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KEN KESEY 
ur. w 1935 r. w Oregonie, pisarz amerykański. 
Studiował pisarstwo, pracował w szpitalu psychia
trycznym, siedział w więzieniu, eksperymento
wał 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 ~ednoczonych psychodelicznym au
tobusem, którą w książce „The Electric Kool-Aid 
Acid Test" ( 1968) opisał Tom Wolfe. Rozgłos przy
niosła mu powieść „Lot nad kukułczym gniazdem" 
(1962), stając się kanwą filmowego arcydzieła 
Milośa Formana i podstawą adaptacji teatralnej 
Da.le Wassermana. Oprócz „Lotu nad kukułczym 
gniazdem" (wydanego w Polsce przez PIW 
w 1981 r . i wznowionego przez oficynę „Da Capo" 
w 1993 r .) pisarz ma na swym koncie dwie po
wieści i trzy zbiorki prozy, w tym „Kesey's Ga
rage Sale" - literacki portret autora i jego przy
jaciół oraz „Jaskinie" (wydane w Polsce przez 
„Da Capo" w 1993 r. ) - powieść napisaną wspól
nie przez Keseya i jego trzynastu studentów. Dzie
ło Keseya do publiczności polskiej trafiło najpierw 
przez pośrednictwo obsypanego pięcioma Osca
rami filmu Formana i sztuki Wassermana, która 
święciła oszamiałające triumfy sceniczne, grana 
m . in. w Teatrze Powszechnym w Warszawie 
i Teatrze Starym w Krakowie. Sukcesy teatral
ne i filmowe „Lotu nad kukułczym g'l_liazdem" 
u schyłku lat 70. w naszym rejonie Europy wią
zały się z odczytywaniem dzieła jako metafory 
wolnościowej, nośnej w sytuaqji nabrzmiewania 
atmosfery politycznej tuż przed przełomem, który 
doprowadził do rozpadu totalitarnych reżymów 
państwowych. 
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Robert Stiller 

TEKSTY I PRETEKSTY 
(Lot nad kukułczym gniazdem - fragmenty) 

Również w domu wariatów Kena Keseya dla 
kompanii Cygan dał się wreszcie powiesić. 

Nie był bowiem postacią z jednej bryły wycio
saną, choć w sumie wyróżniał się rzadko spo
tykanymi wskaźnikami z~owego rozsądku 
i pragmatycznego działania. („.) 

Pa.ąjent Patrick McMurphy, najnormalniejszy 
w tym świecie na głowie postawionych kryte
riów, przegrywa z systemem nie przez to, iż
by wziął w nim górę i zdradził go wreszcie 
odruch psychopatyczny, ale na odwrót: przez 
to, że był ludzki, znów nie z wyrachowania, 
ale z naturalnych uczuć i z etycznego oburze
nia, z instynktu, z solidarności, których wła
śnie zdrowy człowiek nie może bez końca pod
porządkowywać prawom chytrej rozgrywki. 

Mimo że dla zwyrodniałego systemu, 
w którym słuszne i egzekwowane jest to, co 
faktycznie chore, obsesyjne i nieludzkie, nie 
mogło być (dla Wielkiej Oddziałowej i jej 
podwładnych) wyraźniejszego dowodu groźnej 
nienormalności pacjenta niż to, że McMurphy 
okazał się normalny i ludzki. 

Potężna wymowa tej powieści znacznie prze
rasta zresztą jej nieco dyskusyjne walory li
terackie. Aż wydaje się chwilami, jakby for
ma przekazania jej centralnej metafory była 
nie najważniejsza. („.). To rzadki wypadek, 
dość nietypowy w dziejach utworów, które 
nagle zyskują w świecie tak wielki wpływ. 
Gdybym miał wybrać najdoskonalszą arty
stycznie realizację „Lotu nad kukułczym gnia
zdem", byłby to niewątpliwie film Formana 
z rolą Nicholsona, a nie powieść Kena Kese-

ya, który ze swymi młodzieńczymi awantu
rami, więzieniem, narkomanią i błyskotliwym 
sukcesem jest chyba raczej postacią niż wy
bitnym pisarzem. ( „ .) 

„Lot nad kukułczym gniazdem" to utwór waż
ny i frapujący z rozmaitych przyczyn, jed
nak wielkość literacka się do nich nie zalicza 
i dopatrywać się jej to nieporozumienie. 

I bez tego rzecz jest pasjonująca nawet jako 
czytadło rozrywkowe; tym bardziej zaś jako 
fenomen kulturowy; a przede wszystkim nie
zwykle nośna i niezastąpiona formuła, w dzie
siątkę trafiony skrót czy archetyp, jedna 
z bardziej poręcznych metafor naszych cza
sów. 

„Nowe książki", 1982 nr 3, str. 72-73. 
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KEN KESEY MÓWI 
(Fragmenty wywiadu udzielonego „Gazecie 

Wyborczej") 

Wielki odlot 

„Lot" byłby zupełnie inną książką, gdyby nie 
narkotyki. Pierwsze trzy strony napisałem pod 
wpływein peyotlu. Nie miałem zamiaru pisać 
powieści z punktu widzenia Indianina. Peyotl 
to jednak indiański narkotyk. Indiański duch. 
zszedł na mnie i dlatego narratorem jest Wódz. 
Gdyby nie to, książka byłaby zwykłym melo
dramatem. 

Tak naprawdę znam jednak dobrze tylko LSD 
i marihuanę. Inne książki pisałem pod ich 
wpływem. W mojej twórczości LSD było waż
niejsze niż maszyna do pisania. 



All You Needs Is Love 

W latach 60. narkotyki miały zmienić złą. kar
mę Ameryki. Myśleć o tych latach pomijając 
narkotyki to tak, jakby interesować się slalo
mami narciarsk:tmi nie lubiąc śniegu. Wtedy 
zaczęła się rewolucja. Martin Luther King 
rozpoczął walkę o prawa Murzynów, zaczął 
się ruch praw obywatelskich, ruch ochrony 
środowiska, ruch feministyczny, powstał Gre
enpeace. Nastą.piła rewolucja w sztuce, kinie 
i muzyce. Kultura narkotyków miała odmie
nić nasz los. Nagle dzieciakom przestało wy
starczać robienie forsy. Próbowaliśmy zmie
nić ludzką. duszę, natchnąć ją. miłością., tole
rancją., gotowością. niesienia pomocy innym. 
( .. . )Świadomość zmienia się powoli. Uważam, 
że lata 60. wciąż trwają.. 

Rozpoznać 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, które
mu się powiodło. 

Hipisi są. wszędzie . Nie noszą. długich włosów, 
nie farbują. ciuchów domowym sposobem, ale 
rozpoznajemy się wszędzie . Nawet w Chinach. 
(. .. ) 

Teraz Polska 

( ... )Chciałbym napisać coś o Polsce. Jest po
nura. Jednak robi uczciwsze wrażenie niż np. 
Las Vegas, które jest sztuczne. Ulica Warsza
wy ma uczciwszy wyraz twarzy. 

Chcielibyśmy tu do was przyjechać, by za
szczepić tu hipisowskiego wirusa. ' 

„Gazeta Wyborcza", nr 257 z dnia 3 XI 
1993 r . 
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Piotr Skórzyński 

POD SŁOŃCEM 
KONTRKULTURY 

(Fragmenty) 

„Lot nad kukułczym gniazdem" obrósł w Sta
nach legendą., która dotarła nawet do Polski: 
pamiętam pewne seminarium u Szackiego 
poświęcone tej książce, w czasie którego je
den z uczestników odkrył w niej strukturę 
archetypiczną., złożoną. z trzech członów 
i obrazują.cą. wiekopomne schematy Junga, 
Levi- -Straussa i jeszcze kogoś, już nie pamię
tam. Jeśli ma się w pamięci genialny film For
mana (który jest czymś więcej niż zwykłą. 
ekranizacją.) - nieuchronne staje się zasko
czenie prostotą. tej powieści. Co prawdopodob
nie pomnożyło rzesze jej czytelników. 

Ta bezpośredniość jest zresztą. cechą. sa
mego autora, który bez fałszywej dumy przy
znaje, jak wiele zawdzięcza „kursowi pisania 
prowadzonemu przez słynnego Wallace Ste
gnera". Nic dziwnego, że cokolwiek łopatolo
gicznie podane przesłanie książki - mianowi
cie o kapitalistycznym Kombinacie uniformi
zują.cym charaktery - zostało przez młode 
umysły w latach 60. natychmiast zaabsorbo
wane. Obok Ginsberga, Kerouaca, Dylana -
Kesey stał się sztandarową. postacią. rodzącej 
się kontrkultury. Zwłaszcza, że zacząłjeździć 
po kraju wzywając do „uwolnienia się "(drop 
out) od złej i nudnej rzeczywistości za pomo
cą. LSD. Najciekawsze, że nieubłagany upływ 
czasu w ogóle go nie zmienił, jeśli sądzić po 
wywiadach, jakich udzielił podczas niedaw
nego pobytu w Polsce: choć sam stał się już 
częścią. (nowego) establishmentu, nadal prze
ciw niemu występuje i w charakterze zwali-



stego, dobrodusznego Piotrusia Pana zamie
rza właśnie ponownie ruszyć „ w trasę" swo
im sławnym autobusem wraz z grupą przyja
ciół znaną pod nazwą „Wesołych Psotni
ków".(. .. ) 

Kolejny paradoks kryje się w tym, że ten 
pogodny - nawet jeśli nieco infantylny - auto
wizerunek pisarza kontrastuje mocno z tre
ścią dzieła, które przyniosło mu światową sła
wę. Jak wielokrotnie uświadamiaJi nam światli 
krytycy, Keseyowski szpital psychiatryczny 
to metafora owego demonicznego Kombina
tu, czyli Stanów 2(jednoczonych Ameryki Pół
nocnej. Miele on na proszek wszystkich kon
testatorów - i jedynie nie skażony piętnem 
cywilizacji Indianin może mu się wymknąć. 
Oczywiście, można pójść jeszcze dalej i w Szpi-

. talu odkryć alegorię samej ludzkiej egzysten
cji - naturalnie, byli tak wnikliwi zgłębiacze, 

którzy nie wahali się przed taką interpreta
cją. 

Cokolwiek by jednak sądzić o takiej me
taforze - a moim zdaniem jej nieskazitelna 
pustka zachwyciłaby mistrzów Zen - gdy dzi
siaj czyta się „Lot .... ", rzuca się w oczy zu
pełnie inna sprawa. Otóż w istocie Kesey ata
kuje to, co stanowi podporę prawego d.Ziedzi
ca kontrkultury: ruchu New Age. Jest to ro
dzaj - mówiąc w największym uproszczeniu -
- quasi-religii, mającej wypełnić pustkę po za
nikającym (przynajmniej w postaci in,stytu
cjonalnej) chrześcijaństwie. Wyrasta ona 
z fenomenu, który profesor Ann Douglas 
w swojej książce „The Feminisation of Ameri
can Culture" nazwała „faktycznym matriar
chatem, jaki panuje w naszym społeczeń
stwie".(. .. ) Jego osnowąjest zastąpienie daw
nego purytanizmu przez freudyzm, a pasto
rów i spoWiedników przez psychoanalityków 
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i psychologów. Pierwiastek męski, dominują
cy dotychczas w zachodniej kulturze, wyra
żający się w pracy i ekspansji, ustępować za
czyna pierwiastkowi kobiecemu, ale uwalnia
jącemu się (przynajmniej w deklaracjach fe
ministek) od prymatu macierzyństwa, za to 
odnajdującemu się w sferach, które od czasu 
Platona symbolizują Eros i Afrodyta.( ... ) W tej 
perspektywie walka McMurphy'ego z Wielką 
Oddziałową to spotkanie Artemidy z Akteo
nem -jednak tym razem stawiającym opór.(. .. ) 

Kontrkultura zdobyła serca i umysły 
sporej liczby artystów i studentów dlatego, że 
głosiła hasła swobody i odwagi: w pewnym 
sensie McMurphy to wcielenie ducha przed
siębiorczości i zdolności do pokonywania prze
szkód, które pozwoliły Amerykanom zdobyć 
kulturowe i gospodarcze pierszeństwo w świe
cie. Gdy zdumiewa się on, iż jego towarzysze 
niedoli przebywają w szpitalu dobrowolnie, 
Wódz tłumaczy, że wszyscy uciekli od ryzy
ka: wybrali bezpieczeństwo. Otóż coś podob
nego przydarzyło się animatorom rewolucji 
mentalna-obyczajowej w Stanach: tak głośno 
skarżyli się na niezrozumienie przez społe
czeństwo, że wzięło ich ono w końcu na utrzy
manie, zatrudniając w charakterze wykładow
ców-rezydentów na niezliczonych uniwersy
tetach amerykańskich. (. .. ) 

W Ameryce lat 60. za zmianami w nor
mach obyczajowych poszły przemiany norm 
moralnych, a potem prawnych. Kontrkultura 
uderzyła w większość filarów społeczeństwa: 
między innymi popularna stała się teoria, że 
chore są zwykłe rodziny, a zdrowie moralne 
prezentują najróźniejsi „odmieńcy". Przyczy
nił się do tego także Kesey i dlatego ciek'.awa 
była wypowiedź dyrektora szpitala psychia
trycznego, w którym Forman kręcił swój film. 



Powiedział on mianowicie, że choć „Lot nad 
kukułczym gniazdem " był w czasie studiów 
jego obowiązkową. i skądinąd ulubioną lektu
rą, to dopiero gdy został dyrektorem, przeko
nał się , że żaden szpital psychiatryczny nie 
mógłby funkcjonować, gdyby ktoś ( .. . ) nie 
utrzymywał w nim porządku („ .). Ale zrozu
mienie tych konieczności przyszło późno -
najpierw tam, gdzie Nowa Lewica miała wpływ 
na władze municypalne, zlikwidowano w ra
mach walki z „represyjną kulturą burżuazyj
ną" większość szpitali i oddziałów psychia
trycznych. Rezultat był taki, że spora liczba 
chorych przeniosła się na ulice niekiedy naj
bardziej eleganckich dzielnic, gdzie „mieszka", 
załatwia naturalne potrzeby i na zmianę że
brze lub opluwa i lży litościwych mieszkań
ców. Spora przy tym część jest czarna - i au
tomatycznie nietykalna. ( ... ) 

Jedną sprawą jest prawo twórcy do swo
bodnej ekspresji, drugą - społeczne znaczenie 
jego dzieł, które służą młodym, szukającym 
na oślep jakichś drogowskazów, za surogat 
życiowej busoli. Pisarze, którzy zdobyli po
wodzenie, traktowani są, nieraz wbrew swej 
woli, jako ci, którzy potrafią objaśnić świat -
dlatego warto jednak przypomnieć, że nie 
każda ekspresja jest tożsama ze sztuką, sama 
sztuka zaś nie jest tożsama z moralnością.. 
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