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Ken Kesey - ur. w 1935 r. w Oregonie,
pisarz amerykański, który stał się legendą dzięki
powieści „ Lot nad kukułczym gniazdem" ( 1962),
spopularyzowanej przez ekra11izalję Milofo
Formana i teatralną adaptację Dale 'a
Wassennana. Studiował pisarstwo, pracował
w szpitalu psychiatrycznym, siedział w więzieniu,
eksperymentował z narkotykami, w 1963 r.
zakładał komunę, zajmował się polityką. Od lat
mieszka z rodziną na farmie w Oregonie. Słynna
stała się jego podróż po Stanach Zjednoczonych
psychodelicznym autobusem, opisana przez Toma
Wolfe' a w książce „ The Electric Kool-Aid Acid
Test" ( 1968). Jest autorem, oprócz „Lotu", jeszcze
dwu powieści i trzech zbiorów prozy, w tym
„ Kesey 's Garage Sale", który jest bardzo
osobistym, literackim portretem autora i jego
przyjaciół. W ubiegłym roku przebywał w Polsce
na zaproszenie wydawnictwa Da Capo, które
wznowiło „Lot" oraz wydało „Jaskinie" - powieść
napisaną wspólnie przez Keseya i trzynastu jego
studentów.
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Rzecz dzieje się w stanowym szpitalu dla
chorych na północno-zachodnim
wybrzeżu Pacyfiku

umysłowo

Ken KeselJ. mówi
Hipisi

są wszędzie

W „Locie nad kukułczym gniazdem" występowałem
przeciwko Kombinatowi. Prawdziwym wrogiem nie
jest tam Wielka Oddziałowa. Ona jest ofiarą, tak jak
inni bohaterowie. W zeszłym roku na jakiejś uroczystości podeszła do mnie 70-letnia kobieta i pyta:
Pamiętasz mnie? O Boże! - poznałem ją. To była
moja szefowa ze szpitala psychiatrycznego, w którym
pracowałem i który opisałem w 1962 roku. Prototyp
Wielkiej Oddziałowej we własnej osobie. Podzięko
wała mi za książkę, bo dzięki niej uświadomiła sobie,
że jest tylko pionkiem w grze, a nie jakąś czarną
postacią.

Właśnie

takie spojrzenie było powodem mojej sprzeczki z ekipą Formana w 1975 r. Kłóciłem się też z
ich prawnikami, którzy nie chcieli mi zapłacić. Jeden
z nich powiedział: „Założę się, że pan pierwszy
ustawi się w kolejce, żeby ten film zobaczyć". A
ja na to: „Przysięgam na Boga, że nigdy go nie
obejrzę". Jak się przysięga przed prawnikami na Boga, to lepiej dotrzymać słowa, bo w razie czego
znajdą cię nawet w piekle. Nigdy nie obejrzałem filmu. To była najmądrzejsza rzecz, jakiej nie zrobiłem w życiu.

Wielki odlot
„Lot" byłby zupełnie inną książką, gdyby nie narkotyki.
Pierwsze trzy strony napisałem pod wlywem pejotlu.
Nie miałem zamiaru pisać powieści z punktu widzenia Indianina. Pejotl to jednak indiański narkotyk.
Indiański duch zszedł na mnie i dlatego narratorem
jest Wódz. Gdyby nie to, książka byłaby zwykłym
melodramatem.
Tak naprawdę znam jednak dobrze tylko LSD i marihuanę. Inne książki pisałem pod ich wpływem. W
mojej twórczości LSD było ważniejsze niż maszyna
do pisania.

All You Needs Is Love
W latach 60. narkotyki miały zmienić złą karmę Ameryki. Myśleć o tych latach pomijając narkotyki to tak,
jakby interesować się slalomami narciarskimi nie
lubiąc śniegu. Wtedy zaczęła się rewolucja. Martin
Luther King rozpoczął walkę o prawa Murzynów, zaczął się ruch praw obywatelskich, ruch ochrony śro
dowiska, ruch feministyczny, powstał Greenpeace.
Nastąpiła rewolucja w sztuce, kinie i muzyce. Kultura
narkotyków miała odmienić nasz los. Nagle dzieciakom przestało wystarczać robienie forsy. Próbowaliśmy zmienić ludzką duszę, natchnąć ją miłością,
tolerancją, gotowością

Takie

niesienia pomocy innym.
zawsze potraktować jako

przesłanie można

sentymentalne , naiwne gadanie hipisów. Łatwo jest
je wyśmiać, bo łatwo zapomina się o podstawowych
wartościach. To jest jednak dalej nasz najważniejszy
przekaz. Świadomość zmienia się powoli . Uważam .
że lata 60 . wciąż trwają.
Roz poznać

hipisa

Nasze ideały nie zginęły. Mamy prezydenta hipisa.
Bill Clinton pali trawę i fajnie gra na saksofonie. Ubiera się w garnitur, bo chodzi do pracy . Ale to nasz
stary znajomy, któremu się powiodło.
Hipisi są wszędzie. Nie noszą długich włosów, nie
farbują ciuchów domowym sposobem , ale rozpoznajemy się wszędzie. Nawet w Chinach . Bo hipisi dalej

, . I

nie noszą broni - noszą kwiaty .
Wy nigdy nie mieliście tych idei. Nie można przyswoić ich poprzez książki czy sztukę. Oglądałem Beksiń
skiego, Starowieyskiego. To wielka sztuka , ale nie
skłania do uśmiechu . Artysta powinien się pierwszy
uśmiechnąć do ludzi. Dlatego chcemy tu przyjechać.

Szalony autobus
Zawsze chciałem przyjechać do Europy. Mamy nowy
autobus, ślicznie pomalowany. Jeździmy nim po Stanach promując moją nową książkę „Sailor Song" i
dając spektakle z hipisowskim przesłaniem. Od naszej pierwszej podróży minęło prawie 30 lat. Mamy
nowy autobus, ale duch jest ten sam . Teraz spotykamy ludzi, którzy znają moje książki i książkę Wolfe'a
opisującą naszą legendarną podróż w latach 60.
Wrak starego autobusu stoi na mojej farmie . Od
dawna chce go kupić muzeum w Waszyngtonie, ale
go im nie dam , bo jeszcze nie skończyłem działań z
autobusem. Oni też chcą mieć w swoich zbiorach
członek Marlona Brando, ale i on z nim jeszcze nie
skończył.

Teraz Polska
W przyszłym roku mija 30 lat. Albo przyjedziemy za
rok, albo nigdy. Autobusem jedzie tych samych dziesięć osób co wtedy . Przejeżdżamy przez różne miejsca. Najbardziej cieszą się dzieci. Rzucamy im piłki.
Potem dzieciak idzie do domu, matka pyta : skąd
masz tę piłkę. A dzieciak: przejechał szalony autobus,
z którego wyrzucali piłki.
Chciałbym napisać coś o Polsce . Jest ponura. Jednak
robi uczciwsze wrażenie niż np . Las Vegas, które
jest sztuczne. Ulica Warszawy ma uczciwy wyraz
twarzy .
Chcielibyśmy do was przyjechać, by zaszczepić tu
hipisowskiego wirusa.
„Gazeta Wyborcza , nr 257 z 3 listopada 1993 r.

takie dzieła sztuki - obrazy, filmy, sztuki teatralne,
utwory muzyczne - które bardzo silnie oddziałują na
zbiorowe emocje i wywołują rezonans większy , niżby
wynikało z ich wartości artystycznej. Trafiają w czułe
miejsce zbiorowych dążeń i stanowią przysłowiową
skrę, od której zapala się dom . Bywały w przeszłości
takie utwory , choć nie pamiętamy o nich. Bo kto, poza
kilkoma historykami, pamięta dzieje „Niemej z Portici'',
operze Aubera , od której zaczęła się rewolucja
belgijska w 1830 r.?
Do utworów zapalających wyobraźnię należy „Lot nad
kukułczym gniazdem" Kena Keseya. Najpierw w Stanach podłożył ogień pod późniejszą rewolucję „dzieci
-kwiatów" i tych wszystkich alternatywnych ruchów,
które przeobraziły ten wielki kraj z zapyziałego , zadowolonego z siebie światowego kolosa w nowoczesne
spełnienie idei i woli ojców-założycieli USA, w kraj wolny od uprzedzeń rasowych , klasowych , kulturowych .
Wtedy, w latach sześćdziesiątych , siedemdziesiątych
zazielen iła się Ameryka , wstąpiło w nią nowe życie , a
wraz z zakończeniem się wojny w Wietnamie odzyskała wiarę w siebie. Była w tym mała cząstka „Lotu".
Potem dzieło Keseya poszybowało na skrzydłach sztuki
teatralnej i filmu w przestworza świata. Trafiło do Europy , trafiło także do Polski. I tu nad Wisłą spotkało się z
przyjęciem , jakiego autor najpewniej nigdy się spodziewał, o ile w ogóle wiedział wtedy, gdzie leży Polska.
Przeglądam .Almanach sceny polskiej 1978r79"; wśród
najczęściej grywanych autorów obcych na drugim
miejscu po Szekspirze, z 80 tysiącami widzów znajduje
się Dale Wasserman, autor jednej sztuki „Lotu nad
kukułczym gniazdem" i jednej tylko wówczas realizacji
scenicznej, znany nielicznym jako scenarzysta , m.in.
musicalu „ Człowiek z La Manczy". Sukces inscenizacji
Zygmunta Hubnera w Teatrze Powszechnym w Warszawie był oszałamiający. W tym samym mniej więcej
czasie wszedł na ekrany film Milosa Formana, obsypany pięcioma Oscarami , który oglądały tłumy , zachły-

st ując się postacią McMurphy'ego w wykonaniu Jacka
Nicolsona i szczerze nienawidząc Siostry Ratched,
uosobienie reżimu szpitalnego , krańcowego zniewolenia i upokorzenia człowieka , które my akurat rozumieliśmy po swojemu . Następnie przyszła powieść w 1981
r., wydana w niezłym nakładzie 30 tys. egemplarzy
(mój przeszedł przez tyle rąk, że jest niemal całkiem
zaczytany).
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Ale przecież nie dla realiów szpitala dla umysłowo
chorych biegaliśmy do kina i teatr, nie dla Wodza
Bromdena, nie dla kostycznej i lodowato ciepłej Wielkiej P i elęgniary, nie dla z lekka szurniętego drobnego
cwaniaczka McMurphy'ego, ale dlatego, że ten szpital,
Siostra Ratched, Wódz Bromden, Chronicy i inni
składali się na metaforę świata , w którym żyliśmy .
Potrzebowaliśmy takiego McMurphy'ego , żeby uwierzyć w coś, co wydawało się zawsze niemożliwe . Wolność to był inny, bardzo odległy świat, nieprawdopodobnie odległy . Egzotyczny . A my byliśmy Chronikami, wstydzącymi się swego losu, ale też i pogodzonymi
z nim, jednakże gdy pojawił się Mac, to on zawładnął
naszymi marzeniami
Tak właśnie byłe odczytywane dzieło Keseya . Ten
Kombinat, który miał on na myśli, znaczyłdla nas zgoła
coś innego, miał najzupełniej inne realia , ale był równie
groźny i nienawistny.
Przyśnił się nam wtedy piękny sen o locie ku wolności .
Nie byłoby źle, gdyśmy śnili go zawsze. Także teraz.
R.B .
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Jacka
Nicolsona i szczerze nienawidząc Siostry Ratched,
uosobienie reżimu szpitalnego, krańcowego zniewolenia i upokorzenia człowieka, które my akurat rozumieliśmy po swojemu. Następnie przyszła powieść w 1981
r., wydana w niezłym nakładzie 30 tys. egemplarzy
(mój przeszedł przez tyle rąk, że jest niemal całkiem
zaczytany).
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Ale przecież nie dla realiów szpitala dla umysłowo
chorych biegal i śmy do kina i teatr, nie dla Wodza
Bromdena, nie dla kostycznej i lodowato ciepłej Wielkiej Pielęgniary, nie dla z lekka szurniętego drobnego
cwaniaczka McMurphy'ego, ale dlatego, że ten szpital,
Siostra Ratched, Wódz Bromden, Chronicy i inni
składali się na metaforę świata, w którym żyliśmy .
Potrzebowaliśmy takiego McMurphy'ego, żeby uwierzyć w coś, co wydawało się zawsze niemożliwe . Wolność to był inny, bardzo odległy świat, nieprawdopodobnie odległy . Egzotyczny. A my byliśmy Chronikami, wstydzącymi się swego losu, ale też i pogodzonymi
z nim, jednakże gdy pojawił się Mac, to on zawładnął
naszymi marzeniami
Tak właśnie byłe odczytywane dzieło Keseya. Ten
Kombinat, który miał on na myśli, znaczył dla nas zgoła
coś innego, miał najzupełniej inne realia, ale był równie
groźny i nienawistny.
Przyśnił się nam wtedy piękny sen o locie ku wolności .
Nie byłoby źle, gdyśmy śnili go zawsze. Także teraz.
R.B .
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SPÓŁKA

AKCYJNA

KAUSZ. UL. CHOPINA 25. TEL. 59-107, FAX 732-49
Największy

producent tkanin
dekoracyjnych
do
mieszkań,
stylowych wnętrz, galerii, salonów,
teatrów ,
sal
koncertowych.
Poleca : aksamity jednobarwne i
drukowane, plusze dekoracyjne,
żakardowe narzuty, makaty, zasłony.

ELEKTRIN
Kali sz, ul. Kanonicka I , tel 734-60
ARTYKUŁY

ELEKTRYCZNE:

lampy, przewody, żar·ówki, baterie,
oświetlenie halogenowe, p1·zepływowe
podgrzrwarze wody, t>nergoszczędne
źródla światla.
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Zastępca

dyrektora
MAC IEJ UJMA

Dom Handlowy

TOMIK.A
Kalisz, ul.

Pułaski ego

Kierownik Impresariatu
MIROSŁAWA KUDAŚ

51

oferuje szeroki asortyment mebli
domowych, biurowych i skJepowych:
meblościanki =::: zestawy stołowe > sypialnie
meble kuchenne :: zestawy wypoczynkowe
stoły < krzesła i stoliki > szafy } kanapy
tapczany < biurka \ krzesła i fotele obrotowe

Kierownik techniczny
JACEK WANAT
Brygadzista sceny
JÓZEF KRÓTKIEWICZ
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regały

TOMIKA
afa Twojego miesz(ania!
cf{a

Twoje:} f inny!

Społem
Spółdzielczy Dom Handlowy

TĘCZA
NOWY RYNEK 9

* * *
zaprasza codziennie
od godz. 8° 0 do 19° 0
w soboty od godz . 8° 0 do 1 5° 0
życzy swoim klientom pomyślnych zakupów.

Największa
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mieście oferta

handlowa!

~

! ( ...
•. •. : .:..!.•..•.•:. ·•·•·•·• . ,

Kierownicy pracowni
krawieckiej damskiej
JADW IGA KURZAWA
krawieckiej męskiej
HENRYK PIĄTKOWSKI
malarskiej
JOLANTA PAWŁOWSKA
stolarskiej
JACEKWELKE
fryzjerskiej
WIESŁAWA ANTCZAK
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Rekwizytorzy
MACIEJ GÓRNICKI
EDWARD WARDĘGA
Elektrycy
JANUSZ SZYCHTA
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Akustycy
ANDRZEJ DRUZBIAK
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De· kum e ntacji

ZG ZASP

Opracowanie
RYSZARD BIENIECKI
Wydawca
TEATR IM. W BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU
Oprac. poligr. skład i druk
REMA, Kalisz, ul. Staszica 43
Cena 7000 zł

