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WYMIAR KONTRFAKTUALNOŚCI

dziedzinie współczesnej historiografii kontrfaktualność nie 
jest pojęciem nowym. W pracach historyków pojawia się ono 
co najmniej od końca lat osiemdziesiątych XX wieku, zapo

życzone z dziedziny filozofii języka1. Jednak o jego coraz większym 
znaczeniu kulturowym świadczy nie tylko wzrastająca liczba publi
kowanych ostatnio książek i artykułów naukowych poświęconych 
spekulatywnym narracjom historycznym. Autorzy popularnych po
wieści, twórcy filmów i innych form artystycznych równie chętnie 
korzystają z alternatywnych scenariuszy wydarzeń historycznych. 
Renesans narracji kontrfaktualnych to bez wątpienia pokłosie to
czących się nadal debat na temat problematycznego statusu przed
stawień przeszłości w kulturze zachodniej; debat, jakie rozgorzały 
w konsekwencji tak zwanego kryzysu legitymizacji wiedzy histo
rycznej w latach siedemdziesiątych XX wieku. Jego początek najczę
ściej sytuuje się w chwili, kiedy pojawiły się te nurty refleksji nad

‘ Por. Geoffrey Hawthorn, Plausible Worlds. Possibility and Understanding in 
History and the Social Sciences, Cambridge University Press 1991. Hawthorn, który 
wykorzystał to pojęcie do poglądowych analiz metod pisania historii społecznej, 
zaczerpnął je głównie z prac Davida Lewisa, brytyjskiego filozofa języka, autora 
teorii możliwych światów.
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przedstawieniami przeszłości, które dziś przywykliśmy obejmować 
zbiorczą nazwą Nowy Historycyzm, choć - jak przekonuje Lynn 
Hunt w opublikowanej niedawno pracy o przemianach historiografii 
w dobie globalizacji - pierwsze symptomy kryzysu legitymizacji wie
dzy historycznej dały o sobie właściwie znać już na początku epoki 
nowoczesnej2. Nic dziwnego zatem, że kontrfaktualność na tle tych 
doniosłych procesów kulturowych nie tylko nabiera szczególnej wagi 
jako alternatywny wobec tradycyjnej historii model przedstawiania 
minionych wydarzeń. Co więcej, rozmnożenie się dziś rozmaitych 
spekulatywnych narracji historycznych prowokuje do tego, by przyj
rzeć się bliżej dotychczasowym sposobom definiowania kontrfaktu- 
alności i zastanowić nad taką modyfikacją tego pojęcia, by dało się je 
zastosować do analizy współczesnych form morfowania przeszłości. 
Właśnie taki cel staram się zrealizować w tym rozdziale. Wycho
dzę w nim od klasycznego i najbardziej bodaj rozpowszechnionego 
w dziedzinie historiografii ujęcia kontrfaktualności, które wydaje 
mi się nazbyt wąskie, by mogło objąć rozpowszechniające się dziś 
coraz bardziej formy spekulatywnych narracji o przeszłości. Dlatego 
odwołując do kilku ujęć teoretycznych, problematyzujących kwestię 
(re)prezentowania przeszłości i ustalania faktów, zastanowię się nad 
możliwymi funkcjami i znaczeniami aktualnie tworzonych narracji 
kontr faktualnych.

1 Lynn Hunt, Writing History in the Global Era, W.W. Norton & Company 2014.

Oczywiście tak określony cel wymaga odpowiednio wybrane
go, poglądowego i w miarę reprezentatywnego materiału do analiz. 
Jego wybór to zadanie o tyle niełatwe, że zakłada drastyczną selek
cję spośród mnogich i wciąż powiększających się zasobów narracji 
kontrfaktualnych. Dlatego proponowane przeze mnie odczytania 
kilku z nich żadną miarą nie mogą pretendować do miana szeroko 
zakrojonej diagnozy fenomenu kulturowego, jakim powoli stają się 
narracje kontrfaktualne. Niemniej jednak zależy mi na tym, by poka
zać ich różnorodne formy i funkcje, co bodaj najłatwiej zrobić, kiedy 
zestawi się ze sobą kilka relacji o tym samym fragmencie przeszłości. 1 
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Za każdym razem bowiem specyfika medium, wybrane konwencje 
przedstawieniowe oraz formy emocjonalnego i kognitywnego anga
żowania odbiorcy decydują o ostatecznym kształcie i znaczeniach 
przywoływanych wydarzeń. W pewnym sensie dokonuję zatem 
arbitralnego wyboru jednego tylko, choć niezaprzeczalnie donio
słego wydarzenia historycznego, które doczekało się rozmaitych 
(re)prezentacji. Wszystkie narracje, po które tu sięgam, po swoje
mu relacjonują pierwsze lądowanie załogowego statku kosmicznego 
na Księżycu. Wedle oficjalnych przekazów doszło do niego 20 lip- 
ca 1969 roku, kiedy Neil Armstrong i Buzz Aldrin, w towarzystwie 
trzeciego członka załogi Apollo 11, Michaela Collinsa, który pozostał 
na orbicie, po przemierzeniu niemal czterystu tysięcy kilometrów 
dotarli do jedynego naturalnego satelity Ziemi. Jednak decyzja, żeby 
właśnie to wydarzenie uczynić punktem odniesienia w tym rozdzia
le, nie jest wcale tak arbitralna, jakby mogło się wydawać. Jak się bo
wiem okazuje, i te starsze, i te najnowsze opowieści o lądowaniu na 
Księżycu i podróżach kosmicznych, bez względu na stopień ich fak- 
tualności, to doskonały materiał do zaprezentowania form i funkcji 
kontrfaktualności.

Od co najmniej dziesięciu lat motyw lądowania na Księżycu 
często wykorzystywali i przetwarzali twórcy kultury popularnej. 
Dość wspomnieć najbardziej bodaj znane przykłady: komedię Tima 
Vuorensoli Iron Sky (2012) o nazistach, którzy po klęsce w 1945 roku 
przetrwali na Księżycu, mockumentalny horror Gonzala López- 
Gallegi Apollo 18 (2011) o tym, jak odkrycie pająkowatych obcych na 
Księżycu spowodowało przedwczesne zakończenie programu lotów 
kosmicznych, czy film ze znanego cyklu Michaela Baya Transfor- 
mers 3 (2011). Najlepszy bodaj przykład niesłabnącej popularności 
tego motywu to zaś dramat biograficzny w reżyserii Damiena Cha- 
zellea Pierwszy człowiek (.First Man, 2018), zrealizowany w tech
nologii IMAX, która - jak głosiło hasło reklamowe - pozwala nie 
tylko obejrzeć, lecz przede wszystkim doświadczyć tego, czym była 
pierwsza podróż na Księżyc. Nie mniejszym zainteresowaniem cie
szy się ten motyw w kręgach autorów prac popularnonaukowych, 
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którzy nie ustają w wysiłkach odsłaniania nieznanych bądź prze
milczanych aspektów misji Apollo. Na przykład, Gerard J. DeGroot 
w książce Dark Side of the Moon (2006) zajmuje się mroczną stroną 
projektu lotów kosmicznych3 4. Jak przypomina, wynalazki techno
logiczne, które pozwoliły lądować na Księżycu, stworzył przemysł 
zbrojeniowy podczas II wojny światowej, wykorzystując niewolniczą 
pracę w obozach koncentracyjnych. Natomiast w latach zimnej woj
ny misje Apollo stanowiły integralny element planowanych wojen 
gwiezdnych. Nie brakuje też popularnonaukowych prac o całkiem 
oryginalnym zamyśle, takich choćby, jak The Final Mission (2017) Lisy 
Westwood, Beth Laury O’Leary i Milforda Wayne’a Donaldsona". Po
stanowili oni bowiem raz jeszcze opowiedzieć pozornie dobrze zna
ną historię, koncentrując się jednak na jej często usuwanych w cień, 
nie-ludzkich aktorach. Dlatego bohaterem ich książki jest przede 
wszystkim rozwój technologii, która umożliwiła loty w kosmos, co 
pozwala im przy okazji sproblematyzować status zachowanych do 
dziś kosmodromów, rakiet, sprzętu i innych artefaktów jako świa
dectw tamtych wydarzeń.

3 Gerard J. DeGroot, Dark Side of the Moon: The Magnificent Madness of the Ameri
can Lunar Quest, New York University Press 2006.
4 Lisa Westwood, Beth Laura O’Leary, Milford Wayne Donaldson, The Final 
Mission: Preserving NASA’s Apollo Sites, University of Florida Press 2017.

To oczywiście tylko garść najbardziej bodaj znanych i najnow
szych przykładów wciąż ponawianych prób przedstawienia pierw
szego lotu na Księżyc. Różnorodność form, jakie te próby przybiera
ją, zaważyła na mojej decyzji, by właśnie spośród nich wybrać kilka 
przykładów do analizy strategii kontrfaktualnych, którymi zajmuję 
się w tym rozdziale. Materiały te bowiem pozwalają pokazać szero
kie spektrum nowych konwencji przedstawiania przeszłości, które 
manifestacyjnie podważają, weryfikują bądź zupełnie sobie lekcewa
żą dominujące i usankcjonowane narracje historyczne. Dzięki temu 
stwarzają znakomitą okazję do prezentacji kilku najważniejszych 
funkcji kontrfaktualności. Na mój wybór wpłynęło również to, że 
zawodowi historycy i kulturoznawcy wciąż spierają się o jego sens 
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i cel. Jak stwierdza Matthew D. Tribbe, autor społecznej historii 
amerykańskiego programu lotów kosmicznych No Requiem for the 
SpaceAge, dziś, przeszło pół wieku po zakończeniu programu Apollo, 
jego znaczenie w historii XX wieku pozostaje dalece niejasne i wciąż 
budzi dyskusje i kontrowersje5. Zależnie od przyjętej perspektywy, 
historycy, dziennikarze i inni komentatorzy uznawali je do tej pory 
albo za szczytowe osiągnięcie cywilizacyjne, albo za naganny przy
kład marnotrawienia publicznych środków na czysto propagandową 
akcję, która nie przyniosła żadnych realnych korzyści społecznych 
i politycznych. Podobną tezę w nieco innym kontekście postawił 
Hayden White. W dwóch artykułach poświęconych problemowi 
definicji zdarzenia historycznego stwierdził bowiem, że lądowanie 
na Księżycu w 1969 roku było wydarzeniem tak przełomowym i zło
żonym, że jego znaczenie do dziś skutecznie się nam wymyka6. Co 
istotne, podał nawet powody, dla których podróże kosmiczne oka
zały się tak trudne do objaśnienia i usytuowania w ramach spisywa
nych przez historyków dziejów ubiegłego stulecia.

5 Matthew D. Tribbe, No Requiem for the Space Age: The Apollo Moon Landings and 
American Culture, Oxford University Press 2014.
6 Hayden White, Zdarzenie historyczne, tłum. Rafał Borysławski, [w:] IDEM, Pro
za historyczna, Universitas 2009, s. 249-282.
7 Ibidem, s. 261.

Pierwszy załogowy lot na Księżyc to według White’a wyda
rzenie o podobnej randze jak narodziny inżynierii genetycznej czy 
stworzenie broni atomowej; jedno z tych bezprecedensowych zja
wisk kulturowych, które w dużej mierze zadecydowały o kształcie 
współczesnych społeczeństw. Jednocześnie, jak dodaje, wydarzenia 
te „są tak odmienne od wszystkiego, co niegdyś uznawano za moż
liwe, że nawet współczesny mieszkaniec wsi lub miasta może być 
usprawiedliwiony, uznając je za «cuda»”7. Nie tylko jednak złożoność 
technologii tłumaczy niezdolność historyków, mediów publicznych, 
dziennikarzy i opinii publicznej do tego, by w pełni uchwycić znacze
nie i wszystkie konsekwencje społeczne i historyczne lądowania na 
Księżycu. Prowokuje ono również różnorodne interpretacje, trudno 
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poddając się wszelkim próbom uogólnienia. Dlatego nie sposób roz
patrywać go w oderwaniu od innych historycznych i kulturowych 
zjawisk ery powojennej, choćby takich, jak powstanie z jednej strony 
kompleksu militarno-przemysłowego, z drugiej zaś nowoczesnych 
mediów masowych, przede wszystkim telewizji i intemetu. Bez 
wątpienia pod tym względem historia lotów kosmicznych nie różni 
się od innych przełomowych wydarzeń historycznych, o których wa
dze zaświadcza właśnie to, że wciąż powstają poświęcone im prace 
historyczne i inne narracje kulturowe, weryfikujące wcześniejsze 
ustalenia i wywołujące kolejne debaty. Trudno zatem wyobrazić so
bie lepszy grunt dla rozważań na temat możliwych funkcji strategii 
kontrfaktualnych niż rozległy obszar, na którym bezustannie po
jawiają się nowe, nierzadko konkurencyjne wobec siebie lub wręcz 
sprzeczne relacje, odwołujące się do tego samego, kluczowego dla 
zachodniej kultury momentu z przeszłości. Na tym terenie niełatwo 
o niepodważalne fakty, skoro nie gasną spory o przebieg i wymo
wę tamtych wydarzeń. To raczej domena niekończącej się dysku
sji, w której żadna z narracji nie zyskała nadrzędnych sankcji jako 
obiektywna relacja z przeszłości8. Bodaj z tego właśnie powodu loty 
kosmiczne i dzieje misji Apollo dostarczają tak dobrego materiału 
dla niezbędnego rozszerzenia definicji kontrfaktualności. W obli
czu braku dominującej narracji o faktach, kolejne wersje minionych 
wydarzeń mnożą się bez większych przeszkód, zderzają się ze sobą 
i wchodzą w dialog, jednocześnie problematyzując kwestię metod 
i form relacjonowania przeszłości.

8 Na ten paradoks wskazał Franklin R. Ankersmit, kiedy stwierdził, że z jednej 
strony modernistyczne dziejopisarstwo dąży do ostatecznego ustalenia faktów, co 
położy kres wszelkim debatom, z drugiej nie potrafi wyjaśnić, dlaczego każda kolej
na publikacja pociąga za sobą lawinę kolejnych. Dlatego, powołując się na autorytet 
Gastona Bachelarda, proponował nową definicję faktu historycznego: „Tylko fakty 
dyskusyjne są prawdziwymi faktami". Franklin R. Ankersmit, Historiografia 
i postmodernizm, tłum. Ewa Domańska, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, 
red. Ryszard NYCZ, Wydawnictwo Baran i Suszczyński 1996, s. 152.
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Jak sama nazwa wskazuje, narracje kontrfaktualne zyskują 
sens jedynie w odniesieniu do ustalonych przez historyków rzekomo 
obiektywnych faktów, podważając je, weryfikując bądź prezentując 
z nowego punktu widzenia. Trudno się więc dziwić, że taka ich wy
kładnia dominuje do dziś w poświęconych im pracach teoretycznych. 
Wystarczyć przywołać choćby najnowsze studium Catherine Galla
gher Telling It Like It Wasn't9, poświęcone genezie kontrfaktualności 
w dyskursie historycznym. Autorka identyfikuje rozmaite tradycje 
narracji kontrfaktualnych zarówno w akademickiej historiogra
fii, jak w sferze fikcji literackiej, począwszy od XVIII wieku, kiedy 
ustanowiony został paradygmat nowożytnej historii. Bez względu 
na ich funkcje, analizowane przez Gallagher kontrfaktualne relacje 
z przeszłości nieodmiennie przybierają postać opowieści rozgrywa
jących się w światach alternatywnych, które powstają w rezultacie 
rozdwojenia się osi czasu w tak zwanym punkcie bifurkacji. Do roz
szczepienia dochodzi zaś w chwili, kiedy w fikcyjnym na poły świecie 
alternatywnym ważna wojna, bitwa albo inne kluczowe wydarzenie 
dziejowe przebiega inaczej niż ustalili to zawodowi historycy. Takie 
opowieści w trybie warunkowym przedstawiają zatem wypadki, któ
re mogły były zaistnieć, gdyby określone wydarzenia historyczne 
potoczyły się inaczej. Gallagher, śledząc kulturowe i społeczne funk
cje takich hipotetycznych scenariuszy, przekonuje, że do niedawna 
właśnie ten typ kontrfaktualnych narracji stanowił dominujący mo
del myślenia spekulatywnego na gruncie akademickiej historiografii 
i w sferze literackiej fikcji. Nie trzeba też daleko szukać, by znaleźć 
wiele dowodów potwierdzających jej diagnozy.

’ Catherine GALLAGHER, Telling It Like It Wasn't: The Counterfactual Imagination in 
History and Fiction, The University of Chicago Press 2018.

Dość przyjrzeć się tym formom narracji kontrfaktycznych, któ
re dominowały na przełomie XX i XXI wieku. Na gruncie akademic
kiej historiografii Niall Ferguson w 1991 roku zaproponował koncep
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cję historii wirtualnej10 jako odtrutkę na deterministyczny model 
dziejopisarstwa, odziedziczony po XIX wieku. Jak pisał, zawodowi 
historycy powinni przede wszystkim dlatego bacznie przyglądać się 
kluczowym wydarzeniom z przeszłości, snując domniemania, co do 
ich możliwego alternatywnego przebiegu, żeby uwydatnić wpływ 
przypadku na bieg dziejów. Dlatego chciał nazwać ten sposób pisa
nia historii chaostorią, która relacjonuje przeszłość, akcentując jej 
przypadkowość i przygodność. W dziedzinie literaturoznawstwa 
narracjom kontrfaktualnym przypisuje się z reguły inne powinności. 
Na przykład, Karen Hellekson bada literackie światy alternatywne, 
tworzone przez autorów powieści fantastycznonaukowych. Inter
pretuje je przede wszystkim jako przykłady literackich form, które 
skłaniają czytelników do filozoficznej refleksji nad koncepcją chro
nologicznego czasu, leżącą u podstaw wszelkich narracji historycz
nych11. Nieco inne funkcje przypisuje natomiast kontrfaktualności 
Gavriel D. Rosenfeld11, który analizuje literackie i filmowe opowie
ści o alternatywnym przebiegu II wojny światowej, główną uwagę 
zwracając na ich aspekt dydaktyczno-moralizatorski. Pokazując inny 
od faktycznego, mniej lub bardziej prawdopodobny bieg wydarzeń, 
mogą one tym samym potwierdzać słuszność decyzji podjętych 
przez przywódców w kluczowych momentach działań wojennych 
albo je kwestionować, straszyć wizją świata, która o mały włos się 
nie urzeczywistniła albo też przypominać zaprzepaszczone szanse 
realizacji utopijnych porządków społecznych. Bez wątpienia jeszcze 
do niedawna tego typu opowieści o alternatywnych osiach czasu, po
jawiających się w punkcie bifurkacji, były najbardziej rozpowszech
nionym rodzajem narracji kontrfaktualnych zarówno w akademic

10 Niall Ferguson, Introduction. Virtual History: Towards a "chaotic" theory of the 
past, [w:J Virtual History: Alternatives and Counterfactuals, red. Niall FERGUSON, Ba
sic Books 1999, s. 1-90.
11 Karen Hellekson, The Alternate History: Refiguring Historical Time, The Kent 
State University Press 2001.
“ Gavriel D. Rosenfeld, The World Hitler Never Made: Alternate History and the 
Memory of Nazism, Cambridge University Press 2011.
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kiej historiografii, jak i w literaturze. Jednak w moim tekście zajmę 
się inną postacią kontrfaktualności, która zyskuje dziś coraz większą 
wagę, szczególnie w dziedzinie kultury popularnej. Przykłady, które 
przywołuję poniżej, nie przedstawiają alternatywnych osi czasu, na 
których zrodził się świat inny od tego, który znamy. U źródeł tych 
opowieści leży raczej gest odsłonięcia takich aspektów pozornie 
dobrze znanych wydarzeń, które umknęły ich dotychczasowym 
komentatorom. Zarazem przykłady tego odznaczają się rozmaicie 
rozumianą autorefleksyjnością. Kwestionują bowiem opozycję mię
dzy fikcją i faktem, a także rzucają światło na proces konstruowania 
wydarzeń historycznych w sferze publicznej.

PERFDRMATYWNDŚĆ FAKTÛW

Modelowego przykładu narracji kontrfaktualnej nowego typu do
starcza komedia Kosmiczny odlot czy Kosmiczny przekręt (Moon- 
walkers, 2015, reż. Antoine Bardou-Jacquet), która luźno nawiązuje 

do historii lotu na Księżyc, zarazem otwarcie ją fikcjonalizując. 
Scenarzysta filmu, Dean Craig, wykorzystał niezwykle obszerne 
i wciąż rozrastające się archiwa teorii spiskowych wokół pierwszego 
lądowania załogowego statku kosmicznego na Księżycu. Jak można 
się domyślać, korzystał on głównie z tych przekazów, które starają 
się udowodnić, że transmisja z lądowania, oglądana na żywo przez 
telewidzów na całym świecie, została tak naprawdę sfabrykowana 
w studiu filmowym. Jak upierają się niektórzy, zarówno pierwszy 
lot na Księżyc, jak i późniejsze misje Apollo, były mistyfikacjami, 
pieczołowicie przygotowanymi na potrzeby politycznej propagandy 
Stanów Zjednoczonych. Stanowiły one integralny element zimnej 
wojny, zaś sukces misji Apollo 11 rzekomo dał Ameryce przewagę 
w wyścigu o dominację w przestrzeni kosmicznej. Craig nawiązał 
również do tych spiskowych narracji, wedle których za przygotowa
nie nagrania miał odpowiadać Stanley Kubrick. Nie przez przypadek, 
jak twierdzą niektórzy, premiera jego bodaj najbardziej znanego 
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dzieła 2001; Odysei kosmicznej (2001: A Space Odyssey, 1968) poprze
dziła o ponad rok lądowanie na Księżycu. Choć ówcześnie zdania 
krytyków, co do wartości artystycznej filmu, były co najmniej po
dzielone, wszyscy zgodnie podkreślali bezdyskusyjną innowacyjność 
efektów specjalnych, do dziś uznawanych za kamień milowy w re
alistycznym przedstawianiu podróży kosmicznych. Film Kubricka 
ustanowił wręcz nowe standardy wiarygodnego obrazowania prze
strzeni kosmicznej, zaś technologia filmowa, stanowiąca pokłosie 
pracy na jego planie, została rzekomo wykorzystana rok później do 
przygotowania spreparowanej rejestracji kulminacyjnych momen
tów misji Apollo 11.

Te spekulacje i teorie spiskowe, dziś rozpowszechniane na dużą 
skalę w internecie, to znakomity materiał na rozrywkową intrygę. 
Jednak Kosmiczny odlot, choć obfituje w zabawne zwroty akcji, przy 
bliższym oglądzie okazuje się czymś więcej niż tylko błyskotliwie 
zrealizowaną komedią. Kiedy odczytamy go w kontekście wspo
mnianych debat nad statusem i funkcją przedstawień przeszłości, 
okaże się istotnym komentarzem do tych przemian kulturowych, 
społecznych, politycznych i technologicznych, do których doszło 
u progu lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia i które doprowadzi
ły między innymi do kryzysu legitymizacji wiedzy historycznej. Film 
Bardou-Jacqueta przedstawia lądowanie na Księżycu nie tylko jako 
jedną wielką mistyfikację, lecz również jako rezultat licznych misty
fikacji na mniejszą skalę, które dopiero razem mogły się złożyć się 
na wydarzenie o tak przełomowym znaczeniu historycznym. Obraz 
końca lat sześćdziesiątych w Kosmicznym odlocie ma uderzająco wiele 
wspólnego z opisem, który zaproponował performatyk Jon McKen
zie we wpływowej pracy Performuj albo... Od dyscypliny do performan- 
su11. Główna teza jego pracy głosi, że pod koniec XX wieku dawne 
społeczeństwa dyscyplinarne, analizowane kiedyś przez Foucaulta 
(funkcjonujące na zasadzie podporządkowania normom, regulu-

13 Jon McKenzie, Performuj, albo... Od dyscypliny do performansu [2001], tłum. 
Tomasz Kubikowski, Universitas 2011. 
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jącym życie nawet na mikropoziomie biopolityki) przeobraziły się 
w społeczeństwa, gdzie nową normą stało się kreatywne performo- 
wanie. Tu performans rozumie się już nie tyle jako formę artystycz
ną, umożliwiającą uczestnikom chwilowe podważenie dominujących 
norm lub wypróbowanie nowych tożsamości, ile jako podstawową 
zasadę życia zbiorowego i indywidualnego, określoną przez McKen- 
ziego mianem performansu kulturowego. Jednak, jak przekonuje, 
dla społeczeństw okresu późnego kapitalizmu performatywność 
stała się naczelną wartością także w innych sferach życia: w dziedzi
nie zarządzania (performans organizacyjny) i technologii (perfor
mans techniczny). Na tych dwóch ostatnich obszarach performans 
nie ma charakteru subwersywnego. Wręcz przeciwnie, stanowi siłę 
normatywną i regulacyjną, gdyż rzuca tak ludziom, jak maszynom 
wyzwanie nieprzerwanej kreatywności, skuteczności i efektywności. 
Dla McKenziego loty kosmiczne to właśnie paradygmatyczne wręcz 
wydarzenie tego nowego, powojennego porządku kulturowego, bo
wiem lądowanie na Księżycu stanowiło kumulacyjny efekt wszyst
kich trzech typów performansu. Właśnie pod tym względem zary
sować można paralelę między jego pracą i filmem Bardou-Jacqueta, 
z jednym wszak zastrzeżeniem. To, co reżyser Kosmicznego odlotu 
pokazuje jako mistyfikację, z punktu widzenia zaproponowanego 
w Performuj albo... należy raczej uznać za performanse, które sku
tecznie wytwarzają wydarzenie historyczne.

Już pierwsza scena filmu to wręcz poglądowa demonstracja 
peformatywnego charakteru faktów historycznych. Agent CIA Tom 
Kidman, znany ze swojej skuteczności, otrzymuje rozkaz wynajęcia 
Stanleya Kubricka, by ten sfilmował w studiu sfingowane lądowanie 
na Księżycu. Nagranie to ma pojawić się w programie telewizyjnym 
jako przekaz na żywo, gdyby z jakichś powodów rzeczywista misja 
się nie powiodła. Bardzo wyraźnie zatem pierwsza scena pokazuje 
procedury typowe dla performansu technicznego i organizacyjnego, 
które - jak stwierdził McKenzie - składały się na kompleks prze- 
mysłowo-militarny w latach sześćdziesiątych XX wieku. Zarazem 
już pierwsze sekwencje demonstrują stwórczą moc performansów 
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kulturowych: jak sugerują twórcy filmu, wiarygodność medialnej re
lacji z lądowania na Księżycu będzie oceniana w odniesieniu do tych 
obrazów przestrzeni kosmicznej, które upowszechniły się za sprawą 
2001: Odysei kosmicznej Kubricka. A zatem to fikcyjna narracja sta
nie się wzorcem dla rzekomo rzeczywistych wydarzeń, probierzem 
ich wiarygodności. Jednak subwersywne siły performansu docho
dzą również do głosu na poziomie indywidualnym, zaś zachowanie 
postaci mogłoby posłużyć za dobrą ilustrację którejś z prac Judith 
Butler o performatywnych aspektach tożsamości14.

14 Por. Judith BUTLER, Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości [1990], 
tłum. Karolina Krasuska, Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2008.

Kiedy bowiem Kidman przylatuje do Londynu, w wyniku 
zbiegu okoliczności zamiast z agentem Kubricka spotyka się z jego 
kuzynem Jonnym, nieudolnym agentem zespołu rockowego, za
dłużonym po uszy u gangstera z East Endu. Skuszony perspekty
wą łatwego zdobycia stu tysięcy dolarów, jakie Kidman oferuje za 
produkcję filmu, Jonny przekonuje swojego współlokatora Leona, 
by ten przebrał się za słynnego reżysera i przyjął zlecenie. Choć mi
styfikacja szybko wychodzi na jaw, cała trójka trafia do zamienionej 
w komunę artystyczną wiejskiej posiadłości. Komunę prowadzi nie
jaki Renatus, awangardowy artysta niemiecki. Nie tylko reżyseruje 
on filmy w stylu Andy’ego Warhola, ale także organizuje performan- 
se, z których jeden do złudzenia przypomina akcje znanego wtedy 
Orgien Mysterien Theater, kierowanego przez Hermanna Nitscha. 
W tej liminalnej sferze, gdzie zanika granica między fikcją i rzeczy
wistością, odbywa się też centralna bodaj sekwencja filmu. Sfingo
wane lądowanie na Księżycu jest filmowane i transmitowane do 
Ameryki, gdzie oglądają je wojskowi oficjele, zatrwożeni jego niską 
jakością techniczną. Tę właśnie scenę odczytać można zarazem jako 
dobitny komentarz na temat performatywnej siły mediów, które - 
nawet niedoskonałej jakości - mają zdolność wytworzyć wydarze
nia historyczne. Wielokrotnie oglądamy w kadrze wnętrze studia 
filmowego, gdzie obok wykonanej z folii aluminiowej atrapy statku
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kosmicznego stoi flaga ze sztywnego materiału, który porusza się 
w sposób sugerujący mniejszą grawitację na księżycu. Często też po
jawiają się tu monitory, na których widać scenę lądowania na Księ
życu, znaną z archiwalnych materiałów telewizyjnych. To za sprawą 
medialnego zapośredniczenia nieudolna mistyfikacja przemienia się 
w reprezentację rzeczywistego wydarzenia o historycznej randze. 
Oczywiście w tym momencie można jeszcze uznać Kosmiczny odlot 
za laboratoryjną demonstrację tego, jak symulakra wypierają rzeczy
wistość. Jednak zakończenie podpowiada nieco inny trop interpre
tacyjny. Kidman, Jonny, Leon i jedna z mieszkanek komuny uciekają 
do Hiszpanii przed zemstą wściekłych dowódców armii. Podczas 
postoju w jakimś przydrożnym barze widzą, jak jego właściciele 
oglądają transmisję lądowania na Księżycu. „Udało im się. Wylądo
wali na Księżycu”, mówi Jonny, a Kidman mu przytakuje. Jednak po 
chwili, wpatrując się w ekran telewizora, dodaje: „Na pewno?”, tym 
samym podważając nasze przekonanie, że lądowanie jest faktem 
historycznym.

Trudno o bardziej adekwatny finał filmu, który pokazuje do
niosłe wydarzenie historyczne jako rezultat wielu performansów 
kulturowych, technologicznych i organizacyjnych. Jak bowiem 
podpowiada komedia Bardou-Jacqueta, jeśli w powojennej kultu
rze Zachodu w każdym istotnym wydarzeniu społecznym kluczową 
funkcję spełniają media, nie ma sensu pytać o prawdziwość bądź 
fałsz reprezentacji. To, czy do lądowania na Księżycu naprawdę do
szło, wydaje się bez większego znaczenia, bo tak czy inaczej stało 
się ono historycznym faktem, usankcjonowanym nie tylko przez 
akademickich historyków, lecz także świętowanym na całym świecie 
w ramach rozmaitych publicznych performansów, które je poprze
dzały i po nim następowały. Bardou-Jacquet właśnie to podkreśla, 
kiedy po wspomnianej scenie w hiszpańskim barze kończy film 
krótkim montażem materiałów dokumentalnych, pokazujących pa
rady na cześć astronautów, a także wyimki z raportów medialnych 
i inne ówczesne zjawiska kulturowe, jak choćby przebierane imprezy 
o tematyce kosmicznej. Dopiero teraz, po przeprowadzeniu anali



72 MATEUSZ BOROWSKI

zy Kosmicznego odlotu w kontekście teorii McKenziego, chciałbym 
wrócić do postawionego na początku pytania o definicję, formę 
i wartość narracji kontrfaktualnych. Proponowana tu analiza filmu 
dowodzi nie tylko tego, że kwestie teoretyczne, jakie do niedawna 
interesowały jedynie specjalistów, dziś przenikają do szerszej świa
domości społecznej za pośrednictwem form kultury popularnej. 
Komedia Bardou-Jacqueta to przecież tylko jedno z mnożących się 
dziś nowych zjawisk w tej kulturze, stanowiących pokłosie kryzysu 
legitymizacji wiedzy historycznej. Dość wspomnieć choćby o bez
precedensowej wręcz popularności rozmaitych form dokufikcji15 czy 
też o renesansie konwencji mockumentalnych. Co jednak najistot
niejsze w kontekście problemów poruszanych przeze mnie w ni
niejszym rozdziale, te nowe formy wykorzystują szerokie spektrum 
strategii kontrfaktualnych, by zmierzyć się z problemem, który stał 
się przedmiotem debat zawodowych historyków co najmniej od cza
su, kiedy Nowy Historycyzm postawił pod znakiem zapytania jedno 
z fundamentalnych założeń nowożytnej historiografii - binarną 
opozycję między wydarzeniami i faktami.

15 Por. Docufictions. Essays on the Intersection of Documentary and Fictional Film
making, red. Gary D. Rhodes, John Parris Springer, McFarland and Company 
2006.
16 Hayden White, Zdarzenie modernistyczne, tłum. Maciej Nowak, [w:] idem, Pro
za historyczna, s. 283-313.
" Idem, Zdarzenie historyczne.

OD FAKTÓW DO ARTEFAKTYCZNOŚCI

Problem opozycji między wydarzeniami i faktami zajmował Hayde- 
na White’a w wielu pracach, szczególnie zaś w dwóch artykułach:

Zdarzenie modernistyczne (1996)16 i Zdarzenie historyczne (2008)17. 
W nich obu White powraca do fundamentalnego założenia Nowego 
Historycyzmu, który nade wszystko starał się sproblematyzować 
i skomplikować tę opozycję, będącą spuścizną po tradycyjnej, dzie
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więtnastowiecznej historiografii. Zgodnie z kanoniczną, przywołaną 
przez Whitea definicją, „fakt jest zdarzeniem poddanym opisowi”16, 
z tego zaś wynika, że „zdarzenia się dzieją, fakty są ustanawiane”19. 
Jednak, jak dowodził White i inni zwolennicy nurtu Nowego Histo- 
rycyzmu, proces ustanawiania faktów polega nie tylko na selekcji 
i interpretacji materiałów źródłowych i artefaktów, ale także wiąże 
się z procedurą fabularyzacji (emplotment), która polega na ukła
daniu informacji w porządku przyczynowo-skutkowym, w ramach 
narracji wykorzystującej typowo literackie konwencje powieściowe. 
Ustanawianie faktów to zatem proces rozciągnięty w czasie, per- 
formatywna procedura, wytwarzająca konkretny punkt widzenia, 
z którego można dostrzec określony fragment przeszłości. Z tej per
spektywy, konkluduje White, „fakty są zdarzeniami specjalnego ro
dzaju - zdarzeniami w mowie opisującymi inne zdarzenia mowy oraz 
inne rodzaje zdarzeń wykraczających poza mowę”* * 10. Proces ustana
wiania faktów zależy ponadto od szeregu przygodnych i kulturowo 
zmiennych czynników, o czym pisał White we wcześniejszym tek
ście poświęconym zdarzeniu modernistycznemu. Dowodził w nim, 
że opisywane wydarzenia z przeszłości różnią się od siebie stopniem 
skomplikowania, szczególnie pod względem zmiennych zasad ich 
rejestrowania, mediów dostępnych w danej epoce i kulturze, nie 
wspominając o szerokim kontekście dominujących epistemologii.

18 Ibidem, s. 257.
” Ibidem, s. 258.
10 Ibidem.
11 Hayden WHITE, Zdarzenie modernistyczne, s. 286.

Problematyzacja relacji między zdarzeniem i faktem doprowa
dziła według White’a do podważenia kolejnej dychotomii, równie 
kluczowej dla nowożytnej historiografii - opozycji między faktem 
i fikcją. W konsekwencji narodziło się całe spektrum „postmoderni
stycznej reprezentacji parahistorycznej”, na które składa się szereg 
form literackich, artystycznych i performatywnych, określanych 
jako dokudrama, fakcja, info-rozrywka, fikcja faktu czy historyczna 
metapowieść11. Wyróżnia te nowe formy nie tylko manifestacyjne 
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zawieszenie różnicy między tym, co fikcyjne i faktualne, rzeczywiste 
i wyobrażone, lecz także, co równie istotne, między faktem i wyda
rzeniem. Jak przekonywał White, konieczność nowej definicji zda
rzenia i faktu to efekt przede wszystkim tego, że od końca XX wieku 
żyjemy w erze, w której każde wydarzenie można potencjalnie trans
mitować na żywo w telewizji. I choć diagnozę tę stawiał w 1996 roku, 
to dziś, w erze mediów społecznościowych i przenośnych urządzeń 
elektronicznych z dostępem do sieci, niewiele straciła ona na aktu
alności. Ponieważ akt składania relacji z wydarzenia stanowi jego 
integralną część, nie sposób oddzielić przeszłych wypadków od aktu 
ich przedstawiania czy - jak ujmuje to White - nie da się wytyczyć 
granicy między wnętrzem wydarzenia i jego zewnętrzem, podob
nie trudno jednoznacznie określić jego początek i koniec. Właśnie 
to zatarcie się kluczowych dla historiografii opozycji tak wyraźnie 
demonstrowała fabuła Kosmicznego odlotu, zawieszając w finałowej 
scenie kwestię ontologicznej różnicy między rzeczywistością i jej 
pozorem.

Chciałbym jednak przyjrzeć się jednemu aspektowi propono
wanej przez White’a definicji wydarzenia historycznego. W konklu
zji tekstu z 2008 roku charakteryzuje je on w następujący sposób:

Czy możliwe jest, że specyficznie historyczne zdarzenie ma 
miejsce w teraźniejszości Qub w doświadczeniu żyjącej grupy), 
którego natura nie może być dostrzeżona i nazwana, ponieważ 
realizuje się ono tylko jako „erupcja” siły lub energii naruszają
cej funkcjonujący system i wymusza zmianę (...), której uwień
czenie, cel lub zamysł może być dostrzeżony, pojęty i skutkują
cy reakcją jedynie w czasie późniejszym?22.

IDEM, Zdarzenie historyczne, s. 281.

W opisie tym uderza jedno. Choć White tak przekonująco dekon- 
struuje binarne opozycje, leżące u samych podstaw dyskursu histo- 
riograficznego, nadal podtrzymuje jedną z nich: odróżnia bowiem 
klarownie „teraźniejszość", w której rozgrywa się zdarzenie do

12
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świadczane w planie społecznym, od „przyszłości”, w której zostanie 
ono opisane jako fakt i dopiero wtedy nabierze znaczenia. To podej
ście najwyraźniej stanowi konsekwencję wprowadzonej przez niego 
w tym samym artykule analogii między pracą historyka i psychoana
litycznym odsłanianiem traumy. Czy jednak w świetle wprowadzo
nej przez samego White’a performatywnej teorii faktu nie należa
łoby również sproblematyzować tradycyjnej i zgoła aksjomatycznej 
kategorii „teraźniejszość”?

Tego typu dekonstrukcyjną analizę przeprowadził już bez mała 
dwadzieścia pięć lat temu Jacques Derrida w wywiadzie, który sta
nowił swoiste posłowie do Widm Marksa23. Tu właśnie, odpowiadając 
na pytanie o to, czy uważa się za „filozofa teraźniejszości”, odróżnił 
od siebie dwa pozornie tylko synonimiczne pojęcia: teraźniejszość 
i aktualność. Tylko to pierwsze wiąże się dla niego z bezpośred
nim doświadczeniem tego, co otacza nas w danym miejscu i czasie. 
Jednak, jak dodaje, coraz trudniej o tego typu niczym nie zapo- 
średniczone doświadczenie w erze cyfrowych technologii komuni
kacyjnych, kiedy każde „teraz” podlega natychmiast mediatyzacji 
i dlatego „dociera do nas za pośrednictwem fikcyjnych konstrukcji”2'’. 
Derrida uważa to rozpoznanie za kluczowe, ponieważ każę pożegnać 
się z utopią bezpośredniego dostępu nawet do wydarzenia tu-i-te- 
raz, kładąc kres poszukiwaniu o nim ostatecznej prawdy. Jak z mocą 
przekonuje, w obliczu rozpanoszonej „artefaktualności” należy 
przyjąć krytyczną postawę i analizować tę artefaktualność „poprzez 
pracę oporu, czujnych kontr-interpretacji”25. Właśnie w tym miejscu 
otwiera się pole dla innego rozumienia kontrfaktualności niż to, 
które proponowała wspomniana we wstępie Gallagher. Analizowany 

3! Jacques DERRIDA, The Deconstruction of Actuality, [w:] IDEM, Negotiations: In
terventions and Interviews, 1971-2001, Stanford University Press 2002, s. 85-116. 
Por. także: IDEM, Widma Marksa. Stan długu, praca żałoby i nowa Międzynarodówka 
[1993], tłum. Tomasz Załuski, Wydawnictwo Naukowe PWN 2016. Jeśli nie zazna
czono inaczej, wszystkie cytaty w tłumaczeniu autora tego tekstu.
34 Jacques Derrida, The Deconstruction of Actuality, s. 86.
35 Ibidem.
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przeze mnie wcześniej Kosmiczny odlot to przykład takiej narracji 
kontrfaktualnej, która nie pokazuje alternatywnego świata, jaki po
wstał w wyniku zmiany ustalonego biegu historii w chwili, kiedy oś 
czasu rozszczepiła się w punkcie bifurkacji. W Kosmicznym odlocie fik
cyjna historia uzupełnia istniejące narracje o lądowaniu na Księżycu, 
by uwypuklić sposób konstruowania tego wydarzenia w określonych 
warunkach, w serii performansów w ówczesnej teraźniejszości. Pod 
tym względem film Bardou-Jacqueta wypada odczytać jako przykład 
„czujnej kontr-interpretacji” artefaktualności. Jako taki posłużyć 
może również za model narracji kontr[f]aktualnej, która wyko
rzystuje fikcyjną fabułę, by odsłonić funkcjonowanie mediów jako 
krytyczny element procesu wytwarzania wydarzenia historycznego.

Historia lotów kosmicznych i lądowania na Księżycu dostar
cza szczególnie dobrego materiału dla narracji, dekonstruujących 
kategorię „teraźniejszości”. Lądowanie na Księżycu jako wydarzenie 
uznawane powszechnie za przełomowe w rozwoju zachodniej cywi
lizacji było w paradygmatyczny wręcz sposób artefaktualne, bowiem 
wzięły w nim udział miliony osób za pośrednictwem telewizji i in
nych mediów. Pod tym względem trudno o nim mówić jako o takiej 
erupcji w materii życia społecznego, którą tylko z perspektywy cza
su uda się wyjaśnić i włączyć w istniejące narracje historyczne. Pro
gram Apollo nie tylko wymagał drobiazgowych przygotowań i wielu 
innowacji technologicznych. Musiał także zostać odpowiednio na
głośniony w mediach, by usprawiedliwić jego kolosalne koszty, ko
niec końców pokrywane przez podatników. Jak przekonują history
cy amerykańskiego programu lotów kosmicznych26, zanim człowiek 
stanął na Księżycu, szerokie rzesze społeczne zostały poinformowa
ne o planowanym przebiegu misji, poznały szczegóły technologicz
ne lotu, jego możliwe konsekwencje i korzyści. Nie tylko zatem misja 
została pieczołowicie przygotowana i była oczekiwana, lecz także 
przedstawiona w mediach z dbałością o każdy szczegół i odpowied

16 Por. Howard E. McCURDY, Space and the American Imagination, Johns Hopkins 
University Press 2011; Matthew D. TRIBBE, No Requiem for the Space Age.
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nią dramaturgię. Amerykańskie stacje telewizyjne przez trzydzieści 
godzin nadawały wtedy relację na żywo, którą obejrzały mniej więcej 
sto dwadzieścia trzy miliony widzów. Transmisja dotarła do wszyst
kich miejsc na Ziemi, które miały dostęp do telewizji, z wyjątkiem 
Związku Radzieckiego, Chin, Wietnamu Północnego i Korei Pół
nocnej27. To w pełni zrozumiałe, że w wymienionych krajach sukces 
amerykańskiej technologii nie mógł zostać upubliczniony, głównie 
ze względu na niedawną wojnę w Wietnamie i zimną wojnę, której 
integralną częścią był wyścig o dominację w kosmosie.

" Ibidem, s. 6.
18 Asif A. Siddiqi, Cosmic Contradictions. Popular Enthusiasm and Secrecy in the So
viet Space Program, (w:J Into the Cosmos: Space Exploration and Soviet Culture, red. 
James T. ANDREWS, Asif A. SIDDIQI, University of Pittsburgh Press 2011, s. 47-76. 
” Ibidem, s. 49.

Artefaktualna natura lotów kosmicznych staje się jeszcze bar
dziej widoczna, kiedy spojrzeć na nie z punktu widzenia tych prac, 
które relacjonują reperkusje tamtych wypadków po wschodniej stro
nie żelaznej kurtyny. Asif A. Siddiqi28, badając istniejące narracje hi
storyczne o radzieckim programie lotów kosmicznych, przekonują
co pokazał, w jakim stopniu wszystkie instytucje odpowiedzialne za 
propagandę, a szczególnie Gławlit, główny organ cenzury w rządzie 
radzieckim, poddawały wnikliwej ocenie oficjalne relacje z podboju 
kosmosu w latach sześćdziesiątych XX wieku. Siddiqi skupił uwagę 
zwłaszcza na tym, co nazywa „napięciem retorycznym”29, charak
teryzującym wszystkie relacje z programu kosmicznego. Wynikało 
ono z dwóch w gruncie rzeczy przeciwstawnych dążeń partii i rządu 
radzieckiego. Władze państwowe promowały program lotów ko
smicznych jako naczelny dowód na sukces socjalizmu. Jednocześnie 
jednak kulturowa i polityczna konkurencja ze Stanami Zjednoczony
mi wymagała zatajenia większości szczegółów pracy naukowców, in
żynierów, dowódców wojskowych i kosmonautów, realizujących ten 
projekt. W wyniku tego napięcia cenzorzy musieli na każdym kroku 
interweniować, drobiazgowo kontrolując wszelkie raporty, które za 
pośrednictwem mediów miały trafić do szerokich rzesz odbiorców. 
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Nie chodziło jednak wyłącznie o racjonowanie informacji i ukrywa
nie istotnych szczegółów, które pośrednio mogłyby przyspieszyć 
rozwój technologii po stronie przeciwnika. Reżim tajności wymagał 
również szyfrowania nazw kosmodromów i statków kosmicznych, 
a także przygotowywania kosmonautów do spotkań z przedstawi
cielami mediów, by odpowiednio odpowiadali na pytania zadawa
ne im przed kamerami przez dziennikarzy. Oczywiście, im również 
zabraniano domagania się nazbyt detalicznych informacji od osób, 
z którymi prowadzili wywiady.

Zarządzanie dystrybucją informacjami przez cenzorów 
i urzędników było jednak znacznie bardziej skomplikowane na 
arenie międzynarodowej. Na przykład, wysłanie w przestrzeń ko
smiczną Sputnika mogło trafić do oficjalnego rejestru, prowadzo
nego przez Międzynarodową Federację Astronautyczną, tylko pod 
warunkiem, że Rosjanie podadzą do publicznej wiadomości, gdzie 
mieści się kosmodrom, z którego wystartowała rakieta. Taką infor
macją władze radzieckie nie chciały się oczywiście dzielić. Dlatego 
zamiast faktycznej lokalizacji platformy startowej nieopodal wsi 
Tiuratam (dziś Tóretam na terenie Kazachstanu), do wiadomości 
publicznej podano informację, że pierwszy sztuczny satelita Ziemi 
został wystrzelony w wiosce o nazwie Bajkonur, oddalonej o trzy
sta kilometrów od faktycznego miejsca startu statku, też zwanego 
Bajkonur, który wyniósł Sputnik na orbitę. Także władzom Między
narodowej Federacji Astronautycznej przedłożono sfabrykowane 
dokumenty. Jak można się spodziewać, preparowane były nie tylko 
raporty medialne, ale również artefakty, które rzekomo miały za
świadczać o postępujących pracach nad udoskonalaniem technolo
gii rakietowej. Siddiqi wspomina także o odpowiednio przygotowa
nych fotografiach i częściach statków, które prezentowano szerokiej 
publiczności podczas publicznych pokazów. Jak twierdzi, części te 
wykonywano tak, by przypominały elementy statków znane z fil
mów fantastycznonaukowych. Przytacza też mówiącą wiele historię 
dwóch artystów, którym zlecono namalowanie płócien, dokumen
tujących wielkie sukcesy radzieckiej kosmonautyki. Oczywiście, ich 
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dzieła również musiały przejść drobiazgową kontrolę cenzorów. 
Jednemu z malarzy, Andriejowi Sokołowowi, nie udzielono pozwo
lenia na obejrzenie autentycznych rakiet, dlatego rnusiał je malować, 
polegając jedynie na własnej wyobraźni. Zupełnie nieświadomie 
umieścił na obrazach wiele takich szczegółów, które przedstawione 
przez niego pojazdy nazbyt zbliżały do tych rzeczywistych. W kon
sekwencji nie dopuszczono ich do publicznego obiegu. Natomiast 
drugi z artystów, Aleksiej Leonow, były kosmonauta i malarz-ama- 
tor, doskonale wiedział, jak wyglądają i funkcjonują rakiety i satelity, 
dlatego udało mu się stworzyć oczekiwane obrazy jak najdalsze od 
rzeczywistości. Siddiqi przywołuje jeszcze wiele innych przykładów 
dezinformacji i fałszowania dowodów, które miały posłużyć jako 
podstawa do stworzenia historycznej narracji o radzieckich lotach 
kosmicznych jako najwyższym triumfie myśli technologicznej - 
narracji, dowodzącej nieomylności wszystkich, którzy przyłożyli 
rękę do tego sukcesu.

Co dziwne, pomimo niezwykle problematycznego statusu 
materiałów, które analizuje Siddiqi, wciąż hołduje on tradycyjnej 
historiograficznej metodzie oddzielania prawdy od fałszu, zaś jego 
artykuł, jak się zdaje, został napisany głównie po to, by z dużego 
dystansu czasu wypełnić wreszcie luki w oficjalnej narracji histo
rycznej, nie podważając jej pretensji do obiektywnego przedstawie
nia przeszłości. Bodaj pod tym względem ustalenia zawodowych 
historyków - nawet tych, którzy jak Siddiqi problematyzują kwestię 
wiarygodności tak zwanych faktów - znacznie mniej skutecznie 
podważają artefaktualność wydarzeń historycznych niż formy z po
granicza fikcji i faktu, takie choćby jak dokufikcje czy mockumenty. 
Dlatego teraz przyjrzę się bliżej innej filmowej narracji kontr[f]- 
aktualnej, którą uznać można za serię ćwiczeń w podejrzliwym czy
taniu zapisów medialnych, podających się za reprezentację rzeczy
wistych wydarzeń. Film Pierwsi na Księżycu (Pervye na Lunę, 2005) 
Aleksieja Fiedorczenki również nawiązuje do historii lotów kosmicz
nych, jednak nie stara się nawet ujawniać czy uzupełniać przemil
czeń w radzieckiej historii. Jego celem jest raczej rzucenie światła na 
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mechanizm produkcji artefaktualności w samym sercu wydarzenia 
historycznego.

Fiedorczenko wykorzystuje nieco inny zestaw konwencji niż 
Bardou-Jacquet, by wprowadzić krytyczny dystans i obnażyć zasady 
morfowania pożądanego obraz przeszłości. Najbardziej oczywistą 
różnicę między tymi filmami można dostrzec na poziomie relacji 
między fikcyjną fabułą a materiałami archiwalnymi, wykorzystany
mi przez obu reżyserów. Bardou-Jacquet wplótł w akcję filmu nagra
nia z lądowania na Księżycu i inne zapisy archiwalne, umieszczając je 
w fikcyjnej ramie typowej komedii omyłek. Natomiast Fiedorczenko 
nakręcił film o wydarzeniu, do którego nigdy nie doszło. Opowiada 
on o lądowaniu radzieckich kosmonautów na księżycu w 1938 roku, 
które - choć nie dotarło do opinii publicznej - stało się istną ka
tastrofą propagandową. Fiedorczenko naśladuje tym samym gest 
historyków, którzy wchodzą do pieczołowicie strzeżonych archiwów, 
żeby wydobyć na światło dzienne zgromadzone w nich i pilnie strze
żone dokumenty. Jego film zaliczyć można w związku z tym do tych 
współczesnych form parahistorycznych, które White uznał za bez
pośredni rezultat kryzysu legitymizacji wiedzy historycznej w dru
giej połowie XX wieku. Pierwsi na Księżycu to typowy mockument, na 
który składają się w przeważającej mierze sfabrykowane materiały 
archiwalne, pochodzące rzekomo z pierwszej połowy ubiegłego stu
lecia. Uzupełniają je zaś współczesne nagrania wywiadów ze świad
kami tamtych wydarzeń. Zamiast krytycznego dystansu, typowego 
dla komedii omyłek, forma mockumentu wytwarza odmienne do
świadczenie odbiorcze. Widz, oglądając fikcyjną fabułę, otrzymuje 
zaproszenie do tego, żeby bez reszty zaangażował się w swoistą ko
gnitywną grę w rozpoznawanie, które z dokumentów pokazywanych 
na ekranie zostały sfabrykowane, które zaś mają szansę okazać się 
autentyczne. Właściwie już początkowe napisy inicjują tę grę, zachę
cając widza, by bacznie i podejrzliwie przyglądał się prezentowanym 
materiałom. Jak czytamy: „Pomimo niedostatecznie dobrej jakości 
materiałów archiwalnych, zostały one włączone do filmu ze względu 
na ich unikatowość". Fiedorczenko konfrontuje zatem widzów z jaw
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ną mistyfikacją, która staje się modelem funkcjonowania machiny 
propagandowej i obnaża działalność tajnych służb, odpowiedzial
nych za gromadzenie, dystrybuowanie i cenzurowanie informacji na 
temat programu lotów kosmicznych.

Pierwsi na Księżycu prezentuje się jako efekt dziennikarskie
go dochodzenia na temat grupy sowieckich kosmonautów, przede 
wszystkim Iwana Karłamowa, kapitana rakiety, która rzekomo 
dotarła na Księżyc już w 1938 roku, a następnie wróciła na Ziemię 
i szczęśliwie wylądowała gdzieś na chilijskiej pustyni. Film doku
mentuje proces wyboru kandydatów, ich szkolenie, pierwsze próby 
wysyłania żywych organizmów w przestrzeń kosmiczną, a także 
zmagania inżynierów z nieposłuszną materią technologii. Pokazu
je nawet nagrania z ukrytych kamer, zainstalowanych w kwaterach 
astronautów i stale monitorujących ich codzienne zajęcia. Fiedor- 
czenko rzekomo relacjonuje zatem historię pierwszego lądownia 
na Księżycu, które dopiero po siedemdziesięciu latach mogło zostać 
ujawnione publicznie, kiedy archiwa tajnych służb zostały otwar
te, zaś chilijskie muzeum Antofagasta przyznało się do posiadania 
jedynego istniejącego nagrania, pokazującego radziecką rakietę na 
Księżycu. Napięcie między fikcyjną fabułą i pasożytniczo wykorzy
stanymi konwencjami dokumentalnymi odpowiada za efekt, jaki 
ta kontr[f]aktualna narracja wywiera na widzach. Jawna fikcyjność 
wydarzeń każę bowiem zwrócić uwagę przede wszystkim na gest 
porządkowania rzekomo dopiero co odkrytych, fragmentarycz
nych i często niezweryfikowanych jeszcze materiałów archiwalnych 
i układania ich w spójną opowieść. Jednak to nie tylko ta procedura, 
która mogłaby stanowić prototypowy wręcz przykład opisywanej 
przez White’a fabularyzacji, staje się przedmiotem analizy w Pierw
szych na Księżycu. Celem wykorzystywanych przez Fiedorczenkę za
biegów jest raczej wysunięcie na pierwszy plan problemu wypełnia
nia luk w oficjalnych narracjach historycznych na podstawie źródeł 
archiwalnych z okresu propagandy i ścisłej cenzury.

Fiedorczenko włącza widzów w skomplikowaną grę błędnych 
i trafnych rozpoznań, żeby im uświadomić, na jak chwiejnych pod
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stawach opiera się wiedza o przeszłości. Choć jak w typowym do
kumencie wprowadza relacje naocznych świadków, jednak to, co 
mówią, bardzo często każę zakwestionować autentyczność prezen
towanych w filmie dokumentów. Na przykład, żona Karłamowa, 
dziś już starsza pani, pojawia się na ekranie w chwili, kiedy ogląda 
nagranie, na którym kilka dekad wcześniej odpowiada na pytania 
milicji w obecności funkcjonariusza tajnych służb. Jest przesłuchi
wana, ponieważ jej mąż po zakończeniu misji zbiegł z kraju i trwają 
za nim poszukiwania. Teraz żona Karłamowa może wreszcie przy
znać się do składania fałszywych zeznań, by ocalić życie męża. Inni 
świadkowie również oglądają zdjęcia i dokumenty, kwestionując ich 
prawdziwość albo przyznając się do tego, że pozostały im bardzo 
mgliste wspomnienia z tego, co się ówcześnie wydarzyło. Czasem 
najzwyczajniej w świecie nie wiedzą, co się tak naprawdę stało. Ten 
powracający w niemal każdej scenie motyw weryfikowania doku
mentów w obrębie filmowej fikcji podpowiada procedurę, do której 
przeprowadzenia Fiedorczenko zaprasza widzów swego filmu. Oni 
również na każdym kroku oglądają materiały archiwalne, których 
pochodzenie powinni starać się odgadnąć, uważnie je przeanalizo
wać i zinterpretować, jeśli nie zostały opatrzone wystarczającym 
dla nich komentarzem. Na tym poziomie pozycjonowania odbiorcy 
Pierwsi na Księżycu ilustrują kolejną funkcję narracji kontr[f]aktu- 
alnych. To bowiem swoiste ćwiczenie w „podejrzliwej kontr-inter- 
pretacji” artefaktyczności, polegające na uważnym przyglądaniu się 
dokumentom rzekomo zaświadczającym o przeszłości, które mogły 
zostać sfabrykowane lub poddane zabiegom edytorskim i cenzor
skim. Pod tym względem narracja kontr[f]aktualna ma moc uwrażli
wiania odbiorcy, który w pierwszych dekadach XXI wieku na porząd
ku dziennym konfrontowany jest z symulakralnymi artefaktami, 
wywołującymi analizowany przez Derridę efekt artefaktualności.

Pod tym względem filmowi Fiedorczenki blisko nie tyle nawet 
do Kosmicznego odlotu, ile do innego filmu na temat sfabrykowanego 
lądowania na Księżycu, Dark Side oftheMoon (Operation Lunę, 2002). 
Reżyserem tego mockumentu, który po polsku nosi tytuł Ciemna 
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strona Księżyca lub Operacja Księżyc, jest William Kareł, a film wypro
dukowała francuska stacja ARTE. Również w tym przypadku mamy 
do czynienia z kompilacją materiałów dokumentalnych i spreparo
wanych archiwaliów, choć akt weryfikacji tych źródeł nie stanowi 
elementu fikcyjnej fabuły. Film Karela opowiada wprawdzie o udzia
le Stanleya Kubricka w przygotowaniu relacji z lądowania na Księży
cu, czyni to jednak zgoła inaczej niż Kosmiczny odlot. Jak przekonują 
wypowiadający się w filmie świadkowie i eksperci, relacja z lądowa
nia Amerykanów, którą obejrzeli widzowie na całym świecie, była 
nagraniem przygotowanym w trakcie misji, kiedy okazało się, że 
nie sposób uruchomić kamer na Księżycu i transmitować obrazu na 
Ziemię. To dopiero rzekoma transmisja, naprędce sfilmowana przez 
Kubricka, pozwoliła odtrąbić wszem i wobec sukces misji Apollo 11. 
Miało to, oczywiście, swoje nieoczekiwane następstwa. Na zlecenie 
rządu amerykańskiego niemal cała ekipa filmowa musiała zginąć, 
zaś Kubrick wpadł w manię prześladowczą, przekonany o tym, że 
na jego życie również został wydany wyrok. Taką właśnie opowieść 
relacjonuje Kareł, wykorzystując znane konwencje filmu dokumen
talnego, a przede wszystkim łącząc pieczołowicie różnego autora
mentu materiały. Część rozmów - między innymi z żoną Kubricka 
i producentem jego filmów - przeprowadził on sam, zadając na tyle 
ogólne pytania, by odpowiedzi na nie po odpowiedniej obróbce 
i montażu mogły nabrać pożądanego sensu. Na podobnej zasadzie 
skompilował też wywiady z reprezentantami administracji Nixona, 
między innymi z Donaldem Rumsfeldem i Henrym Kissingerem 
oraz oficjelami z CLA. Prócz tego kilku aktorów odegrało przed ka
merą mniej znane postacie, które rzekomo wzięły udział w tamtych 
wydarzeniach. Całość została na tyle sprawnie zmontowana, a także 
uzupełniona o dominujący i obiektywny głos narratora z offu, że 
w efekcie powstał nieomal klasyczny film dokumentalny.

O tym, na ile okazał się przekonujący, świadczy choćby to, że 
jego fragmenty pojawiły się wkrótce na jednym z kanałów YouTube, 
na którym rozpowszechniane są teorie spiskowe, z podpisem: „Fik
cyjne lądowanie na Księżycu - film Kubricka, Nixona, Rumsfelda,
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Kissingera i Richarda Helmsa z CLA”3°. Na tym efekcie wiarygodności 
zależało bodaj Karelowi, skoro dopiero w końcowej sekwencji filmu 
zdecydował się odsłonić kulisy jego realizacji. W ostatnich minutach 
na ekranie pojawia się bowiem montaż sekwencji z prezentowanych 
wcześniej wywiadów. Rozmówcy nagle zapominają tu tekstu, wy
chodzą z roli, proszą o powtórzenie ujęcia albo ponowne nagranie 
ich wypowiedzi. Co istotne, dotyczy to zarówno aktorów grających 
fikcyjne postacie, jak też polityków, których wypowiedzi zostały wy
preparowane z wywiadów na tematy inne niż lądowanie na Księży
cu. Karel niemal do końca nie podważa wiarygodności opowiadanej 
przez siebie historii i dopiero w ostatniej sekwencji wyprowadza 
widzów z błędu. To bez wątpienia celowy zabieg, który ma na celu 
wywołanie takiego doświadczenia odbiorczego, które każdemu po
zwoli przekonać się na własnej skórze, jak za pomocą odpowiednich 
strategii inscenizacyjnych i montażowych łatwo wywołać efekt real
ności przedstawianych na ekranie wydarzeń.

KONKLUZJE: ĆWICZENIA W DEKONSTRUKCJI TERAŹNIEJSZOŚCI

Jeśli chodzi o cel wykorzystania strategii mockumentalnych, to 
zarówno Fiedorczenko, jak Karel nawiązują w swoich filmach do 
tradycji spekulatywnego myślenia kontrfaktualnego, które - jak do

wodzi Gallagher - sięga korzeniami XVIII wieku. Ówcześnie jednak 
tego typu narracje powstawały nie tyle na obszarze historiografii, ile 
raczej wykorzystywano je jako materiały do szkolenia dowódców 
wojskowych. Nawet Carl von Clausewitz, jeden z głównych teorety
ków strategii wojennych swojego stulecia, zalecał wykorzystywanie 
alternatywnych scenariuszy w symulacjach wielkich bitew, by przy
szli generałowie mogli skorzystać z doświadczeń swoich poprzedni-

30 Jeszcze w 2013 roku film można było obejrzeć pod adresem https://www. 
youtube.com/watch?v=4iPOEDSI_i4, ale został usunięty na żądanie właściciela 
praw autorskich.

https://www
youtube.com/watch?v=4iPOEDSI_i4
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ków, szlifując umiejętności taktycznego i strategicznego myślenia31. 
Przywołane przeze mnie powyżej przykłady filmów wskazują na po
dobną funkcję narracji kontr[f]aktualnych, dziś coraz bardziej roz
powszechnionych w kulturze popularnej. Odsłaniają one mechani
zmy wytwarzające artefaktualność i dostarczają widzom poglądowy 
materiał do analizy zasad jej funkcjonowania. Jednak dekonstrukcja 
artefaktualności nie jest jedyną możliwą funkcją narracji kontr[f]ak- 
tualnych. W ostatnim przykładzie, jaki tu przywołam, chodzi raczej 
o renegocjowanie istniejących wersji historii, by włączyć w nią do
świadczenia jeszcze do niedawna wykluczonych mniejszości.

31 Catherine GALLAGHER, Telling It Like It Wasn't, s. 26-47.
v Margot Lee SHETTERLY, Ukryte działania [2016], tłum. Andrzej Goździkowski, 
Harper Collins Polska 2017.

Przykładem tym jest film fabularny Ukryte działania (Hidden 
Figures, 2016, reż. Theodore Melfi), oparty na książce Margot Lee 
Shetterly pod tym samym tytułem32. Opowiada on historię kilku 
afroamerykańskich matematyczek, które w latach sześćdziesiątych 
pracowały dla NASA i odegrały kluczową rolę w przygotowaniach do 
pierwszych lotów kosmicznych, w ostatecznym rozrachunku przy
czyniając się do tego, że w 1969 roku doszło do pierwszej załogo
wej wyprawy na Księżyc. Tak książka, jak film koncentrują uwagę 
przede wszystkim na końcówce lat pięćdziesiątych jako momencie 
krytycznym dla losów amerykańskiego programu Apollo. Zyskał 
on szczególne znaczenie w chwili, kiedy Jurij Gagarin odbył jako 
pierwszy kosmonauta podróż w przestrzeń kosmiczną. W obliczu 
tego niekwestionowanego sukcesu radzieckiej kosmonautyki ame
rykańska armia i naukowcy zintensyfikowali wysiłki, by zdobyć 
prymat w wyścigu o dominację w kosmosie. Książka Ukryte działa
nia miała w zamierzeniu autorki wypełnić lukę w historii tamtego 
okresu. Wszak misję Apollo 11 od samego początku traktowano jako 
przedsięwzięcie celebrujące białą, anglosaską kulturę WASP-ów. Jak 
pokazuje wspomniany już Tribbe, właśnie to przekonanie dochodzi 
do głosu w reportażowej książce Normana Mailera Na podbój Księży



86 MATEUSZ BOROWSKI

ca (Ofa Fire on the Moon)33, bodaj najobszerniejszej relacji naocznego 
świadka wydarzeń, które rozegrały się w lipcu 1969 roku w Merritt 
Island na Florydzie. Choć Mailer był krytycznie nastawiony do kul
tury WASP-ów i uważał loty kosmiczne za wydarzenie zapowiadają
ce początek ery dehumanizującej technologii, zarazem traktował je 
jako niezaprzeczalny triumf cywilizacji Zachodu nad innymi kultu
rami. Jak pisał: „W przyszłości Czarna cywilizacja przestanie istnieć 
i stanie się zaledwie dodatkiem do Białej”34, w czarnych barwach 
rysując przyszłość stechnologizowanego świata. Spekulował też na 
temat powodów nieobecności nie-białych astronautów w misji Apol
lo 11: „Czarni nie lubią liczb nie dlatego, że są głupi czy zdeprawo
wani, ale dlatego, że liczby to abstrakcje, oderwane od zmysłów”35. 
Posunął się nawet do stwierdzenia, że gdyby Afroamerykanie wzięli 
udział w programie lotów kosmicznych, to komunikacja w jego ra
mach musiałaby odbywać się metodą telepatyczną. Obecność tylu 
rasowych stereotypów w książce manifestacyjnie krytycznej wobec 
kultury białych Amerykanów i opisującej mniejszości etniczne jako 
odporne na bolączki ery technologicznej, bowiem komunikują się 
one w mniej abstrakcyjny, cielesny sposób, najprawdopodobniej wy
jaśnia również to, dlaczego Afroamerykanie byli do niedawna wyklu
czani z pisanej historii lotów kosmicznych.

33 Matthew D. Tribbe, No Requiem for the SpaceAge, s. 46-64; por. Norman MAIL
ER, Ofa Fire on the Moon [1970], Random House 2014.
34 Norman MAILER, Ofa Fire on the Moon, s. 136.
35 Ibidem, s. 135.

Właśnie z tym problemem zmierzyła się Shetterly w 2010 roku, 
kiedy zaczęła pracę nad swoją książką. Odkryła wtedy, że w okoli
cach Hampton w stanie Wirginia, gdzie mieszkają jej rodzice, żyje 
wiele dawnych pracownic NASA, zarówno białych, jak też koloro
wych. Jako wykształcone matematyczki zajmowały one stanowiska 
zwane computers i jeszcze przed wprowadzeniem do powszechnego 
użytku znanych nam komputerów przeprowadzały skomplikowane 
obliczenia na użytek prac inżynieryjnych. Nigdy jednak, jak prze
konuje Shetterly, nie zostały uwzględnione w oficjalnych narracjach 
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historycznych, a ich rola w programie lotów kosmicznych została 
przemilczana. Jednak jej książka nie jest typową pracą historycz
ną, bowiem w obliczu bardzo skąpo zachowanych materiałów źró
dłowych autorka musiała polegać na pamięci naocznych świadków, 
starając się w miarę możliwości je weryfikować, sięgając po inne 
prace, relacjonujące społeczną historię tamtego okresu, a także 
po gromadzone ówcześnie dane statystyczne. Próbowała ponadto 
uzupełniać luki w relacjach świadków i rozstrzygać pojawiające się 
nieścisłości, stawiając hipotezy i snując przypuszczenia, oparte na 
drobiazgowych badaniach kontekstowych. Pod tym względem książ
ka Shetterly kwestionuje dominujące narracje historyczne. Jednak 
w kontekście tego rozdziału szczególnego znaczenia nabiera nie tyl
ko książka Ukryte działania, ale także to, co White określa mianem 

„wydarzenia raportowania”, czyli sposób, w jaki publikacja ta weszła 
do sfery publicznej razem z filmem, wywołując kontrowersje, pomi
mo bardzo pochlebnych recenzji w mediach głównego nurtu.

Niebagatelne znaczenie ma w tym kontekście fakt, że książka 
trafiła na rynek na początku września 2016, zaledwie kilka miesięcy 
przed premierą filmu 25 grudnia tego samego roku. Choć obie poja
wiły się niemal jednocześnie, dziwić może stopień rozbieżności mię
dzy książką i jej ekranizacją. Oczywiście film rozpoczyna informacja, 
że został „oparty na faktach", a kończy sekwencja, prezentująca ar
chiwalne zdjęcia aktorek, zestawione z fotografiami rzeczywistych 
postaci, które one odtwarzały, wraz z informacjami o ich dalszych 
losach. Jednak akcja filmu ma w rzeczywistości niewiele wspólnego 
z literackim pierwowzorem. Wystarczy wspomnieć o kilku kluczo
wych rozbieżnościach. W filmie jedna z trzech głównych postaci, Do- 
rothy Vaughan, w 1961 roku wciąż nie sprawuje funkcji kierowniczki 
działu komputerów, choć w książkowej wersji wydarzeń otrzymała 
awans na to stanowisko już w 1949 roku. W przeciwieństwie do tego, 
co pokazuje film, Mary Jackson nie musiała iść do sądu, by otrzymać 
zgodę na naukę w wyższej szkole dla białych w Hampton. Dostała 
bowiem takie pozwolenie od rady miejskiej. Niektóre białe postacie 
filmowe, przede wszystkim Al Harrison, szef działu lotów kosmicz
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nych, czy pani Mitchell, kierowniczka nadzorująca kilka działów, to 
postacie fikcyjne, łączące w sobie cechy kilku rzeczywistych postaci, 
opisanych przez Shetterly. Kilka wspomnianych tu, głównych roz
bieżności to bodaj jedynie czubek góry lodowej. Film przeciwstawia 
się bowiem wersji wydarzeń w książce, ona z kolei przeciwstawia 
się oficjalnej wersji historii, a wszystkiemu temu przeciwstawili się 
krytycy, szczególnie ci, którym leży na sercu sposób przedstawiania 
nie-białych osób na filmowym ekranie i w mediach głównego nurtu. 
Co jednak interesujące, choć wielu recenzentów odnotowało, że film 
w dużym stopniu odbiega od materiałów źródłowych, zebranych 
przez Shetterly, nie uznali tego za główny jego problem. Większość 
z nich wzięła bowiem pod uwagę medium filmowe, które domaga 
się pewnych uproszczeń. Zaniepokoiło ich zatem nie tyle zniekształ
cenie faktów, ile raczej to, w jaki sposób film wykorzystał materiał 
książki Shetterly i go uzupełnił, by lepiej zademonstrować skalę pro
blemów, z którymi mierzą się postacie.

Szczególnie kontrowersyjna okazała się jedna scena, stano
wiąca punkt kulminacyjny akcji filmu. Al Harrison dowiaduje się 
w niej, że jego czarnoskóra podwładna, Katherine Johnson, spędza 
codziennie wiele czasu nie przy swoim biurku, ponieważ wszyst
kie toalety w budynku zostały przeznaczone wyłącznie dla białych, 
a najbliższa łazienka dla kolorowych znajduje się w odległości pół
tora kilometra od biura. Harrison za pomocą łomu demontuje tabli
cę z napisem „Toaleta dla kolorowych”, stwierdzając: „Tu, w NASA, 
wszyscy sikamy w tym samym kolorze”. Ta typowa scena z białym 
wybawcą, fikcyjny dodatek do książki Shetterly, ściągnęła gromy 
na twórców filmu i oskarżenia o wybielanie historii. Doprowadziły 
one między innymi do toczącej się głównie na forach internetowych 
debaty o stereotypowych sposobach przedstawiania relacji między 
Białymi i Czarnymi, a także ich wpływie na aktualną politykę rasową 
w Stanach Zjednoczonych36.

36 Por. Zeba Blay, “Hidden Figures" and the Diversity Conversation We Are Not 
Having, https://www.huffingtonpost.com/entry/hidden-figures-and-the-diversi

https://www.huffingtonpost.com/entry/hidden-figures-and-the-diversi
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Nie zamierzam w szczegółach relacjonować tej dyskusji ani do
mniemywać na temat tego, jaki wpływ mogła ona wywrzeć na ame
rykańskie życie publiczne. Znacznie istotniejsze w kontekście tego 
rozdziału wydaje mi się to, że w ogóle doszło do wspomnianej debaty, 
a rozpoczęła ją seria kontr[f] aktualnych narracji o przeszłości, któ
re nie tylko podważyły oficjalną historię, lecz także przeczyły sobie 
nawzajem, wywołując napięcia i niespójności w obrazie minionych 
wydarzeń, których dotąd nie rozstrzygnięto. Przypadek Ukrytych 
działań nie jest bynajmniej odosobniony. Dziś premierom większo
ści filmów, opartych na zapisach historycznych i dokumentalnych, 
towarzyszy publikacja materiałów źródłowych, które stanowiły pod
stawę scenariusza i zazwyczaj pojawiają się między nimi mniejsze 
lub większe rozbieżności. Jednak wybrałem akurat ten przykład, 
żeby zasugerować, że funkcja i wartość narracji kontr[f]aktualnych 
wykracza dalece poza postawienie pod znakiem zapytania dominu
jących relacji historycznych bądź konieczny etap na drodze do usta
lenia ostatecznej prawdy historycznej, jak twierdzi choćby Jeremy 
Black37. Z punktu widzenia wspomnianych przeze mnie teorii, szcze
gólnie koncepcji artefaktualności Derridy, narracje kontr[f]aktualne 
przyczyniają się do zmian dominującego modelu i celu tworzenia 
obrazów przeszłości. Zamiast dążyć do ustalenia niepodważalnej 
prawdy, wytwarzają bowiem niemożliwe do zniesienia napięcia; za
miast dominujących narracji proponują wiedzę lokalną i usytuowa
ną; zamiast przezroczystości konwencji akcentują wydarzeniowość 
każdego aktu relacjonowania przeszłości. Zaburzają kontinuum 
czasowe i przyjętą chronologię, żeby czytelnie podkreślić związki 

ty-conversation-we-arent-having_us_58adcgbee4bodoa6ef47O492?guccount 
er=i (6.05.2018); Rob Garrat, "Hidden Figures" takes liberties with real life facts, 
https://www.thenational.ae/arts-culture/film-review-hidden-figures-takes-lib 
erties-with-real-life-facts-1.66710 (6.05.2018); Marie Hicks, “Hidden Figures" is 
a Groundbreaking Book. But the Film? Not So Much, https://www.theguardian.com/ 
science/the-h-word/2oi7/feb/i3/film-hidden-figures-nasa-black-women-mathe 
maticians-book (6.05.2018).
17 Zob. Jeremy BLACK, What If? Counterfactualism and the Problem of History, So
cial Affairs Unit 2008.

https://www.thenational.ae/arts-culture/film-review-hidden-figures-takes-lib
https://www.theguardian.com/
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między przeszłością i teraźniejszością, zaś w miejsce ostatecznych 
odpowiedzi jedynie podtrzymują żywotny dialog, toczący się w róż
nych obszarach sfery publicznej. Biorą zatem aktywny udział w do
konującej się na naszych oczach dekonstrukcji dominujących zasad 
morfowania przeszłości i podsuwają nowe sposoby nawiązywania 
z nią żywotnych, indywidualnych i zbiorowych relacji.
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