
„Ja mam ciebie, a ty masz mnie.” - recenzja 

książki „Myszy i ludzie”  
 

 

 John Steinbeck to amerykański pisarz, zdobywca prestiżowego Pulitzera oraz 

Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. W swoim życiu napisał wiele powieści, 

które oczarowały czytelników i niewątpliwie jedną z nich była wydana w 1937 

roku książka „Myszy i ludzie”. 

Opowiadanie to  liczy zaledwie 100 

stron, lecz przepełnione jest 

wciągającą treścią i niebanalnymi 

motywami. 

  Historia opowiada o losach 

Georga Miltona oraz Lenniego Smalla, 

amerykańskich przedstawicielach 

klasy średniej, którzy wędrują z 

gospodarstwa do gospodarstwa w 

poszukiwaniu pracy. Bohaterowie 

mają różne osobowości: George jest 

sprytny, pracowity i zaradny, 

natomiast Lennie, mimo swojej 

tężyzny fizycznej, ma tendencje do 

rychłego zapominania o najbardziej 

podstawowych rzeczach. Przez swoje 

infantylne zachowanie i maniakalne 

upodobanie względem puszystych 

zwierząt i przedmiotów, Small zdaje 

się być kilkuletnim dzieckiem 

zaklętym w ciele dorosłego mężczyzny. Ich relacja jest czymś więcej niż 

przyjaźnią. Więź, która ich łączy, ma wymiar niemal rodzicielski: Milton jest 

przewodnikiem Lenniego, dba o jego dobro, bezpieczeństwo, i mimo że 

momentami głośno mówi, że życie bez kompana byłoby o wiele prostsze, jest 

wdzięczny za jego obecność. W opowiadaniu występuje popularny motyw 



„amerykańskiego snu”, Steinbeck jednak przypisał mu niekonwencjonalny 

wydźwięk. W swoim utworze jednoznacznie podkreśla, że wszystkie marzenia 

bohaterów: te o wolności, równouprawnieniu, swoim miejscu na ziemi i spokoju, 

są dla nich nie do zdobycia. Autor ukazuje również, że nawet ludzie ciężko 

pracujący przez większą część swego życia, mogą nic nie osiągnąć. Każda z 

postaci występujących w książce, wprowadza do fabuły istotne problematyczne 

motywy, między innymi rasizm, starość, samotność, niepełnosprawność. Dzięki 

stylizacji językowej, jaką zastosował Steinbeck, czytelnik jest wstanie wczuć się w 

atmosferę amerykańskiego rancza lat 30. XX wieku (gwara klasy średniej została 

dobitniej uwypuklona w oryginalnym wydaniu książki).  

 „Myszy i ludzie” to pozycja niewątpliwie warta uwagi. Opowiadanie czyta 

niezwykle szybko – ze względu na małe gabaryty oraz przyjemnie – ze względu na 

wciągającą fabułę i barwne postacie. Jest to książka pokazująca trudy i zmagania 

ludzkiego życia, a także nieustanną gonitwę za marzeniami, mającymi przynieść 

otuchę i wytchnienie. Punktem wartym poruszenia jest również niekonwencjonalne 

zakończenie, które zaskoczy, zadziwi i z pewnością rozczuli niejednego czytelnika. 

Opowieść o zmaganiach dwóch nietuzinkowych robotników trzykrotnie była 

przenoszona na ekrany amerykańskich kin.  
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