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KAPITALIZM W ODWROCIE
O SOCREALISTYCZNYM EPIZODZIE POLSKIEJ FANTASTYKI NAUKOWEJ

Realizm socjalistyczny, mimo i¿ nie wniós³ do literatury polskiej istotnych
wartoci estetycznych, jest epok¹, do której badacze powracaj¹ dzi zastanawiaj¹co
chêtnie. Co znamienne, owe powroty nie s¹ motywowane jedynie pragnieniem odkrycia na nowo czasów obci¹¿onych niechêci¹ 1. Twórczoæ utrzymana w poetyce
socrealistycznej przywo³ywana jest w najrozmaitszych kontekstach: typowymi przyk³adami pozostaj¹ studium Jerzego Smulskiego na temat genologicznych problemów prozy socrealistycznej oraz artyku³ Krzysztofa Obremskiego powiêcony analizie biografii przywódców socjalizmu w kontekcie tradycji hagiograficznej 2.
Socrealizm staje siê nierzadko pretekstem do rozwa¿añ nad kondycj¹ sztuki
w czasie terroru, kiedy wolnoæ ekspresji artystycznej krêpowano odgórnymi nakazami. System totalitarny, którego efektem by³a twórczoæ socrealistyczna, wprawdzie odszed³ w niepamiêæ, jednak powo³uj¹ce go do ¿ycia mechanizmy wci¹¿ potencjalnie mog¹ stanowiæ zagro¿enie dla swobody artystycznej. Dlatego te¿ jeli
dzi literatura (czy szerzej: sztuka) realizmu socjalistycznego jest atrakcyjna badawczo, nie maj¹ na to wp³ywu jej  nader znikome wszak  wartoci estetyczne.
Interesuj¹cy jest raczej socjologiczno-polityczny kontekst towarzysz¹cy powstaniu, rozwojowi, wreszcie upadkowi owej  z perspektywy czasu  efemerycznej,
lecz niemniej istotnej epoki w dziejach rodzimej literatury. Zwraca na to uwagê
Micha³ G³owiñski, uzasadniaj¹cy (czy wrêcz postuluj¹cy) koniecznoæ historycznoliterackich powrotów do tej epoki 3. Zw³aszcza i¿ owa twórczoæ kryje wiele
tajemnic, do dzi nie wyjanionych. Niezrozumia³a jest choæby kwestia tak, ma siê
wra¿enie, elementarna jak status spo³eczny sztuki realizmu socjalistycznego, co
zdaje siê sugerowaæ Wojciech W³odarczyk, odmawiaj¹cy jej ambicji modelowa1
S. B u r k o t (Literatura polska w latach 19391989. Warszawa 1993, s. 46) pisze wprost:
lady oddzia³ywania niszcz¹cego systemu odnajdziemy w twórczoci wielu pisarzy wydaj¹cych
swe utwory w latach 19491955. Spuæmy na ni¹ zas³onê mi³osierdzia.
2
J. S m u l s k i, Literatura polskiego socrealizmu. Kilka uwag o wybranych problemach genologicznych. W zb.: Genologia dzisiaj. Red. W. Bolecki, I. Opacki. Warszawa 2000.  K. O br e m s k i, Socrealistyczny apokryf a kult komunistycznych wiêtych. Pamiêtnik Literacki 2006,
z. 2.
3
M. G ³ o w i ñ s k i, Rytua³ i demagogia. Trzynacie szkiców o literaturze zdegradowanej.
Warszawa 1992, s. 5. Zob. te¿ szkic M. F i k Czy warto pisaæ o socrealizmie? (Puls 1992, nr 59).
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nia spo³eczeñstwa 4. Równie wiele emocji budzi wspó³czenie dyskusja na temat
rewaloryzacji literatury autorów aktywnych u progu drugiej po³owy XX wieku.
Racjonalne argumenty i dystans zast¹pione s¹ w niej emocjonalizmami 5. Podobnie g³êbszego namys³u wymaga kwestia, czy  i na ile  rodzima twórczoæ fantastycznonaukowa pozostawa³a pod wp³ywem wzorców radzieckich oraz w jaki
sposób owe (ewentualne) inspiracje mog³y siê przejawiaæ. Niew¹tpliwie literatura
radziecka by³a uprzywilejowana, o czym wiadczy choæby fakt, i¿ w latach 1949
1955 opublikowano a¿ 18 jej tekstów z krêgu fantastyki naukowej. Co znamienne,
najwiêcej i najbardziej zró¿nicowanych tematycznie utworów uprzystêpniono polskim czytelnikom w r. 1949, a wiêc wówczas, gdy prozê rodzim¹ ukazuj¹c¹ wiat
jutra reprezentowa³o zaledwie kilka powieci. Jednak¿e kwestia inspiracji winna byæ traktowana szczególnie ostro¿nie. Wiele tekstów, które wszak moglibymy
uznaæ za zapo¿yczenia, powstawa³o niezale¿nie od siebie i stanowi wiadectwo
imaginarium communis twórczoci science fiction. Czym¿e innym t³umaczyæ
np. fakt, i¿ w tym samym roku co Stanis³aw Lem Astronautów  Arkadij i Boris
Strugaccy opublikowali W krainie purpurowych ob³oków? Obie powieci ³¹czy
pomys³ fabularny (perypetie pierwszych ziemskich eksploratorów Wenus) i wizja
skomunizowanej przysz³oci.
Obiektem badañ uczynilimy powsta³¹ w latach 19471955 fantastykê naukow¹. Umotywowania wymaga data pocz¹tkowa: wprawdzie w r. 1949 na szczeciñskim zjedzie pisarzy realizm socjalistyczny zadekretowano jako jedyn¹ akceptowan¹ metodê twórcz¹, ale wiêkszoæ elementów jego poetyki mo¿na zauwa¿yæ
we wczeniejszych dzie³ach. Ju¿ w r. 1947 na naradê do Szklarskiej Porêby (22
27 IX) przyby³ z delegacj¹ radzieck¹ Andriej ¯danow  g³ówny teoretyk socrealizmu w sztuce i kulturze ZSRR. Przypomnijmy, i¿ miernikiem wartoci artystycznej by³o dlañ, w jakim stopniu dzie³o sztuki jest wiadectwem zaanga¿owania siê pisarza w ¿ycie spo³eczne 6. Czy  bior¹c pod uwagê, ¿e w sk³ad polskiej
reprezentacji wchodzi³ Jakub Berman, zwolennik upolitycznienia kultury  mog³o
dojæ miêdzy nim a ¯danowem do rozmów na temat realizmu socjalistycznego
jako metody twórczej? 7
W. W ³ o d a r c z y k, Socrealizm. Sztuka polska w latach 19501954. Kraków 1991, s. 8.
Trudno przeto nie przyznaæ racji S. B e r e s i o w i (Fikcje Stanis³awa Lema. Odra 1992,
nr 10, s. 78), wed³ug którego ka¿da próba wspomnienia o ich [tj. pisarzy dzia³aj¹cych w drugiej
po³owie XX w.] utworach z tamtych lat [tj. doby socrealizmu], ka¿da próba refleksji na ten temat
koñczy siê atakami sza³u, negowaniem faktów, czarn¹ pian¹ wyzwisk, zawa³ami serca. Biedni, wydelikaceni i zdemoralizowani przez komunizm artyci. S³owa te, jakkolwiek gorzkie, zdaj¹ siê ukazywaæ stosunek pisarzy do okresu ich twórczoci, o którym sami pragnêliby zapomnieæ.
6
W jednym z przemówieñ A. ¯ d a n o w (Przemówienia o literaturze i sztuce. Prze³.
J. O g r o d o w i c z. Warszawa 1954, s. 35 36) charakteryzowa³ funkcjê literatury w nastêpuj¹cych
s³owach: zadanie literatury [...] polega na [...] mia³ym demaskowaniu i atakowaniu kultury bur¿uazyjnej, znajduj¹cej siê w stanie marazmu i rozk³adu. [...] Ca³a zgraja bur¿uazyjnych literatów, re¿yserów filmowych i teatralnych stara siê odwróciæ uwagê przoduj¹cych warstw spo³eczeñstwa od
pal¹cych zagadnieñ walki politycznej i spo³ecznej oraz skierowaæ j¹ na wulgarn¹ bezideow¹ literaturê i sztukê, której bohaterami s¹ gangsterzy, dziewczêta z variétés, a treci¹  wychwalanie cudzo³óstwa i przygód wszelkiego rodzaju awanturników i oszustów.
7
Warto pamiêtaæ, i¿ narada w Szklarskiej Porêbie nie by³a pierwszym kontaktem polskich
twórców z za³o¿eniami realizmu socjalistycznego. A. B i k o n t i J. S z c z ê s n a, autorki pracy
Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu (Warszawa 2006) przypominaj¹ o owiadczeniu Pisarze polscy witaj¹ zjednoczenie Ukrainy, opublikowanym w numerze Czerwonego Sztandaru
z 19 XI 1939. Sygnatariusze owego listu  jak zauwa¿aj¹ autorki  stwierdzali, i¿ dla pisarzy otwo4
5
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Zjazd w Szczecinie nie tyle wprowadzi³ do literatury polskiej socrealistyczne
estetykê i poetykê, ile usankcjonowa³ ich wystêpowanie 8. Zdaniem Doroty Tubielewicz-Mattsson, sta³ siê zaledwie prze³omem administracyjnym, po którym
program twórców skupionych wokó³ Kunicy otrzyma³ rangê urzêdow¹ 9. Jest
to wiêc nie data pocz¹tku okrelonej dominanty artystycznej, lecz zewnêtrzna,
o proweniencji politycznej okolicznoæ, maj¹ca istotny wp³yw na sztukê. Podobnie rok 1956 nie oznacza³ natychmiastowego zerwania z estetyk¹ realizmu socjalistycznego, lecz datê umotywowan¹ równie politycznie co rok 1949, traktowan¹
jako symboliczny pocz¹tek odwil¿y. Mimo i¿ mo¿liwa sta³a siê wtedy publikacja dzie³ nie wpisuj¹cych siê w dotychczasowe kanony ideowe, autorzy fantastyki
 niejako si³¹ rozpêdu  tworz¹ teksty z ducha socrealistyczne; jako reprezentatywne ich przyk³ady nale¿a³oby przywo³aæ powieci Eugeniusza Morskiego
W pogoni za czarnym kar³em (1957) i Katastrofê na S³oñcu Antarktydy Adama
Hollanka (1958). Osobliw¹ prób¹ powrotu do poetyki socrealistycznej jest równie¿ powieæ Lucyny Penciak Neurony zbrodni (1980). Utwory te wiadcz¹ o inercji fantastyki naukowej, z opónieniem przyswajaj¹cej sobie przemylenia prozy
g³ównego nurtu.
Na decyzjê o wyborze materia³u badawczego przy pisaniu tego artyku³u mia³a
wp³yw wiadomoæ okrelonej luki w refleksji nad socrealizmem. O ile bowiem
poezja i proza realistyczne oraz dramat zosta³y rozpoznane ju¿ w sposób zadowalaj¹cy, o tyle beletrystyka ukazuj¹ca obrazy wiata jutra by³a, jak dot¹d, na marginesie zainteresowañ badawczych 10. Brak jest osobnych opracowañ na temat fantastyki napisanej w okresie dominacji poetyki realizmu socjalistycznego. Istniej¹ce omówienia dotycz¹ g³ównie wczesnej twórczoci Lema 11.
rzy³y siê podwoje wielkiej sztuki socjalistycznej, sztuki szczerze s³u¿¹cej kulturalnym i moralnym
idea³om ludzkoci (s. 18).
8
Dodajmy, i¿ nie by³o to jedyne spotkanie artystów powiêcone realizmowi socjalistycznemu. Próby kodyfikacji programu socrealizmu jako metody twórczej podjêto siê na V Zjedzie ZLP
(Warszawa, 2427 VI 1950) oraz podczas I Plenum Zarz¹du G³ównego ZLP (Warszawa, 1213 I
1951). Istotn¹ rolê odegra³y te¿ konferencja informacyjno-programowa pisarzy (Warszawa, 1819
lutego 1950) i narada powiêcona twórczoci artystycznej (Warszawa, 2728 X 1951). Szerzej na
ten temat zob. W. T o m a s i k, Realizmu socjalistycznego program. Has³o w: S³ownik realizmu socjalistycznego. Red. Z. £apiñski, W. Tomasik. Kraków 2004, s. 269270.
9
D. T u b i e l e w i c z - M a t t s s o n, Recepta na u³omnoæ wiata. Krytyka literacka a socrealizm w Polsce. Katowice 2002, s. 85. Dodajmy, i¿ autorka uznaje za³o¿enia twórcze okresu 1945
1948 za antecedencjê socrealizmu (s. 18).
10
O poezji socrealistycznej pisa³a T. W i l k o ñ (Polska poezja socrealistyczna w latach 1949
1955. Gliwice 1992), dramatowi obszern¹ pracê powiêci³a M. J a r m u ³ o w i c z (Sezony b³êdów
i wypaczeñ. Socrealizm w dramacie i teatrze polskim. Gdañsk 2003), a W. T o m a s i k jest autorem
wielu publikacji, w których analizuje ró¿ne aspekty prozy realizmu socjalistycznego (m.in. Polska
powieæ tendencyjna 19491955. Problemy perswazji literackiej. Wroc³aw 1988; S³owo o socrealizmie. Bydgoszcz 1993; In¿ynieria dusz. Literatura realizmu socjalistycznego w planie propagandy
monumentalnej. Wroc³aw 1999).
11
Zob. np. S. B e r e , Stanis³aw Lem jako pogromca imperializmu. Miêdzy literatur¹ popularn¹ a propagand¹ (19491956). W zb.: Wszystek kr¹g ziemski. Antropologia  historia  literatura. Prace ofiarowane Profesorowi Czes³awowi Hernasowi. Red. P. Kowalski. Wroc³aw 1988. 
A. S m u s z k i e w i c z, Stanis³aw Lem. Poznañ 1995, s. 3038, 9397. Co znamienne, problem aprobatywnej utopii socrealistycznej, istotnej dla prezentowanego tu okresu twórczoci Lema,
M. L e  w pracy Stanis³aw Lem wobec utopii (Bia³ystok 1998) omawia pobie¿nie, koncentruj¹c siê
raczej na fabule Astronautów i Ob³oku Magellana ni¿ na zawartych w tych powieciach wizjach
przysz³oci; rozdzia³ Warianty utopii w twórczoci Lema rozpoczyna autor od analizy Edenu.
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Specyfikê relacji: socrealizm  fantastyka naukowa, uzmys³awia lektura S³ownika realizmu socjalistycznego. Brakuje w nim osobnego has³a powiêconego literaturze science fiction. Natomiast jest has³o Utopia. Fantastyka 12 . Jego autorka,
Monika Brzóstowicz-Klajn, omawiaj¹c fantastykê socrealistyczn¹ powiêci³a science fiction zaledwie trzy akapity. Koncentruj¹c siê na powieciach Astronauci
i Ob³ok Magellana Lema, odnios³a je do konwencji utopijnej. Tym samym raczej
po³o¿y³a akcent na utopijnoæ i fantastycznoæ jako kategorie poetyki, ni¿ zaprezentowa³a socrealistyczn¹ fantastykê naukow¹.
Usprawiedliwieniem dla niewystêpowania fantastyki socrealistycznej w krêgu zainteresowañ historyków literatury jest uwaga Smulskiego:
najczêciej nie wspomina siê o socrealistycznej powieci fantastycznonaukowej; bywa ona
pomijana zapewne z racji niewielkiej liczby utworów realizuj¹cych ten wzorzec, jedynym bowiem tekstem godnym odnotowania s¹ Astronauci Stanis³awa Lema 13.

Podobne do Smulskiego stanowisko zajmowa³ Antoni Smuszkiewicz. Rozpatruj¹c funkcjonowanie science fiction w obiegu czytelniczym przez pierwsze powojenne lata, zauwa¿a³, i¿ utwory fantastycznonaukowe, które pojawi³y siê
w Polsce zaraz po wojnie, nale¿¹ do zjawisk raczej wyj¹tkowych 14.
Autorzy przypomnianych tu opinii maj¹ zapewne racjê pisz¹c o marginalnej
roli science fiction w kreowaniu ówczesnej panoramy literackiej. Jednak¿e ani
owych utworów nie by³o tak ma³o, jak zdaj¹ siê oni sugerowaæ, ani nie pozostawa³y one bez wp³ywu na póniejsze kierunki przemian fantastyki naukowej. Oczywicie, Lem jest najwybitniejszym w tamtym okresie autorem obrazów wiata jutra (nie tylko zreszt¹ utrzymanych w poetyce socrealistycznej, o czym wiadczy
znaczna czêæ humoresek wchodz¹cych w sk³ad Dzienników gwiazdowych, zawartych w tomie Sezam). Wszak¿e nie by³ Lem jedynym twórc¹ publikowanej
wówczas fantastyki naukowej. Dla porz¹dku wymieñmy (chronologicznie) najbardziej interesuj¹ce jej realizacje: 1952  Wanda Melcer, Statek 1092; 1954 
Marian L. Bielicki, Bakteria 078, Krzysztof Boruñ i Andrzej Trepka, Zagubiona
przysz³oæ; 1955  Bielicki, D¿uma rusza do ataku.
Szczeciñski zjazd pisarzy w 1949 r. nie tylko skodyfikowa³ nowe wytyczne,
dotycz¹ce literatury zaanga¿owanej. Bezporednim skutkiem podjêtych wtedy uchwa³ sta³o siê ograniczenie wolnoci artystycznej na rzecz zaanga¿owania
spo³ecznego. Obowi¹zuj¹ce podporz¹dkowanie wartoci estetycznych wymowie
dydaktycznej dzie³a literackiego (uto¿samianego z narzêdziem przemiany mentalnoci odbiorcy) oznacza³o zgodê pisarzy, pragn¹cych zaistnieæ na rynku wydawniczym, na tworzenie pod dyktando krytyków i animatorów kultury 15. Aby zrealizowaæ ow¹ wizjê nowej kultury, zaprzepaszczono dorobek literatury miêdzy12

nego.

M. B r z ó s t o w i c z - K l a j n, Utopia. Fantastyka. Has³o w: S³ownik realizmu socjalistycz-

S m u l s k i, op. cit., s. 194.
A. S m u s z k i e w i c z, Zaczarowana gra. Zarys dziejów polskiej fantastyki naukowej. Poznañ 1982, s. 217.
15
Kwestia swobody artystycznej twórców socrealistycznych i jej granic to problem tyle¿ delikatny, co skomplikowany. Przekracza on tematykê niniejszego szkicu. Warto jednak wspomnieæ, i¿
usprawiedliwianie jednostkowych decyzji pisarzy, by podporz¹dkowaæ siê wymogom systemu, zdaje siê raczej demonizowaniem potêgi socrealizmu ni¿ oddaniem sprawiedliwoci historii. Równie
krzywdz¹ca jest wszak¿e opinia T. B u c h o l z a (Maski socrealizmu. Res Publica 1988, nr 1,
s. 156): prawdziwy socrealizm, ten, który faktycznie istnia³, tworzyli nie ci najlepsi  odmawiano
im zreszt¹ wówczas wartoci  ale ca³e dywizje bezimiennych miernot.
13
14
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wojennej. Polska, bêd¹ca w orbicie wp³ywów Moskwy, zosta³a podporz¹dkowana
komunistycznej wizji kultury 16. Ponadto, jak zauwa¿y³ Smuszkiewicz, okres transformacji kraju i jednoczesnej przebudowy ustrojowej nie sk³ania³ do rozmylañ o
dalekiej przysz³oci ani do marzeñ o lotach na odleg³e planety, kiedy hic et nunc
nale¿a³o rozwi¹zywaæ problemy bie¿¹ce. Tym bardziej ¿e przed literatur¹ sta³y
inne zadania i innych od niej oczekiwano wartoci 17.
Socrealistyczny model kultury akcentowa³ optymizm, którego brak³o w twórczoci przedwojennych pisarzy. Tote¿ w czasach gdy  jak deklarowa³a Melania
Kierczyñska, bêd¹ca jednym z najbardziej wp³ywowych krytyków marksistowskich pierwszej po³owy lat piêædziesi¹tych  optymizm i pesymizm uczyniono
kategoriami klasowymi, niejako naturalne sta³o siê odrzucenie w¹tków nihilistyczno-dekadenckich. Dla uzasadnienia tezy o koniecznoci optymistycznej wizji przysz³oci Kierczyñska powo³ywa³a siê na fakt, i¿ wtedy po raz pierwszy proletariat
móg³ kszta³towaæ swój los, bêd¹c si³¹ zwyciêsk¹ 18. Jednoczenie za, co zrozumia³e, starano siê zapomnieæ o grozie wojny i okupacji. Znamienne pod tym wzglêdem pozostaj¹ s³owa Lema:
Mo¿na by powiedzieæ, ¿e zacz¹³em pisaæ utopie komunistyczne, jak Astronauci, dlatego
¿e by³o to nakazane. Nie, po prostu wychodz¹c ze straszliwej mierciononej wojny, ¿y³em
i mia³em ochotê widzieæ wiat lepszym i spodziewaæ siê, ¿e bêdzie lepszy 19.

Wobec przerwania tradycji literackiej zabrak³o w powojennej literaturze wzorów, do których mogliby odwo³ywaæ siê polscy autorzy fantastyki naukowej. Polityka ówczesnych decydentów, wskutek promowania poetyki realizmu socjalistycznego i deficytu reedycji, utrudnia³a dostêp do twórczoci Jerzego Brauna, Stanis³awa Ignacego Witkiewicza i innych autorów potencjalnie stanowi¹cych zaplecze
ideowe dla powojennej polskiej fantastyki naukowej. Nawet w przypadku literatury ni¿szych lotów (np. sensacyjno-fantastycznych romansów Antoniego Marczyñskiego) wtórny obieg antykwaryczny i jarmarczny nie zdo³a³ uchroniæ jej przed
skazaniem na niebyt czytelniczy. Do zaniku znajomoci fantastyki miêdzywojennej przyczyni³ siê w sposób istotny jeszcze jeden aspekt polityki kulturalnej wczesnych lat piêædziesi¹tych  selekcja zbiorów bibliotecznych 20. W rezultacie czystki
ksiêgozbiorów wiele utworów, nie zawsze wartociowych, za to poczytnych, przeznaczono na makulaturê 21.
W tej sytuacji autorzy powojennej fantastyki naukowej zmuszeni byli tworzyæ
16
Warto zauwa¿yæ, i¿ deklaracja nowej epoki w dziejach ludzkoci (czasów uto¿samianych
z komunizmem) by³a tematem nie tylko wyst¹pieñ partyjnych, lecz równie¿ twórczoci artystycznej.
Motyw dziejowego pocz¹tku w fantastyce naukowej aktualizowany by³ w niektórych tekstach jako
lot poza Ziemiê (Astronauci Lema), a nawet poza Uk³ad S³oneczny (Ob³ok Magellana tego¿ autora).
W powieci Sztaby Gie³da przestaje notowaæ czytelnikowi zaprezentowana zostaje epoka inicjuj¹ca
wszechwiatowy komunizm, w Katastrofie na S³oñcu Antarktydy Hollanka za  inicjacja globalnego przekszta³cania klimatu.
17
Zob. S m u s z k i e w i c z, Zaczarowana gra, s. 217.
18
M. K i e r c z y ñ s k a, O realizmie socjalistycznym. W zb.: O literaturze polskiej. Cz. 3. Wybór
i oprac. H. Z a w o r s k a. Warszawa 1982, s. 58. Pierwodruk w: Spór o realizm. Warszawa 1951.
19
Mówi Lem (fragment cie¿ki dwiêkowej filmu Przypadek i ³ad). Wybór M. O r a m u s.
Nowa Fantastyka 1991, nr 1, s. 6465.
20
Zjawisko to analizuje S. K o n d e k (Eksterminacja literatury popularnej. Oczyszczanie
ksiêgarñ i bibliotek powszechnych z ksi¹¿ek szkodliwych i wrogich w latach 19491954. W zb.:
Retoryka i badania literackie. Rekonesans. Red. J. Z. Lichañski. Warszawa 1998).
21
W myl odgórnej dyrektywy wycofano z bibliotek z dniem 1 X 1951 nastêpuj¹ce publikacje: B. Adamowicz, Triumf ¿ó³tych; S. Barszczewski, Czandu; F. Goetel  wszystkie utwory;
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na nowo koncepcjê science fiction. Dodatkowym problemem w wypracowaniu
dla niej poetyki by³ wspominany uprzednio w¹ski margines swobody artystycznej, jaki dla literatury przewidzieli decydenci partyjni. Nie powinien przeto dziwiæ
fakt nik³ego zró¿nicowania tematycznego tej prozy. Zarazem jednak trudno nie
dostrzec w owym fakcie pewnego paradoksu. Wszak fantastyka, ukazuj¹ca wiat
jutra, mia³a do odegrania w socrealizmie szczególn¹ rolê. Dziêki sytuowaniu czasu akcji w przysz³oci mo¿liwe by³o traktowanie postulatów komunizmu jako stanu
zaistnia³ego. Innymi s³owy, to, co w rzeczywistoci czytelnika pozostawa³o myleniem ¿yczeniowym, w wiecie utworu zmienia³o status z in spe na de facto.
Ambiwalentna pozycja fantastyki w kulturze socrealistycznej (z jednej strony,
fantastyka pozwala³a na krelenie wizji komunistycznej utopii aprobatywnej,
z drugiej  by³a nierozerwalnie zwi¹zana z literatur¹ popularn¹ Zachodu, g³ównie USA) wynika³a z uto¿samienia kultury ze zideologizowan¹ publicystyk¹. Boles³aw Bierut przemawiaj¹c podczas otwarcia radiostacji we Wroc³awiu (16 IX
1947) po raz pierwszy sformu³owa³ ideê kultury, w której dominowa³a funkcja
dydaktyczna, co uto¿samia³o wartoæ sztuki z podejmowaniem przez jej twórców aktualnej problematyki 22. Wyra¿one w owych s³owach oczekiwania dotyczy³y
równie¿ autorów fantastyki naukowej. Krel¹c optymistyczne obrazy przysz³oci
ukazywali oni wiat w pe³ni skomunizowany, zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ doktryn¹
polityczn¹. W myl kanonów sztuki socrealistycznej prezentowano  jak stwierdza³ Artur Hutnikiewicz  punkt widzenia i orientacjê ideow¹ partii robotniczej
jako kierowniczego orodka polityczno-spo³ecznej i kulturowej inspiracji 23. Fantastyce naukowej przypad³a szczególna rola przewidywania i analizowania prognoz spo³ecznych i naukowych oraz aktualnych postulatów politycznych jako stanu faktycznego w mniej lub bardziej odleg³ej przysz³oci 24.
Lektura socrealistycznych utworów fantastycznonaukowych pozwala na wyodrêbnienie trzech krêgów tematycznych fantastyki socrealistycznej: 1) walka
z systemem imperialistycznym (b¹d jego ostatnimi przedstawicielami); 2) opowieci uzmys³awiaj¹ce koniecznoæ zachowania czujnoci wobec zagro¿enia ze
strony imperializmu; 3) obrazy wietlanej przysz³oci.
Ka¿demu z wymienionych krêgów tematycznych mo¿na przypisaæ odwo³ania
T. Jeske-Choiñski  wszystkie utwory; E. Jezierski: A gdy komunizm zapanuje, Palê Moskwê, Wyspa
Lenina; J. £ada  wszystkie utwory; A. Marczyñski  wszystkie utwory; W. Niezabitowski: Huragan od Wschodu, Ostatni na Ziemi. Dodajmy, i¿ podobny los spotka³ powojenn¹ powieæ A. Ziemiêckiego Schron na Placu Zamkowym, mimo ¿e  wydawa³oby siê  spe³nia³a ona wszelkie kryteria stawiane przed twórczoci¹ socrealistyczn¹ (zob. Cenzura PRL: Wykaz ksi¹¿ek podlegaj¹cych
niezw³ocznemu wycofaniu 1 X 1951 r. Pos³owie Z. ¯ m i g r o d z k i. Wroc³aw 2002).
22
Zob. Materia³y do Studiów i Dyskusji z Zakresu Teorii i Historii Sztuki, Krytyki Artystycznej oraz Badañ nad Sztuk¹ 1952, nr 1, s. 9. Przemówienie to przyjê³o siê traktowaæ jako zapowied
stalinizmu w kulturze. Warto jednak¿e zwróciæ uwagê na opiniê P. P i e t r y c h a (Kaganiec ideologiczny z miesi¹ca na miesi¹c topnieje na naszych mordach albo quasi-odwil¿. O zapomnianym
epizodzie powojennego ¿ycia literackiego. W zb.: Literatura i ¿ycie artystyczne XIX i XX wieku.
Prace ofiarowane Profesorowi Zdzis³awowi Jerzemu Adamczykowi w roku Jubileuszu. Red. B. Utkowska, K. Jaworski. Kielce 2006, s. 254), wed³ug którego wyst¹pienie to mo¿na odczytywaæ jako z³owró¿bny sygna³ kierunku przemian polskiej kultury jedynie w szerszym i raczej póniejszym kontekcie.
23
A. H u t n i k i e w i c z, Od czystej formy do literatury faktu. G³ówne teorie i programy literackie XX stulecia. Warszawa 1995, s. 258.
24
Zob. B r z ó s t o w i c z - K l a j n, op. cit., s. 383.
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do innych gatunków literatury realistycznej: zmagania z si³ami zbrojnymi broni¹cymi interesów kapitalizmu nawi¹zuj¹ do tradycji literatury batalistycznej; opowieci o podstêpach imperialistów ewokuj¹ schemat typowy dla powieci szpiegowskiej lub (rzadziej) detektywistycznej w jej odmianie powieci milicyjnej;
obrazy wietlanej przysz³oci siêgaj¹ do tradycji utopii, najczêciej o charakterze
technicznym. Warto wszak¿e zaznaczyæ, i¿ o ile dwa pierwsze tematy by³y opracowywane zarówno w konwencji groteskowej, jak i realistycznej, o tyle obrazy
wietlanej przysz³oci prezentowano wy³¹cznie w poetyce realizmu.
Jednak¿e przywo³ywane tu paralele miêdzy fantastyk¹ a ró¿nymi nurtami literatury realistycznej to nie tylko próba znalezienia zbie¿nych punktów miêdzy twórczoci¹ popularn¹ a opowieciami o wiecie jutra. Uwiadomienie sobie owych
zbie¿noci wp³ywaj¹cych na schematy fabularne, po które siêgali ówczeni autorzy science fiction, pozwala na sytuowanie ich twórczoci w kontekcie literatury
popularnej oraz  co istotniejsze  literatury m³odzie¿owej. Kwestia ta dotyczy
zw³aszcza utopii socrealistycznych, bêd¹cych swoist¹ zbeletryzowan¹ wyk³adni¹
ziemskich rajów, do których zrealizowania d¹¿y³  w myl oficjalnej propagandy  system socjalistyczny. Literatura m³odzie¿owa jest dla fantastyki powsta³ej
w dobie socrealizmu istotnym punktem odniesienia. Tym bardziej ¿e twórczoæ
skierowana do m³odego czytelnika dost¹pi³a w polityce kulturalnej realnego socjalizmu szczególnej nobilitacji. Mia³a na to niew¹tpliwie wp³yw prymarna tutaj
funkcja wychowawcza, w zwi¹zku z czym ówczeni decydenci mogli wykorzystaæ do w³asnych celów dydaktyzm, cechuj¹cy twórczoæ adresowan¹ do niedojrza³ego odbiorcy 25. Socrealistyczna literatura skierowana do m³odzie¿y i doros³ych mia³a wszak podejmowaæ  choæ w ró¿ny sposób, adekwatny do mo¿liwoci
percepcji czytelnika  ten sam kr¹g zagadnieñ problemowych zwi¹zanych z walk¹
klasow¹ i budow¹ nowego ustroju. Jak pisa³ Grzegorz Lasota, ksi¹¿ki dla m³odzie¿y, tak jak ksi¹¿ki dla doros³ych, powinny przedstawiaæ ca³¹ skomplikowan¹
dialektykê ¿ycia, ca³y czu³y mechanizm walki klasowej 26. Zgodnie z ow¹ sugesti¹  utwory m³odzie¿owe powinny powielaæ schematy fabularne wystêpuj¹ce
w tekstach dla doros³ych, zarówno rodzimych, jak i (mo¿e nawet w wiêkszym
stopniu) inspirowanych wzorcami radzieckimi. Reprezentowane przez Lasotê wymagania stawiane przed literatur¹ m³odzie¿ow¹ mia³y niew¹tpliwie swe ród³a
w teorii pedagogicznej Antoniego Makarenki, który w r. 1938 (a wiêc w czasie,
gdy socrealizm zyska³ ju¿ w Zwi¹zku Radzieckim status jedynej dopuszczalnej
metody twórczej) postulowa³:
C e l e m n a s z y m, c e l e m r a d z i e c k i e j l i t e r a t u r y d l a d z i e c i p o w i nn o b y æ k s z t a ³ t o w a n i e h a r m o n i j n e j o s o b o w o  c i k o m u n i s t y c z n e j.
Literatura piêkna nie powinna rozwijaæ w dziecku jedynie wyobrani ani stawiaæ sobie
w¹skich zagadnieñ poznawczych.
[...] ka¿da nasza ksi¹¿ka powinna byæ polityczna 27.

Wprawdzie stanowisko to mo¿na potraktowaæ jako przejaw swoistego idealizmu lekturowego, by³o ono jednak zgodne z obowi¹zuj¹c¹ doktryn¹ polityczn¹.
25
Zob. R. W a k s m u n d, Niepokonany dydaktyzm. W: Od literatury dla dzieci do literatury
dzieciêcej (tematy  gatunki  konteksty). Wroc³aw 2000, s. 399.
26
G. L a s o t a, Kierunek natarcia. Szkice  recenzje  polemiki. Warszawa 1953, s. 119.
27
A. M a k a r e n k o, Dzie³a. T. 7. Prze³. I. P i o t r o w s k a, S. P o l l a k [i in.]. Warszawa
1957, s. 129. Podkrel. A. M.
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Dalej omówimy kolejno ka¿dy z wymienionych krêgów tematycznych fantastyki socrealistycznej.
Wojna z imperialistycznym najedc¹
Zmagania zbrojne opisywane na kartach fantastyki socrealistycznej prowadzone s¹ za pomoc¹ nowoczesnej, nierzadko pozostaj¹cej w fazie eksperymentu
broni. Oczywicie, obrazy wojny da³oby siê odnaleæ ju¿ w fantastyce miêdzywojennej (przyk³adami powieci z tego okresu, siêgaj¹cymi po w¹tek militarny, s¹
Czandu Stefana Barszczewskiego, Huragan od Wschodu Wac³awa Niezabitowskiego i wiat w p³omieniach Marczyñskiego). Wolno by siê pokusiæ o wskazanie
paralel miêdzy dwoma nurtami fantastyki militarnej  przedwojennej i socrealistycznej. Zaznaczmy jednak, i¿ owe powinowactwa s¹ tyle¿ n i e z a m i e r z o n e,
co najczêciej n i e  w i a d o m e. Wynikaj¹ raczej z analogicznej tematyki ni¿ z pragnienia, by wskazaæ na miêdzywojenne ród³a inspiracji.
Póniej spróbujemy zanalizowaæ wspólne cechy obrazów wojen kreowanych
w okresie Dwudziestolecia i w socrealizmie.
U j m o w a n i e p r e z e n t o w a n e g o n a k a r t a c h u t w o r ó w k o nf l i k t u w k a t e g o r i a c h h i s t o r i o z o f i c z n e j k o n s e k w e n c j i z d er z e n i a d w u o d m i e n n y c h s p o s o b ó w m y  l e n i a. W przypadku fantastyki Dwudziestolecia by³a to konfrontacja ras bia³ej i ¿ó³tej, nieuchronna w obliczu zmierzchu Zachodu. Oczywicie, duch Starego Kontynentu zwyciê¿a³
(najczêciej dziêki wysi³kowi polskich bohaterów), przez co zwyciê¿a³y te¿ wartoci, które reprezentowa³a zachodnia cywilizacja. Niekiedy jednak, jak w przypadku Triumfu ¿ó³tych Bogus³awa Adamowicza, ekspansja azjatycka by³a dla Europy szans¹ na odnowê duchow¹.
Twórcy fantastyki socrealistycznej aktualizowali problem konfrontacji antagonistycznych ideologii jako starcie miêdzy postêpowym komunizmem a wstecznym kapitalizmem. Co charakterystyczne, nie krelili w tym celu wizji zmagañ
futurystycznych, rozgrywaj¹cych siê kiedy w przysz³oci, lecz przywo³ywali
realny konflikt koreañski. Inn¹ cech¹ ró¿ni¹c¹ fantastykê militarn¹ przed- i powojenn¹ by³o odmienne roz³o¿enie akcentów fabularnych. Autorzy Dwudziestolecia k³adli nacisk g³ównie na ukazanie zmagañ; nierzadko przebieg bitwy stanowi³ wyodrêbnion¹ opowieæ w ramach tekstu (tak dzieje siê w przypadku Czandu
Barszczewskiego). Twórcy fantastyki socrealistycznej koncentrowali siê na ukazaniu tragedii ludnoci cywilnej, nie bior¹cej bezporednio udzia³u w walce, niemniej nie oszczêdzanej przez agresora.
Konfrontacja dwu sposobów postrzegania ról nauki i techniki  jako zagro¿enia (w kapitalizmie) i nadziei na lepsz¹ przysz³oæ (w komunizmie), stanowi³a
jednoznaczn¹ deklaracjê wiatopogl¹dow¹ ówczesnych twórców science fiction.
Wspó³brzmia³a z obowi¹zuj¹c¹ doktryn¹ polityczn¹, w myl której postrzegano
wiat jako podzielony na wrogów i przyjació³.
U k a z a n i e k o n s e k w e n c j i s i ê g n i ê c i a p o b r o ñ o s t a t e c zn ¹. W fantastyce miêdzywojennej zalicza³y siê do tej broni gazy bojowe; w literaturze socrealistycznej  broñ biologiczna. Jednak¿e w¹tek studiów nad mo¿liwo-
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ci¹ zu¿ytkowania do ró¿nych celów bakterii chorobotwórczych nie stanowi
w tym uwik³aniu samoistnego motywu, wystêpuje bowiem w roli s³u¿ebnej wobec
za³o¿onej idei tekstów: ukazanie prac nad broni¹ biologiczn¹ to¿same by³o z prezentacj¹ okrucieñstwa imperialistów, nie wahaj¹cych siê przed wykorzystaniem
jeñców wojennych do badañ nad skutecznoci¹ arsena³u biologicznego (doæ liczne opisy owych pseudonaukowych dowiadczeñ zawarte s¹ na kartach powieci
Bielickiego D¿uma rusza do ataku 28).
Konsekwencje owego wycigu zbrojeñ obrazuje Lem w Astronautach. Sceneria obcej planety jest tutaj jedynie pretekstem do ukazania mo¿liwego kresu cywilizacji ludzkiej. Mieszkañcy Wenus zginêli w bratobójczych walkach o dominacjê
w nowej ziemskiej kolonii.
Nietrudno w obrazie wojuj¹cych ze sob¹ frakcji cywilizacji wenusjañskiej
odnaleæ aluzjê do politycznej sytuacji Ziemi z okresu zimnej wojny  tej samej,
do której Lem powróci w groteskowej wersji w Podró¿y dwudziestej szóstej
z cyklu Dzienniki gwiazdowe. Dzieje siê tak, poniewa¿  jak zauwa¿a Andrzej
Stoff  mo¿na powieæ Lema odczytywaæ jako parabolê ideologiczn¹ o hipotetycznym wariancie przysz³oci Ziemi i jako przestrogê 29.
F i g u r a m ê ¿ a o p a t r z n o  c i o w e g o. Wiara w zwyciêstwo wartoci humanistycznych, jak¹ twórcy miêdzywojennej fantastyki katastroficznej zdawali siê g³osiæ  niejako wbrew kreowanym przez siebie obrazom zag³ady  przyczyni³a siê do wprowadzenia figury mê¿a opatrznociowego na karty opowieci.
Doæ czêsto nale¿a³ on do elity intelektualnej, wra¿liwoæ za na bol¹czki wspó³czesnoci sprawia³a, ¿e dobrze orientowa³ siê w zagadnieniach spo³eczno-politycznych. Jego aktywnoæ, nagradzana szans¹ na ocalenie, spowodowa³a, i¿ wiele
utworów miêdzywojennych ukazuj¹cych zmagania przysz³oci mo¿na traktowaæ
jako antykatastroficzne 30. Ich cech¹ wspóln¹ jest happy end.
Z uwagi na postrzeganie roli jednostki w marksistowskiej dialektyce historycznej, wspó³tworz¹cej doktrynê artystyczn¹ socrealizmu, m¹¿ opatrznociowy nie móg³ pe³niæ tak istotnej funkcji jak w fantastyce miêdzywojennej. Nie
oznacza to wszak¿e, ¿e autorzy prozy fantastycznej lat 19471955 ca³kowicie zrezygnowali z tej figury na rzecz prezentowania wysi³ków kolektywu. Jednostka
by³a wa¿na dla rozwoju fabu³y nie tyle dziêki w³asnym zaletom, ile dziêki temu,
¿e podejmowa³a dzia³anie inspirowana ideologi¹ socjalistyczn¹.
Dodajmy, i¿ w wersji groteskowej ten sam temat podejmuje S. L e m w opowiadaniu pt.
Kryszta³owa kula (W: Sezam. Warszawa 1954, s. 4849). Wizja programów badawczych prowadzonych przez instytut entomologiczny, dotycz¹cych g³ównie psychologii owadów, jest absurdalna: jeden z bohaterów utworu, Doktor Wheland, przez dwa lata przeprowadza³ dowiadczenia nad zachowaniem siê si³y bojowej, to znaczy pch³y, w rozmaitych warunkach.
29
A. S t o f f, Powieci fantastyczno-naukowe Stanis³awa Lema. Warszawa 1983, s. 39.
30
W sposób jeszcze bardziej wyrazisty sygnalizowan¹ tu kwestiê pozornego katastrofizmu
(antykatastrofizmu) widaæ w miêdzywojennych utworach prezentuj¹cych kataklizm o charakterze
kosmicznym (np. Ostatnia godzina J. Konczyñskiego lub Kiedy Ksiê¿yc umiera. Fantastyczna relacja z ¿ycia mieszkañców drugiego globu J. Brauna). Jak podkrela K. K ³ o s i ñ s k a (Katastroficzna odmiana powieci popularnej. W zb.: Katastrofizm i awangarda. Red. T. Bujnicki,
T. K³ak. Katowice 1979, s. 69), skonstruowane w ten sposób rozwi¹zanie fabularne pozwala czytelnikowi ufaæ w kosmiczn¹ sprawiedliwoæ. Choæ z jej mocy zginie spo³ecznoæ (zgodnie z prawem
nagrody i kary  zawsze ta, która nie wytworzy³a wartoci godnych zachowania), jednak ludzkoæ
ocaleje.
28
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Niezale¿nie od oceny estetycznej utworów z krêgu fantastyki socrealistycznej
 zwracaj¹ uwagê stereotypowoæ i nik³a inwencja w kreowaniu bohatera. A mia³
on w sztuce realizmu socjalistycznego istotne, rzec by mo¿na  kluczowe zadanie.
W³odzimierz Sokorski pisa³:
mówimy zupe³nie wyranie, ¿e sztuka i kultura demokracji ludowej zdolna jest ju¿ dzisiaj
pe³niæ funkcje ideologiczno-wychowawcze, to znaczy, ¿e nauka i sztuka winny siê ca³kowicie
w³¹czyæ w wielki proces kszta³towania nowego cz³owieka, cz³owieka epoki socjalizmu 31.

Tote¿ mimo dydaktycznych ambicji twórców literatury socrealistycznej bohater fantastyki socrealistycznej najczêciej nie spe³nia³ podstawowego kryterium,
którego uwzglêdnienie w literaturze nale¿y uznaæ za konieczne: nie potrafi³ zainteresowaæ odbiorcy swoimi losami ani sob¹.
K r e a c j a w r o g a j a k o p o s t a c i s t o j ¹ c e j n a n i ¿ s z y m s z c z eb l u r o z w o j u s p o ³ e c z n e g o. Dla autorów katastroficznej fantastyki miêdzywojennej wróg, choæ grony, pozostawa³ ³atwy do zdemaskowania i jednoznacznie okrelony  by³ nim wszak azjatycki barbarzyñca. Bohaterowie owych
utworów z niepokojem spogl¹dali przeto w kierunku Wschodu, jednak¿e nie mieli
powodów, by lêkaæ siê ukrytego zagro¿enia wewnêtrznego. Mieszkaniec Azji na
tyle bowiem odró¿nia³ siê wygl¹dem i zachowaniem od Europejczyków, by ci bez
trudu mogli go zdemaskowaæ.
W sztuce socrealistycznej  podobnie jak w popularnej powieci miêdzywojennej  figura wroga zajmowa³a szczególne miejsce; autorzy S³ownika realizmu
socjalistycznego zauwa¿aj¹, i¿ wróg jest nieusuwalnym sk³adnikiem ideologii komunistycznej 32. Owa wyj¹tkowoæ pozycji wroga wynika³a jednak¿e nie z faktu,
¿e adwersarz by³ (jak w fantastyce przedwojennej) liczniej reprezentowany.
W socrealizmie przeciwnik jest trudniejszy do zidentyfikowania; podstawy podzia³u na myoni nie stanowi ju¿ wszak przynale¿noæ do okrelonego krêgu
kulturowego lub rasa, lecz wyznawana ideologia. Z tego wzglêdu nieprzyjaciel
móg³ niepostrze¿enie przenikn¹æ do obozu postêpowego lub byæ wrogiem wewnêtrznym. W przypadku fantastyki socrealistycznej antagonist¹ jest wiêc, co
wynika z odmiennych za³o¿eñ ideologicznych, nie Azja, lecz Zachód i ci wszyscy,
którzy nie przyczyniaj¹ siê do rozwoju socjalizmu.
O potrzebie zachowania czujnoci w okresie walki klasowej przekonywa³ m.in.
Jakub Berman, podkrelaj¹c w jednym z wyst¹pieñ dydaktyczno-polityczny charakter literatury:
nie gardcie piórem i s³owem propagandzisty. [...] Dosiêgnijcie wasz¹ broni¹ ku³aka i spekulanta, szpiega i dywersanta, amerykañskiego pod¿egacza i neohitlerowca [...]. Poka¿cie wielkoæ naszych czasów 33.

Odpowiedzi¹ na ów apel mia³a byæ literatura socrealistyczna.
Lektura wiêkszoci utworów fantastycznonaukowych powsta³ych w latach
realizmu socjalistycznego wywo³uje odczucie, i¿ by³y one napisane przede wszystW. S o k o r s k i, Sztuka w walce o socjalizm. Warszawa 1950, s. 10.
Zob. W. T o m a s i k, Wroga klasowego, szkodnika obraz. Has³o w: S³ownik realizmu socjalistycznego, s. 396.
33
J. B e r m a n, Poka¿cie wielkoæ naszych czasów. Materia³y do Studiów i Dyskusji z Zakresu Teorii i Historii Sztuki, Krytyki Artystycznej oraz Badañ nad Sztuk¹ 1952, nr 1, s. 3637.
31
32
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kim (jeli nie jedynie) po to, by wyraziæ krytykê Zachodu en block (w szczególnoci USA). Od czasu gdy na zjedzie delegacji partii pañstw socjalistycznych
w Szklarskiej Porêbie w r. 1947 ¯danow wyg³osi³ referat, w którym podzieli³ wiat
na dwa obozy: socjalistyczny i imperialistyczny, Stany Zjednoczone sta³y siê dy¿urnym wrogiem socjalizmu 34. Co znamienne, Pawe³ Sowiñski na podstawie
analizy dokumentów zgromadzonych w Archiwum Akt Nowych doszed³ do wniosku, i¿ amerykañskich imperialistów nie prezentowano wprost jako wrogów
komunizmu, lecz jako zagro¿enie dla niepodleg³oci Polski. Wskutek tego nastêpowa³o znamienne przesuniêcie akcentów interpretacyjnych:
Kompromitacja przeciwników systemu mia³a dokonywaæ siê przez odwo³anie do uczuæ
narodowych, a nie wynikaæ z wiary w wiadomoæ rewolucyjn¹ adresatów [...] przes³ania 35.

Stany Zjednoczone, kwintesencja systemu kapitalistycznego, wystêpuj¹ na kartach fantastyki socrealistycznej jako kraj zacofany cywilizacyjnie i kulturowo, ogarniêty chaosem przemian. Równie prymitywna jest sztuka zachodnia, niekiedy 
jak w Ob³oku Magellana  uto¿samiana z pornografi¹.
Ulubion¹ metod¹ walki z wrogiem klasowym sta³a siê dla twórców ówczesnej
fantastyki naukowej satyra. W sposób karykaturalny ukazywani s¹ zw³aszcza reprezentanci wielkiego kapita³u. Oto jeden z nich w powieci Sztaby Gie³da przestaje notowaæ, Jim Hate (nazwisko to jest znacz¹ce: ang. hate  nienawiæ):
odziedziczywszy po ró¿nych babkach, ciotkach i wujkach milionowy maj¹tek, wyjecha³ do
Europy i po paru miesi¹cach pobytu w Monte Carlo powróci³ z powiêkszonym znacznie kapita³em zak³adowym, maj¹c na swym koncie kilkakrotne rozbicie banku w kasynie. [...] W Chicago [...] wygra³ [...] w karty ma³¹ hutê z kuni¹, walcowni¹ 36.

Nastawieniu na pragmatyzm dzia³ania towarzyszy bezwzglêdnoæ: w powieciach Bielickiego i Melcer amerykañsko-japoñscy imperialici nie wahaj¹ siê przed
przeprowadzaniem zbrodniczych dowiadczeñ na ludziach; w utworze ¯yckiego
Skradzione oczy tajne s³u¿by USA stoj¹ za porwaniem okaleczonego w nazistowskim obozie koncentracyjnym przyjaciela protagonisty, w powieci Sztaby za reprezentanci konsorcjów cynicznie chc¹ doprowadziæ do zniszczenia fabryki produkuj¹cej sztuczn¹ benzynê.
Lektura socrealistycznych utworów prezentuj¹cych konflikt zbrojny przekonuje, i¿ ufantastycznione opowieci o wojnie (najczêciej w Korei, lecz równie¿ 
jak w przypadku Lemowskich Astronautów  w Kosmosie) to swoista odmiana
fantastyki rozrachunkowej. W atrakcyjnej dla odbiorcy formie nie skrêpowanej
weryzmem, ale i dziêki rozbudowanemu systemowi odniesieñ do rzeczywistoci,
umo¿liwia zabranie g³osu na temat najzupe³niej wspó³czesny. Utwory te da³oby
siê równie¿ rozpatrywaæ jako odpowied na postulat Adama Wa¿yka, uto¿samiaj¹cego wartoæ literatury z jej zaanga¿owaniem siê w sprawy wspó³czesnoci
34
Informacja na temat referatu A. ¯ d a n o w a (opublikowanego pt. O sytuacji miêdzynarodowej w specjalnym dodatku do dziennika Komitetu Centralnego PPR, G³osu Ludu 1947, nr z 22 X)
 cyt. za: M. F i k, Kultura polska po Ja³cie. Kronika lat 19441981. Londyn 1989, s. 86.
35
P. S o w i ñ s k i, Komunistyczne wiêto. Obchody 1 maja w latach 19481954. Warszawa
2000, s. 68.
36
Z. S z t a b a, Gie³da przestaje notowaæ. Warszawa 1947, s. 23.
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(zw³aszcza w walkê z zachodnim militaryzmem). Poeta pisa³: Prawdziw¹ wartoæ poznawcz¹ i moraln¹ utworu literackiego poznaje siê po sile mobilizuj¹cej do
walki o pokój i przysz³oæ 37. Jednak¿e nakrelona przez Wa¿yka aktualizuj¹ca
perspektywa lektury, redukuj¹ca wymowê dzie³a literackiego do zdarzeñ rozgrywaj¹cych siê hic et nunc, sprawia³a, i¿ miejsce wartoci estetycznej zajmowa³a
dorana publicystyka (problem ten dotyczy oczywicie nie tylko  i nie przede
wszystkim  science fiction).
Fantastyka cudownego wynalazku
Chodzi tu o kr¹g tematyczny fantastyki socrealistycznej pozostaj¹cy w najcilejszych zwi¹zkach z powieci¹ produkcyjn¹, która siê wtedy pojawi³a. Bior¹c
pod uwagê charakter rekwizytu decyduj¹cego o fantastycznoci utworu, mo¿na
zaryzykowaæ tezê, i¿ ówczesna fantastyka cudownego wynalazku to szczególny
wariant literatury tendencyjnej, ukazuj¹cej problematykê produkcji. Termin powieæ produkcyjna stosujemy tu jednak zgodnie z definicj¹ Zbigniewa Jarosiñskiego, proponuj¹cego, by okrelaæ tym mianem nie tylko powieci o produkcji
sensu stricto, lecz równie¿ te, w których wystêpuje w¹tek wysi³ku kolektywnego,
nawet jeli nic nie zosta³o wyprodukowane 38. Jako przyk³ad utopii socrealistycznych mo¿na podaæ utwory: Gie³da przestaje notowaæ Sztaby, Schron na Placu
Zamkowym Ziemiêckiego oraz Topolnego i Czwartka Lema.
Rekwizyt pe³ni¹cy funkcjê cudownego wynalazku jest motywem niesamodzielnym (podobnie jak obraz wojny), staj¹c siê pretekstem do rozrachunków
z rzeczywistoci¹ pozaliterack¹.
Utopie jutra
Szczególna rola utopii wynika³a ze specyfiki doktryny polityczno-artystycznej realizmu socjalistycznego. Równie¿ sama utopia  traktowana jako formu³a
dyskursu spo³ecznego  pojmowana by³a wtedy w sposób specyficzny. Przede
wszystkim twórcy fantazji na temat wietlanej przysz³oci podporz¹dkowuj¹c
wizjê artystyczn¹ propagandowym has³om kreowali wiaty, w których postulaty
komunizmu zosta³y zrealizowane. Tymczasem dla klasycznej formu³y utopii  jak
zauwa¿a Witold Ostrowski  najistotniejsza by³a wtedy konfrontacja demonstrowanego w utworze wiata doskonale harmonizuj¹cego z czytelnicz¹, niedoskona³¹ rzeczywistoci¹ 39.
Fantastyka socrealistyczna pos³ugiwa³a siê wiêc raczej imitacj¹ utopii ni¿ utopi¹ sensu stricto. Mia³y na to wp³yw w³aciwoci spo³ecznej przestrzeni jêzykowej, poddanej manipulacji poprzez wprowadzenie nowomowy. Perswazyjno-wolicjonalny charakter jêzyka oficjalnych komunikatów sprzyja³ rozwojowi tych form
literackich i paraliterackich, w których rzeczywistoæ pozaliteracka i stosunek do
niej odbiorcy tekstu kultury by³y kszta³towane przez mylenie ¿yczeniowe. Ow¹
37
38
39

A. W a ¿ y k, Perspektywy rozwojowe literatury polskiej. Nowa Kultura 1950, nr 14, s. 1.
Z. J a r o s i ñ s k i, Nadwilañski socrealizm. Warszawa 1999, s. 101.
W. O s t r o w s k i, Has³o utopia. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1958, nr 1, s. 222.
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w³aciwoæ w dziele literackim osi¹gano przede wszystkim posi³kuj¹c siê has³ami
zamieszczanymi na kartach broszur propagandowych b¹d poprzez odwo³anie do
formu³y radzieckiej utopii aprobatywnej. Wed³ug Szymona Hrebendy:
Twórcom [...] wystarczy³o siêgn¹æ po odpowiednie podrêczniki i opatrzyæ je fabu³¹, by
w szybki sposób otrzymaæ gotow¹, propagandow¹ science fiction 40.

Wzmiankowana przez Hrebendê metoda twórcza nie pozostawa³a bez konsekwencji dla wartoci estetycznych utworu. Jak zauwa¿a Wojciech Tomasik 
w ramach refleksji nad perwazyjnoci¹ literatury socrealistycznej specyfika jej
jêzyka by³a postrzegana jako funkcja podporz¹dkowania siê wzorcom stylistycznym przejêtym ze rodków masowego przekazu. Ulegaj¹c dyktatowi publicystyki, twórcy powieci realizmu socjalistycznego rezygnowali z jêzykowej i stylistycznej autonomii dzie³a literackiego 41. W³aciwoæ tê mo¿na zaobserwowaæ
w tekstach nale¿¹cych do ró¿nych krêgów tematycznych fantastyki socrealistycznej (pamiêæ o tej cesze jest istotna zw³aszcza przy lekturze opisów zmagañ wojennych), jednak¿e szczególnego wydwiêku nabiera w twórczoci utopijnej. Motyw
naczelny powieci socrealistycznej  wielkie budowy socjalizmu  spotêgowany
by³ tu do monstrualnych rozmiarów. Jako przyk³ad zacytujmy Astronautów Lema:
W roku 2003 zakoñczone zosta³o czêciowe przelewanie Morza ródziemnego w g³¹b
Sahary [...]. W rok póniej [...] Miêdzynarodowe Biuro Regulacji Klimatów przesz³o od skromnych prób zmiany pogody, od kierowania chmur deszczowych i poruszania masami powietrza
do frontowego ataku na g³ównego wroga ludzkoci. By³ nim mróz, od setek milionów lat usadowiony wokó³ biegunów planety. Wieczne lody [...] mia³y raz na zawsze znikn¹æ 42.

Podobny temat  przekszta³canie klimatu  podejmuje Lem równie¿ w Ob³oku
Magellana oraz, analogicznie, Hollanek w Katastrofie na S³oñcu Antarktydy.
Dzisiejszy czytelnik pomys³y Lema i Hollanka mo¿e postrzegaæ jako absurdalne,
lecz nale¿y pamiêtaæ o ówczesnych nastrojach spo³ecznych. Budowy wielkich tam
rzecznych i nawadnianie pustynnych terenów wokó³ Morza Kaspijskiego, odwrócenie biegu Syr-Darii w ZSRR, industrializacja kraju zdawa³y siê ledwie wstêpem
do gruntownego przekszta³cania naturalnego rodowiska cz³owieka (a wiêc i klimatu) w niezbyt odleg³ej przysz³oci 43. Aby jednak owe zmiany by³y mo¿liwe,
nale¿a³o znieæ podzia³y narodowe i ideologiczne. Dlatego cech¹ wspóln¹ socrealistycznych utopii by³o ukazywanie komunizmu jako punktu, do którego maj¹
dojæ wszelkie systemy spo³eczne. To równie¿ cecha wspólna polskich i radzieckich utopii fantastycznonaukowych. Jednak¿e owe powinowactwa praktyki twórczej bywa³y nie tylko natury tak ogólnej jak kreowany obraz wiata po zwyciêstwie
komunizmu. Paralelny pomys³ wykorzystuj¹ Aleksy To³stoj w Aelicie (powieæ
40

s. 92.
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Co szczególne, owe prognozy przysz³ych zmian rodowiska nie by³y charakterystyczne jedynie dla prozy. Omawiaj¹c konwencje tematyczne polskiej poezji socrealistycznej W i l k o ñ (op.
cit., s. 41) zauwa¿a, i¿ motyw przekszta³cania przyrody da³oby siê rozpatrywaæ jako laudacyjny,
ilustruj¹cy wielkoæ nauki radzieckiej. Jest to zarazem wed³ug badaczki temat poetycki w tym sensie, ¿e chodzi³o o fantastyczne ³¹czenie rzeczy niemo¿liwych, bliskich poetyckiej oksymoronicznej
wyobrani.
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powsta³a w 1922 r.) oraz autorzy Zagubionej przysz³oci. Poszukuj¹c lekturowych
powinowactw nale¿y jednak zachowaæ szczególn¹ ostro¿noæ. Nie mo¿na przecie¿ zapominaæ, i¿ po raz pierwszy po wojnie utwór To³stoja opublikowano dopiero w 1956 roku. Nie ma natomiast wiadectw, i¿ Boruñ i Trepka znali Aelitê
z wczeniejszych wydañ rosyjskojêzycznych lub zrealizowanej w 1924 r. filmowej adaptacji.
Jaki obraz fantastyki wy³ania siê na podstawie lektury tekstów powsta³ych
w pierwszej powojennej dekadzie? Z pewnoci¹ w tamtym okresie nie uda³o siê
twórcom science fiction unikn¹æ flirtu z w³adz¹, choæ jednoczenie mieli wiêkszy margines swobody. Niekiedy wystarczy³a wszak  jak w przypadku Lemowskiego Ob³oku Magellana  czcza deklaracja, by fantazji przysz³oci nie poddano
mia¿d¿¹cej krytyce. Nie oznacza to, i¿ autorom obrazów wiata jutra pozostawiono pe³n¹ swobodê artystyczn¹, o czym przekona³ siê Lem, zmuszony do z³o¿enia samokrytyki pod naciskiem nieprzychylnych recenzji Astronautów 44. Jednak¿e rola fantastyki w kszta³towaniu nowej, komunistycznej kultury by³a tak niejasna, ¿e partyjni decydenci ograniczali siê tylko do nader ogólnikowych stwierdzeñ
o jej przydatnoci, jeli bêdzie to fantastyka postêpowa. Jako przyk³ad przywo³ajmy uwagi Hanny Kirchner:
sedno sprawy le¿y w tym, aby by³a to fantastyka zgodna z zasadami realizmu socjalistycznego.
[...] Chodzi o to, aby w fantazji, marzeniu nie przemycaæ pierwiastków wstecznej ideologii,
idealizmu, aby marzenie zwi¹zaæ z rzeczywistoci¹, aby wprz¹c je w s³u¿bê twórczego dzia³ania 45.

Nie nale¿y zapominaæ o kontekcie odbioru ówczesnej fantastyki naukowej,
wp³ywaj¹cym w istotny sposób na postrzeganie spo³ecznych funkcji tej literatury.
O tym, i¿ czytelnikom powstaj¹cej w latach 19471955 science fiction brakowa³o
znajomoci konwencji fantastycznonaukowej, wiadczy  niekiedy nader osobliwa  recepcja utworów ukazuj¹cych wiat przysz³oci. Jako przyk³ad przytoczmy
list do redakcji bêd¹cy reakcj¹ na opublikowanie przez Lema Ob³oku Magellana.
Jego nadawcy pisali:
Zadaniem ksi¹¿ki fantastycznonaukowej jest przede wszystkim popularyzacja nauki, podanie w sposób zajmuj¹cy jej najnowszych wyników i mo¿liwoci rozwoju. Ksi¹¿ka fantastycznonaukowa powinna zainteresowaæ m³odych i starych czytelników, u jednych wywo³aæ
44
Zob. np., co napisali na ten temat Z. W o  n i c k a (Nieco abstrakcyjny spór o Astronautów. Nowa Kultura 1952, nr 14): W ksi¹¿ce Lema uczeni, najlepsi przedstawiciele komunistycznego spo³eczeñstwa  ledwie co wiedz¹ o okresie walki, poprzedzaj¹cym ich wspania³¹ epokê.
[...] O wielkich bojownikach naszej epoki nie wspominaj¹ nigdy. Dlatego s¹ nieprzekonywaj¹cy
[...]. Astronauci  jest to utwór pisany z ogólnohumanitarnych pozycji, ale w³anie dlatego brak mu
ostroci i nie siêga on g³êbi prawdziwego humanizmu, oraz L. G r z e n i e w s k i (Niedotrzymana
obietnica. Jw.): Autor ka¿e wyznaæ m³odemu cz³owiekowi z roku 2003 ratuj¹cemu towarzysza
w niebezpieczeñstwie: »Kl¹³em i modli³em siê, ¿eby umar³, w kó³ko siê modli³em«. [...] Jak to, wiêc
cz³owiek epoki komunizmu bêdzie takim statycznym monolitem  chcia³oby siê wykrzykn¹æ z protestem. Naturalnie, my mo¿emy ledwie przeczuwaæ obraz tego cz³owieka, ale ¿e nie bêdzie on podobny do uczonych z powieci Lema  to wydaje siê nam pewne. Ten krótki przegl¹d zarzutów
pozwala na zorientowanie siê nie tylko w poziomie ówczesnej krytyki literatury fantastycznonaukowej, ale i w jej politycznych uwik³aniach.
45
H. K i r c h n e r, Marzenie  organizator dzieciêcego bohaterstwa. Nowa Kultura 1952,
nr 32, s. 10.
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chêæ do dalszych studiów, drugim daæ mo¿noæ rozszerzenia wiadomoci naukowych. W dobrych ksi¹¿kach fantastycznonaukowych fantazja jest tylko rodkiem prowadz¹cym do celu,
którym jest popularyzowanie nauki, a nie celem samym w sobie 46.

S³owa te wiadcz¹ tyle¿ o niezrozumieniu, co o braku akceptacji dla fantastyki
(czy mo¿e szerzej  literatury), uto¿samianej z gr¹ wyobrani. Stanowisko sygnatariuszy listu potêpiaj¹cego Lemowski Ob³ok Magellana  w konfrontacji z deklaracj¹ Kirchner  wydaje siê jeszcze bardziej ortodoksyjne: s¹ oni bowiem przeciwni nie tylko ideologicznemu wstecznictwu, lecz równie¿ brakowi naukowych
podstaw technologii prezentowanych w powieci.
Jak ca³a twórczoæ socrealistyczna, poddana dyktatowi polityki, fantastyka
tego okresu jest dzi zjawiskiem martwym artystycznie. Literatura ta, naznaczona
piêtnem doranoci, nie wnios³a do fantastycznonaukowego imaginarium niczego
wartociowego, co wesz³oby do historii science fiction. Przejmuj¹c gotowe wzorce fabularne i bohaterów z ówczesnej prozy realistycznej, dostosowywa³a je do
potrzeb fantastycznonaukowej scenerii b¹d  jak w wypadku utopii  stan postulowany (tj. wszechwiatowe zwyciêstwo komunizmu) opisywa³a jako maj¹cy zaistnieæ w niezbyt odleg³ej przysz³oci. Za nie wyra¿on¹ wprost, lecz nader dobitn¹
ocenê mia³koci fantastyki socrealistycznej nale¿y uznaæ decyzjê Marka Kubali 
redaktora jedynej obecnie antologii prezentuj¹cej dorobek twórców rodzimej fantastyki powsta³ej w latach piêædziesi¹tych  by pomin¹æ teksty sprzed 1956 roku 47.
Równie¿ autorzy ówczesnej science fiction minimalizuj¹ swoj¹ rolê w utrwalaniu
nowego porz¹dku, jak Melcer i Bielicki, zaprzestaj¹ tworzenia ufantastycznionych opowieci o walce z imperializmem b¹d  jak Lem  bagatelizuj¹c w³asny
dorobek artystyczny i dystansuj¹c siê wobec niego. Po latach, w rozmowie ze
Stanis³awem Beresiem, autor Astronautów stwierdza³:
W Sezamie jest kilka opowiadañ, które z ducha i poetyki s¹ najbardziej socrealistyczne
w moim dorobku. Nie dlatego, aby tam byli ku³acy albo agenci zachodnich wywiadów, ale ze
wzglêdu na wyj¹tkowy wrêcz nastrój idylli.
[...] To jest takie niedobre, ¿e szkoda nawet s³ów 48 .

W rozmowie z Beresiem nie wspomina Lem o tym, lecz uwa¿ny czytelnik
Dzienników gwiazdowych dostrze¿e woltê, jak¹ wykona³ pisarz rezygnuj¹c z publikacji zamieszczonej w nich pierwotnie Podró¿y dwudziestej szóstej. W póniejszych wydaniach jest ona okrelona mianem apokryfu 49. Ów odautorski dystans
Lema do w³asnego dzie³a by³ zapewne równie¿ przyczyn¹ wieloletniego braku
wznowieñ Astronautów (po r. 1972 ukaza³o siê zaledwie jedno wydanie  w 2004)
i Ob³oku Magellana (jedna publikacja po r. 1970). Zaledwie dwóch edycji (w latach 1954 i 1955) doczeka³ siê tom opowiadañ Sezam.
Przeto na ironiê losu zakrawaj¹ s³owa kodyfikatora doktryny realizmu socjalistycznego:
wa¿ne jest przede wszystkim nie to, co siê w danej chwili wydaje trwa³e, ale zaczyna ju¿
46
A. E m p a c h e r [i in.], O powieciach Stanis³awa Lema. Nowa Kultura 1955, nr 7, s. 7
(rubryka Korespondencja).
47
M. K u b a l a, Fantastyka 50. Warszawa 1990. Jedynym opowiadaniem, w którym mo¿na
dostrzec zwi¹zki z fantastyk¹ socrealistyczn¹, s¹ Skradzione oczy L. ¯ y c k i e g o (s. 182187).
48
S. B e r e , Rozmowy ze Stanis³awem Lemem. Kraków 1987, s. 28.
49
Zob. S. L e m, Dzienniki gwiazdowe. Wyd. 4, rozszerzone. Warszawa 1971, s. 5.
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obumieraæ, lecz to, co powstaje i rozwija siê [...], albowiem wed³ug metody dialektycznej to
tylko jest niezwyciê¿one, co powstaje i rozwija siê 50.

Wystarczy³o kilka lat, by to, co zdawa³o siê trwa³e, sta³o siê anachronizmem
skazanym na zapomnienie.
Abstract
ADAM MAZURKIEWICZ
(University of Lodz)

CAPITALISM IN RETREAT.
ON SOCIALIST REALISM EPISODE OF POLISH SCIENCE-FICTION
Science fiction potentially well writes in the literature created in accordance with the pattern of
socialist realism. Building the images of tomorrow, it can depict the real states as actual ones, which
are ideologically postulated as future projects. At the same time, it expresses the optimism seen as
a political and a class category. Moreover, directed particularly to the young, science fiction has the
ability to model a new reader and, as a result, a new man.
Contrary to its potential utility, science fiction in socialist realism was hardly present, and
decision-makers were interested in it only to a slight degree. Schematism of the texts and oftentimes
slenderness of artistic values resulted from the breaking with the continuity of literary tradition:
absence of any bounds with high and popular literature in the II Republic of Poland, while
documents on the reader reception point out at the disorientation about the nature of science-fiction,
erroneously identified with science popularization.
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