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I
16 kwietnia 2014 roku odbyła się trzecia — od czasu wydania drukiem — premiera 
adaptacji Myszy i ludzi Johna Steinbecka na Broadwayu1. Niewątpliwie jest to symp
tomem niegasnącego zainteresowania jego twórczością, które znajduje swe odbicie 
również na gruncie literaturoznawstwa.

O d lat 90. XX wieku w Stanach Zjednoczonych podejmowane są próby rewizji do
tychczasowych interpretacji prozy Steinbecka i ich krytycznego przepracowania. Do
konuje się to między innymi za sprawą Michaela J. Meyera, autom antologii The Gra- 
pes ofWrath. A  fy-Consideratiorł i The Dsential Criticism o fO fM ice  a n d M erł, zawie
rających liczne interpretacje dzieł pisarza przeprowadzone w oparciu o studia kulturo
we4. W  obszarze polskiego literaturoznawstwa amerykański noblista jest w ostatnich 
latach praktycznie nieobecny. Wyjątek stanowi biografia Steinbecka wydana pod wy
mownym tru łe m  John Steinbeck. Lekceważony noblista*, której autorem jest Jay Parini.

Ideą mojego tekstu jest odświeżenie recepcji Steinbecka w Polsce poprzez propozy
cję odrapania jednego z jego najważniejszych dzieł, Myszy i ludzi, w oparciu o współ
czesne koncepcje teoretyczne.

Brian E. Railsback w książce Parallel Expeditions. Charles Darwin and the A rt o f  
John Steinbedł podkreśla wpływ darwinistycznych przekonań pisarza na jego

1 D ane pochodzą ze strony Internet Broadway Database -  oficjalnej bary danych teatrów  mieszczących 
się przy Broadwayu -  [on-line:] http://www.ibdb.com/show.php?id=6661 [27.03.2014].

2 The Grapes ofWrath. A  Re-Comideration, r e i  M . J. Meyer, t. 1-2, Amsterdam, N ew  York 2009.
3 The Essential Criticism ę /D f  Mice and M en, red. M . J. Meyer, Lanham, M aryland 2009.
4 M am  na myśli m. in. eseje zamieszczone w  antologii The Essential Criticism... takie jak: J. Emery 

M anhood Beset. M iso^m y in O f  Mice and Men, Ch. Jonsona Reading A c  Charatter o f  Crooks in  O f  
Mice and  Mcm A  Black Writers Perspettioe czy Caren Irr, Queer Borders. Figures from  the 1930s fo r  
U. S.-Canadian Relations.

5 J. Parini,Tohn Steinbeck. Lekcewa&sny noblista, tłum . J. M . Głogoczowski, ^ ^ s z a m  2005.
6 A K  ^ilsback, Paralkl Expeditions. Charks Darwin and theArt o f  John Stdnbeck, Moscow, Idaho 1995.
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twórczość. Darwinizm, leżący u podstaw szczególnego zainteresowania Steinbecka 
zwierzętami, jest jednak tylko jedną z bardzo wielu ścieżek, którymi interpretacja tego 
motywu może podążać W  niniejszej pracy postaram się wytyczyć niektóre z nich dzię
ki uwypukleniu mechanizmów, jakimi posługuje się autor powieści Myszy i ludzie 
w celu konceptualizacji opozycji między tym, co ludzkie a tym, co zwierzęce.

Inspiracją dla zaproponowanej w tytule triady: ludzkie — nieludzkie — nie-ludzkie są 
ustalenia Moniki Bakke sformułowane w książce Biogransfiguracje. Sztuka i estetyka 
posthumanizmu''. Badaczka posługuje się tym rozróżnieniem, by podkreślić semantycz
ną odrębność przytoczonych określeń. Binarny podział na ludzkie oraz nieludzkie do
tyka jedynie jednego z ^pektów  relacji między człowiekiem a zwierzętami. To, co 
ludzkie, jest zwykle waloryzowane dodatnio. Człowiek apriorycznie zakłada, że cechy 
przynależne do jego gatunku są pożądane, zaś wszystko, co w jakiś sposób wykracza 
poza przyjęty kanon, jest deprecjonowane. W  celu wyartykułowania tych odstępstw 
powstało pojęcie „nieludzkie”. Jako takie (w domyśle: zwierzęce, bestialskie) określamy 
grupę zachowań, które z punktu widzenia społeczeństwa jawią się jako niemoralne, 
nieetyczne. Formuła ta ma zatem jednoznacznie pejoratywny wydźwięk. Próbą wyjścia 
poza tę zamkniętą opozycję jest z^tosowanie określenia „nie-ludzkie”, w znaczeniu 
„zwierzęce”. Zdaniem Bakke jest ono neutralne i może być stosowane w odniesieniu 
do innych niż ludzka form życia bez deprecjonowania ich. W  moim przekonaniu te 
trzy pojęcia mogą z powodzeniem wyznaczyć płaszczyznę interpretacyjną utworu Ste
inbecka, który obrazuje złożoność relacji między godnością człowieka i jej brakiem, 
w stosunku zarówno do zwierząt, jak i do przedstawiciel i homo sapiens.

II

Jacąues Derrida w artykule Zwierzy, którym więc jestem (idąc dalej śladem f, będącym 
swego rodzaju tekstem fundatorskim dla orientacji badawczej zwanej animal studies, 
formułuje elementarne problemy, z jakimi boryka się współczesna humanistyka w 
kwestii zw itków  człowieka z nie-ludzkimi formami życia. Są to, między innymi, ko
nieczność etycznej refleksji nad sposobami budowania relacji człowiek — zwierzę oraz 
określenia bilansu pierwiastków ludziach i zwierzęcych w człowieku.

Derrida wskazuje na niezbywalność kategorii granicy w refleksji człowieka nad nie
ludzkimi formami życia. Granica ta istnieje w samym sposobie sformułowania powyż
szego sądu. Rozpoznanie człowieka jako toKamego względem innego przedstawiciela 
swojego gatunku w naturalny sposób implikuje odróżnienie go od reprezentantów

7 M . Bakke, Bio-transfiguraqe. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Poznań 2012, s. 17.
8 W  oryginale t^ :u ł tekstu b ra m  L 'A nim alque doncje suis (a suivre). Autorem  polskiego przekładu jest 

M . Kom, [on-line:] http://www.academ ia.edu/3316323/Jacques_Derrida_-_Zwierze_ktorym _wiec_ 
jestem_dalej_idac_sladem_, [22.03.2014].
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innych gatunków, a co za tym idzie — eksterioryzację zwierzęcości, która obecna jest 
w człowieku, istocie żywej. Zdaniem filozofa istotą nominalnego podziału na zwierzęce 
i ludzMe jest posiadanie przez tego ostatniego jaźni, świadomości własnego bytu i historii.

Podobny podział widoczny jest już na pierwszych kartach powieści Steinbecka 
w przeciwstawieniu fizycznego wyglądu głównych bohaterów — Lenniego i George’a. 
Opis zachowań pierwszego z nich zdominowany jest przez metafory zwierzęce. Lennie 
stąpa „ciężko jak niedźwiedź”9, zaś pije „zachłannie, długimi łykami, parskając jak 
koń”10. Tymczasem we wstępnej charakterystyce George’a podkreślona zostaje jego 
energiczność, rozsądek i zdolność opanowania fizjologicznych popędów. W  dalszej 
części powieści samoświadomość Smalla jest bardzo ograniczona.

III

Steinbeck, zwłaszcza w pierwszym okresie aktywności twórczej, czuł się pisarzem nie
docenianym i błędnie interpretowanym. Przed publikacją Myszy i ludzi w liście do 
swoich agentów literackich pisał:

Przykro mi, że nowa książka nie wydaje W am się tak bogate w  znaczenia, jak być 
powinna. Prawdopodobnie nie sprawiłem, aby mój temat i symbole były jasne. 
M itaokosmos jest raczej trudny do w yr^en ia i widocznie nie poradziłem sobie 
z tym — chtoniczne tęsknoty Lenniego, który wcale nie m id  praedstawńać niepo- 
czytdności, k ra  nieartykułowane, potężne pragnienia cdej ludzkości11.

Zgodnie z intencją autorską Lennie ma być wyrazicielem pierwotnej siły, która nie
rozerwalnie m ą k  człowieka z naturą. Jego nieprzystosowanie do świata nie jest konse
kwencją niedomagań intelektualnych, de  wynika z redukcji postaci do czystej cielesno
ści. Świat, w którego zasady godzi bohater, jest światem negującym naturę, światem 
kultury. W  tym uniwersum człowieczeństwo pojmowane jest jako struktura binarna — 
składająca się z pierwiastka zmysłowego i intelektualnego lub szerzej: duchowego. 
Wszystko, co poza rzeczywistość kulturową wykracza, jest, jak mówi noblista, niewyra
żalne. Problemy Lenniego z artykułowaniem własnych pragnień i porozumiewaniem 
się z pozostałymi bohaterami utworu interpretować można przez pryzmat kulturowych 
uwarunkowań języka. Taka konstrukcja postaci lokuje Smalla poza semiosferą —

9 Ibidem, s. 7.
10 Ibidem,.
11 „I’m sorry that you do not find the new book as large in subject as it should be. I probably did not 

make m y subjects and my symbols elear. T he microcosm is rather difficult to handle and apparently I 
i d  not get it over -  the earth longings o f  a Lennie who was not to  represent insanity at all bu t the 
inarticulate and powerful yearning o f  all men” [tłum. A. C.]; c ^ .  za: P. Lisca, The Wide World o f  John 
Steinbeck, N ew  Brunswick 1958, s. 135.
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przestrzenią semiotyzacji, a zatem werbalizowania znaczeń i komunikacji językowej, 
a co za tym idzie: kulturowej12. Kontakt za pomocą języka jako pozazmyslowego środ
ka wyrazu jest swoistą właściwością homo sapiens. Człowiek funkcjonuje w separacji od 
tego, co niejęzykowe, żyje ^ e m ^ ^ e ,  bo — jak mówi Jurij Łotman — „poza semios- 
ferą nie ma ani komunikacji, ani języka”13. Dotyk, jako sposób przekazywania infor
macji preferowany przez Lenniego, jest typowo zwierzęcy — instynktowny i pozarozu- 
m o\^ . Postać powoduje konsternację i agresję współpracowników, łącząc w sobie fi
zyczny wygląd człowieka ze zwierzęcą siłą i zachowaniem.

IV

Tytuł powieści został zaczerpnięty z wiersza Roberta Burnsa Do myszyu . Jak twierdzi 
Luchen Li tytuł ten w kontekście wspomnianego utworu „Wadzie nacisk na ideę da
remności ludziach starań lub próżności (bezcelowości) ludziach pragnień”15. Wydaje 
się jednak, że to alegoryczne oczytanie nie wyczerpuje mnogości powiązań tytułu 
z poszczególnymi elementami dzieła Steinbecka.

Już z tytule bowiem zostaje silnie podkreślona obecność binarnej opozycji między 
zwierzętami a ludźmi. Zestawienie Myszy i ludzie rozpatrywać można co najmniej dwo
jako. Z  jednej strony Steinbeck podkreśla istnienie relacji między dwoma wymienio
nymi gatunkami, z drugiej jednak, wbrew funkcji gramatycznej spójnika, sytuuje 
człowieka i zwierzę na przeciwległych biegunach. Są to byty skrajnie odrębne. Wydaje 
się, ze zgodnie z tradycją arystoteliczną16 w zaproponowanej parce to mysz jest depre
cjonowana (jako posiadająca wyłącznie atrybuty fizyczne), zaś to, co przynależne do 
gatunku ludzkiego, zostaje wyróżnione17. Jednak zarówno w utworze Burnsa, jak 
i w powieści dostrzec można gest zrównania człowieka i myszy:

12 Por. J. Łotm an, P r^strzćń  semiotyczna, [w] U niw m um  umysłu. Semiotyczna teoria kultury, przekład 
i przedmowa B. Żyłko, Gdańsk 2008, ss. 197-206.

13 Ibidem, s. 198.
14 Cytaty podaję w  tłum . S. Barańczaka zamieszczonym w  antologii: Zwierzę słucha zwiwzeń. M ałe 

bestiarium z  angielskiego..., ww yborze i tłum . S. Barańczaka, Warszawa 1992.
15 “Gives emphasis to the idea o f  the futility o fh u m an  endeavor or the vanity o fh u m an  wishes” [tłum. 

A. C.]; L. Li, Sm ali Lennie, [w:] A  John Steinbeck Entyclopedia, pod r e i  B. E. Railsbacka, M . J. Mey
era, London 2006, ss. 343-344.

16 M am  na myśli podział istot żywych na dwa pierwiasttó bios oraz zoe, faóry to  podział obecny jest 
w  Polityce. Por Arystoteles, Polityka, przekł. i oprać. Ludwik Piotrowicz, W rocław 2005.

17 Problem relacj i bioslzoe we współczesnej hum anistyre szerzej omawia M onika Bakke w  ksi^ce  Bio- 
transfiguratye. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Poznań 2012, ss. 38-40.
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Nie zauważysz,
Zem też śmiertelny i twój w  k ^ d e j pladze 
Z e m s ^ o w a K ^ ! 18

Tytułowa antynomia z powodzeniem może zostać zastąpiona przez porównanie 
„ludzie jak myszy/zwierzęta”. Wówczas potraktować ją można jako odniesienie do kry
zysu ekonomicznego, który miał miejsce w Stanach Zjednoczonych w latach 30. XX 
wieku19 i stosunków między najemnymi pracownikami a właścicielami majątków ziem
skich oraz do problemu segregacji rasowej i emancypacji kobiet, na kartach Myszy 
i ludzi rnprezentowanego przez postaci czarnoskórego stajennego Crooksa oraz żony 
Curleya, której imię nie pada. Mysz w kulturze posiada jednak bogato znaczenie sym
boliczne, które wyzyskuje Steinbeck w tencie powieści.

Autor w szczególny sposób odwołuje się do dwóch kręgów znaczeniowych, w które 
wpisuje się symbol myszy. Pierwszy zw ijan y  jest z boj^liwością, znikomością, tchó
rzostwem, drugi — z cielesnością, zmysłowością i seksualnością20. Mysz w powieści 
powiązana jest z figurą królika. Króliki są prawdziwą obsesją Lenniego, zaś myszy — ich 
tymczasową substytucją. Łatwo zauważyć, że króliki konotują znaczenia zbieżne 
z symboliką myszy21.

Do pierwszego kręgu odnosi się skłonność bohatera do paniki, paraliżujący strach, 
który towarzyszy Lenniemu w stresujących sytuacjach, unikanie konfrontacji z prze
ciwnikiem. Jest to kontekst zgodny z wymową wspomnianego wiersza Burnsa, do któ
rego świadomie sięga autor powieści. Burns formułuje apostrofę do myszy:

M deńki, cichy, bojaźliwy stwórcę,
Ileż popłochu w  piersi twojej górze!
Cóż się tak zryw^z, czemu w  swojej norce 
D  Je j nie drcemiesz?22

Niewspółmierność między powierzchownością bohatera a obiektami jego zaintere
sowania (myszy, króliki, szczenięta) jest łatwo dostrzegalna. Dysproporcja ta przybiera 
formę wręcz karykaturalną w konfrontacji to, skądinąd znaczącym, nazwiskiem 
Smali23. Lennie, mimo swej sity, jest bezradny, bezbronny, nic nieznaczący — niczym 
mysz. Porównanie do myszy jest wyrazem deprecjacji nie tylko Lenniego, de  także 
pozostałych bohaterów. Wobec realiów lat 30. XX wieku człowiek jest istotą upodloną

18 R. Burns, Do myszy, [w] Zw iw zę słucha zw iw zćń ...
19 Powieść powstała w  1937 roku.
20 Por W. Kopaliński, Mysz, [w] idem, Słownik symboli, ss. 248-249 .
21 Por idem, Zając (Szarak, Królik), [w:] idem, op. cit., ss. 4 8 8 ^ 9 0 .
22 R. Burns, op. cit.
23 Ang. ‘mały, drobny, nieznaczny.
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i zreifikowaną. Z  punktu widzenia gospodarza pracownicy żerują jedynie na cudzej 
własności, zużywają się po spełnieniu swojego obowiązku.

Nie mniej istotne wydaje się drugie ze znaczeń, które nie wiąże się bezpośrednio 
z przywoływanym wierszem Do myszy. Motyw bezrefleksyjnego dążenia Lenniego do 
zaspokojenia żądzy fizycznego kontaktu z przedmiotami oraz istotami miękkimi i deli
katnymi prowadzi do interpretacji psychoanalitycznej. Analiza mechanizmów kompen
sacji z tym dążeniem skorelowanych mogłaby stać się tematem osobnego studium; 
w zw itk u  z ograniczeniami objętościowymi, tutaj zaznałam  jedynie taką możliwość.

V
Podejmując temat cierpienia i śmierci zwierząt oraz relacji między człowiekiem a zwie
rzęciem w obliczu tego doświadczenia granicznego, Derrida pisze:

napotykamy na śmiertelność, jako najbardziej radykalny sposób myślenia skończo- 
ności, którą dzielm y re zMereętami. Śmiertelność, która należy do samej skończo- 
ności życia, dośMadczenia współczucia, możliwości b ielenia możliwości niemocy, 
możliwość niemożliwości, udręka cierpiętliwości i cierpiętliwość tej udręki24.

Filozof podkreśla moment zrównania i zjednoczenia gatunków, bez względu na ich 
status nadany przez człowieka. Istota ludzka i zwierzę stają się toKame pod względem 
ich fizycznej skończoności. Cierpienie i śmierć są wł^ciwością każdej egzystencji. 
Z  tego też powodu Derrida uznaje bezzasadność i sztuczność binarnego podziału na 
zwierzęce i ludzkie w konfrontacji z doświadczeniem granicznym. Prowadzi to do za
stanowienia się nad współczuciem dla cierpiących zwierząt i uruchamia etyczny wy
miar śmierci, a przede wszystkim — zabijania.

Krańcowe doświadczenie śmierci zajmuje również Steinbecka w Myszach i ludziach. 
Pisarz uczynił umieranie jedną z płaszczyzn porozumienia ponad gatunkam i Każda ze 
śmierci jest w utworze znacząca, choć poszczególne epizody jej dotyczące przybierają 
różne odcienie w warstwie symbolicznej. Na kartach książki po raz pierwszy spotyka
my się ze śmiercią w scenie podróży Lenniego i George’a na ranczo. Nie ma tu jednak 
mowy o cierpieniu czy współczuciu. Mysz, którą niesie pierwszy z bohaterów, jest mar
twa, a zatem uprzedmiotowiona, zredukowana do czysto fizycznych aspektów istnie
nia. Obraz zwierzęcia uwypukla kontrast między znikomością myszy a ogromną, nie
pohamowaną siłą Lenniego, który odczuwa pociąg do rzeczy małych i delikatnych. 
Zainteresowany jest ich właściwościami fizycznymi, dominuje w nim biologia, intelekt 
jest z kolei zupełnie odsunięty.

24 J. Derrida, op. cit.op. cit.
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Inną rolę pełnią śmierci rozgrywające się bezpośrednio w toku akcji powieści: 
śmierć starego psa Candyego, śmierć nowonarodzonego szczeniaka, zabójstwo żony 
Curleya oraz śmierć Lenniego, wieńcząca akcję. Te cztery epizody uporządkować moż
na na zasadzie powtórzeń. Śmierć szczeniaka stanie się w ten sposób bezpośrednią za
powiedzią tragicznego w skutkach spotkania Lenniego z młodą kobietą w stodole, zaś 
skrócenie cierpień schorowanego psa okaże się paralelą losów głównego bohatera.

W  pierwszym przypadku należy zwrócić uwagę na nieintencjonalność obu działań. 
Zabójstw tych dokonuje upośledzony Lennie. Są one elementem psychologicznego 
portretu postaci, która nie potrafi zapanować nad własną siłą fizyczną. W  warstwie 
powierzchniowej, zdarzenia te są prostą ilustracją ułomności bohatera oraz stanowią 
uzasadnienie dalszego przebiegu wydarzeń. Nieco pogłębiona interpretacja doprowadzi 
do zidentyfikowania cech Lenniego jako zwierzęcych. W  swych działaniach postać 
kieruje się wyłącznie instynktem podobnym do instynktu drapieżników. W  sytuacjach 
stresowych, gdy towarzyszy mu poczucie zagrożenia (złamanie zakazu George’a, doty
czącego kontaktów z żoną Curleya grozi odsunięciem Lenniego od opieki nad króli
kami w przyszłości), mężczyzna nie działa racjonalnie — zamiast rozluźnić uchwyt, 
zacieśnia go, w efekcie czego skręca kobiecie kark. Zachowanie to demaskuje również 
niemożność opanowania własnej siły przez bohatera. Lennie nie jest zdolny przewi
dzieć skutków swoich czynów. Wydaje się, że śmierć bohaterki jest dla niego zaskocze
niem, dopiero po chwili udaje mu się powiązać szamotaninę z tragedią. Mężczyzna nie 
potrafi logicznie wnioskować na postawie wcześniejszych zdarzeń, machinalnie pom a
rzą schemat, który miał miejsce nie tylko przy okazji przypadkowej śmierci szczeniaka, 
de  także wcześniej, podczas pobytu na ranczu w Weed. Lennie nie uświadamia sobie 
swojej winy. Zafiksowany na celu, do, którego zmierza (opieka nad królikami), skupia 
się wyłącznie na indywidualnych doświadczeniach. Egocentryzm bohatera jest absolut
ny, dążenie do samorealizacji ekwiwalentyzuje mu empatyczne relacje z otoczeniem. 
Unifikację człowieka i zwierzęcia potwierdza impulsywna (czy wręcz uwarunkowana, 
wyuczona przez George’a) ucieczka bohatera. Nie myśli on o konsekwencjach umiera
nia, co wciąga go nieuchronnie w cykl życia i śmierci, włdciwy przyrodzie.

Druga para wydarzeń nie występuje w powieści w bezpośrednim sąsiedztwie, jed
nak ich zestawienie przynosi ważne wnioski interpretacyjne. Wprowadzenie do akcji 
schorowanego psa, należącego do jednego z pracowników rancza, ma określone uza
sadnienie fabularne. Jego wątek jedynie pozornie kończy się wraz ze śmiercią zwierzę
cia. Poza fabułą epizod ten prowokuje do refleksji nad moralnymi aspektami relacji 
między człowiekiem a zwierzętami, problemem podjęcia odpowiedzialności za inną 
istotę. Carlson proponuje, by skrócić cierpienia chorego psa, mimo że jego właściciel 
uparcie broni prawa do życia i naturalnej śmierci swego przyjaciela. Obaj mężczyźni 
kierują się w istocie egoistycznymi pobudkami. To kolejny w powieści przykład
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instrumentalnego traktowania zwierząt, choć jednoznaczne określenie jego wymowy 
nie jest łatwe. Pierwszy z bohaterów nie może znieść obecności psa w pomieszczeniu — 
odór chorego ciała zmniejsza komfort życia w robotniczym baraku; mimo to przywią
zanie Candyego do zwierzęcia jest silniejsze niż chęć uwolnienia go od powolnej ago
nii, co byłoby uzasadnione ze względów humanitarnych. Candy nie potrafi dokonać 
wyboru między cierpieniem własnym i cierpieniem psa. Ostatecznie decyzję o eutana
zji podejmują postronni.

Prymarną funkcją tego epizodu jest zapowiedź i zwielokrotnienie losów głównego 
bohatera. Dalsze utrzymywanie przy życiu zwierzęcia przysporzy mu jedynie cierpień, 
zatem moralnym obowiązkiem właściciela jest ulżenie psu „tak, że nic nie poczuje”25. 
Carlson, układając plan, jak szybko i bezboleśnie pozbawić zwierzę życia, działa para- 
lelnie do późniejszego postępowania George’a wobec zasłuchanego w opowieść Len
niego. Symboliczny jest także gest George’a, będący lustrzanym odbiciem gestu Carl- 
sona. Strzał w tył głowy metaforycznie zrównuje psa z człowiekiem, tworząc ramę 
kompozycyjną utworu. Odbywa się to poza sądem winy i kary. Śmierć nie jest wyro
kiem ani karą, de  wybawieniem.

W  scenie finałowej zestawione zostaje zabójstwo w imię przyjaźni oraz morderstwo 
z premedytacją, z rąk obcych. Współpracownicy prnekonują George’a, że jego postępo
wanie było słuszne, miało na celu uchronienie przyjaciela przed linczem. Argument ten 
nie prnekonuje go. Zabicie Lenniego niczym psa, nawet w imię rozsądku i odpowiedzial
ności, zmusza do rewizji przyjętej hierarchii wartości, gdyż to, co dotychczas poczytywa
ne było za godne istoty ludzldej, uległo dewaluacji w oraach bohatera. Racjonalizacja 
morderstwa jest rzeczą przyrodzoną człowiekowi. Zwierzę zabija instynktownie. W  tym 
przypadku, rozum i wola, jako przymioty człowieka, zostają napiętnowane, zd  uspra
wiedliwiony jest bezrefleksyjny biologizm Lenniego. Jego czyn sy:uuje się pora prawem 
ludzkim, prawem zemsty. Odwrócony zostaje tradycyjny mechanizm wartościowania, 
zwycięża nie sprawiedliwość w powszechnym rozumieniu, de  humanitaryzm.

Dokonane przez Smalla zabójstwa tak bardzo oddalają go od bycia człowiekiem, że 
nieodwołalnie przestaje nim być, jest m a r t^ ,  a zatem doskonale cielesny, brak mu 
duchowości. Zbrodnia w oczach jego towarzyszy przekreśla przynależność do gatunku 
ludzkiego. Nie jest wynaturzeniem, lecz odczłowieczeniem, powoduje powrót do natu
ry. Śmierć była dla bohatera z jednej strony absolutnym wyparciem poza świat ludzi, 
z drugiej zaś — ostatecznym wyzwoleniem z jego okowo w. Pomostem między tym, co 
ludzkie, a tym, co zwierzęce staje się opowieść. Snucie przez George’a wizji własnego 
miejsca na ziemi, dokowanego w przestrzeni natury i umożliwiającego symbiotyczne 
z mą współistnienie, łagodnie przeprowadza Lenniego na stronę przyrody.

25 J. Steinbeck, op. cit., s. 55. 
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Myszy i ludzie są powieścią otwartą na różnorodne odczytania, co, w moim odczuciu, 
jest jej niekwestionowanym atutem. Przeprowadzona w niniejszym tekście interpretacja 
utworu w kontekście animal studies, wzbogacona o elementy innych, wybranych kon
cepcji teoretycznoliterackich udowadnia, że powieść Steinbecka może być rozumiana 
nie tylko jako alegoria losów człowieka dążącego do samorealizacji, de  również przez 
pryzmat dylematów etycznych, rozgrywających się na płaszczyźnie relacji międzyludz
kich oraz międzygatunkowych.

Autor nie neguje granicy między człowiekiem a zwierzęciem, de dąży do zreduko
wania implikowanego przez nią dystansu. Sposób obrazowania ludzi oraz ich działań 
skłania do stwierdzenia, że wspomniana granica nie przebiega w świecie rzeczywistym, 
de  w strukturze psychicznej człowieka.
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SUMMARY
Humań, inhuman, non-human. About Ofmice and men by John Steinbeck

M ain aim of the article is to refresh the reception of John Steinbeck’s output in 
Poland by suggesting new interpretation of one ofhis mort important novels, Ofm ice  
and men, using modern theoretical concepts. Author points to the i v ® e  provenance 
of Steinbeck’s interest in the theme of hum an animality, which is primarily based on 
Darwinism, but has very rich contexts. The use of various methods of interpretation, 
such ^  animal studies, s e r n ^ ,  psychoanalysis etc. is building a consistent image of 
the animal that emerges from the Steinbeck’s novel.
Step by step, the novelist tries to demolish the established order o f the human, non- 
hum an and inhuman. This procedurę shows how thin is the line between a man and 
an animah According to Steinbeck’s way of thinking, an animal is in each of us.
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