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W: Krzysztof Brzechczyn (red.), Oblicza komunistycznego zniewolenia. Między nauką a lite
raturą. (Studia i materiały poznańskiego IPN, t. 6). Poznań, Instytut Pamięci Narodowej, 2009, 
s. 143-160
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OBRAZ ROZKŁADU TOTALITARNEGO 
SYSTEMU ZNIEWOLENIA W POLSKIEJ LITERATURZE 

NURTU FANTASTYKI SOCJOLOGICZNEJ 
LAT SIEDEMDZIESIĄTYCH I OSIEMDZIESIĄTYCH

i

W niniejszym artykule pragnę się przyjrzeć kilku wątkom obecnym w polskiej litera
turze fantastycznej lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych z nurtu tzw. fantastyki socjo
logicznej. Był to kierunek specyficznie polski, w tym sensie, że wykreował pewien kanon 
doboru tematów i sposób („metodologię") kreacji światów przedstawionych, niespotyka
ne w ówczesnej światowej literaturze fantastycznej. Znakiem rozpoznawczym tego nurtu 
był obraz społeczeństwa zniewolonego przez reżim totalitarny, świadomie upodabniany 
do reżimów państw realnego socjalizmu. Wykreowanie takiej wizji wymagało rzetelnego 
odtwarzania elementów konstytuujących ład społeczny, charakterystycznych dla społe
czeństw zniewolonych.

Wśród okoliczności, które wpłynęły na jednorodność tematyczną, wskazać można 
kilka najważniejszych:

-  cenzurę, która silnie ograniczała zarówno naukowe, jak i literackie próby opisu 
rzeczywistości społecznej późnego PRL,

-  przyspieszenie zmian u podstaw struktury społecznej PRL, zarówno gospodarczej 
(efektowna polityka gierkowska i jej jeszcze efektowniejsze załamanie się), jak 
i ideologiczno-politycznej (Solidarność i stan wojenny);

-  specyficzną kondycję samego gatunku literatury SF, która za sprawą Stanisława 
Lema1 w Polsce nie ustępowała jakością literaturze światowej, zarazem jednak 
cierpiała z powodu zaszufladkowania jako gatunek „niepoważny", li tylko rozryw
kowy, względnie popularyzatorski; to zakwalifikowanie było jednak dobrą ochroną 
przed okiem cenzora.

1 Celowo pomijam w artykule analizę twórczości beletrystycznej Stanisława Lema. Pomimo całego bo
gactwa obserwacji socjologicznych w jego twórczości, wydaje się, że dominująca jest refleksja nad humani
stycznymi kontekstami postępu technicznego, w szczególności „epistemologią" poznawania obcości i rolą etyki 
w obliczu zbliżającego się społeczeństwa cybernetycznego. Wskazane wątki widać najwyraźniej w Dziennikach 
gwiazdowych. Jedynym dziełem, które ewentualnie można przyrównywać do powieści omawianego nurtu, jest 
Wizja lokalna (1983). Do tego tematu powrócę w konkluzji artykułu.
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Na takim gruncie wyrosła twórczość Janusza A. Zajdla. U progu lat osiemdziesią
tych autor konwencjonalnych opowiadań fantastycznych zmienia diametralnie obszar 
zainteresowań twórczych i powieścią Cylinder van Troffa zapoczątkowuje nowy kieru
nek w polskiej literaturze -  nurt fantastyki socjologicznej, której wyróżnikiem jest wielo
stronne eksplorowanie natury społeczeństw zniewolonych systemami władzy totalitarnej. 
Postać Zajdla wymaga krótkiego przybliżenia. Urodzony w 1938 r., z wykształcenia był 
fizykiem jądrowym. Jego wielką pasją było popularyzowanie osiągnięć techniki. Gwał
towny zwrot w zainteresowaniach twórczych był wynikiem burzliwych wydarzeń zarów
no w życiu publicznym, jak i osobistym pisarza. Reorganizacja Centralnego Laboratorium 
Ochrony Radiologicznej i choroba pozwalały mu więcej czasu poświęcać pisarstwu i na
wiązać żywsze kontakty ze środowiskiem pisarzy fantastyki. Angażował się też politycznie 
-  aktywnie popierał Solidarność, był współzałożycielem komisji zakładowej i drukował 
utwory w drugim obiegu2.

Wokół Zajdla grupuje się grono pisarzy o podobnej wrażliwości i pokrewnych zainte
resowaniach. Jego powieści i osobista postawa stają się źródłem inspiracji w szczególno
ści dla Edmunda Wnuka-Lipińskiego (ur. 1944), Macieja Parowskiego (ur. 1946) i Marka 
Oramusa (ur. 1952).

Śmierć Janusza Zajdla w 1985 r. zbiega się z końcem okresu rozkwitu nurtu fantastyki 
socjologicznej. Jak trafnie zauważył Jacek Dukaj: „ostatnie z kontrujących socjalistyczne 
realia powieści SF w rodzaju Wybrańców bogów Rafała Ziemkiewicza czy Trzech dni do 
Meorii [taki zapis w oryginale -  M.Z.] Marka Oramusa ukazywały się już w nowej rzeczy
wistości, bijąc swoimi alegoriami i aluzjami w pustkę"3. Nie bez słuszności Dzień drogi 
do Meorii określa się powieścią podsumowującą wątki socjologiczne polskiej fantastyki. 
Charakterystyczne jest, że pisarz młodego pokolenia Rafał A. Ziemkiewicz (ur. 1964), 
debiutujący jeszcze pod przemożnym wpływem twórczości Zajdla, już na początku lat 
dziewięćdziesiątych odcina się od tematyki totalitarnej i zaczyna tworzyć w konwencji 
cyberpunkowej political fiction.

II

Zastanówmy się, jak procedury poznawcze „naukopodobne", a konkretnie literatura, 
mogą wspierać analizę stricte naukową w drodze do formułowania modeli społeczeństw. 
Trzeba cały czas pamiętać, że omawiani pisarze obdarzeni byli samoświadomością ce
lów swego pisarstwa. Efektownie wyraził to Janusz Zajdel, który w jednym z wywiadów 
przyrównał swe powieści do „modelowego boksowania się z rzeczywistością"4. Było to 
ważne stwierdzenie, gdyż u czytelników, a później krytyków silna była zawsze tendencja 
do alegorycznego, ezopowego odczytywania jego dzieł i analizowania ich z perspek
tywy gatunkowej satyry politycznej i „gry" pisarza z cenzurą. Jest to w dużej mierze 
prawda, lecz nas omawiana literatura interesuje jako narzędzie diagnozowania realiów 
społeczeństw zniewolonych. Z  kolei Edmund Wnuk-Lipiński wspominał po latach: „Wir 
pamięci powstał właśnie dlatego, że używając -  nazwijmy to »socjologicznych« środków 
wyrazu nie byłem w stanie przekazać tego, co dręczyło mnie pod koniec lat 70. [...] SF 
dawała większe możliwości, [mogłem] dzięki niej powiedzieć więcej i ostrzej"5.

2 Zob. szerzej: R. Klementowski, Modelowe boksowanie ze światem. Polska literatura fantastyczna na 
przełomie lat 70. i 80., Toruń 2003, s. 118 i nast.

3 J. Dukaj, Wyobraźnia po prawej stronie, cz. I [w:] www.ksiazki.wp.pl.
4 Zob. R. Klementowski, Modelowe boksowanie..., s. 160.
5 Ibidem, s. 241.
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Celem niniejszego tekstu jest przeanalizowanie jednego z poruszanych w fantastyce 
socjologicznej wątków -  dynamiki ewolucji społeczeństwa totalitarnego. Spróbuję wska
zać sposoby ujmowania tego wątku na sposób modelowy, tj. poprzez wprowadzanie 
założeń modelujących (konstytuujących) opisywane społeczeństwo i konsekwentne opi
sywanie dynamiki zmian społecznych (konsekwentne, czyli respektujące założone przez 
pisarza prawidłowości). Rodzi się pytanie, czy i w jakim stopniu modele literackie przy
stawały bądź różniły się od rzeczywistości „prawdziwych" państw realnego socjalizmu. 
Odpowiedź jest niełatwa i zależy od przyjęcia określonych założeń teoretycznych. Warto 
tu porównać dwie idee -  deformatywną koncepcję kultury Leszka Nowaka i teoretyczną 
refleksję Stanisława Lema nad modelowaniem w literaturze fantastycznej.

Modelowanie, tak jak je rozumieli omawiani pisarze SF, przypomina do pewne
go stopnia „fikcjonalizację" w definicji Leszka Nowaka. Co ciekawe, możliwe jest też 
zgrubne utożsamienie fikcjonalizacji z pewną ideą, swoistym literackim modus operandi 
(a właściwie modus scribendi) sformułowanym przez Stanisława Lema.

Idea teoriopoznawcza Nowaka wyrasta z refleksji nad metodą idealizacji i konkrety
zacji. Pomysł -  bazujący na ułożeniu podstawowych procedur deformacyjnych zgodnie 
z osiami układu kartezjańskiego i wpisanie weń, na bazie krzyża świętego Jerzego, po
chodnych procedur deformacyjnych -  w pierwotnej formie został sformułowany (zobra
zowany graficznie) przez Nowaka w korespondencji z Andrzejem Falkiewiczem6:

______________________ Obraz rozkładu totalitarnego systemu zniew olenia______________________

Pominę szczegóły techniczne konstrukcji i zilustruję ideę na poglądowym przykła
dzie.

Wyobraźmy sobie konia.
Możliwe są rozmaite intelektualne ćwiczenia na tak pomyślanym obiekcie, operacje, 

które mogą przybrać postać opisu, dajmy na to:

1) konia powiększonego, np. „koń wielkości słonia" (mityzacja lub, według innego 
określenia -  potencjonalizacja dodatnia);

2) konia pomniejszonego, np. „koń wielkości psa" (ideacja lub, według innego okre
ślenia -  potencjonalizacja ujemna);

3) konia z dodanym jakimiś atrybutem (cechą) nieistniejącym w rzeczywistości, 
np. „koń ze skrzydłami", czyli po prostu pegaz (transcendentalizacja);

4) konia z pominiętymi pewnymi cechami istniejącymi rzeczywiście, np. „siła pocią
gowa o mocy iluś watów i o takim, a takim zużyciu owsa" (abstrakcja, późniejsze 
określenie tej procedury to redukcja).

Sama idea jest, jak sądzę, jasna. Nowak wyróżnia także procedury pochodne -  złoże
nia wyżej wskazanych procedur deformacyjnych (1)-(4). Pominę prawą stronę schematu

6 Zob. A. Falkiewicz, Jeden i liczba mnoga, Wrocław 1989, s. 120 i nast.
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i wskażę konkretnie na procedury „idealizacji" i „fikcjonalizacji". Przez idealizację rozu
mie się złożenie procedur minimalizowania natężeń cech i zarazem redukowania pew
nych właściwości modelowanego obiektu (jest to fundament idealizacyjnej teorii nauki). 
Natomiast procedura fikcjonalizacji to złożenie procedur maksymalizowania natężeń 
pewnych cech i zarazem pomijania (redukowania) pewnych właściwości rzeczywistości.

Zastanówmy się, jak obie procedury realizują się w narracji. W  dyskursie naukowym 
wypracowano charakterystyczny modus wprowadzania założeń idealizujących (np.: „roz
patrzmy gaz doskonały", „w warunkach próżni absolutnej", „weźmy pod uwagę ciało do
skonale czarne" itd.). W literaturze fikcjonalizację realizować można w praktykach opi
sów, w których wskazuje się na wybrane cechy opisywanego obiektu, a nadto wskazane 
cechy podlegają przerysowaniu (przy wykorzystaniu środków wyrazu artystycznego).

Zadać teraz trzeba kolejne pytanie: czy za pomocą tak prowadzonej narracji można 
uzyskać efekt „poznawczy" podobny do efektu modelowania w naukach społecznych? 
Oddajmy tu głos Stanisławowi Lemowi, który w zbiorze esejów Fantastyka i futurologia 
(1970) pisał następująco7: „[...] Nie należy tedy od razu stawiać pytań i organizować 
doświadczeń myślowych w czysto moralnym porządku, lecz stać się empirykiem -  bu
downiczym światów po prostu konstruowanych, podług całości naszej dobrej wiedzy 
możliwych [...]. Nasuwa się wówczas koncepcja wprowadzania w to pole semantyczne 
metod cybernetycznego modelarstwa".

Rolą pisarza empiryka jest, cytując dalej Lema: „[...] analizować trajektorie takich 
wymodelowanych społeczeństw wieloaspektowo, poddawać podobne organizmy pseu- 
dospołeczne działaniu różnych czynników zakłócających ich równowagę, wymyślać więc 
wynalazki i odkrycia nie istniejące, dociekać skutków ich upowszechnienia itd."

Takie jest credo pisarza, natomiast ocena ówczesnej (1970) kondycji literatury SF 
jest krótka i dobitna: „Na wszelkie najbardziej monstrualne aberracje [...] fantastyka ta 
niejednokrotnie sobie pozwala -  lecz na wypróbowanie, w nazwanym trybie, struktur, 
co mogłyby służyć za znośne mieszkania planetarne dla ludzkości, jakoś się nie zdobyła. 
Tym to dziwniejsze, że w powyższym generalnym podejściu kryje się bezlik literackich 
możliwości".

Nie popełnię chyba nadużycia, gdy sparafrazuję główną ideę Lema w języku za
proponowanym przez Leszka Nowaka. W  zamyśle Lema zadaniem pisarza, gdy zabiera 
się za „socjoinżynierię", jest badanie wpływu rozmaitych czynników na zachowanie się 
skonstruowanego modelu społeczeństwa. By uwidocznić wpływ tychże czynników, ich 
natężenie jest (odwrotnie niż w modelowaniu naukowym) wzmacniane. Efekt poznaw
czy uzyskuje się poprzez dorozumiane (pozostawiane czytelnikowi) zestawienie modelu 
fikcjonalnego z obrazem świata realnego.

Stawiam w tym miejscu tezę, że w utworach nurtu polskiej fantastyki socjologicznej 
autorzy umiejętnie zastosowali dyrektywę „metodologiczną" Lema i opisane przez nich 
społeczeństwa nie były „monstrualnymi abberacjami", ale świadomie konstruowanymi 
deformacjami społeczeństw realnego socjalizmu. W opisywanych społeczeństwach auto
rzy wprowadzali w wyolbrzymionym natężeniu pewne czynniki, by następnie przyjrzeć 
się globalnym skutkom społecznym takiej „socjoinżynierii".

Poniżej analizuję kilka najważniejszych powieści nurtu socjologicznego pod kątem 
występującego w nich motywu dynamiki systemów totalitarnych. Spoglądam na omawia
ne dzieła jako na konceptualizacje literackie (obrazy), modelujące i poddające analizie

7 Por. J. Jarzębski, Wszechświat Lema, Kraków 2003, s. 61 i nast.
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mechanizmy funkcjonowania PRL, czy szerzej -  ustroju realnego socjalizmu. Szczególnie 
zwracać będę uwagę na sposób wprowadzania deformacji (czynników w wyolbrzymio
nym natężeniu) do opisów społeczeństw. Dzieła analizuję według następującego klu
cza:

(1) zarys metod fabularnego wprowadzania modelu społeczeństwa do powieści (ele
menty świata przedstawionego);

(2) zidentyfikowanie odniesień literackich do rzeczywistości społeczno-politycznej 
ustrojów realnego socjalizmu i wskazanie, jakie elementy podlegają wyolbrzy
mieniu oraz

(3) zrekonstruowanie głównych tez dotyczących dynamiki modelowanych ustrojów 
totalitarnych, czyli swoistych, literackich prognoz przyszłego rozwoju wydarzeń 
w państwach realnego socjalizmu.

III

DIAGNOZA 
Janusz A. Zajdel, Wyjście z  cienia (1978)8

(1) Akcja powieści Wyjście z cienia rozgrywa się na Ziemi w nieodległej przyszło
ści. Osią fabuły są sceny z życia społeczności Ziemian pod rządami tajemniczej rasy 
kosmitów -  Proksów. Historię stosunków ziemsko-proksowskich poznajemy kilkutoro- 
wo -  w wersji oficjalnej, przekazywanej uczniom na lekcjach historii, ze wspomnień 
nielicznych żyjących naocznych świadków przybycia Proksów, a także z dociekań histo
ryków, którzy starają się zrekonstruować faktyczny przebieg zdarzeń. W wersji oficjalnej 
(szkolnej) Proksowie przybyli na Ziemię, by pomóc odeprzeć napaść innej, agresywnej 
rasy kosmitów. Pomoc była skuteczna, a wdzięczni Ziemianie poprosili wybawców (góru
jących nad Ziemią technologicznie) o zreformowanie stosunków społecznych. Proksowie 
ochoczo wprowadzili całkowicie sztuczny podział polityczny na „państwa" w kształcie 
kwadratów z jednakowymi strukturami politycznymi i silnie zetatyzowanymi stosunka
mi społeczno-gospodarczymi. Władzę sprawują w kwadratach samorządy, a Proksowie 
monitorują porządek na powierzchni planety ze stacji orbitalnych. Tyle głosi wersja ofi
cjalna. W  rzeczywistości bowiem -  jak odkrywa grupa naukowców działająca potajem
nie -  Proksowie wyolbrzymili zagrożenia zawisłe nad Ziemią, a udzielona pomoc była 
pretekstem do wprowadzenia rządów za pośrednictwem spolegliwych, marionetkowych 
samorządów. Celem kosmitów jest wyzysk ekonomiczny planety -  dotkliwy, ale dający 
się wytrzymać, gdyż surowce im potrzebne są tylko częścią ziemskiej produkcji.

(2) Świat Wyjścia z cienia jest w oczywisty sposób aluzją do pozycji PRL w systemie 
państw satelickich Związku Radzieckiego. Głównymi elementami modelu są:

-  przewaga technologiczna (tj. militarna) najeźdźców;
-  uzasadnianie sprawowania „opieki" względami historycznymi (tu czytelna aluzja 

do antyhitlerowskiej propagandy PRL, gdzie Armia Czerwona to „wyzwoliciele") 
i ideologicznymi (równie czytelna aluzja do doktryny komunizmu jako panaceum 
na wszelkie problemy społeczne);

8 W nawiasach podaję daty powstawania dzieł. Boje z cenzurą wielokrotnie przyczyniały się do opóźnień 
w publikowaniu omawianych powieści, a także do zmian redakcyjnych, zagadnienia te zasługują jednak na 
osobne opracowanie.
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-  rządzenie przy pomocy marionetkowych polityków;
-  rozbudowane służby porządkowe i umiejętne podsycanie strachu przez tworzenie 

obozów pracy dla kontestatorów nowego ładu;
-wykorzystanie szkoły jako podstawowego instrumentu zniewalania duchowego (in- 

doktrynowania);
-  relacja gospodarcza przypominająca neokolonialny wyzysk, który przybiera postać 

dostaw surowców za bliżej nieokreślone korzyści zwrotne.

(3) Zajdla interesują postawy społeczne wobec wskazanego systemu zniewolenia. 
W powieści obserwujemy procesy odbudowywania autonomicznych więzi społecznych. 
Etatyzacja więzi społecznych odbywa się poprzez przymus faktyczny (uzbrojone patro
le Proksów), przymus zinstytucjonalizowany (prawo) i indoktrynację (w szkołach dzie
ci uczą się na pamięć oficjalnie zaaprobowanych formułek). Motorem odnawiania się 
więzi autonomicznych jest u Zajdla ludzka ciekawość -  ludzie chcą znać prawdę i to 
pcha ich do działań wymierzonych przeciwko systemowi. W  książce ukazane jest to na 
przykładzie głównego bohatera, który po niezdaniu w szkole sprawdzianu z historii naj
nowszej odkrywa w rozmowach z poznanymi naocznymi świadkami prawdziwe oblicze 
systemu. Bliżej analizowaną grupą społeczną są naukowcy. Zajdel w uszczypliwy sposób 
wytyka im „reżimowy" konformizm i serwilizm, pokazuje jednak również rodzenie się 
nieoficjalnej grupy badaczy, którzy w ukryciu, mozolnie i drobnymi krokami odkrywają 
rzeczywiste oblicze systemu zniewolenia.

Powieść Wyjście z cienia nazwać można diagnozą społeczeństwa (semi)totalitarnego, 
którego władcy utrzymują wysoki stopień zniewolenia (etatyzując wiele pól aktywności 
społecznej), w którym jednak istnieją możliwości odradzania się więzi autonomicznych. 
Zajdel ukazuje na przykładach oba mechanizmy, jednak nie wykorzystuje ich jako punktu 
wyjścia do globalnej analizy dynamiki społecznej -  w szczególności pomija zagadnienie 
rewolucji jako konsekwencji istnienia układu zniewolenia. W  nagłym zwrocie fabular
nym przenosi czytelnika na planetę ojczystą Proksów, gdzie okazuje się, że zniewolenie 
Ziemi dokonało się za sprawą działającej na własną rękę grupy eksploratorów, którzy 
fałszowali obraz stosunków ziemskich przesyłany w raportach na ojczystą planetę. Wła
dze Proksów, odkrywszy prawdę, wiedzione poczuciem sprawiedliwości intergalaktycz- 
nej postanawiają niezwłocznie wycofać wojska z Ziemi. W  zakończeniu książki Zajdel 
przedstawia przewrotnie stan euforii Ziemian, połączony z refleksją nad tym, jak trudne 
jest odbudowanie struktury społecznej i zapewnienie ładu w sytuacji nagle odzyskanej 
wolności.

(A)MORALNOŚĆ ZNIEWOLENIA -  ANTROPOLOGIA WŁADZY 
Janusz A. Zajdel, Ca/a prawda o planecie Ksi (1979-1980)

(1) W  powieści Ca/a prawda o planecie Ksi Zajdel eksploruje temat antropologicznych 
i psychologicznych podstaw fenomenu władzy. Osią fabuły są dzieje grupy ziemskich ko
lonizatorów na odległej planecie Ksi. Osadników przewożono w stanie hibernacji, a ak
tywna na pokładzie statku kosmicznego była jedynie załoga. Grupa jej członków zbunto
wała się przeciw rozkazom z Ziemi i po dotarciu na planetę Ksi ukryła cały zapas broni, 
żywności i narzędzi, by potem stopniowo wybudzać kolonistów. Rebelianci utworzyli 
kastę władców, używających dowolnie zgromadzonych zapasów i panujących nad liczną 
rzeszą całkowicie zdanych na ich łaskę osadników. Duże oddalenie Ksi od Ziemi umoż
liwiło Zajdlowi rozbicie akcji powieści na dwie sekwencje -  jedną opisującą (w formie 
retrospektywnych dociekań załogi misji ratunkowej z Ziemi) wydarzenia mające miejsce
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w początkowym etapie tworzenia się społeczności planety Ksi, i drugą -  przedstawiającą 
efekt ewolucji układu społecznego na przestrzeni dwóch, trzech pokoleń (50 lat).

(2) Wizję społeczeństwa planety Ksi można sparafrazować z dwóch odmiennych 
perspektyw. Pierwsza to skupienie uwagi na grupie osób tworzących klasę władców 
(zbuntowana załoga). Z  tej perspektywy wizja Zajdla ukazuje dwa stadia (a docelowo 
trzy) ewolucji w obrębie grupy władców:

-  faza zdobycia władzy w wyniku zamachu stanu (bunt przeciw rozkazom z Ziemi) 
i pierwotna walka frakcyjna w obrębie buntowników, prowadząca do wyłonienia 
lidera i uznania jego wizji za ortodoksyjne usprawiedliwienie buntu;

-  faza „kultu jednostki", przywódcy buntu, który swoje tyrańskie rządy opiera na 
niemal religijnym uwielbieniu dla swej osoby oraz

-  faza posttotalitarna -  rozpoczynająca się na oczach członków grupy ratunkowej -  
w której stary przywódca rebelii nie sprawuje już bieżącej kontroli nad zniewo
lonymi ludźmi, gdyż wykształciła się klasa nadzorców (potomków grupy bun
towników), korzystających z przywilejów klasy panującej, ale sama zniewolona 
w hierarchicznej strukturze.

Widać z powyższego, że Zajdel stworzył mikromodel dynamiki w obrębie grupy 
władców wzorowany na dziejach partii bolszewickiej w Rosji radzieckiej. Punktem wyj
ścia okazały się śmiały (wręcz zuchwały) powrót Lenina w zaplombowanym pociągu do 
Rosji, zwycięstwo rewolucji październikowej i pierwsze czystki w aktywie partii, prowa
dzące do wyłonienia się ortodoksyjnej interpretacji ideologii partii -  leninizmu (stalini
zmu). Dalej nastąpiło wprowadzenie kultu osoby Stalina, a po 1956 r. dynamikę w obrę
bie grupy rządzącej determinowały postępy tzw. destalinizacji.

Można też obrać odmienną perspektywę interpretacyjną i zadać pytanie o mecha
nizm zniewalania. Władcy na planecie Ksi dysponują materialnymi środkami przymusu 
(broń), produkcji (żywność, narzędzia) i indoktrynacji (dostęp do wiedzy o rzeczywistym 
przebiegu buntu na pokładzie statku). Punktem wyjścia do analizy dynamiki zmian jest 
zatem sytuacja skomasowania materialnych środków władzy.

(3) Model stworzony przez Zajdla dla społeczności planety Ksi ma duży potencjał. 
Autor planował napisanie kontynuacji -  Drugiego spojrzenia na planetę Ksi. Z  zachowa
nego konspektu wiemy, że pisarz zamierzał wysubtelnić opis struktury społecznej, po
kazać rozmaite pęknięcia w początkowo jednolitej dwuklasowo społeczności, wskazać 
na wieloraki wpływ zinstytucjonalizowania form przymusu, a także na coraz silniejszą 
ingerencję ideologii (antyziemskiej) krzewionej przez władców planety Ksi. Krytycy li
teraccy doszukują się w tym fragmencie twórczości Zajdla sprzeciwu moralnego wobec 
prób prowadzenia przez reżimy totalitarne inżynierii społecznej {vide rządy Czerwonych 
Khmerów w Kambodży czy ajatollahów w Iranie). Faktem jest, że moralna ocena wy
raźnie przebija z kart powieści, jednak w opisie stworzonego modelu Zajdel zawsze 
wyciąga konsekwencje z przyjętych założeń. Przypuszczać można, że Drugie spojrzenie 
byłoby literackim analogonem konkretyzacji modelu społeczeństwa przez uwzględnienie 
wpływu poziomu instytucjonalnego i ideologii na zachowania ludzi. Z  konspektu wiemy, 
że zamiarem autora było ukazanie dynamiki procesów indoktrynacji, w której ujawniały
by się kontrtendencje społeczne (być może azyl wewnętrzny, reservatio mentis, a może 
potajemne tworzenie kontrideologii). Zarazem oficjalna ideologia ulega rutynizacji, sta
je się formalnym wyznacznikiem spolegliwości. W  efekcie powstaje charakterystyczny
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twór -  mentalność zniewalanego, archetyp (można powiedzieć-swoisty model) hominis 
sovietici. Ta prognoza, w przeciwieństwie do wielu innych u Zajdla, jest pesymistyczna -  
nawet jeśli splot wydarzeń (interwencja z Ziemi, rewolucja) obali reżim na planecie Ksi, 
mentalność zniewalanych pozostanie obecna w sposobie myślenia ludzi. Wydaje się, 
że autor proroczo przewidział zdumiewający dla wielu sowietologów fakt odzyskiwania 
władzy w demokratycznych wyborach przez partie postkomunistyczne.

DEMISTYFIKACJA 
Janusz A. Zajdel, Limes interior (1979-1980)

(1) Powieść Limes inferior uchodzi za szczytowe osiągnięcie polskiej fantastyki so
cjologicznej. Akcja dzieje się w Argolandzie -  mieście-państwie bliźniaczo podobnym 
do miast ziemskich w nieodległej przyszłości. Świat poznajemy oczami głównego bo
hatera -  Sneera -  który wykonuje profesję „liftera". By wyjaśnić, kim jest lifter, po
trzeba krótkiego wykładu z ekonomii politycznej Argolandu. Ludność poddana jest 
bezwzględnie egzekwowanemu podwójnemu systemowi oceniania przydatności oby
wateli dla społeczeństwa (tj. oceniania ich inteligencji) oraz ściśle normowanych wy
nagrodzeń i cen dóbr konsumpcyjnych. System działa następująco: specjalne elektro
niczne testy oceniają okresowo zdolności (inteligencję) wszystkich obywateli i grupują 
ich w klasy: „0", „1" itd. -  aż do „6". Aksjomatem gospodarki jest maksymalizacja 
produktywności, a więc najważniejsze stanowiska muszą obejmować najzdolniejsi 
(„zerowcy"), natomiast prostsze prace wykonują mniej zdolni. Dodajmy, że praca jest 
obowiązkiem i zdolni obywatele nie mogą się uchylać od jej świadczenia na rzecz pań
stwa. Co więcej, z praw ekonomii wynika, że najmniej zdolne „szóstki" nie mają nic 
pożytecznego do zaoferowania społeczeństwu i dlatego ich nie obejmuje nakaz pra
cy. Z  systemem przymusowego zatrudniania skorelowany jest system wynagradzania. 
Wszyscy dostają po równo wynagrodzenie w elektronicznym pieniądzu (punktach), 
zapisywanych w tzw. kluczu (rodzaj karty bankowej). Istotą systemu jest to, że osoby 
wyżej postawione w hierarchii („zerowcy", „jedynki") dostają punkty żółte, średnia- 
cy -  punkty zielone, a ludzie z nizin społecznych -  czerwone. Za punkty żółte nabyć 
można towary i usługi luksusowe, za zielone -  dobra przeciętnej jakości, a za czerwo
ne -  dobra zaspokajające tylko elementarne potrzeby. Transfery punktów (transakcje 
i przelewy) są ściśle monitorowane, a wymiana odbywa się po oficjalnych kursach. 
W efekcie fakt zaszeregowania do określonej klasy ma decydujący wpływ na jakość 
życia -  bowiem tylko ludzie zdolni („zerowcy") będą mogli korzystać na większą skalę 
z dóbr luksusowych.

(2) Elementy modelu statycznego Argolandu to drobiazgowo opracowana próba opi
sania realizującego zasadę sprawiedliwości społeczeństwa komunistycznego, którą mo
żemy zrekonstruować jako układ następujących dyrektyw:

-  od każdego wymagać według umiejętności;
-  każdemu świadczyć według zasług oraz
-  zaspokoić elementarne potrzeby każdego.

Model Zajdla jest kontrfaktyczny, ale istnieje możliwość jego przybliżonej realizacji, 
która zależy od zastosowania urządzeń technicznych jeszcze nieistniejących. Argoland 
jest przerysowanym modelem gospodarki PRL. Wskażmy na elementy konstytuujące 
model:
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-  praca jest obowiązkiem obywatela względem społeczeństwa;
-  praca jest reglamentowana normami systemu prawnego, a celem reglamentacji jest 

maksymalizacja produktywności gospodarki9;
-  wynagrodzenie zależy od użyteczności pracy dla społeczeństwa, stąd dystrybucja 

pracy jest de facto środkiem sprawowania władzy;
-  system polityczny gwarantuje zaspokajanie potrzeb elementarnych osobom, które 

nie są przydatne w gospodarce;
-  rynek pieniężny jest poddany pełnej kontroli państwa;
-  prywatna przedsiębiorczość jest tolerowana tylko w granicach przewidzianych 

w globalnym planie rozwoju gospodarczego.

(3) Ponadczasowość wizji Zajdla wynika z faktu przeprowadzenia drobiazgowej ana
lizy dynamiki społecznej. Pisarz wychodzi z prostego twierdzenia, że w naturze ludzkiej 
istnieje dążenie do poprawiania swego położenia. Efektem tego są pozaprawne działania 
egoistyczne -  czyli po prostu przestępczość. Zajdel nakreślił w Limes inferior drobiazgo
wy obraz świata przestępczego nadbudowującego się nad systemem gospodarki scentra
lizowanej. Zbierzmy dane porozrzucane na kartach powieści w tabelce:

Potoczna nazwa 
przestępcy Charakterystyka przestępstwa

lifter (windziarz)

jest to wykwalifikowany cybernetyk, który potrafi oszukać automaty 
określające klasę danej osoby. Ponieważ dostęp do towarów luksuso
wych mają tylko ludzie wysoko zaszeregowani, mniej zdolni płacą lifte- 
rowi, by umożliwił im „zdanie" testu na wyższą klasę niż faktycznie im 
przypisywana i w konsekwencji -  zdobycie lepiej płatnej pracy (więcej 
żółtych punktów).
Sneer, główny bohater powieści, jest lifterem.

downer

Niektórzy ludzie mają duże umiejętności, lecz chcą ten fakt ukryć, by nie 
podlegać obowiązkowi pracy na eksponowanym stanowisku. Downer to 
specjalista umiejący oszukać wynik testów tak, by wykazały niższą klasę 
badanego. Nietrudno się domyślić, że klientami downerów są ludzie ze 
świata przestępczego, w szczególności lifterzy.

hiena
To najczęściej pracownik szpitala, który wykorzystuje moment śmierci 
pacjenta, by pobrać z jego konta wszystkie punkty, zanim system nie 
zablokuje aktywów zmarłego.

wampir
Działa podobnie jak hiena, tyle że ograbia z punktów konta żywych pa
cjentów (często nieprzytomnych). Nie jest to pracownik szpitala i na salę 
chorych dostaje się np. symulując chorobę.

9 Por. wyimki z preambuły do peerelowskiego kodeksu pracy: „praca w PRL jest podstawowym prawem, 
obowiązkiem i sprawą honoru każdego obywatela", „prawo pracy [...] zobowiązuje do aktywnego uczestnic
twa w pomnażaniu zasobów materialnych państwa, które zapewnia stałą poprawę warunków pracy i bytu każ
dego pracownika i całego społeczeństwa", „najwyższym celem wszelkiej działalności jest człowiek, a przede 
wszystkim stały wzrost jego dobrobytu materialnego i poziomu kulturalnego" (Kodeks pracy, Dz.U. 1974, 
Nr 24, poz. 141, preambuła). Zajdel demaskuje w powieści ideę pracy jako prawa podmiotowego i pokazuje 
instrumentalny charakter reguł reglamentowania pracy w realnym socjalizmie, gdzie w bałamutny sposób pra
wodawca odwrócił człony związku przyczynowego i zamaskował fakt, że zakład pracy był miejscem kontroli 
nad obywatelami.
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rękarz

System identyfikacji dla potrzeb testów oraz przy transferowaniu punk
tów bazuje na analizie dłoni (linii papilarnych). Do oszukania automatu 
lifterzy używają specjalnych rękawiczek. Są one trudne do wykonania 
i zajmują się tym wyspecjalizowani „rzemieślnicy" -  rękarze.

wyciskacz

To drobny rzezimieszek, który czatuje w zaułkach na przechodniów 
i groźbą przemocy wymusza na nich fikcyjny „zakup" towaru (np. cze
kolady dla dziecka). Na ogół ogranicza się do drobnych sum przeznacza
nych na alkohol, więc wymiar sprawiedliwości nie ściga go zbyt usilnie.

zdzierca

To „zwyrodniały bandzior" (s. 110), który zabija ofiarę i zabiera jej klucz. 
Ponieważ żaden rękarz nie wykona dla zdziercy rękawiczki, posługuje 
się on dla oszukania automatów skórą z dłoni ofiary. Klucz ważny jest 
krótki czas, dopóki policja nie dowie się o zabójstwie, stąd zdzierca ma 
zaledwie kilka godzin na wydanie zrabowanych punktów.

kameleon
(color-changer)

Wymiana punktów po oficjalnym kursie „wobec silnie zróżnicowanej 
czarnorynkowej wartości punktów o różnych kolorach jest oczywistym 
nonsensem" (s. 89). Kameleony wyczekują w pobliżu bankomatów i wy
mieniają punkty różnych kolorów po kursach realnych.

digger
Ceniony specjalista od (nielegalnego) wyszukiwania informacji, zwłasz
cza danych o przeszłości Argolandu, gdy nie było jeszcze systemu szere
gowania i punktów.

daltonista
Najnowszy wynalazek (s. 197) -  generator pola elektromagnetycznego 
-  pozwala daltoniście stojącemu obok klienta na oszukanie bankomatu 
i zapłacenie za towar z puli punktów innego (mniej cennego) koloru.

Autor powieści pokazuje, że rozbudowane systemy kontroli społecznej z samej swej 
istoty generują patologie społeczne. W efekcie system zaczyna tracić na efektywności. 
W Argolandzie zaobserwować można dwa zjawiska: coraz więcej osób zostaje „wywin
dowanych" przez lifterów, co sprawia, że na wysokie stanowiska trafiają ludzie niekom
petentni, a to z kolei skutkuje spadkiem wydajności gospodarki10. Równocześnie nasila 
się drugie zjawisko: system punktowy sprawia, że towary luksusowe są coraz trudniej 
dostępne -  następuje gwałtowne obniżenie wartości punktów zielonych, a zwłaszcza 
czerwonych, i system zapewniający formalnie równość doprowadza do postępującego 
coraz szybciej różnicowania jakości życia klas uprzywilejowanych i ludzi stojących nisko 
w hierarchii społecznej.

Zajdel w dość przewrotny sposób porzuca makrospołeczny wątek powieści i odsła
nia przed bohaterem prawdziwe oblicze Argolandu -  okazuje się, że w hierarchii wyżej 
od „zerowców" stoi klasa „nadzerowców". Jest to grupa rzeczywistych decydentów, któ
rzy mieszkają w ukryciu. Celem „nadzerowców" nie jest bynajmniej maksymalizowanie

10 Głos Janusza Zajdla może być ciekawym komentarzem do artykułu Piotra Matczaka {idem, „Homo 
economicus" w świecie „homo sovieticus", w tym tomie). Czy Sneer może być egzemplifikacją homo sovieticus 
rationalis? Do pewnego stopnia tak. Jest on osobnikiem doskonale sobie radzącym w realiach Argolandu. Sys
tem kreuje jednak patologie, które chyba nie dają się „zracjonalizować". Dobitniej ujął to Oramus w powieści 
Dzień drogi do Meorii, gdzie pokazał upadek etosu pracy, wszechobecność działań pozornych, brud, bałagan, 
a nade wszystko, typowe dla homo sovieticus, narzekanie.
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produktywności. Zarówno ideologia, jak i rzeczywiste mechanizmy zniewalania przez 
pracę są instrumentami pochodnymi względem celu podstawowego -  utrzymywania 
ładu społecznego i nieświadomości ogółu ludności co do mechanizmów władzy. Prze
wrotność Zajdla wyraża się i w tym, że do wyidealizowanego modelu gospodarki typu 
peerelowskiego wprowadza założenia „metafizyczne" -  klan „nadzerowców" sam jest 
nadzorowany przez tajemniczych kosmitów, którzy wymagają od nich utrzymania pod 
stałą kontrolą zwykłych obywateli. Tak więc „nadzerowcy" z oprawców stają się ofiarami 
i chociaż żyją w luksusie, to motywacją ich postępowania jest nie żądza władzy, a kon
formizm. Okazuje się przy tym, że osiąganie celu -  utrzymanie ładu w Argolandzie -  
odbywa się kosztem akceptowania zaburzeń lokalnych, takich jak kryzysy ekonomiczne. 
Główny bohater zostaje wprowadzony do klasy nadzerowców i decyduje się na działania 
wbrew panującym wśród nich regułom.

Musimy wybaczyć Zajdlowi bajkowe zakończenie powieści -  czytelne nawiązania 
do Alicji po drugiej stronie lustra są usprawiedliwione okresem powstania powieści -  
ukończonej w sierpniu 1980 r. Wówczas myśl, że gest zjednoczonych ludzi dobrej woli 
potrafi wstrząsnąć sumieniami rządzących karierowiczów i doprowadzić do zmian, zda
wała się być realna i możliwa do zrealizowania. Nieodległe wypadki pokazały, że budo
wanie prognoz na czysto etycznych przesłankach należy włożyć między bajki. W gruncie 
rzeczy wiedział to też sam autor, co pokaże kolejna powieść.

OKRUCHY REWOLUCJI 
Janusz A. Zajdel, Paradyzja (1981-1982)

(1) Zajdel w Paradyzji przedstawia oczami dziennikarza obcokrajowca dziwny świat 
-  orbitującą stację kosmiczną, w której egzystuje duża populacja kolonistów rządzona 
przez tajemniczych nadzorców. Położenie Paradyzji jest utrzymywane w całkowitej ta
jemnicy. Wszyscy (nieliczni) goście przechodzą skomplikowaną procedurę kwarantanny, 
która uniemożliwia im odtworzenie drogi prowadzącej na stację orbitalną. Cechą cha
rakterystyczną Paradyzji jest obowiązywanie mnóstwa szczegółowych norm prawnych 
dotyczących zachowań w życiu codziennym, dla których to bohater nie jest w stanie zna
leźć racjonalnego uzasadnienia. Zaraz po przybyciu zostaje on poinformowany: „w każ
dej chwili możesz poznać aktualny stan prawny, korzystając z teleinformacji" (s. 15-16). 
Przy kontroli celnej musi oddać do depozytu zegarek i kilka przedmiotów osobistych, 
takich jak gumki, nici, sprężynka. Lad społeczny Paradyzji utrzymywany jest poprzez 
bezustanną inwigilację prowadzoną za pomocą mikrofonów i kamer, które rejestrują 
słowa i zachowania mieszkańców i automatycznie reagują na przypadki naruszenia pra
wa. Bo, jak mówi przewodnik: „tutaj, w Paradyzji, rządzi Prawo. Wszelka władza, jaka
kolwiek by była, nawet bardzo mądra i sprawiedliwa, nie jest w stanie ustrzec się przed 
subiektywizmem. W  naszych warunkach nie możemy pozwolić sobie na subiektywizm 
w rządzeniu. Prawo jest obiektywne i podporządkowuje wszystkich bez wyjątku potrze
bom i interesom całego społeczeństwa" (s. 45).

Paradyzja ratyfikowała oczywiście Konwencję Osadniczą, gwarantującą jednostce 
ludzkiej minimum praw i przywilejów, ale bohater dowiaduje się, że „jednostkę" rozu
mie się specyficznie -  jako miarę rozrachunku obywatela z państwem. „1" to prawem 
wymagane posłuszeństwo wobec społeczności, za każde przewinienie (przestępstwo) 
odejmuje się prawem przepisany ułamek od jedności, a za wybitne zasługi -  dodaje 
się odpowiedni ułamek. W  efekcie „na pół jednostki ludzkiej przypada połowa praw
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i przywilejów" (s. 103). Jest to więc po prostu miara S.C. (Stopnia Człowieczeństwa). 
Gdy współczynnik „jednostkowości" spada zbyt nisko, delikwent jest zsyłany do pracy 
w kopalniach11.

Zwroty fabularne prowadzą głównego bohatera do szokującego odkrycia, iż cały sys
tem prawny służy mistyfikowaniu rzeczywistości, a pozornie absurdalne i niepotrzebne 
zarządzenia mają uniemożliwić mieszkańcom przeprowadzenie pomiarów naukowych, 
które wykazałyby, że Paradyzja nie jest stacją orbitalną, ale więzieniem na powierzchni 
księżyca, gdzie nieświadomi mieszkańcy są rezerwuarem siły roboczej dla kopalni.

(2) Wymieńmy elementy konstytuujące model systemu politycznego Paradyzji:

-  izolacja zewnętrzna;
-  wyalienowanie klasy władców;
-  silnie rozbudowany aparat bezpieczeństwa; systematyczna inwigilacja społeczeń

stwa;
-  wykorzystanie mediów do bezustannego podtrzymywania atmosfery zagrożenia 

i mobilizacji przeciw wrogom zewnętrznym i wewnętrznym;
-  instrumentalne wykorzystywanie prawa, formalnie spełniającego standardy państw 

demokratycznych, w rzeczywistości jednak wykorzystywanego jako zinstytucjona
lizowane narzędzie zniewolenia.

(3) Główny bohater poznaje dysydentów Paradyzji. W rozmowach z nimi zastana
wia się nad warunkami powodzenia prób obalenia siłą reżimu. Początkowo rozmowy 
prowadzą do niewesołych konstatacji -  aparat bezpieczeństwa jest w stanie zlikwidować 
każdą jednostkową próbę buntu. Zajdel nie wspomina o takowych próbach w Paradyzji, 
czytelnicy natomiast doskonale pamiętają o latach 1956, 1968, 1970, 1976. Z  kolei ma
sowy bunt jest niemożliwy do zorganizowania z uwagi na pełną kontrolę władców nad 
mediami. Jedyne rozwiązanie, jakie widzą konspiratorzy, to doprowadzenie do sytuacji, 
w której ludność Paradyzji uświadomi sobie prawdę o mechanizmach władzy. Ustami 
jednego z konspiratorów wygłasza wtedy Zajdel pogląd, iż system (w przypadku Parady
zji w dosłownym sensie) „rdzewieje". Władcy są zainteresowani bogaceniem się i maksy
malnym wykorzystaniem zajmowanych pozycji w egoistycznych celach. W  efekcie brak 
fundamentalnej dla bytu społeczeństwa cechy myślenia perspektywicznego. Zyski są 
przeznaczane na rozbudowę aparatu bezpieczeństwa, a kontenery, w których więzi się 
ludność, rdzewieją. Bohater przewiduje, że za około sto lat konstrukcja się rozpadnie, co 
pociągnie za sobą upadek reżimu.

Ostatnie słowo należy jednak do Zajdla-aktywisty. W Paradyzji zaczął się już proces 
kumulowania energii zdolnej rozsadzić system -  więźniowie wracający z kopalni przy
wożą drobinki materiałów wybuchowych. Gdy uzbierają odpowiednią ilość, użyją je 
do rozprucia powłoki kontenerów i ukazania ludziom prawdy. Pokazuje to, że Zajdel 
w swoich utworach wyrażał wiarę, iż oddolne ruchy społeczne mają energię zdolną, 
w sprzyjających okolicznościach, obalić reżim. Pod figurą okruchów materiałów wybu
chowych kryje się najpewniej metaforyczny obraz prac podziemia wolnościowego (sa- 
mizdatu, rozgłośni, wydawnictw drugiego obiegu itd.).

11 Zajdel w mistrzowski sposób parodiuje górnolotne deklaracje konstytucji państw socjalistycznych, gło
szące poszanowanie praw człowieka, swoiście jednak rozumianych (przez pryzmat „moralności socjalistycz
nej"). Na głębszym poziomie interpretacyjnym można tu też dostrzec krytykę metod dehumanizacji w sys
temach totalitarnych, które Hannah Arendt nazwała „zabiciem osobowości prawnej" (por. M. Moskalewicz, 
Bezcelowość totalitarnego zniewolenia: przypadek Hannah Arendt, w tym tomie).
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DYNAMIKA ZMIANY 
Edmund Wnuk-Lipińską trylogia Apostezjonu (1978-1989)

(W/r pamięci, Rozpad połowiczny, Mord założycielski)

(1) Apostezjon jest państwem-wyspą, względnie odizolowanym, które jednak odczu
wa zagrożenie ze strony państw ościennych o innym ustroju politycznym. Ustrój oparty 
jest na zasadzie centralizacji władzy, jednak struktura klasy rządzącej jest dość skompli
kowana. Rządy sprawuje Zespół Ekspertów, w skład którego wchodzą przedstawiciele 
(szefowie) pionów aparatu państwowego (głownie aparatu bezpieczeństwa), a także spe
cjaliści z różnych gałęzi nauki. W  obrębie Zespołu działa wąska grupa osób wtajemniczo
nych w arkana procesów decyzyjnych -  Prezydium. Skład Zespołu Ekspertów uzupełnia 
się w drodze kooptacji. Usprawiedliwieniem ideologicznym tego niedemokratycznego 
reżimu jest swoisty kult racjonalności, przejawiający się wiarą, że scentralizowana go
spodarka zarządzana w quasi-technokratyczny sposób zapewnia optymalny rozwój pań
stwa. Na kartach tomów trylogii rozsiane zostały informacje o licznych instrumentach 
sprawowania kontroli nad społeczeństwem (armia i policja, służba bezpieczeństwa, cen
zura i propaganda, ośrodki resocjalizacji itp.). Charakterystyczne jest, że dysponowanie 
środkami nadzoru (przymusu) jest podzielone między resorty, tak więc struktura Zespołu 
Ekspertów odzwierciedla (w teorii) rzeczywisty rozkład władzy politycznej. Głównymi 
ośrodkami jej sprawowania są:

-  Służba Specjalna -  jest wykonawcą zarządzeń Zespołu; formalnie stosuje się do 
niej zasada legalizmu, w rzeczywistości pole działania Służby jest arbitralnie po
szerzane, a struktury SS stale się rozrastają: „[...] bo jak spece [SS] mogliby inaczej 
uzasadnić rację swego istnienia [...]? Mitycznym zagrożeniem zza morza? To wy
starczyłoby co najwyżej do uzasadnienia dziesiątej części funduszy i etatów, jakimi 
dysponował aparat Służb Specjalnych" (s. 135); nie dziwi więc, że szef SS odgrywa 
kluczową rolę w intrygach w obrębie Zespołu Ekspertów;

-  Siły Obrony -  są armią Apostezjonu; poddani dość ścisłej kontroli cywilnej, nie
mniej jednak naczelny dowódca pozostaje ważną osobą w Zespole; w skład armii 
wchodzi tajna jednostka -  Czarny Batalion -  wykorzystywana do zadań specjal
nych;

-  Ośrodki Resocjalizacji -  w oficjalnej terminologii są to miejsca prowadzące „hu
manistyczną metodą leczenie nieprzystosowanych" (s. 334), w rzeczywistości szef 
Ośrodków jest bardzo ważną postacią w Zespole, a same Ośrodki są podstawo
wym instrumentem neutralizowania ludzi niewygodnych dla systemu12;

-  państwowe media i urzędy cenzury prewencyjnej;
-  zawody sportowe organizowane przez państwo, będące główną rozrywką miesz

kańców Apostezjonu i pozwalające cyklicznie wyładowywać społeczne napięcia.

(2) Trylogia Apostezjonu Edmunda Wnuka-Lipińskiego zajmuje szczególną pozycję 
w polskiej i światowej fantastyce. Autor znany jest jako wybitny socjolog i psycholog 
społeczny. Wykształcenie pisarza zaważyło na sposobie konstruowania świata Apostezjonu 
-  państwa totalitarnego, którego model zbudowano na bazie cech PRL w schyłkowym 
okresie. Autor na kartach powieści umieszcza elementy układu społecznego państw

12 Warto skonstatować fakt, że w powieściach Wnuka-Lipińskiego i Oramusa (Senni zwycięzcy) metafora 
medyczno-ogrodnicza Zygmunta Baumana (zob. J. Goćkowski, Komunistyczna technologia społeczna. Doktry
na i praktyka tworzenia „innego świata", w tym tomie) staje się dosłownym opisem aparatu opresji -  reżimowi 
lekarze psychiatrzy mają za zadanie „wyleczyć" dysydentów ze skłonności do buntu.
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realnego socjalizmu i za pomocą narzędzi socjologii teoretycznej i psychologii społecznej 
stara się wymodelować dynamikę układu w krótkich okresach (kilkumiesięcznych, 
czasami kilkudniowych). Tłem wydarzeń (danymi wyjściowymi) są dla Wnuka-Lipińskiego 
zarówno makrotrendy społeczne (o sporym stopniu uogólnienia, niekoniecznie nawet 
związane z reżimami typu realnego socjalizmu) oraz zjawiska mikrospołeczne, w tym 
rozkład typów osobowościowych wśród członków Zespołu Ekspertów (tu można 
doszukiwać się bliższych i dalszych aluzji do realnych postaci z historii PRL).

(3) Dynamika przemian w Apostezjonie ukazywana jest na kilku płaszczyznach. Pi
sarz wprowadza do modelu dwie duże grupy społeczne -  temporystów i lovittów -  które 
kontestują technokratyczną ideologię, lecz, do czasu, nie występują z postulatami poli
tycznymi. Ideologia temporystów wyrasta z sentymentu do dawnych czasów w Aposte
zjonie (sprzed Wielkiej Zmiany). Tworzą oni własną subkulturę, tolerowaną przez władzę, 
choć ściśle infiltrowaną i marginalizowaną w oczach opinii publicznej. Lovitci to liczna, 
choć mocno niejednorodna subkultura „anarchistów", kontestujących sens wprowadza
nia zinstytucjonalizowanego ładu społecznego. W charakterystykach temporystów i lovit- 
tów doszukać się można silnie przetworzonego obrazu dwoistej natury polskich ruchów 
antykomunistycznych: nurtu, umownie rzecz nazywając, pokolenia Polski Podziemnej, 
żołnierzy AK, oraz drugiego nurtu -  młodego pokolenia, wychowanego w reżimowych 
szkołach i kontestującego ustrój nie na bazie dziedzictwa kulturowego, ale z przy
czyn, znów umownie rzecz nazywając, „egzystencjalnych". Na kartach swych powieści 
Wnuk-Lipiński szkicuje obraz wybuchu rewolucji na skutek zjednoczenia się obu grup 
społecznych. Zapewne autor nie przedstawiał tu procesów, których wystąpienie przewi
dywał w PRL. Mamy raczej do czynienia z uogólnioną symulacją z dziedziny psychologii 
społecznej, w której mechanizm dochodzenia do rewolucji jest ujmowany jako złożone 
zjawisko agregacji różnych nurtów oporu społecznego. Należy podkreślić, że agregacja 
nie jest skoordynowana z interesami grup społecznych, lecz bazuje na „micie fundacyj
nym", zamordowaniu przez SS osoby głoszącej utopijne hasła trafiające do obu grup 
(temporystów i lovittów). Na podstawie tej interpretacji można przypisać autorowi zasłu
gę trafnego wskazania znaczenia wydarzeń katalizujących procesy jednoczenia nurtów, 
które dopiero razem miały siłę zagrozić systemowi zniewolenia. Dla PRL takimi wydarze
niami „fundacyjnymi" były niewątpliwie wybór Karola Wojtyły na papieża i męczeńska 
śmierć księdza Jerzego Popiełuszki.

Oprócz wskazanej wyżej makroanalizy społecznej, Wnuk-Lipiński modeluje zacho
wania w obrębie Zespołu Ekspertów i jego Prezydium. Opisując narady Zespołu, autor 
wyraźnie stara się zobrazować mechanizmy ścierania się opinii w ciałach typu KC PZPR. 
Otrzymujemy dwie sekwencje opisów: jedną rekonstruującą przebieg narady nad wpro
wadzeniem do zbuntowanej dzielnicy Czarnego Batalionu w celu spacyfikowania pro
testujących oraz drugą -  pokazującą dynamikę zdarzeń wiodących do zamachu stanu 
i przejęcia pełnej kontroli nad państwem przez szefa Służby Bezpieczeństwa. Mamy tu 
próbę analizy psychologii podejmowania decyzji w sprawach najwyższej wagi. W za
chodniej sowietologii owych czasów odnajdujemy analizy starające się sklasyfikować 
i przewidzieć działania frakcji w Politbiurze (relacje pomiędzy „jastrzębiami" a „gołębia
mi"). Natomiast w Polsce są to zapewne jedne z pierwszych analiz (przednaukowych), 
które za przedmiot obrały mechanizmy podejmowania decyzji strategicznych dla reżi
mów typu realnego socjalizmu, takich jak pacyfikowanie strajków czy wprowadzenie 
stanu wojennego. Oczywiście poza niewątpliwymi celami poznawczymi i wykazaniem, 
że decyzje strategiczne politbiur są wypadkową złożonych procesów rywalizacji kilku
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pionów w obrębie aparatu (realnej) władzy, autor daje jednocześnie przegląd postaw 
moralnych decydentów (szefów tychże pionów).

Metodami psychologii społecznej Wnuk-Lipiński modeluje ścieżkę upadku reżimu 
na skutek zamachu stanu i wprowadzenia rządów autorytarnych przez szefa służb spe
cjalnych.

GOSPODARKA VS. IDEOLOGIA 
Marek Oramus, Dzień drogi do Meorii (1986-1988)

(1) Książka Marka Oramusa, pisana pod koniec lat osiemdziesiątych, uchodzi za 
podsumowanie wątków polskiej fantastki socjologicznej „złotego okresu", a zarazem 
jest wprowadzeniem w nowe dyskursy socjologiczno-literackie lat dziewięćdziesiątych. 
Autor opisuje Ziemię w nieodległej przyszłości, podbitą przez ekspansywną rasę Hoam 
-  istoty niedźwiedziopodobne. Niepokorni ludzie uciekli z Ziemi na stacje kosmiczne 
i skolonizowane planety, gdzie utrzymują ziemskie stosunki społeczne. Tymczasem na 
Ziemi Hoam zaprowadzają nowe porządki, oparte na całkowitym zanegowaniu trady
cyjnych dla Ziemian wartości z Epoki Wielkiego Błądzenia i uznaniu systemu aksjolo
gicznego Hoam za dobrodziejstwo ludzkości. W rzeczywistości za pomocą podtrzymy
wanych militarnie marionetkowych rządów okupanci wyzyskują ekonomicznie Ziemię, 
doprowadzając ją do ruiny gospodarczej i cywilizacyjnej. Postawa uciekinierów jest 
ambiwalentna. Z  jednej strony, handlują na niewielką skalę z Ziemią i czasami reagują 
na przypadki katastrof zagrażających egzystencji Ziemian, wysyłając doraźną pomoc 
humanitarną. Z  drugiej strony, szkolą specjalnych wysłanników -  „suwerenów" -  którzy 
mają za cel prowadzić infiltrację układów rządzących na Ziemi i badać możliwości ich 
obalenia.

(2) Powieść Oramusa ma wiele cech satyry (poczynając od tytułu -  złośliwej aluzji do 
idealnego miasta komunistycznego z Obłoku Magellana Lema). Autor mruga też okiem 
do czytelnika (zapewne także do cenzora), gdy protagonistami wolnych ludzi czyni isto
ty niedźwiedziopodobne. Dodatkowym atutem książki są niezliczone drobne aluzje do 
absurdów życia codziennego w peerelowskiej rzeczywistości.

Poza warstwą satyryczną Dzień drogi do Meorii ma także na celu udoskonalenie mo
deli państw totalitarnych rozpatrywanych we wcześniej omówionych książkach. Wydaje 
się, że Oramus chciał zwrócić uwagę na wpływ pomijanego dotąd czynnika, jakim jest 
bezpośrednie oddziaływanie na państwo totalitarne ościennych państw demokratycz
nych, półoficjalnie wspierających działania opozycji. Punkt wyjścia przypomina sytuację 
okresu „zimnej wojny" -  widzianą z perspektywy zniewolonej Ziemi (tj. PRL). Osią fa
buły są perypetie suwerena przeszmuglowanego na Ziemię i prowadzącego działania 
wywiadowczo-operacyjne. W książce uwypuklone zostały następujące elementy tak za
rysowanej działalności:

-  suweren kieruje się kodeksem etycznym, bardzo rygorystycznym i mocno zdog- 
matyzowanym;

-  działania na Ziemi są silnie limitowane brakiem rozeznania w miejscowych re
aliach życia społecznego;

-  w dalekosiężnych planach suwerena splatają się dwie strategie: snucie intryg po
litycznych i werbowanie do współpracy ludzi ze ścisłego „kierownictwa" rządów 
marionetkowych oraz „mesjanistyczne" dążenie do wywołania masowego ruchu 
oporu przeciw Hoam.
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(3) Wizję Oramusa zinterpretować można jako ironiczną, ale niepozbawioną głębi 
analizę swoistości walki z reżimem, prowadzonej z pozycji emigracji politycznej. Prze
mycając do modelu realia typowe dla mentalności Polaków, autor pokazuje, że walka 
ideologiczna jest równie bezlitosna co walka polityczna. Kodeks suwerenów, w swej do
gmatycznej postaci, jest antytezą doktryny narzucanej przez Hoam.

Warto zwrócić uwagę na pewną przewrotną ideę zawartą w opisie reżimu narzuco
nego przez Hoam. Praktyka funkcjonowania ich ideologii pokazuje, że nakazy (prawa, 
„hoamowskiego poczucia sprawiedliwości" itd.), poza celami instrumentalnymi, mogą 
mieć swoiście autonomiczne cele dla władców -  pozwalają one przetestować lojalność 
kadr i sprzyjają krzewieniu postaw konformistycznych. Dla osiągnięcia tego celu nie jest 
wymagane, by konkretne normy prawne miały jakikolwiek cel techniczno-użytkowy. 
W  powieści Oramusa sytuacja sprowadzona jest do ekstremum -  Ziemianie w wierno- 
poddańczym geście tworzą regułę prawną nakazującą wiązanie jednej ręki13. A ostatecz
nie okazuje się, że czynniki ideologiczne wcale nie odgrywają decydującej roli. Jeden 
z bohaterów (wolnych ludzi poza Ziemią) powiada nawet (oczywista aluzja do realiów 
geopolitycznych końca lat osiemdziesiątych): „Ci Hoam po prostu cienko przędą [...] 
Zasobność materialna nie jest ich mocną stroną [...] To może być wyścig. Przegra ten, kto 
się wcześniej rozsypie, oni albo my" (s. 201).

Mamy tu podaną literacką interpretację tezy wyjaśniającej upadek bloku sowieckie
go konsekwencjami niepodołania trudom wyścigu zbrojeń i wywołanymi tym nieprze- 
zwyciężalnymi kryzysami ekonomicznymi. Szybciej niż autor mógł przypuszczać, wyścig 
z czasem źle się skończył dla niedźwiedziopodobnych wielkich braci.

OSTATNIE SPOJRZENIE 
Rafał A. Ziemkiewicz, Wybrańcy bogów (1985-1988)

Ostatnią powieścią, którą należy wymienić, są Wybrańcy bogów. Pisana jeszcze 
w ostatnich latach PRL, stała się, z uwagi na opóźnienia wydawnicze, komentarzem 
post factum dla opisywanej rzeczywistości. Celem Ziemkiewicza jest ukazanie społe
czeństwa Terei -  planety, która zerwała kontakty z macierzą, inspirowana ideałami wol
ności i niezawisłości. W efekcie władzę przejęła Rada Specjalistów, w obrębie której 
rozgrywki toczą rozmaite frakcje, wśród których najsilniejsze są służby bezpieczeństwa. 
Pod względem zakresu poruszanej problematyki powieść wzorowana jest na trylogii 
Wnuka-Lipińskiego, liczne są też nawiązania do pomysłów Zajdla. Ta zależność te
matyczna sprawia, że nie ma potrzeby szczegółowego analizowania obrazu dynamiki 
zmian społecznych powieści (jest on bardzo podobny do analizy Wnuka-Lipińskiego). 
Nowością u Ziemkiewicza jest pojawienie się sytuacji spontanicznego wybuchu nieza
dowolenia społecznego, który in statu nascendi tkwi w strukturze społecznej, natomiast 
objawia się w przypadkowy sposób. Oto bowiem Hog Belsky -  robotnik w fabryce -  
znużony pracą i życiem oświadcza: „Kurwa mać, nic nie robię!" i zaprzestaje pracy. 
Swym postępkiem zwraca uwagę innych robotników i od słowa do słowa dochodzi do 
zawiązania czegoś na kształt komitetu strajkowego. Dostrzegamy tu czytelną, i bardzo 
złośliwą, aluzję do wydarzeń w Stoczni Gdańskiej. Możemy też odczytać ten fragment 
powieści jako historiozoficzną ideę autora, który wskazuje, że masowe ruchy opo
ru tkwią korzeniami w niewydolnych strukturach społeczno-gospodarczych reżimów

13 Oramus dostarcza tu literackiej egzemplifikacji tezy, że irracjonalność hominis sovietici „wciskała się" 
w jego życie prywatne. Serwilizm Ziemian w stosunku do Hoam prowadzi u Oramusa do zatarcia się granicy 
między konformizmem a bezmyślną wiernopoddańczością.
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totalitarnych, natomiast role jednostek w wydarzeniach rozdzielane są przez Historię 
przypadkowo14.

IV

Znawcy literatury SF podkreślają, że w obrębie nurtu socjologicznego dostrzegal
na jest olbrzymia przewaga modeli społeczeństw dystopijnych, w których uwydatnia się 
negatywne determinanty kształtowania ładu społecznego. Co więcej, w kreacjach fu
turystycznych dystopii pisarze na ogół ukazują jednokierunkową ścieżkę prowadzącą 
do totalitaryzacji ustroju politycznego. Znamienne jest, że narodziny tego nurtu literac
kiego zbiegły się w czasie z powstaniem pierwszego państwa komunistycznego -  Rosji 
Radzieckiej. Oto bowiem w 1920 r. pisarz rosyjski Jewgienij Zamiatin kończy powieść 
My. W  książce ukazane zostało społeczeństwo przyszłości, w zamierzeniu autora bez 
wątpienia będące zdeformowaną ekstrapolacją trendów zapoczątkowanych rewolucją 
październikową. Głównym generatorem dynamiki społecznej jest postęp techniczny, po
zwalający na coraz wydajniejsze maksymalizowanie produktywności. Bohater-narrator, 
bezimienny D-503, odkrywa drugą, dehumanizującą stronę tych procesów i stara się 
uchować resztki wewnętrznej autonomii. Zamiatin nie daje czytelnikowi nadziei. Nowy 
wynalazek umożliwia przeprowadzenie operacji mózgu, po której bohater znów staje się 
spolegliwy i beznamiętny.

Tropem Zamiatina poszedł George Orwell w powieści Rok 1984. Osią modelu spo
łeczeństwa Oceanii jest maksymalnie wydajny system kontroli społecznej, który nie tylko 
wykrywa i unieszkodliwia wszelkie próby buntów, ale nawet metodami psychologicz
nych tortur łamie wolę niepokornych jednostek.

W trzeciej sztandarowej wizji dystopii -  u Aldousa Huxleya w Nowym wspaniałym 
sw/ec/e postęp techniczny (eugenika, środki psychotropowe) tłumi w zarodku wszelkie 
przejawy oporu, a nawet same myśli o możliwości buntowania się.

Oczywiście wymienieni autorzy zdawali sobie sprawę z faktu istnienia autonomicz
nych (pozasystemowych) więzi społecznych, w modelach społeczeństw wprowadzali 
więc wentyle bezpieczeństwa -  podsystemy w systemie totalnego zniewolenia, które 
kanałizowały i neutralizowały narastający opór społeczny:

-  u Zamiatina tzw. wolne godziny;
-  u Orwella fikcyjny ruch oporu i autodemaskującą książkę Goldsteina;
-  u Huxleya rezerwat dzikich i wyspy dla zesłańców.

Wskazana jednorodność założeń modelujących w klasycznych dystopiach umożli
wiła Leszkowi Nowakowi dokonanie parafrazy ich tez w języku nie-Marksowskiego ma
terializmu historycznego15. Przy założeniu tej koncepcji „społeczeństwo Orwellowskie" 
przedstawia etap rozwoju zwany przez Nowaka subfazą totalizacji (w fazie zniewolenia), 
w której technologia służy umocnieniu panowania nad społeczeństwem.

14 Por. tezę J.R. Sielezina (/dem, Niektóre aspekty napięć i konfliktów społeczno-politycznych w Polsce 
w latach 1945-1980 [w:] Obrazy PRL O konceptualizacji realnego socjalizmu w Polsce, red. K. Brzechczyn, 
Poznań 2008), że współczesna polska historiografia niedostatecznie uwypukla przyczyny systemowe napięć 
i konfliktów społecznych w PRL, kładąc stereotypowo (zwłaszcza w wersji popularnej, podręcznikowej) nacisk 
na elementy woluntarystyczne.

15 Zob, L. Nowak, Społeczeństwo Orwellowskie. Próba analizy przy założeniu nie-Marksowskiego materia
lizmu historycznego (w tym tomie).
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Na tle powyższych uwag wskazać można najważniejszy element wyróżniający pol
skich autorów lat osiemdziesiątych16. Opisywane przez pisarzy systemy polityczne są 
niestabilne i skazane na degenerację i upadek. Przy założeniach przyjmowanych przez 
Leszka Nowaka można powiedzieć, że „społeczeństwo Zajdlowskie" jest na styku fazy 
cyklicznej deklasacji i cyklicznych rewolucji. To stadium rozwoju społeczno-politycznego 
charakteryzuje się wzrostem nieformalnych, autonomicznych więzi społecznych i uwią- 
dem zetatyzowanych, kontrolowanych przez władzę relacji społecznych. W taki zapew
ne sposób należy interpretować opis postępującej erozji przedstawianych przez analizo
wanych autorów systemów społecznych. Dzieje się to poprzez obchodzenie oficjalnych 
norm i reguł życia społecznego oraz rozrost nieformalnych powiązań gospodarczych. 
Poszczególni polscy autorzy przedstawiają wiele mechanizmów społecznych i czynni
ków, które potencjalnie mogą prowadzić do upadku systemu. Wymieńmy je celem skon- 
kludowania tekstu:

-  kryzys gospodarczy,
-  rutynizacja ideologii,
-  oddolnie powstające zarzewie (kontr)rewolucji,
-  wsparcie ideologiczne dla dysydentów pochodzące z zagranicy,
-w ydarzenia symboliczne jednoczące rozmaite, niezależne nurty oporu,
-  zamach stanu i objęcie władzy przez juntę wojskową bądź szefa służby bezpie

czeństwa.
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