsce takich pisarzy jak Emerson, 
Longfellow, H awthorne, Mellville i Whitman, 
którzy przeszło sto lat temu Z'llpoczątkowali roz
wój myśli twórczej w Ameryce, zajęło teraz 
dwunastu pisarzy, którzy pr2ełqmali partyku
larz amerykrański zdobywając rozgłos Il'I wszyst
kich kontynentach. Są to: Hemingway. Faulk
ner„ C:>ldwell, Steinbeck. J ames T. F arrel, .John 
Marquant, Thom".JS Wolfe. Richard Wright, Al
bert M~ltz, S::iroyana i Fast. Z pisarzv tych 
Hemin1?W1y, Faulkner. Caldwell i Steinbeck 
interesuj::i nas szczególnie. Trudno bowiem 
o wsrnm!,ąlszy i bardzie; drapieżny obraz Amery
ki. pełny nrecvzyjnej obserw11cil I surowe i ob!ek
tvwnei krytvki niż ten, kt.óry nam daj::i tflk!e 
dzieł'! i::ik .,Pożegnanie z bronią" Hem!ngway'a, 
„Na tvtoniowvm szl'lku" Caldwella, „Absalom 
Abs<ilom" i „H11mlet" Faulknera. i wreszcie „My
szy i Ludzie" i „Gron'l Gniewu" Steinbecka. 
Pote7nr'I to literatura. Wierna wprawdzie jak re
portaż, wyr"sta iaca z żehznych reguł noweli
styki, dramatyczna i sięgająca w samo wnętrze 
spraw ludzkich współczesnej Ameryki; oskarża
jąca samfl wymowa f'-lktów siln ie j niż jałowym 
moralizowaniem. W tym nurcie literatury ame
rykańskiej John Steinbeck znajduje się n::i po
zycji kluczowej. Nie tylko dlatego, że jak Faulk
ner i Caldwell pochodzi z Południ9. , kraju n aj 
silniejszych i najbardziej tragicznych kontr?stów 
społecznych w Ameryce, ale dlatego hkże, że 

obraz kraju który rysuje, pod powierzchnią bez
litosnych stosunków ekonomicznych kryje w so
bie piękny i czysty nurt gorzkiego i optymi
stycznego humanizmu. 

li 

John Steinbeck urodził się w małym kalifornij
skim miasteczku Salinas w roku 1902. W tych 
okolicach pełnych sadów i słońca , w Wielkiej 
Dolinie ciągnącej się u stóp Gór Olbrzymich 
dz.leje się akcja wszystkich jego powieści (prócz 
,,ZJotej czary" i „Bezksiężycowych nocy"). życie 
miał dość burzliwe, próbował wielu zawodów: 
był murarzem, malarzem pokojowym, reporte
rem, hodowcą pstrągów, zbieraczem owoców 
w sadach plantatorów. Tek .)ak w utworach 
Faulk~ra Missisipi a u Caldwella Georgia -
K.aliforniia i jej ludzie są bohat.erami jego opo
wiadań i powieści. Ten regionalizm St.einbecka 
jest oczywiście sprawą dość powierzchowną 

i pozorną. Szołochow jest w tej samej mierze 
pis:;irzem regionalnym. A przecież powieści za
równo Szołochowa jak i Steinbecka przekroczyły 
granice przestrzeni zakreślonej przez pisarza tak 
jak nieraz przekraczają granice czasu. 

Pierwszą powieścią Steinbecka która zwróciła 

na siebie uwagę Ameryki byh „Tortilla Fht". 
T:l urocza opowieść o włóczęgach I złodziejasz
kach Kalifornii, pełna d owcipu, uroku, tragiz
mu i przychylności dla wydziedziczonych, służy 
pochwale przyjażni, kt.órą Steinbeck odnalazł na 
dnie społecznym. Po dziesięciu latach w „Can
nery Row" St.elnbeck powróci znowu do tego 
tematu. W obu utworach romantyzm sąsiaduje 

z rynsztokiem, humor ze śmiercią, czysty liryzm 
z prostytucją i zbrodnią. Po świetnych powie
ścliach: „Pastwiska niebieskie" (1932), „Niezna
mu Bogu" (1933), „Tortilla Flat" (1935), Stein
beck pisze jedną z najbardziej wstrząsających 

powieści amerykańskich „Myszy i Ludzie" (1937); 
„Tortilla Flat" poru.szyła opinlE: Ameryki -
nowa powieść wprowaiclw Steinbecka do litera
tury światowej. 





Niewiele jest powieści amerykań1k!ch w których 
tak silnie wystąpił problem odpowiedzialności 

człowieka za losy drugiego człowieka j.ak 
w „Myszach I Ludzlech". Przecież stosunek 
George'a do Lennlego broni bardziej wiary 
w ludzki sens świata niż gromkie frazesy o przy
jaźni niejednej naszej schematycznej powieści. 

Miłość człowieka do człowJeka - oto siła którą 
przeciwstawia Steinbeck wllczym prawom k api
talizmu. Nie ma tu blichtru luksusu pokrywa
jącego nędzę, fałsz i krzywdę, na której Ame
ryka zbudowała swoją wspaniałą cywilizację. 

Kto spełni małe pragnienia Lennlego, George'a 
i milionów takich jak oni robotników dnlówko
wvch. kto ich obroni prz~d krzywdą I wvzv
skiem? N;i. to pytanie odpowiedział John Stein
beck w swoich powieściach ooświęconych spra
wie solidarności klasowej: „W niepewnej walce" 
(1P36) i w „Gron<ich gniewu" (1939). Od „Tor
till"! Flat", przez „Mvszy i Ludzi" prowadzi 
gteinbecka n<ijkrótsza droga do „Gron Gniewu". 
które kończą powieść silnvm akcentem walki 
i midziei. Jest w tej powieści wiara w niepadle
głość człowieka i w jego si. łę przeciwstawienia 
się złu. Tej sprawie jest w Istocie poświęcona 
cała twórczość Steinbecka. 

Twórczość Steinbecka jest nam bliższa niż twór
czość Faulknera i Dos Passosa. Obraz jego Ame
ryki jest uproszczony, bo opiera się na kilku 
wielkich namiętnościach, które są jednocześnie 

niszczące i konstruktywne, przygnębiające i głę

boko humanistyczne. Jeśli Steinbeck w „Tortil
la Fiat" czy w „Cannery Row" wielbi tubyl

czych nędzarzy Kalifornii a w „Myszach i Lu
dziach" i w „Wielkie j DoUnie" oskarża cywili
zację amerykańską - w ,,Niepewnej Walce" 
i w „Gron.ach Gniewu" wierzy w walkę o lepszy 

i sprawiedliwszy świat. Ludzie z jego powieści 
ponoszą klęski, giną, ale się nie poddają. Dla 
Steinbecka dzień zwycięstwa jest bliski, choć 

go jeszcze nie widać. 

IV 

Żródłem twórczości i siły pisarskiej Johna Stein
becka jak i całej literatury amerykańskiej jest 
rzeczywistość, życie we wszy~tklch jego odmia
nach i człowiek widziany z tak bllsk , że wszyst
kie jego sprawy stają się równocze 'nie intym
nymi spra'l\-rami zarówno pisarza jak i czytelni
ka. Surowy i bezlitosny autentyk, naga i bluź

niercza nieraz prawda o sprawach ludzkich, 
żadnych osłonek taniego moralizowani.a. Jeśli 

są tu uproszczenia, to tylko po to, aby wyolbrzy
mić poruszone sprawy, by je uogólni~. j eśli są 

łatwizny to po to, abv wzruszając czytelnika, 
zbli żyć go do bohaterów powieśc i. To potężna 

literatura i szkoda, że byliśmy tak długo od niej 
oderwani. Czas nadro?ić zaległości. Jeśli insce
nizacja nasza zbliży n aszych widzów do spraw 
współczesnej Ameryki - spełni swoje zadanie. 
Jeśli zachęci do poznania wielkiej literatury 
amerykańskiej - spełni je podwójnie. Świat co
r,az bardziej staje się całością jedyną i niepo
dzielną . Jesteśmy coraz bardziej uzależnieni od 
siebie wzajemnie bez względu na to, na jakim 
żyjemy kontynencie. Niech troski i tęsknoty 

I.enniego i George'<1 staną się nam bliskie 
i niech realistyczne pisarstwo wielkiego pisarza 
Ameryki będzie furu1, która nas wprowadzi do 
wielkich i trudnych spraw ludzkich, ważnych 
ocen moralnych, na pole walki o sprawiedlł

wość, która toczy się wszędzie. To są sprawy 
równocześnie bardzo trudne, do których trzeba 
dorosnąć, jak i barozo łatwe, bo leżące w każ

dym z nas. Nie lękajmy się tych trudności. 

J ózef Gruda 



Od dnlia polskiej prapremiery „Myszy i Ludzi" Johna Stein
becka minęło już blisko 3 lata. .. 

Po 26 spektaklach (w tym 5 w Warszawie) przedstawienie 
zeszło z afisza na skutek nieuregulowania spraw tantiemo
wo-dewizowych. Wznawiając dziś „Myszy i ludzi" Teatr 
nasz pragnie zadośćuczynić życzeniom widzów, którzy 
w licznych kontaktach z Teatrem (dyskusje, spotkania) czę
sto do tego przedstawieni.a nawiązywali. 

Przypomnijmy sobie, że jeszcze wiosną 1956 r. literatura 
amerykańska z trudem torowała sobie w Polsce drogę do 
szerszego kręgu odbiorcy. Krążyły natomiast różne „omó
wienia, krytyczne" i analityczne dziel poszczególnych auto
rów Nowego Swiata, oparte często na dobrych chęciach ra
czej, niż na rzetelnej znajomości przedmiotu. W następnych 
latach sytuacja pod tym względem uległa dużej zmianie 
i obecnie przedstawienie „Myszy" ukazuje się w dosyć obfi
tym otoczeniu dzieł literatury amerykańskiej na rynku księ
garskim. Dlatego też nie musimy uzasadniać pozycji Stein
becka w naszym repertuarze dziś, do czego byliśmy jednak 
zmuszeni w roku 1956. 

• 
• • 
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