


Horace McCoy urodził się w 1897 roku w Peagrom w stanie Tennessee. 
Imał się różnych zawodów, począwszy od pilotażu w czasie I wojny światowej 
po scenopisarstwo w Hollywod, gdzie pracował do śmierci w 1955 roku. 
Dwudziestoletni okres pobytu w wytwórni filmowej przyniósł mu dorobek 
w postaci około siedemdziesięciu scenariuszy filmowych. Byt komiwojaże
rem, reporterem, aktorem i redaktorem. Twórczość literacką rozpoczął od 
opowiadań drukowanych na łamach amerykańskich czasopism. Napisał 
pięć powieści; pierwszą, powstałą w latach 1932-33, była Czyż nie 
dobija się koni? Krytycy przyjęli ją z entuzjazmem, czego nie da się 
powiedzieć o czytelnikach amerykańskich. W Europie nato
miast, szczególnie we Francji, wzbudziła znaczne zaintere
sowanie. Wkrótce uznano ją za pierwszą amerykańską 
powieść egzystencjalną, a jej autora porównywano z Fau
lknerem i Hemingwayem. W roku 1946, zapewne dzięki 
powodzeniu w Europie, powieść doczekała się wzno
wienia w Stanach Zjednoczonych. W Polsce jest znana , fnf~'61J.';JJ';!1; 
z ekranizacji Sydneya Pollacka, znakomitego filmu, 
w którym główną rolę grała Jane Fonda. Jak 
wszystkie powieści McCoya, Czyż nie do
bija się koni? wyrosła z literatury protes-
tu w latach wielkiego kryzysu. 

Stany Zjednoczone w latach trzy
dziestych. Tysiące bankrutów, tysiące 
bezrobotnych, gotowych podjąć każdą 
pracę dla zdobycia dolara. Para bohate
rów powieści, Gloria Beatty i Robert 
Syverten, próbuje szczęścia kręcąc się 
po Hollywood w nadziei, iż dostrzeże 

ich jakiś reżyser; w najgorszym razie 
może zostaną zaangażowani jako statyści. Glorii parę razy się to udało. W momencie, w którym 
tych dwoje się spotyka, Gloria jest u kresu wytrzymałości psychicznej. Ma dość włóczenia 
się po wytwórni z nikłą nadzieją na znalezienie zajęcia, a jednocześnie nie ma dość siły, by . 
zrezygnować. Bo przecież może, w ciągu jednego wieczoru, stać się gwiazdą. Sława 
działa jak magnes, przyciąga do życia, z którym Gloria nie ma odwagi zerwać, 
a którego nienawidzi. "Chodi - mówi do Roberta - siądziemy i będziemy 
nienawidzili ludzi". To obsesyjne uczucie nienawiści do życia, do świata i ludzi 
będzie jej towarzyszyło do końca. 

W starym budynku, na plaży kilku przedsiębiorczych panów organizuje 
konkurs tańca, maraton taneczny. Tego rodzaju imprezy były znane na 
terenie całych Stanów Zjednoczonch. Do konkursu staje sto kilkadziesiąt 
par. Zawodnicy w trakcie trwania maratonu dostają za darmo jedzenie, 
a w razie wygranej - tysiąc dolarów. Konkursy przyciągały najrozmait
szych ludzi: od zawodowców, objeżdżających całe Stany, po debiutantów, 
jak Gloria i Robert, znęconych darmowym jedzeniem i szansą wygrania 
tysiąca dolarów, a także nadzieją, iż wśród publiczności znajdzie się jakiś 
sławny reżyser czy producent, który dojrzy, doceni i„. może zaangażuje. 

Akcja powieści toczy się w ciągu około dziewięciuset godzin tańca. W tym 
czasie, odmierzana straszliwie wolno mijającymi godzinami, rozgrywa się tragedia 
Glorii i Roberta. Na oczekiwane tysiąc dolarów trzeba zapracować. Organizatorzy 
konkursu wymyślają coraz to nowe atrakcje by przycisnąć publiczność 
i nabić sobie portfele; atrakcje mordercze, często poniżające dla 
uczestników. Wytrzymają je najsilniejsi. Bo to dla nich / ' . ~ 
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CZYŻ NIE DOBIJA SIĘ KONI? 
(They Shoot Horses, Don't They?) 
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