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Cisza, rutyna, nieruchomość - oto 
dewiza szpitala tlla obłąkanych. 
Zmierza an łagodnie tła wieczności, 
chciałby osiągnąć choćby jej okruch. 
Folklor wali szaleńców bart/ziej 
gwałtownych, hałas i furię, bytllęce 
krzyki, zwierzęcą przemoc, 
abłętlną pabutlliwaść, nieustanną 
szarpaninę. Wszystka ta jest 
konwencją: na jednego wrzeszczącego 
przypada tlwutlziestu niemych, 
na jednego pabutlliwega sto 
nieruchomych posągów (zresztą czy 
pabutlliwaść nie jest najczęściej 
właśnie rutyną, ruchliwą monotonią?}. 

W szpitalu panuje na ogół wielka 
zmowa, cudowna zgodność poglądów 
między obłąkanymi i ich tlazarcami, 
że nic się nie zmieni, że wszystka 
pozostanie jak jest, że życie toczyć się 
będzie tak dzień pa tlniu, zawsze tak 
samo, aż da śmierci. 
Przede wszystkim nic nie zmieniać. 
Każda zmiana jest zagrożeniem, 
strachem, niebezpieczeństwem. 
Udawać, że tak jest dobrze, 
zorganizować wszystka metodycznie 
i skrupulatnie, aby unieruchomić 
mechanizm. Ideałem jest krótki cykl -
ta sama a tej samej porze każdego tlnio 
który Bóg tlaje nieskończenie, 
na wieki wieków. 



Jak twierdzi Stephen Hawking, wielki fizyk brytyjski, we wszech

wiecie istnieją dwie zagadki: kosmos i umysł ludzki. Umysł to w rzeczy

wistości cały świat, który dopiero zaczęliśmy poznawać, cała 

kosmologia, która intrygowała nas przez minione stulecia. Badacze 

ludzkiego umysłu często próbowali stosować naukowe metody dla wy

jaśnienia związku między naszym wnętrzem a naszym otoczeniem. 

Podobne poszukiwania podejmuje Ken Kesey w powieści lot nad 

kukułczym gniazdem, a rzeczywistość, którą odkrywa, jest światem 

pokolenia amerykańskich beatników z lat pięćdziesiątych i ruchów 

kontrkulturowych z lat sześćdziesiątych. Na bohaterów swojej książki 

autor wybiera wyobcowanych nonkomformistów, którzy poprzez mi

łość, nadzieję, bunt i poczucie humoru starają się przezwyciężyć własne 

ograniczenia oraz zachować psychiczne zdrowie i szacunek dla samych 

siebie. 

Kesey zaczął pisać Lot nad kukułczym gniazdem, kiedy pracował 

jako stróż nocny w szpitalu dla weteranów wojennych w Kalifornii. 

Instytucja dla psychicznie chorych fascynowała go i jednocześnie budzi

ła w nim sprzeciw. Poprzez postać wodza Bromdena, półkrwi Indianina 

i schizofrenika, Kesey stworzył wizję świata, któremu nadał nazwę 

"Kombajn", przywołując na myśl maszynę do ścinania i młócenia. 

Widziany oczami Bromdena, "Kombajn" pochłania wyrzutki społeczeń

stwa i stara się zrekonstruować lub poprawić ich wypaczone umysły. 

Dzięki przewodom elektrycznym ukrytym za ścianami szpitala, personel 

może sprawować nieograniczoną kontrolę nad życiem pacjentów. Per

spektywę Bromdena zmienia dopiero przyjazd człowieka o nazwisku 

Rand le Patrick McMurphy, prostodusznego, zuchwałego nonkomformi

sty i hazardzisty, jakim zwykle matki straszą swoje dzieci. 

Bromden odkrywa świat, który stanowi ilustrację ogólnej kondycji 

człowieka, świat daleki od doskonałości. Nic dziwnego. W tej opowieści 

znajdujemy się przecież wewnątrz zakładu dla psychicznie chorych 

i wewnątrz chorej psychiki jego mieszkańców. Jesteśmy świadkami 

wydarzeń o silnym zabarwieniu emocjonalnym, które rozgrywając się 

w makabrycznym otoczeniu, zdradzają część prawdy o naturze ludzkiej. 

Pozornie jest to naturalistyczna opowieść, lecz czas akcji, umiejscowio

ny w Ameryce sprzed trzydziestu lat, która niewiele różni się od Ameryki 

dzisiejszej, to czas uniwersalny. 

Świat naszej inscenizacji teatralnej zbudowany jest na dwóch pod

stawach. Pierwsza to punkt widzenia Indian -rdzennych Amerykanów. 

W ich wierzeniach wszystko, co istnieje, jest ze sobą wzajemnie powi<1-

zane. Indianin nie wierzy w hierarchię bytów, w to, że człowiek w jaki

kolwiek sposób góruje nad zwierzętami, drzewami, kwiatami, owadami, 

wiatrem czy wodospadem. Jest to pewien światopogląd, kulturowa 

perspektywa, z której tak zwane zaawansowane społeczeństwa drwi<1. 

Odkąd kapitalizm stał się dominującym systemem gospodarczym na 

świecie - co stało się po kilkusetletniej ewolucji - kultury, które nie 

potrafiły dostosować się do jego ekspansji, zostały zepchnięte na margi

nes. Przed inwazją Krzysztofa Kolumba na Północną Amerykę w 1492 

roku rdzenni Amerykanie posiadali kulturę oparte! o więzy rodzinne, 

silne przekonania religijne, demokratyczne wybory, zacunck dla star

szyzny, zaawansowaną medycynę i poszanowanie dla ekologii. Z 1.9 

miliarda akrów ziemi należ<1cych do rdzennych Amerykanów 500 lat 

temu, w ich posiadaniu pozostało dzisiaj zaledwie 46 milionów akrów. 

Większa część tej ziemi nie ma żadnej wartości uprawnej. Należy 

podkreślić, że rozwój kapitalizmu w Stanach Zjednoczonych był niczym 

więcej, jak ekspansj<i gospodarczą. Przed nadejściem Europejczyków 

słowo "Indianin" w ogóle nie istniało, ponieważ rdzenni Amerykanie nic 

znali pojęcia rasy. W ich wszechświecie panowała równość, wszystko 

stanowiło część wielkiej rodziny. Była to kultura integrnjqca ze sobq 

gospodarkę, rozwój techniczny, instytucje społeczne i polityczne. religię 

i rytuał. Dla tej kultury świat stanowił ekologiczmi jedność. Dopiero 

dehumanizujący wpływ ekspansjonizmu stworzył piekło na ziemi, nie

zbyt odległe od wizji Dantego z Boskiej komedii. Podobny pogląd na 

świat podziela wódz Bromden. 

Drugą podstawę naszej inscenizacji stanowi przyjęty sposób obrazo

wania i metaforyka, wyrażajiice w poetycki raczej, niż filozoficzny 

sposób potępienie systemu. "Kombajn" reprezentuje uwięzienie, mecha

nizację i zanik poczucia rzeczywistości. Ludzie zamknięci wewnątrz 

instytucji są jadnocześnie zamknięci we własnych umysłach. Ważn<t 

postacią jest siostra Ratched, wytwór systemu, jego składowa część. 

Siostrę Ratchcd można pokonać tylko zdolnością do gry i do przemocy. 

Stwarzaj<1c karnawałowii atmosferę, w której toczą się gry w baseball. 

w koszykówkę i w karty, McMurphy przyjmuje na siebie rolę archetypo

wego Błazna, postać z ludowej kultury, która przy po1nocy żartu odsłania 

ludziom prawdy o życiu. Dla McMurphy' ego nie ma miejsca w systemie. 

nie można zamienić go w mechaniczną część "Kombajnu". Jego natur<i 

jest przemoc i bunt przeciw systemowi. Wyrażaj<ice to obrazy przenikaj<) 

się nawzajem, ukazując zbiorowość ludzkq pogrążon<1 w szaleilstwie. 

przemieszanym z rozsiidkiem. Jest to wizerunek jednocześnie komiczny 

i tragiczny, w równym stopniu przytłaczajqcy, co otrzeźwiaj,qcy. 

W Ameryce mianem "prymitywizmu" określa się wszelkie przejawy 

męskiego sentymentalizmu, czyli próby odwrócenia chrześcijailsko

humanistycznej hierarchii wartości, wyrastaj<1ce z przekonania o wy

ższości modelu życia rdzennych Amerykanów. Inaczej mówiąc. tak 

zwani Indianie powinni nadal pozostać Indianami, a biali Amerykanie 

powinni się do nich upodobnić. 

Nasza inscenizacja nie podziela tego poglądu. Usiłujemy raczej 

pokazać, jak niszczące są skutki wszelkich pozornych i arbitralnych 

opozycji, bez względu na to, czy przeciwstawia się sobie ciało i umysł, 

czy dwie różne kultury. Postać McMurphy'ego, pasująca do wzorca 

mitycznego bohatera, przywodzi na myśl Chrystusa, podczas gdy rze

czywiste zbawienie Bromdcna, innych ludzi i świata, zależy po prostu 

od samospełnienia. Człowiek musi pozostać sob~1. a nie pozwalać na 

rekonstrukcję własnej osoby na cudzy obraz i podobieństwo. 
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Tłum. Jarosław Sokół 



Jaka Chrystus, człowiek cierpiący, 
leży Marz na stale zabiegowym 
z elektrodami podłączanymi da rąk 
i stóp. Otaczany narzędziami tortur, 
przedstawianymi symbolicznie: 
W ustach kobiety język plamienia; 
papuga; dwoje mytych na znak 
niewinności rąk; twarz w lustrze; ucho, 
w które dmucha mężczyzna; ucha, 
w które dmucha niewiasta; dlań 
przeliczająca pieniądze na języku; 
krata, w palach przez nią utworzonych 
znajduje się strzykawka, skalpel, pióra, 
penis, laska Eskulapa, zegar. Głowę 
cierpiącego rozszczepia rambaidalnie 
narysowany srom, miecz przebija 
gardło, ogień pad stopami. 

Jej pałające spojrzenie trzyma mnie 
mocno jak w objęciach. Mówi słowa 
pomieszane ze snami. Zaprasza. 
Będziesz szczęśliwy, jeśli uwierzysz 
i zaczepisz swój wózek a gwiazdę. 
Jest łagodna, kiedy karmi piersią 
obłoki, ale gdy opuści ją spokój, 
biegnie nad morzem i wyrzuca ramiona 
w nieba. 

W jej oczach widzę, jak u moich ramion 
stają dwaj aniołowie: blady, złośliwy 
anioł Ironii i potężny, miłujący anioł 
Schizofrenii. 

Zbigniew H erberl 

W tamtym czasie (zimą 1968} 
doszedłem do przekonania, że przede 
wszystkim chara jest sama instytucja 
zakładu. Wydawało mi się, że nie tylko 
jego mieszkańcy nabawiają się choroby, 
lecz także personel pielęgniarski 
i lekarze. Wszystkie stosunki 
były zakłamane, zepsute, dręczące. 
Nie bylem partnerem pacjenta, lecz 
jego przełożonym. Ukryty za fachową 
wiedzą, obserwowałem go jak 
podglądacz albo szpicel, i obserwacje 
te wylcorzystywano przeciwko 
obserwowanemu obiektowi. 
Usprawiedliwiały one wykluczenie ze 
społeczeństwa i społeczne 
unieszkodliwienie nieprzystosowalnych, 
zakłócających spokój i opornych 
jednostek. Diagnoza schizofrenik 
zdawała się brzmieć jak ocena 
dyskryminująca. Forma organizacji 
zakładu jest doprawdy zupełnie 
podobna da farmy organizacyjnej 
więzienia. 

Heinar Kipphardt 
Tłum. Eugeniusz Wachowiak 



Słynną powieść Kena K 
. eseya Lo - Jak też · · . / nad kuku! , . 

1e.1 sceniczną adaptac. D ' CZ.Jin gnwzdem (I 962) 
tytułem d Ję ale a Wasse 
. .- po szywa tradycja mit c . : . nnana pod tym samym 

c1wstaw1a archetyp upadku P· . Y_ zna. ktora archetypowi lotu p 
chorych . . ac1enc1 stanoweo . . rze-

. na po/nocno-zachodnim w . oo szpitala dla umysłowo 
c_zy, m_oze potomstwem Ikara, a za yb~ze~u Pacyfiku są rodzeństwem 
się sw1at tryumfalnego Dedala. mur<1m1 domu obłąkanych rozciąga 

maJ· ą nieskomplikowaną 
· sztuka Wassermana 

Powieść Keseya I k . . hazardzista McMurphy 
m pomyśle: piarz • . 

akcję, opartą na prosty d . . hiatrycznym i choć ginie, Jego 
. · ·ew zakła zie psyc ' · ' 

wprowadza ozyw1eni . d . · e Jak pisz<1 autorzy 
. . szyscy ulegają o miani . 

misja zostaje spełniona, w I A drzeJ· Kopcewicz i Marta 
, Z" t ocz.o11yc 1 n 

Historii /iteratu1}' Stanow 1ec n . ' znawalnych bohate-
. „ · e ołówne postacie na rozpo , 

Sienicka, Kesey wzoruj "' . . ·h \vprawdzie w ten sposob 
. , . .k eh Pozbawia 1c 

rach pow1esc1 komi sowy . . . t pem tworzy fabułę 
. . le łącząc mit ze stereo y 

głębi psychologicznej, a , . . ' .„ McMurphy ma cechy "czło-
. . do wvobrazm zb1orov. ej · 

przemawiającą J • 1 doweoo championa spra-
I · · ego kowbo1a u 0 

wieka Zachodu. te ew1zyjn . " . . ' . Ratched to "Wielka 
, . .. d widuallzmu . Siostra . . 

wiedliwosc11 in Y .. B denzaśczy\i"W1elk1 
. b. . Systemu", Indianin rom • 

Pielęgniarka, uoso ienie . . turalne prawa moralne . O 
, " entuje niewinną krzepę i na . 

Wodz • re'.rez h bohaterach Low nad kukufczym gniazdem moz-
ołównych I pobocznyc . . . 
~a jednak mówić jeszcze inaczej i chyba c1ekaw1eJ. 

Ci kt' 

"' N 
c: 

' orzy zrez . 
gowi lobotom „ . Y~nowaJi z wa/ki , i ci t k . 

11• są Jak 1 . a ze, któ 
Podłoży/i" - . nanwe i zużyte rych poddnno z· b. 

. pow1e w, rzeczy "T . ·" 1e-
zan11n oo dob '" . odz Bromden . o Jakaś kuk/a k , 

" IJe, nie z /" , . o wymóżd . . torą 
rozgniata/ puszk . ltosc1, lecz w obro . zonym McMurphy 
br . . ę po PIWie. c· . , . nie ludzkie . o , . m 

zerruen1u nor I . . '· ktorzYJak H· d. ~ oOdnosc1 , jakb 
pr ma nosc1 - b , ar ing prawi· . y 

zytulny azyl. Ci k . yc rnoże trakt ·. ą o straszliwym 
potęg , torzy w eh . . UJą dom ob/ k · 

ę - zosta1·ą H' I . orobie urn I . ą anych J·ak h • · li eran1 · k ys owe1 · 
y ~go ukaże niejedn _i.Ja ostrzega Scanlon w1etrz;1 nieznan;1 

PaCJenci, zastr . Ym, ze człowiek mo. . . Przybycie McMu 
. . aszone, zasz . ze się sarn . rp-

Jem nie się kontro/u ią . czute_1estestwa dręcz . zniewolić, spętać 
stw ~ ce-two ące się n · 

o w miniaturze d rzą Wspólnotę T awzajem i wza-
na/ . - , ecydują k erapeutyc 

ezy do silnych, mó . . 'c~ ·ro jest zdrow . z~ą, spo/eczeri-
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~ po. raz z?wa się _do _lotu i znowu upada. Jego bycie podtrzymuje 
tęsknota, lee~ istoczenie się w akcie bezustannego, nigdy nie zaspokojo-
nego marzenia to koszmar. Człowiek nie może żyć w upadk . . 
· k ·, · · u, nie moze 

me tęs me. ~kar_ jednak - mniejsza, czy czemukolwiek winny -

n~ruszył granice i ostatecznie pogrążył się, jego marzenie nie spełni się 
nigdy. Jego los jest kategoryczny, jak w antycznej tragedii . Prawdziwe 

~łęd~e kolo, którego .. przerażające kształty może wyobrazić jedynie a sztuk. a. Artysta potrafi wszakże obok kategoryczneno slow· 
. • o " "nigdy" 

postawie - choćby maleńki - znak zapytania: "nigdy?" . 

Sergiusz Sterna-Wachowiak 
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To jest sztuka, która zadaje pytania. Samospętanych pyta "po co?". 

Mówi "dlaczego?" ubezwłasnowolnieniu. "Czy naprawdę?" zadaje py

tanie psychiatrii twierdzącej, że musi stosować pasy, elektrowstrząsy 

i lobotomię. To jest także sztuka, która przez współodczucie ostrzega 

przed totalitaryzmem, która opowiada o człowieku zdolnym do roli kata 

i człowieku poddającym się roli ofiary. W ten sposób Lot nad kukułczym 

gniazdem staje się rzecz<1 o mrokach człowieka , o ponurych stronach 

życia społecznego i przerażających źródłach niektórych norm, instytucji 

i urządzeń publicznych . W sugestywnej , gęstej metaforyce przedstawio

nej tu rzeczywistości odbija się oblicze codzienności w jakiś sposób 

znajomej i tylko trochę alegorycznej . Nie wiadomo nawet. gdzie kończy 

się miłosierdzie a zaczyna przemoc, jak też w którym momencie klinika 

zmienia się w totalitarne, policyjne, orwellowskie państwo. Albo w coś 

na kształt kabaretu, i to kabaretu mimo woli. 

. Lecz czy rzeczywiście nie wiadomo? C . 
i z całej tej wstrząsaj11cej sztuki d t . d . zy nie usłyszymy odpowiedzi 
wiadomo?" zaled . o rą o nas tylko pytania "ni ody?" i " . 

· • wie retoryczne? o · me 

I Kluczowa, korespondująca z tytułem sztuki scena, niezwykłej deli

katności, pełna tajemnicy i metafizycznych uczuć, zaczyna się w mroku, 

na przygaszonych światłach i muzyce . Przez okno wpada do świetlicy 

światło księżyca . Wchodzi Wódz Bromden, podchodzi do okna, podnosi 

głowę i patrzy w niebo. "I wtedy w ciszy słychać krzyk dzikich gęsi 

przelatujących wysoko w górze. Wódz podnosi ręce rozpostarte szeroko, 

tak jakby chciał objąć cały utracony świat za oknem, po czym oplata 

nimi własne ciało. Stoi tak , z odrzuconą w tył głową i zamkniętymi 

oczami , gdy wchodzi McMurphy" . Scenę kończy dziecięca gra Wodza 

Brorndena i McMurphy'ego, wyliczanka: "Ene. due, rabe .. . I Lecą gęsi 

stadem I Jedna na wschód poleciała I I na zachód jedna. I A ta trzecia 

przeleciała nad kukułczym gniazdem!" . 

. I polski poeta 
I im g11iazc em 

. Lotu nad kuku cz) . łoszony w 
Kilka lat przed dru~1e~ nad obłędem. cykl wierszy og 
. . h Bąk napisa\ Sprew po 
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• o prostu w świ . k , iany 
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Pewnego pięknego letniego popołudnia, 
przebywając jeszcze na oddziale C, Miirz 
siedział spokojnie obok innych chorych 
na jednej ze starych kamiennych law 
wewnętrznego dziedzińca obsadzonego 
drzewami, milcząc jak inni i nie 
podnosząc wzroku. Nagle zerwał się 
bez wyraźnego powodu, lecz z rozmysłem, 
i uczynił kilka kroków do przodu. 
Przy tym zaczął się uderzać kilkakroć 
gwałtownie pięścią po twarzy, szczególnie 
po ustach, tak że polała się z nich krew, 
również z nosa i brwi. Dziwna rzecz, 
uśmiechnął się rozpromieniony, gdy 
dopadli do niego zaskoczeni 
pielęgniarze i nie napotykając na opór 
odprowadzili go z powrotem na oddział. 
Gdy nadeszła pani dr P. leżał zupełnie 
spokojnie, z obrzękiem na twarzy, jakby 
doznał ulgi. Na pytanie, tl/aczego się 
nad sobą znęca, odparł, iż czyni to 
na polecenie zmarłej matki, i po 
dłuższym milczeniu dotlał, że 
samounicestwienie jest pomocnicą 
psychiatrii. Koleżanka P. ot/notowała 
w historii choroby: Ustąpienie 
podniecenia katatonicznego po kilku 
wstrząsach i szybka stabilizacja po 
podawaniu haloperidolu. 

Heinar Kipplzardt 
Tłum. Eugeniusz Wachowiak 

To jest właśnie ta wredna pułapka 
normalności, myślałem. Że moje 
wyobrażenia odbiegają od cudzych 
wyobrażeń! A cóż w tym złego? 
Zawsze tak jest w ludzkich stosunkach. 
Każdy ma inne wyobrażenia i święte 
tło tego prawo. Więc dlaczego 
kwestionuje się moje prawo do moich 
własnych wyobrażeń? Dlaczego to ja 
właśnie mam być n ie n o r m a I n y? 
A ci, którzy to orzekli, są normalni! 
Przepraszam za bezczelność, moi 
drodzy, ale gdzie jest owa norma? 
Wy mi ją najpierw pokażcie! 
Jeśli idzie tu o rudymenta, jeśli 
winniśmy się zgadzać co do pewnych 
podstawowych rzeczy, to ja również 
z pełną świadomością zgadzam się, 
że dwa i dwa jest cztery. Więc? O co 
wam, troskliwi ludzie w białych kitlach, 
o co wam chodzi. Co wam się mieści, 
a co nie mieści w waszych granicach 
normalności? Wiem, że nie otrzymam 
na to odpowiedzi • bynajmniej nie 
dlatego, by jej nie było! • tylko nikt 
z was, ani ty, o Zeusie, ani twoje 
westalki, nie zechce ze mną jak 

\ z myślącym człowiekiem porozmawiać. 
1 Potraficie tylko dać mi na sen, więc 

zaraz zasnę. 

Tak oto jawi się nam oblicze człowieka 
skryte za podnoszącą na duchu i łagodzącą 
koncepcją s ap i e n s. Jest to istota 
o intensywnej i niestatecznej uczuciowości, 
która uśmiecha się, śmieje i płacze, 
istota niespokojna i udręczona, istota 
ludyczna, skłonna do upojeń, ekstazy, 
gwałtu, furii, miłości, istota nawiedzona 
przez wyobrażenie, istota, która wie 
o śmierci i nie może w nią uwierzyć, 
istota "wydzielająca" mity i magię, 
nawiedzana przez duchy i bogów, 
żywiąca się złudzeniami i chimerami, 
istota subiektywna, której stosunki 
ze światem obiektywnym są niepewne, 
istota pełna wytwarzającego bezład 
nadmiaru. Ponieważ zaś połączenie 
iluzji, nadmiaru, niestateczności, 
niepewności w przedmiocie tego, 
co rzeczywiste, i tego, co wyobrażone, 
pomieszanie tego, co subiektywne, 
z tym, co obiektywne, nazywamy 
szaleństwem, musimy tedy uznać, że 
homo sapiens jest homo demens. 

Edgar Morin 
Tłum. Roman Zimand 

Jeny Knysztoń 
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Wartość dzieła sztuki określa bogactwo możliwości interpretacyj

nych. Widz i czytelnik, interpretując dzieło stają się jego współtwórca

mi, powodując, że dzieło sztuki żyje i nie starzeje się. 

lot nad kukułczym gniazdem jest utworem, który odczytać można na 

co najmniej sześciu płaszczyznach znacze11, przecinaj<1cych je na róż

nych poziomach głębi. 

Obraz wydarzenia 
Na Oddział psychiatryczny trafia McMurphy. Jest zdrowy. Inny niż 

pozostali. Nie chce być takim jak oni i nie sądzi, aby oni musieli być 

tacy, jakimi są. Naiwnie cwany, nie umie godzić się z idiotyzmami 

codzienności, ma bujny temperament, nieokiełznan<i inicjatywę. a jego 

doświadczenia społeczne skłaniają go do lekceważenia zastanego po

rządku. Świat na jaki trafił jest skrajnie ustabilizowany. Dlatego samo 

tylko poruszenie się w nim w innym rytmie, już powoduje jego zakłóce

nia. Dla McMurphy'ego to wspaniała zabawa, a on nie chce i nie umie 

docenić siły i możliwości ustabilizowanej struktury, która jest podstaw<) 

istnienia oddziału i egzystencji tych, którzy go prowadzą. Lekceważenie 

mści się. Outsider sam wchodzi do zastawionej pułapki i zostaje spraw

nie zlikwidowany. Pozostaje legenda. 

Moc bezsensu 
Sztuka ta spełnia kryterium jedności miejsca i czasu, gdyż na takim 

Oddziale, tak jak w celi więziennej lub w biurze - czas ma wymiar 

wiejski, nie zegarowy. Od wydarzenia do wydarzenia. Latami trwa tylko 

ubieranie się, rozbieranie, jedzenie i wydalanie, brudzenie i czyszczenie. 

Trwałość tego jednorodnego pasma bytu wynika z braku sensy. Przecież 

tylko sens można podważyć . 

Uprzedmiotowienie 
Jesteśmy we wczesnych latach 60., w okresie końcowym kultury 

ludzi-przedmiotów, w jej wyostrzonej wersji, jaką tworzy Oddział Psy

chiatryczny. Problemy kultury ludzi-przedmiotów opisał Franz Kafka, 

ajej ideały uzasadnił Józef Conrad. Kafka ukazał wymóg jedności treści 

i formy pisząc sf. o człowieku, który dopiero wówczas pozbył się 

dysonansu między sobą i własnym człowieczeństwem, gdy zamienił się 

w karalucha. Conrad zaś ostrzegał ludzi przed refleksj<1, przed ideami 

" ... co się dobierają do tylnych drzwi duszy, by cząstka po cz<1stce zżerać 

naszą istotę, aby wykradać okruchy wiary w parę prostych pojęć, których 

człowiek musi się trzymać, jeśli chce żyć przyzwoicie i mieć lekką 

śmierć". Tą naszą istotą jest to, co nam wpojono, co wyniknęło z nasze

go istnienia w życiu. Owe idee to wątpliwości, refleksje własne, chęć 

życia inaczej, według własnych zasad. Tym co może pozbawić nas 

lekkiej śmierci, to odpowiedzialność za życie prowadzone według włas

nego regulaminu, nie zatwierdzonego przez społeczeństwo. 

W tym wzorowym na owe czasy szpitalu panuje zniewalający porządek, 

ekstrakt banału. Pacjenci są wytresowani. Jest też lekarz wypalony. który 

już nie chce nic i jest też zaangażowana w swoją pracę idiotka. Tylko 

ona, pielęgniarka Ratched, wydaje się walczyć o istniej<icy stan rzeczy, 

ale czyni to niepodmiotowo. Potrafi być okrutna mimo woli. gdyż jest 

zaprogramowanym przedmiotem realizującym swoją funkcję konse

kwentnie i bezwzględnie, gdyż żadna refleksja, żadna idea nie jest w 

stanie wydostać się poza jej podświadomość, aby móc wpełznąć do 

i 
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duszy. Poruszenie kobiecości Ratched, wywołuje tylko większą zawzię

tość i agresję. Tak reagują na bodźce s.eksualne makaki, które pozbawio

no szansy uczestnictwa w zabawach stada. 

Kultura przedmiotów jest trwała, gdyż ma narzędzia obrony - odrzu

cenie, pomówienie i jak w każdym porządnym społeczeństwie - śmierć. 

Los - wyliczanka 
Pozycja osób w tym dramacie nie jest wynikiem ich pragnień, 

wyborów i dążeń, ale swego rodzaju wyliczanki losu. Stado gęsi zerwało 

się do lotu . "Jedna poleciała na wschód, druga na zachód. Trzecia 

przeleciała nad kukułczym gniazdem" . Nad tobą . Jesteś wybrany . Dla

czego ja? A dlaczego nie? 

Nie mamy wpływu na to, że jesteśmy razem, w tej sali, na tym samym 

Oddziale Psychiatrycznym. Billy nie wybierał mamy. Taka mu się 

trafiła. Przerażała go zaborczością. Miał też zbytnie poczucie winy 

wobec jej oczekiwań. Bał się nawet uciec od niej . Uciekał w siebie i w 

swoje jąkanie . 

Ojciec Bromdena był Wielkim Wodzem Indian. Sprzedał dobra 

swojego plemienia i od tej pory był już zawsze na tyle urżnięty, że nigdy 

nic udało mu się wyjaśnić powodów swojej decyzji. W ten sposób Wielki 

Potężny Ojciec stał się małym, słabym ojcem, a syn ze wstydu i z miłości 

do ojca upokorzony posiadaniem równie potężnego ciała - też stal się 

mały ... i słaby .. . i głuchy ... i niemy, aby już nigdy, nikomu nie wyjaśnić 

nic . 

Padło też na McMurphy'ego, który miał dosyć motyki na obozie 

karnym. Nic więcej. Zechciał posymulować i przysłano go na obserwa

cję. 

Posłuszeństwo 
Stali rezydenci tego miejsca zostali wyliczeni do udziału w grze, 

która nie daje szansy na życie poza zamkniętym Oddziałem Psychiatry

cznym. Są lu pod opieką, a ich smutki i rozpacz łagodzą pigułki chemiczne. 

Mogli by lu oddać się wyłącznie swoim problemom, grać tylko w 

swoją grę, zestrzeliwać palcem niewidzialne samoloty, gdyby nie tera

peuta-opiekun, który przypomina im nieustannie, że ich gra jest fałszy

wa, gdy nie akceptuje jej terapeuta. 

"Kochani, siemasz! Świat jest inny niż wam się wydaje." 

Jaki jest ten świat? Nieważne. Nie musicie tego wiedzieć, chłopcy. 

Wystarczy, że będziecie posłuszni . 

Chyba, że któryś nie jest dobrym chłopcem ... ! No cóż. Są Oddziały 

i dla gorszych. Niektórym zabija się osobowość. Dwa otworki w skroni, 

cięcie skalpelem, płaty czołowe mózgu odcięte, odcięta osobowość, 

odcięte własne chcenia, namiętności . Nawet oczy stają się inne- puste. 

"Tam w środku nie ma nikogo ... dwie wypalone żarówki" . Po tym zabiegu 

każdy staje się wyłącznie dobrym chłopcem, nareszcie przestaje być sobą. 

Są też kary, pozostawiaj<1ce wam szanse na pozostanie sob<}. No, 

prawie sobą. To elektrowstrząsy. Po nich przestaniecie rozrabiać. Wasza 

pamięć zostanie znacznie amputowana, znikną nękające i was i nas 

zaburzenia uczuciowe. Na sairn1 myśl o lej metodzie leczenia zaczniecie 

pocić się ze strachu i będziecie posłusznymi chłopcami. 

Na tysiącach takich Oddziałów, dzień przebiegał, a może gdzieś 

jeszcze przebiega w podobnym rytmie zabiegów lekarskich, omawia 

się równie idiotyczne problemy i stawia równie idiotyczne wymagania 

i nikt przeciwko nim nie protestuje. Bo i pacjenci i ich opiekunowie już 

całkiem zagubili się, zatruli chemi<1, osłabli lub zbyt dobrze wiedzą 

o tym, co czeka niegrzecznych chłopców. Wiedzą o tym też uważne 

dziewczyny. Zwłaszcza, gdy któraś czuje się ODPOWIEDZIALNA za 

wszystko i wszystkich w tym mini świecie i nie stać jej na dystans do 

tego, co się dzieje. 

Odpowiedzialna dziewczyna zaryzykuje życiem, aby rozstał się ze 

sobą taki, który nie chce być grzecznym chłopcem, który nie potrafi 

zrozumieć wagi obrzędu psychoterapii i regulaminu . Nie jest sadystką , 

ale też nie jest zmęczona swoimi obowiązkami, jak ten słaby i niepewny 

lekarz. Ona potrafi zmusić go do porządnej decyzji . McMurphy'emy 

wydaje się, że to tutaj, to wyobrażenie Franza Kafki, a ona wie, że tylko 

regulamin, który trzyma w ryzach tych chłopców zagubionych bez 

matek, ojców. 

Na szczęście taki obraz Oddziału Psychiatrycznego należy już do 

przeszłości, w każdym razie w Polsce. Psychiatria zaczęła już upodmio

tawiać pacjenta i proces ten postępuje nieodwracalnie. 

Persona 
McMurphy zmieniał świat przez samo bycie w nim, a świat ten 

wyzwalał w nim nieznane mu właściwości. Proces ten pokazał Bergman 

w Personie. Wystarczy być innym i psychicznie silniejszym, aby mody

fikować otaczających ludzi. Nie kierujemy tym procesem. Zachodzi on 

sam przez się. To przez McMurphy'ego Billi poderżnął sobie gardło w 

chwilę po tym, gdy nieomal stał się mężczyzną. To przez niego Wódz 

Bromden odzyskuje siły, mowę i wolność i potrafi nawet zgasić życie w 

tym "czymś", co pozostało z przyjaciela, którego chirurg zamienił w 

grzeczniachę na zawsze. 

Dzielna dziewczyna z czasem zdejmie bandaż ze swojego podduszo

nego gardła. "Czy jest pan Bogiem, panie McMurphy? Jakoś mi się nie 

wydaje". 

Męczeństwo i zbawienie 
Pozostaje tylko pytanie dlaczego pogodny i tak kochający życie 

McMurphy świadomie sprowokował własny koniec . Dlaczegó nie po

trafił przejść obojętnie obok prowokacji pielęgniarki , a ona nie potrafiła 

wybaczyć mu tego, jaki jest? Sztuka ta wywołuje wiele pytań, na które 

musimy odpowiedzieć sobie sarni. Najważniejsze z nich dotyczy tego, czy my 

sarni bylibyśmy gotowi zapłacić cenę siebie za prawo do własnej decyzcji. 

Zwłaszcza , że to decyzja niepokojąco bliska archetypowi kultury 

chrześcijańskiej, jakim jest zbawienie przez męczeństwo. McMurphy 

nie był mesjaszem, ale socjopat<1. Nie był nawet uczciwym i przyzwoi

tym człowiekiem w potocznym sensie słowa. Był tylko człowiekiem, 

który nie godził się na nonsens. Gdy dalej już nie było gdzie iść, poddał 

się męczeństwu. Jedni wołali - "Murphy, nie rusz jej, ona tego chce". 

Inni wyjęli mu duszę . To Murphy odkupił Wodza Bromdena, a ten 

wzniósł się na wyżyny dramatyzmu wyzwalając przyjaciela - przed

miot z życia i otwierając swoje uszy na krzyk dzikich gęsi. Odkupił 

Billy ' ego , który ostatecznie uciekł od matki . Odkupił tu wszystkich. Od 

tej pory pacjenci wierzą w niego. Wierzą , że nie umarł, że wyrosły mu 

skrzydła i że "ostatnio widziano, jak krążył leniwie w górze i wypróżniał 

się na szpital." 

23 maja 1993 Kazimierz Obuchowski 



Pan nasz, Jezus Chrystus, o którym 
napomknął kaleka, szetll akurat po 
lalach jeziora Genezaret, tale jale ja 
boso po zielonym linoleum. Chlótl pot/ 
stopami studził moją rozognioną głowę, 
lecz ruch powietrza płonące podniecał 
myśli. Ciemna toń potle mną migotała, 
stąpałem w świetlistej otoczce 
z fosforescencją natl czołem, przejęty 
tło głębi, szedłem radosny wyjaśniwszy 
zagadkę trapiącą mnie otl dzieciństwa -
slcątl wzięła się aureola natl głową 
Pana Jezusa? Wokół jet/na przy 
drugich stały gęsto rybackie lot/zie, 
łóżka, na których sen zmorzył moich 
towarzyszy. Na niebie wisiał okrągły 
jale klosz księżyc w pełni, przyćmiony 
nie chmurą żatlną, lecz rysunkiem 
tajemnych znaków wydobywających się 
z wnętrza, rzuconych na obłą powierz
chnię. Gtly wszyscy wokół posnęli, 
znaki te w samotności ot/czytywał 
Chrystus. Lecz ja, gtlybym nawet miał 
pot/ ręką teleskop z obserwatorium 
w Jot/rei/ Banie, nie znalazłbym tła 
nich klucza. But/ziły we mnie dreszcz. 
Zimną grozę. Kurczyłem się, ilekroć 
spojrzałem. Zawierały w sobie 
magiczną moc wyroczni. Niepojęte 
fatum. Przypominały noce pytyjskie, 
mozolną tlrogę tło Dell otl brzegu morza 
ciemnego jale wino, najpierw tloliną 
wśrótl oliwnych gajów, a potem pat/ 
górę, pat/ górę, wciąż pot/ górę, aż tam, 
gtlzie los nasz był zapisany, abyśmy 
się tlowietlzieli, jale straszliwa olcaże 
się nasza tło/a. 

Jeny Krzysztoń 

Psychiatra styka się bezpośrednia 
z systemem przemocy i ucisku, 
a jeżeli jest człowiekiem myślącym, 
wówczas sięga głębiej aż po system 
stosunków wyzwalających przemoc 
i ucisk. Otllcrywa, że jale lcażtly inny 
człowiek staje przetl alternatywą. 
Albo zapomina o tym, z czego zdaje 
sobie sprawę, zamyka się w obrębie 
swego fachu, organizując w zasięgu 
własnej specjalności gwałt i ucisk, 
albo też decyduje się na wal/cę 
z instytucją tlomu tlla obłąkanych 
i z sytemem stosunków, który ową 
instytucję rodzi. 

Moim zdaniem byłaby dobrze, byłby 
ta prawdziwy postęp, gtlyby pewnego 
tlnia to, co mówią schizofrenicy, 
zastała usłyszane i zdobyło prawo 
tło cytowania, gtlyby ślepy i nadużywany 
język naszego świata przyjął mowę, 
która prawtlopotlobnie zawiera 
ziarno prawdy, prawdy osaczonej 
i wpędzonej tło azylu, przekręconej 
i zafałszowanej przez niemniej 
fałszywą naukę, jaką jest psychiatria, 
prawdy, której bardzo brakuje 
w naszym przeżywaniu wolności. 
Ot/czuwamy przetl tą prawdą jedynie 
trwogę, choć powinniśmy czuć się 
bez niej ogołoceni i niezupełni. 

Roger Gentis 
Tlum. Jacek Opieszyński 

Heinar Kipphardt 

Tlum. Eugeniusz Wachowiak 
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Jeff Guzik (Jeffrey S.Guzik) 
urodził się w Clivcland, Ohio. 
Studia ukończył na Ohio Uni
vcrsity (MFA). Jest stałym sce
nografem na Festiwalu Teatru 
Federalnego (Fedcral Theatre 
Fcstival) oraz Theatre of the 
First Amendmcnt, który wysta
wił Jedna trzecia narodu (One 
Tliird 11( a Nation) i Jak długo 
llrethern? (How long Brer
ilem?). 

Pracował również nad The Wizard o/Hip dla Jomahdi 
Productions w Atlancie, w Nowym Jorku i w Waszyng
tonie, D.C„ w reżyserii Kenny Leona, Loot w reżyserii 
Mań ina L. Platta, Dark o(rhe Moon w reżyserii Vinnet
te Carroll i wiciu innych przedstawieniach teatralnych, 
operowych i tanecznych (baletowych). 
Uczy na Florida Atlantic Univcrsity, Spelrnan College 
i w Instytucie Sztuk na George Mason Univcrsity. 
Artysta zapraszany gościnnie na American University 
i jako Gradnatc Lecturer na Uniwersytecie w Mary
land. 
Jego prace są prlcdstawione w Rittcr Ań Gallery oraz 
Florida Atlantic University. Członek Związku Arty
stów Scenicznych. 

Przygotowalnia: 
"HENGRAF" 

ul. Keplera 5 
Poznań, ttl. 324-390 

Druk: 
ul. Krzywińska 16 
Poznań, tel. 322-852 

Dyrektor naczelny i artystyczny 
Eugeniusz Karin 

Zastępca dyrektora 
Michał Chojara 

Kierownik literacki 
Milan Kwiatkowski 

Kierownik techniczny 
Marek Matuszak 

Perukarnia 
Czesława Doroszkiewicz 

Pracownia krawiecka damska 
Janina Majchrzak, Bożena Gawrońska 

Pracownia krawiecka męska 
Jarosław Trzeciak, Tomasz Sierchuła 

Pracownia tapicerska-dekoracyjna 
Jacek Szopa 

Pracownia ślusarska 
Jan Czarnecki 

Pracownia stolarska 
Roman Wrzesiński 

Pracownia modelatorska 
Leszek Zieliński 

Główny elektryk 
Jerzy Jeziorski 

Akustyk 
Waldemar Korzyb 

Brygadzista sceny 
Brunon Urbaniak 

Kierownik biura obsługi widzów 
Krystyna Kaziród 

W programie wykorzystano fragmenty 
następujących tekstów: 
Rooger Gentis, Mury szpitala 
psychiatrycznego w: Galernicy 
wrażliwości, transgresje 1, 
Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1981; 
Zbigniew Herbert, Wariatka w: 
Galernicy wrażliwości; 
Heinar Kipphardt, Aleksander Marz, 
PIW, Warszawa 1980; 
Jerzy Krzysztoń, Obłęd, 
PIW, Warszawa 1980, tom III; 
Edgar Morin, Sapiens demens w: 
Galernicy wrażliwości. 

Redakcja programu 
Milan Kwiatkowski 

Opracowanie graficzne 
Tadeusz Piskorski 

Opracowanie techniczne 
Kazimierz Klamycki 

Skład komputerowy 
Fundacja T~atru Nowego 

Wydawca programu 
Państwowy Teatr Nowy 
ul. Dąbrowskitgo 5 
60-958 Pozna1i, tel. 481-241 
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o najstarszy i największy dziennik w Poznaniu i Wielkopolsce 
o kronika życia regionu 

o forum prezentacji poglądów na tematy polityczne, 
gospodarcze, kulturalne i obyczajowe 

o korespondenci zagraniczni w Europie, Afryce 
i Ameryce Północnej 

o rozwinięty dział ogłoszeń i reklam 
o co piqtek TELEMAGAZYN - kolorowy dodatek "Głosu" 

WYDAWCA 
Oficyna Wydawnicza "Głos Wielkopolski" ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznań 
tel. 47-54-09, fax 47-30-73, tlx 0413410 

BIURO OGŁOSZEŃ I REKLAM 
ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznań, poniedziałek - piqtek 8.00 - 18.00 
tel. 66-66-81, fax 65-96-72, tlx 0413410 

GABINET OKULISTYCZNY 
OPTYKI OKULAROWEJ 

CONTACTLENS 

Prowadzony przez 
dr med. HELENĘ DOMINIAK-RYBARCZYK 
specjalistę chorób oczu, kontaktologa 

poleca: 

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU 

0 Dobieranie okularów u dzieci i dorosłych 
0 Porady dla dzieci zezujqcych 

POLECAMY 

najnowszej generacji 

SOCZEWKI KONTAKTOWE 

MIĘKKIE - lWARDE - KOLOROWE 
korporacji Wesley - Jessen 

Soczewki kontaktowe Durasoft 
sq znakomicie tolerowane przez organizm, 

mogq być stosowane do korekcji każdej wady wzroku. 

PŁYNY I ŚRODKI DO PIELĘGNACJI 
SOCZEWEK KONTAKTOWYCH 

LEKARZE SPECJALIŚCI PRZYJMUJĄ: 
codziennie l O.OO - 17 .OO, soboty - nieczynne 

(wizyta nie wymaga wcześniejszej rejestracji) 

POZNAŃ, AL. MARCINKOWSKIEGO 26 TEL. 528 720 
koło kina "GWIAZDA" 

Zapamiętaj! Zapamiętaj! 



Firma ~ 

B[-ST 
62-069 Palędzie k/Poznania 
ul. Nowa 21a 
tel. 148-411 w. 48 

MATERACE FUTON 
Z BAWEŁNY, 
WŁÓKNA KOKOSOWEGO, 
WEŁNY, 

LATEKSU. 

~ sp. polsko - angielska 

Tczew, ul. Jagiellońska 55, tel. (0-69) 339-450 
339-471 

fax (0-69) 339-4 70 
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Smaczne, chrupiące chipsy ziemniaczane 
produkowane na licencji angielskiej ze świe
żych surowców z dodatkiem importowanych, 
naturalnych przypraw o różnych smakach. 

Przedstawiciel handlowy: Oddział Poznań 
Dorota Standełło 
tel. (0-61) 650-173 

CHIRURGIA I~ 
PLASTICA 

tel. (061) 175 055 

dr n.med. WOJCIECH CHI CIAK 

specjalista w chirurgii plastycznej, 
rekonstrukcr.jnej i dziecięcej 

konsultacje 
wtorki 17 .00-19.00, piątki 9.00-11.00 

PEŁEN ZAKRES OPERACJI 
Z CHIRURGII PLAS'IYCZNEJ 

ORAZ OD1WÓRCZEJ 
DIA DOROSŁYCH I DZIECI 

Cl Wcld wrodzonych gim~, tułowia i kończyn 
CJ zniekształceń powwadkowych 

i pochorobowych 
Cl chirurgii estetycznej (także LIPOSUCTION) 

Współpraca z lecznicą CERTUS 
Poznań, ul. Grunwaldzka 156 

tel. 67 50 51 

DO )f I N O-WE~ T 
Spółka z o.o. 

SALON 
SPRZEDAŻY 
Kochanowskiego 7 
60-958 Poznań 
tel. 484 915/916 
Tlx 413750 
Fax 484 958 
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Tai Pan Restaura~ja 

MEXICAN 
•GRILL• 
w Poznaniu 
zaprasza 

od 12 do 23 

Polecamy egzotyczne dania 
i napoje kuchni meksykańskiej 

Zapewniamy sympatyczną obsług<J 
i ciepłq 11meksykańskq11 atmosfer<J 

'fi" 52-05-23 

Adres: 
cg wejście Pasaż 

od ul. Gwarnej 
przy domu handlowym 

"Merazet" 



Instytut Teatralny 
ze iorów Polskiego Ośrodka m 


