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Premierze towarzyszy wystawa 

BI., . 94" " 1zn1emu swemu ... 

Jesteśmy wojownikami, a aie żołnierzami. Żołnierze walczą za rząd, my prowa
dzimy swoje własne bitwy. Nie możemy oczekiwać od rządów niczego. To my 
jesteśmy odpowiedzialni za przetrwanie świata. Bronią wojownika jest miłość, 
tolerancja, szacunek, cierpliwość - te wszystkie staroświeckie rzeczy, o których 
zapominamy. Nieważna jest aarodowość, filozofia, religia. Wojowników łączy coś, 
co znajduje się w sercu. Gdy zgiaął mój syn, chciałem odejść. Nie tyle popełnić 
samobójstwo, co po prostu być daleko. Szedlem przed siebie i wtedy zobaczyłem 
wielkiego Murzyna, z dreadami i twarzą mokrą od łez. Pokazał mi zaciśnięq 
dłoń - co oznacza: bądź silny. To powinniśmy dawać sobie aawzajem - krótkie 
spojrzenie prosto w oczy, dotknięcie rrki, objęcie, uścisk ramienia. Powinniśmy 
mówić: bej rozumiem cię, bądź silny! 

Fragment wywiadu Małgorzaty Biithner-Zawadzkiej 
z Kenem Kesey'em, „Życie Warszawy", 5.11 .1993 r. 



Tomasz Mirkowicz 

Lot nad kukułczym gniazdem to pierwsza opublikowana powieść Kena 
Keseya; gdy się ukazała w lutym 1962 roku, spotkała się z entuzjastyc~ym 
przyjęciem amerykańskiej krytyki i czytelnikó~, a jej nies~łna d~~dziesto
siedmioletni wówczas autor został uznany za jednego z najbardziej utalen
towanych młodych twórców. Słuszność tego sądu w pełni potwier~~ 
wydana dwa lata później, niemal! trzykrotnie dłuższa °? !--otu pow1esc 
Sometimes a Great Notion (Czasem świetny pomysł), ktoreJ fabułę stano
wi konflikt dwóch przyrodnich braci, a miejscem akcji jest rodzinny stan 
pisarza, dziki, porośnięty lasami Oregon. 

Jednakże mimo iż obie powieści spotkały się z aplauzem, Kesey na 
kilka lat zarzucił pisanie, włączając się w kontestatorski ruch młodzieży 
zbuntowanej przeciwko konsumpcyjnemu modelowi życia starszego poko
lenia Wierzył, że można odmienić społeczeństwo, zaszcze~ić, mu. nowe 
ideały: w tym celu występował na wiecach, udzielał wyw1adow 1 wraz 
z grupą przyjaciół objechał Amerykę jaskrawo pomalowanym autobusem, 
organizując happeningi. Podróż ta - od Kalifor~i do N~~eg? ! orku 
i z powrotem - nawiązywała do bitnikowych wędrowek lat p1ęcdzies1ątych 
(kierowcą autobusu był Neał Otssady, pierwowzór Deana Moriarty .z po
wieści On the Road [W drodze] Jacka Kerouaca), lecz barwne, orygmalne 
kostiumy i muzyka płynąca ze skomplikowanej aparatury nagłaśniaj~j 
świadczyły o nastaniu nowych czasów, podobnie jak i nazwa, którą przyjęła 
trupa pisarza, Merry Pranksters (Weseli Psotnicy), ~dkreśfająca tak istot~y 
i charakterystyczny dla tego okresu element zabawy 1 błazenady. W tr.akc1e 
podróży Merry Pranksters kręcili film o Ameryce, który ._K-e:>ey z~erzał 
- po wywołaniu i zmontowaniu - oddać do eksploatacji .~owej. Pr~ 
nad montażem przerwały jednak nieoczekiwane kłopoty: policja d~~o~rue 
aresztowała pisarza za posiadanie marihuany. Z obawy przed w1ę~eruei_n 
upozorował samobójstwo i uciekł do Meksyku, lecz spra~a wkrot~e .~1ę 
wydała - wrócił wtedy potajemnie ~o Stan~w i ukrywał s~ę u przyj~J?ł. 
Został jednak schwytany przez agentow FBI 1 skazany na. poł roku w1ę~e
nia Po wyjściu na wolność pod koniec 1967 roku, zruechęcony apatią, 

która ogarnęła ruch młodzieżowy, znów zaczął pisać. Rozpoczął następną 
powieść, dotąd nie opublikowaną, a w 1973 roku wydał Garage Sale 
(Wyprzedaż), zbiór wcześniej drukowanych tekstów i wywiadów, zawiera
jących również długi autobiograficzny scenariusz filmowy. 

Barwne losy Keseya zainteresowały Toma Wolfe'a, twórcę tzw. nowego 
dziennikarstwa, który - po przeprowadzeniu licznych rozmów z pisarzem, 
jego rodziną, przyjaciółmi i znajomymi - napisał o nim książkę, The 
Electric Kool-Aid Acid Test (1968), ukazującą jego życie do momentu 
uwięzienia Cbociaż Wolfe koncentruje się na Keseyu-kontestatorze, wspo
mina również jego młodość w Oregonie, studia pisarskie kontynuowane 
później na Uniwersytecie Stanforda w Kalifom~i u Wall~:a Stegn~ra, 
Franka O'Connora i Malcolma Cowleya, a także początki jego kariery 
i pierwszą powieść, która powstała w dużej mierze za sprawą przyjaciela 
Keseya, studenta psychologii Vika Lovella; jemu też jest dedykowana 

Za jego bowiem namową Kesey wziął udział w rządo~ym progr~e 
badań nad środkami psychomimetycznymi, prowadzonymi przez szpital 
psychiatryczny w Menlo Park, a następnie podjął pracę w tym samym 
szpitalu jako sanitariusz na nocnej zmianie. Pisał wówczas powieść Zoo, 
nigdy jej jednak nie dokończył. Życie w „kukułczym gnieździe" (an~ielski~ 
słowo „cuckoo", kukułka, znaczy również wariat) i kontakt z pacjentami 
zastraszonymi przez personel wywarły na nim tak silne wrażenie, że po
stanowił rozpocząć nową powieść i opisać to, co widzi wokół siebie. 

Jak później sam wyznał, wiele sytuacji Lotu zostało opartych na praw
dziwych wydarzeniach, a większość drugoplanowych postaci powieści miała 
pierwowzory wśród chorych z Menlo Park. Czterech bohaterów książki 
można odnaleźć w jednym z opublikowanych listów Keseya, w którym 
opisuje pacjentów z oddziału geriatrycznego. Wśród tych - jak ich okr~śl~ 
- „niemowląt cofających się od cywilizacji i rozsądku do całkowitej 
zależności, mroku, łona, nasienia'', znajduje się Cllartes, który zapytany 
o żonę odpowiada: „Pppierdolę żonę! Ppppierdolę żonę!"; Pete, który 
wciąż powtarza, że jest zmęczony; Maternick, który nikomu nie daje się 
dotknąć i nie chce wziąć nic, co ktoś inny choć przez chwilę trzymał 
w ręce, a krztusząc się dymem wydzielanych mu papierosów powtarza: 
„Dym jest„. brudny!'', oraz Mellanson, który wydaje instrukcje niewidzial
nym słuchaczom, wpatrując się w swoje pomarszczone dłonie, lub czyta 
z nich, wodząc smukłym palcem po liniach papilarnych: „Arbuz to Amery
ka. Brzoskwinia, śliwka, gruszka to również Ameryka Orzech to Mek
syk„.". 

Natomiast obrońca pacjentów, McMurphy - którego inicjały RP.M. 
można również odczytać jako „revołutions per minute'', co oznacza tu nie 
tyle „obroty na minutę'', jak na płytach grmnofonowych, ile ,rewolucje, 
bunty - to postać zupełnie fikcyjna, zainspirowana, według slow autora, 
„tragicznymi tęsknotami żywych Judzi, z którymi miałem d~ czy~enia 
w szpitalu". Zupełnie fikcyjną postacią jest również Wódz. Pow1erzerue mu 
funkcji narratora Kesey uznał później za swoje największe osiągnięcie i naj
ciekawszy zabieg literacki, którego nie mogła oddać ani teatralna adaptacja 
Dale'a Wassermana, ani też świetny film Milosa Formana nagrodzony 
pięcioma Oskarami. Nie potrafił natomiast powiedzieć, dlaczego narratorem 



uczynił akurat Indianina; w końcu doszedł do wniosku, że to sprawa 
natchnienia, którego nie sposób wytłumaczyć, podobnie jak kilku „na
chnionych" fragmentów powieści - jednym z nich jest rymowany ustęp 

pod koniec Części trzeciej, zaczynający się od słów „Zamiast dalej jechać 
wzdłuż brzegu ... " Mimo to starał się wczuć w Wodza najbardziej, jak 
potrafił, i najlepiej, jak mógł, oddać jego zniekształcone postrzegani od
działu; w tym celu pisał pewne partie książki pod działaniem LSD i innych 
środków psychomimetycznych, które stosowano w rządowym programie, 
a także pejotlu. Pó7..niej zaś - w tajemnicy przed władzami zpitala - pod
dał się elekrowstrząsom, żeby opisać przeżycia Wodza z wstrz~ówki. 

Z kolei trzecią z głównych postaci, Wielką Oddziałową, stworzyła po 
części rzeczywistość szpitalna, a po części chory umysł Wcxli.a, widz.ący 
w niej straszliwego cyborga, którego jedyną ludzką cechą są monstrualne 
piersi; stara się je ukryć, żeby uchodzić za sprawną, precyzyjną ~zynę, 
jeden z trybów potężnego Kombinatu (jej nazwi ko - Ratched - przy
wodzi na myśl słowo „ratchet", koło zębate). Tak widziana postać od
działowej pozwoliła niektórym krytykom zaliczyć Lot do powieści grozy: 
występują w niej bowiem również tak typowe cechy tego gatunku, jak 
uwięzienie, deformacja rzeczywistości czy narzucanie swojej woli innym 
przez zwyrodniałą jednostkę i podporządkowywanie ich obłąkańc.,-zemu pla
nowi zrodzonemu z poczucia zagrożenia 

010ciaż i takie odczytanie powieści jest uzasadnione, najbardziej rzuca 
się chyba w oczy rola Wodza jako ewangelisty i liczne aluzje do owego 
Testamentu; niektóre z nich, jak kształt stołu zabiegowego czy liczba 
uczestników wyprawy rybackiej, są zupełnie oczywiste; inne zaś bardziej 
zawoalowane: Candy jako Maria Magdalena, „wypieranie" się McMurp
hy'ego przez Hardinga czy wskrzeszanie zmarłych w scenie głosowania 

Nie wszyscy jednak widzieli w McMurphym w łącznie szlachetnego 
zbawcę; powieść doczekała się ostrej krytyki jako konserwatywna i an
tyfeministyczna apoteoza „silnego" mężczyzny, ograniczonego brutala, od
znaczającego się tężyzną fizyczną, skłonnością do niewybrednych żartów 
i pogardą dla płci przeciwnej. Cllociaż trudno jest odmówić pewnych racji 
tym, którzy tak właśnie interpretują powieść, należy pamiętać o zastosowa
nej tu przez autora konwencji westernu; Kesey siłą rzeczy musiał przyjąć 
system wartości charakterystyczny dla tego gatunku, zarówno w jego litera
ckiej, filmowej, jak i komiksowej wersji. Stąd też wyraźny podział na 
„dobrych" i „złych", pewne uproszczenia, schematyzm, jednowymiarowość 
postaci, stąd upozowanie McMurphy'ego na współczesnego kowboja, no
szącego cyklistówkę zamiast kapelusza: pojawia się na oddziale niczym 
dobry szeryf w opanowanym przez bandytów miasteczku, żeby pokonać zło 
i naprawić krzywdy. Dlatego właśnie, żegnając się z ostatnimi uczestnikami 
zabawy, Harding mówi: „Cllcę stać w oknie ze srebną kulą w dłoni, kiedy 
McMurphy zepnie konia ostrogami i odjedzie w siną dal ... " . Takimi właś
nie srebnymi kulami strzela Lone Ranger, Samotny Jeździec, bohater komi-

ksów i filmów telewizyjnych. Natomiast przeciwniczka McMurphy'ego, 
oddziałowa otoczona biegnącymi we wszystkie strony przewodami, przy
wodzi na myśl postać z zupełnie innego komiksu: Spider Lady, Kobietę
-pająka, która łapie swoje ofiary w stalową sieć. Mamy tu więc zderzenie 
reprezentantów dwóch różnych tradycji, starej - westernu, i nowej -
science fiction; inne osoby występujące w powieści to, jak mówi Harding, 
niewinne, słabe króliczki z disnejowskiej kreskówki lub „płaskie postacie 
o czarnych konturach, odgrywające wariacką historyjkę, która na pewno. 
byłaby bardzo zabawna, gdyby nie to, że tymi postaciami są prawdziwi 
faceci ... ", jak powiada Wódz, będący w tym komiksowym świecie od
powiednikiem Tonta, czerwonoskórego towarzysza Samotnego Jeźdźca 

Takie pary, jak Wódz i McMurphy, biały i Indianin (lub Murzyn), 
przewijają się przez literaturę od czasów Robinsona i Piętaszka, a w litera
turze amerykańskiej widoczne są w powieściach Coopera, Marka Twaina, 
Faulknera i wielu innych pisarzy, jak choćby w Moby Dicku Melville'a, 
dziele, do którego aluzję stanowią białe wieloryby na atłasowych spoden
kach McMurphy'ego. Jeśli jednak jeden z pary bohaterów ginął w tych 
powieściach, był to zawsze towarzysz białego, nigdy on sam; dopiero 
u Keseya cało wychodzi z opresji Indianin, żeby opowiedzieć o tym, co się 
wydarzyło, w nim spoczywa nadzieja na lepszą przyszłość, jeśli śmierć 
McMurphy'ego nie ma być daremna. Wódz jest wolny i zdrowy, może 
ruszyć do Kanady lub wrócić do swoich współplemieńców, którzy 
- wznosząc drewniane rusztowania wzdłuż nowoczesnej tamy - udowod
nili, że można pokonać, a przynajmniej unieszkodliwić technikę. 

Trudno powiedzieć, czy stworzony przez Keseya oddział ma stanowić 
metaforę Ameryki lub nawet całego świata - faktem jest, że walka tocząca 
się między żelazną Lokastą, wspomaganą przez potężny Kombinat, a krzep
kim kowbojem (który jednak chwilami wyłamuje się z wydzielonych mu 
ram, jak na przykład w noc zabawy, gdy na widok Candy zupełnie nieocze
kiwanie parafrazuje początek wiersza Byrona „Idzie w Piękności ... "), walka 
między bezduszną techniką a prostym c:zlowiekiem, zdanym wyłącznie na 
siebie, jest uniwersalna, podobnie jak podział na bitych i zastraszonych oraz 
tych, którzy siłą zmuszają ich do posłuchu. 
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Społeczeństwo w miniaturze 
Są takie okresy gdy język sztuki pozwala nam wyrażać dobrze 

znane prawdy o życiu, których w innym języku nazwać nie po
trafimy lub nie możemy (na przykład z powodów cenzuralnych). Ta 
funkcja zastępczej ekspresji bywa oczywiście potrzebna, nawet tera
peutycznie niezbędna gdy pozwala, nazywaj~ zło, uczynić je mniej 
groźnym. Ale zawsze odbywa się to w jakimś stopniu kosztem 
sztuki, czy literatury, którą Henryk Elzenberg okreśW, że jest „ucie
czką nie od życia, tylko w głąb życia". 

„Lot nad kukułczym gniazdem" Dale Wassermana był w naszym 
odbiorze społeczeństwem w miniaturze, skazanym na życie w warun
kach totalitarnej opresji. Inne odczytanie tej sztuki było dla nas bez 
mała niemożliwe, choć wiedzieliśmy przecież dobrze, że Wasserman 
nie przedstawiał w niej społeczeństwa żyjącego w komunistycznym 
systemie. Gdyby bowiem przyjąć, że jest to sztuka dużo głębsza niż 
nasze doraźne jej odczytanie, należałoby uznać, że w każdym społe
czeństwie, także tym najbardziej demokratycznym, tkwią zalążki to
talitaryzmu a komunizm jest tylko wyższą formą realizacji zasady 
społecznego przystosowania 

„Ten oddział - mówi dr Spivey do buntującego się Murphy'ego 
- jest społeczeństwem w miniaturze, a ponieważ społeczeństwo 
decyduje, kto jest zdrowy na umyśle a kto nie, musi pan się do
stosować". Niemal to samo mówi w 1984 roku Aleksander Zino
wiew, wybitny radziecki matematyk, satyryk, dysydent i emigrant, 
twórca pojęcia „homo sovieticus". Na pytanie G. Urbana, amery
kańskiego dziennikarza, czy gdyby powrócił do ZSRR i za swoje 
poglądy został zamknięty w szpitalu psychiatrycznym uważałby sie
bie za człowieka normalnego, niesłusznie uznanego za szaleńca, Zi
nowiew odpowiada - „nie, wcale 'bym tak nie pomyślał . Po prostu 
byłbym nienormalny". I widząc osłupienie swego rozmówcy wyjaś
nia - „czyżby pan nie dostrzegał, że to ja byłbym nienormalny 

„ 

z punktu widzenia ystemu, w którym normalna)~t jego akcept~
cja? Byłbym anomalią w systemie. ( .. . ) Byłbym sw1ad~m f~tu, ze 
z punktu widzenia systemu jestem nieno~y: A po~ewaz V-: ~ys
temie radzieckim nie ma innego punktu w1dzerua, musiałbym zyc ze 
świadomością, że jestem zboczony." .. 

Nie była to re strony Zinowiewa intelektualna przewr tnosc. 
S wieckiej praktyce hospitalizowania dysydentów,_ uzasad~e~a do
starczył Cbruszczow, mówiąc - „~rzestęp two j~t ode~ scie?1 od 
ogólnie przyjętych norm p tępowarua; często okre_slamy ~~ ~~em 
zaburzeń umysłowych" . „ Lot nad kukułczym gruazdem rue jest 
jednak sztuką o sowieckim społeczeństwie, ani ~~et o s~eczeń
stwie amerykańskim choć utkany jest z amerykanskich reahow. Je t 
to sztuka o każdym społeczeństwie ponieważ w każdym zasada 
przystosowania jest pierwszą i podstawową regułą życia społec,zneg?. 
Prawdopodobnie dzisiaj łatwiej przyjdzie nam zaakceptowac takie 
odczytanie sztuki bez obawy, że j.ego k nsekwen~ją :°1usi być uzna
nie komunizmu za wyższ.ą formację społecmą, WClelającą ową zasadę 
przy tasowania pełniej i bardziej doskonale niż kiedykolwie~. . 

Literatura pozwala nam wej' ć „w głąb ży~ia' mi,ędzy mnrn:i 
zapewne dlatego, że dysponuje mocą kondensacJt. ~brazow i . zdarze~ 
refleksji i przeżyć . Odchodząc od autentycznosc1 w .~tk_cJę, moze 
dawać nam obraz prawdziwszy (owo Enzelbergowe wejsc1e w głąb) 
od prawdziwego życia Dramat przysto _o':'f'ania - nieprzy~tosow~ 
nia grany je t codzi nnie i w każdym miejscu, z czego m zemy ~e 
zdawać sobie sprawy ponieważ nie cz to (ale czy na pewno ~e 
często?) nabiera on cech tragedii. Ułamki siostry R_atched. _tkwią 
niemal w każdym z nas, bo są częścią składową więks~osc1 ~
ni nych przez nas ról społecznych - ojca, ~tki, ~uczy~iel~ poli
cjanta, szefa - w których przychodzi ~ pilnowac by ~ prze
strzegali norm społecznych lub nauczyli się ich p~estrzeg~. W_ l~
tach trzydziestych Florian Znaniecki pisał, że człowiek cyw1lizacyJrue 
normalny to ten, który jest skutecznie przystosow~y, ale „aby 
zacząć normalnie uczestniczyć w jakimkolwiek systemie kulturalnym 
na jakimkolwiek poziomie, osobnik ludzki potrzebuje pomocy ,s.połe
cznej ." „Potrzebuję Wielkiej Pielęgniarki, ż:ebym się czuł sz~zęshw( 
- przyznaje Harding. Treść ta sama, ale rue taka sama Twi~rdzerue 
socjologa jest opisowe i beznamiętne - to prosta ~onst~tacJ~ oczy
wistości . Pozwala nam lepiej zrozumieć na czym opiera się poządana 
trwałość ładu społecznego. Słowa Hardinga brzmią jak przejmujące 
wyznanie „zniewolonego umysłu". Wywołują w nas wstrząs zro-



zumienia także i tych możliwości, które w tym ładzie tkwią również, 
a mogą być przerażające. Ale dlaczego nas one przerażają? 

O ile zasada przystosowania jest pierwszą regułą życia, drugą, 
nieodłączną od niej jak awers i rewers monety jest ludzki opór 
przeciwko przystosowaniu. W każdym społeczeństwie pojawiają się 
nieprzystosowani. Jedni uznani zostają za geniuszy, inni zaludniają 
więzienia (a także szpitale psychiatryczne). Ale w każdym z nas 
- ludzi skutecznie przystosowanych i - jakby powiedział Znanie
cki - cywilizacyjnie normalnych, tkwi większy lub mniejszy ładu
nek oporu przeciwko przystosowaniu. Bez tego 7.apeWne nie bylibyś
my ludźmi, tworząc społeczeństwo termitiery, której spoistość 
i trwałość zapewnia więź wspólnego . instynktu. Przeciwieństwem 
przystosowania są: eskapizm, który w swej ostateczności rodzi samo
tność (wódz Bromden), oraz bunt, który w swej krańcowej formie 
najcz.ęściej przynosi klęskę (Murphy). 

Odczuwając potrzebę przystosowania równOC7.CŚnie każdy z nas 
trochę przed przystosowaniem ucieka i trochę się wobec niego bun
tuje. A więc w każdym z nas jest jakiś kawałek Bromdena i jakaś 
szczypta Murphy'ego. Dlatego przeraża nas siostra Ratched i poraź.a 
wyznanie Hardinga, ii! potrzebuje Wielkiej Pielęgniarki 'ii!by się czuć 
szczęśliwym. Ale pamiętajmy, ii! każdy z nas w mniejszym lub 
większym stopniu gra tak.ii! rolę siostry Ratched. 

Nie jest to jedyna możliwa interpretacja „Lotu nad kukułczym 
gniazdem". Jeśli literatura - trawestując Elzenberga - jest wy
prawą w głąb życia, dramaturg jest w tej wyprawie tylko przewod
nikiem, a od nas samych zależy, jak daleko w głąb życia zejdziemy. 

Jerzy Chłopecki 

Obraz namalowany przez chorego na schizofrenię Adolfa 
W olfl i p t. „Les assises du Mittella nd" . R eprodukcja z dzieła pt. 
Psychopatholog ie und Bildnerischcr Ausdruck Band I. K arger, 
Basel, N~w York 1968. 
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