
Wojciech Kajtoch

Bracia Strugaccy



1.  Antoni Smuszkiewicz „Zaczarowana gra” (wyd. poszerzone)
2.  Marek Oramus „Wyposażenie osobiste” (wyd. poszerzone)
3.  Marek Oramus „Problem kluczy do mieszkania w Piasecznie”
4.  Marek Oramus „Rozmyślania nad tlenem”
5.   Marek Oramus „Człowiek idzie z dymem”
6.  Maciej Parowski „Z bandytą w windzie”
7.  Marek Żelkowski „Lista nieobecnych”
8.  Maciej Parowski „Czas Fantastyki” (wyd. poszerzone)
9.  Dominika Oramus „Stacja kontroli chaosu” (wyd. poszerzone)
10.  Wojciech Kajtoch „Szkice o fantastyce
11. Wojciech Kajtoch „Bracia Strugaccy”
12. Jacek Sobota „Wyznania idioty”



Wojciech Kajtoch

Bracia Strugaccy

SolariS
Stawiguda 2016



Bracia Strugaccy

Bracia Strugaccy copyright © 2016
by Wojciech Kajtoch

Wszelkie prawa zastrzeżone
All right reserved

Recenzent książki: prof. dr hab. Ignacy S. Fiut
(Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Pierwsze wydanie: Universitas, Kraków 1993

ISBN 978-83-7590-248-8

Opracowanie graficzne – A. Żaba Rudnicka
Skład – Solaris Druk

Druk – Drukarnia cyfrowa Solaris Druk

Agencja „Solaris”
Małgorzata Piasecka

11-034 Stawiguda, ul. Warszawska 25 A
tel./fax 89 5413117

e-mail: agencja@solarisnet.pl
sprzedaż wysyłkowa: 
www.solarisnet.pl



Przedsłowie do drugiego wydania

Od pierwszego wydania tej książki minęło ponad dwadzie-
ścia lat. Co prawda ukazana w niej istota twórczości Arka-
dija i Borisa Strugackich nie mogła się zmienić, ale prze-
cież na jaw wyszło tyle nowych faktów, tak rozwinęło się 
piśmiennictwo poświęcone książkom Braci, że jakakolwiek 
próba uaktualnienia mojego tekstu oznaczać by mogła tyl-
ko jedno: napisanie kolejnej, całkiem nowej książki.

Nie zdecydowałem się na to, będąc zresztą przeko-
nanym, że – poza paroma drugorzędnymi fragmentami – 
zaproponowane ongiś interpretacje i podane fakty nadal 
składają się na adekwatny i prawdziwy, szerszy obraz. 
Książka zresztą cały czas jest w polskim i rosyjskim na-
ukowym obiegu, co w tym przekonaniu mnie utwierdza.

W tej sytuacji poprzestałem tylko na pewnych ak-
tualizacjach dodanych do przypisów, oraz uzupełnieniu 
tekstu o te fragmenty, które nie weszły do pierwszego wy-
dania, gdyż nie zgodziło się na to wydawnictwo Universi-
tas – a ja jednak cały czas uznawałem je za merytorycznie 
istotne. Chodzi zwłaszcza o dokładniejszy opis doktryny 
socrealistycznej i prób jej reformy, który drukowałem po-
tem osobno1 oraz o rozpoczynające drugi rozdział kalen-
darium, które pozostawało w maszynopisie.

1 Np.: W. Kajtoch: Socrealizm jako sposób myślenia o literaturze, w ra-
mach: Z mojego archiwum (Kosiński, Parnicki i... socrealizm), [w:] Proza, 
proza, proza... (opowiadania, fragmenty, eseje, notatki), tom 3, wybór, 
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Wprowadziłem także do tego wydania „Dodatek”, za-
wierający informację o recepcji mojej monografii w Ro-
sji. W toku recenzowania i prowadzenia ze mną polemik 
krytycy przytoczyli sporo faktów, które rzucały na utwo-
ry Strugackich nowsze światło i istotnie uzupełniały 
moje ustalenia. Uznałem więc, że warto je przetłumaczyć 
i podać do druku. Właściwy tekst książki zawiera także 
przypisy, które do wydania rosyjskiego z 2003 roku do-
dał tłumacz – Władimir Borisow, oraz uwagi, które po-
czynił Boris Strugacki, zapoznając się z moim tekstem. 

Ostatnim uzupełnieniem jest Dopisek po latach: 
przewodnik bibliograficzny dla współczesnych badaczy 
twórczości Arkadija i Borisa Strugackich, umieszczony 
na końcu Wstępu do wydania pierwszego. Ponieważ ab-
solutnie nie czułem się na siłach opisać rosyjskiej litera-
tury naukowej o Strugackich, która powstała po upadku 
ZSRR, postanowiłem po prostu podać spis najważniej-
szych wydań i dzieł, które powinien poznać każdy młody 
naukowiec, na tyle odważny, by teraz spróbować „brać 
się za bary” z tak obszernym i ważnym tematem.

Wojciech Kajtoch
Kraków. 11 sierpnia 2015 

wstęp i redakcja W. Kajtoch, Kraków 1997, Związek Literatów Polskich – 
Oddział w Krakowie, s. 304–332. Atykuł był jeszcze dwukrotnie przedru-
kowany, w tym w książce: W. Kajtoch: Szkice polonistyczno–rusycystyczne, 
Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskie-
go w Olsztynie, Olsztyn 2015 [ISBN 978–83–61605–38–6].
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Wstęp

Praca niniejsza ma charakter zarysu monograficznego. 
Przedstawiam zarys – podsumowanie czegoś w rodzaju 
naukowego „zwiadu”, pracę za wierającą opis, klasyfi-
kację i interpretację tego, co udało się zebrać, do czego 
dotrzeć. Ważną rolę odgrywają tu hipotezy, domysły, 
nawet intuicje. To poważny grzech wobec „naukowo-
ści”. Jeśli jednak nauka ma zapanować nad jakimkol-
wiek nowym terenem badawczym, oswoić nowy przed-
miot – musi zacząć. Jestem spokojny, że znajdą się na-
stępni badacze, gdyż zdaje mi się, że radziecka (i każda 
inna) literatura popularna zasługuje na zaufa nie lite-
raturoznawców, a dorobek braci Strugackich jest waż-
nym zjawiskiem kulturalnym europejskiej klasy.

Przedmiotem tej „niedoskonałej monografii” jest 
46 utworów literackich oraz 61 różnorakich wypowie-
dzi krytycznoliterackich i publicystycznych – sygno-
wanych nazwiskiem, ewentualnie pseudonimem, oby-
dwu lub jednego z braci (także w wypadku, gdy wystę-
puje on z innym niż drugi brat współau torem) – dalej 
zwanych: „twórczość Arkadija i Borisa Strugackich”2. 

2 Nie biorę pod uwagę: dorobku naukowego Borisa, prac japonistycz-
nych i orientalistycznych Arkadija (poz. bibl. 73, 74, 83, 94), twórczości 
przekładowej obydwu. Przy okazji sygnalizuję obecność w dziełach braci 
wielu motywów związanych z kulturą Japonii, nie czując się kompetent-
nym, aby samemu zgłębić problem.
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Inne zdefiniowanie badawczego pola byłoby nieścisłe. 
Nie powiem np. „utwo rów napisanych przez Arkadija 
i Borisa Strugackich”. Po pierwsze „podział pracy” we-
wnątrz autorskiej spółki na ogół pozostał mi nieznany, 
po drugie można w sposób uzasadniony przypuszczać, 
że wzmiankowane teksty swój ostateczny kształt za-
wdzięczają jeszcze innym „współautorom” – cenzorom 
i redaktorom.

Jest to również zarys oparty na określonych założe-
niach. Praca pisana jest tak, jak gdyby było prawdą, że:

1. Wszystkie rozpatrywane dzieła mają jednego au-
tora. Tę kategorię skonstruowano, opierając się na infor-
macji o Strugackich pochodzącej na ogół z ich tekstów, 
zarówno na podstawie tego, co sami mówili, jak i tego, co 
na ich temat z tych tekstów wynika.

2. Geneza ewolucji twórczości braci wiąże się z wciela-
niem przez nich w życie pisarskiego programu, kształtują-
cego się zależnie od wyzwań sta wianych Strugackim przez:

– bieżącą sytuacją społeczno–ekonomiczną ich kraju,
– dotychczasową tradycję i współczesność radziec-

kiego myślenia o li teraturze w ogóle, a o fantastyce lite-
rackiej – w szczególności,

– odzew na ich publikacje ze strony krytyki oraz czy-
telnika.

3. Konkretny kształt i treści dzieł Strugackich są 
niejako wypadkową zderzenia wzmiankowanego progra-
mu (w danej jego wersji) i żywiołu obie ktywnego, czyli 
tendencji rozwojowych obranego przez braci gatunku. 
Przy czym należy brać pod uwagę owe tendencje w lite-
raturze i radzieckiej, i światowej.

Praca moja opiera się zatem na genetyczno–pragma-
tycznej fikcji. Ale konstatuję to bez wstydu: jakaś zasada 
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opisu zebranego materiału musi istnieć, a wyżej scha-
rakteryzowana nie wydaje się gorsza od innych.

Zdecydowałem się też na napisanie tej rozprawy 
językiem maksymalnie zbliżonym do potocznego, by 
mógł wziąć ją do ręki także niespecjalista3.

* * *
Ojciec pisarzy, syn prowincjonalnego adwokata, historyk 
sztuki z wyksz tałcenia, rosyjski Żyd – Natan Strugac-
ki, swoje życie związał z rewolucją. Do partii bolszewi-
ków wstąpił w 1916 roku. Podczas wojny domowej wal-
czył m.in. jako komisarz brygady kawalerii w oddziałach 

3 Z tegoż względu zmniejszyłem też liczbę przypisów. Do części głównej 
pracy dołączone są bibliografie. Trzy pierwsze numerowane są (w jednym 
ciągu) cyframi arabskimi, ostatnia – rzymskimi. Większość znajdujących się 
w tekście cytatów zaopatrzonych jest nie w numer zawierającego dane 
bibliograficzne przypisu (choć i tak bywa, jeśli źródło w wzmiankowanych 
bibliografiach nie jest wymienione), lecz w jedną, dwie lub trzy cyfry 
umieszczone w nawiasie i wskazujące na pozycję bibliograficzną, z której 
cytat zaczerpnięto, stronę cytowaną, numer czasopisma. Kolejność cyfr 
w nawiasach jest stała. Jeśli na końcu cytatu znajduje się np. (80) – znaczy 
to, że cytowana jest pozycja z pierwszych trzech bibliografii wymieniona 
pod numerem 80. Jest to pozycja jednostronicowa. Jeśli na końcu cytatu 
znajdują się dwie cyfry arabskie, np. (49, 74) – oznacza to, że cytat zaczerp-
nięty jest ze strony 74 pozycji bibliograficznej 49.
Jeśli na końcu cytatu znajdują się trzy cyfry arabskie (w tym jedna łamana), 
np. (43, 88/6, 20) – znaczy to, że cytat pochodzi ze strony 20, numeru 6 
czasopisma z roku 1988, gdzie drukowano odcinek utworu będącego po-
zycją 43 z pierwszych trzech bibliografii.
Niekiedy pierwsza z wymienionych cyfr (zawsze są wtedy dwie lub trzy) 
jest cyfrą rzymską. Jeśli zatem mamy do czynienia np. z numerami (XXIII, 
160) – oznacza to, że cytat zaczerpnięto ze 160 strony tekstu wymienione-
go jako pozycja XXIII w bibliografii czwartej, czyli wykazie wydań użytko-
wanych przeze mnie, gdy nie posiadałem pierwodruków wymienionych 
w pierwszych trzech bibliografiach. W jednym wypadku w nawiasie, gdzie 
jest cyfra rzymska, może się znaleźć łamana arabska: np. (XXX, 87/6, 10 
wkładka) – chodziłoby wówczas o cytat z polskiego przekładu Volny gasjat 
veter drukowanego w odcinkach we wkładce do miesięcznika „Fantasty-
ka”, tu: ze strony 10 wkładki z numeru czerwcowego, z 1987 roku.
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słynnego Frunzego. Na początku lat dwudziestych, po 
demobilizacji, znalazł się w charakte rze partyjnego funk-
cjonariusza na Ukrainie i tam ożenił się z Aleksandrą Li-
twinczewą, córką drobnego wiejskiego pośrednika han-
dlowego. Arkadij Strugacki urodził sią 28 sierpnia 1925 
r. w gruzińskim mieście Batumi, nad Morzem Czarnym. 
Ojca skierowano wkrótce do pracy partyjnej w Lenin-
gradzie. Tam 15 kwietnia 1933 przyszedł na świat Boris. 

Chłopcy rośli. Arkadij chodził do szkoły i – jak to 
niejednokrotnie4 później podkreślał, w dziecięcych i mło-
dzieńczych pasjach widząc ważne źródło swej późniejszej 
twórczości – bardzo lubił czytać, a gdy książek nie było, 
słuchać opowiadanych przez ojca streszczeń utworów 
Julesa Verne’a, Arthura Conan Doyle’a, Przygód Guli-
wera, Don Kichota, Przygód barona Münchhausena i in-
nych klasycznych fantastycznych pozycji, które czytają 
dzieci całego świata. Później przyszła kolej na Herberta 
Wellsa i Karela Čapka. Ulubioną lekturą była i fantasty-
ka radziecka, mająca już na przełomie lat dwudziestych 
i trzydziestych pewne osiągnięcia. Młody Ar kadij, a póź-
niej jego brat zaczytywali się w powieściach i opowia-
daniach Aleksandra Bielajewa i Aleksego Tołstoja. Nie 
sposób nie wspomnieć o zainteresowaniach klasyczną 
literaturą rosyjską, zwłaszcza Gogolem.

Wojna rozdzieliła rodzinę. Z początku wszyscy po-
zostali w oblężonym Leningradzie. Ojciec był dowódcą 
kompanii pospolitego ruszenia, mat ka – urzędniczką 
miejskiego ispołkomu, Arkadij pracował w warsztacie 
produkującym ręczne granaty. W styczniu 1942 umie-
rających z głodu Na tana i Arkadija Strugackich ewaku-

4 Por. poz. bibl. 82 (tu s. 154), 85, 88, 93. Całość biografii również na 
podstawie poz. bibl. 99, 103, 106 [D3/W].



17Wstęp

owano z miasta słynną „drogą życia” po lodzie jeziora 
Ładoga. Ciężarówka wpadła w wybitą bombą lotniczą 
prze rębel. Ojciec zginął, syn trafił najpierw do Wołogdy, 
a następnie w okolice Orienburga, skąd w roku następ-
nym powołano go do wojska5.

Boris z matką pozostał w Leningradzie, gdzie miesz-
ka dotychczas. W połowie lat pięćdziesiątych ukończył 
Wydział Mechaniczno–Matematyczny Uniwersytetu Le-
ningradzkiego ze specjalnością astronom i rozpoczął 
aspiranturę w pułkowskim obserwatorium (z począt-
kiem lat sześćdziesiątych zdobył jeszcze zawód inżyniera 
programisty).

5 Przypis Władimira Borisowa: Boris Natanowicz wspominał o tych tra-
gicznych wydarzeniach:
„Powinienem był umrzeć podczas blokady – to było jasne dla każdego, 
umierałem, mama mi o tym opowiadała... uratowała mnie sąsiadka, 
która jakimś cudem miała antybiotyk [bakteriofag]... Dali mi łyżkę tego 
lekarstwa, no i przeżyłem, jak widzicie... Arkadij także powinien był zgi-
nąć, oczywiście. Wszystkich absolwentów jego artyleryjskiej [minomet-
noj] szkoły wysłali na Łuk Kurski, i nikt nie przeżył. A jego dosłownie na 
dwa tygodnie przedtem odkomenderowali do Kujbyszewa, na kurs woj-
skowych tłumaczy. W tym wagonie, w którym jechali Ojciec z Arkadijem 
– umarli wszyscy, oprócz brata. Ponieważ byli to ewakuowani z Lenin-
gradu, których najpierw wysłali Drogą Życia, a potem do syta nakarmili. 
Zaczęła się krwawa biegunka, coś strasznego... wielu umierało od razu. 
A potem żywych wsadzili do lodowatego wagonu i do Wołogdy jechali 
bez przystanku, bez opieki lekarskiej.. Więc Arkadij był, rzecz jasna, nie-
zwykle silnym młodym chłopakiem. Przeżył wtedy on jeden”. [Cyt. Arka-
dij Strugackij, Boris Strigackij, Sobranije sočinienij, t. 11, Doneck 2001, 
wyd. „Stalker”, s. 408]. Wszystkie przypisy Władimira Borisowa w moim 
przekładzie i według wydania: Vojcech Kajtoch, Brat’ja Strugackije. 
Očerk tworčestva perevod s pol’skogo Vladimira Borisova, w: Svetlana 
Bondarenko [red.]: Arkadij Strugackij, Boris Strugackij: Sobranije soči-
nenij w odinadcati tomach, Tom dvienadcatyj, dopolnitelnyj, Doneck 
2003, Izdatiel’stwo Stalkier, s. 671, tu: s. 409–670, tu cyt. s. 638–639. Nie 
przytoczyłem tylko tych, których treść nie wychodzi poza dane zawarte 
w „Uwagach Borisa Strugackiego”, lub też tych związanych ściśle z prze-
kładem, gdzie występują jako „przypisy tłumacza”.
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Arkadij Strugacki uzyskał wykształcenie japonisty. 
W armii skierowano go na kierunek japoński Wydziału 
Wschodniego Wojskowego Instytutu Języ ków Obcych, 
po którego ukończeniu, w latach 1949–1955, zawodowo 
służył na Dalekim Wschodzie w charakterze tłumacza 
i eksperta w wywiadzie wojskowym. Na rok przed koń-
cem wojskowej kariery rozpoczął działalność literacką.

Mało kto dzisiaj pamięta, że debiutem prozatorskim 
Arkadija była napisana wspólnie z drugim wojskowym, 
Lwem Pietrowem, trzykrotnie przedrukowywana opo-
wieść Popiół Bikini. Akcja utworu toczyła się wokół wy-
darzeń związanych z przeprowadzoną przez USA w mar-
cu 1954 r. na atolu Bikini eksplozją bomby wodorowej. 
Strugacki i Pietrow, w ramach obowiązków służbowych 
na co dzień mający do czynienia z amerykańską i japoń-
ską prasą, dobrze wprowadzeni byli w skandal, który 
wybuchł, gdy się okazało, że w strefie radioaktywnego 
skażenia znalazł się japoński kuter rybacki „Szczęśliwy 
Smok nr 5” i załogę dotknęła choroba popromienna. 

Ośmioarkuszowa książeczka nie odznaczała się 
wysokimi walorami li terackimi, była zbeletryzowanym 
dokumentem i równocześnie przykładem typowej dla 
tamtych czasów „prozy antyimperialistycznej”. Część 
pierwsza dziełka: Na Oceanie Spokojnym, informowała 
czytelnika, jak mogły wyglądać przygotowania do wybu-
chu, i opowiadała, jak w kapitalizmie równocześnie uci-
ska się i demoralizuje przekupstwem klasę robotniczą. 
Część następ na: Niebo płonie, zaznajamiała z życiem 
codziennym japońskich rybaków, również nie pozosta-
wiając wątpliwości co do tego, że za los nieszczęsnej za-
łogi ponosi winę rodzimy przedsiębiorca. Najciekawsza 
część: Popiół śmierci, opowiada o chorobie i leczeniu 
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ofiar. Amerykańskie władze, które reprezentuje „czarny 
charakter”, pułkownik–lekarz Morton, oferują pomoc 
lekarską, ale tak naprawdę zainteresowane są ekspe-
rymentami medycznymi i wydobyciem od załogi kutra 
zeznań o przekroczeniu przez „Szczęśliwego Smoka” 
granicy zabronionej strefy, zdejmujących z Pentagonu 
odpowiedzia lność. Starania Amerykanów urażają naro-
dową dumę Japończyków.

Ten splot sprzeczności mógłby się stać podstawą 
dla zawiązania in teresującej akcji, przeprowadzenia 
psychologicznych lub socjologiczno–politologicznych 
analiz, autorzy jednak zarysowujących się możliwości 
nie wykorzystali. O faktach bardziej się napomyka, niż 
je opisuje, a o anali zach duszoznawczych nawet mowy 
nie ma, bo wewnętrzny świat bohaterów nie jest war-
tością samoistną (tj. postacie myślą i rozmawiają prze-
ważnie o tym, co ważne dla tezy utworu). Strugacki 
i Pietrow szybko przechodzą więc do wyciągnięcia osta-
tecznych wniosków z wydarzenia: część ostatnia Śpie-
wające głosy ukazuje rodzenie się potęgi japońskiego 
odłamu ruchu obrońców pokoju i pociesza czytelni-
ków, że za zbrodnię militaryści drogo zapłacą. Akcja 
rozwiązuje się wedle dobrze znanego, wziętego z Trage dii 
optymistycznej Wsiewołoda Wiszniewskiego i dziesiąt-
ków innych dzieł realizmu socjalistycznego schematu: 
pozytywny bohater, uczciwy, mądry japoński rybak Ku-
bojama, umiera, ale zwycięża idea. Zakończenie zawie-
ra mobilizujące ostrzeżenie: „Wrogowie nadal szkodzą” 
– Morton dostanie następną robotę.

Popiół Bikini znalazł we wspólnej twórczości braci 
wątłą bezpośrednią kontynuację: jedno półfantastyczne 
opowiadanie. Można też wspomnieć, że po dwudziestu 
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latach, gdy spółka autorska znajdzie się w kłopotach fi-
nansowych, Arkadij wykorzysta doświadczenia w twór-
czości zaangażowa nej, przyjmując propozycję napisania 
scenariusza6 na produkcyjny temat budowy wielkiej 
elektrowni wodnej. A jednak powstanie Popiołu... świad-
czy o bardzo wczesnym przejawieniu się, przynajmniej 
u Arkadija, żyłki socjologicznej i ambicji społecznych tak 
charakterystycznych dla tego, co później bracia pisali. 
Nie bez znaczenia jest i fakt wykorzystania przez jedne-
go ze Strugackich w jego debiutanckim dziełku sztamp 
i schematów socrealistycznych.

Ale powróćmy do biografii:
W 1955 roku, opuściwszy armię, Arkadij spędził kil-

ka miesięcy w Le ningradzie (być może właśnie one za-
decydowały o późniejszej współpracy pisarskiej braci), 
następnie rozpoczął pracę zawodową w Moskwie. Z po-
czątku w Instytucie Informacji Naukowej, potem jako 
redaktor wydawnictwa „Goslitizdat” (dzisiaj: „Chudoże-
stwiennaja litieratura”).

W 1959 r. w oficynie „Dietskaja litieratura” ukazał 
się wspólny debiut, potem następne książki. W 1964 
roku, z przyjęciem do Związku Pisarzy ZSRR (ZPR), bra-
cia stali się twórcami profesjonalnymi. Mieszkali osob-
no: Arkadij – w Moskwie, Boris – w Leningradzie. Książ-
ki pisali rzeczywiście we dwójkę; w jednym z wywiadów, 
w roku 1981, wspominali:

6 Semejnye dela Gajurovych (w przypisach i bibliografii nazwy, tytu-
ły, nazwiska i wyrażenia rosyjskie podaję w transliteracji) pozbawione 
są śladów stylu braci. Wedle świadectwa A. Strugackiego pomagał on 
współautorowi, tadżyckiemu literatowi Fatechowi Nijazi, w „ułożeniu” 
w obrazy i sceny gotowego materiału. Według tego scenariusza w  1975 
roku tadżykistańska telewizja wyemitowała dwuodcinkowy serial w re-
żyserii Walerija Achadowa.



21Wstęp

W ciągu pierwszych pięciu lub sześciu lat powypróbowy-
waliśmy, jak się zda je, wszystkie metody pracy we dwój-
kę, jakie sobie można wyobrazić, i oto już piętnaście lat 
minęło, jak poprzestaliśmy na niewątpliwie w naszym 
przypadku najefektywniejszym.
Zbieramy się razem w Leningradzie albo w Moskwie, albo 
w jakimś domu pracy twórczej. Jeden z nas siada za ma-
szyną, drugi – obok. Plan zawsze przygotowany jest wcze-
śniej – bardzo dokładny plan z już przemyślanymi epizo
dami, bohaterami i głównymi zwrotami fabuły. Któryś 
z nas proponuje pierwsze zdanie. Zdanie zostaje zanali-
zowane, poddane korekcie, wyszlifowane, dopro wadzone 
do stanu gotowości i w końcu naniesione na papier. Któryś 
proponuje następne zdanie... I tak oto: zdanie za zdaniem, 
akapit za akapitem, strona po stronie powstaje brudno-
pis. Brudnopis zwykle leży dwa, trzy miesiące, a potem tą 
samą metodą (zdanie za zdaniem, akapit za akapitem...) 
przekształcamy go w czystopis. Z reguły jeden brudnopis 
wystarczy, ale zdarzały się wyjątki.
Pracujemy zwykle cztery, pięć godzin rano i godzinę, dwie wie-
czorem. Po zakończeniu dnia roboczego – omówienie planu na 
jutro bądź obmyślanie, szkicowanie następnej powieści.
Przy takiej metodzie pracy nieodłączne są spory, niekie-
dy zażarte. Właści wie cała praca staje sią ciągłym sporem 
albo swego rodzaju rywalizacją o lepszy wariant frazy, 
epizodu, dialogu. Wzajemna sprawiedliwa krytyka jest 
z wszy stkich względów mile widziana, ale pod jednym, 
niezmiennym warunkiem: skrytykowałeś cudzy wariant – 
to zaproponuj swój. W skrajnym wypadku kompletnej nie-
możności kompromisu trzeba ciągnąć losy (82, 154)7.

7 Przekład mój – także wszystkich cytatów ze źródeł rosyjskich, jeśli nie 
podano nazwiska tłumacza.
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Poza twórczością literacką sensu stricto Arkadij był 
czynny na polu japonistycznym i od czasu do czasu 
intensywniej udzielał sią w prasie. W latach osiemdzie-
siątych Boris działał w leningradzkim oddziale ZPR, 
prowadził tam seminarium dla młodych autorów pi-
szących fantastykę naukową i był członkiem komisji 
przyjęć. Arkadij Strugacki zmarł 12 października 1991 
w Moskwie8.

* * *
Kim byli Strugaccy w latach osiemdziesiątych w litera-
turze i literackim życiu swojego kraju?

Przede wszystkim najwybitniejszymi twórcami 
w uprawianym gatun ku. Obiektywizm tej oceny po-
twierdza nie tylko stałe zainteresowanie ich książka-
mi ze strony krytyków i dziennikarzy (zwłaszcza ilość 
przeprowadzo nych ze Strugackimi wywiadów prasowych 
może zadziwić). Mogłoby ono być skutkiem przelotnej 
mody, politycznych układów itd. Ale jak ina czej wytłu-
maczyć, że motywy z utworów braci zapożyczano po-
wszechnie w książkach młodszych fantastów; zdarzają 
się dziełka9, których akcja prze biega w ogóle w realiach 
„fantastycznych światów” ongiś przez Strugackich wy-
myślonych. 

Z drugiej zaś strony to, co nasi autorzy napisali – 
liczni parodyści i hu moryści uznali za rzeczy powszech-
nie znane, więc godne stać się obiektem ataku10.

8 Borys Strugacki, po długim i pełnym pracy życiu zmarł 19.11.2012 
w Petersburgu, w wieku 79. Patrz: W. Kajtoch, Parę słów o Borisie Stru-
gackim, w: W. Kajtoch, Szkice o fantastyce, Stawiguda 2015, s. 196–202.
9 Np. Mečta Pandory A. Stoljarova (patrz poz. bibl. 98), której akcja prze-
biega w rzeczywistości powieści Chiščnye vešči veka, jedynie nieco później.
10 Moskiewski miłośnik SF, Vladimir Orlov, przekazał mi bibliografię 
parodii utworów Strugackich – obejmującą 14 pozycji z lat 1963–1984. 
Zob. pełna wersja mojej pracy zdeponowana w Bibliotece Wydziału Ru-
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Byli również Strugaccy pisarzami o niekwestiono-
wanej pozycji wydaw niczej. Np. w latach 1980–1989 
w centralnych i republikańskich oficynach opubliko-
wano im (o ile wiem) 11 książek, w łącznym nakładzie 
ponad milion egzemplarzy – wznowiono 3/4 dotych-
czasowej ich twórczości. Lata „pieriestrojki” przynio-
sły ponadto czasopiśmienne przedruki czy pierwo-
druki (lub pierwodruki krajowe) wszystkich ich rzeczy 
„źle widzianych”. Najdłużej zwlekano ze wznowieniem 
Ślimaka na zboczu – jego druga część była za mało 
„optymistyczna” i w nowych warunkach. Jeśli doliczyć 
nowości – śmiało można mówić o wydawniczym „bo-
omie”. Z wypuszczonych na rynek tomów warto wy-
mienić trzydziestoarkuszową książkę wydaną w 1985 
roku przez moskiewskiego edytora „Dietskaja litiera-
tura” w popularnej serii „Bi blioteka Przygód i Nauko-
wej Fantastyki”, w nakładzie 100 tys. egzemplarzy, 
dla uczczenia sześćdziesiątych urodzin Arkadija, pięć-
dziesiątych – Borisa i dwudziestopięciolecia wspólne-
go debiutu. Natomiast edycja zbioru Za milliard let do 
konca swieta. Powiesti w renomowanej oficynie „So-
wietskij pisatiel” (Moskwa 1985) jest nobilitacją twór-
czości braci i całego gatunku. SF dotychczas nie miała 
tam wstępu11.

Strugaccy są znani za granicą. Według danych 
z roku 198612 – w 24 krajach13 wydrukowano w 150 

sycystyki i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. [Przy-
pis Władimira Borisowa: W ramach projektu „ABSolut” Anton Lapudev 
znalazł i udnotował w bibliografii o wiele więcej parodii – op. cit. s. 639].
11 Ponoć pod koniec lat sześćdziesiątych w tym wydawnictwie powie-
dziano Strugackim, że: „Fantastyki u nas nie było, nie ma i nie będzie” 
(78, 106) – tym większa musiała być ich satysfakcja.
12 Dane wg poz. bibl. 99.
13 Przypis Władimira Borisowa: Na dzień 1 stycznia 2001 roku – 33 dzie-
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wydaniach i wznowieniach 22 ich powieści14. Nawiązali 
współpracę z filmem. Zekranizowany Piknik na skraju 
drogi – nakręcony w 1979 roku przez Andrieja Tarkow-
skiego Stalker15, zyskał jedną z głównych nagród festi-
walu w Cannes i światowe uznanie. Przeniesiono na 
ekran także: Sprawę zabójstwa (Hotel „Pod Umarłym 
Alpinistą”), Po niedziałek zaczyna się w sobotę (Czaro-
dzieje, reż. K. Bromberg – 1982), Miliard lat przed koń-
cem świata (Dni zaćmienia, reż. A. Sokurow – 1988) 
i Trudno być bogiem (reż. P. Fleischmann). Prawdopo-
dobnie trwają prace nad serialem według Przenicowa-
nego świata16.

ła wydane 441 razy w 33 krajach [op. cit. s. 639].
14 Przypis Władimira Borisowa: Trzeba zauważyć, że prawdziwy boom 
zaczął się akurat w 1989 roku, kiedy corocznie zaczęto wydawać ponad 
dziesięć książek Strugackich, a w 1991 roku wydawnictwo „Tekst” roz-
poczęło edycję pierwszego, dwunastotomowego wydania „Dzieł zebra-
nych” Braci [op. cit. s. 639]. 
15 O pracy nad scenariuszem do tego filmu Strugaccy zawsze chętnie wspomi-
nali, podając szczegóły: jak to musieli napisać w sumie aż 9 wariantów, jak to 
po nakręceniu pierwszej wersji filmu (według tekstu Maszyna życzeń) okazało 
się, że taśma uległa zniszczeniu podczas wywoływania zdjęć, i całą pracę przy-
szło zaczynać od początku... O pracy nad Stalkerem oraz o współpracy Strugac-
kich z filmem patrz poz. bibl. 82, 84, 88, 90, 101, 103 (s. 64), 105.
16 Przypis Władimira Borisowa: Serialu wg „Przenicowanego świata” 
nie wyprodukowano [za to w 2008 wszedł na ekrany dwuczęściowy film 
fabularny według tej powieści w reżyserii Fiodora Bondarczuka – dop. 
W.K.]. W 1990 roku wedle scenariusza „Pięć łyżek eliksiru” wyreżyse-
rowano film „Iskuszenie B” (reżyseria A Sidorenki). W Czechosłowacji 
powstał film wg. „Końca akcji „Arka” [„Nesmluvená setkáni”, reż. Irena 
Pavlaskova 1994 – W.K.]. Obecnie w Hollywood trwają przygotowania 
do zdjęć filmu wg „Pikniku na skraju drogi” a w Rosji Aleksiej German re-
żyseruje nowy wariant „Trudno być bogiem” [op. cit. s. 639]. [W.K.: Film 
Germana wszedł na ekrany dopiero w 2014. Ponadto Konstantin Lopu-
šanski wyreżyserował film Gadkie Lebedi, wyprodukowany w kooperacji 
rosyjsko–francuskiej w 2006 r., Panagiotis Maroulis – Prin to telos tou 
kosmou w 1996 (wg. Na milliard lat przed końcem świata), Grigorij Kro-
manov – Otel’ „U pogibšego Al’pinista” – 1979 (Tallin)].
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Popularność braci wśród rosyjskich czytelników 
trudno sobie nawet wy obrazić. Najpierw trzeba zdać 
sobie sprawę z niedawnego olbrzymiego deficytu i fan-
tastyki, i każdej innej literatury rozrywkowej na tam-
tejszym rynku. Otóż miarą zapotrzebowania na książki 
Strugackich w ostatnim okresie istnienia ZSRR były ich 
rekordowe czarnorynkowe ceny: 10, 15, 20 rubli za wy-
dania krajowe o nominalnych cenach do 3 rb; samizdaty 
były jeszcze droższe. O tym, do jakiego stopnia absurdu 
doszło niezaspokojenie popytu, świadczył fakt pojawia-
nia się produkowanych własnym sumptem falsyfika-
tów. Jako „nieznane dzieło” Strugackich sprzedano np. 
podre tuszowany przekład Poczwarek Johna Wyndhama 
(The Chryzalids, 1955); dopisano też „brakujące rozdzia-
ły” Przenicowanego świata.

Natomiast na pewno nie lubili Strugackich niektó-
rzy urzędnicy. Do wodem choćby tradycyjna absencja 
autorów na międzynarodowych konwentach twórców 
i miłośników SF. Nie zajmowali również eksponowanych 
stanowisk ani w aparacie Związku Pisarzy ZSRR, ani 
nawet w ciałach władnych zabierać głos w sprawach ra-
dzieckiej SF, jak: Rada Związku Pi sarzy ZSRR ds. Lite-
ratury Przygodowej i Fantastyki lub analogiczny organ 
Związku Pisarzy RFSRR.

* * *
Popularność i znaczenie pisarstwa braci w ich kraju ma 
jednak na razie minimalny wpływ na liczbę publikowa-
nych na tamtym terenie i ogólnie do stępnych poważniej-
szych naukowych lub krytycznoliterackich podsumo-
wań ich dorobku.

Trzy z nich, wydrukowane w latach 1970–1972, 
są dziś mocno prze starzałe. Świadczą jednak, że gdy-
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by Strugaccy z końcem 1972 r. nie wydali książki na 
Zachodzie, szkiców monograficznych im poświęconych 
byłoby nierównie więcej. Jednak przez piętnaście lat nie 
ukazał się żaden. Następną próbą całościowego spoj-
rzenia na dorobek braci był dopiero śre dniego rozmia-
ru krytycznoliteracki artykuł w leningradzkiej „Newie” 
z 1988 roku.

Najmniej wartościowe jest dziełko A. Szeka pt. 
O swojeobrazii naucznoj fantastiki A. i B. Strugackich 
wchodzące w skład tomu „Prac” prowincjo nalnego uni-
wersytetu w Samarkandzie (patrz poz. bibl. 138). Ma 
ono zdecydowanie normatywny charakter. Autor, ope-
rując wąską definicją SF jako „literatury pokazującej 
komunistyczną przyszłość”, jawnie przeinaczając i spły-
cając, omawiał jedynie te utwory braci, które dawały się 
pod to określe nie podciągnąć. Ponadto, dysponując ma-
teriałami do roku 1968, poprzestał na omówieniu części 
dorobku braci do roku 1964. Późniejsze pozycje, jako 
błędne ideologicznie, jedynie potępił. Rozwój pisarstwa 
Strugackich widział tak: w pierwszych książkach mia-
ły ich interesować bohaterskie czyny lu dzi komunizmu, 
następnie – filozoficzne i społeczne problemy wiążące się 
z dążeniem do komunizmu i rozwojem tej formacji, aż 
w Dalekiej Tęczy osiągnęli najwyżej cenioną syntezę – 
możliwie pełny obraz społeczeństwa nowej ery. Rozwa-
żania A. Szeka charakteryzowały się kompletnym ahi-
storyzmem, ignorowaniem problemów formalnych, pry-
mitywnym spojrzeniem na kwestię zawartości ideowej 
dzieła literackiego. Miało ono dla niego sensy zawsze 
jednoznaczne, przy czym tożsame z treściami arbitralnie 
do bieranych, rozumianych dosłownie i bez względu na 
kontekst, wypowiedzi postaci i narratora.
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Natomiast także mniej więcej dwudziestostronicowe 
omówienie twór czości Strugackich wchodzące w skład 
VII rozdziału monografii A. F. Britikowa: Russkij sowiet-
skij nauczno–fantasticzeskij roman z 1970 r. (patrz poz. 
bibl. 136), choć równie normatywno–wartościujące, było 
nieporównanie bardziej solidne. Obejmowało zasadni-
czo to, co wydali autorzy do 1967 r. włącznie, a ponadto 
Britikow kryterium „tworzenia prawdziwego obrazu ko-
munistycznej przyszłości i jej ludzi” stosował jedynie do 
oceny wczesnych, utopijnych książek braci, co i mogło 
być zasadne. Natomiast rozpatrując rzeczy późniejsze, 
które zaliczał do gatunków: parodystycznego pamfletu, 
„powieści–ostrzeżenia” (tj. dystopii) czy – ogólnie – „fan-
tastyki jako chwy tu” (tj. fantastyki posługującej się ale-
goryczno–symbolicznymi światami lub po prostu wyod-
rębnionymi fantastycznymi motywami dla poruszania 
współ cześnie istotnych problemów), używał był na ogół 
kryterium „naukowości”. Rozumiał przez nią zgodność 
ideowych wniosków z dzieła z ustaleniami komunizmu 
naukowego. Zwracam uwagę na słowa: „ideowych wnio-
sków z dzieła” – Britikow, socrealista zachowawczy, ale 
lat sześćdziesiątych – dopuszczał myśl, że świat przed-
stawiony utworu literackiego można rozu mieć nie tylko 
dosłownie, i sądził (jak wówczas w Związku Radzieckim 
nie tak wielu), że światy SF nie muszą być konstruowa-
ne z podręcznikiem marksizmu na kolanach.

Britikow doceniał znaczenie Strugackich. Był zwo-
lennikiem nie tylko ich wczesnych powieści i opowiadań 
(którym zresztą zarzucał wiele niezgod ności z doktryną), 
ale także np. Próby ucieczki i Trudno być bogiem – które 
uważał za swoiste rozprawy o możności ingerencji czło-
wieka w historyczny rozwój, jak również Drugiego najaz-
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du Marsjan i nawet Drapieżności naszego wieku – jego 
zdaniem pamfletów na mieszczan i mieszczańskość. 
Ostro natomiast skrytykował pierwszą część (Kandyd) 
Ślimaka na zboczu (drugą jedynie wymienia), jako że za-
warte w niej tezy o moralnych implikacjach pojmowa-
nego totalitarnie, nieludzko postępu wydały mu się zbyt 
„abstrak cyjne” i propagujące „indywidualizm”, a – co 
gorsza – metaforyczny świat Ślimaka... wedle Britikowa 
odkrywał pole do najbardziej subiektywnych zgadywa-
nek (136, 358) na temat tego, co pod nim rozumieć. 

Niestety, zainteresowany głównie kwestiami doktry-
nalnymi Britikow, tak jak i omawiany wyżej Szek, nie 
zwracał uwagi ani na łącz ność pisarzy ze swym czasem, 
ani na problemy stricte artystyczne. Tego drugiego bra-
ku pozbawiony jest obszerny esej Ot tiechniki k czeło-
wieku (patrz poz. bibl. 137) wchodzący w skład książki 
Adolfa Urbana Fantastika i nasz mir, zbioru sporych, 
zaopatrzonych w naukowy aparat szkiców o niektórych 
ważniejszych twórcach i polach zainteresowań fantasty-
ki radzieckiej.

Urban osobiście znał braci, był gorącym zwolen-
nikiem ich pisarstwa. I, być może na skutek skłonno-
ści do teoretyzowania, zorientowany był w ewolucji so-
crealistycznej doktryny bardziej niż Britikow erudyta. 
W roz ważaniach posłużył się więc wchodzącym w latach 
sześćdziesiątych w użycie pojęciem „metody romantycz-
nej”. Uznał Strugackich za jej zwolenników.

W okresie debiutu braci kręgi radzieckiej inteli-
gencji ogarnęła fala „ro mantyzmu naukowo–technicz-
nego”, polegającego na zafascynowaniu osiąg nięciami 
wiedzy i cywilizacji, czerpaniu z nich wiary w bliskie 
urzeczywis tnienie komunizmu, gotowości do ofiar. Zde-
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cydowało to o „romantyzmie” pisarstwa Strugackich, 
który przede wszystkim miałby się przejawiać z jed-
nej strony w dążeniu ku wykorzystywaniu dzieł jako 
środka propagandy pewnych idei, a z drugiej – w stara-
niach o efektywne oddziaływanie na emocje odbiorców. 
Stąd brałaby się w książkach tych autorów sprzeczność 
wewnętrzna między obowiązkami propagandowymi 
a duszoznawczymi. Wy pełnienie pierwszych wymaga 
przecież pomieszczenia w jakiś sposób w dziele proble-
matyki ogólnej, wypełnienie zaś drugich – stworzenia 
przekonywa jących, prawdziwych psychologicznie po-
staci. Bohaterów realistycznych, a więc ani nie rezone-
rów, ani nie symbolów.

Sprzeczność ta, na kolejnych etapach twórczo-
ści spółki, różnie się prze jawiała. We wczesnych, 
technologicznych lub społecznych utopiach – w „po-
kawałkowaniu” narracji na statyczne rozdziały–roz-
prawy i rozdziały opisujące przygody, „pchające na-
przód” akcję. Później, kiedy Strugaccy już opanowali 
sztukę pośredniego charakteryzowania: postaci – po-
stępkami, a światów, gdzie żyją te postaci – faktami 
i wydarzeniami, pewne napięcie jednak jeszcze po-
zostało. Bohaterowie oraz fantastyczne światy nie do 
końca spra wiali wrażenie realistycznych (tj. – jak by-
śmy powiedzieli – wywołujących u odbiorcy poczucie 
swej prawdziwości), ciągle zdradzali ślady apriorycz-
nego „składania ich” na podstawie przyjętego „z góry” 
planu. Erupcję różnorod nych form gatunkowych, któ-
ra nastąpiła w twórczości Strugackich w drugiej poło-
wie siódmej dekady, wiązał Urban właśnie z próbami 
„obejścia” po wyższej sprzeczności i kończył analizę 
znakiem zapytania...
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To, że punkt wyjścia wywodu Urbana był estetycznej 
natury, nie zna czyło oczywiście, by nie poświęcił należycie 
dużo miejsca streszczeniom i rozpatrzeniu ideologicznej 
zawartości dzieł. Analiza biegła dwutorowo i najczęściej 
niestety bez wskazywania powiązań między jedną a drugą 
sfe rą. Wedle krytyka bracia rozpoczęli od zainteresowań 
utopią technologiczną oraz od rozważań nad pozytywami 
i niedostatkami (w polskiej terminologii) „romantycznych” 
bądź „pozytywistycznych” postaw życiowych, pozostając 
na dodatek pod urokiem moralnego pragmatyzmu. Po-
tem stworzyli wiz ję społeczeństwa komunistycznego, by 
w końcu rozpocząć w swym pisar stwie dojrzały rozdział 
„fantastyki filozoficzno–socjologicznej”; zajmować się 
moralnymi aspektami „wtrącania się” ludzi w naturalny 
rozwój społeczny zbiorowości, zwalczać konsumpcyjny 
stosunek do życia, biurokrację itd., propagować ideał sa-
modzielnej analizy rzeczywistości itp.

Praca Urbana dotąd pozostaje najpoważniejszą17. Wy-
kazał się autor zna jomością publicystyki Strugackich, znał 
krytycznoliteracką recepcję. Miał dużo odwagi cywilnej, po-
zytywnie wspominając o tak „skandalicznych” po zycjach, 
jak Bajka o Trójce czy Przenicowany świat. Był to również 
artykuł bardzo wówczas aktualny, skoro traktował jeszcze 
o Końcu akcji „Arka”. Niestety, krytyk nie uniknął niedo-
kładności w szczegółach, zwłaszcza doty czących juweniliów 
braci. Nie udało mu się także – jak w poprzednich wypad-
kach – powiązać ich twórczości z jej czasem. Wspominał je-
dynie zdawkowo: „wszyscy pamiętamy tamte lata...”, i tak 
markował istnienie brakującego w analizie ogniwa.

Nic w tym dziwnego. Trudno mówić o zjawisku w jego 
uwarunkowaniach historycznych, skoro z cenzuralnych 

17 O kolejnych, o wiele ważniejszych – na końcu rozdziału.
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względów nie można nic rzec o historii. Możliwości anali-
zy historycznej współczesnej literatury pojawiły się w Ro-
sji dopiero ostatnio. Ukażą się zapewne jeszcze artykuły 
o twórczości Strugackich, i to całkiem inaczej niż kilkana-
ście lat temu pisane. Pierwszą ich jaskółką jest szkic Da-
leko li do buduszczego? M. Amusina (zob. poz. bibl. 158).

Autor ten w ogóle nie ma wątpliwości, że na Stru-
gackich należy pa trzeć przede wszystkim jako na 
przedstawicieli swego pokolenia, których twórczość 
– entuzjastyczna w latach XXI Zjazdu KPZR, walczą-
ca w latach sześćdziesiątych, pesymistyczna i ucie-
kająca w rozważania o moralności w la tach siedem-
dziesiątych – powinna być rozumiana jako odzew na 
sytuację społeczną lat rządów Chruszczowa i Breżnie-
wa oraz (pośrednio) okresów wcześniejszych. Nawet 
cechy artystyczne tej prozy: kreacja szczególnie prze-
konywającego fantastycznego chronotopu, obecność 
sensacyjnego motywu „tajemnicy”, liczne elementy „gry 
literackiej” i zabawy z odbiorcą, wywo dzone są w ujęciu 
Amusina z obywatelskich ambicji braci, z ich nasta-
wienia na przyciągnięcie, zainteresowanie czytelników, 
aby następnie rozbudzać w nich nawyk samodzielnej, 
krytycznej analizy rzeczywistości.

Tez artykułu szczegółowo rozwijać tu nie będę, a isto-
tę prezentowanego w nim podejścia wolę przedstawić na 
przykładzie analizy Drugiego naja zdu Marsjan. A. Szek, tra-
dycjonalista socrealistyczny, potępiał ów utwór, gdyż dla 
niego był zafałszowanym obrazem świetlanej przyszłości. 
Britikow i Urban, socrealiści mniej lub bardziej postępowi, 
chwalą opowieść jako sprawny pamflet na mieszczaństwo, 
dobrą realizację jednego z fantasty cznych podgatunków. 
Amusin natomiast podnosi, że celem ataku w tej książce
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jest archaiczny styl władzy, niekompetentny i niedemokra-
tyczny ze swej istoty (158, 155), a konkretnie Strugaccy 
zwracają się w stronę badań nad typem świadomości zro-
dzonym przez tego rodzaju deformację społecznych struktur 
i wykpiwają go za pomocą bohatera, który jest po prostu 
przekonany: w jego życiu wszystko określone jest przez przy-
czyny od niego niezależne, którym trzeba pokornie się podpo-
rządkować (ibidem).

* * *
Dopisek po latach: przewodnik bibliograficzny dla 
współczesnych badaczy twórczości Arkadija i Borisa 
Strugackich

W zgodzie z duchem nowoczesności naukowiec 
powinien bibliograficzną kwerendę rozpocząć od pene-
tracji prowadzonej przez Władimira Borisowa oficjalnej 
strony WWW poświęconej twórczości Braci, znajdującej 
się pod adresem http://www.rusf.ru/abs/. Co praw-
da nie znajdziemy już na niej kanonicznych tekstów 
prawie wszystkich utworów (spadkobiercy zażądali ich 
usunięcia), ale prowadzona jest tam na bieżąco rosyj-
ska (i w miarę możliwości, dużych możliwości – także 
światowa) podmiotowa i przedmiotowa bibliografia pi-
sarzy; ponadto przedrukowano tam dwadzieścia parę 
naukowych i krytycznoliterackich artykułów, a przede 
wszystkim strona zawiera 8620 odpowiedzi Borisa 
Strugackiego na pytania na bieżąco zadawane mu przez 
fanów. OFF–LINE interw’ju s Borisom Strugackim odby-
wało się w latach 1998–2012; większość plików jest do-
godnie zarchiwizowana i przygotowana do pobrania18. 
Natomiast strona pisarzy na portalu Laboratoria fan-

18 Istnieje także publikacja książkowa, wybór: Strugackij Boris Nata-
novič, Interv’ju dlinoju v gody. Po materialam oflajn–interv’ju, sost. 
S. Bondarenko, Moskva 2009, AST [ISBN 978–5–17–044777–0].
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tastiki (http://fantlab.ru/autor52), oprócz szczegóło-
wego biogramu zawiera sporo linków do pomniejszych 
artykułów krytycznych, utworów Strugackim przypisy-
wanych i innych ciekawostek. 

Gościnnie, na stronie Leonida Aleksandrowicza Asz-
kinaziego (http://fan.lib.ru/a/ashkinazi_l_a/) znajduje 
się zestawiona przez Ałłę Kuźniecową pełna, światowa, 
przedmiotowa i podmiotowa bibliografia Braci licząca 
parę tysięcy pozycji (http://fan.lib.ru/a/ashkinazi_l_a/
text_0700.shtml), w całości aktualna do 2007 roku. Na-
tomiast sam Aszkinazi zamieścił poświęcony Strugac-
kim słownik19 Strugackije: kommentarij dla gienieracii 
NEXT (http://fan.lib.ru/a/ashkinazi_l_a/text_0010.
shtml – dzieło to jako elektroniczna książka dostępne 
jest również w licznych bibliotekach internetowych). 
Strona zawiera także kilkanaście poświęconych Stru-
gackim artykułów autorstwa Aszkinazego i Kuźniecowej 
oraz kolejny słownik encyklopedyczny pióra Aszkina-
ziego: Mir Lema: słowar’ i putiewoditiel’ (http://fan.lib.
ru/a/ashkinazi_l_a/text_3510–1.shtml).

Kuźniecowa umieściła tu także swoje przekłady na 
język rosyjski najważniejszych anglojęzycznych mono-
grafii Arkadija i Borisa Strugackich. Należą do nich: 

– Darko Suvin, On the SF Opus of the Strugatsky Bro-
thers, w: tegoż: Positions and Presuppositions in Science 
Fiction, London 1988: Macmillan, P.XI, XIII, 53, 55, 58, 
76, 82–84, 109, 151–170, 181;

19 W tym miejscu wspomnę o dwutomowej encyklopedii Vladimira Bo-
risova: Miry brat’ev Strugackich, Moskva 1999, rejestruje ona i objaśnia 
bohaterów, realia i motywy charakterystyczne dla fantastycznego świa-
ta Strugackich i dlatego może być doskonałą pomocą dla tych, którzy 
dopiero poznają twórczość braci, bądż dla tych, którzy nie mają już tak 
dobrej pamięci.
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– Yvonne Howell, Apocalyptic Realism: The Science 
Fiction of Arkady and Boris Strugatsky, The University 
of Michigan, 1990 (wydanie 2 – 1994);

– Stephen W. Potts, The Second Marxian Invasion: 
The Fiction of the Strugatsky Brothers, San Bernardino, 
California, USA, 1991 (The Milford series, Popular wri-
ters of today);

– Eugene Zeb Kozlowski, Comic codes in the Strugat-
skys tales: “Monday begins on Saturday” and “Tale of 
the Troika”, Мoskwa 1994.

Wraz z książką Marka Amusina20, której Kuźnieco-
wa rzecz jasna już nie musiała tłumaczyć, wyczerpują 
one listę monografii Strugackich, które mają dziś cha-
rakter tylko historyczny, ale których znajomość dla ba-
dacza jest konieczna.

Młody strugackolog powinien jednak przede wszyst-
kim zadbać o zaopatrzenie się we wszystkie teksty, jakie 
Strugaccy w swoim życiu napisali. Kiedy pisałem swoją 
monografię, zdobycie niektórych ich prac graniczyło z cu-
dem21. Obecnie są chyba pisarzami wzorcowo opracowany-
mi edytorsko – o ile oczywiście mowa o twórcach współcze-
snych i takich, których dorobek dopiero jest odkrywany22.

Przede wszystkim wydano trzy wersje „Dzieł ze-
branych”: 

– czternastotomowe wydawnictwa „Tekst” (w latach 
1991–1994),  

20 M. Amusin, Brat’ja Strugackie. Očerk tvorčestva, Yerushalayim (Jero-
zolima) 1996, wyd. Besèder.
21 Na ten temat patrz: W. Kajtoch, Listy z Moskwy. Powieść epistolarna, 
Kraków 2015.
22 Jeden z Ludienów (członków międzynarodowej grupy badaczy twór-
czości Strugackich – Jurij Fleischmann – opowiadał mi, że właśnie odkry-
to na jakimś strychu kolejny, potężny zbiór rękopisów Braci. Jego wyda-
nia należy się jednak spodziewać za ładnych parę lat.
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– dwunastotomowe donieckiego wydawnictwa „Stal-
ker” (w latach 2000–2003)23, 

– dziesięciotomowe wydawnictwa „Eksmo” (2007–2008). 
Dla wydania „stalkerowskiego” Boris Strugacki na-

pisał obszerne Komentarze do przeszłości24, w których 
opisał dzieje powstawania kolejnych utworów. W ko-
lejnych tomach znajdują się także fragmenty recenzji 
i szkiców, które składają się na zarys radzieckiej recepcji 
twórczości Braci.

Innego typu edytorską inicjatywą jest krytyczne, 
naukowe wydanie Ślimaka na zboczu (Moskwa 2006)25. 
Oczekuję jednak, że będą prowadzone tego typu prace 
i nad innymi utworami Strugackich, mającymi szczegól-
nie ciekawe edytorskie przygody.

Jeszcze inną – edycja 10 tomów różnorodnych wa-
riantów i brudnopisów dzieł oraz wszystkich tych osobi-
stych rękopisów Braci, które miały związek z ich twór-
czością. Opublikowano26:

1) W latach 2005–2009 – cztery tomy serii „Nieznani 
Strugaccy. Brudnopisy, rękopisy, warianty” pod redak-
cją Swietłany Bondarienko: 

23 Svetlana Bondarenko [red.]: Arkadij Strugackij, Boris Strugackij: Sobra-
nie sočinenij w odinadcati tomach, t. 1 – 11, Donieck 2000–2001 oraz Sve-
tlana Bondarenko [red.]: Arkadij Strugackij, Boris Strugackij: Sobranie soči-
nenij w odinadcati tomach, Tom dvenadcatyj, dopolnitel’nyj, Doneck 2003.
24 B. Strugackij Kommentarii k proidennomu (B. Strugackij, Kommentarii 
k proidennomu, w: Arkadij Strugackij, Boris Strugackij: Sobranie sočinenij 
w odinadcati tomach, Doneck 2000–2001, Т. 1–11, Izdatiel’stwo „Stal-
ker”, Doneck). Kolejne odcinki wspomnień zostały opublikowane w każ-
dym z tomów wydania.
25 A. Strugackij, B. Strugackij Ulitka na sklone. Opyt akademičeskogo 
izdanija, sostavitel’ L. Aškinazi, Moskwa 2006, Novoe Literaturnoe Obo-
zrenie [ISBN 5–86793–423–3].
26 Wymienionych 10 tomów jest oficjalnie dostępnych do pobrania na 
stronie http://www.rusf.ru/abs/ludeni/ind_ns.htm.
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– Neizvestnye Strugackie. Černoviki, rukopisi, varian-
ty. Ot „Strany bagrovych tuč” do „Trudno byt’ bogom”27, 
sost. S. Bondarenko, Stalker, Doneck 2005 („Miry brat’ev 
Strugackich”) [ISBN 966–696–779–0];

– Neizvestnye Strugackie. Černoviki, rukopisi, va-
rianty. Ot „Ponedel’nika” do „Obitaemogo ostrova”, sost. 
S. Bondarenko, Stalker, Doneck 2006 („Miry brat’ev 
Strugackich”) [ISBN 966–696–938–6];

– Neizvestnye Strugackie. Černoviki, rukopisi, varian-
ty. Ot „Otelja...” do „Za milliard let...”, sost. S. Bondaren-
ko, Stalker, Donieck 2006 („Miry brat’ev Strugackich”) 
[ISBN 966–09–0049–X];

– Neizvestnye Strugackie. Černoviki, rukopisi, varian-
ty. Ot „Grada obrečennogo” do „Bessil’nych mira sego”, 
sost. S. Bondarenko, Stalker, Donieck 2008 („Miry bra-
t’ev Strugackich”) [ISBN 978–5–17–044776–3; ISBN 
978–966–09–0224–4].

2) W latach 2008–2014 – 2 tomy serii „Nieznani 
Strugaccy. Listy, robocze dzienniki” pod redakcją Swie-
tłany Bondarienko i Wiktora Kurilskiego:

– Neizvestnye Strugackie. Pis’ma, rabočie dnevniki, 
1942–1962 gg., sost. S. Bondarenko i V. Kuril’skij, Mo-
skva AST, Doneck NKP, 2008 („Miry brat’ev Strugackich”), 
[ISBN 978–5–17–053845–4; ISBN 978–966–339–733–7];

– Neizvestnye Strugackie. Pis’ma, rabočie dnevniki, 
1963–1966 gg., sost. S. Bondarenko i V. Kuril’skij, Mo-
skva AST, Doneck NKP, 2009 („Miry brat’ev Strugackich”), 
[ISBN 978–5–17–055670–0; ISBN 978–966–339–788–7].

3) W latach 2013–2014 – 4 tomy wydawnictwa „Stru-
gaccy. Materiały do badań: listy, robocze dzienniki” pod 

27 Ze względu na bibliograficzny charakter tego podrozdziału, w najważ-
niejszych wypadkach stosuję transliterację także w tekście głównym.
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redakcją Swietłany Bondarienko i Wiktora Kurilskiego, 
mające już charakter tomów rozprowadzanych elektro-
nicznie, lub w trybie „druk na życzenie”, o bazowym na-
kładzie 100 egzemplarzy:

– Strugackie. Materialy k issledovaniju: pis’ma, 
rabočie dnevniki. 1967–1971, sost. S. Bondarenko 
i V. Kuril’skij, Volgograd, PrinTerra–Dizajn, 2013 г. 
(aprel’), seria Neizvestnye Strugackie [ISBN: 978–5–
98424–162–5]; 

– Strugackie. Materialy k issledovaniju: pis’ma, 
rabočie dnevniki. 1972–1977, sost. S. Bondarenko 
i V. Kuril’skij, Volgograd, PrinTerra–Dizajn, 2012 г. 
(mart), seria Neizvestnye Strugackie [ISBN: 978–5–
98424–145–8]; 

– Strugackie. Materialy k issledovaniju: pis’ma, 
rabočie dnevniki. 1978–1984, sost. S. Bondarenko 
i V. Kuril’skij, Volgograd, PrinTerra–Dizajn, 2012 г. 
(oktjabr’), seria Neizvestnye Strugackie [ISBN: 978–5–
98424–157–1]; 

– Strugackie. Materialy k issledovaniju: pis’ma, rabočie 
dnevniki. 1985–1991, sost. S. Bondarenko i V. Kuril’skij, 
Volgograd, PrinTerra–Dizajn, 2014 г. (fevral’), seria Ne-
izvestnye Strugackie [ISBN: 978–5–98424–170–0]. 

Zestawiając powyższą listę, i będąc świadomym 
tego, że wyliczone tomy niekiedy liczą sobie po 500–700 
stron poczułem, ulgę na myśl, że 25 lat wcześniej nie 
miałem do czynienia z taką powodzią materiału.

Zwłaszcza że to nie koniec lekturowych obowiąz-
ków solidnego, młodego badacza. Powinien przecież 
zapoznać się z naukową wiedzą współcześnie tworzo-
ną na temat Braci. Jest ona obecnie przede wszystkim 
rosyjska, bo po rozpadzie ZSRR Zachód przestał się 
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literaturą radziecką tak interesować. Ponadto polskie 
komputery nie mają kłopotów z alfabetem łacińskim 
i można samodzielnie z użyciem Googli kwerendę prze-
prowadzić, jeśli przejrzenie bibliografii Borisowa i Kuź-
niecowej nie pomoże. 

Ze względów technicznych „namierzenie” w Sieci na-
wet głównych opracowań pisanych cyrylicą może spra-
wić trudności, podaję więc tytuły, numery ISBN i niekie-
dy adresy stron, z których można wymienione naukowe 
książki ściągnąć, za darmo lub za opłatą. Z oczywistych 
względów wskazówki nie obejmują porozrzucanych po 
czasopismach artykułów naukowych bądź eseistycznych, 
no i ograniczam się jedynie albo do dzieł podstawowych, 
albo naukowych w ścisłym sensie tego przymiotnika.

Obecnie dysponujemy trzema aktualnymi monogra-
fiami życia i twórczości Strugackich: Borisa Wiszniew-
skiego: Arkadij i Boris Strugaccy. Podwójna gwiazda28, 
Anta Skałandisa: Bracia Strugaccy29; Dmitrija Wołodichi-
na i Giennadija Praszkiewicza: Bracia Strugaccy30. Inny 
gatunek prezentują tradycyjnie lub tylko elektronicznie 
wydane opracowania pewnych aspektów lub fragmentów 
twórczości interesujących nas pisarzy – zwykle stanowią 

28 Boris Višnevskij, Arkadij i Boris Strugackie. Dvojnaja zvezda, TERRA 
FANTASTICA Izdatelskogo Doma „Corvus”, Sankt–Petersburg 2003, ISBN 
5–7921–0637–1 [http://www.litmir.co/br/?b=549; http://royallib.com/
book/vishnevskiy_boris/arkadiy_i_boris_strugatskie___dvoynaya_zvez-
da.html]
29 Ant Skalandis (Anton Viktorowič Molčanov) Ант Скаландис, Bra-
t’ja Strugackie, Мoskva 2008, izd. АСТ, ISBN 978–5–17–052684–0; 
ISBN 978–5–9713–8278–2 [http://www.e–reading.club/book.php?bo-
ok=135950; http://www.bookfb2.ru/?p=180537].
30 Gennadij Praškevič, Dmitrij Volodichin, Brat‘ja Strugackie,  Moskva 
2012, izd. „Mołodaja Gvardija”, seria „Žizn’ zamečatel’nych ljudej” ISBN 
978–5–235–03475–4  [http://bookscafe.net/read/volodihin_dmitriy–
bratya_strugackie–215538.html#p1; http://coollib.net/b/176808].



39Wstęp

poprawione wersje prac doktorskich (w terminologii ro-
syjskiej – na stopień kandydata nauk).

Ze względu na wagę tematu, rozmiar ponad 200 
stron i dostępność w sieci należy wymienić: Ałły Kuź-
niecowej: Strugaccy i krytyka. Recepcja twórczości braci 
Strugackich w krytyce i literaturoznawstwie lat 1950–
199031, Tatiany Nadiożkiny Trzy mity Strugackich. Mo-
nografia32, Witalija Rożkowa Metaforyczny, artystyczny 
obraz świata A. i B. Strugackich na materiale powieści 
„Trudno być bogiem”33, Romana Tielpowa Osobliwości ję-
zyka i stylu prozy braci Strugackich34, Mariny Szpilman 
Komunikacyjna strategia „językowej maski” – na mate-
riale dzieł A. i B. Strugackich35, Wiktorii Miłosławskiej 

31 Alla Kuznecova, Strugackie i kritika. Recepcija tvorčestva brat’ev 
Strugackich v kritike i literaturovedenii: 1950–1990–е gg., Lipeck 2009, 
wyd. Krot [wersje w sieci: http://www.disszakaz.com/catalog/retsept-
siya_tvorchestva_bratev_strugatskih_v_kritike_i_literaturovedenii-
_1950_1990_e_gg.html; http://www.diss–union.net/index.php?pro-
ductID=312870; http://fan.lib.ru/a/ashkinazi_l_a/text_2360.shtml; 
http://fan.lib.ru/img/a/ashkinazi_l_a/text_2360/index.shtml. 
32 Tat’jana Nadëžkina, Tri mifa Strugackich, Morskoj Gosudarstvennyj 
Universitet, Vladisvotok, 2010, ISBN 978–5–8343–0591–0. Praca jest 
wydaniem rozprawy doktorskiej: Mifopoètičeskaja organizacija trilo-
gii A. i B. Strugackich „Obitaemyj ostrov”, „Žuk w muravejnike”, „Volny 
gasjat’ veter” [wersje w sieci: http://cheloveknauka.com/mifopoeti-
cheskaya–organizatsiya–trilogii–a–i–b–strugatskih–obitaemyy–ostrov–
zhuk–v–muraveynike–volny–gasyat–veter; http://publ.lib.ru/ARCHIVE-
S/N/NADEJKINA_Tat%27yana_Olegovna/_Nadejkina_T.O..html].
33 Witalij Rožkov, Metaforičeskaja chudožestvennaja kartina mira A. i B. 
Strugackich. Na materiale romana „Trudno byt’ bogom”, Novosibirsk 
2007 [wersja w sieci: http://royallib.com/book/rogkov_vitaliy/metafo-
richeskaya_hudogestvennaya_kartina_mira_a_i_b_strugatskih_na_ma-
teriale_romana_trudno_bit_bogom.html].
34 Roman Tel’pov, Osobennosti jazyka i stilja prozy brat’jev Strugackich, 
Мoskva 2009 [wersje w sieci: http://www.disszakaz.com/catalog/oso-
bennosti_yazika_i_stilya_prozi_bratev_strugatskih.html; http://parak-
nig.ru/view/276511]. 
35 Marina Špil’man, Kommunikativnaja strategija „rečevaja maska” na 
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Twórczość A. i B. Strugackich w kontekście estetycznych 
strategii postmodernizmu36. Ponadto dostępne są tzw. 
autoreferaty, dwudziestokilkustronicowe streszczenia 
rozpraw doktorskich37 oraz różnorakie pomniejsze na-
ukowe prace38.

materiale proizvedenij A. i B. Strugackich, Novosibirsk 2006  [http://
www.disszakaz.com/catalog/kommunikativnaya_strategiya_rechevaya_
maska_na_materiale_proizvedeniy_a_i_b_strugatskih.html].
36 Viktorija Miloslavskaja, Tvorčestvo A. i B. Strugackich v kontekste 
èstetičeskich strategij postmodernizma, Stavropol’ 2008 [http://www.
dissercat.com/content/tvorchestvo–i–b–strugatskikh–v–kontekste–es-
teticheskikh–strategii–postmodernizma;
http://www.rulit.me/author/miloslavskaya–viktoriya–vladimirovna/
tvorchestvo–a–i–b–strugackih–v–kontekste–esteticheskih–strategij–
postmodernizma–download–free–171902.html].
37 Na przykład: 
– Irina Baranova, Jazykovaja igra v mental’nych prostranstvach proizve-
denij chudožestvennoj fantastiki,  Ekaterinburg 2009 [http://www.dis-
szakaz.com/catalog/yazikovaya_igra_v_mentalnih_prostranstvah_pro-
izvedeniy_hudozhestvennoy_fantastiki_na_materiale_tvorc.html]; 
– Èleonora Bardasova, Koncepcija „Vozmožnych mirov” v svete 
èstetičeskogo ideala pisatelej–fantastov A. i B. Strugackich, Kazan’ 1995 
[http://www.litmir.co/br/?b=53264; 
http://litbook.net/book/77074/koncepciya–vozmozhnyh–mirov–v–sve-
te–esteticheskogo–ideala–pisatelej–fantastov–a–i–b–strugackih];
– Černjachovskaja Julija Sergeevna, Politiko–filosovskoe osmyslenie pro-
blem obščestvennogo razvitija v tvorčestve A. i B. Strugackich, Moskva 
2013 [http://dlib.rsl.ru/01005536436; http://new.philos.msu.ru/kaf/
fpp/abstracts/politiko_filosofskoe_osmyslenie_problem_obshchestven-
nogo_razvitija_v_tvorchestve_a_i_b_strugackikh_230001/].
38 Na przykład: 
– Irina Neronova, Chudožestvennyj mir proizvedenija kak funkcija mon-
tažnogo konstruirovanija v povestvovanii A. i B. Strugackich (povest’ 
„Ptjagoščennye zlom”), Lipeck 2007, «Кrot» [http://www.s3000.narod.
ru/krot2007121902.htm];
– Irina Neronova, Diskursivno–narrativnaja organizacija romana A.N. 
i B.N. Strugackich „Chromaja sud’ba”, Lipeck 2007, «Кrot» [http://www.
s3000.narod.ru/krot2007111801.htm];
– Alla Kuznecova, Brat’ja Strugackie fenomen tvorčestva i fenomen re-
cepcii (diplomnaja robota) [http://fan.lib.ru/a/ashkinazi_l_a/text_2350.
shtml; http://fan.lib.ru/img/a/ashkinazi_l_a/text_2350/index.shtml];
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Wreszcie należy pamiętać, że dzieła Strugackich 
omawiane są, niejednokrotnie bardzo dokładnie i wni-
kliwie, w większości rosyjskojęzycznych prac poświęco-
nych literackiej fantastyce w ogólnym pojęciu.

– Irina Omelčenko, Obraz antiutopičeskogo goroda w romane brat’ev 
Strugackich „Grad obrečennyj” i v romane Efremova „Čas Byka”, Lipeck 
„Krot” 2009 [http://www.s3000.narod.ru/krot2009062501.htm; http://
www.s3000.narod.ru/krot2009062502.htm];
– Natal’ja Severova, Chudožestvennyj mir Strugackich, Ekaterinburg 
2001 ,АМБ [ISBN 5–8057–0136–7].



Rozdział I. 

Pierwsza wspólna książka39

Na temat okoliczności powstania pierwszej po-
wieści Strugackich W kra inie purpurowych obłoków 
radziecki krytyk, specjalizujący się w naukowej fan-
tastyce, Władimir Gakow, opowiadał następującą hi-
storię:

Zaczęło się wszystko wyjątkowo niepoważnie, od naj-
zwyklejszego zakładu. W toku pewnej burzliwej dyskusji 
na temat science fiction (...) pod adresem dwóch uczestni-
czących w dyskusji braci (...) ktoś krzyknął rozgniewany: 
„Kry tykować to każdy potrafi, a spróbujcie sami napi-
sać”. Bracia spróbowali (148, 165).

Zważywszy, że powieść powstała w latach 
1955/1956 roku (gdy Arkadij opuścił już wojsko), 
a szczegółowy jej plan opracowano rok wcześniej – 
datę podjęcia decyzji (o ile oczywiście historyj ka ta jest 

39 Rozdział uzupełniony o ustalenia podane w tekście: W. Kajtoch, 
O pierwszej powieści braci Strugackich, w: Dejan Ajdaczić, Bojan Jović 
[red.]: Slovenska nauczna fantastika. Zbornik radova, Beograd (Belgrad) 
2007, s. 91–120 (inne moje uzupelnienia : Dopiski po latach).
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autentyczna40) można umieścić właśnie na przełomie 
40 Rok 1956 jako czas napisania powieści podaje Arkadij w wywia-
dzie Fantastika vsegda aktual’na (poz. bibl. 88), w wypowiedzi braci 
na łamach leningradzkiego miesięczika „Avrora” (poz. bibl. 82) mowa 
o rozpoczęciu pracy nad powieścią w 1955 roku. Boris Strugacki we 
wspomnieniach (Boris Strugackij, Kommentarii k proidennomu, w: Ar-
kadij Strugackij, Boris Strugackij: Sobranije sočinenij w odinadcati to-
mach, Doneck 2000–2001, Т. 1–11, Izdatiel’stwo „Stalker”, Doneck, t. 
1, ss. 638–664) mówi o dłuższej pracy nad powieścią – od początków 
1955 do kwietnia 1957. Proces wydawniczy trwał prawie 2 lata, przy 
czym niezadowolona redakcja zmuszała pisarzy do kilkukrotnych, po-
ważnych przeróbek.
Natomiast w wywiadzie pt. Trudno byt’ fantastom (poz. bibl. 81) o gene-
zie Krainy... Arkadij wspomina następująco:
Prawdę mówiąc, ja sam już nie mogę oddzielić w tej historii prawdy 
i zmyślenia. Jeśli wierzyć naszej rodzinnej legendzie, rzecz miała się 
następująco: – Wtedy, dwadzieścia lat temu byłem zawodowym tłu-
maczem z japońskiego [w wojskowym kontrwywiadzie – W.K.], a brat 
– astrofizykiem. Pewnego razu z nim i z moją żoną spacerowaliśmy po 
Newskim Prospekcie. Akurat w tym czasie wyszła książka pewnego ukra-
ińskiego fantasty. Słaba jak rzadko. Niszczyliśmy ją z bratem, jak tylko 
się dało. Żona szła w środku i słuchała, jakeśmy się wysilali. W końcu jej 
cierpliwość wyczerpała się: Krytykować każdy potrafi! Spróbujcie sami, 
nawet takiej nie napiszecie! 
Poderwało nas: Co!?. . . Nie wstając zza biurka. . .! Chyba założyliśmy się. 
Nie pamiętam, jak długo pisaliśmy. Pół książki – Boris, pół – ja. Potem po-
łączyliśmy epizody, wyrzuciliśmy to, co na siebie zachodziło i zanieśliśmy 
rękopis do wydawnictwa. Ku naszemu wielkiemu zdziwieniu, w ciągu 
roku powieść wydrukowano.
Wspomnianą przez A. Strugackiego książką jest zapewne: Vadim Vladko, 
Argonavty Vselennoj. Naučno–fantastičeskij roman (Rostov n/D., 1939), 
którą po przeróbkach wydano powtórnie w Moskwie w 1958 roku. Rze-
czywiście niezwykle miejscami naiwna. Dowodem, że chodziło o tę po-
wieść, jest fakt, iż niektóre epizody Krainy purpurowych obłoków (atak 
promieniowania kosmicznego, wydarzenia tuż po wylądowaniu) naj-
wyraźniej są polemiczną aluzją do analogicznych scen z utworu Vladki. 
O aluzjach pomniejszych nie wspomnę...
Jeśli jednak rzeczywiście o Argonautów... chodziło, to Kraina purpuro-
wych obłoków mogła być napisana dopiero w 1958. 
Dopisek po latach: Władimir Borisow pisze w „przypisku tłumacza” do 
rosyjskiego przekładu mojej książki: Redakcyjne dane „Argonautów Ko-
smosu” informują: „Oddano do składu 2.08.1956. Podpisano do druku 
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1954/1955 r. Liczne późniejsze wypowiedzi Strugackich 
nie pozostawiają przy tym wątpliwości co do programo-
wego charakteru W krainie purpu rowych obłoków. Była 
to powieść pisana „przeciw...”, wyraz niezadowolenia ze 
stanu gatunku41.

22.03.1957.” Arkadij Natanowicz w tym czasie pracował już jako re-
daktor; co prawda w innym wydawnictwie, ale znał np. K. Andriejewa, 
redagującego fantastykę w Trudriezierwizdatie, gdzie wyszła książka 
Władki. Bracia mogli poznać tekst „Argonautów...” jeszcze w maszyno-
pisie. Z drugiej strony „Kraina purpurowych obłoków” była w ramach 
przygotowywania do druku wydatnie przeredagowywana. Autorzy mo-
gli więc – ostatecznie wykańczając tekst – wnieść do niego zmiany już po 
zaznajomieniu się z książką Władko (Vojcech Kajtoch, Brat’ja Strugac-
kije. Očerk tworčestva, perevod s pol’skogo Vladimira Borisova, w: Sve-
tlana Bondarenko [red.]: Arkadij Strugackij, Boris Strugackij: Sobranije 
sočinenij w odinadcati tomach, Tom dvienadcatyj, dopolnitelnyj, Doneck 
2003, Izdatiel’stwo Stalker, s. 671, tu: s. 409–670, tu cyt. s. 640). O skali 
wspomnianych przez Borisowa zmian redakcyjnych świadczą pierwot-
ne wersje tekstu powieści, zamieszczone przez Swietłanę Bondarienko 
w tomie Neizvestnyje Strugackije. Černoviki, rukopisi varianty. Ot „Stra-
ny bagrovych tuč” do „Trudno byt’ bogom”, Doneck 2005, s. 10–144. 
41 Dopisek po latach: Publikowane w ostatnich latach komentarze 
Borisa Strugackiego (a zwłaszcza przytaczane w nich fragmenty kore-
spondencji braci) wskazują na to, że pierwsze projekty napisania fanta-
stycznej powieści o Wenus zrodziły się w umyśle Arkadija Strugackiego 
w okolicach 1951–1952 roku, a wykrystalizowały w roku następnym. 
Przy czym z początku miał to być utwór tylko fantastyczno–produk-
cyjny. Oczywiście, teoretycznie można sobie wyobrazić taki naukowo–
fantastyczny wariant „Daleko od Moskwy” [Wasilija Ażajewa – W.K.], 
w którym zamiast naczelnika budowy będzie wojskowo–administracyj-
ny gubernator radzieckich rejonów Wenus, zamiast Adunu – Wybrzeże 
Purpurowych Obłoków, zamiast roponośnej wyspy Tajsin – „Uranowa 
Golkonda”, zamiast rurociągu – coś, co wydobywa uran i wysyła go na 
Ziemię – pisał Arkadij w liście do brata z 5.03.1953 (Boris Strugackij, 
Kommentarii k proidennomu, w: Arkadij Strugackij, Boris Strugackij: 
Sobranije sočinenij w odinadcati tomach, Doneck 2000–2001, Т. 1–11, 
Izdatiel’stwo „Stalker”, Doneck, t. 1, ss. 638–664, tu s. 642). Fakt ten 
dowodzi, jak daleko jeszcze w stalinowską epokę sięga geneza powie-
ści. Do ostatecznego jej napisania doszło jednak już później, we dwójkę 
i pod bardziej buntowniczymi sztandarami.
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A zatem... jaki był ów stan? Co się Strugackim mo-
gło nie podobać? Przy czym radziecka fantastyka lat 
czterdziestych i pierwszej połowy pięćdziesiątych (a wła-
śnie ona być mogła przedmiotem krytyki braci) miała 
taki a nie inny kształt na skutek pewnych szerszych 
przyczyn, o których – przed odpowiedzią na powyższe 
pytania – należy parę słów powiedzieć. 

* * *
Panującym w literaturze radzieckiej (i – począwszy 

od końca lat czterdziestych – w literaturach tzw. krajów 
demokracji ludowej) kierunkiem artystycznym był w za-
sadzie od samych jej początków, a już na pewno od mo-
mentu podjęcia uchwał przez I Wszechzwiązkowy Zjazd 
Pisarzy w 1934 roku, tzw. realizm socjalistyczny. Był 
on owocem szczególnego rodzaju myślenia o literaturze, 
u podstaw którego – oprócz oczywiście taktycznych po-
trzeb radzieckiej elity władzy, litery dzieł Marksa i En-
gelsa, estetyki Hegla i jego rosyjskich kontynuatorów 
(Bieliński, Dobrolubow, Czernyszewski), taineowskiej 
teorii sztuki i prastarego pojmowania jej jako odzwier-
ciedlenia rzeczywistości – leży leninowska epistemolo-
gia, a dokładniej jej tzw. „teoria odbicia”. Zakładała ona: 

 – po pierwsze: samą możliwość adekwatnego pozna-
nia przez człowieka za pomocą zmysłów niezależnej od 
jego świadomości, tj. obiektywnej rzeczywistości, 

 – po drugie: nieunikniony subiektywizm takiego po-
znania, 

 – po trzecie: jego społeczny charakter. 
Poznawanie, percepcja otaczającego nas świata jest 

wedle teorii odbicia długotrwałym, historycznym, dialek-
tycznym i – jak wszystko co ludzkie – uwarunkowanym 
klasowo procesem. W zastosowaniu do literatury (i całej 
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sztuki) – jeśli tylko widzi się w niej (jak widzieli klasy-
cy marksizmu) jeden z owoców działalności poznawczej 
człowieka, jedną z form świadomości społecznej – po-
wyższa zasada wskazuje na jej klasowy charakter. Na to, 
że pisarz, jakim by nie był, zawsze będzie – jak i każdy 
inny człowiek – myślał określonymi klasowo kategoria-
mi, obojętnie, czy zdaje sobie z tego sprawę – czy nie. Co 
za tym zaś idzie, jego dzieło obiektywnie będzie wyrażać 
określone klasowe interesy, będzie określonej klasie słu-
żyć niezależnie od intencji i świadomości. W tej sytuacji 
lepiej dokonać świadomego wyboru. (Zaznaczam w tym 
miejscu, że kategorię „wyrażania” rozumiano najrozma-
iciej. Wyrażenie jakiejś ideologii mogło więc być skut-
kiem osobistych poglądów pisarza zawartych w dziele, 
ale mogło być także obiektywną funkcją struktury i tre-
ści danego dzieła, schematu fabularnego, typu bohatera, 
cech kierunku i stylu. W skrajnych wypadkach klasowe 
interesy miał wyrażać nawet użyty przez pisarza język – 
leksyka, składnia itp.).

Z którą z walczących klas, proletariatem czy bur-
żuazją się związać? Decyzja pierwsza zapewnia przede 
wszystkim prawdziwą (a nie tylko sobie wyobrażaną) swo-
bodę twórczą. Zapewnia również pisarzowi wysoką pozy-
cję wyraziciela interesów narodu, a jego dziełu ludowość. 
Ideały komunizmu, którymi się będzie odtąd w swym pi-
sarstwie kierował, są bowiem w rzeczy samej ideałami, 
które zawsze wprowadzić w życie chciały i chcą szerokie 
masy. Przy czym pragnienia mas należy rozumieć jako 
część ich „klasowej świadomości” – chodzi zatem o takie 
pragnienia, które obiektywnie leżą w interesie danej kla-
sy, nawet jeśli w danym momencie żadna ze składających 
się na klasę jednostek niczego podobnego nie odczuwa. 
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Odwrotną stroną zasady ludowości jest partyjność, 
albowiem pojęte jak wyżej dążenia wyraża i wprowadza 
w życie komunistyczna partia – myślenie pisarza za-
wsze więc zgodne będzie z jej polityką, jeśli tylko jest on 
prawdziwie narodowy (więc ludowy – ówczesny radziec-
ki marksista za prawdziwy naród miał ludowe masy; 
szlachta i burżuazja miały być pozbawione narodowych 
cech, kosmopolityczne). 

Estetyczną konsekwencją przyjęcia przez pisarza 
zasad ludowości i partyjności jest realizm, innymi sło-
wy – konieczność uprawiania sztuki definiowanej zwykle 
jako odzwierciedlenie istoty życia w formach realnego ży-
cia. Rzecz bynajmniej nie w robotniczych gustach (choć 
w okresie formowania się doktryny interesującym się li-
teraturą robotnikom na pewno – jeśli nie liczyć literatury 
straganowej – najbardziej odpowiadały pozycje dziewięt-
nastowiecznego realizmu; nie bez znaczenia był i osobi-
sty gust czytelniczy Lenina, który nie lubił awangardy), 
lecz w tym, że jedną z najistotniejszych potrzeb walczą-
cych o utrzymanie pozycji hegemona – klasy robotniczej 
i jej partii – jest zdobycie jak najpełniejszej wiedzy o ota-
czającej je rzeczywistości. I odwrotnie: gdy klasa wyra-
dza się i degeneruje, przestaje działać na rzecz postępu 
ludzkości i – broniąc swoich egoistycznych elementów 
– staje mu na drodze (jak się to stało na przełomie XIX 
i XX wieku z przodującą niegdyś burżuazją), wtedy chce 
o świecie zapomnieć i wątpi w możliwość jego poznania. 
Wówczas w preferowanej przez tę klasę sztuce biorą 
górę tendencje antyrealistyczne. Widzą one w twórczej, 
a zatem i literackiej działalności, demonstrację duszy 
artysty albo kontakt z rzeczywistością transcendentną, 
ewentualnie rozrywkę wchodzącą w zakres kultury ma-
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sowej czy w końcu czysto formalną zabawę technikami 
i chwytami. 

Zasady partyjności i ludowości w połączeniu z le-
ninowskim przekonaniem o doniosłości świadomości 
mas jako decydującej w budowaniu nowego społeczeń-
stwa sile – określały również miejsce pisarza i literatury 
w życiu ZSRR, gdzie i twórcę, i dzieło traktowano nie-
zwykle poważnie, co miało swoje pozytywne i negatywne 
konsekwencje. Z jednej strony człowiek pióra, jako pi-
sarz–działacz, pisarz–obywatel otoczony był szacunkiem 
i opieką państwa; dysponując niezwykłej siły narzędziem 
wychowania ludu, stawał wobec władzy w roli partnera. 
Ale z drugiej strony ciążyła na nim proporcjonalna od-
powiedzialność. Toż samo z dziełem: miało mówić obiek-
tywną prawdę i częstokroć jako źródło prawdy, dosłow-
nie przyjmowali je czytelnicy. Lecz z drugiej strony jego 
tezy, niczym tezy naukowego artykułu traktowano jako 
sprawdzalne. Na dodatek przedmiotem, który dzieła „ba-
dały” (tj. przede wszystkim współczesnością radziecką), 
równocześnie zajmowała się nie tylko literatura. Nic za-
tem dziwnego, że prawdziwość literacko–badawczych 
ustaleń w wydawnictwach sprawdzano bardzo aktyw-
nie, redaktor stawał się de facto współautorem. 

Wymienione kardynalne zasady realizmu socjali-
stycznego wpływały także na koloryt życia literackiego 
w ZSRR z jego: wyjazdami pisarzy „w teren”, „twórczymi 
delegacjami”, spotkaniami autorskimi, listami czytelni-
ków, uchwałami KC KPZR na tematy estetyczne, potęgą 
mającej nauczać i pouczać twórców krytyki literackiej 
oraz innymi faktami będącymi skutkiem działań mają-
cych ustrzec pisarzy przed tzw. „utratą łączności z ma-
sami”. Wreszcie wyprowadza się z tych zasad, oprócz 
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ogólnego wymogu realizmu, bardziej szczegółowe postu-
laty estetyczne wobec utworów literackich.

Sztuka przynależy ludowi. Powinna tkwić swymi 
najgłębszymi korzeniami w szerokich, pracujących ma-
sach. Powinna być dla nich zrozumiała i przez nie kocha-
na. Powinna jednoczyć uczucia, myśli i wolę tych mas 
i podnosić je42 – te słowa Lenina przesądziły np. o dy-
daktycznym, popularnym charakterze literatury socre-
alistycznej, o zerwaniu przez nią z tradycjami awangar-
dowymi, o dążeniu do maksymalnej prostoty i jasności 
problematyki, kompozycji, języka, o jej emocjonalnym 
zabarwieniu itd. Były także teoretycznym uzasadnie-
niem dla codziennej redaktorskiej praktyki, dla walki 
z „udziwnieniami” w rodzaju np. stylizacji gwarowej czy 
archaicznej, że tylko o kwestiach językowych wspomnę. 

Sztuka jest więc odtworzeniem istniejącej realnie 
rzeczywistości dokonywanym siłą rzeczy przez pryzmat 
zobiektywizowanych poglądów pisarzy, swoistych dla 
danego czasu zasad estetycznych – pryzmat określonego 
estetycznego ideału. 

Estetyczny ideał to piękno w życiu i sztuce43. Dla 
twórcy realizmu socjalistycznego pięknem w życiu, czyli 
pięknem takim, jakim być powinno, jest po prostu komu-
nizm. Jego wizja stanowi punkt odniesienia stosowany 
podczas doboru (dla późniejszego wprowadzenia w świat 
dzieła) i oceny życiowych przejawów, jest celem, który 

42 Cyt. V. I. Lenin: O literature i iskusstve, Moskva 1979, s. 657 (przekład 
mój – wszystkie cytaty ze źródeł rosyjskich, w języku rosyjskim w moich 
przekładach, o ile nie podane jest nazwisko tłumacza). Przytaczam za: 
Sergej M. Petrov, Socialističeskij realizm. Istorija, teorija, sovremiennost’, 
Moskva 1984, wyd. „Sovetskij pisatel’”, s. 472 (tu: s. 230) – monografia ta 
jest jednym z głównych moich źródeł do tego tematu. 
43 Por. S. M. Petrov, op. cit., s. 212.



50 Wojciech Kajtoch

przyświeca tworzeniu. Komunizm jest na koniec tema-
tem, gdyż i w praktyce „buduje” się go w obserwowanej 
i odzwierciedlanej przez pisarza współczesnej, radziec-
kiej rzeczywistości. Ów skonstatowany przez teoretyków 
gatunku brak rozdźwięku między realnym a postulowa-
nym kształtem świata miałby być źródłem właściwego 
literaturze realizmu socjalistycznego optymizmu. 

Udział ludzi sztuki w tworzeniu nowego społeczeń-
stwa ma polegać na obserwacji rzeczywistości społecz-
nej, wyławianiu z niej zjawisk świadczących o sukce-
sach (rzadziej niepowodzeniach) w dziele budowy no-
wego ustroju i artystycznym ukazywaniu tych zjawisk 
w sposób zachęcający naród do dalszych wysiłków. Lite-
ratura ma więc z jednej strony charakter intelektualny, 
naukowy, jest czymś w rodzaju „artystycznej socjologii” 
– z drugiej zawierać powinna element działania na emo-
cjonalną sferę odbiorców: patos. 

Zadania poznawcze miała literatura realizmu so-
cjalistycznego spełniać w bardzo specyficzny (jak na 
literaturę) sposób: „odtwarzać w obrazach” tzw. życie 
obiektywne, życie takie, jakie jest naprawdę, tworzyć 
analogon rzeczywistości, którego częściami składo-
wymi miały być obrazy powstałe poprzez uogólnienie 
obiektywnych przejawów życia. Owo charakterystyczne 
podejście polegające na zainteresowaniu istotą, a nie 
tym, co się potocznie obserwuje, owo dążenie do przed-
stawienia obiektywnie zachodzącego procesu wpływało 
na ambiwalentny stosunek socrealistycznego twórcy 
do życiowej empirii. Szczegóły życia – owszem – trze-
ba „badać”, do dzieła „przenosić”, gdyż właśnie poprzez 
drobne fakty przejawiają się prawidłowości. Ale tak na-
prawdę te drobiazgi same przez się przedstawienia nie 
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są warte, zbytnie zainteresowanie nimi grozi nawet błę-
dami naturalizmu. 

Rozumujący jak wyżej artysta ryzykował sprowa-
dzeniem swojej sztuki do roli ilustratorstwa przyjętych 
apriorycznie tez. Wszak pisarz i redaktor byli również 
świadomi, że o zachodzeniu w społecznej rzeczywisto-
ści danego procesu równie dobrze, a nawet lepiej niż 
własne, wynikające z analizy faktów przemyślenia, 
może informować teoria. Ale nawet wtedy gdy nie po-
pełniano błędu aprioryzmu i starano się opierać na 
w miarę prawdziwych i samodzielnie zdobywanych in-
formacjach – świat dzieła i tak sprawiać musiał (i dziś 
sprawia!) na czytającym szczególne wrażenie, bo kon-
strukcja analogicznego rzeczywistemu, literackiego 
świata, jest zadaniem wysoce konceptualnym, niewie-
le mającym wspólnego z przekazywaniem obrazu, któ-
ry wokoło widzą oczy. 

Tak więc dla socrealisty godnym przedmiotem i ob-
serwacji, i twórczego przedstawienia są obiektywnie 
wedle niego i władz partii zachodzące (co nie znaczy, by 
były widoczne dla większości ludzi) wielkie społeczne 
procesy. Badacze i krytycy radzieccy podawali np. na-
stępujące przykłady zjawisk, które miałyby zajść w ich 
kraju po rewolucji i stać się przedmiotem literackiego 
odzwierciedlenia (dla zachowania kolorytu skrótowo 
cytuję podręcznikowe formułki): 

– Pojawienie się nowych, kolektywnych form mo-
ralności, nowego typu nie indywidualistycznej a ko-
lektywistycznej osobowości. 

– Zmiany stosunku do pracy – nie będącej już w no-
wym społeczeństwie zarabianiem na życie i sferą wyzysku, 
a jedynie godną człowieka, uszlachetniającą działalnością. 
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– Zastąpienie panującego w carskiej Rosji narodo-
wego ucisku internacjonalistyczną równością nacji.

– Powstanie innych niż w kapitalizmie, bo opartych 
nie na ekonomicznej zależności, a na wzajemnej miło-
ści, przyjaźni i szacunku – stosunków w rodzinie44.

(Nie muszę chyba dodawać, że rzeczywiste zaist-
nienie wymienionych procesów w świetle doświad-
czeń historii byłego ZSRR wydaje się co najmniej 
wątpliwe). 

Socrealista winien zatem w swojej sztuce wyobra-
żać społeczny postęp, a że marksizm naucza, iż odby-
wa się on poprzez ścieranie przeciwieństw, szczególnie 
ważne dla twórczego sukcesu miało być odkrycie w real-
nej rzeczywistości i odzwierciedlenie w dziele typowych 
dla przedstawianej epoki społecznych konfliktów. Był to 
punkt newralgiczny doktryny. 

Dopóki pisarz zajmował się bardziej odległą w cza-
sie historią albo czasami rewolucji, wszystko było w po-
rządku, gdyż naczelnymi konfliktami były wówczas kon-
flikty klasowe. Ale gdy w latach trzydziestych zażądano 
od literatury przede wszystkim przedstawiania bieżącej 
rzeczywistości (a krytykować jej z oczywistych względów 
osobistego bezpieczeństwa nie było można), teoretycy 
stanęli przed trudnym problemem. Do początków lat 
pięćdziesiątych (a więc epoki, która nas, polonistów naj-
bardziej interesuje) popularność miał pogląd, że ponie-
waż w socjalizmie nie ma, jak dawniej, autentycznych 
konfliktów (dobrego ze złym), pozostaje ukazywać kon-
flikt dobrego z lepszym (np. między zwolennikami bar-
dziej i mniej nowoczesnej technologii w fabryce). Pogląd 
zwany teorią bezkonfliktowności. Zadania odzwier-

44 Por. S. Petrov, op. cit., s. 259–275.
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ciedlenia rozumiano zresztą nie tylko tak szeroko, jako 
przedstawianie społecznego postępu. Można było pisać 
i o konkretnych historycznych wydarzeniach (wojna do-
mowa, kolektywizacja, wielkie budowy), istniało i poj-
mowanie całkiem wąskie, widoczne w obiegowych dzisiaj 
określeniach typu: „powieść o lotnikach”. 

Wspomniana wyżej kategoria patosu określają-
ca temperaturę ideowego ukierunkowania i uczuciowy 
stosunek pisarza do wyobrażanych przejawów normo-
wała zarówno ogólne cechy estetyczne dzieła, jak i sam 
kształt świata przedstawionego. Najważniejsza z okre-
ślających ton dzieła zasada optymizmu wskazywała 
na obowiązkowy brak równowagi we wprowadzaniu do 
utworu pozytywnych i negatywnych faktów z życia. 
Zło może być ukazane wyłącznie jednocześnie z niwe-
lującym jego skutki dobrem. Wydarzenia w potocznym 
tego słowa znaczeniu tragiczne, a nieprzekonywające 
jednocześnie, w ostatecznym rozrachunku, że życie ma 
sens (np. samobójstwo w przeciwieństwie do śmierci 
w walce), znajdują się poza obszarem zainteresowań li-
teratury. Następnie – ogólna wymowa dzieła ma służyć 
ideom wolności, pokoju i braterstwa wszystkich naro-
dów (wyklucza się więc – teoretycznie przynajmniej, bo 
w praktyce różnie bywało – propagandę militaryzmu czy 
nacjonalizmu) i innym ideałom humanistycznym w ich 
komunistycznym pojmowaniu. 

Literatura ma się następnie wystrzegać zbyt gwał-
townego oddziaływania na emocje czytelników, ma wy-
chowywać w duchu estetyki piękna (bez turpizmu), za-
chęcać do dobrych uczynków, wyobrażać moralną pra-
wość, a w końcu propagować określony model pozytyw-
nego bohatera: świadomego, dążącego do samodosko-
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nalenia się, posiadającego cechy heroiczne, będącego 
zdolnym do bezinteresownych uczynków, poświęcenia 
się w imię słusznej sprawy. Ma on też mieć określone 
konkretne cechy, pozytywne w tej konkretnej, historycz-
nej sytuacji, w której uczestniczy (np. na wielkiej budo-
wie powinien być przodownikiem pracy). 

* * *
Druga – prócz zasadniczej (określającej główne uwarun-
kowania, cele, estetyczno–ideologiczne cechy literatu-
ry) – specyficznie literaturoznawcza i krytycznoliteracka 
część doktryny omawia niejako metody analizy rzeczywi-
stości i sposoby przedstawiania w dziele rezultatów tejże 
analizy; innymi słowy – omawia metodologię postępowa-
nia mającego doprowadzić do powstania dzieła spełnia-
jącego omówione w poprzednich akapitach wymagania 
(tj. dzieła będącego prawdziwym analogonem świata 
rzeczywistego, a raczej takiego, jak go radzieccy mark-
siści oficjalnie widzieli). Najkrócej „metodę realistyczną” 
określił Engels w słynnej definicji zawartej w fragmencie 
listu do Margarett Harkness:

Realizm moim zdaniem zakłada oprócz prawdy szczegó-
łów, prawdę w odtwarzaniu typowych charakterów w ty-
powych okolicznościach...45.

Rzecz jasna jest tu mowa o każdym realizmie, ale tym 
samym i o socjalistycznym. Z powyższego zdania, drogą 
najrozmaitszych logicznych operacji, wyciągnięto szereg 
istotnych wniosków. 

Istota realizmu ma zatem polegać na odtworzeniu 
stosunków wzajemnych człowieka i rzeczywistości ta-
kich, jakimi są te stosunki obiektywnie – w rozumieniu 

45 Zdanie to, jeszcze niedawno powszechnie znane, cytuję ze strony 224 
książki: Henryk Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze, Kra-
ków 1976, WL, wyd. IV, przejrzane i poprawione.
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marksisty. Typowość wizerunku literackiego jest wy-
nikiem skonstruowania go z „odbić” elementów, które 
określają najważniejsze cechy obiektu przedstawienia 
również w realnym, pozatekstowym życiu. 

I tak na przykład człowiek jest przede wszystkim 
istotą społeczną. Ściśle związaną z historią świata, w któ-
rym żyje, zdeterminowaną socjalnie, jest „całokształ-
tem społecznych stosunków” ujawniających się w jego 
świadomości i wpływających na postępowanie (stosunki 
społeczne właśnie poprzez filtr świadomości determinu-
ją człowieka, człowiek jest więc racjonalny, świadomie 
kieruje swoim postępowaniem – pogląd ów zdecydował 
o przyjęciu zasady działającego wspólnie z socjalnym 
determinizmu psychologicznego). Ponadto stosunki 
społeczne decydują o ludzkim zachowaniu także poprzez 
tę okoliczność, że tworzą środowisko, warunki działa-
nia jednostki. Człowiek następnie, co logicznie wynika 
z jego społecznej, więc wiecznie zmiennej istoty, jest (jak 
i otaczający go świat) zdolny do postępowej, bogacącej 
go przemiany. Ewolucja ta ma dialektyczny charakter, 
jest skutkiem ścierania się przeciwieństw, które są su-
biektywnym ujęciem, wcieleniem w ludzki umysł, głów-
nych, historycznych konfliktów epoki. To przekonanie 
i równocześnie normatywną zasadę określano mianem 
historyzmu. 

Konkretny bohater utworu ma być konstruowany 
w oparciu o owe trzy wskazania, ma być zatem soczew-
ką skupiającą najważniejsze w danym czasie problemy 
swojej społecznej grupy, ale równocześnie powinien być 
zindywidualizowany, powinien reprezentować „ogólne 
wcielone w indywidualnym”. Inaczej nie mógłby być peł-
nokrwistym i pełnoprawnym literackim obrazem. 
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Zastrzeżenie to pojawiło się w teorii dopiero około 
1953 r., po przeprowadzeniu krytycznoliterackiej kam-
panii przeciwko tzw. schematyzmowi46, będącej reak-
cją na przysłowiową nieomal papierowość bohaterów 
szczególnie powieści produkcyjnej – nie dało zresztą 
wyraźnych wyników. Nie mogło być inaczej, ponieważ 
postaci powieściowe, których cechy osobowości były 
jedynie znakami zjawisk zachodzących w społeczeń-
stwie, musiały mieć albo niespójne, albo zabójczo ra-
cjonalne charaktery. Ciągłe powtarzanie się typów li-
terackich w kolejnych utworach również nie sprzyjało 
zainteresowaniu czytelnika (powieści o jednej epoce 
musiały mieć przecież tylko niewiele różniących się 
między sobą bohaterów, skoro wszyscy ją jedną repre-
zentowali.) Przy czym teoretycy i pisarze, nie negując 
samej „znakowości”, usiłowali poprawić i uprawdopo-
dobnić bohaterów – głównie powiększaniem katalogu 
cech, którymi winni się oni charakteryzować. Np. bu-
melant X powinien być już nie tylko szpiegiem obcego 
wywiadu (co odzwierciedla walkę imperializmu z roz-
wijającą się socjalistyczną gospodarką) i monarchi-
stą (w rozwoju nowoczesnego społeczeństwa szkodzą 
klasowe przeżytki w świadomości), ale i mieć nieupo-
rządkowane życie rodzinne, zdradzać żonę, nie kochać 
dzieci, a na koniec na przykład kochać kwiaty, żeby 
nie być sztucznie jednopłaszczyznowym. 

46 Polskim odpryskiem tej kampanii był słynny Nowy Zoil albo o sche-
matyzmie Ludwika Flaszena – referat wygłoszony na forum Sekcji Pro-
zy Warszawskiego Oddziału Związku Literatów Polskich 1 grudnia 1951 
i następnie opublikowany w prasie. Pracę tę w naszej historii literatury 
przedstawia się zwykle jako samorzutny, zdrowy odruch buntu przeciw 
socrealistycznym ograniczeniom, nie pamiętając, że dyskusje o schema-
tyzmie nie w Polsce miały swój początek i w zbliżonym czasie objęły chy-
ba wszystkie europejskie kraje socjalistyczne.
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W sumie, choć realizm socjalistyczny stworzył parę 
dzieł wysokiej literackiej wartości nawet już przed XX 
Zjazdem KPZR (np. Cichy Don Michaiła Szołochowa), 
czyli w okresie ścisłego przestrzegania jego normatyw-
nych zaleceń, to były to raczej wyjątki od reguły, a teo-
retycznie problemu i tak nie rozwiązano. 

Potraktowanie człowieka jako pryzmatu typowych 
stosunków społecznych przesądziło sprawę ich odzwier-
ciedlenia poprzedzonego społeczną analizą rzeczywisto-
ści. I uczyniło prawidłowość tej analizy głównym warun-
kiem artystycznego powodzenia. Tylko ona dać mogła 
odpowiedź na pytanie, które z rejestrowanych wokoło 
zjawisk są najważniejsze, typowe. Analizę pisarz socjali-
stycznego realizmu przeprowadzał, kierując się: 

– po pierwsze, ogólnymi przekonaniami o naturze 
rzeczywistości społecznej, wiecznie zmiennej i rozwija-
jącej się poprzez konflikty (oczywiście te najważniejsze 
na danym etapie jej rozwoju), 

– po drugie, ogólnymi wskazaniami materializmu 
historycznego, traktującego rozwój społeczny jako 
uwarunkowany poziomem sił wytwórczych, ekonomi-
ką, a zatem klasową walką. 

Ostatecznie decydowały jednak, w zgodzie z zasadą 
partyjności, dokumenty i uchwały KPZR. 

Jako najważniejsze, najbardziej w rzeczywistości te-
raźniejszej istotne należało traktować przy tym nie fak-
ty najczęstsze, a nawet nie te, które stanowią o stanie 
dzisiejszym społeczeństwa, lecz zjawiska decydujące 
o przyszłości, dopiero zaczynające się przejawiać zarodki 
nowego. Elementy podobne należało wysunąć na pierw-
szy plan i uczynić głównymi zwornikami świata powie-
ściowego. Wszak w rozwijającej się wedle praw postępu 
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rzeczywistości, teraźniejszość w gruncie rzeczy nie ist-
nieje, bo to wyłącznie początek przyszłości47. 

Na zakończenie tej części rozdziału wspomnieć (na 
razie) należy o pojmowaniu realizmu (więc i realizmu so-
cjalistycznego) jako stylu, tzn. jako zespołu konkretnych 
cech kompozycyjnych i językowych dzieł literackich roz-
patrywanych formalnie. Pojęcie „realizm jako styl” we-
szło w teorię socrealizmu na dobre dopiero w latach 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Operując tym po-
jęciem, można było teoretycznie uzasadnić przyzwolenie 
na tworzenie różnorodnych formalnie dzieł – w tym re-
alizacji poetyk groteski, hiperboli i innych form konwen-
cjonalnych, jako mogących wyrażać realistyczne treści, 
choć nie są „formami samego życia”. 

Zmiany w teorii realizmu były konieczne, ponieważ 
po 1956 roku w literaturze radzieckiej zaczęły się roz-
wijać różnorodniejsze (stylistycznie) tendencje; dokona-
no również rewindykacji wielu dzieł lat dwudziestych, 
uznając je za godne istnienia w literaturze – więc auto-
matycznie inkorporując do kierunku. 

Ogólnie rzecz biorąc, klasyczny, sprzed XX Zjazdu 
KPZR realizm socjalistyczny pozostał estetyką treści, nie 
formy. Tą drugą nie interesowano się zbytnio. Najdogod-
niejsze dla powieści socrealistycznych stanowiących gros 

47 Najlepiej ten sposób myślenia zilustrować może jakiś hipotetyczny 
i aktualny przykład: Jak wiadomo, miasto Kraków charakteryzuje się 
dzisiaj, w 1995 roku fatalnym stanem środowiska naturalnego. Udało 
się jednak zmniejszyć nieco zanieczyszczenie powietrza w zabytkowym 
centrum. Socrealiści nie interesowali się ekologią. Gdyby jednak zwrócili 
na nią uwagę i mieli pisać o dzisiejszym Krakowie, w ich powieściach 
– dziejących się aktualnie, w 1995 roku – cały Kraków charakteryzował-
by się szczególnie czystym powietrzem, gdyż to na fakt polepszenia się 
składu atmosfery na Rynku Głównym (a nie – fatalnego zanieczyszczenia 
wszędzie indziej) zwrócono by uwagę, to on zostałby uznany za będący 
zapowiedzią przyszłości, typowy.



59Pierwsza wspólna książka

utworów kierunku okazały się chwyty powieści tendencyj-
nej: komentujący narrator pozwalał autorowi na ideowe 
samookreślenie, fabularność sprzyjała budowaniu wizji 
zmiennego świata i rozwijającego się bohatera, a dwubie-
gunowość czarno–białej intrygi okazała się dogodną szatą 
nie tylko dla moralnych, ale i klasowych konfliktów.

* * *
Jakie miejsce zajmowała fantastyka ogólnie, a naukowa 
w szczególności w panującym w literaturze radzieckiej 
socrealistycznym systemie myślenia o literaturze?

Nie uznawano fantastycznych gatunków nieopie-
rających się na racjonal nej koncepcji rzeczywistości. 
Baśń współczesna (fantasy) i fantastyka grozy nie roz-
winęły się w ZSRR, druga z nich była nawet, na równi 
z pornografią, obiegowym dowodem na upadek litera-
tury Zachodu. Rozrywkowa SF (np. space–opera) stała 
się ofiarą ogólnej niechęci do literatury rozryw kowej. 
Natomiast o chcącej mieć wartość poznawczą fantasty-
ce myślano dwojako:

Zmarły w 1933 roku Anatolij Łunaczarski, zwolen-
nik literatury utopij nej, uważał, że rozwój pisarstwa tego 
rodzaju co prawda umożliwia dostęp elementom ściśle 
mówiąc wychodzącym poza formalne ramy realizmu, lecz 
w żaden sposób nie sprzecznym z istotą realizmu, jako że 
nie jest to odej ście w świat iluzji, ale jedna z możliwo-
ści odzwierciedlenia rzeczywistości w jej rozwoju, w jej 
przyszłości48. Zgodność odpowiednio ideologicznie nasy-
conej socjologicznej fantastyki przedstawiającej przyszłe 
społeczeństwo z teorią i praktyką ortodoksyjnego socja-

48 Cyt. A. V. Lunačarskij, Polnoe sobranie sočinenij v 8–mi tomach, Mo-
skva 1964, tom 8, s. 498. Za: Sergej M. Petrov, Socialističeskij realizm. 
Istorija, teorija, sovremiennost’, Moskva 1984, wyd. „Sovetskij pisatel’”, 
ss. 472; tu s. 369.
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listycznego realizmu49 nie ulega wą tpliwości. Koniecz-
nie musimy nie tylko znać całą rzeczywistość przeszłą 
i współczesną, a więc tę, w której tworzeniu bierzemy 
udział. Powinniśmy znać jeszcze rzeczywistość trzecią – 
przyszłości50 – oświadczał w roku 1935 Maksym Gorki.

Kierownictwo partyjne uznało jednak tę prawdę dopie-
ro po XX Zjeździe KPZR w 1956 roku, a konkretnie po uka-
zaniu się pierwszej wielkiej komunistycznej utopii, Mgławi-
cy Andromedy Iwana Jefremowa (1957). Do tego momentu 
o „fantastyce naukowej” myślano z reguły inaczej: mia no 
jej za złe „grzech pierworodny” – to, że nie była realistycz-
na, nie pokazywała bowiem tego, co rzeczywiście istnieje. 
Wojownicze myśle nie lat 1934–1957 poza realizmem i an-
tyrealizmem nie widziało w lite raturze trzeciej możliwości. 
Skutkiem było zahamowanie rozwoju gatun ku51.

Ewolucja gatunku fantastycznonaukowego w Rosji 
– jak na całym świecie – odbywała się pod znakiem Ju-
lesa Verne’a i Herberta G. Wellsa oraz dwu rozpropa-
gowanych przez nich nurtów literackich: utopii techno-
logicznej polegającej wówczas najczęściej na opisie nie-
zwykłego wynalazku, zafascynowanej możliwościami 
rozwoju techniki i nauk, oraz utopii socjolo gicznej za-
niepokojonej zwykle przyszłością społeczeństw. Miały 
– zwłaszcza druga – już długi rozwój za sobą, niemniej 
dopiero w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, 

49 Np. sztandarowa powieść lat trzydziestych Bruski Fëdora Panfiero-
va jako żywo przypominała utopię. Por. Anatolij F. Britikov, Russkij so-
vetskij naučno–fantastičeskij roman, Leningrad 1970, wyd. „Nauka” 
ss. 448; tu s. 137.
50 Cyt. M. Gorkij, Sobranie sočinenij v 30–ti tomach, Moskva 1954, t. 27, 
s. 419. Za: S. Petrov, op. cit., s. 338.
51 Zob. dołączona do monografii A. F. Britikova (op. cit., s. 363–436) bi-
bliografia S. Ljapunova rejestrująca dzieła rosyjskiej fantastyki naukowej 
do 1967 r. wraz z rodzimą recepcją.
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pod piórem wyżej wymienionych, przybrały arty styczną 
formę opowiadania czy powieści przygodowej lub innej52. 
Spośród dziewiętnastowiecznych piszących po rosyjsku 
literatów zainteresowanych tą dziedziną pisarstwa wy-
mienia się zwykle: księcia Władimira Odojewskiego, kry-
tyka literackiego i filozofa, autora Roku 4338. Petersbur-
skich listów (1840) i Mikołaja Czernyszewskiego, który do 
swej programowej powieści Co robić? (1863) wprowadził 
rozdział utopijny. Na przełomie wieków literaturę fanta-
stycznonaukową uprawiali rosyjscy symboliści, przede 
wszyst kim Walery Briusow, który w szczególnie ciem-
nych wizjach Republiki Krzyża Południowego i Ostatnich 
męczenników (1907) wyrażał właściwe atmosferze in-
telektualnej tamtych lat zaniepokojenie o losy kultury 
europejskiej zagrożo nej degeneracją z jednej i rozwojem 
ideologii totalitarnych z drugiej strony. Ale u źródeł ra-
dzieckiej SF stoi nie on, ale Konstanty Ciołkowski, mają-
cy obyczaj wykładać swe naukowe idee o locie w kosmos 
w formie lekko zbeletryzowanych opowieści, w których 
podstawowe, naukowe i technologi czne, fakty mogły być 
strawniej (ustami bohaterów, a nie w matematycznych 
formułach) opisane, a przede wszystkim ukazane53, oraz 

52 Inspirację dla tego i następnych wywodów o gatunkowej natu-
rze SF i innych rodzajów fantastyki literackiej czerpię m.in. z trzech 
rozpraw: Andrzej Zgorzelski, Fantastyka. Utopia. Science fiction. Ze 
studiów nad rozwojem gatunków, Warszawa 1980, PWN, ss. 205; 
Tat’jana A. Černyševa, Priroda fantastiki, Irkutsk 1984, Izdatel’stvo 
Irkutskogo Universiteta, ss. 336; Evgenij M. Neëlov, Volšebno–
skazočnye korni naučnoj fantastiki, Leningrad 1986, Izdatel’stvo 
Leningradskogo Universiteta, ss. 200 (por. także inną wersję: E. M. 
Neëlov, Fol’klornaja volšebnaja skazka i naučnaja fantastika (analiz 
chudožestvennogo teksta). Učebnoe posobie po speckursu, Petroza-
vodsk 1986, skrypt wydany przez Petrozavodskij Gosudarstvennyj 
Universitet im. O. V. Kuusinena. ss. 104).
53 Na przykład: Grezy o zemle i nebe i èffekty vsemimogo tjagotenija 
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działacz ruchu re wolucyjnego, wpierw współpracownik 
– później ideowy przeciwnik Lenina, krytykujący mark-
sizm z pozycji filozofii Macha i Avenariusa, przywód-
ca konkurencyjnego wobec socrealizmu artystycznego 
ugrupowania Proletkult, Aleksander Bogdanow. W 1908 
roku wydał on przedrukowaną w 1918 i kilkakrotnie 
później wznawianą utopię społeczną Czerwona gwiaz-
da, gdzie stworzył wizję socjalistycznego społeczeństwa 
na Marsie. 

W latach dwudziestych i trzydziestych na mapie ga-
tunków fantasty cznych w literaturze światowej, przede 
wszystkim w USA, zachodzą zmiany prowadzące do po-
wstania fantastyki naukowej w jej dzisiejszej postaci 
– science fiction. Otóż nurty technologicznej i socjolo-
gicznej utopii ostate cznie „wymieszały się” i zdegrado-
wały: wypracowane przez nie motywy stały się po prostu 
tłem dla przeżyć lub tylko przygód bohaterów – SF to już 
gatunek na ogół rozrywkowy, „do czytania”, bez szcze-
gólnych ambicji popularyzatorsko–naukowych54. Także 
i ów proces znalazł odbicie w literaturze radzieckiej. 

(Moskva 1895), Na Lune. Fantastičeskaja povest’ (Moskva 1893), Vne 
Zemli. Povest’ (Kaluga 1920).
54 Proces „degradacji” rozpoczął się w twórczości Wellsa, gdzie w nie-
których opowieściach równocześnie występowały i obraz dobrze lub 
źle (antyutopia) urządzonego przyszłego świata, i „cudowne”, używane 
w nim lub w rzeczywistości teraźniejszej autorowi techniczne wynalazki. 
Natomiast warto zwrócić uwagę, że wcześniejszy Verne opisywał tech-
nikę niejako bezinteresownie, na ogół bez ambicji spojrzenia na rozwój 
społeczny. W formowaniu się konwencji gatunkowej SF w Anglii i USA, 
które według A. Zgorzelskiego dokonało się niewiele przed 1939 rokiem 
(częściej badacze datują początek SF umownie na 1926 rok, kiedy zaczął 
wychodzić magazyn „Astounding” Hugo Gernsbancka), uczestniczyły ta-
kie gatunki fantastyczne, jak: powieść grozy – „weird fiction”, opowieść 
o cudownym wynalazku – „gadget story”, tzw. „podróż fantastyczna” 
(ostatnie dwa i częściowo „weird fiction” obejmuję wspólną nazwą 
„utopia technologiczna”, zdając sobie sprawę, że jest to termin bardziej 
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Odpowiednio, po zakończeniu wojny domowej w ro-
syjskiej naukowej fantastyce w okresie jej pierwszego 
„boomu”, w utworach ambitniejszych, a były to nie-
mal tylko książki Tołstoja i Bielajewa, krzyżowały się 
(choć rzadko w takiej równowadze, która decydowałaby 
o naprawdę wysokiej wartości dzieła) trzy nurty. Roz-
patrzmy Wynalazek inżyniera Garina (1925): używany 
przez awanturnika „hiperbolid”, tj. coś w rodzaju lase-
ra, i zrea lizowany przez niego plan wydobycia złota spod 
ziemskiej skorupy zgodne były mniej więcej z ówcze-
snym stanem wiedzy (a równocześnie na tyle fantastycz-
ne, by odbiorcę zaciekawić; pogonie, wojny i zabójstwa 
dostar czały czytelnikowi rozrywki); ostateczne zdobycie 
przez Garina władzy nad światem i jej utrata na skutek 
proletariackiego buntu stanowiły komponent utopijny.

z dziedziny ideologii niż genologii) oraz oczywiście utopia sensu stricte, 
tj. socjologiczna, którą reprezentują np.: Nowy wspaniały świat Aldousa 
Huxleya czy When the Sleeper Wakes Herberta G. Wellsa. Za najistot-
niejsze zjawisko, które zdecydowało o wyodrębnieniu się SF spośród 
gatunków pokrewnych, uważam utratę przez dużą grupę dzieł swoistej 
utopiom skłonności do dydaktycznego, odautorskiego, mającego samo-
istną, popularnonaukową lub ideową wartość opisywania fenomenu 
fantastycznego. Wyróżnikiem gatunkowym SF jest umieszczanie tego 
fenomenu (fenomenów) w tle właściwej fabuły – tj. wydarzeń składają-
cych się na dramat, przeżycia, lub tylko przygody bohatera. Innymi sło-
wy, SF posługuje się technikami prozy realistycznej – najczęściej przygo-
dowej lub sensacyjnej, ale także obyczajowej lub psychologicznej – i za 
ich pomocą osiąga swoje rozrywkowe, ideowe, poznawcze lub inne cele. 
W najdojrzalszych swych dziełach sięga SF nawet do tak – zdawałoby 
się – zastrzeżonych dla literatury „wysokiej” skomplikowanych technik, 
jak konwencja „wspólnej wiedzy” czytelnika i autora o miejscu, czasie 
i realiach, w których zachodzi akcja, mimo że świat fantastyczny z natury 
rzeczy jest konstruktem nawet z dokumentów nieznanym. Jest to jednak 
możliwe dzięki dobremu zakorzenieniu się w świadomości czytelników 
SF pamięci o realiach – „fantastycznościach” wykreowanych przez stare 
utopie, których dorobek w tej dziedzinie SF przejęła, rozszerzyła i użyła 
w charakterze „dobra wspólnego”.
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Zresztą wizerunki przyszłego świata społecznej spra-
wiedliwości (tj. nurt utopijny) w radzieckiej literaturze 
omawianego i następnego okresu są nie liczne55. Element 

55 Można wymienić: V. Itin, Strana Gonguri (1922), Ja. Okunev, Grja-
duščij mir (1923) i Zavtrašnij den (1924), A. Belaev Gorod pobeditelja 
i Zelenaja simfonija (1930), È. Zelikovič, Sledujuščij mir (1930), Ja. Larri, 
Strana sčastlivych (1931). Więcej nie było, jeśli wierzyć A. Britikovowi, 
op. cit., s. 96–101 i 135–145. 
Monografia Britikova pozwoliła mi przedstawić zarys rozwoju fantastyki 
radzieckiej do połowy lat pięćdziesiątych – przy czym nie podzielam czę-
ści ocen tego badacza. Korzystałem jednak i z innych opracowań. W tym 
miejscu podaję bibliografię ważniejszych książek i broszur, wykorzysty-
wanych dla rekonstrukcji dziejów radzieckiej fantastyki – tła, na którym 
rozwinęła się twórczość Strugackich: S. Larin, Literatura krylatoj mečty, 
Moskva 1961, wyd. „Znanie” ss. 48; Ju. Rjurikov, Čerez 100 i 1000 let. 
Čelovek buduščego i sovetskaja chudožestvennaja fantastika, Moskva 
1961, wyd. „Iskusstvo”, ss. 112; E. Brandis, V. Dmitrevskij, Mir buduščego 
v naučnoj fantastikie, Moskva 1965, wyd. „Znanie”, ss. 48; praca zbio-
rowa, Istorija russkogo, sovetskogo romana, księga 1 i 2, Moskva–Le-
ningrad 1965, wyd. „Nauka” (tu: artykuły A. F. Britikowa – Zaroždenie 
sovetskoj naučnoj fantastiki, ks. 1, s. 367–389, – Naučnaja fantastika, 
social’nyj roman o buduščem, ks. 1, s. 638–682, – Evoljucija naučno–fan-
tastičeskogo romana, ks. 2, s. 352–415); Adol’f Urban, Fantastika i naš 
mir, Leningrad 1972, „Sovetskij pisatel’”, ss. 254; Ju. Smelkov, Fantasti-
ka – o čëm ona?, Moskva 1974, wyd. „Znanie”, ss. 64; Eremej Parnov, 
Fantastika v vek NTR, Moskva 1974, ss. 191; Vitalij Bugrov, V poiskach 
zavtrašnego dnja. O fantastike vser’ëz i c ulybkoj, Sverdlovsk 1981, Sred-
ne–Ural’skoe kniżnoe izdatel’stvo, ss. 214; V mire fantastiki. Sbornik li-
teraturno–kritičeskich statej i očerkov, Moskva 1989, wyd. „Molodaja 
gvardija”, ss. 240 (zbiór szkiców różnych autorów). Wykorzystane po-
mniejsze artykuły podaję przy innych okazjach. 
Szczególnie zainteresowany czytelnik może również spróbować rekon-
strukcji dziejów literatury fantastycznej w Rosji za pomocą następują-
cych wydawnictw radzieckich i polskich: N. V. Izmajlov, Fantastičeska-
ja povest’ v pervoj treti XIX veka, w: Russkaja povest’ XIX veka. Istorija 
i problematika žanra, pod redakcją B. S. Mejlacha, Leningrad 1973, 
Izdatel’stvo „Nauka”, tu s. 134–168; Russkaja fantastičeskaja povest’ 
èpochi romantizma, wybór, artykuł wstępny i przypisy V. I. Korovin, Mo-
skva 1986, wyd. „Sovetskaja Rossija”, ss. 369 (tu: V. I. Korovin, O russkoj 
fantastičeskoj povesti, s. 5–22); Russkaja literaturnaja utopija, wybór, 
redakcja, wstęp i przypisy V. P. Šestakov, Moskva 1986, Izdatel’stvo Mo-
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utopii sprowadzał się najczęściej do obrazów niedalekiej 
światowej rewolucji lub nawet tylko rewolucyjnych bo-
jów. Natomiast Alek sander Bielajew, pierwszy w rosyj-
skiej i radzieckiej literaturze pisarz parający się wyłącz-
nie fantastyką, był reprezentantem nurtu verne’owskie-
go. W cen trum większości z jego około 40 utworów stał 
albo fantastyczny aparat, albo niezwykłe przedsięwzię-
cie przemysłowe, eksperyment medyczny itd., trakto-

skovskogo Universiteta, ss. 320 (tu: V. M. Šestakov, Èvoljucija russkoj 
literaturnoj utopii, s. 5–32); Večnoe solnce. Russkaja social’naja utopia 
i naučnaja fantastika (vtoraja polovina XIX– načalo XX veka), wybór, 
wstęp i przypisy S. Kalmykov, Moskva 1979, wyd. „Molodaja gvardija”, 
ss. 432 (tu: S. Kalmykov, V poiskach „zelenoj paločki”, s. 5–38); Russkaja 
fantastičeskaja proza XIX– načala XX veka, wybór, posłowie, przypisy Ju. 
Medvedev, Moskva 1986, wyd. „Pravda” ss. 703, „Biblioteka fantastiki”, 
t. 1; Sovetskaja fantastika 20–40ch godov, wybór, wstęp, przypisy Dmi-
trij Ziberov, Moskva 1987, wyd. „Pravda” ss. 576, „Biblioteka fantastiki” 
t. 6; Strana Gonguri. Naučno–fantastičeskie povesti i rasskazy pisatelej 
Sibiri, wybór V. I. Ermakov, wstęp i bibliografia A. N. Osipov, Krasnojarsk 
1985, „Krasnojarskoe knižnoe izdatelstvo” ss. 455; „Fantastika” – alma-
nach wyd. „Molodaja gvardija” ukazujący się w Moskwie corocznie od 
1962 r.; „NF. Al’manach naučnoj fantastiki” – wydawany corocznie od 
1964 r. przez moskiewskie wyd. „Znanie”; „Literatura Radziecka. Mie-
sięcznik Związku Pisarzy ZSRR” – numery poświęcone fantastyce na-
ukowej: 1982/1, 1984/2, 1986/12; Okno w nieskończoność. Antologia 
opowiadań fantastycznonaukowych pisarzy radzieckich, wybór i słowo 
wstępne Florian Nieuważny, posłowie Jewgienij Brandis, Poznań 1980, 
Wyd. Poznańskie, ss. 616; Galaktyka I. Radziecka fantastyka naukowa, 
wybór Tadeusz Gosk i Sławomir Kędzierski, słowo wstępne S. Kędzier-
ski, Warszawa 1987, „Iskry” ss. 344; Galaktyka II. Radziecka fantastyka 
naukowa, wyb. T. Gosk i S. Kędzierski, wstęp S. Kędzierski, Warszawa 
1987, ss. 368; Opowieści niesamowite. Groza i niesamowitość w prozie 
rosyjskiej XIX i początku XX wieku, wybór, wstęp i noty Rene Sliwowski, 
Warszawa 1975, PIW, ss. 452; Potomkowie słońca. Antologia rosyjskich 
i radzieckich opowiadań fantastycznonaukowych (1784–1927), wybór 
Tadeusz Gosk, posłowie Jerzy Litwinow, Poznań 1987, Wyd. Poznańskie, 
ss. 424; Straszna wróżba. Rosyjska nowela fantastyczna pierwszej po-
łowy XIX wieku, wybór Walentina Korowina, Moskwa–Warszawa 1988, 
wyd. „Czytelnik” – „Raduga”, ss. 543.
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wane poważnie, jako popularyzacja możliwych osiągnięć 
wiedzy. Wynalazek był ośrodkiem fabularnym, wokół 
niego rozgrywała się najczęściej atrakcyj na, sensacyjna 
akcja. Utopijne tło to znów obraz rewolucji. Ewentualnie 
komponent socjologiczno–utopijny mógł się przejawiać 
w „socjologicznym oświetleniu” zachodzących wypad-
ków. Pod koniec życia Bielajew próbował pokazać także 
świat komunizmu. 

Trzeci nurt wreszcie, rozrywkowy, szczególnie nisko 
ceniony przez ra dzieckich znawców przedmiotu, pre-
zentowały np. Mess–Mend albo Jankes w Piotrogrodzie 
(1924) i Lori–Len, metalowiec (1925) Marietty Szaginian, 
Trest DE. Historia upadku Europy (1923) Ili Erenburga, 
Wyspa Erendorff (1924) i Władca żelaza (1925) Walen-
tina Katajewa (wymieniam bardziej znanych autorów), 
zwane niekiedy powieściami „czerwonego Pinkertona” 
lub „czerwonego kryminału”, były bowiem świadomą 
próbą stworzenia re wolucyjnej, radzieckiej powieści sen-
sacyjnej, konkurencyjnej wobec tego gatunku na Zacho-
dzie i parodiującej jego schematy. Obfitowały w awan-
turniczą akcję skierowaną przeciw wrogowi klasowemu, 
pełną epizodów satyrycznych i groteskowych, często 
miały charakter autotematyczny – parodiowały i wzor-
ce, i same siebie, operowały fantastycznonaukowym 
ele mentem niepretendującym świadomie do „nauko-
wości” w tym samym stopniu, w jakim nie pretendują 
doń statki kosmiczne w utworach typu „space–opera”. 
(Zwracam uwagę na świadomą nienaukowość motywów 
fantastycznych przy ich zewnętrznym naukowo–fan-
tastycznym charakterze, bo ona pozwala odróżnić za-
chodnią SF i „czerwonego Pinkertona” od co niezgrab-
niejszych realizacji utopii technologicznej, przy których 
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uśmie chamy się wbrew woli autora). Posiadał jeszcze 
„czerwony Pinkerton” tę ciekawą właściwość, że parody-
styczne sytuacje i prześmiewcze wobec sztamp motywy 
miały w zamyśle autorów nauczać szerokiego czytelnika 
marksizmu. Oto przykład z Mess–Menda: wedle marksi-
zmu praca miała decydującą rolą w uczłowieczaniu na-
szych zwierzęcych przodków. Przeni cowana i wyolbrzy-
miona myśl dała u Szaginian motyw przekształcających 
sią w małpopodobne bestie milionerów – nie produkują 
przecież! Nic dziwnego, że kierunek nie wykroczył poza 
lata dwudzieste, poniekąd kon tynuowały go (ale już bez 
autoparodii) antykapitalistyczne satyry Lazara Lagina.

Następne 30 lat przeszło pod znakiem panowania 
nurtu technologiczne go. Nurt rozrywkowy wygasł – dla 
socrealisty literatura jest kwestią zbyt poważną. Kłopoty 
ze skonstruowaniem atrakcyjnej akcji fantaści przezwy-
ciężali, „importując” z powieści produkcyjnych pogonie 
za szpiegami. Tylko z rzadka przedstawiane przez nich 
zagadnienie produkcyjne, techniczne lub naukowe było 
tak interesujące, że otwierała się możliwość zastąpienia 
zwykłych przygód „przygodami myśli” bohaterów. (Jak 
np. w Generato rze cudów Jurija Dołguszyna z 1939 r.). 
Wizji przyszłego komunistycznego społeczeństwa było 
bardzo mało – warto natomiast wspomnieć o pojawia-
jących się w latach trzydziestych utopiach wojennych, 
opiewających zwycię stwo ZSRR w oczekującej go woj-
nie. Z reguły w wydawanych wówczas książkach świat 
społeczny ukazany był bardziej ubogo niż w utworach 
pro dukcyjnych. Dlaczego? Może dlatego, że pisarze zo-
bowiązani byli wówczas pisać o współczesności? Może 
dlatego, że socrealizm, jak każda normatywna doktryna, 
wymagał od pisarzy przestrzegania czystości gatunków, 
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a te w przypadku epiki określane były wedle kryterium 
tematycznego (mówiono np. o: powieści produkcyjnej, 
kołchozowej, antyimperialistycznej) i skoro w końcu 
zdefiniowano fantastykę jako prozę o naukowych i tech-
nicznych wynalazkach – to miało tak pozostać?56 Może 
dlatego, że stworzenie utopii wiązałoby się z przedsta-
wieniem innych niż w owym czasie istniejące rozwią-
zań społecz nych, co mogłoby się skończyć śmiertelnie 
niebezpiecznym podejrzeniem? Może w końcu dlatego, 
że przyszłość rzeczywistości społecznej trudniej przewi-
dzieć niż techniki, a stopień realistyczności (czyli war-
tość dzieła) oceniano wedle dokładności wróżb.

Autor pierwszego ze znanych mi, syntetycznego 
przeglądu radzieckiej naukowej fantastyki, O. Chuze, 
czynił jej w 1951 roku poważny zarzut z tego, że w ani 
jednej powieści nie przewidziano ogólnoświatowego ru-
chu na rodów w obronie pokoju, będącego istotną siłą 
powstrzymującą rozpętanie nowej światowej wojny57, 
z czego wyciągał wniosek, że elementy utopii socjalnej 
w radzieckiej naukowej fantastyce mogą tylko ilustrować 
niedo cenianie przez pisarzy naukowego przewidywania 

56 Dopisek po latach: W liście do brata (29.09.1957) Arkadij Strugackij 
tak oceniał jedną z przyczyn artystycznej słabości radzieckiej fantastyki 
stalinowskich lat: I jeszcze jedno. (...) Oni śmiertelnie się boją (o ile w ogóle 
mają o tym pojęcie) wymieszania gatunków. A to przecież wielka korzyść 
i doskonała broń w sprawnych rękach. W zasadzie wiedzą to wszyscy: na-
ukowa fantastyka bez przygód jest nudna, „goły” kryminał mogą czytać 
tylko uczniowie. Ale wykorzystać tego prawa nikt nie umie. (Boris Stru-
gackij, Kommentarii k proidennomu, w: Arkadij Strugackij, Boris Strugackij: 
Sobranije sočinenij w odinadcati tomach, Doneck 2000–2001, Т. 1–11, Iz-
datiel’stwo „Stalker”, Doneck, t. 1, ss. 638–664, tu s. 647). 
57 Tu i dalej cyt. O. Chuze, Sovetskie naučno–fantastičeskie knigi o bu-
duščem, w: „Voprosy detskoj literatury 1953”, Moskva–Leningrad 1953, 
Gosudarstvennoe izdatel’stvo detskoj literatury Ministerstva Prosvešče-
nija RSFSR, s. 349–373, tu: s. 354–355.
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na bazie marksistowsko–leninowskiej nauki o prawach 
rozwoju kapitalistycznego i socjalistycznego społeczeń-
stwa, opatrując go bojowym komentarzem:

Na przykładzie nieprzekonywającego charakteru socjal-
nych prognoz w dziedzi nie społecznych konfliktów wy-
raźnie występuje granica pełnomocnictw naukowej fan-
tastyki. (...) Radziecka literatura piękna może odtwarzać 
tendencje rozwo ju życia społeczeństwa tylko na twardej, 
marksistowsko–leninowskiej podstawie. Niepamięć o dzia-
łaniu obiektywnych praw rozwoju prowadzi do utopii, 
pozba wia radziecką literaturę jej siły, jako potężnego źró-
dła obrazowego poznania rzeczywistości, wyjaławia z tej 
prawdy życia, która jest niezmiennym warunkiem literatu-
ry socjalistycznego realizmu.
Nic dziwnego, że wydawnictwa wolały unikać nie-

bezpiecznej strefy.
Nieprawdopodobne, ale to fakt – wspominał perypetie pu-
blikowania Skoku w pustkę (1933) A. Bielajew – w począt-
kowej redakcji charakterystyce boha terów i realistyczne-
mu elementowi w fantastyce było poświęcone dosyć dużo 
miejsca. Ale kiedy tylko w powieści pojawiała się żywa 
scena, wychodząca jak gdyby poza „służebną” rolę bo-
haterów – objaśniania nauki i techniki, na marginesie już 
jaśniała uwaga redaktora: „A to po co! Lepiej opisać ato-
mowy silnik”58.
(Mówiąc o realistycznym elemencie i charakterysty-

ce bohaterów, Bielajew miał na myśli jedynie „typowe 
jednostki na tle typowych konfliktów”). 

Te zasady obowiązywały również w ściśle technicz-
nej tematyce. Jeżeli już fantastyka opisuje rzeczy nieist-

58 A. Belaev, Argonavty Vselennoj (recenzja), „Detskaja literatura” 
1939/5 – cyt. za: A. F. Britikov, Russkij sovetskij naučno–fantastičeskij 
roman, s. 133.



70 Wojciech Kajtoch

niejące, to niechże będą zgodne z bie żącym stanem wie-
dzy i ziszczą się na pewno, jeśli – jak wszystkie gatunki 
literatury radzieckiej – ma służyć społeczeństwu, niech 
służy najprościej, propagując rozwój przemysłu i nauk 
stosowanych. O opowiadaniach Wa dima Ochotnikowa 
ze zbioru Na granicy możliwego (1947), który to tytuł 
wszedł w krytyczny obieg jako jedno z określeń głównego 
nurtu w fantastyce omawianych lat, pisano że: 

szczególnie w nich ujmuje konkretność i realność fantazji. 
Te „fantastyczne” aparaty i mechanizmy, o których pisze 
autor, albo znajdują się już na granicy urzeczywistnienia, 
albo są w pełni do urzeczywistnienia możliwe. To przyciąga 
myśl czytelnika, popycha go do samodzielnych rozważań, 
wzbudza pragnienie, aby samemu pracować nad urzeczy-
wistnieniem tych właśnie lub podobnych im projektów59.
Wydawcy konsultowali utwory ze specjalistami, 

opatrywali je naukowymi posłowiami, słowniczkami fan-
tastycznej i naukowej terminologii itd., krytycy z cyfra-
mi w ręku sprawdzali możliwość wprowadzenia w czyn 
takiego, a nie innego projektu. W latach czterdziestych 
pojawiła się wieńcząca ten sposób myślenia o zadaniach 
naukowej fantastyki tzw. „teoria granicy”. Głosiła ona, 
że tematem książek powinny być wynalazki i projekty, 
które wejdą w życie w przeciągu maksimum najbliższych 
15 lat. W innym wy padku autor „odrywa się od rze-
czywistości” i nie służy rozwojowi ojczystej ekonomiki, 
a zatem jest kosmopolitą. Teorię wyznawali tak krytycy, 
jak i pisarze, traktując ją bardzo poważnie. Lider fan-
tastyki lat pięćdziesiątych, wydawany w bardzo dużych 
nakładach, Władimir Niemcow poprzedził swą powieść 

59 Cyt. Boris Lavrenev, Realističeskaja fantastika, wstęp, w: Vadim Ochotni-
kov, Na grani vozmožnogo, Moskva 1947, wyd. „Molodaja gvardija”, s. 5–6.
.
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Ułamek słońca (1955), której akcję zbudował na perype-
tiach zwią zanych z eksploatacją doświadczalnej słonecz-
nej elektrowni, następującym lirycznym wstępem:

Tego lata nie było żadnych ekspedycji kosmicznych na 
inne planety. (...) Człowiek nie nauczył się jeszcze kiero-
wać pogodą i żyć do trzystu lat, zapisów na wycieczkę na 
Marsa nie ogłaszano.
Niczego takiego nie było po prostu dlatego, źe opowiadanie 
nasze dotyczy wydarzeń bieżącego dnia, który drogi jest 
nam nie mniej niż jutrzejszy. I niech czytelnicy przebaczą 
autorowi, że nie zechciał oderwać się od naszego czasu 
i naszej planety. Co prawda opowiada on o technice póki 
co jeszcze nie stworzonej – ale czy rzecz w technice?60

Prócz tematycznych ograniczeń na kształt fantasty-
ki wpływały: uzna nie jej za gatunek wyłącznie dla mło-
dzieży oraz – będące następstwem niewidzenia przez 
socrealistyczną krytykę literacką tych lat kwestii for my 
literackiego dzieła – całkowite désintéressement dla wa-
lorów artysty cznych (O. Chuze nawet nie odróżniał fan-
tastycznonaukowego opowiadania od popularnonauko-
wego, futurologicznego szkicu). A także radziecka myśl 
i praktyka ekonomiczna epoki, nastawiona wówczas 
m.in. na rozwiązanie problemów energetycznych.

Przeciętny fantastycznonaukowy utwór lat czter-
dziestych i pięćdziesią tych albo kameralnie opisywał 
dzieje pracy nad jakimś wynalazkiem w rodzaju promie-
nistego „świdra” do prac kopalnianych ze Szmerów pod 
ziemią Ochotnikowa (1947); mógł poszerzać skalę wy-
nalazków, czyniąc je rewolucyjnymi dla danej dziedzi-
ny produkcji, jak w przypadku podwodnego czołgu do 

60 Cyt. Vladimir I. Nemcov, Oskolok solnca, w: V. Nemcov, Povesti, Mo-
skva 1962, wyd. „Molodaja gvardija”, s. 265–510, tu s. 265.
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wierceń na dnie morskim (Złote dno Niemcowa z 1949), 
opisywać historię badań nad danym naukowym pro-
blemem, np. uzyskiwania żywności z surowców che-
micznych (Dzieje odkrycia W. Łukina z 1951 r.). Albo 
– przedstawiał olbrzymie, mogące zmienić oblicze ca-
łej planety przedsięwzię cia, wzorując ich obraz na tzw. 
wielkich budowach komunizmu. Jed nym z ulubionych 
motywów było ocieplenie Arktyki, o którym traktowały 
np.: Zwycięzcy głębin (1937), Wygnanie władcy (1946) 
G. Adamowa i Nowy Golfstrom (1948) A. Podsosowa. 
Ów ostatni wysunął też projekt nawo dnienia środko-
woazjatyckich pustyń drogą odwrócenia biegu syberyj-
skich rzek, na którego temat wypowiadano się jeszcze 
na XXVII Zjeździe KPZR. Jak już wspomniałem, autorzy 
wystrzegali się wskazania społecznych skut ków wpro-
wadzenia w życie wynalazku, ewentualnie używając 
w co bardziej zadowalających krytyków książkach mo-
tywów typowych dla powieści pro dukcyjnych (tj. walka 
wrogów przeciw przemysłowemu sukcesowi państwa 
radzieckiego, starcie nowatorskich i konserwatywnych 
poglądów w kiero wnictwie budowy, bohaterstwo przy 
przełamywaniu trudności i zwalczaniu skutków kata-
strof, osobiste komplikacje bohaterów, np. gdy kochan-
kowie różnią się w poglądach na pracę i in.). Stąd też 
opowieści o wielkich fanta stycznych budowach okre-
śla się mianem fantastyczno–produkcyjnych. Warto na 
koniec zwrócić uwagę na bojowy duch swoisty uczest-
nikom wydarzeń, odzwierciedlający charakterystyczny 
dla owych czasów stosunek radzieckich marksistów do 
przyrody. Wyznawano wtedy tezę, że człowiek z przyro-
dą walczy i nie przejmowano się – jak byśmy to dzisiaj 
powiedzieli – ochroną środowiska.
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* * *
W 1955 roku wzorce, z których bracia mogliby brać 
przykład, wnosząc z niestety jedynie bardzo skrótowo 
przeze mnie zarysowanego stanu gatun ku, nie mogły 
wzbudzać zachwytu... nawet u konserwatywnych zwo-
lenników socjalistycznego realizmu. Dzieła fantastycz-
no–produkcyjne były chore na „schematyzm”, utwory 
zaś pozostające „na granicy możliwego” – nudne, i takie 
było zdanie Strugackich. Przerażała ich małość tema-
tów: zapa miętałem opowiadanie, w którym szła rzecz 
o cholewach z nieścierającą się podeszwą (90) – po 
dwudziestu latach wspominał Boris61. Niemniej w my-
śleniu krytyki o naukowej fantastyce i w stosunku do 
niej mecenasa zaczęły już – sądzę – powoli zachodzić 
zmiany pozostające w wyraźnym, aczkolwiek trudnym 
do udowodnienia związku z „odwilżą”, mającą niedługo 
nastąpić krytyką „kultu jednostki” i zmianą strategii go-
spodarczej oraz przy gotowywaniem przez kierownictwo 
KPZR, ogłoszonego w 1961 r. z trybuny XXII Zjazdu, III 
Programu KPZR, tzw. „Planu budowy komunizmu”.

Pojawiły się wtedy jeszcze nieczęste głosy postulują-
ce uczynienie nau kowej fantastyki literaturą „wielkiego 
marzenia”, mającą zajmować się nie propagandą naj-
nowszych wynalazków, lecz opisaniem przyszłości. Ro-
dził się projekt powierzenia temu marginesowemu i „po-
dejrzanemu” gatunkowi zadań nieomal kluczowych.

Ale zdawano sobie sprawę, że z literackiego punktu 
widzenia gatunek do tego nie dorósł. Proponowano osła-
bienie ograniczeń w swobodzie futu rologicznej. Fantasta 
nie byłby już zobowiązany nie mylić się w szczegółach, 

61 Miał najprawdopodobniej na myśli opowiadanie Volšebnye botinki, 
aut. V. Saparin (1958).
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wystarczyłoby, aby celnie określał tendencje rozwoju. 
Nie musiałby się kierować wyłącznie uznaną, wprowa-
dzaną w życie wiedzą o technice, przeciwnie! Miałby wy-
korzystywać możliwie najnowocześniejsze osiągnięcia 
i hipotezy naukowe. (Zasada „naukowości” fantastyki 
długo miała pozostać i dla niektórych do dzisiaj pozo-
stała w mocy). Postulowano rozciągnięcie na SF wszyst-
kich praw i obowiązków „wielkiej literatury”, tj. socja-
listycznego realizmu, przypominając jednocześnie sobie 
o jego „przyszłościowym” ukie runkowaniu. Dodam, że 
doktrynę powoli zaczynano wówczas pojmować nie tak 
dosłownie i wulgarnie.

Literatura fantastycznonaukowa – zaczęto pisać – ma 
przede wszy stkim stworzyć nareszcie godną tego miana 
komunistyczną utopię, a w książkach nurtu technologicz-
nego należyte miejsce musi uzyskać ukazy wanie społecz-
nych skutków danego osiągnięcia. Zaproponowano jakby 
przeprowadzenie powtórnej syntezy technologicznego, 
utopijnego i przygo dowego pierwiastka. Tak powstawa-
łyby książki i interesujące dla czytelnika, i propagujące 
wiedzę, i wysoko artystyczne. Wartość artystyczna utwo-
rów dla socrealisty równoznaczna jest z prawdą czasów 
i charakterów, a pełnokrwistych (tj. typowych) ludzkich 
jednostek nie wykreuje się bez stworzenia odpowiednio 
bogatego obrazu życia wraz z jego konfliktami, bo to dwie 
strony jednego medalu. Przekonywająca postać bohatera 
była warunkiem rozciągnięcia z kolei na gatunek kategorii 
patosu i tym samym uczynienia go godnym wypełniania 
misji, którą mu przeznaczano. Do entuzjazmu w budo-
wie komunizmu może zachęcić odbiorców m.in. bohater-
ski i romantyczny wzorzec postaci, bohaterowie, których 
chciano by przedstawiać sobie jako dalekich potomków.
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W 1955 roku postulaty, przedstawiane tutaj prze-
ze mnie niejako w ich rozwiniętej formie, wypowiadano 
jeszcze dość cicho. Z pewnością wie lu twórców i działaczy 
myślało po staremu, skoro jeszcze w 1968 roku definio-
wano SF jako literaturę, którą interesują drogi techniczne-
go rozwiązywania określonych problemów, a więc: nauko-
we hipotezy, odkrycia, wynalazki same z sie bie62. Przede 
wszystkim zaś nawet autor szkicu63 – mojego źródła dla 
poznania korzeni przewrotu mającego zajść w kilka lat 
później, S. Połtawskij, nie był w stanie wyobrazić sobie 
nieschematycznego wypełnienia własnych postulatów: 
np. wzorem bohaterów były dla niego postacie Daleko od 
Moskwy Wasilija Ażajewa.

* * *
A zatem poszukujący – jak wszyscy, co zaczynają – ja-
kiegoś podparcia Strugaccy mieli do dyspozycji nie byle 
jaki konglomerat nowych projektów w zalążkowym sta-
nie i przestarzałych wzorów. Zobaczmy, co wyszło. 

62 Wypowiedź Aleksandra Kazanceva – cyt. Vsevolod Revič, Realizm 
fantastiki (polemičeskie zametki), w: „Fantastika 1968”, Moskva 1968, 
wyd. „Molodaja gvardija”, s. 270–298, tu s. 271. (Przypis Władimira 
Borisowa: Autor tego określenia, A. Kazancew, cytowany w artykule 
W. Rewicza, w stosunku do tych dawnych czasów istotnie zmienił swoje 
poglądy. „Marzenie jest duszą naukowej fantastyki” [cyt A. Kazancev, 
Vperedsmotrjaščij, w: „Detskaja literatura” 1979, nr 7, ss. 24–25, tu 
s. 24] – pisał przenikliwie jakieś dziesięć lat później, kiedy już wszyscy 
wiedzieli, że także określanie fantastyki jako „literatury wielkiego ma-
rzenia” cierpi na identyczną schematyczną ograniczość. Charaktery-
styczne, że cytat o „marzeniu” zaczerpnięto z artykułu, poświęconemu 
70–leciu innego dinozaura radzieckiej SF – W. Niemcowa. Przy okazji 
należy przy tym zauważyć, że istota powieści A. Kazancewa, regularnie, 
cały czas przez niego produkowanych jest niezmienna [op. cit. s. 642]). 
63 Por. S. Poltavskij, Puti i problemy sovetskoj naučnoj fantastiki, w: „Vo-
prosy literatury dlja detej 1955”, Moskva–Leningrad 1955, Gosudarstven-
noe izdatel’stvo detskoj literatury Ministerstva Prosveščenija RSFSR, s. 
106–162.
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Temat Krainy purpurowych obłoków stawiał ją zde-
cydowanie poza grani cami fantastyki „na granicy moż-
liwego” czy „bliskiego celownika”: wyprawa na Wenus... 
lata dziewięćdziesiąte... Brak młodzieżowego bohatera 
i ser cowe komplikacje postaci kwalifikowały ją – przy-
najmniej w jej czasach – na książkę co najmniej dla 
„młodzieży starszej”. Szczególnie niejasne na pomknięcie 
o jakimś skandalu na dalekiej kosmicznej stacji, zakoń-
czonym śmiercią żony późniejszego dowódcy wyprawy, 
Anatolija Jermakowa, i za kazem uczestnictwa kobiet 
w dalekich wyprawach, nie mieści się w poetyce prozy 
dla młodego czytelnika. Prócz tego wyraźnie widać, że 
Strugaccy hołdowali nowym propozycjom. Powieść mia-
ła być i wysoce artystyczna (tj. mieć „nieschematycz-
nych” bohaterów), i „naukowa”, czyli popularyzująca 
najnowocześniejszą wiedzę, i rozrywkowa, trzymająca 
czytelników w napię ciu. Miała następnie spełnić socre-
alistyczne marzenie o jak najpełniejszej wizji przyszłego 
społeczeństwa, polemizować ze schematami, zarówno 
bę dącymi własnością w ogóle prozy niedawnej przeszło-
ści, jak i fantastyki szczególnie. Uwikłali się autorzy tak-
że i w nieśmiałą krytykę współczesno ści, w której dali 
jedynie świadectwo całkowitego jej niezrozumienia, ale 
o tym później.

Duża jak na debiut, szesnastoarkuszowa powieść 
podzielona jest na trzy części. W pierwszej młody rosyj-
ski inżynier, Aleksiej Bykow, przybywa wezwany do Mo-
skwy, gdzie ze zdumieniem dowiaduje się, że proponu-
ją mu udział w wyprawie kosmicznej, ma być kierowcą 
transportera, na którym – już na Wenus – planuje się 
dotarcie do okolicy niezwykle boga tych złóż rud, zwa-
nej Uranową Golkondą. Zapoznajemy się z fotonowym 
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statkiem kosmicznym „Chius”, mogącym ze względu na 
większą niż „sta re atomowo–pulsacyjne rakiety” moc 
zapoczątkować przewrót w podróżach międzyplanetar-
nych. Część druga poświęcona jest podróży i kosmicz-
nym przygodom sześciu śmiałków. Trzecia – dziejom ba-
dania planety. Po nie zwykle trudnym lądowaniu wypra-
wa się rozdziela. Bykow z kolegami udają się w trans-
porterze w stronę Golkondy, po drodze jeden z nich ta-
jemniczo ginie. Pozostali docierają na miejsce, budują 
prowizoryczny kosmodrom dla następnych wypraw, 
przeprowadzają wstępny, geologiczny zwiad tere nu. 
W powrotnej drodze podziemny wybuch jądrowy nisz-
czy transporter, ginie dowódca Jermakow. W ostatnim 
rozdziale wyniszczona chorobami, brakiem tlenu i gło-
dem trójka dowleka się do statku, choć pilot „Chiusa”, 
Krutikow zmuszony był zmienić miejsce postoju. Utwór 
kończy opuszczony w polskim wydaniu epilog opisujący 
właściwy podbój planety – list geologa Jurkowskiego na-
pisany jakieś cztery lata po wypadkach do studiującego 
w Wyższej Szkole Kosmonawigacji Bykowa.

Strugaccy zdecydowali się przede wszystkim za-
czerpnąć ze starej, bielajewowskiej i wcześniejszej tra-
dycji gatunku – powyższy schemat fabularny typowy 
jest dla powieści przygodowo–podróżniczej. Dodatkowo, 
aby czy telnik był bardziej do tekstu „przykuty”, autorzy 
wprowadzili wiążący akcję motyw sensacyjnej tajemnicy 
– tzw. „czerwonego kręgu”. Okaże się, że takie kręgi two-
rzą na gruncie niebiałkowe bakterie „żywiące się” pro-
mieniotwórczością i – gdy zbliża się podziemna atomowa 
eksplozja – oczekujące wokół. W taki krąg wpadł właśnie 
transporter. Element sensa cyjny nie był już – zauważmy 
– konwencjonalną pogonią za szpiegami i miał spełnić 
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postulat zastosowania w dziele SF zwornika akcji natu-
ralnego dla gatunku, wtopionego w fantastyczną akcję 
i przynoszącego naukową wiedzę, w przeciwieństwie do 
dotychczas używanych, gatunkowo cudzych.

Ale pisarze nie mogli zrezygnować i z próby sprosta-
nia wymaganiom socjalistycznego realizmu w fantasty-
ce, więc postanowili obciążyć ten sche mat również pro-
blematyką społeczną. Skorzystali z wzorca fantastycz-
no–produkcyjnego. Fabuła utworu przygodowo–podróż-
niczego, jednowątkowa (niekiedy rozdziela się na dwa 
wątki równoległe), polegająca na następstwie przygód – 
od epizodu do epizodu, miała więc spełnić rolę szkieletu 
dla treści charakterystycznych dla socrealistycznej po-
wieści produkcyjnej, gdzie akcja opiera się na intrydze, 
występują konflikty i starcia dwu sił, co wymaga z regu-
ły fabuły wielowątkowej, bo czytający powinien poprze-
bywać z narratorem we wszystkich walczących obozach. 
Zadanie było trudne. Strugaccy poradzili sobie, przeno-
sząc jak gdyby drugi, związany z działalnością „wroga” 
wątek w umysły bohaterów, markując go.

I tak, jeśli spojrzeć na Krainę purpurowych obłoków 
jako na utwór pro dukcyjny, to głównemu, klasowemu 
konfliktowi odpowiada tutaj konflikt ludzie – dzika 
przyroda, której ujarzmienie jest głównym zadaniem 
człowie ka. Chcąc wywiązać się z obowiązku ukazania 
takiego konfliktu, Strugaccy z jednej strony wymyśli-
li wiele naprawdę groźnych niebezpieczeństw kosmo-
su i planety, co wyszło powieści na dobre, ale z drugiej 
musieli chwycić się tak dziwnego środka, jak pośred-
niej animizacji Wenus; bohaterowie bez przerwy pod-
kreślają, że prowadzą z nią wojnę, że to bitwa – a ofiary 
po równują ze stratami frontowymi. Nawet wygrażają: 
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Wrócimy tu jeszcze... przyjdziemy! Zapłacisz nam za na-
sze męki, za śmierć! (...) Zakujemy cię w stal i beton! Bę-
dziesz pracować (XVI, 259). Tu skutki były przeciwne, 
bo w żaden sposób nie da się zrobić z planety takiego 
przeciwnika, jak imperialistyczni agenci, i deklama-
cje powyższe brzmią sztucznie. Rozwiąza nie konfliktu 
przeprowadzone zostało znów podług tradycji „opty-
mistycznej tragedii”, w epilogu oraz kończącej właści-
wą narrację, pełnej patosu scenie: ocaleli kosmonauci 
przysłuchują się sygnałom nadawanym z ustawionych 
przez nich naprowadzających radiostacji i wiedzą, że 
towarzysze nie zginęli darmo, bo po nich przyjdą inni.

Konflikt: ludzie – przyroda, pomyślany jako naczelny 
w komunistycznym społeczeństwie, tylko po części mógł 
obronić powieść przed „bezkonfliktowością” i – jako nie 
w pełni w swej realizacji przekonywający – wymagał uzu-
pełnienia. Bracia wprowadzili więc inne: zwolennicy po-
stępu a konser watyści oraz indywidualizm – kolektywizm.

Lot Chiusa jest postulowanym w socrealistycznej 
poetyce „przeło mowym momentem w życiu społeczeń-
stwa”. Rakieta o wielkiej mocy ma pozwolić ludziom 
stać się gospodarzami w Układzie Słonecznym (ludz-
kość w momencie rozpoczęcia akcji lata już w kosmos 
trzydzieści lat – to podkreślenie było polemiczne wobec 
tradycji fantastyki radzieckiej, bo opi sywane dotychczas 
wyprawy były z reguły pierwszymi) i zdobyć olbrzymie 
bogactwa, co zmieni życie na ich planecie. Wokoło idei 
nowego napędu od dawna trwała i trwa walka poglą-
dów. Teraz ma nastąpić ostateczne rozstrzygnięcie: je-
żeli Chius nie wróci, konserwatyści wezmą górę i bada-
nia Kosmosu zahamują. Sprawa pośrednio wprowadza 
konflikt w załodze. Pośrednio – bo dzieje cementowania 
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się jej jako kolektywu (znowu typowy motyw socreali-
styczny) ujęto w schemat konfliktu indywidualizmu 
z kolek tywizmem. Odpowiednik negatywnego bohatera 
(kosmonauta i komunista zupełnie negatywny być nie 
może) odznaczający się najsłabszą spośród po staci wy-
trzymałością psychofizyczną, Jurkowski, jest zdania, że 
wszędzie i zawsze naprzód szli entuzjaści–marzyciele, 
samotni romantycy, i to właśnie oni wytyczali kierunki, 
torowali drogi dla administratorów, inżynierów... (XVI, 
93). – Jest ono nie do przyjęcia dla radzieckiego marksi-
sty tamtych lat i spotyka się z gorącą polemiką innych 
bohaterów, uważających się za „zwykłych pracowni-
ków”. Gdyby pogląd Jurkowskiego zwyciężył, to załoga 
nie umiałaby się, być może, wycofać, zgubiłaby siebie 
samą, zmarnowała wyniki oraz – tu wątki myślowe się 
łączą – pogrzebałaby ideę fotonowej rakiety. Najważniej-
szym, choć tylko „w myślach” (o rzeczywistym konflik-
cie w załodze statku kosmicznego wszak mowy być nie 
może), przeciwnikiem Jurkowskiego jest główny boha-
ter i najsympatyczniejsza postać – Bykow. Nie lubią się, 
ale Jurkowski uzna autorytet człowieka, którym dotąd 
cicho pogardzał, co świadczy o pozytywnym przełomie 
wewnętrznym (następny typowy motyw).

Wprowadzenie do utworu przygodowego problema-
tyki rodem z powieści produkcyjnych stworzyło realne 
niebezpieczeństwo dla „formatu osobowo ściowego” bo-
haterów, psychologicznego prawdopodobieństwa ich 
postępo wania i myślenia. Ponieważ akcja dotyczyła 
czegoś innego, wyprawy – całą problematykę związaną 
z powyżej opisanymi konfliktami przyszło prezen tować 
i rozstrzygać niemal wyłącznie za pomocą monologów 
wewnętrznych i dialogu, niekiedy całych tyrad. Do tego 
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dochodziła konieczność przekaza nia informacji popu-
larnonaukowej również tymi samymi środkami. Mimo 
więc że mówienie na co dzień o tzw. „wielkich sprawach” 
i używanie „wielkich słów” Rosjanin w o wiele większym 
stopniu niż Polak ma za naturalne, postaciom Krainy 
purpurowych obłoków groziłoby beznadziejne zeschema-
tyzowanie, sztuczność, gdyby nie starania pisarzy, aby 
postaciom pozytywnym przydać trochę kontrowersyj-
nych cech (np. ten idealny niemal Bykow bardzo się cza-
sami boi) – i odwrotnie. Po drugie ratował Strugackich 
humor, sprawna indywidualizacja języka, dążenie do 
przedstawiania zwykłych ludzkich sytuacji życiowych. 
Bohaterowie żartują, mają swoje kłopoty osobiste (jed-
nego z nich opuściła żona), a niekiedy zupełnie nietypo-
we reakcje: pierwszy raz widząc człowieka w skafandrze, 
spanikowany Bykow najnormalniej go sprał64. 

W sumie postacie „ludzi komunistycznej przyszło-
ści”, aczkolwiek zdradzały niedostatki, ślady apriorycz-

64 Wszystkie te eksperymenty budziły nie lada niepokój u wydawcy. Bo-
ris Strugackij wspomina: Nasz redaktor, kochany Izaak Markowicz Kassel, 
najwyraźniej był uczuciowo rozdarty. Z jednej strony rękopis mu się po-
dobał, były tam przygody, bohaterskie wyczyny i opiewano zwycięstwo 
ludzkości nad podstępną przyrodą – a wszystko to opierało się na solid-
nym fundamencie naszej radzieckiej nauki i materializmu dialektyczne-
go. Lecz z drugiej strony, to wszystko, jak na te czasy, to wyraźnie było 
nie to. Bohaterowie byli prymitywni. Pozwalali sobie na przekleństwa. 
Kłócili się i mało co a nie bili. Podstępna przyroda była bezlitosna. Lu-
dzie wariowali i ginęli. Oto w radzieckiej powieści dla dzieci bohaterowie 
– nasi ludzie a nie jacyś tam szpiedzy, czy wrogowie ludu – kosmonau-
ci! – ginęli, ostatecznie i bezpowrotnie. I nie było żadnego happy endu, 
żadnych wszystkogodzących sztandarów w epilogu... To nie było przyjęte 
w owych czasach. To było ideologicznie podejrzane – do tego stopnia 
ideologicznie podejrzane, że prawie już nie do przepchnięcia (cyt. Bo-
ris Strugackij, Kommentarii k proidennomu, w: Arkadij Strugackij, Boris 
Strugackij: Sobranije sočinenij w odinadcati tomach, Doneck 2000–2001, 
Т. 1–11, Izdatiel’stwo „Stalker”, Doneck, t. 1, ss. 638–664, tu s. 646). 
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nego konstru owania ich wedle wzorców „produkcyj-
nych” i teorii marksizmu, tzn. zgodnie z marksistow-
skim ideałem jednostki wszechstronnie rozwiniętej, były 
na tyle realistyczne, że krytyka zmuszona była uznać, 
iż Strugaccy pokazują „ludzi przyszłości maksymalnie 
przypominających współczesnych”, i ujrzeć w tym65 wy-
różnik ich pisarstwa, co ostatecznie świadczyło, iż bo-
haterowie przeko nywali. Niestety dotyczyło to jedynie 
postaci ściśle pierwszego planu. Inne, zwłaszcza „stalo-
wy” Jermakow, kontynuowały niedawne i dziś uznawa-
ne za niechlubne, tradycje.

A zresztą sądzę, że Strugaccy, zachowujący wów-
czas wierność naczelnym zasadom poetyki socreali-
stycznego realizmu w jej ówczesnej realizacji, po prostu 
nie uważali za artystyczny błąd pozostawienia niektó-
rym bohaterom jedynie funkcji nosicieli patosu.

Pisarze nie przeciwstawili się sztampom związanym 
z wprowadzaniem do dzieła SF problematyki popularno-
naukowej. Wiadomości z różnych dziedzin wykładali By-
kowowi towarzysze, sam sobie przypominał podstawo-
we fakty z encyklopedii i podręczników z dokładnością 
psychologicznie nieuzasadnioną, co fatalnie odbijało się 
na jego osobowościowym formacie, wtórnie go schema-
tyzowało. Niekiedy w roli prelegenta wystąpić musiał 
narrator66.

65 Zob. np. Anatolij Dneprov, Naučnaja fantastika dlja issledovanija bu-
duščego, w: „Molodoj kommunist” 1961/8, s. 112–119.
66 Złośliwy krytyk narzekał: „Kraina purpurowych obłoków” pod wie-
loma względami przypomina książki: Władki – „Argonauci kosmosu”, 
Wołkowa – „Gwiazda zaranna”, Martynowa – „Dwieście dwadzieścia 
dni w gwiazdolocie”. U Strugackich, jak i we wszystkich tych książkach, 
główny bohater to nowicjusz, któremu wyrokiem losu (tj. autora – rzecz 
jasna) przychodzi brać udział w złożonym locie międzyplanetarnym. 
Nowicjusza trzeba, rzecz jasna, zaznajomić z astronomią i teorią lotów 
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Zadania popularyzatorskie potraktowano w Kra-
inie... poważnie, starając się pokazać czytelnikowi moż-
liwości rozwoju nauk i technik będących albo w powija-
kach (chemia polimerów), albo niewiele starszych (fizyka 
i ener getyka jądrowa), wspominając o niedawno zabro-
nionych w ZSRR: teorii względności, cybernetyce, ge-
netyce itd. Świat przyszłości nasycono również nowymi 
wynalazkami, nie „cudownymi”, lecz w latach pięćdzie-
siątych w peł ni przewidywalnymi (wideofon, chlorowi-
nylowy płaszcz), w czym powieść korespondowała nieco 
z „bliskim celownikiem”. Notabene Strugaccy starali się, 
ale o tyle, o ile starać się mogą naukowiec teoretyk i hu-
manista: po za więc naprawdę ścisłymi wiadomościami 
z astronomii i przekonywającym opisem fenomenów ko-
smicznych, który wręcz nieporównywalny jest z tym, co 
było w fantastyce do nich, i dziś jeszcze nie razi ana-
chronizmem – „per spektywy rozwoju nauki i techniki” 
sugerowano odbiorcom słowotwórczo, różnymi atomo-
karami i dziwnymi pomysłami w rodzaju tkaniny, gdzie 
siatka atomów jednej warstwy materiału ułożona jest 
prostopadle do siatki atomów drugiej warstwy, co było 
chyba zbyt prostoduszną analogią do sklejki stolarskiej. 
Trzeba jeszcze wymienić fascynacje biologiczne.

Wreszcie Strugaccy starali się sprostać zadaniom 
wyznaczonym twórcy przez teorię i praktykę realizmu 
socjalistycznego, tzn. zadaniom uczestnic twa w życiu 
społecznym, nie tylko pośrednio, przez ukazywanie 
„zmateria lizowanego” ideału, którą to rolę zamierzano 
właśnie wyznaczyć literaturze SF, ale i bezpośrednio: 
próbując oceniać niedawne lata. I wykazali bar dzo małą 

kosmicznych... No i zaczyna się trwające bez końca cytowanie astrono-
micznych i innych podręczników (cyt. Kaplan E. Tol’ko ne schemy!, w: „Li-
teratura i žizn’”, 8 stycznia 1960). 
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spostrzegawczość. Ich perspektywa ograniczyła się do 
rejestracji najbardziej zewnętrznych przejawów społecz-
nego zła: Czasami odnoszę wrażenie, że wlecze się za 
sobą stare obyczaje, wlecze je z czasów, kiedy jeszcze 
trzeba było «napompowywać ludzi gadaniem», żeby wy-
konywali najzwyklejsze, elementarne obowiązki (XVI, 
98) – tak np. bohaterowie protestowali, dowiedziawszy 
się o zaplanowanym przed odlotem uroczystym obie-
dzie67. Natomiast w powieści bezkrytycznie przeniesio-
no w stosunkowo bliską, ale przecież już komunistycz-
ną przyszłość bardziej „głębinowe” cechy społeczeństwa 
stalinowskich lat.

Oto, jaki jest ów przyszły świat. Bykow czyta gazetę, 
która tak go wzrusza, że chce ją wziąć na statek jako 
przypomnienie i symbol ojczystej planety:

„Odważniej wprowadzać w życie nowoczesne zasady 
orki” wołał artykuł wstępny. „Uczniowie z Islandii spę-
dzają wakacje na Krymie”, „Podwodne sowchozy Dale-
kiego Wschodu dostarczą ponad plan 30 milionów ton 
planktonu”, „Nowa elektrownia atomowa o sile półtora 
miliona kilowatów zaczęła pracę w Wierchojańsku”, (...) 
„Na starcie stuletni łyżwiarze”. Bykow przerzucał tylko 
stronice: „Festiwal stereofilmów krajów Ameryki Łaciń-
skiej”, „Budowa anglo–chińsko–radzieckiego obserwato-
rium astronomicznego na Księżycu”, „Z Marsa donoszą...” 
(XVI, 100–101).
Jeśli nie liczyć powiększenia skali przedsięwzięć 

ekonomicznych i nie brać pod uwagę konkretnych hi-
storycznych drobiazgów, różnią się te tytuły od nagłów-

67 Niepokój ich wzbudzały także donosy, ale z charakterystycznym wy-
jątkiem: bohaterowie powieści uważają za rzecz normalną donos do 
kierownictwa, jeśli dotyczy wykroczenia mogącego zaszkodzić „wspólnej 
sprawie” – w tym wypadku przygotowaniom do lotu.
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ków gazet z lat pięćdziesiątych tylko jednym istotnym 
szczegółem: świat przyszłości żyje w pokoju. Wrażenie to 
Strugaccy potęgowali skute cznie, aczkolwiek najprost-
szym z możliwych sposobów, starannie wymienia jąc 
najrozmaitsze narodowości bohaterów kosmosu. Kogóż 
nie spotykamy, o kim nie słyszymy! Nie licząc narodów 
ZSRR, są Anglicy, Czesi, Chińczycy (tylko w wydaniach 
sprzed 1968 roku), Hindusi, Brazylijczycy. Zwłaszcza 
Trzeci Świat reprezentowany jest bogato, co ma być 
dla czytającego znakiem przezwyciężenia dysproporcji 
w światowej ekonomice. Wszyscy współpracu ją, lotami 
kosmicznymi zarządza ogólnoświatowa rada, tj. Między-
narodowy Kongres Kosmogatorów. Najprawdopodobniej 
albo zaszła już na całym świecie rewolucja, albo przynaj-
mniej dwa systemy polityczne nie konkurują, skoro na-
stąpiło rozbrojenie. Bykow uczył się w byłej szkole wojsk 
pancernych. Wnikliwego czytelnika jeszcze bardziej wo-
bec tego uderzy mi litarny dryl i ścisła reglamentacja 
informacji w otoczeniu Bykowa, atmosfera wojskowego 
obozu w całej kosmonautycznej organizacji68.

68 Możliwe że liczne „wojskowe” zachowania bohaterów są pozostało-
ścią po jednej z pierwotnych wersji tekstu. Znów się odwołam do wspo-
mnień Borisa Strugackiego: Wedle najjaśniejszego rozkazu zażądano, 
by usunąć jakiekolwiek wzmianki o wojskowych w kosmosie – „żadnej 
papachy, żadnych pagonów być tu nie może; nawet wspominanie o nich 
jest niewskazane” – i czołgista Bykow „paroma śmiałymi pociągnięciami 
pióra” został przekształcony w byłego kapitana, a obecnie kierownika 
transportu [W.K.: w oryginale – зампотеха] u geologów (cyt. Boris Stru-
gackij, Kommentarii k proidennomu, w: Arkadij Strugackij, Boris Stru-
gackij, Sobranije sočinenij w odinadcati tomach, Doneck 2000–2001, 
Т. 1–11, Izdatiel’stwo „Stalker”, Doneck, t. 1, ss. 638–664, tu s. 649). Owo 
„zdemilitaryzowanie” powieści stało się wątkiem przewodnim rozdziału 
książki Borisa Wiszniewskiego (Boris Wišnevskij, Arkadij i Boris Strugac-
kije. Dvojnaja zvezda, Sankt–Peterburg 2003, s. 60–67), poświęconego 
W krainie purpurowych obłoków.
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Nie zadziwia drakońska dyscyplina przygotowań do 
lotu, która ma uza sadnienie w wymaganiach stawia-
nych człowiekowi przez międzyplanetarną przestrzeń. 
Wojskowy szyk i komendy mogły ewentualnie być po-
zostałością tradycji. Ale kierownik przygotowań do wy-
prawy Krajuchin jest w całej organizacji władcą absolut-
nym. Co chwila widzimy go, gdy urządza awan tury w ra-
zie opóźnień w wykonaniu jakiegoś zadania, sam pilnuje 
każdego drobiazgu. Wraz z Jermakowem urządzili ponoć 
straszliwy skandal w zaopa trzeniu... Pisarze nie zorien-
towali się, że ukazując bałagan i dyscyplinarne metody 
jego przezwyciężania, przenoszą w przyszłość centrali-
styczną ekono mikę typu wojennego lat stalinowskich 
bez zastanowienia się, czy w takim systemie zarządza-
nia w ogóle możliwe jest osiągnięcie sukcesów w rodzaju 
rozwinięcia na szeroką skalę eksploatacji kosmosu i czy 
taka wizja zgodna jest choćby z teorią komunizmu.

Ścisłe scentralizowanie odciska swą pieczęć na oso-
bowościach. Wahania Bykowa, który nie wiedział, czy 
zgodzić się, czy nie na propozycję udzia łu w wyprawie, 
przecięło zapewnienie Krajuchina, że od dawna „miał go 
na oku” i jest przekonany, że sobie poradzi. Wedle Alek-
sieja przełożony i państwowy działacz „wie lepiej” i lepiej 
zna jego możliwości niż on sam!

Może najbardziej drastycznie nielogicznym, a przy 
tym mającym najwię ksze znaczenie dla rozwoju akcji 
zjawiskiem jest panująca w krajuchińskiej organizacji 
zasada zachowania tajemnicy i reglamentacji informacji, 
swoista dla zhierarchizowanych grup społecznych typu 
wojskowego. Po co tajemnice, sieć wartowników, spraw-
dzający wszędzie przepustki portierzy, skoro ponoć pro-
blemy światowego pokoju zostały rozwiązane? Boha-
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terowie nie mogą z sobą nawet szczerze porozmawiać. 
Była mowa o konsekwencjach, jakie miałby dla kwestii 
podboju kosmosu nieszczęśliwy finał wyprawy. Podczas 
radiowej rozmowy ze statkiem Krąjuchin chciałby jakoś 
przestrzec Jermakowa, przypomnieć mu, ile zależeć bę-
dzie od tego, czy zdoła być wystarczająco ostrożny, ale 
nie zdecyduje się, bo musiałby zdradzić podwładnemu 
(przy branemu synowi!) fakt istnienia różnicy zdań w kie-
rownictwie Komitetu.

Tak... Krainę purpurowych obłoków dla jej warstwy 
przygodowej dotąd czyta się w Rosji i w Polsce. Teore-
tyczne, programowe ambicje autorów są dziś jednak nie 
do odczytania, można je najwyżej „wypreparować” z tek-
stu w procesie historycznoliterackiej analizy. Informacje 
technologiczne, kosmograficzne i inne są przestarzałe 
lub znane. Ale powieść pozostała ciekawym dokumen-
tem ograniczoności ludzkiej fantazji, zwłaszcza w tym, 
co tyczy się społecznego świata. Stanisław Lem zarzu-
cał kiedyś69 amery kańskiej SF szczególny konserwatyzm 
społeczny. Do pewnego momentu jej dziejów dotyczy to 
również fantastyki radzieckiej.

69 Żeby się przynajmniej jeden ze wszystkich Science Fictioneers raz za-
jąknął o socjalizacji, chociażby tylko głównych gałęzi przemysłu (...) – lecz 
nie ma tak dobrze. Wcale nie o to idzie przy tym, by mieli Amerykanie 
propagować jako ideał utopii – komunizm; nie trzeba zbyt wiele wyma-
gać, w końcu istnieją różne koncepcje socjalizmu i dróg do niego wiodą-
cych: ale pojęcie to zostało ze słownika SF wykreślone, jeśli nie stanowi 
podwalin dystopii postorwellowskiego rodzaju. Toteż warto przelotnie 
zauważyć, że wachlarzem politycznych przekonań, wyznawanych przez 
większość autorów, Science Fiction umieszcza się wyraźnie po prawicy 
(...) cyt. Stanisław Lem, Fantastyka i futurologia, tom 1 i 2, Kraków 1973, 
WL, ss. 452 i 579, wyd. II; tu t. 2, s. 435.
Czy nie jest analogiczne, że Strugackim, mimo ich całego pisarskiego 
„rewolucjonizmu”, nawet nie wpadło do głowy „zająknąć” się o bardziej 
demokratycznym gospodarowaniu i stosunku do jednostki ludzkiej?
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* * *
Dopisek po latach70:
Sądzę, że znaczenie omawianej powieści w historii ra-

dzieckiej fantastyki przełomu pięćdziesiątych i sześćdzie-
siątych lat najtrafniej (na przełomie 1997/98 roku) okre-
ślił jej niedawno zmarły współautor (zaznaczając rów-
nocześnie, że w twórczości braci Strugackich stanowiła 
ona epizod – jeśli nie liczyć paru opowiadań – praktycznie 
odosobniony): „Kraina...” okazała się typową opowieścią 
okresu przejściowego – obarczoną chropawym moraliza-
torstwem i głupim ideologicznym nabożeństwem fantasty-
ki „bliskiego celownika”, a równocześnie niepozbawioną 
atrakcyjności, fantazji, prawdziwego zapału i naiwnego 
pragnienia, aby natychmiast, właśnie teraz stworzyć coś 
na miarę pióra Wellsa, albo choćby Bielajewa71. 

Stanowiła ona – jak sądzę – pewien przejaw ostroż-
nego i cząstkowego buntu estetycznego72, który miał 

70 Cyt: W. Kajtoch, O pierwszej powieści braci Strugackich, w: Dejan Aj-
daczić, Bojan Jović [red.]: Slovenska nauczna fantastika. Zbornik radova, 
Beograd (Belgrad) 2007, s. 91–120, tu s. 116–117.
71 Cyt. Boris Strugackij, Kommentarii k proidennomu, w: Arkadij Strugackij, 
Boris Strugackij: Sobranije sočinenij w odinadcati tomach, Doneck 2000–
2001, Т. 1–11, Izdatiel’stwo „Stalker”, Doneck, t. 1, ss. 638–664, tu s. 650.
72 Pisarze uznali później, że bunt estetyczny leżał u genezy ich później-
szego sprzeciwu ideologicznego. Świadczy o tym dobitnie epizod z Pory 
deszczów (pierwotny tytuł oryginału Gadkie liebiedi) powieści napisanej 
w 1966 r., która nie mogła się ukazać w ZSRR przez około 20 lat. 
Otóż nadludzki mędrzec, Zurtzmansor tak w pewnym momencie tłuma-
czy buntownikowi Baniewowi pożytek z pisania przez niego – Baniewa, 
prawdziwego, niepodległego duchem pisarza – tendencyjnego, propa-
gandowego artykułu, mającego zaadaptować na bieżące potrzeby urzę-
dowe tezy z przemówienia pana prezydenta: Przeczyta pan przemówie-
nie i na początek okaże się, że jest skandalicznie napisane. Mam na myśli 
jego stylistykę. Zacznie pan poprawiać styl, szukając bardziej precyzyj-
nych sformułowań, zacznie pracować wyobraźnia, zemdli pana od zatę-
chłych słów, zechce pan je ożywić, zastąpić urzędowe łgarstwa żywymi 
faktami, i nawet sam pan nie zauważy, kiedy zacznie pan pisać prawdę. 
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miejsce przy równoczesnym braku jakiegokolwiek sprze-
ciwu ideologicznego. W pełni respektując podstawowe 
założenia socrealizmu, zbuntowali się bracia przeciwko 
tym, estetycznym i genologicznym kanonom owego kie-
runku, które wówczas skazywały naukową fantastykę 
(a więc i ich – jej twórców) na wegetowanie nie tylko na 
marginesie literatury, ale i – praktycznie – poza nią. Pra-
gnęli więc swego rodzaju awansu fantastyki w ramach 
realizmu socjalistycznego. Natomiast ani sam socre-
alizm, ani rzeczywistość, w której żyli, nie wzbudzały 
jeszcze wtedy ich wątpliwości. Te miały dopiero nadejść.

Nic więc dziwnego, że po latach Boris Strugacki tak 
ocenił owo młodzieńcze, swoje i Brata dzieło:

Niechaj ta powieść zostanie w fantastyce, jako pe-
wien kaleki pomnik postawiony całej epoce, takiej jaką 
była – z jej gorącym entuzjazmem i zachwyconą głupotą, 
– z jej szczerym pragnieniem dobra połączonym z kom-
pletnym niezrozumieniem tego, czym jest dobro, – z jej 
nieokiełznaną gotowością do poświęceń, – z jej okrucień-
stwem, ideologiczną ślepotą i klasycznym, Orwellowskim 
dwójmyśleniem. Bo były to czasy złowrogiego dobra, słu-
żącego życiu zabijania, „milczącej fanfaronady i mądrej 
bezmyślności”. I nie można tego czasu wykreślić ze spo-
łecznej pamięci. Najgłupsze, co moglibyśmy zrobić – to 
szybko o nim zapomnieć. Należy przynajmniej pamiętać 
te czasy – póki ich nasiona nie spróchnieją73.

(Arkadij i Boris Strugaccy, Pora deszczu /pierwsze pełne wydanie/. Dzieła 
Wybrane 4, przekład I. Lewandowska, Warszawa 1996, s. 186).
73 Boris Strugackij, Kommentarii k proidennomu, w: Arkadij Strugackij, 
Boris Strugackij: Sobranije sočinenij w odinadcati tomach, Doneck 2000–
2001, Т. 1–11, Izdatiel’stwo „Stalker”, Doneck, t. 1, ss. 638–664, tu s. 651.



Rozdział II. 

W służbie propagandy

Jest prawdopodobnie rok 1957. Młodzi pisarze niosą 
swoją pierwszą powieść do wydawnictwa „Dietskaja 
litieratura”, które wypuści ją w świat po stosunkowo 
niewielkich perturbacjach i już nagrodzoną na kon-
kursie Ministerstwa Oświaty Rosyjskiej Federacyjnej 
Socjalistycznej Republiki. Omawiają może twórcze 
zamierzenia? Nie mogą przewidzieć, że w przeciągu 
pięciu lat opublikują jedenaście opowiadań i cztery 
większe utwory (w tym dwie duże powieści), wątpię, 
by przeczuwali jasno, czym stawać się zacznie ich 
ulubiony gatunek pod koniec bieżącej i z początkiem 
przyszłej dekady, a jednak sądzę, że jak tysiące mło-
dych ludzi w ZSRR, patrzą z optymizmem w przy-
szłość.

* * *
Lata 1953–1964, okres rządów Nikity Chruszczowa, były 
w radzieckiej historii ważnym czasem. Wówczas ZSRR sta-
ło się światowym mocarstwem i przemysłową potęgą. Lecz 
był to i moment czynienia jeszcze większych obietnic, ogła-
szania olbrzymich planów, rozbudzania nadziei. Pozwolę 
sobie przypomnieć czytelnikowi kalendarium najważniej-
szych społeczno–politycznych lub mających społeczno–po-
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lityczne znaczenie wydarzeń74 epoki, w które wplotę daty 
dotyczące faktów z interesującej mnie dziedziny.

1954
Luty – otwarcie pierwszej radzieckiej elektrowni ją-

drowej w Obnińsku.
Marzec – początek tzw. „celiny”. Na apel KC KPZR 

do Kazachstanu, na Syberię, Ural i Powołże w latach 
1954–1958 wyjedzie 4,5 miliona młodych ludzi, aby za-
gospodarować 40 milionów hektarów ugorów.

Grudzień – w „Litieraturnoj Gazietie”, w artykule 
O literaturze skrzydlatego marzenia I. Jefremow, A. Stu-
ditskij, L. Żigariew atakują „teorię granicy”.

1955
Lipiec – Plenum KC KPZR krytykuje opóźnienia we 

wdrażaniu nowoczesnej techniki w przemyśle.
1956
Luty – Obrady XX Zjazdu KPZR. Potępiono tzw. „kult 

jednostki” i przeprowadzono częściową krytykę roli hi-
storycznej Stalina. Nas jednak bardziej zainteresują inne 
uchwały. Uznano za realne zapobieżenie III wojnie świato-
wej i to, że państwa o różnych ustrojach mogą pokojowo 
koegzystować, prowadząc walkę ideologiczną i rywaliza-
cję gospodarczą – głównym ekonomicznym celem ZSRR 
staje się doścignięcie i prześcignięcie rozwiniętych krajów 
Zachodu w wysokości produkcji na jednego mieszkańca. 

74 Zob. np. Józef Smaga, Narodziny i upadek imperium. ZSRR 1917–1991, 
Kraków 1992, wyd. Znak, ss. 411; Paweł Chmielewski, Marian Wilk, Za-
rys dziejów ZSRR 1917–1977, wyd. II, Łódź 1985, Uniwersytet Łódzki, ss. 
429 (skrypt); Historia Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, praca 
zbiorowa pod red. W. Ponomariowa, Warszawa 1960, KiW; Zarys historii 
KPZR, praca zb. pod red. W. N. Ponomariowa, przełożył H. Widłowski, 
Warszawa 1975, KiW; Fiodor Burłacki, Dlaczego Chruszczow tańczył tre-
paka przed Stalinem?, w: „Życie Literackie” 1988/11, s. 2, 6. Zob. także 
przypis 147. 
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Po drugie, sformułowano tezę o różnorodności form przej-
ścia od kapitalizmu do socjalizmu w różnych państwach, 
włączając formę parlamentarną. W dziedzinie ekonomiki 
skonstatowano wykonanie z nawiązką zadań poprzedniej 
pięciolatki i wyznaczono nowy plan, co prawda nieodbiega-
jący od tradycyjnych schematów myślenia uzależniających 
wzrost gospodarczy od rozwoju przemysłu ciężkiego, ale 
zwracający też uwagę na potrzebę nadrobienia opóźnień 
we wprowadzaniu najnowszych osiągnięć nauki i techniki 
do produkcji i powiększenia wydajności pracy. Nakazano 
opracowanie dalszych planów perspektywicznych.

1957
Styczeń – miesięcznik „Tiochnika Mołodioży” rozpo-

czyna trwający do października druk Mgławicy Andro-
medy Iwana Jefremowa.

Maj – ma miejsce tzw. „reforma sownarchozów”, nie-
znacznie decentralizująca zarządzanie gospodarką.

Październik – umieszczenie na orbicie pierwszego 
sztucznego satelity Ziemi.

Listopad – będące reakcją na próbę zdymisjonowa-
nia Chruszczowa usunięcie ze składu KC KPZR Malen-
kowa, Kaganowicza, Mołotowa i Szepiłowa, stanowią-
cych wraz ze zdjętym niedługo później ze stanowiska 
premierem rządu, Bułganinem, grupę z pozycji stali-
nowskich sprzeciwiającą się tzw. „linii” XX Zjazdu.

Listopad – Na sesji Rady Najwyższej poświęconej 
czterdziestej rocznicy wybuchu Rewolucji Październiko-
wej Chruszczow wygłasza referat nt. rozwoju sił wytwór-
czych gospodarki ZSRR w ciągu najbliższych 15 lat.

1958
Kwiecień – XIII Zjazd Komsomołu. Przemawiający 

do delegatów Chruszczow mówi o zadaniu takiego wy-
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chowywania młodego pokolenia, aby mogło ono zbudo-
wać komunizm i w nim żyć.

Czerwiec – w Moskwie odbywa się I Wszechrosyjska 
Narada na temat Fantastyki Naukowej i Literatury Przy-
godowej, omawiana następnie bardzo szeroko w waż-
niejszych periodykach, w tym w „Prawdzie”.

Listopad – na kolejnym Plenum KC Chruszczow wy-
głasza referat Wskaźniki rozwoju gospodarki radzieckiej 
na lata 1959–1965. Po opublikowaniu go jako materia-
łu do ogólnonarodowej dyskusji odbył się szereg entu-
zjastycznych mityngów i zebrań, w których, wg danych 
oficjalnych, uczestniczyło 70 milionów, a głos zabierało 
4 672 000 osób. Następnych 300000 listów i artykułów 
wydrukowała prasa. Trwało to 3 miesiące.

Grudzień – reforma szkolnictwa w ZSRR
W tymże roku wychodzi książkowe wydanie Mgławi-

cy Andromedy oraz rosyjski przekład Cybernetyki i spo-
łeczeństwa Norberta Wienera i dwóch innych zachod-
nich podręczników tej dziedziny. Przypomina się niektó-
re klasyczne dzieła utopijne.

1959
Styczeń – z końcem miesiąca, pod hasłem „zjazdu 

budowniczych komunizmu” władze KPZR zwołują XXI 
Nadzwyczajny Zjazd. Obwieszcza on zakończenie w ZSRR 
budowy socjalizmu i rozpoczęcie następnego etapu rozwo-
ju, tj. budownictwa komunizmu. Nakazano zatem szyb-
kie opracowanie nowej, uwzględniającej ów stan rzeczy 
redakcji programu KPZR. Uchwalono nowy, siedmiolet-
ni plan gospodarczy (do 1965 roku), którego wykonanie 
miało stworzyć materialne podstawy dla tegoż budownic-
twa. Po jego realizacji w Związku Radzieckim przekroczo-
no by poziom produkcji wysoko rozwiniętych krajów ka-
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pitalistycznych. Globalna produkcja przemysłowa miała 
osiągnąć wzrost osiemdziesięcioprocentowy, a produkcja 
rolna miała się zwiększyć trzy i pół raza. Plan obiecywał 
skrócenie godzin pracy do 6 dziennie, pełne zaspokojenie 
zapotrzebowania społeczeństwa na produkty codzienne-
go użytku (żywność, obuwie, odzież itd.), zrównanie po-
ziomu życia ludności wsi i miast. 

Kluczem do osiągnięcia tych niezwykle ambitnych za-
mierzeń miał być rozwój przemysłu ciężkiego, supernowo-
czesnych technologii, kompleksowa automatyzacja – pla-
nowano budowę 50 automatycznych fabryk, kilkuset au-
tomatycznych i półautomatycznych linii produkcyjnych, 
co miało być początkiem masowego wejścia w życie no-
woczesnej techniki, rozpoczynającego eliminację ciężkiej 
pracy fizycznej. Dalej zwrócono uwagę na chemię tworzyw 
i surowców syntetycznych, przemysł surowcowo–energe-
tyczny i samochodowy. W rolnictwie pokładano nadzieje 
w mechanizacji, chemizacji i uprawie kukurydzy.

W połowie roku nastąpiła swego rodzaju nobilita-
cja gatunku SF. Wyszło masowe wydanie Mgławicy An-
dromedy w szczególnie prestiżowym periodyku „Roman 
– Gazieta”, bezpośrednio kierowanym przez Państwowy 
Komitet ds. Wydawnictw, gdzie przez lata w milionowych 
nakładach publikowano dzieła szczególnie aktualne.

Ponadto ukazał się w Leningradzie pierwszy od 30 
lat wydany w ZSRR krytycznoliteracki druk zwarty po-
święcony radzieckiej SF – broszura E. Brandisa Radziec-
ka fantastyczno–naukowa powieść.

1960
Styczeń – czasopismo „Literatura i Żyzń” rozpo-

czyna kilkumiesięczną dyskusję krytyczną o literaturze 
fantastycznonaukowej.
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Marzec – w Centralnym Domu Literatów w Moskwie 
odbywa się zebranie zorganizowane przez Związek Pisarzy 
ZSRR, jego Komisję ds. Przygodowej i Fantastycznej Lite-
ratury – na temat: „Fantastyka Naukowa lat 1958–1959”.

1961
Kwiecień – lot Jurija Gagarina.
Lipiec – początek dyskusji przed XXII Zjazdem 

KPZR, m.in. omawia się projekt Programu, o którym 
mowa poniżej.

Sierpień – lot Hermana Titowa.
Październik – Zjazd uchwala III Program KPZR, tj. 

dwudziestoletni plan budowy w ZSRR komunizmu. Do-
kument zakładał osiągnięcie do 1980 roku pięciokrot-
nego wzrostu dochodu narodowego, a więc pełnej ob-
fitości dóbr, będącej warunkiem wprowadzenia komu-
nizmu, a mianowicie stanu rzeczy definiowanego jako: 
bezklasowy ustrój społeczny z jednolitą ogólnonarodową 
własnością środków produkcji, zupełną równością so-
cjalną wszystkich członków społeczeństwa, gdzie wraz 
z wszechstronnym rozwojem ludzi wzrosną również siły 
wytwórcze na podstawie stale rozwijającej się nauki 
i techniki, wszystkie źródła bogactwa społecznego popły-
ną szerokim strumieniem i urzeczywistni się zaszczytna 
zasada: „od każdego według zdolności, każdemu według 
potrzeb”. Komunizm jest to wysoce zorganizowane społe-
czeństwo wolnych i świadomych pracowników, w który 
ugruntuje się samorząd społeczny, praca dla dobra spo-
łeczeństwa stanie się dla wszystkich pierwszą potrzebą 
i koniecznością życiową, zdolności każdego będą wyko-
rzystywane z największym pożytkiem dla narodu75. 

75 Cyt. P Chmielewski, M. Wilk, Zarys dziejów ZSRR 1917–1977, op. cit., 
s. 357–358.
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Cel, oprócz rozwoju gospodarki i unormowania sto-
sunków społecznych (zniesienie różnic między miastem 
a wsią, pracą umysłową i fizyczną itd.), wymagał pod-
jęcia licznych przedsięwzięć wychowawczych. Przyszły 
człowiek miał sprostać ideałowi rozwiniętej wszech-
stronnie (fizycznie, intelektualnie i emocjonalnie) jed-
nostki o wysokim poczuciu moralnym. Przeznaczono 
duże nakłady na kulturę, oświatę i sport. Sformułowano 
zasady etyczne przyszłego społeczeństwa, tzw. „Kodeks 
budowniczych komunizmu”76.

Listopad – miesięcznik „Tiochnika Mołodioży” swój 
„zjazdowy” numer poświęca SF, publikując ankietę „Mó-
wią fantaści – zwiadowcy przyszłości”.

76 Jako ciekawostkę podaję, że wedle niego obywateli powinny cecho-
wać:
– oddanie sprawie komunizmu, miłość do socjalistycznej ojczyzny i in-
nych krajów socjalistycznych,
– rzetelna praca dla dobra społecznego: kto nie pracuje, ten nie je,
– troska o utrzymanie i pomnożenie społecznego mienia,
– wysokie poczucie obowiązku społecznego, nietolerancja wobec naru-
szana interesów społecznych,
– zespołowość i koleżeńska pomoc wzajemna: jeden za wszystkich – 
wszyscy za jednego,
– humanitarne stosunki wzajemne między ludźmi, człowiek człowiekowi 
przyjacielem, towarzyszem, bratem,
– uczciwość i szczerość, czystość moralna i skromność w życiu społecz-
nym i osobistym,
– wzajemny szacunek w rodzinie, troska o wychowanie dzieci,
– bezkompromisowy stosunek do pasożytnictwa, konformizmu, kariero-
wiczostwa i zachłanności,
– przyjaźń i braterstwo wszystkich narodów ZSRR, bezkompromisowy 
stosunek do nienawiści rasowej i narodowej,
– nieprzejednany stosunek do wrogów komunizmu, sprawy pokoju i wol-
ności narodów,
– braterska solidarność z masami pracującymi wszystkich narodów 
i wszystkich krajów. Cyt. Zarys historii KPZR op. cit. s. 334.
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1962
Kwiecień – po trwających od jesieni ubiegłego roku 

na łamach gazet centralnych (m.in. „Moskowskij kom-
somolec” i „Izwiestja”) dyskusjach dziennikarzy i czytel-
ników o moralnym obliczu człowieka komunistycznej 
przyszłości, leningradzki miesięcznik „Newa” urządza 
dyskusję pt. Człowiek naszych marzeń – spotkanie pisa-
rzy fantastów.

Ukazuje się również pierwszy tom wydawanego przez 
„Młodą Gwardię” almanachu „Fantastyka” – do dnia dzi-
siejszego najpoważniejszego periodycznego wydawnic-
twa zajmującego się w ZSRR propagowaniem literatury 
science–fiction.

* * *
Jak widać, po długich latach rozwijania się na margine-
sie życia literackiego naukowa fantastyka stała się, na 
przełomie szóstej i siódmej dekady, obiektem bezpośred-
niego zainteresowania olbrzymiej machiny Związku Pi-
sarzy ZSRR, prasy i wydawnictw partyjnych, tj. „frontu 
ideologicznego”, którego funkcją było przygotowanie pro-
pagandowe, zapewnienie dobrego przyjęcia decyzji tzw. 
„kierownictwa” przez obywateli, późniejsze utrzymanie 
temperatury nastrojów, a na koniec realizacja długofa-
lowych zamierzeń pedagogicznych wobec społeczeństwa.

Na skutki nie trzeba było długo czekać. W dziesię-
cioleciu 1957–1967 bieżąca „produkcja” wydawnicza 
radzieckiej rosyjskiej SF wzrosła w porównaniu z po-
przednim piętnastoleciem trzykrotnie77. Cieszyła się 

77 Nie mam, niestety, danych pozwalających na porównanie pełnych 
liczb produkcji SF „brutto”, ze wznowieniami i przekładami. Britikow 
wspomina o 1266 książkach w nakładzie 140.000.000 egz. od 1959 do 
1965 r. Op. cit., s. 268.
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nieporównywalnie większym zainteresowaniem krytyki, 
która w radzieckiej rzeczywistości literackiej najczęściej 
pełniła funkcję bezpośredniej reprezentacji poglądów 
mecenasa, jeżeli tylko nie zabierał on głosu sam – cho-
ciaż bywały i wyjątki tworzące różnicę zdań.

Główną w wydawaniu SF siłą stała się „Młoda Gwar-
dia”, której niewielka „fantastyczna” redakcja pod kie-
rownictwem również piszącego Siergieja Żemajtisa i Belli 
Klujewej wylansowała ponoć78 w ZSRR wszystkie nowo 
pojawiające się podgatunki SF, podjęła się edycji wielo-
tomowej, przynoszącej nowości „Biblioteki Fantastyki 
Radzieckiej” i 15–tomowej „Biblioteki Fantastyki Współ-
czesnej” zapoznającej z osiągnięciami światowymi. Wy-
dawnictwo „Mir” zajęło się przekładami (seria: „Biblioteka 
Fantastyki Zagranicznej”), „Dietskaja litieratura” trady-
cyjnie propagowała science fiction dla młodzieży (serie: 
„Biblioteka Przygód”, „Biblioteka Przygód i Fantastyki Na-
ukowej” i in.), wydawnictwo „Znanije” – SF popularyzują-
cą nauki (od 1963 r. „Znanije” wydaje własny almanach). 
Jeżeli chodzi o czasopiśmiennictwo, utwory SF najchęt-
niej zamieszczały: „Tiochnika mołodioży” i „Znanije siła”. 
Poważne periodyki literackie czy literacko–naukowe w ro-
dzaju „Litieraturnoj gaziety”, „Woprosow litieratury” itd. 
i prasa centralna oraz miesięczniki (tzw. „tołstyje żur-
nały”) literackie zamieszczały raczej omówienia. Aby nie 
przelukrować obrazu dodam jednak, że najpoważniejsze 
wysoko artystyczne oficyny w latach sześćdziesiątych 
fantastyki nie wydawały, co wskazywało na to, że w śro-
dowisku pisarskim utrzymywały się wątpliwości co do 
estetycznych możliwości gatunku. Bez skutku pozostały 
także starania o specjalistyczne czasopismo.

78 Por. poz. bibl. 102, s. 60.
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Z cieplejszym spojrzeniem Kierownictwa zbiegło się 
zjawisko historycznoliterackiej natury. Do czynnych na-
dal twórczo przedstawicieli dwu nurtów fantastyki „bli-
skiego celownika”, tj. Aleksandra Kazancewa, Georgija 
Guriewicza, Aleksandra Szalimowa, którzy zdołali przy-
stosować się do nowych wymagań, od dawna specjalizu-
jącego się w fantastycznym pamflecie politycznym Laza-
ra Lagina, oraz „ojca” nowej SF – Iwana Jefremowa dołą-
czyła liczna plejada literackiej młodzieży debiutującej na 
przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Między 
innymi byli to: Gieorgij Martynow (rówieśnik Jefremowa, 
ale debiutował w 1955), Gienrich Altow (1961), Ilja War-
szawskij (1964), Jewgienij Wojskunskij i Isaj Lukodia-
now (1961), Sewer Gansowski (1963), Gienadij Gor (deb. 
w fantastyce 1961), Ariadna Gromowa (1962), Anatolij 
Dnieprow (1962), Michaił Jemcew i Jeriemiej Parnow 
(1964), Walentyna Żurawlowa (1960), Olga Łarionowa 
(1965), Władimir Michajłow (1962), Igor Rosochowatskij 
(1962), Władimir Sawczenko (1959). Debiutujący for-
malnie w 1958 roku opowieścią Z zewnątrz Strugaccy 
wyrośli na liderów tej generacji. Towarzyszyli im wszyst-
kim pierwsi w radzieckiej historii SF zawodowi literatu-
roznawcy i krytycy, dla których stała się ona obiektem 
stałych lub dłuższych zainteresowań: Kiriłł Andriejew, 
Jewgienij Brandis, Władimir Dmitriewskij, Anatolij Bri-
tikow, Julij Kagarlicki, Boris Liapunow, Wsiewołod Rie-
wicz, Jurij Riurikow.

Nowe pokolenie, będąc pod wrażeniem faktów re-
wolucjonizujących naukę i technikę, pozostawało pod 
urokiem zagadnień kosmonautyki, fizyki, elektroniki 
i cybernetyki, genetyki i biologii. Przejawiało ambicje 
reformatorskie wobec swojego gatunku – miała to być 
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już nie tylko fantastyka technologiczna, ale również spo-
łeczny pamflet, humoreska, próby skorzystania z do-
świadczeń wielkiej klasyki rosyjskiej w analizie psychiki 
postaci. Niektórzy z nich zaczęli nawet wypracowywać 
konkurencyjne wobec podejścia ortodoksyjnych socre-
alistów spojrzenie na istotę literackiej fantastyki – ale 
hasło „fantastyka to literacki chwyt” nie od razu nabrało 
znaczenia. Z początku chętnie przyjęto pomocną dłoń 
„braci starszych” – stare literackie wzorce i propozycje 
państwowego opiekuna. Propozycji łatwo się domyśleć, 
a dla ambitniejszych, niechcących pozostawać dłużej 
w kręgu popularyzacji wiedzy politechnicznej i poetyki 
„małego marzenia” przykładem i wzorem była Mgławica 
Andromedy.

Jefremow, naukowiec paleontolog, autor fantastycz-
nych opowiadań i historycznych powieści, napisał dzie-
ło o poważnych ambicjach filozoficznych, nowatorskiej 
wówczas formie i nadzwyczaj „na czasie” temacie: życie 
komunistycznej Ziemi – zjednoczonej i będącej człon-
kiem galaktycznego związku cywilizacji zwanego „Wiel-
kim Pierścieniem”. W trakcie pracy pisarz początkowo 
umieszczał akcję w okolicach roku 5000, wykańczając 
tekst, przybliżył czas komunizmu o tysiąclecie, a na 
wieść o wystrzeleniu „Sputnika” w ogóle usunął ścisłe 
określenie dat tak, aby czytelnik sam mógł napełnić je 
treścią, zgodnie z własnym pojmowaniem i odczuwa-
niem czasu79. Do opisu książki jeszcze powrócę, ale 
już teraz zaznaczam, że musiała być pisana dosłownie 
„z podręcznikiem marksizmu w ręce” – przedstawia nie 

79 Iwan Jefremow, Od autora, w: I. Jefremow, Mgławica Andromedy, 
przeł. Lew Kaltenberg, Warszawa 1968, wyd. „Iskry”, seria „Fantastyka. 
Przygoda”, s. 5–6 (org. Ivan Efremov, Tumannost’ Andromedy, Moskva 
1958, wyd. „Molodaja gvardija”).
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tylko przyszłościową technikę i przyszłościowe „konflikty 
społeczne”, co już mieściło się w tradycji gatunku, lecz 
i obyczajowość, i psychologię taką, jaka zdaniem twór-
cy powstać mogłaby na glebie zdecydowanie różnych od 
dzisiejszych, bardziej sprzyjających rozwojowi osobowo-
ści ludzkiej, warunków. Przykład: 

Jeden z bohaterów, Mven Mas, samowolnie doko-
nawszy eksperymentu zakończonego śmiercią towarzy-
szy, postanawia udać się na Wyspę Zapomnienia, gdzie 
przebywają jednostki niemogące psychicznie sprostać 
wysokim wymaganiom stawianym przez tamten czas. 
Wędrując spotyka dziewczynę ściganą przez „przeżytek 
przeszłości”, agresywnego mężczyznę. Staje w jej obro-
nie. Zaczyna się starcie i następujący proces myślowy: 
zachwiał się. Nigdy dotąd w życiu nie uderzył go nikt 
z wyrachowaniem, z zamiarem zadania bólu, ogłuszenia 
i poniżenia. (...) Przyszedł do siebie. (...) Przypomniał so-
bie wszystkie chwyty, jakie stosuje się w walce wręcz 
z niebezpiecznymi zwierzętami – i za chwilę: Precz z dro-
gi! – Mven Mas ani się poruszył. Stał pewny siebie i groź-
ny (...) czując dotyk drżącego ramienia dziewczyny. Ten 
dreszcz budził w nim większą zaciekłość niż ciosy wroga 
(podkreślenie moje – W. K.)80.

80 Ibidem, s. 291. Radziecki historyk filozofii tak komentuje epizod:
A więc zmieniły się prawa rządzące jego [tzn. Mvena Masa] psychiką, 
przesunęły sprężyny uczuć, motory emocji, fundamenty moralności. Ob-
raza moralna kogoś drugiego przejmuje go bardziej niż fizyczne obraże-
nie jego samego. I jest tak nie dlatego, że przywykł do uderzeń. Nie, ni-
gdy dotąd nie spotka! się z tak zimną bezwzględnością, nie czuł na sobie 
uderzeń zadawanych po to, by spowodować ból, poniżyć. 
Zdawałoby się, że tę niesłychaną obrazę powinien odczuć przede wszyst-
kim. Lecz jednak „uczucia człowieka uspołecznionego są ze swej istoty in-
nymi uczuciami niż uczucia człowieka nieuspołecznionego”. Z uczuć tych 
znikł egoizm, egocentryzm – a w zamian: „uczucia innych ludzi” stały się 
„własnym jego udziałem”. 
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Epizod ilustruje tezę o możliwych skutkach wy-
chowania kolektywnego, mierzy natężenie empatii i in-
stynktu społecznego obywatela komunizmu.

Aby zachować podobną konsekwencję, Jefremow 
miał do wyboru albo choćby częściowo zrezygnować z od-
autorskich wyjaśnień, albo ciągłymi komentarzami rzecz 
przekształcić w erudycyjny traktat. Wybrał pierwsze wyj-
ście, zaufał umiejętnościom analitycznym czytających: 
większość węzłowych problemów starał się albo (jak po-
wyżej) ukazać „na przykładzie”, albo wyjaśniać ustami 
ludzi przyszłości niemającymi poza ściśle określonymi 
wypadkami potrzeby dawać samym sobie wyczerpują-
cych objaśnień. Stworzył więc drobiazgowy i plastyczny 
obraz fantastycznego świata mówiący „sam za siebie”, 
na którego tle dopiero może zajść rozstrzygająca głębokie 
problemy lub służąca rozrywce akcja. Obraz ów jest wy-
znacznikiem gatunkowym nowoczesnej SF, odróżnia ją 
od wellsowsko–verne’owskiej utopii, gdzie element fanta-
styczny nie jest drugorzędnym tłem, ale pierwszorzędnym 
przedmiotem narratorskiego opisu dokonywanego w nie-
dwuznacznie poznawczo–pedagogicznych celach. Obraz 
fantastycznego świata dotychczas nie mógł się w radziec-
kiej SF wykształcić. Podobna rewolucja w historii gatun-
ku, jako „przejście ilości w jakość”, zajść może dopiero 

Dlatego też Mven Mas o ileż bardziej przejmuje się gwałtem na drugim 
człowieku, próbą narzucenia mu swej woli, uczynienia mu moralnej 
krzywdy. 
Scena ta zawiera jeszcze jeden klucz do Jefremowowskiej koncepcji no-
wego człowieka. Widzimy, jak humanizm socjalistyczny wrósł w duszę 
tego człowieka, stał się jego normą wewnętrzną, na wylot przenika jego 
uczucia, rządzi jego myślami, czynami, emocjami. 
Ju. Rjurikov, Čerez 100 i čerez 1000 let (dane bibl. – przyp. 55), s. 78. Rju-
rikov cytuje Rękopisy filozoficzno–ekonomiczne 1844 r. Karola Marksa, 
wg Karl Marks, Iz rannich proizvedenij, Moskva 1956, s. 592–593.
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po umasowieniu się książki SF – inaczej ani pisarze, za-
pożyczając od siebie wzajem pomysły, nie zdobędą się na 
tak poważny trud, ani nie powstanie odpowiednio szero-
ka literacka publiczność, której „można zaufać”, że treść 
fantastycznych obrazów zrozumie bez komentarzy.

Jefremow mógł sobie na to pozwalać zresztą wyłącz-
nie dlatego, że w treściach tego, co pisał, odwoływał się do 
powszechnie znanej w ZSRR ideologii, ale i tak udało mu 
się to jedynie częściowo, bo momenty opisowe nie zostały 
zredukowane do końca, a „punkt widzenia” postaci wbrew 
psychologicznemu prawdopodobieństwu często podobny 
był współczesnemu (tak ze względu na jasność wykładu, 
gdzie go nie uniknięto, jak i dlatego, że poetyka powie-
ści podlegała ogólnym zasadom socrealizmu, zachowania 
bohaterów – jak np. skłonność do przemawiania – musia-
ły być podobne do zachowań rodem z powieści współcze-
snej). Mgławica Andromedy, mimo że była decydującym 
krokiem w stronę nowych perspektyw fantastycznonau-
kowego gatunku w ZSRR, pozostała jeszcze utopią stare-
go typu, a przynajmniej utopią społeczną, bo zagadnienia 
technologiczne Jefremowa nie interesowały i sfera tech-
niki nowego świata Mgławicy... już konsekwentnie wy-
stępuje jako część „tła” akcji. Utopiami pozostały jeszcze 
utwory bezpośrednio kontynuujące myśl Jefremowa (np. 
Martynowa Kallisto z 1957 i Kallistianie z 1960, Guriewi-
cza My ze Słonecznego Systemu z 1965 i Na przeźroczy-
stej planecie z 1963, Powrót Strugackich), ale z końcem 
lat sześćdziesiątych praca została wykonana.

Radzieccy fantaści – pisze A. Britikow – (...) doszli do zgody 
co do głównych cech przyszłości. Są jednomyślni w tym, że 
ludzkość zdoła uniknąć jądrowej katastrofy, że w różnych 
krajach socjalistyczna rewolucja zajdzie różnymi drogami, 
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że mowy być nie może o totalnej urbanizacji, o ogólnopla-
netarnym mieście pod szklaną kopułą (odwrotnie: przy ko-
munizmie człowiek odzyska utraconą jedność z przyrodą), 
że kwitnąca ziemia otworzy kosmiczny, najważniejszy roz-
dział w historii ludzkości81 

(zauważmy wyraźny związek z uchwałami XX Zjazdu 
i przeciwstawne stalinowskiemu spojrzenie na natural-
ne środowisko).

Ale ów fantastyczny „świat” nigdy nie byłby się 
w radzieckiej science fiction wykształcił, nigdy nie sta-
łaby się ona nawet nie popularna, a po prostu czytelna 
w Polsce i krajach zachodnich, gdyby nie wyrażone ja-
sno głosami krytyków i wiążące się z kampaniami XXI 
(styczeń 1959) i XXII (październik 1961) Zjazdu żądanie 
mecenasa: piszcie o Komunizmie, przedstawiajcie Ko-
munistyczną Przyszłość! Jakby to nie było paradoksal-
ne – bo nikt przecież ani z kręgu mecenatu, ani czytel-
nika, ani nawet pisarzy, przynajmniej z początku, nie 
miał tego tematu za – w potocznym tego słowa zna-
czeniu – fantastyczny. Przeciwnie: miało to być najzu-
pełniej z zasadami socrealizmu zgodne „odzwierciedle-
nie rzeczywistości w jej rozwoju”. Obiektywne, ogólnie 
sprawdzalne i dosłowne. 

Zdaniem dużej grupy krytyków konserwatystów „na-
ukowość” fantastyki rozumiana jako pełnienie prosto-
dusznie pojmowanych zadań poznawczych oraz bezpo-
średnia dostępność rezultatów wywiązywania się z tych 
zadań obowiązuje nadal na każdym poziomie sensów 
dzieła – począwszy od drobnego pomysłu fantastycz-
no–technicznego, poprzez zachowanie się bohaterów, 
do ostatecznej wymowy ideowej – i zasadniczo różni SF 

81 A. F. Britikov, op. cit., s. 307.
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radziecką od zachodniej. Patrzcie, jaka to zgrabna kon-
cepcja. Fantastyka anglo–amerykańska staje się coraz 
mniej naukowa (mniej naukowa – nienaukowa – anty-
naukowa: ciągle ten sam łańcuszek logiczny). (...) A rów-
nocześnie radziecka robi się coraz bardziej naukowa. 
W tej koncepcji na pierwszy rzut oka jest nawet określo-
ny ideologiczny sens82 – ironizował mający inne zdanie 
i dobrze znający słowo „antyrealizm” Wsiewołod Riewicz. 
Pisanie o komunizmie oznacza wyłącznie zmianę tema-
tu – artystyczną futurologię zamiast inżynierii. Zgadza-
no się najwyżej na rezygnację z jawnie bezsensownych 
norm dotyczących czasu i miejsca akcji. Wobec np. star-
tu „Sputnika” (1957) i lotu Gagarina (1960) absurdem 
byłoby występowanie przeciw „kosmicznym fantazjom”, 
o których cytowany niedawno O. Chuze z satysfakcją 
pisał, że „na szczęście” nieomal zniknęły już z wydaw-
nictw ZSRR. Chociaż nawet i tu nie obyło się bez opo-
rów. W 1958 r., na I Wszechzwiązkowej Konferencji na 
temat fantastyki naukowej i literatury przygodowej pi-
sarze starszego pokolenia zaprotestowali przeciw gnaniu 
fantastyki batem poza granice Układu Słonecznego83. S. 
Sartakow brutalnie zaatakował Mgławicę Andromedy: 

Gdy człowiekowi przypisuje się cechy, których on na pew-
no nigdy nie osiągnie, albo gdy wyznacza mu się długość 
życia, której w swoim czasie nie osiągnął i sam Matuza-

82 V Revič, op. cit., s. 276.
83 Cyt. Materialy Vserossijskogo soveščanija po naučno–fantastičeskoj 
i priključenčeskoj literature (Moskva 1958), w: „O fantastike i priključenijach” 
seria 5, Leningrad 1960, wyd. „Detgiz”, s. 241–276 (zawiera: G. Gurevič, 
Mnogogrannaja fantastika – s.241–251; S. Sartakov, Literatura dolžna vesti 
na podvig – s. 252–254; S. Stebakov, Literatura – učastnica naučnych issle-
dovanij – s. 255–258; G. Grebnev, Pobliže k žitejskoj pravde – s. 259–261; 
V. Nemcov, Geroem možet byt’ ljuboj – s. 262–267; G. Tuškan, Literatura 
geroičeskich priklučenij – s. 268–276). Tu s. 264 – V. Nemcov.
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lem, i której człowiek nigdy mieć nie będzie – znika wiara 
w książkę i całe zainteresowanie84.
W. Niemcow, wyrażając niepokój o pedagogiczną, 

pragmatyczną wartość literatury, której w żaden sposób 
nie dałoby się w sposób prawidłowy, dosłownie, „naiw-
nie”, jako coś autentycznie się dziejącego, odczytywać, 
był wszelako bardziej oględny:

Dlaczego najzupełniej świadomie czynię bohaterami moich 
książek najzwyklejszych ludzi? Chcę pokazać romantykę 
bohaterstwa i pracy na realnej, „przyziemnej” glebie: po-
patrz młody przyjacielu, nie gorszyś od jakiegoś dwudzie-
stoletniego technika Bagriecowa. I ty możesz to zrobić (...). 
Sądzę, że (...) głupio służą młodemu czytelnikowi, dowo-
dząc, że fantastyka radziecka przebywać powinna w zu-
pełnie nieznanych przestrzeniach kosmosu, że fantaści 
nasi opóźniają się za życiem, bo dopiero co „ośmielili się” 
polecieć na Marsa. (...) Co dzieje się z młodym czytelnikiem? 
Przestaje widzieć w książce swojego współczesnego. Nużą 
go codzienne, ziemskie sytuacje. On cały w kosmosie, za-
pomniawszy o tym, że droga do gwiazd zaczyna się na zie-
mi i ciągnie poprzez ugory, fabryczne warsztaty i szkolne 
ławki. – A „Pionierska Prawda” drukuje list ucznia, który 
postanowił spędzić najbliższe wakacje na Marsie i zawia-
damia, że mama się zgadza...85

Wobec jednak coraz częściej dochodzących wiado-
mości o niezwykłych sukcesach nauk i w miarę rozbu-
dzania społecznego entuzjazmu coraz wspanialszymi, 
urzędowymi wizjami przyszłości, konserwatyzmu tak 
wyraźnego nie dało się utrzymać. Zwięźle – jeśli chodzi 
o „temat kosmiczny” – ujął to Jewgienij Brandis: 

84 „Materiały...” (jw.) s. 253 – wypowiedź S. Sartakova.
85 Ibidem, s. 264 – wypowiedź V. Nemcova.
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W dziełach o badaniu kosmosu trudno czasami dostrzec, 
gdzie kończy się naukowa fantastyka i zaczyna bajka, 
jako że to, co jeszcze wczoraj wydawało się dziwacznym 
wymysłem, dziś wciela się w matematyczne formuły i in-
żynieryjne schematy. (...) Życie zmusza pisarza fantastę 
do śmiałego spojrzenia w przyszłość, daleko wyprzedza-
jącego możliwości danego czasu. Nawet najbardziej bujna 
fantazja ma prawo do istnienia, jeśli tylko nie rozchodzi się 
z ogólnym kierunkiem naukowego i społecznego postępu86. 
Podobnie już mowy być nie mogło o jakichkolwiek 

piętnastoletnich, czy dłuższych „granicach”, poprzesta-
waniu jedynie na opisie technicznych wynalazków, za-
wężaniu kręgu czytelników do młodzieży i żądaniu abso-
lutnej ścisłości przewidywań w sferze społecznej. Choć 
tu akurat różnie bywało. Sam np. Jefremow twierdził, 
że aczkolwiek dokładność przewidywania przyszłości 
bliższej musi być mizerna, to jednak – jeśli ma się do 
czynienia z tysiącami lat i korzysta z metodologii mark-
sizmu – zdecydowanie rośnie87. Daje się również zauwa-
żyć, że w miarę oswajania się konserwatystów z ofertą 
mecenatu, tworzą oni coraz więcej szczegółowych norm 
ujęcia tematu „Komunizm”, których przekroczenie nie-
godne jest postępowego pisarza. W miarę jak kolejne 
przemówienia objaśniały, czym przyszła epoka będzie, 
krytycy literaccy zaczynają coraz lepiej wiedzieć, czego 
w niej być nie może.

Mówiąc krótko: reakcja tradycyjnie myślących lite-
ratów na hasło „pisania o Komunizmie” ma swoją histo-
rię. Na Konferencji w 1958 roku – jak to już widać było 

86 E. Brandis, Puti pozvitija i problemy sovetskoj naučno–fantastičeskoj 
literatury, w: „O fantastike i priključenijach” seria 5 (dane bibl. – przyp. 
83), s. 5–71, tu s. 32.
87 Por. Ivan Efremov, O mečte dalekoj i bliskoj (zob. poz. bibl. 47).
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z przytoczonych uwag Sartakowa i Niemcowa (wobec 
istnienia tylko jednej wartej uwagi realizacji obydwu – 
Mgławicy Andromedy – kosmiczny i komunistyczny te-
mat połączyły się pisarzom w jedno) – pełna była rezer-
wy. Jeszcze w rok później dla umiarkowanego konser-
watysty Brandisa pisanie o następnej epoce ma posmak 
uwalniania się od normatywnych ograniczeń:

Jefremowowi udało się najważniejsze, uchylił zasłonę 
przyszłości i pokazał nam zupełnie nowy świat. Świat po-
ciągający i piękny. – Pojawienie się „Mgławicy Androme-
dy” (...) pozwala wnioskować, że nowe słowo w fantastyce 
naukowej wypowiedzą ci pisarze, którzy zdołają połączyć 
w jedno najbardziej postępowe naukowe i filozoficzne idee 
naszego czasu, a mówiąc inaczej, stworzyć pełnowarto-
ściowe „kompleksowe” dzieło o komunistycznym społe-
czeństwie, które budujemy88.
Ale już w 1960 roku na spotkaniu na temat fanta-

styki naukowej zorganizowanym przez Związek Pisarzy 
ZSRR o tym, że dla wychowania narodu w komunistycz-
nym duchu (...) byłoby dla nas bardzo istotne otrzymanie 
dzisiaj wielu dzieł, w których by pokazywano, jak osią-
gnie się komunizm w najbliższych latach, jak powstanie 
samo komunistyczne społeczeństwo i jak przebiegnie 
jego dalszy rozwój89 – mówił W. Sytin – literat nierównie 
bardziej konserwatywny, dla którego „fantastyka socjo-

88 E. Brandis, op. cit., s. 61.
89 Cyt. Rozgovor o naučnoj fantastike, w: „Moskovskij literator” 1960/7 
kwietnia, s. 2. Porównaj także inne sprawozdanie: Sovetskaja naučnaja 
fantastika v 1958–1959 gg. Po materialam diskussii „Problemy sovre-
mennoj fantastiki” sostojavšejsja 14 marta 1960 g. v moskovskim Dome 
literatorov, w: „O fantastike i priključenijach” seria 5 (dane bibl. – przyp. 
83), s. 328–338; zawiera streszczenia wypowiedzi następujących autorów: 
G. Tuškan, K. Andreev, E. Brandis, N. Toman, L. Lagin, I. Kassel’, V. Sytin, 
B. Ljapunov, A. Poleščuk, A. Kazancev, M. Almatuni, S. Ivanov, G. Gurevič.
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logiczna” była równie „naukowa” jak „technologiczna” 
czy „biologiczna” i w tym widział jej prawo istnienia.

Po XXII Zjeździe KPZR w 1961 r. znów pojawiło się 
i najzupełniej wulgarne rozumienie roli SF. Widoczne jest 
ono np. w redakcyjnym wstępie, którym „Tiochnika moło-
dioży” poprzedziła swoją ankietę „Mówią fantaści – zwia-
dowcy przyszłości”, gdzie m.in. stwierdzano, że 

fantastyka naukowa po raz pierwszy otrzymała, jeśli moż-
na tak powiedzieć, dokładny program swego ruchu na-
przód. Stał się nim program naszej komunistycznej Partii 
– realna, życiowa perspektywa naszego radzieckiego spo-
łeczeństwa dążącego do komunizmu90.
W tym momencie wrócić musimy ku uwadze W. Rie-

wicza sprzed kilku stronic. W związku z zaatakowaniem 
„teorii granicy” powstała konieczność znalezienia nowe-
go sposobu rozgraniczania burżuazyjnej i socjalistycznej 
fantastyki. Przedtem sprawa była prosta: dzieło nie mówi 
o rzeczach realnie urzeczywistnianych – więc „buja w ob-
łokach”, nie ma wartości poznawczych, jest antyreali-
styczne. „Realnie” oznaczało „trwają badania w laborato-
riach”. Dopiero drugie kryterium stanowiła wierność za-
sadom marksizmu–leninizmu. Trzecie – innym naukom 
uznanym za prawowierne. Obecnie zaczął obowiązywać 
„wzlot marzenia”, zbyt wiele dziedzin przywrócono nauce 
(fizyka uznająca teorię względności, cybernetyka, gene-
tyka), by można było ryzykować oceny oparte na sympa-
tiach naukowych pisarzy. Aktualnym kryterium ideolo-
gicznej czystości utworu miała pozostać tylko wierność 
materializmowi dialektycznemu.

Marksistowska filozofia historii ujmuje dzieje ludzko-
ści jako bezustanny rozwój sił wytwórczych, oddziaływa-

90 Cyt. „Tëchnika – molodëžy” 1962/11, s. 6.
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jący następnie na zmianę form własności i dalej na całą 
sferę prawa, obyczaju, sztuki, religii i w ostatecznym roz-
rachunku – osobowość jednostek, pamiętając wszelako 
o pewnych elementach zmieniających się na tyle powoli, 
że wydają się być wieczne. Z tym liczyli się daleko nie 
wszyscy, ale natychmiast zauważono, że fantastyka za-
chodnia, jeśli nawet poważnie zajmuje się przyszłością, 
w kwestii zmian form własności i innych podstawowych 
instytucji społeczeństwa ma mało do powiedzenia.

I tak w spojrzeniu na fantastykę zaszedł zwrot 
o 180°. Kilka lat temu szkodliwe uleganie kapitalistycz-
nym ideologiom polegało na tym, że fantastyczne ele-
menty świata przedstawionego dzieła za mało były po-
dobne do elementów rzeczywistości realnej – teraz biada 
temu, u którego przyszłość jest zbyt do teraźniejszości 
zbliżona (oczywiście uwzględnijmy częściową zmianę 
przedmiotu fantazjowania: z wynalazków i technicz-
nych przedsięwzięć na społeczne). Dobrze, jeśli krytyk 
rzeczywiście mniej więcej trzymał się zasad marksizmu 
w ocenie, jak np. Władimir Dmitriewskij, który tak pisał 
w 1959 roku o młodzieżowej powieści W. Mielentiewa 33 
marca opisującej przygody pioniera przypadkowo prze-
niesionego w przyszłość:

Rejestratorka wezwana przez międzynarodową komisją 
uczonych badających „rozmrożonego” Gołubiewa przed-
stawia sobą idealny typ małego kancelaryjnego biurokra-
ty, dla którego ważna jest nie istota sprawy, ale forma jej 
zapisu (...). Po co sugerować swoim maleńkim czytelni-
kom, że za wiele, wiele lat, kiedy oni, ci czytelnicy, już do-
rośli, zakończą budowanie komunistycznego społeczeń-
stwa, będą kierować klimatem, korzystać z księżycowych 
kopalin itd., biurokratyzm – silny i agresywny jak rozple-
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niony na poboczu drogi łopuch, pozostanie jak piętno na 
ciele ludzkości91.
Niepomiernie gorzej było, gdy do dzieła brali się 

zapaleńcy rozciągający nową zasadę oceny na proble-
matykę osobowości bohatera, niepamiętający, że jeże-
li dialektyka mówi o wiecznej zmienności wszystkiego, 
to w sensie filozoficznym, a nie dla potrzeb praktycznej 
społecznej inżynierii. Oto wypowiedź jednego z dysku-
tantów „Newy”, W. E. Lwowa:

Jest jeszcze jedno nieporozumienie. Chcąc uniknąć mdła-
wej lukrowatości wyobraża się przyszłych ludzi jako ob-
ciążonych „przeżytkami świadomości”, które pozostały 
po poprzednich formacjach. Sądzę, że za lat dwadzieścia, 
kiedy będą stworzone podstawy komunizmu w naszym 
kraju, jakaś tam część „przeżytków kapitalizmu” może 
i zostanie. Powstaną może i nowe przeżytki. Ale interesuje 
mnie w tym momencie dojrzała faza rozwoju społeczeń-
stwa komunistycznego, kiedy ze wszystkimi i wszelkimi 
przeżytkami na zawsze będzie koniec. Nie mogą przecież 
przeżytki pozostawać wiecznie! Więcej, jestem głęboko 
przekonany, że jeszcze do końca tego stulecia na naszej 
planecie społeczna atmosfera oczyści się na tyle, że wszel-
kie dysharmonie – czy to w polityce, czy ekonomii, czy to 
w osobistym życiu ludzi – wymiecione zostaną żelazną 
miotłą historii (46, 168).
Lwow miał za „przeżytek” uczucie zazdrości o kobietę.

* * *
Myślenie podobnego rodzaju rozpowszechniło się na 
tyle, że każde ambitniejsze i artystycznie dojrzalsze dzie-
ło SF mogło mieć kłopoty w prasowym, krytycznym od-

91 Cyt. V. Dmitrevskij, Perestupaja porog buduščego, w: „O fantastike 
i priključenijach” seria 5 (dane bibl. – przyp. 83), s. 104–138, tu s. 119.
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biorze. Człowiek jest istotą złożoną, zło i dobro mieszają 
się w nim proporcjonalnie, bohater literacki bez skazy 
i zmazy, całkowicie do nas niepodobny, usuwa książką 
poza granice dobrej literatury. W przypadku radzieckiej 
SF przełomu dekad okazało się, że wszelkie działania 
mające podwyższyć jej literacki poziom mogą być, z ra-
cji koniecznego wówczas realizmu psychologicznego, za-
skarżalne. To samo dotyczyło języka. Argument „tak nie 
będą zachowywać się, myśleć, mówić... ludzie w Komu-
nizmie” paść mógł zawsze, jeśli bohaterowie „zachowy-
wali się, myśleli, mówili” jak my.

Strugackich to dotknęło; choć początkowo w stop-
niu ograniczonym, bo w latach 1957–1960 ich pisarstwu 
towarzyszyły dwojakiego rodzaju ambicje: psychologicz-
ne czy psychologiczno–socjologiczne (tu nie obeszło się 
bez kłopotów, gdy tylko ambicje ujawniły się wyraźniej) 
oraz popularyzatorskie, których realizowanie niekorzyst-
ne z tego względu, że pchało twórców w stronę mniej 
modnej fantastyki technologicznej – nie mogło jednak 
z natury rzeczy podlegać ocenie z doktrynalnego punktu 
widzenia, choć i to się przydarzyło.

* * *
Rękopis Krainy purpurowych obłoków oczekuje w wy-
dawnictwie, gdy w styczniu 1958 autorzy publikują 
w prasie opowieść Z zewnątrz, a latem opowiadania: 
Sześć zapałek i Odruch samorzutny. Druga połowa na-
stępnego roku przynosi dalsze: Próba „SCZ”, Zapomnia-
ny eksperyment, Indywidualne hipotezy i Klęska. Cały 
ten dorobek prócz Odruchu... uzupełniony o pozycję 
Głębokie poszukiwania, złożył się na tom Sześć zapałek 
(Moskwa 1960) i jest świadectwem naukowych i poli-
technicznych zainteresowań. Bracia na przedmiot popu-
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laryzacji upatrzyli sobie przede wszystkim cybernetykę: 
Jak będzie zachowywać się, „myśleć” robot zaprogramo-
wany tak uniwersalnie, by zdolny był do samodzielnych 
postępków (Odruch...)? Jak mógłby wyglądać całkowicie 
zautomatyzowany kosmiczny statek przeznaczony do 
badań, zbierania biologicznych okazów na wielu plane-
tach, wysłany przez potężniejszą od naszej cywilizację 
i jaki mogłyby mieć przebieg jego odwiedziny na Ziemi 
(Z zewnątrz)? Jakie urządzenia wykorzystywać się bę-
dzie dla pierwszego zwiadu na planetach, o których za-
wczasu nic pewnego powiedzieć się nie da (Próba „SCZ”)? 
Odpowiadając na takie pytania, Strugaccy dołączyli do 
międzynarodowej plejady znawców robotyki, stając się 
jednymi z nielicznych prekursorów tematu w ZSRR92.

Zapomniany eksperyment i Indywidualne hipotezy 
spekulowały na teorii względności. Pierwsze wysuwa-
ło ideę spojrzenia na czas jako na proces materialny, 
któremu towarzyszą kumulacja i wyzwalanie energii. 
Drugie było historią ilustrującą odwrócenie „paradoksu 
bliźniaków”. Głosi on, że przy szybkości bliskiej szybko-
ści światła na pokładzie statku kosmicznego przemijają 
lata, podczas gdy na Ziemi – dziesięciolecia. Strugac-
cy rzucili myśl, że przy locie z podświetlną prędkością 
i stałym przyspieszeniem sytuacja by się odwróciła, i za-
prezentowali odpowiednią historię o kosmonaucie i jego 
ukochanej. 

Klęska mówiła o fantastycznej „embriomechanice”, 
wypróbowywaniu tzw. „jaja”, z którego w zależności od 
programu rozwinąć się może dane urządzenie, czy np. 

92 B. Ljapunov w tekście Novye dostiženija tëchniki i sovetskaja na-
učno–fantastičeskaja literatura, w: „O fantastike i priključenijach” se-
ria 5 (jak wyżej), s. 183–220, naliczył tylko cztery opowieści i opowia-
dania cybernetyczne prócz wymienionych. 
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budynek. W Edenie (1959) Lem nazwał coś podobnego 
„mechanicznym hormonem”. Głębokie poszukiwania 
opisywały podwodne łowy na wielkiego kalmara czynią-
cego szkody w hodowlach wielorybów, który to pomysł 
zapożyczono chyba od Artura Clarke’a93 – powieść Kow-
boje oceanu (The Deep Range, 1957) mogła wpaść w ręce 
Arkadijowi. Sześć zapałek poruszało zagadnienia pa-
rapsychologii. Do tej grupy należy zaliczyć i opowiada-
nie Wypadek nadzwyczajny (gdzie mowa była o niebiał-
kowym życiu) z książeczki Droga na Amalteę. Opubli-
kowana również w 1960 r., zawierała oprócz opowieści 
tytułowej, kontynuującej przygody bohaterów Krainy... 
i Wypadku..., dwa jeszcze, dziejące się w podobnej sce-
nerii, „kosmiczne” opowiadania (Noc na Marsie, Prawie 
tacy sami) o mniej politechnicznym charakterze, napisa-
ne – jak i cala reszta prozy tomu – najprawdopodobniej 
później niż utwory z Sześciu zapałek.

Zawartość Sześciu zapałek cierpi na typowe dla fan-
tastyki technologicznej niedostatki, związane z trudno-
ściami z wprowadzeniem popularyzowanego materiału, 
choć przyznać trzeba, iż Strugaccy starali się urozma-
icać językowo oraz uzasadniać przebiegiem akcji każdo-
razowy akt wykładu, jak najrzadziej korzystając z usług 
opowiadacza, ale mimo wybiegów momenty wyjaśniania 
otwierających się przed uczestnikami wydarzeń zagadek 
tak czy owak stanowią różnorodne realizacje jednego 
schematu: zorientowany w naukowej lub inżynieryjnej 
problematyce specjalista przystępnie tłumaczy zagad-

93 W Kowbojach oceanu również jest epizod łowów na ogromnego gło-
wonoga. Z tym że tu łowy są bezkrwawe, zwierzę zostaje uśpione i wy-
ciągnięte na powierzchnię. Ciekawe, że i bohaterom Strugackich wpada 
do głowy coś podobnego, ale ich łódź ma za małą moc.
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nienie zainteresowanemu profanowi, bo schemat ten 
odzwierciedla jedynie możliwy w popularnonaukowej 
beletrystyce stosunek czytelnika i autora.

Fabuły najczęściej nawiązywały do powszechnie 
stosowanych wzorców literatury popularnej: naukowcy 
przedzierają się ku silnikowi czasowemu poprzez izolo-
waną strefę pozostałości po dawnym jądrowym wybu-
chu pełną mutantów i dziwnych zjawisk fizycznych; in-
spektor (ale nie policji, lecz Urzędu Ochrony Pracy) pro-
wadzi śledztwo w sprawie tajemniczego wypadku w Cen-
tralnym Instytucie Mózgu; statek kosmiczny staje się 
obiektem „inwazji” niebiałkowych istot, żywiących się 
powietrzem „much”, i kosmonauci zwalczają je... Lecz 
równocześnie wlókł się za opowiadaniami cień struktur 
literatury produkcyjnej; przeprowadzany eksperyment 
czy dane odkrycie tai w sobie niezwykłe możliwości, jest 
przełomem w dziejach dziedziny naukowej czy przemy-
słowej, co zaznacza się w wizjach w rodzaju: 

Wyobraźcie sobie fabrykę bez kotłów i maszyn. Gigantycz-
ne insektaria, w których z niesłychaną prędkością płodzą 
się i rozwijają miliardy naszych much. Surowcem jest po-
wietrze. Setki ton nieorganicznej celulozy dziennie. Papier, 
tkaniny, okrycia... (II, 141).
Podobnie tkwiły jeszcze w tych opowiadaniach reszt-

ki militarnej atmosfery Krainy..., ale już tylko z rzadka 
pełniły w nich ważniejsze funkcje. Częściej dryl, bojowy 
nastrój przejawiał się w drobnych szczegółach: komen-
dach, odpowiedziach „Tak jest!” itp.

Popularyzatorstwo lub popis spekulatywnego myślenia 
nie wyczerpywały jednak ambicji pisarzy. Każdy z utworów 
Sześciu zapałek prezentował oprócz technologicznego pro-
blem natury psychologicznej lub moralnej, przy czym nie 
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wiadomo dzisiaj, na który z nich czytelnik winien był osta-
tecznie zwrócić baczniejszą uwagą. Charakterystyczne, że 
wznawiając w 1986 r. część tych opowiadań (zob. poz. bibl. 
XV), pisarze pousuwali większość opisów techniki, pozo-
stawiając bez zmian lub poszerzając fragmenty dotyczące 
drugiej sfery zainteresowań. Że zaś trudno podejrzewać 
mających światową sławę i mało czasu twórców o przera-
bianie po latach młodzieńczych maszynopisów, pojawia sią 
podejrzenie, czy nie oddali teraz do druku „poprawionych” 
niegdyś przez redakcję wersji pierwotnych. 

Opowiadania Sześć zapałek i Zapomniany ekspe-
ryment kontynuują prezentację „konfliktów w Komuni-
zmie”, nawiązując do Krainy purpurowych obłoków i – 
bardziej wyraźnie – do Mgławicy Andromedy. Mven Mas, 
jak już wspomniałem, przeprowadził tragicznie zakończo-
ny eksperyment bez zezwolenia. Bez złych intencji... nie 
zawiadomił Rady, bo wiedział, że ze względu na ryzyko 
zaleci odłożenie doświadczenia do czasu budowy potęż-
niejszych instalacji, a nie chciał czekać. Jego stanowisko 
nie wypływało z osobistych ambicji czy uprzedzeń, rów-
nież działał dla ogólnego dobra i nikt za Mvenem Masem 
nie stał. Podobny „konflikt między dobrym a lepszym”94, 

94 Nie przypadkiem używam terminu łączącego się z „teorią bezkonflik-
towości”, a więc z bardzo ortodoksyjnym socrealizmem. Że taki sposób 
myślenia nie był braciom wtedy obcy, świadczy następująca wypowiedź 
Arkadija: W radzieckiej, a i w zagranicznej fantastyce o człowieku przy-
szłości pisze się jeszcze bardzo mało. Jaki on będzie, ten człowiek? Rzecz 
jasna pozbawiony będzie takich przeżytków przeszłości, jak pazerność, 
egoizm, zawiść. Za to w pełni ujawnią się jego duchowe możliwości. 
W związku z tym zadania pisarzy–fantastów – jakkolwiek by się to dziw-
nym zdało – ulegają skomplikowaniu. Jak na przykład pokazać konflikt 
między ludźmi przyszłości? W jakiej formie konflikty te będą się przeja-
wiać? Zapewne u ich źródeł ciągle jeszcze tkwić będzie ta sama walka 
– ale już nie walka dobra ze złem, ale. . . dobra z dobrem. (...) Po której 
więc stronie będą sympatie autora? (48, 11).
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tj. starcie uzasadnionego entuzjazmu i równie uzasadnio-
nej ostrożności ludzi dążących ku temu samemu celowi 
i niereprezentujących (jak to było w Krainie..., jak również 
w całym gatunku powieści produkcyjnej) przeciwstaw-
nych społecznych sił, ilustrowało śledztwo wokół wypad-
ku w Instytucie Mózgu: – Prowadzący badania nauko-
wiec, gdy zorientował się, że naświetlanie mózgu nowym 
rodzajem promieni wywołuje u doświadczalnych zwierząt 
przedziwne zdolności, nie mogąc się dowiedzieć od nich, 
co czują – sam poddał się napromieniowaniu i w końcu, 
eksperymentując dalej, „podźwignął się”, próbując pod-
nieść wzrokiem sześć zapałek. Dyrektor i pracownicy In-
stytutu mają go za bohatera – inspektor ma inne racje:

Wspaniałe czasy. Dobre czasy. Czwarte pokolenie komuni-
stów. Śmiali, odważni ludzie. Jak przedtem nie są zdolni, 
by dbać o siebie, ba, z każdym rokiem coraz śmielej idą 
w ogień i trzeba ogromnej pracy i wysiłku, by ten ocean 
entuzjazmu utrzymać w ramach mądrej ekonomii. Nie po 
trupach swoich najlepszych przedstawicieli, lecz po śla-
dach potężnych maszyn i najdokładniejszych przyrządów 
powinna iść ludzkość do panowania nad przyrodą. I nie 
tylko dlatego, że żywi mogą zrobić o wiele więcej aniżeli 
martwi, ale dlatego, że najcenniejszy w świecie jest Czło-
wiek (III, 133).
Wbrew zwyczajowi socrealistycznej literatury kon-

flikt, mimo słownego zwycięstwa inspektora, tak na-
prawdę nie zostaje rozstrzygnięty. W zakończeniu auto-
rzy „mrugają” do czytelnika, wspominając, że i inspek-
tor w młodych latach dał się ponieść niecierpliwości. 
Tym sposobem starcie poglądów podsumowywuje wy-
baczający znak zapytania podkreślający nieantagonizm 
konfliktu.
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Natomiast do postawienia istotnego, niedającego się 
zbagatelizować moralnego problemu zbliżyli się Strugac-
cy w opowiadaniu Próba „SCZ”:

Po odbiór robotów niespodziewanie przyjeżdża sam 
Anton Bykow (wnuk Aleksieja), kapitan gotującego się do 
międzygwiezdnej podróży statku, i proponuje jednemu 
z programistów – Akimowowi – udział w wyprawie. Niepi-
sany kodeks ludzi komunizmu nie bierze pod uwagę moż-
liwości odmowy i Akimow zgadza się, mimo że nigdy nie 
liczył się z podobną możliwością, a na dodatek planował 
właśnie rozpoczęcie spokojnego, rodzinnego życia u boku 
małżonki, którą musi teraz na zawsze porzucić. Dramat 
Bykowa – to dramat odpowiedzialności i władzy. On wie, 
że Akimow jest jedynym możliwym kandydatem i że pro-
pozycją łamie mu życie, lecz również nie ma wyjścia.

W ostatnio opublikowanej edycji na tym tragicz-
nym rozwiązaniu rzecz się kończy. Niestety, w wersji 
z 1960 roku, gdzie Bykow zgadza się gładko na zalicze-
nie w skład załogi i żony, problem de facto postawiony 
nie został, a zagadnienie ciężaru i odpowiedzialności 
władzy znikło, więc Próba... pozostała opowiadaniem 
technologicznym. I jeśli w ogóle myśleli wówczas Stru-
gaccy o jakimś buncie wobec norm kierunku, o re-
zygnacji z zasady happy endu, to im nie zezwolono. 
A może nie myśleli?95 A zresztą obojętne jest dzisiaj, czy 
presja, której się poddali, pochodziła od redaktorów, 
czy tkwiła wewnątrz nich samych.

95 Uwaga Borisa Strugackiego: Oczywiście że nie myśleliśmy. O ile pamię-
tam, to opowiadanie nas interesowało tylko ze względu na naukowo–fan-
tastyczne pomysły na temat tego, jak roboty będą oswajać przestrzeń. 
Wszystko inne – to typowe architektoniczne ozdobniki [tu i dalej: Uwagi 
w moim przekładzie wg maszynopisu w moim posiadaniu; pierwodruk 
w ramach tekstu: W. Kajtoch, Ze strugackianów. Fragmenty większej ca-
łości, „Tygiel. Kwartalnik Elbląski” nr 1/38, 2005, s. 58–67, tu s. 60–64].
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* * *
Tym, co stanowiło w utworach z Sześciu zapałek, 
a zwłaszcza z Drogi na Amalteę dowód rozwoju pisar-
skiego kunsztu braci, było skupienie się na kwestiach 
duszoznawczych: reakcji na niebezpieczeństwo i psy-
chologii bohaterskiego czynu.

Już w prasowym debiucie zaangażowani fantaści 
sprawili wrażenie, że – wyjąwszy opisy techniki – naj-
bardziej interesowało ich to, co i każdego pisarza–re-
alistę, w najczęstszym u nas tego terminu znaczeniu, 
pisarza–psychologa. Z zewnątrz, „opowieść w trzech 
opowiadaniach”, pokazywała historię „odwiedzin” rela-
cjonowaną z trzech punktów widzenia:

– grupy oficerów znajdujących podczas turystycz-
nej wycieczki leżącego na pustkowiu mężczyznę – ko-
smicznego „podróżnika na gapę”, jak się to później oka-
że (opowiadanie z osobna wzięte jest przy tym prostym, 
bezpretensjonalnym epizodem z życia prowincjonalnego, 
dalekowschodniego garnizonu),

– archeologa, który zobaczywszy zwiadowczy auto-
mat przybyszów, potężnie się przestraszył,

– innego archeologa – ów, gdy znalazł się na lądo-
wisku kosmitów, zdecydował się na czyn bezpreceden-
sowy: przeniknął do automatycznego statku–lądownika, 
aby nawiązać kontakt z tymi, którzy go wysłali.

Drugi większy utwór – tytułowa opowieść zbioru, tj. 
Droga na Amalteę, której bohaterami byli o dziesięć lat 
starsi: Bykow, Krutikow, Jurkowski, Dauge, oraz dwu 
młodych kosmonautów, ukazywała sytuację następują-
cą: Statek śpieszący z żywnością dla zagrożonej głodem 
stacji na księżycu Jupitera (następny relikt powieści 
produkcyjnej – zawiązanie akcji na motywie przemysło-
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wej awarii), już orbitując wokół planety, wpada w rój me-
teorytów i z uszkodzonym napędem tonie w atmosferze 
olbrzyma. Wszystkim grozi śmierć, tylko za cenę najwyż-
szego wysiłku załoga i pasażerowie unikają wyroku losu. 
I znowu Strugackich interesują reakcje i stany psychicz-
ne. By jak najlepiej je oddać, wypróbowywują w obydwu 
opowieściach najrozmaitsze pisarskie techniki:

– Np. monologu wewnętrznego;
Wtedy Jurkowski zamknął oczy. Żyć – pomyślał. Żyć dłu-
go, żyć wiecznie. Chwycił się obydwiema rękami za głowę 
i skrzywił. Ogłuchnąć, oślepnąć, oniemieć, tylko żyć. Tyl-
ko czuć na skórze słońce i wiatr... i przyjaciela obok. Ból, 
bezsilność, smutek. Jak teraz. Z siłą szarpnął za włosy. 
Choćby jak teraz, ale zawsze (II, 60–61).
– Albo metaforycznego opisu;
Zacząłem myśleć, rekonstruować fakty – jeśli można ten 
bezsens nazwać faktami – i wreszcie doszedłem do wnio-
sku, że najpewniej znalazłem się w gigantycznym hanga-
rze międzygwiezdnych statków (...). Zupełnie zapomniałem 
o wszystkich nieprzyjemnościach, o swoim fantastycznym 
położeniu i zachowywałem się jak spóźniony gość, który 
zaplątał się wśród cudzych palt w nieoświetlonym przed-
pokoju. Pamiętam, że nawet kląłem pod nosem, pomstując 
na niegrzeczność niegościnnych gospodarzy gwiazdolotu 
(XX, 24–25).
– Ewentualnie sugerowania opisem zewnętrznego 

wyglądu podmiotu, krótkim dialogiem, wtrąconą uwagą 
narratora – stanów psychicznych tak dramatycznych, 
skomplikowanych, że nazwać wprost, lub nawet przeno-
śnie ich scharakteryzować się nie da – co wprowadzało 
pewne podobieństwo do rozrywkowej prozy wychowa-
nych na psychologii behawiorystycznej Amerykanów.
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W przedziale medycznym Mollnar, sapiąc przez nos z bólu, 
smarował się tłustą, taninową maścią. Miał czerwoną, 
łuszczącą się twarz i czerwone, łuszczące się ręce. Zoba-
czywszy Bykowa, powitalnie uśmiechnął się i głośno za-
śpiewał piosenkę o jaskółkach: prawie że się już uspokoił. 
Jeśliby nie zaśpiewał o jaskółkach, Bykow mógłby pomy-
śleć, że uspokoił się naprawdę. Ale Mollnar śpiewał głośno 
i starannie od czasu do czasu sycząc z bólu (II, 47 – reak-
cja na wiadomość o pewnej zagładzie statku).
Zabiegi powyższe miały swoje konsekwencje dla fi-

lozoficznego wydźwięku koncepcji osobowości postaci. 
Wskazywały na jej elementy niejednoznaczne, irracjo-
nalne, których istnienia nie uznawały teorie socjalistycz-
nego realizmu – wedle nich człowiek nie ma tak wiele 
tajemnic. I jeśli ostatecznie nie dziwi, że nikt nie miał 
pretensji do Z zewnątrz (po pierwsze Sześć zapałek opu-
blikowane w wydawnictwie dla dzieci krytyka pominęła 
milczeniem, a po drugie bohaterski „gapowicz”, człowiek 
współczesny, odległy jeszcze od ideału, miałby być może 
prawo do niewielkich dziwactw), to trudno zrozumieć, 
dlaczego nie podchwycono kwestii w atakach na Drogę 
na Amalteę. Zwłaszcza że Strugackim nie uszło na su-
cho „przestępstwo” o wiele mniejszego kalibru. 

Nieraz próbowałem przedstawić sobie Człowieka Przy-
szłości – pisał w periodyku „Litieratura i żyzń” przedsta-
wiciel „głosu narodu”, czytelnik–recenzent – w wyobraź-
ni pojawiały się obrazy ludzi wysokiej kultury, zakocha-
nych w nauce i równocześnie kochających i rozumiejących 
sztuką. Przeczytałem (...) „Drogę na Amalteę” i teraz już 
na pewno wiem, kim jest bohater przyszłych wieków. 
Człowiek XXI wieku ma w kieszeni informator technicz-
ny i słowniczek pitekantropa. Oto jak rozmawia z załogą 
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gwiazdolotu jego kapitan: „Wiecie co, planetolodzy... Idźcie 
do diabła!” (...) A w ogóle to słowo „diabeł” jest jednym 
z bardziej powszechnych w przyszłości. Posługują się nim 
prawie wszyscy wykształceni ludzie 
– kontynuował niezadowolony czytelnik, tym spo-

sobem wskazując zapewne na niewątpliwy ideologiczny 
błąd Strugackich dopuszczających – jego zdaniem – myśl 
o utrzymaniu się w XXI wieku „religijnych przesądów”. 
Zakończenie również było interesujące: 

Chciałoby się szczerze podziękować redaktorce wydaw-
nictwa „Młoda Gwardia” B. Klujewej, która nie tknąwszy 
swym wymagającym ołówkiem tych i innych samorodnych 
wyrażeń pozwoliła autorom owiać nas żywym tchnieniem 
przyszłości (109). 
Drugi obrońca ideału, autor listu do innej redakcji 

napisał jaśniej: 
Zaznajomiwszy się z fantastycznonaukowymi opowia-
daniami i opowieścią A. i B. Strugackich, dochodzimy do 
smutnego wniosku, że ludzie przyszłości to zupełnie nie 
są przodujący ludzie, to ludzie, których niedostatków ani 
czas, ani wychowanie nie poprawiły. Posłuchajcie, jak mó-
wią bohaterowie powieści: „Nie wrzeszcz na nią koźle – 
krzyknął atmosferyczny fizyk Potapow”. „Zechce żreć, to 
przyjdzie”, (...) „ma taką szczególną mordę”. Bohaterowie 
nazywają się nawzajem „bestiami”, „leniami” (110). 
Od razu dodaję, że wszystkie „mocniejsze” słówka ko-

respondent wyrwał z kontekstu, najczęściej żartobliwego. 
Widać, że nawet tak nieznaczne, jak sięgnięcie do 

słownictwa potocznego, „wychylenie się” poza szybko 
kształtującą się normę, w tak delikatnym, jak „człowiek 
Komunizmu” temacie, spotykało się z ostrym potępie-
niem i to bynajmniej nie półanonimowych „czytelników”, 
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ale drukujących powyższe notatki redakcji, więc i insty-
tucji stojących za nimi. Można sobie wyobrazić iryta-
cję braci. Ich pracy towarzyszył wszak identyczny jak 
u (w żaden sposób nie zasługujących na podobne pre-
tensje) kolegów, cel główny. Jak przekonują późniejsze 
wypowiedzi Strugackich96, w których szczerość wątpić 
nie mam prawa, najpoważniej zależało im w tym czasie 
na skonstruowaniu prawdziwego obrazu komunistycz-
nej przyszłości i żyjących wówczas ludzi. Dążenie ku 
psychologicznej analizie swojego współczesnego bynaj-
mniej z artystyczną futurologią nie miało być sprzeczne, 
na mocy następującego rozumowania:

Istnieje wspaniała książka „Mgławica Andromedy”. Są 
w niej ludzie. Ludzie ci wielu się nie podobają i nie tylko 
dlatego, że zazwyczaj nie są podobni do tych, których się 
widzi wokół nas, lecz również i dlatego, że nie są podobni 
do tych, których chcielibyśmy zobaczyć. Okrążeni jesteśmy 
realnymi ludźmi. Są źli, są dobrzy. Są ludzie, których na-
zywamy szczególnie miłymi, szczególnie dobrymi. Mówimy 
o nich, że są utalentowanymi, szczególnie uduchowionymi 
ludźmi. A w przyszłości ludzie tacy uważani będą za naj-
normalniejszych. Biegun utalentowania, biegun genialno-
ści przesunie się o wiele wyżej. I jeśli wziąć pod uwagę 
odcinek czasu rzędu dwustu, trzystu lat, to gros ludzi skła-
dać się będzie z tych, którzy dzisiaj wydają się wyjątkami 
od reguły.
Oto podstawowa, wyjściowa myśl, którą kierujemy się w na-
szej pracy. (...) Staramy się wyobrażać ludzi, których widzi-
my. Przyszło mi już bywać z nimi w ekspedycjach, służyć 
w armii. Naszym marzeniem jest przenieść wizerunki najlep-
szych ludzi współczesności w przyszłość (46, 171–172).

96 Np. ta cytowana wyżej, por przypis 94.
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Ta niesłychanie optymistycznie zapatrująca się na 
możliwości wewnętrznego doskonalenia się ludzkiej 
jednostki i społecznego postępu wypowiedź pochodzi 
z cytowanej już dyskusji w „Newie” z 1962 roku, a więc 
z okresu już po ukończeniu Stażystów, powieści Stru-
gackich, która rozpoczyna nowy, samodzielniejszy roz-
dział ich twórczości. Ale, jeśli uwzględnić, że – jak i cała 
reszta powojennych i wcześniejszych literatów Związku 
Radzieckiego – pisarze nasi wychowani byli na dialek-
tyce i świetnie znali zacierającą pojęcia teraźniejszości 
i przyszłości teorię socjalistycznego realizmu, to powyż-
sze słowa uznać można za wyraźniejsze wypowiedzenie 
myśli o rok wcześniejszej, a zawartej w odpowiedzi na 
ankietę „Sowietskiej kultury”. Pytanie ankiety brzmiało: 
Po locie Gagarina co uważacie za fantazję?:

Fantasta dziś, jak i wcześniej, może pisać o czym chce, 
a nawet jest do tego zobowiązany. Pomysłów zawsze bę-
dzie nieskończenie wiele. Ale wszystkie te idee okażą się 
kiedyś zwykłymi i codziennymi. Dlatego że człowiek zwykł 
dążyć do wiedzy, dlatego że zawsze byli, są i będą ludzie 
przemieniający fantazję w realność. I jeśli fantasta chce 
stworzyć cokolwiek rzeczywiście pożytecznego, powinien 
pisać przede wszystkim o tych ludziach. O ludziach praw-
dziwych. O takich, jak Jurij Gagarin, i tych, którzy siłą 
wiedzy i upartą pracą dali ludzkości możliwość dokonania 
skoku w kosmos (45).

* * *
Pisali tak Strugaccy albo tuż po rozpoczęciu prac nad 
Stażystami, albo tuż przed. Straciwszy – widać – serce 
dla propagandy pomysłów naukowo–technicznych. Nie 
ma w tym nic zaskakującego, jako że ukończyli właśnie 
książkę Powrót.Południe XXII wiek (praca nad nią zajęła 
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im rok 1960)97, w której pomieścili olbrzymią ich liczbę. 
Cel główny tego pisarskiego wysiłku był zresztą poważ-
niejszy. Autorzy dali się ponieść ogólnemu entuzjazmowi 
i postanowili wykonać zamówienie mecenasa, pokonku-
rować z Mgławicą Andromedy, zaprezentować własną 
wizję komunizmu.

Powrót. Południe, XXII wiek, określane przez auto-
rów jako „opowieść”, formalnie stanowiło cykl 19 opo-
wiadań pogrupowanych w trzy części. Łącznikiem były 
przede wszystkim postacie; w opowieści relacjonowano 
kolejne epizody z życia Siergieja Kondratiewa i Jewgie-
nija Sławina, kosmonautów roku 2017, znanych nam 
z dwu opowiadań dołączonych do Drogi na Amalteę, któ-
rzy – przekroczywszy z wielką szybkością jakąś czaso-
przestrzenną barierę – wracają na Ziemię w roku 2119, 
blisko wiek po przewidywanym terminie. Aklimatyzują 
się teraz w nowej rzeczywistości i poznają nowy świat, 
a wraz z nimi czytelnik. Ich losom poświęcona jest 
większość części pierwszej – Powrotu. Bohaterami po-
zostałych są głównie ludzie współcześni XXII wiekowi. 
Czwórka chłopców z jednego pokoju szkoły–internatu: 
Gienadij Komow – „Kapitan”, Pol Gniedych, Aleksander 
Kostylin i Michaił Sidorow zwany Atosem; epizody z ich 
życia pozwalają dobrze się zapoznać ze społeczeństwem 
przyszłości, jego moralnymi i innymi problemami – z Do-
brze urządzoną planetą (nazwa drugiej części) Ziemią 
i poznanym Kosmosem, na przestrzeni półwiecza, bo 
chłopcy dorośleją. Można by powiedzieć, że starzeją się, 
gdyby nie 120–letnia, normalna wówczas długość życia 
człowieka. W kilku opowiadaniach występuje również 

97 Polski czytelnik zna tylko jej późniejszą wersję pt. Południe, XXII wiek, 
w swojej pracy korzystałem jednak z wersji pierwotnej.
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kosmonauta–szturmowiec niezwykłej odwagi i ostrożno-
ści, prawy, uczciwy, dobroduszny i śmieszny, posiada-
jący niesamowitą intuicję, autorytet i liczne dziwactwa 
Leonid Gorbowski.

Nową powieść łączą z Sześcioma zapałkami na-
wiązania do przedstawianych tam bohaterów i faktów. 
Dwa opowiadania, Głębokie poszukiwania i Klęska, we-
szły do Powrotu po niewielkiej kosmetyce. Co więcej, 
w przeważającej większości powieściowych epizodów 
zastosowano ten sam co w utworach ze zbioru arty-
styczny chwyt: akcja obraca się wokół technicznego 
urządzenia, wynalazku lub naukowego odkrycia, pod-
czas gdy wprowadzany przy okazji „ludzki” wątek po-
rusza problematykę dorzucającą cegiełkę do tematu: 
człowiek przyszłości, jego moralność i umysłowość oraz 
społeczeństwo, w którym żyje. Przyczyn takiego stanu 
rzeczy dojść trudno. Czy z punktu widzenia prawideł 
kompozycji i techniki pisarskiej nie wyobrażali sobie 
jeszcze Strugaccy innego utworu niż fantastyczno–pro-
dukcyjny, tzn. czy opis techniki lub produkcyjne pery-
petie ciągle wydawały im się jedynym możliwym mate-
riałem fabuły i akcji dzieła SF bez względu na to, jakie 
problemy chcieliby nad nimi nadbudowywać? A może 
ich umiejętność prowadzenia psychologicznej analizy 
nie rozwinęła się jeszcze na tyle, by myśli i pełne tre-
ści postępki jednostek zajmowały całą „przestrzeń in-
formacyjną” utworu? Może sądzili, że elementy fanta-
stycznego świata Powrotu wciąż wymagają wyjaśnień, 
tłumaczeń, opisów? W każdym razie stronice zapełniły 
– obok wydarzeń – urządzenia, aparaty, nowo odkry-
wane zjawiska i fantastycznonaukowe fakty, w których 
natłoku gubiła się poważniejsza myśl.
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Czego tam nie było! – Wędrując ruchomymi droga-
mi bez pośpiechu i niewygód zwiedzić można było każde 
miejsce planety (od strony ekonomicznej nonsens, ale 
dobrze ilustrujący hasło „Wszystko dla dobra człowie-
ka”); ogromne farmy hodowały wytworzone genetyczną 
sztuką potwory – „mięsne krowy”; hodowano również 
wieloryby. I dalej: olbrzymi komputer „Kolektor Roz-
proszonej Informacji” mogący z pozacieranych „infor-
macyjnych śladów” rekonstruować obrazy przeszłych 
wydarzeń, w rodzaju walk dinozaurów; pierwsza próba 
„unieśmiertelnienia” człowieka poprzez zapis zawarto-
ści informacyjnej jego mózgu; prowadzone z pomocą 
parapsychologicznie uzdolnionych „readerów” poszu-
kiwania równoległych światów; biologiczna cywilizacja 
na dalekiej Leonidzie; szturmowanie planety Włady-
sławy w poszukiwaniach ruin miast kosmitów; pierw-
sze, niezbyt fortunne kontakty z mieszkańcami innych 
światów; przyszła szkoła, znajoma embriomechanika. 
Wymieniłem tylko te techniczne, socjologiczne, kosmo-
logiczne i inne pomysły, wokół których – jeśli nie me-
rytorycznie, to pod formalnym, kompozycyjnym wzglę-
dem – „kręci” się akcja epizodów. A co dopiero mówić 
o dziesiątkach wynalazków technicznych i społecznych 
wchodzących w skład fantastycznego tła, mimochodem 
opisywanych? Miast wyliczać, sensowniej będzie sku-
pić się na głównych konturach przyszłego świata i ce-
chach żyjącego w nim człowieka, jako że o stworzenie 
całościowej wizji najprawdopodobniej w ostatecznym 
rozrachunku braciom szło. Nie obejdzie się tu bez na-
wiązań do książki Jefremowa i ówcześnie propagowanej 
teorii komunizmu stanowiących istotny kontekst wy-
stąpienia Strugackich.



128 Wojciech Kajtoch

* * *
Wymienione w definicji komunizmu podanej na XXII 
Zjeździe w 1961 r.98 warunki i cechy komunizmu po-
dzielić można na grupy:

– warunków ekonomicznych, które zapewnić ma 
rozwój sił wytwórczych (m.in. cybernetyki i automatyki) 
tak potężny, aby zalały ludzkość powszechnie dostępne 
dobra;

– następstw społecznych (likwidacja warstw i klas, 
zastąpienie państwa samorządem opartym na samody-
scyplinie);

– konsekwencji przemian ekonomicznych i ustro-
jowych dla życia jednostek (wszechstronny rozwój każ-
dego, wykształcenie się w ludziach naturalnej, mocnej 
potrzeby pracy).

Ostatnią grupę zagadnień i definicja, i zapewne inne 
oficjalne dokumenty naświetlały najskąpiej, a w ogóle 
stworzyć sobie na ich podstawie konkretne wyobrażenie 
przyszłego życia mógł na pewno nie każdy. Stąd i gwał-
towne zainteresowanie odpowiednich czynników gatun-
kiem SF, na które Strugaccy i inni odpowiedzieli z goto-
wością, jako że wykonywanie zadań ilustratorskich nie 
należy do czynności szczególnie trudnych. Oto np., jak 
radzono sobie z zobrazowaniem życia w obfitości dóbr, 
opisem zachowania człowieka pozbawionego poczucia 
własności (rzeczy, których jest pod dostatkiem, nie trze-
ba gromadzić).

Jefremow w Mgławicy... zilustrował psychologicz-
no–obyczajowe następstwa dobrobytu epizodem prze-
prowadzki Dara Wiatra. Ów, wiedząc, że gdziekolwiek 

98 Przytoczono ją powyżej, w kalendrium rozpoczynającym rozdział 
w punkcie: 1961/Październik.
 



129W służbie propagandy

się znajdzie, dostanie do dyspozycji wszystko, co mu 
potrzeba, zmieniając mieszkanie brał z sobą jedynie 
osobiste fotografie, pamiątki. Strugaccy wprost przeję-
li ten motyw, uzupełniając go bardziej oryginalnym po-
mysłem, tzw. „linią dostawy” dostarczającą do mieszkań 
produkty żywnościowe na tej samej zasadzie, na jakiej 
działają bezpłatne wodociągi.

Ponadto liczne w obydwu powieściach momenty 
przypominają, że obfitość będzie w stanie podarować 
ludziom wolność od starań o chleb powszedni, więc 
wolny czas, a postęp techniczny i naukowy poprawi ich 
zdrowie i przedłuży życie (Jefremow pokładał nadzieje 
w rozwoju lecznictwa, Strugaccy wymyślili „bioblokadę” 
– uniwersalną szczepionkę nieskończenie potęgującą 
obronne siły organizmu), zwolni wszystkich od nieprzy-
jemnej, nudnej, fizycznej pracy, pozostawiając jedynie 
umysłową i twórczą (Strugaccy nasycili swój świat ro-
botami, we wcześniejszej Mgławicy... jest ich mniej, a za 
to więcej automatycznych fabryk). Komunizm jednak do 
bogactwa i nowoczesności bynajmniej się nie ogranicza.

Komunizm nie jest też jedynie zniesieniem klas spo-
łecznych, tzn. podziału na właścicieli środków produkcji 
i wyzyskiwanych. Ma być on, zgodnie z prawami dia-
lektyki, „zaprzeczeniem zaprzeczenia”, następującą po 
antytezie i tezie syntezą, a więc odbywającym się na nie-
skończenie wyższym cywilizacyjnie i technicznie pozio-
mie powrotem do pierwotnego bytowania, kiedy to ludzie 
– mimo że marli z głodu – byli sobie równi, uniwersal-
ni (każdy umiał to wszystko, co potrafiła cała ludzkość) 
i – choć nieomal całkowicie bezradni wobec przyrody – 
wolni od narzuconych później samym sobie ograniczeń. 
Wyrzekając się pradawnej równości i swobody, człowiek 
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zorganizował się następnie do walki z naturalnym śro-
dowiskiem i walka ta, jak wydawało się radzieckim ide-
ologom przełomu pięćdziesiątych i sześćdziesiątych lat, 
już, już zbliża się ku ostatecznemu zwycięstwu. Jeszcze 
tylko jedno pokolenie...! W zasadzie już jest wygrana...

Celem jest więc wyzbycie się tego, co spełniło już 
swoją rolę, z niezbędnego narzędzia zmieniło się w kaj-
dany: społecznych nierówności, podziałów, specjalizacji 
produkcyjnych, społecznych i ekonomicznych ról, całej 
społecznej, politycznej, obyczajowej i kulturalnej nadbu-
dowy, aby nieskończenie potężniejszymi wrócić w przed-
historyczny „wiek złoty”, stworzyć jak gdyby ogólnoziem-
ską plemienną wioskę lub rozciągnięte na cały świat, 
z automatami zamiast niewolników, Peryklesowe Ateny. 
A więc całkowita zmiana warunków życia, struktury 
społeczeństwa, obyczajów i osobowości ludzi. Co za pole 
do popisu dla fantasty! Na przykład system instytucji 
i sposoby sprawowania „władzy”.

Jefremow, któremu bardzo zależało na jasnym przed-
stawieniu poglądów pod tym względem, zdecydował się, 
wzmacniając tym samym komponent utopijny powieści, 
na bezpośredni opis w wykładzie jednej z bohaterek:

Veda poprosiła o kijek i narysowała na piasku koła przed-
stawiające główne instytucje kierownicze. – Mamy tu 
w centrum Radą Ekonomiki. Przeprowadźmy od niej pro-
ste do jej organów doradczych: Instytutu Badań Smutku 
i Radości. Akademii Sił Produkcyjnych. Akademii Stocha-
styki i Przewidywania Przyszłości. Akademii Psychologii 
i Pracy. Mniej ścisłe kontakty łączą ją z organami działają-
cymi samodzielnie, z Radą Astronautyczną, (...) czy to nie 
przypomina wam ludzkiego mózgu. Badawcze instytuty to 
ośrodki doznań, rady to ośrodki skojarzeniowe. Wiecie, że 
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istotą życia jest ścieranie się przeciwieństw, cykliczność 
eksplozji i nagromadzeń, pobudzanie i hamowanie. Głów-
ny ośrodek hamulcowy to Rada Ekonomiki, która reguluje 
wszystkie procesy według realnych możliwości organizmu 
społecznego. To wzajemne oddziaływanie sprzecznych sił 
jest podstawą harmonijnej pracy. Tak właśnie zorganizo-
wany jest nasz mózg i nasze społeczeństwo99.
Natomiast Strugaccy, których Powrót w o wiele więk-

szym niż Mgławica... stopniu jest utopią technologiczną, 
a nie socjologiczną i którzy wprost opisywali z reguły 
technikę, wynalazki społeczne umieszczając w niepodle-
gającym odautorskiemu wyjaśnianiu fantastycznym tle 
akcji, porozrzucali informacje składające się po zsynte-
tyzowaniu na podobny obraz: Na czele stoi Rada Świa-
towa, której podlegają, czy z którą współpracują Rady 
mniejszej rangi: Ekonomiczne Rady kontynentów i Rada 
Kosmogacji, jak również inne, niewymienione z nazwy. 
Wydzielają ze swego składu Komitety (np. ds. Kontak-
tów, ds. Ochrony Świata Zwierzęcego Innych Planet, ds. 
Zasobów Naturalnych) i Komisje (np. ds. Badań Śladów 
Innego Rozumu w Kosmosie); otoczone są ciałami do-
radczo–decyzyjnymi w rodzaju Akademii Ochrony Zdro-
wia i ściśle naukowymi (Akademia Kosmozoologii, Insty-
tut Fizyki Przestrzeni itd.).

W obu wizjach uderza brak jakichkolwiek organów 
wykonawczych, zwłaszcza związanych z użyciem siły. 
W ogóle nie występuje tu pojęcie „władzy” (tj. opartego 
na autorytecie instytucjonalnym wydawania poleceń 
i wykonywania ich pod groźbą zastosowania przymu-
su). Jest wyłącznie kierowanie określonymi procesami 
przemysłowymi czy badawczo–naukowymi, gdzie o pra-

99 I. Jefremow, Mgławica Andromedy..., op. cit., s. 251. 
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wie wydawania przez kogoś poleceń decyduje tylko jego 
osobisty autorytet badacza i organizatora, a o koniecz-
ności wykonywania nakazów i przestrzegania zakazów 
– wewnętrzna solidarność, posłuszeństwo dobrym oby-
czajom i poczucie obowiązku. Obydwie książki dają licz-
ne przykłady wytężonej i zdyscyplinowanej działalności 
grup ludzkich i jednostek zgodnej z zasadami, o których 
mówił Lenin: 

Z przechodzeniem od socjalizmu do komunizmu zanikać 
będzie jakakolwiek konieczność przemocy nad ludźmi 
w ogóle, jako że ludzie przywykną do przestrzegania ele-
mentarnych zasad społeczności bez przemocy i bez podpo-
rządkowania100.
Pozostaje jeszcze kwestia omyłek i kary za nie. Lu-

dzie przyszłości, w razie popełnienia nagannego czynu, 
karzą się sami. Mven Mas po nieszczęsnym ekspery-
mencie wydał na siebie tak srogi wyrok, że musiano go 
przed sobą samym bronić. A oto jak wygląda w Powrocie 
reakcja straszliwie zmęczonego (9 dni bez snu) mężczy-
zny, którego pomyłka zakłóciła ważny eksperyment:

...obok jednego z operatorskich foteli stał wysoki człowiek 
i krzyczał schwyciwszy się za głową: W tył! W tyłl A–a–a–a!
Skądś błyskawicznie pojawił się Kasparo [akademik kie-
rujący doświadczeniem – W. K.] i rzucił do pulpitu. W sali 
stało się cicho (...).
Przebaczcie! – powiedział wysoki człowiek. – Przebaczcie... 
przebaczcie. .. – powtarzał.
Kasparo wyprostował się i krzyknął: – Słuchajcie! Sektory: 
osiemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć, sie-
demset dziewięćdziesiąt siedem, siedemset dziewięćdzie-

100 V. I. Lenin, Sočinenija, tom 25, s. 428, za: Ju. Rjurikov, op. cit., s. 95. 
Przytaczane słowa pochodzą z pracy Państwo i rewolucja.
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siąt osiem, siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć, osiemset 
– zapisać na nowo! (VI, 225).
W razie poważniejszych przewinień i upartego nie-

przyznawania się do błędu karze – do usunięcia poza 
własne grono włącznie – kolektyw. Postąpiono tak z Si-
dorowem, który wykorzystując utratę przytomności 
przez dowódcę statku, samowolnie wylądował na plane-
cie i o mało co nie wywołał katastrofy. 

Społeczeństwo całkowitej wolności i dobrobytu może 
utrzymywać w porządku i całości jedynie wysoka świa-
domość jego obywateli. Jedyną przyczyną pracy staje się 
jej potrzeba, skoro każdy dostaje to, co chce, bez względu 
na produkcyjne zasługi. Sumienie jest jedyną gwarancją 
uczciwości. Strugaccy zapamiętanie w pracy i wysoki po-
ziom moralny uczynili głównymi cechami przyszłego czło-
wieka. Swoim poglądom dali zresztą wyraz bezpośredni: 

Człowieczeństwo zmierza ku komunizmowi; komunizm – to 
potężny związek ludzkości, ludzkości bogatej i wolnej. Bo-
gatej w wiedzę i wolnej od starań o chleb powszedni, nie-
zależnej od przyrody i dyktującej przyrodzie swoje prawa.
Są ludzie wyobrażający sobie ów komunizm jakoś dziw-
nie. Ludzkość przestaje pracować. Dostatek dóbr tworzą 
maszyny. W zbiornikach na wodę – oranżada. Albo nawet 
piwo. Jest wszystko w każdej ilości. Brak tylko niespeł-
nionych życzeń. Rozleniwiona ludzkość wyleguje się na 
pełnym utrzymaniu maszyn. Niczego nie można już chcieć, 
o niczym marzyć i do czego dążyć.
To nie komunizm. To zabójcza nuda. Komunizm – to brater-
stwo zahartowanych żołnierzy, mądrych, wesołych, uczci-
wych. Tak, będzie obfitość. Tak – będą maszyny wykony-
wające całą nieprzyjemną i monotonną pracę. Ale nie po to, 
by człowiek obrósł tłuszczem z lenistwa. Obfitość i maszy-
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ny potrzebne są, aby uwolnić człowieka dla wypełnienia 
jego najwyższej misji – tworzenia (47, 6).
I w innym miejscu: 
Już dziś można z należytą dokładnością określić charakte-
rystyczne cechy przyszłego człowieka. Pierwsza charakte-
rystyczna cecha to miłość do pracy. Znam takich ludzi. Mam 
przyjaciół gotowych pracować w dzień i w nocy. Czerpią 
z pracy rozkosz (...). Druga cecha – to aktywność życiowa 
i wielka ciekawość tego, co dzieje się wokoło. Jestem też 
przekonany, że człowiek przyszłości nie będzie kłamać. 
Kłamstwo będzie mu organicznie wstrętne (46, 172).
Jest jasne, że istnienie takich obywateli może za-

gwarantować jedynie doskonały system wychowania 
i nauczania. Nie sposób ich powierzać amatorom, przeto 
i w Mgławicy Andromedy, i w Powrocie dzieci oddawane 
są na wychowanie państwu, utrzymując z rodzicami luź-
niejszy kontakt. Jefremow przyszłą szkołą widział jako 
podobną do najzwyklejszego dzisiejszego technikum 
z internatem. Do 17. roku życia młodzież miałaby w niej 
nabrać podstawowych umiejętności życiowych i prak-
tycznych oraz teoretycznej wiedzy. Okres nauki kończą 
trzy lata przeznaczone na zdanie swoistej matury, tj. do-
konanie 12 „czynów Herkulesa”. Na przykład syn prze-
wodniczącego Rady Astronautycznej powinien w okresie 
półtorarocznym kolejno: uporządkować przeznaczoną 
do zwiedzania pieczarą górską, zaopiekować się sta-
rym zagajnikiem drzew chlebowych, wyjaśnić przyczy-
ną pojawienia sią koło Trynidadu wielkich drapieżnych 
ośmiornic, wytępić je, zebrać materiał etnograficzny do-
tyczący starych tańców wyspy Bali i zorganizować ze-
spół ich wykonawców. Dalszych sześć zadań wyznaczą 
mu później. Na podstawie wyników prac określi się jego 
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zdolności i skieruje na dwuletnie studia wyższe w danej 
specjalności, po których ukończeniu 22–letni młodzie-
niec stanie się pełnoprawnym członkiem społeczeństwa. 
Sam już decydować będzie o dalszej pracy i licznych 
innych studiach w najrozmaitszych dziedzinach, któ-
rych ukończyć może ile dusza zapragnie, aby stać się 
prawdziwie uniwersalnym specjalistą. Uniwersalizmowi 
sprzyjać też będzie dokonywana co kilka lat przez całe 
życie zmiana zajęć.

Strugaccy byli bardziej finezyjni: ich „szkoła” jest ol-
brzymim, otoczonym parkiem „małym światem”, gdzie 
w osobnych mieszkaniach żyją po czterech młodzi lu-
dzie, a poznawaniem przez nich świata kieruje, wyko-
rzystując najnowocześniejsze metody techniczne i wiel-
kie zazwyczaj doświadczenie życiowe, jeden (na ich czte-
rech) nauczyciel, który długo, jeszcze w dorosłym życiu, 
pozostanie ich doradcą. Proces nauki polega na kształ-
ceniu w równym stopniu umysłu, ciała i charakteru, 
stara się sięgać do młodzieńczych zainteresowań, zabaw 
i w żadnym wypadku nie łamać osobowości ucznia. Cią-
gła zmiana zajęć i prowadzenie ich przez mającego za-
wsze dużo czasu pedagoga pozwala uczniom wchłaniać 
olbrzymią wiedzą bez szkody dla innych stron rozwo-
ju i krępowania młodych osobowości, bez kompleksów 
i stresów. Nic dziwnego, że wyrastają szczerzy, odważni, 
swobodni, pełni godności własnej i dobrego humoru. 

Potem człowiek sam sobie jest panem. Poszukuje, 
nieraz kilkakrotnie zmienia zajęcie, ale nie – jak u Je-
fremowa – w trybie półobowiązkowym, lecz tylko dopóty 
nie znajdzie sprawy wciągającej go całkowicie. Dopóki 
nie znajdzie, czuje się nieszczęśliwy, nieomal chory, jak 
Pol Gniedych, który dopiero po dłuższym czasie znalazł 
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odpowiadające mu zajęcie łowcy zwierząt z dalekich 
planet. Wpojona potrzeba i miłość pracy są tak silne, 
że wykonywanie jej jest w granicznych sytuacjach le-
karstwem przeciw najsilniejszym niepokojom egzysten-
cjalnym – za przykład służyły jeszcze zachowania boha-
terów Drogi na Amalteę.

Co w takim razie stanie się z rodziną? Nie wycho-
wuje dzieci, jej gospodarcze funkcje zanikły w ramach 
przezwyciężania podziału pracy... Klasycy marksizmu 
nie pozostawiali wątpliwości co do tego, że poszczególna 
rodzina przestanie być gospodarczą komórką społeczeń-
stwa. Prywatne gospodarstwo domowe przekształci się 
w społeczny przemysł101, a Lenin podkreślał: Prawdziwe 
oswobodzenie kobiety, prawdziwy komunizm zacznie się 
tylko tam i wtedy, gdzie i kiedy rozpocznie się masowa 
walka (...) przeciw temu małemu gospodarstwu domowe-
mu, czy też raczej masowa przebudowa go w większe, 
socjalistyczne gospodarstwo102. Poglądy powyższe – za-
znaczam – absolutnie nie były wymierzone przeciw mo-
nogamii. Przeciwnie: to właśnie miłość stałaby się wy-
łączną podstawą małżeńskich związków.

Jefremow z rozpędu zlikwidował pojęcie ślubu, 
a nawet przekazywanie nazwisk – jego bohaterowie no-
szą „imiona” i „nazwiska” o dowolnie dobranym brzmie-
niu (Dar Wiatr, Niza Krit, Veda Kong itd.). Strugaccy, 
wierniejsi myśli Engelsa, ślub i tradycyjne nazwiska 
zachowali, a co się tyczy likwidacji „gospodarstwa do-
mowego” – to ilustracji zjawiska poświęcili nawet osob-

101 F. Éngel’s, Izbrannyje proizvedenija v dvuch tomach, tom II, s. 221, 
za: Ju. Rjurikov, op. cit., s. 105; jest to wyjątek z pracy Pochodzenie rodzi-
ny, własności prywatnej i państwa.
102 V. I. Lenin, Sočinenija, tom 29, s. 396 – praca Velikij počin – O gero-
izme robočich v tylu..., za: Ju. Rjurikov, op. cit., s. 106.
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ne opowiadanie, jak to Sławin, ożeniwszy się, chciał 
jadać kolacje w domu, chociaż wszyscy inni stołowali 
się w restauracjach. Kłopot polegał na tym, że miesz-
kał „na wsi”, gdzie nie podciągnięto dotychczas „linii 
dostaw” dostarczającej gotowe dania. Mimo protestów 
żony Sławin zamawia do domu cybernetyczną kuchnię 
przeznaczoną do automatycznego przygotowywania po-
siłków na obozach, w małych stołówkach itd., z braku 
miejsca – bo w domku nie ma kuchennego pomiesz-
czenia – taszczy ją do łazienki, po czym nie tylko, że 
nie umie jej uruchomić, ale nawet zorientować się, że 
omyłkowo otrzymał pralkę.

W swoim komunistycznym świecie bracia utrzyma-
li zatem jeszcze szczątkowy podział osiedli na wiejskie 
i miejskie, jako że powiedziano: Cywilizacja pozostawiła 
nam w postaci wielkich miast spadek, od którego uwol-
nienie się kosztować będzie dużo czasu i wysiłku. Ale po-
winny one być zlikwidowane i będą103. Bohaterowie Po-
wrotu nie odczuwają niedogodności „mieszkania na wsi” 
przy nieomal już powszechnej automatyzacji, łatwości 
komunikowania i przemieszczania się, miasta zaś przy-
pominają parki, co tym bardziej zasługuje na uwagę, że 
tkwiący w większym stopniu w stalinowskiej epoce Je-
fremow wyraźnie nie doceniał zagadnienia, wspominając 
o wysoce zurbanizowanych tworach ciągnących się na 
wysokość kilometra104.

Szczytem piramidy, soczewką, w której zbiegały się 
najistotniejsze linie obrazu idealnego świata Mgławicy 
Andromedy, był wysuwany w niej „typ” bohatera, ideał 
komunistycznego człowieka. Oddaję głos J. Riurikowowi:

103 F. Éngel’s, Anti-Djuring, Moskva 1950, s. 281, za Ju. Rjurikov, op. cit., s. 97.
104 Cyt. I. Jefremow, op. cit., s. 197.
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Koncepcja człowieka przyszłości u Jefremowa jest bogata 
i interesująca. Człowiek ten zlewa w sobie najlepsze ce-
chy poprzedzających go ludzkich typów, będąc wolnym 
od ich jednostronności, od ich „cząstkowatości”. Człowiek 
Jefremowa jest uniwersalny i harmonijny, rozwija wszyst-
kie zdolności, wszystkie strony swojego intelektu i emocji. 
Całe życie poświęca na twórczość, wszędzie działa jak 
twórca: pracując, wypoczywając, kochając, przyjaźniąc 
się. Moralność jego jest humanistyczna, uczucia głębokie, 
a stosunek do innych ludzi człowieczy105.
 Słowo w cudzysłowie nawiązuje do rozważań 

Marksa o „robotniku cząstkowym”, będącym skut-
kiem daleko posuniętego podziału pracy, wyspecjali-
zowanym jednostronnie, aż do utraty najwartościow-
szych ludzkich cech. Uniwersalizm i harmonia Jefre-
mowowskiego człowieka jest więc wynikiem zniesienia 
w komunizmie podziału pracy. Natomiast „człowieczy 
stosunek do innych ludzi”, polegający na takim odno-
szeniu się do innych, jak i do siebie samego, trakto-
waniu na równi swoich i cudzych odczuć, rozwiniętej 
empatii i kompletnym braku egoizmu, podniesiony do 
rangi społecznego obyczaju, jest głównym zwornikiem 
społeczności.

Wychowany w takich warunkach człowiek, nie jest 
z naszego punktu widzenia normalnym, zwykłym czło-
wiekiem:

Przemienione warunki jego życia podniosły go na najwyż-
sze stopnie duchowego rozwoju. Jego logiczne myślenie 
rozwinięte jest niczym u najlepszych dzisiejszych uczo-
nych, obrazowa percepcja – niczym u najlepszych pisarzy, 
oko – wyćwiczone jak oko malarza, ucho – ucho muzyka, 

105 Ju. Rjurikov, op. cit., s. 79.
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mimika i gesty wyraziste niczym u najlepszych aktorów, 
a ciało rozwinięte, jak u największych sportowców106.
Uwzględniając różnice w zainteresowaniach na-

ukowych, odmienne ilustrowanie pochodzących z tego 
samego źródła założeń filozoficznych, różnice w pisar-
skich temperamentach na koniec – stwierdzamy, że 
Strugaccy (choć nie w szczegółach, lecz w ogólnych za-
rysach) dość wiernie szli śladami Jefremowa. Podobne 
cele i wyjściowe tezy przesądzały o owej wierności. Toż 
samo było z ideałem człowieka, do pewnego momentu 
przynajmniej. Bohaterowie Południa również są har-
monijni (motyw wspaniałego rozwoju fizycznego stanie 
się już niedługo jednym z ulubionych107) i uniwersal-
ni, choć – jak już wspomniałem – nie zmieniają zajęcia 
zbyt często. Uniwersalni po jefremowowsku są jedynie 
po ukończeniu szkoły.

Natomiast pełna niezgoda na rozwiązania z Mgła-
wicy... wystąpiła u Strugackich w tym, co decydowało 
o wartości estetycznej powieści, tzn. w dziedzinie analizy 
psychologicznej i charakterologicznej bohaterów. Jefre-
mow z typowo socrealistycznym nieliczeniem się z este-
tyką eksperymentował „do końca”, rzeczywiście starając 
się przedstawić inną od dzisiejszej psychikę, nie zważa-
jąc na to, że nieprawdopodobieństwo myślenia postaci 
odebrane zostanie przez czytelnika jako płaskość, papie-
rowość. Oto, jak na przykład usiłował „obrazowo” poka-
zać myślenie przyszłych ludzi wyłącznie w kategoriach 
dialektyki:

106 Ibidem, s. 80.
107 Maksym Rościsławski vel Kammerer, bohater powieści Przenicowa-
ny świat np. jest niezwykle silny, widzi w ciemnościach, nie podlega cho-
robom, nie szkodzi mu radioaktywność, postrzelony w serce, kręgosłup, 
wątrobę zdrowieje itd., itp. 
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Erg Norr szedł bez zwykłej gwałtowności, stąpając bosy-
mi nogami po miękkiej trawie. Z przodu, na skraju lasu, 
wysoka ściana cedrów przeplatała się z ogołoconymi z li-
ści klonami sterczącymi niczym szare słupy dymu. Tu, 
w rezerwacie człowiek nie wtrącał się do spraw przyrody. 
Swoisty urok był w nieuporządkowanych zaroślach wyso-
kich traw, w ich zmieszanym i sprzecznym, przyjemnym 
i ostrym zapachu108.
Charakterystyczne, że owej perełki dialektycznego 

postrzegania świata polski tłumacz nam nie przyswoił.
Podobne fragmenty można by dobrać dla ilustracji 

wszystkich wymienionych przez Riurikowa szczególnych 
własności psychiki i zmysłów.

Strugaccy w sprawach psychologii i pisarskiego 
duszoznawczego rzemiosła woleli pozostać „konserwa-
tystami” i nawet wymyślili odpowiednią futurologiczną 
teorię nie jakościowych, ale ilościowych zmian prowa-
dzących ku przyszłemu idealnemu społeczeństwu (tj. 
nie nastąpi powstanie zupełnie „nowego” człowieka, ale 
rozpowszechnienie się typu człowieka „dobrego”, według 
naszych dzisiejszych norm), mogącą służyć za uspra-
wiedliwienie wobec zarzutów o brak żarliwości. Zyskiwa-
ła na tym i atrakcyjność czytelnicza ich tekstów. Mogli 
uczynić część postaci nośnikami komizmu, dawać im 
różnorakie charaktery (oryginał, nudziarz, głupiec), ty-
czyło się to przede wszystkim postaci epizodycznych. Ale 
zbytnie przywiązanie do kwestii psychiki stworzyło nie-
bezpieczeństwo. Mogło postawić na ich twórczej drodze 
pułapkę, z którą nie umiało sobie poradzić wielu socja-

108 Cyt. Ivan Efremov, Tumannost’ Andromedy. Zvezdnye korabli, 
Moskwa 1965, wyd. „Molodaja gvardija” („Biblioteka sovremennoj 
fantastiki v 15 tomach”, tom 1), tu s. 409. Por. przekład Lwa Kalten-
berga, I. Jefremow, Mgławica Andromedy..., op. cit., s. 336. 



141W służbie propagandy

listycznych twórców. Jeśli bowiem szalenie istotną gwa-
rancją stworzenia komunistycznego społeczeństwa jest 
wychowanie ludzi na tyle dobrych, mądrych, świado-
mych, żeby zechcieli trzymać sią jego reguł (a tak przy-
najmniej uważali często radzieccy marksiści), to trudno 
poradzić sobie z pytaniem: „A co, jeśli człowiek albo nie 
jest dobry z natury, albo dobro ze złem pozostają w nim 
w równowadze?”109

Zakończenie Powrotu było jeszcze, wedle prawideł, 
optymistyczne, ale już eksponowało wątpliwości110.

109 Uwaga Borisa Strugackiego: Takie pytanie pojawiało się codziennie, 
ale nie znaliśmy na nie odpowiedzi. A ponieważ podstawowym naszym 
celem było ukazanie świata, w jakim chcielibyśmy żyć – ten problem jak 
gdyby odsuwaliśmy. Ale potem się pojawił i mimo wszystko się wcisnął, 
do „Żuka w mrowisku” praktycznie już się wcisnął.
110 Notabene wątpliwości zwycięskie. Wznawiając w 1967 r. Polden’ 
22–j vek... Strugaccy poprzedzili tekst wstępem, w którym tak staran-
nie wedle wskazań klasyków skonstruowany obraz komunizmu przed-
stawili jako subiektywną, niemającą futurologicznych ambicji, wizję (VI, 
5–6). W tym miejscu chciałbym zacytować również dłuższą wypowiedź 
Strugackich na temat ich młodzieńczego – więc m.in. okresu Powrotu 
(Południa) – pisarstwa, oraz ideowego przełomu, który zdezaktualizował 
w dużej mierze tę twórczość – przynajmniej w oczach braci:
Korespondent: Strugaccy z wczesnych książek i Strugaccy z książek ostat-
nich lat wierzą – jak mi się zdaje – w różne rzeczy. W wielu sprawach 
różnią się od siebie wręcz biegunowo. Bohater ich wczesnych książek – to 
członek kolektywu, a bohater książek ostatnich lat – to indywidualista, 
samotnik. Stylistyka ich wczesnych książek, sposób wyłożenia materiału 
jest skrajnie emocjonalny, a w książkach ostatnich lat Strugaccy są wyzy-
wająco wstrzemięźliwi, konsekwentni, logiczni. Nie przez przypadek nie-
dawno pojawił się i został wcielony w życie pomysł powieści składającej 
się wyłącznie z dokumentów.
B(oris) S(trugackij): Zrozumiałem, co chcieliście powiedzieć i dlacze-
go pytanie to poprzedzone zostało przez pytanie o wiarę Strugackich... 
O Strugackich z wczesnych książek można było powiedzieć, że są to lu-
dzie, którzy święcie i bez wątpliwości wierzą w bliską komunistyczną 
przyszłość...
Kor.: Tak jakby już w niej żyli...
B.S.: Strugaccy późniejsi – wychodzi na to – tak jakby odstąpili od tej 
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wiary i tak jak ich bohater, już bardziej myślą o sobie... A przecież jest tak 
i tak nie jest. Zawsze wychodziliśmy z założenia, że człowiek – to zwie-
rzę, lecz rozumne. A jeśli jest rozumne – to znaczy, że powinno odróżniać 
dobro od zła. I właśnie w związku z rozumnością tego typu w świecie 
pojawia się coraz więcej tego, co pomyślne i dobre...
Kor.: Przepraszam, ale czy „rozumny” w naszej rozmowie to człowiek 
o harmonii emocjonalnego i racjonalnego elementu, czy po prostu czło-
wiek z dobrze rozwiniętym mózgiem?
B.S.: Dla mnie ten termin ma najprostsze, prymitywne znaczenie: rozum-
ny – czyli mający możność analizy świata, który go otacza. Mówiąc krót-
ko: rozumny – to znaczy uczony.
Kor.: A co z cechami czysto ludzkimi (dusza, serce), gdzie jest dla nich 
miejsce w takim obrazie?
B.S.: Serce i dusza zawsze były dla nas funkcjami rozumu. Przyjmowa-
liśmy, że jeśli człowiek jest rozumny, to znaczy, że i z resztą jest u niego 
w porządku. Dlatego że jeśli człowiek jest rozumny, to wie, iż dobrze jest 
zachowywać się porządnie, a niesłusznie – nieporządnie. Że szkodzić lu-
dziom jest źle, a nieść im dobro – dobrze. Że to jest mądre – rozumiecie? 
Takie właśnie było nasze główne założenie. Następne zaś – że człowiek 
nie zmienia się zasadniczo z upływem historii. Pitagoras i Newton, choć 
dzielą ich tysiąclecia, mądrzy są jednakowo. I człowiek, który pojawi się 
za następne tysiąc lat, będzie – jeśli o to chodzi – na tymże poziomie. 
Czy więc ludzie w ogóle jakoś ewoluują? – Wysunęliśmy hipotezę, że 
wszystkie cechy człowieczeństwa (dobroć, uczuciowość itd.) rozkładają 
się wedle krzywej Gaussa – to taka krzywa w kształcie dzwonu. Znaczy 
to, że w każdym danym momencie czasu zupełnie złych ludzi jest mało. 
I bardzo dobrych ludzi – również jest mało. Większość się mieści gdzieś 
pośrodku. Załóżmy teraz, że wszystkie właściwości ludzi z czasem – na 
skutek ogólnego polepszenia warunków życia – stają się coraz lepsze. 
Nauka rozwija się coraz potężniej, poziom życia wzrasta, ludzie stają się 
coraz lepsi, bardziej wykształceni, mądrzejsi itp. Krzywa podnosi się – 
i człowiek, który wczoraj, ze względu na swą dobroć, był czymś zgoła wy-
jątkowym, za sto lat będzie pospolitym zjawiskiem. A dobroć wyjątkowa 
będzie wówczas – analogicznie – czymś takim, czego dziś sobie nawet 
wyobrazić nie możemy. Wynika z tego, że za sto, dwieście lat rzeczywiście 
nastąpi czas, kiedy od każdego wymagać będą wedle jego zdolności, da-
wać każdemu wedle potrzeb; kiedy nastąpi materialny dobrobyt i nie bę-
dzie potrzeby nawzajem się chwytać za gardło; kiedy opracowana zosta-
nie teoria wychowania i od dzieciństwa człowiek wyrastać będzie dobry 
i wspaniały, co znaczy, iż świat zapełniać stopniowo będą tylko dobrzy 
i wspaniali ludzie, że na koniec zrealizuje się kwestie, które wydawały 
się mądre już tysiące lat temu. Mniej więcej w ten sposób, jako pewien 
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Po pierwszej części „zawiązującej akcję”, drugiej – 
opisującej świat rozwiniętego komunizmu w szczegółach, 
następowała trzecia i ostatnia, podsumowująca, pt. Jaki-
mi będziecie. Składała się z trzech epizodów: Spotkania, 
Klęski i mającego ten sam, co cała część, tytuł111.

schemat, wyobrażaliśmy sobie drogę ludzkości w przyszłość. I te właśnie 
poglądy odbiły się na naszych wczesnych utworach. Całe zło, cała obrzy-
dliwość, wszyscy niegodziwcy, podli i tchórze – sądziliśmy – wymrą z cza-
sem z racji nieprzystosowania. Nie trzeba przecież będzie dzielić kawałka 
chleba, rozdzielać stanowisk, mieszkań z oknami na południe. . . I im da-
lej, tym więcej będzie dobrych i wspaniałych ludzi na świecie, a później ci 
dobrzy i wspaniali staną się przytłaczającą większością i nastąpi komu-
nizm – jasna przyszłość całej ludzkości.
Kor.: A on ciągle nie następował i nie następował...
B.S.: Tak... Bardzo szybko zrozumieliśmy, że ten problem wcale nie jest 
tak prosty, jak się nam wydaje. Znikąd na przykład nie wynika, że krzy-
wa Gaussa ma się wznosić, znikąd nie wynika, że z biegiem czasu czło-
wiek będzie koniecznie coraz lepszy, znikąd nie wynika na koniec i to, co 
najważniejsze – że powiększenie się ilości dóbr materialnych na głowę 
ludności ma prowadzić ku ulepszeniu człowieka. Wszędzie i ciągle mo-
gliśmy zaobserwować proces akurat odwrotny. I w naszym kraju, i w in-
nych. Ilość materialnych dóbr na głowę rośnie, a głowa mądrzejsza być 
nie chce. Im dalej, tym bardziej musieliśmy się zastanawiać nad tym, że 
choćby wszystkiego było w bród, to i tak znajdą się ludzie, którym ciągle 
będzie czegoś brakować. W szczególności dlatego, przygotowując drugie 
wydanie „Południa” (1965), opatrzyliśmy je specjalnym przedsłowiem, 
w którym zastrzegliśmy się, że społeczeństwo przedstawione w tej opo-
wieści to niekoniecznie przyszłość całej ludzkości. Że jest to po prostu 
społeczeństwo, w którym chcielibyśmy żyć.
Wszystko okazało się bardziej złożone i straszniejsze. Człowiek okazał 
się o wiele bardziej skomplikowaną niż „zwierzę rozumne” konstrukcją. 
(...) Okazało się zupełnie niezrozumiałe, jakim sposobem z otaczającego 
nas świata miałby wyrosnąć świat „Południa”. Gdzie miałyby się podziać 
miliony, miliony ludzi wokół nas, którzy do życia w świecie „Południa” 
w najmniejszym stopniu się nie nadają? A potem spytaliśmy samych sie-
bie: o Boże, a co stanie się z ludźmi, którzy ogólnie nie są źli, ale nie są 
i bez skazy? I nie potrafiliśmy sobie na to odpowiedzieć. Tak więc rze-
czywiście Strugaccy dzisiejsi są w tym sensie na pewno o wiele bardziej 
sceptyczni od Strugackich lat pięćdziesiątych (106, 27–28).
111 Przypis Władimira Borisowa: Tak naprawdę, „Vozvraščenie (Polden’, 
22–j vek)” z lat 1962 i 63 miało inny skład (nowela „Klęska” w ogóle do 
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Spotkanie opowiadało o tragicznym, przypadko-
wym kontakcie z kosmonautą innej cywilizacji, którego 
zastrzelił łowca Pol, myśląc, że ma przed sobą zwierzę, 
niemniej wydarzenie to i tak otwiera nowy rozdział w hi-
storii ludzkości. Jakimi będziecie miało być wyłącznie 
zakończeniem utworu. Trzej przyjaciele: Kondratiew, 
Gorbowski i Sławin rozmawiali tu o dalszym losie ludz-
kości, w wyniku czego na ostatniej stronie książki zna-
lazły się słowa:

Moją wyobraźnią zawsze wstrząsała leninowska idea o roz-
woju społeczeństwa po spirali. Od pierwotnego komunizmu 
nędzarzy, poprzez głód, krew, wojny, poprzez potworne nie-
sprawiedliwości – do komunizmu niezliczonych materialnych 
i duchowych bogactw (...) od komunizmu człowiek zaczął, do 
komunizmu i wrócił i z tym powrotem rozpoczyna się nowa 
gałąź spirali, najzupełniej już fantastyczna (VI, 318).
W niedługim czasie pisarze zechcą zaglądnąć w tę 

postkomunistyczną przyszłość, tylko że ów obraz ideal-
nego społeczeństwa i wszechmocnego (albo bardzo, bar-
dzo bezradnego) człowieka spełniać będzie w ich utwo-
rach inną i gatunkowo, i ideologicznie funkcję. Na razie 
jednak ich celem stanie się wyjaśnienie pewnych nieja-
sności, o których również w ostatniej części wspomina-
no, ale już nie w tyradzie bohatera, lecz w dwóch bardzo 
metaforycznych historyjkach.

Pierwszą z nich opowiada Gorbowski. To bajka 
o tym, jak spotkał podróżującego po czasie potomka, dla 
którego nic już nie było trudne i zadał mu pytanie:

powieści nie wchodziła), inna była też kolejność nowel („Spotkanie…” – 
mające wtedy tytuł „Ludzie, ludzie..”. znajdowało się pośrodku powieści). 
Bardziej określony kształt, odpowiadający temu opisowi, powieść zyska-
ła dopiero w 1967 roku, kiedy opublikowano ją pod tytułem „Polden’, 
XXII vek (Vozvraščenie)” (op. cit. s. 646).
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„Poczekajcie (...) Znaczy się wy teraz już wszystko może-
cie?” On z taką jakąś pobłażliwą czułością popatrzył na 
mnie i rzecze: „Ależ co wy, Leonidzie Andrejewiczu. Oczy-
wiście, co nieco możemy, ale tak w ogóle, pracy jeszcze 
na milion wieków starczy. Na przykład – mówi – ostatnio 
dziecko nam się zepsuło. Wychowywaliśmy go, wychowy-
wali, w końcu dali spokój, opuścili ręce i wysłali galaktyki 
gasić” (VI, 317).
Drugą historyjką jest umieszczone właśnie w ostat-

niej, podsumowującej części opowiadanie Klęska:
Mowa w nim, jak to grupa badaczy na jednej z Wysp 

Kurylskich wypróbowywała „mechaniczny zarodek”, 
z którego miała „się rozwinąć” kopuła mieszkalna. Me-
chanizm działania był następujący: odpowiednie urzą-
dzenie przerabiało naturalny materiał, na którym zna-
lazł się „zarodek”, na masę plastyczną; z kolei powstawał 
ostateczny produkt. Uczeni umieścili „jajo” – jak się to 
okazało później – nad składem amunicji podziemnej ja-
pońskiej twierdzy z okresu II wojny światowej. Maszyna, 
nie wiedząc, z czym ma do czynienia, potraktowała po-
ciski armatnie gorącym plastykiem i doszło do wybu-
chu. A więc, czy „martwi także mogą walczyć, a nawet 
zadawać klęskę? (VI, 296) – tak brzmiało pytanie sta-
wiane sobie następnie przez głównego bohatera Klęski, 
dla którego to pytania być może została przedrukowana 
ona z Sześciu zapałek i umieszczona w nowym tekście, 
właśnie tam, gdzie ją umieszczono.

Przekładając powyższe przypowieści na język nie 
metaforyczny, można by powiedzieć, że Strugaccy uznali 
za celowe zastanowienie się nad istnieniem ograniczeń 
ludzkiej natury oraz siłą współczesnego, społecznego 
i politycznego zła.



Rozdział III. 

Przełom

Pod koniec października 1964 roku „Izwiestija” opu-
blikowały w przeznaczonej na korespondencję rubryce 
„O czym myślimy, o co się spieramy” dość niekompe-
tentny, podpisany L. Kogan, doktor filozoficznych nauk, 
artykuł112, gdzie w typowy dla przełomu lat pięćdzie-
siątych i sześćdziesiątych sposób skrytykowano ostat-
nie dokonania radzieckiej naukowej fantastyki. Kogan 
zarzucał: technicyzm, brak przekonywających ludzkich 
charakterów spowodowany nieobecnością szerokiego 
obrazu przyszłego społeczeństwa (wyjątek: Mgławica 
Andromedy), a zatem: podobieństwo do socjologicznie 
konserwatywnej zachodniej SF oraz niewykorzystywanie 
dorobku XXII Zjazdu KPZR, niespełnianie swego podsta-
wowego zadania – ukazywania młodzieży komunistycz-
nej przyszłości.

Na łamach „Litieraturnoj gaziety” – broniąc głównie 
„Młodej Gwardii”, z którym to wydawnictwem łączyły 
braci coraz mocniejsze więzi, zareplikowali Strugaccy, 
twierdząc, że książki o komunizmie są, mając pretensje 
o zafałszowanie cytatu z Gorkiego i jeszcze parę drobia-
zgów oraz wysuwając ciekawie brzmiący zarzut:

112 Por. poz. bibl. 50.
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Jak można próbować wcisnąć całą różnorodność fanta-
styki w ramy „jednotematowego” określenia, jakkolwiek 
wspaniale by brzmiało. „Literatura marzenia”, „literatura 
o jutrzejszym dniu”, „literatura naukowego przewidywa-
nia” – słowo honoru, że się nam wydawało, iż w dzisiej-
szych czasach nawet dla uczniaka winno być jasne, że 
podobne określenia mogą jedynie ograniczyć i zubożyć 
gatunek (50).
Uwaga zaciekawia po pierwsze ze względu na zna-

czącą niekonsekwencję terminologiczną. Określanie 
fantastyki jako gatunku łączy się tu bowiem z protestem 
przeciw wyznaczaniu jej tematycznej sfery wpływów. 
A przecież radziecka świadomość literaturoznawcza 
owych lat przy podziale rodzajów literackich na gatun-
ki stosowała na ogół klucz tematyczny. Uważano, że re-
alizm socjalistyczny jest artystycznym badaniem rzeczy-
wistości i gatunki zajmują się analizą jej poszczególnych 
obszarów. Fantastyka naukowa – dotychczas tak o niej 
sądzono – wpierw miała zajmować się obszarem zwanym 
„postęp naukowo–techniczny”, a następnie: „przyszłym 
społeczeństwem komunistycznym”, i tym różniła się od 
prozy113 produkcyjnej, kołchozowej, wojennej, antykapi-
talistycznej itd.

113 Przypis Władimira Borisowa: Przynosi to cześć fantastom, że tylko 
w ich środowisku znaleźli się ludzie, którzy sprzeciwili się bezmyślnemu 
wykorzystywaniu terminu „gatunek” w stosunku do fantastyki, słusznie 
wskazując, że za gatunek należy uznać raczej „powieść”, „opowiadanie”, 
„poemat”, „sztukę teatralną”, a fantastykę należy uznać za prąd literacki, 
taki jak realizm, romantyzm itd. Ponieważ jednak w ZSRR inne rodzaje li-
teratury, poza „realizmem socjalistycznym” nie miały prawa do istnienia, 
literaturoznawcy starannie zamazywali różnice między wszystkimi tymi 
terminami, i do dzisiaj nie napotkałem w żadnym słowniku precyzyjnej 
definicji pojęć „gatunku”, „rodzaju”, „prądu” odnoszących się do literatu-
ry w ogóle, a fantastyki w szczególności (op. cit. s. 646–647).
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Po wtóre, jeśli wyłączyć jakieś mi nieznane przyczyny 
wydawnicze i środowiskowe, intryguje sam fakt polemiki. 
Wszak Kogan wysuwał postulat, któremu niedawno Stru-
gaccy starali się sprostać, pisząc Powrót, a przedtem nie-
które opowiadania. Rozumienie naukowej fantastyki jako 
literatury o komunizmie nie było naszym autorom obce.

Wniosek jest jeden – coś się w tym krótkim czasie po-
zmieniało. A był to okres bardzo intensywnej działalności 
pisarskiej. Strugaccy nie mieli zwykle obyczaju stawiać 
pod tekstami dat, a więc jedynie hipotetycznie ustali-
łem następującą kolejność prac: Po ukończeniu Powrotu 
w roku 1961 i z początkiem następnego zostaje napisana 
duża opowieść Stażyści. Lata 1962–1963 przynoszą: Pró-
bę ucieczki, Daleką Tęczę, Trudno być bogiem, rok 1964 – 
Poniedziałek zaczyna się w sobotę. Drapieżność naszego 
wieku powstają zapewne na przełomie tegoż i następne-
go114. Poniedziałek... zapowiada, jak sądzę, następny roz-
dział rozwoju sztuki Strugackich – zatem owego „czegoś” 
poszukamy, analizując pozostałe pozycje.

* * *
Na razie jednak wróćmy do poglądów braci na istotę 
i cele fantastycznej literatury. Świadcząca o niemożno-
ści pogodzenia nowych postulatów pisarzy z ortodok-

114 Przypis Władimira Borisowa: Boris Natanowicz, odpowiadając na 
pytania grupy „Ludienów”, ujawnił następujące daty napisania niżej wy-
liczonych utworów (pierwsza data dotyczy początku dyskusji nad pomy-
słem, druga – końca pracy): „Vozvraščenie” (marzec 1959 – październik 
1960), „Stażyści” (listopad 1959 – czerwiec 1960), „Próba ucieczki” (sty-
czeń 1962 – luty 1962), „Daleka Tęcza” (wrzesień 1962 – grudzień 1962), 
„Trudno być bogiem” (luty 1963 – wrzesień 1963), „Poniedziałek zaczyna 
się w sobotę” (sierpień 1961 – maj 1964), „Drapieżność naszego wieku” 
(październik 1963 – listopad 1964). Jak widać, autor monografii [Bracia 
Strugaccy (zarys twórczości)] zdołał dość dokładnie określić te daty, na 
podstawie pośrednich danych (op. cit. s. 647).
.
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syjną postacią socrealizmu terminologiczna niekonse-
kwencja wskazana powyżej zachęca, by się przypatrzeć 
programotwórczej aktywności naszych autorów. Tak 
się składa, że koniec 1964 roku przyniósł im wreszcie 
możliwość wyczerpującego wyłożenia swych teoretycz-
nych przekonań. Jeden z poważniejszych radzieckich 
literaturoznawczo–krytycznych miesięczników, „Wopro-
sy litieratury”, rozpisał w tym czasie ankietę „Literatura 
i nauka”, a nieco później, w styczniu 1965, tzw. Dom 
Książki Dziecięcej w Leningradzie wraz z wydawnictwem 
„Dietskaja litieratura” zorganizował poświęconą fanta-
styce naukowej sesję krytyczną, której materiały zostały 
przedrukowane w kolejnym z tomów publikacji „O lite-
raturze dla dzieci”. Strugackich zaproszono do udziału 
w obu przedsięwzięciach.

* * *
Nadesłany na sesję referat rozpoczynało omówienie po-
pularnych w ZSRR, normatywnych (bracia użyli słowa 
„żestkij” – „sztywny”) określeń fantastyki:

1. Fantastyka to literatura naukowego marzenia. Główne 
jej zadanie to popularyzować osiągnięcia nauki, oswajać 
szerokie masy czytelników z postępem naukowo–tech-
nicznym, ekstrapolować ów postęp w atrakcyjnej i przy-
stępnej formie. (...)
2. Fantastyka to literatura o świetlanej przyszłości. Główne 
jej zadanie – to stwarzać plastyczne obrazy komunistyczne-
go świata, wyraziste sylwetki ludzi przyszłości. (...)
3. Fantastyka to literatura specyficznie młodzieżowa. 
Główne jej zadanie to zaopatrywać w pokarm duchowy 
wielomilionową armię radzieckich uczniów, formować ko-
munistyczną świadomość dzieci, przygotowywać je do ze-
tknięcia się z wielkim światem nauki (51, 132).
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Przeciwko wysunęli różnorakie argumenty: Przede 
wszystkim żadne z określeń nie obejmuje nawet uzna-
nych dzieł fantastyki radzieckiej (o światowej nie wspo-
minając). Dalej, sztucznie ograniczają sferę działania 
fantastyki, możliwości poznawania i odbijania przez nią 
świata zdarzeń i idei (51, 134). Rozumienie zadań ga-
tunku jako popularyzacji sprawia, że pozostają w cieniu 
ważne problemy ogólnofilozoficznego charakteru, socjolo-
giczne aspekty postępu technicznego, jego czysto ludzkie 
aspekty na koniec (51, 134); twierdzenie, jakoby czyty-
wały go tylko dzieci, jawnie mija się z prawdą, a co się 
tyczy pojmowania SF jako futurologii – Strugaccy nie 
mogli się z nim pogodzić: 

Nie możemy uważać problematyki współczesności za tak 
należycie wyczerpaną, aby się w pełni oddać wyobraża-
niu obrazów przyszłego, komunistycznego świata. Zbyt 
dużo problemów stawia przed literaturą teraźniejszość, 
zbyt uważnie przypatrujemy się człowiekowi dzisiejszych 
dni (51, 134).
Po drugie – wskazywali – sama zasada stawiania 

przed fantastyką celów ograniczonych ramami jakiejś 
konkretnej dziedziny siłą rzeczy rodzi jednorodność fa-
buł i chwytów, wąskość myśli i ubóstwo problematyki 
(51, 135), jak to było z dziełkami „na granicy możliwego”. 
Normatywizm myślenia o fantastyce szczególnie fatalnie 
odbija się na artystycznej wartości utworów, bo autorzy 
– mając świadomość zajmowania się „głównymi zadania-
mi” – przestają dbać o rzemiosło:

Tak właśnie pojawiają się dzieła nieskazitelnie ideowe, 
idealnie popularne i przystępne – a równocześnie mdłe, 
blade, wodniste, zupełnie pozbawione czysto literackich 
wartości, niezdolne autentycznie przyciągnąć, zaintereso-
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wać, wzburzyć czytelnika, dzieła, których wartość społecz-
na – bez względu na całą dostępność i ideową konsekwen-
cję (i wbrew nim) – równa jest zeru (51, 136)

– pisali z pasją, nie bacząc, że przeczą podstawom 
socrealistycznej estetyki, wedle której nie forma, lecz 
treść tworzy piękno.

Po trzecie skonstatowali – zbliżamy się ku wspo-
mnianej niekonsekwencji – mizerną teoretycznoliterac-
ką wartość dwu pierwszych określeń, bo operują kryte-
rium tematycznym, a fantastyka nigdy nie ograniczała 
się ani do jednego tematu, ani nawet do ograniczonego 
zbioru tematów czy zadań (51, 136).

 Strugaccy zdecydowali się zbudować zupełnie od-
mienną definicję, wzorowaną na pojęciach „metody lite-
rackiej”, „literackiego prądu” itd.:

Fantastyka, jak i cała literatura, obiektywnie ma za swój 
cel odbicie rzeczywistości w artystycznych obrazach, przy 
czym pod słowem „rzeczywistość” należy rozumieć nie tyl-
ko świat rzeczy i zdarzeń, ale i świat świadomości spo-
łecznej, świat przeszłego i przyszłego człowieczeństwa 
załamujący się w pryzmacie twórczej percepcji pisarza. 
(...) Fantastyka jest to gałąź literatury podporządkowa-
na wszystkim ogólnoliterackim prawom i wymaganiom, 
rozważająca ogólne literackie problemy (typu: człowiek 
i świat, człowiek i społeczeństwo itd.), ale charakteryzują-
ca się specyficznym literackim chwytem – wprowadzeniem 
elementu niezwykłości (51, 136–137). 
Element ów może mieć w dziełach różne formy 

i funkcje. Może to być przeniesienie akcji w niezwykłe 
otoczenie albo czysto bajkowe założenie, lub też czysty 
„chwyt” użyty dla rozwiązania zadań niezwiązanych 
bezpośrednio z istotą tego, co niezwykłe (51, 138). Do-
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piero na końcu wymieniali fantastyczny element ważny 
sam przez się, będący właściwym tematem i przedmio-
tem opisu, jak w technologicznej i społecznej utopii.

Spojrzenie na fantastykę jako na posługującą się 
odmienną strategią, ale mającą jak najbardziej reali-
styczne uwarunkowania i cele literaturę miało i wady. 
Ogólność definicji domagała się wprowadzenia katego-
rii mogących bogactwo dzieł fantastycznych w synchro-
nii i w czasie poklasyfikować. Strugaccy – wchodzimy 
tu na teren ankiety „Woprosow litieratury” – wahali się 
zwłaszcza w kwestii celowości wyodrębniania „nauko-
wej” odmiany fantastyki, nie używając jednak tego ter-
minu ze względu na obciążenie go normatywną tradycją. 
(Radzieccy krytycy mówili o „naukowości” szczególnie 
chętnie i nie jako o umownym określeniu gatunku, ale 
dosłownie; używali terminu „fantastyka naukowa”, aby 
„swoją” fantastykę odróżnić od zachodniej, „antynau-
kowej” – podkreślali również „naukowość” jako cechę 
fantastyki nowoczesnej, wyodrębniającą ją spośród od-
mian dziewiętnastowiecznych i wcześniejszych fantasty-
ki literackiej. „Naukowość” i „antynaukowość” stały się 
również częstokroć w praktyce pojęciami zastępującymi 
„realizm” i „antyrealizm”, zwłaszcza że o tym drugim mó-
wiono teraz niechętnie).

Strugackim „naukowość” kojarzyła się również 
z wiernością podręcznikowym danym, której wymaganie 
dopiekło wszystkim w latach panowania „teorii granicy”, 
więc odrzucili ją demonstracyjnie:

Dlaczego nazywają nas fantastami naukowymi? Odpowia-
damy, że nie wiemy. Nie wiemy, dlaczego utrzymuje się do 
dzisiaj przestarzały termin „fantastyka naukowa”. W naj-
lepszym wypadku jest on pożyteczny dla określenia jed-
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nego z kierunków fantastyki. I pojęcia nie mamy, dlaczego 
pisarz–fantasta miałby mieć jakieś szczególne powiązania 
z nauką, odmienne od związków z nauką każdego pisarza 
(49, 74).
 – zapytywali tak, dodając, że owszem, każdy pisarz 

winien być w czasach dzisiejszych głęboko wykształco-
nym i zdolnym do filozoficznej twórczości inteligentem 
(przeciw czemu115 z kolei zaprotestowała redakcja).

Pozbawiwszy się jednak tym samym znanej możli-
wości klasyfikowania bujnego potoku, odczuwali niepo-
kój dobrze widoczny w wypowiedzi w ankiecie: 

Odmienność pisarza–fantasty od „zwykłego” pisarza pole-
ga na tym, że posługuje się on metodami, których nie uży-
wali ani pisarze–realiści, ani Rabelais, ani Hoffmann, ani 
Saint–Exupéry w Małym Księciu (49, 74).
Powyższą niekonsekwencję od razu podchwycił

E. Brandis w polemicznej części swego wystąpienia na se-
sji. Atak jednak trafił w próżnię, jako że Strugaccy pogo-
dzili się już (odpowiedź na ankietę powstawała wcześniej 
niż referat) ostatecznie z niemożnością wydzielenia za po-
mocą proponowanego przez siebie aparatu pojęć gatunku, 
który rozwijali, spośród innych tworzących nurt fantastyki 
literackiej w dziejach. Zrezygnowali tym łatwiej, że pisane 
przez nich w drugiej połowie lat sześćdziesiątych utwory 
miały być satyrami, „współczesnymi baśniami” albo re-

115 Twierdzenie, że pisarz powinien być wykształconym inteligentem, 
brzmiało dość niesłychanie na tle dotychczasowej rosyjskiej i radzieckiej 
tradycji myślenia o roli społecznej literatury i jej twórców. Dla tej tradycji 
charakterystyczny był raczej kult chłopskości, rodzimości, ludowości (tak 
w socrealistycznym, jak i potocznym znaczeniu słowa). Redakcja użyła 
jednak, dość przewrotnie, argumentu formalnego: Strugaccy jej zdaniem 
mieliby żądać od kolegów podporządkowania się tylko jednej metodzie 
twórczej – a to jest niedopuszczalnym konserwatyzmem, sprzecznym 
z dzisiejszym stosunkiem KPZR do literatury.
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zygnującymi ze sztafażu SF, albo wykorzystującymi go 
w sposób jawnie niezobowiązujący, prześmiewczy (pozycją 
tego rodzaju było już Poniedziałek zaczyna się w sobotę).

Pewien ślad wahań dostrzeżemy jeszcze w fakcie, że 
oprotestowywujący głośno kryterium tematyczne pisa-
rze zgodzili się jednak z istnieniem konkretnego kręgu 
współczesnych zagadnień, którymi powinna się zająć 
dzisiejsza fantastyka. Przeważnie wymieniali związa-
ne z istnieniem mieszczaństwa trudności w osiągnię-
ciu komunizmu, problemy związane z rozwojem nauk, 
społeczne implikacje postępu technicznego, możliwości 
kontaktu z pozaziemskimi cywilizacjami116 itd.

* * *
Zaprezentowane przez braci nowe rozumienie upra-

wianej literatury wskazuje na głębokie zmiany poglą-
dów, rozpoczęcie przez byłych zwolenników technolo-
gicznej i futurologiczno–utopijnej fantastyki następnego 
rozdziału twórczości. Strugaccy teraz nawet twierdzili, 
że został zapoczątkowany znacznie wcześniej:

Uważa się, że piszemy o przyszłości, budujemy modele 
przyszłych istnień. Ale niezupełnie jest właśnie tak. W każ-
dym razie jeśli chodzi o nasze ostatnie książki: „Stażystów”, 
„Próbę ucieczki”, „Daleką Tęczę” i „Trudno być bogiem”. Aki-
nari Ueda powiedział kiedyś: „To, co dzisiejsze, zobaczyć 
można w głębokiej starożytności”. (...) My zaś postępujemy 
troszeczkę inaczej, przesuwamy elementy współczesności 
w mniej lub bardziej oddaloną przyszłość (48, 75).
Przypominam, że dwa lata temu przyznawali się 

już do umieszczania w przyszłym świecie szczególnych 
„współczesnych elementów” (tj. niektórych współcze-
śnie spotykanych typów ludzkich), dodając jednak, 

116 Por. poz. bibl. 52. 
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że rzeczywiście będą w przyszłości występować. Tłu-
maczyli się więc troską o prawdopodobieństwo prze-
widywań, a nie poszukiwaniem możliwości powiedze-
nia o owych „elementach” czegoś więcej, niż to się da 
w utworze współczesnym, poeksperymentowania sobie 
na nich... Również „elementy współczesności” to okre-
ślenie znacznie pojemniejsze niż „ludzie szczególnie 
mili, szczególnie dobrzy, szczególnie uduchowieni”, 
o których im wówczas chodziło. Jeśli pod „elementami” 
rozumieć np. „negatywne zjawiska społeczne trudne do 
poruszenia wprost”, to wówczas manifest Strugackich 
każe dopatrywać się w ich dziełach „języka Ezopowego”.

Nie pora jednak jeszcze na sprawdzanie tego przy-
puszczenia. Przed analizą wyliczonych w cytacie książek 
chciałbym zbadać, jak dalece odważne i wyjątkowe były 
głoszone przez naszych pisarzy poglądy teoretyczne.

* * *
Po XX Zjeździe KPZR, może w związku z rewindykacjami 
twórczości części radzieckich pisarzy lat dwudziestych 
i trzydziestych częstokroć korzystających z osiągnięć es-
tetyki awangardowej, a może – by zaspokoić aspiracje śro-
dowisk twórczych lub z innych powodów – pojawiła się 
konieczność takiego zreformowania doktryny socjalistycz-
nego realizmu, aby mógł on objąć swoim zasięgiem dzieła 
o większej formalnej różnorodności. Dotychczas sądzono, 
iż pomiędzy użytymi przez artystów środkami wyrazu a za-
wartością ideową dzieł istnieje korelacja nadzwyczaj ścisła. 
Praktycznie nawet na językowym poziomie dzieła (przykła-
dem niechęć krytyki wobec archaizacji języka w prozie hi-
storycznej). Realizm i  antyrealizm walczyły z sobą tak 
zawzięcie, że nawet najmniejsze uszkodzenie tynku na 
murach twierdzy otwierać miało dostęp wrogom. 
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Właściwą doktrynalną podstawą późniejszej libe-
ralizacji było dokonane jeszcze ok. 1950 r. przez Stali-
na w tzw. „pismach językoznawczych” usunięcie języka 
poza sferę „nadbudowy” – tj. poza część ludzkiej kultu-
ry zdaniem marksistów bezpośrednio zdeterminowaną 
„stosunkami produkcji”. Namówiony najprawdopodob-
niej przez grupę młodych językoznawców Wódz skryty-
kował – bezwzględnie dotychczas obowiązujące – lingwi-
styczne teorie Nikołaja Marra, dla którego język ludzki 
był klasowo uwarunkowany tak ściśle, że języki robot-
ników różnych nacji zbliżone były do siebie bardziej, 
niż sposoby mówienia burżuazji i  „klas uciemiężonych” 
w ramach jednego narodu. 

Kilka niewielkich artykułów z podpisem Stalina 
uczyniło możliwymi późniejsze medytacje, na ile forma 
literackiego dzieła (więc twór językowy) jest klasowo 
zdeterminowana, a więc na ile są możliwe – w ramach 
jednolitej ideowo literatury – formalne różnorodności. 
Pierwszym, dość jeszcze nieśmiałym krokiem w stronę 
– kontynuujmy metaforę – udzielenia zezwolenia na po-
malowanie tynku w różnorodne wzory, była kampania 
przeciw schematyzmowi, bo przecież przyznano w jej 
trakcie, że literacki utwór, nawet całkowicie zadowalają-
cy jeśli idzie o temat i ideowe nastawienie, może być zły 
ze względu na swe kompozycyjne i stylistyczne cechy. 
Drugim krokiem – bardziej znamiennym w skutki i zde-
cydowanym – było uznanie kulturowej wojny postępu 
i reakcji za mniej wszechogarniającą. Na specjalnej dys-
kusji o realizmie w kwietniu 1957 skrytykowano pojęcie 
„antyrealizmu”. 

Od tej pory uznanie zdobyła koncepcja L. Timofie-
jewa, który (wykorzystując zapewne uznaną na prze-
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łomie wieków, wywodzącą się z myśli Nietschego kon-
cepcję o apollińskim i dionizyjskim nurtach w dziejach 
sztuki) już w 1955 roku zaproponował, aby pojęcia 
„realizm” i „antyrealizm” zastąpić kategoriami wiecz-
nych metod realizmu i romantyzmu koegzystujący-
mi pokojowo w sztuce i mogącymi na siebie wpływać. 
Około roku 1960, na miejsce, aby pojęcia wiecznych 
metod wprowadził Timofiejew kategorię dwóch typów 
twórczości, które stoją u podstaw różnorodnych nur-
tów artystycznych. Są to: – starający się odtwarzać 
rzeczywistość obiektywnie „typ realistyczny” i „typ ro-
mantyczny”, którego zasadą jest bardziej subiektyw-
ne przetwarzanie obiektywnej rzeczywistości w dziele 
sztuki. Realistyczny i romantyczny „typy twórczości” 
wcielają się konkretno–historycznie w dwie twórcze 
metody – realistyczną i romantyczną, które współist-
nieją z sobą w ramach literackich epok. Wkrótce poja-
wiły się pojęcia „stylu romantycznego” i  „stylu re-
alistycznego”, którymi określano środki wyrazu cha-
rakterystyczne dla (tworzonych wedle wskazań danej 
metody) dzieł. Koncepcja Timofiejewa zastosowana 
w historii radzieckiej literatury stworzyła szeroką moż-
liwość przepatrzenia dawnego przekonania, jakoby 
pisarze radzieccy niczym się zasadniczo od siebie nie 
różnili w swojej stylistycznej manierze, a także pozwo-
liła wydzielić dwa odmienne: „realistyczny” i „roman-
tyczny” stylistyczne nurty, w ramach których tworzyła 
się radziecka literatura oraz dała możliwość włączenia 
w tę literaturę w charakterze romantyków całego rzę-
du artystów, w których „realizm” przedtem wątpiono, 
a w każdym razie miano za nie w pełni wartościowy117. 

117 Cyt. Arkadij P. Éljaševič, Liryzm. Ékspressija. Grotesk. O stilevych te-
čenijach v literature socialističeskogo realizma, Leningrad 1976, wyd. 
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„Romantyzm” okazał się trzecim – prócz „realizmu” 
i „antyrealizmu” kwalifikatorem dzieła. Trzecim – i dla 
decydujących o kształcie radzieckiej literatury instan-
cji – możliwym dla zaakceptowania. 

Teoria realizmu socjalistycznego – wizja rozwoju 
literatury w socjalizmie otrzymała więc na początku 
lat sześćdziesiątych szereg nowych pojęć. Szczegółowe 
ustalenie ich zakresów trwało następnych lat piętnaście 
(a więc przynajmniej do momentu, gdy wyrażone w re-
zolucji KC KPZR O krytyce literacko–artystycznej z 1974 
roku niezadowolenie mecenasa pchnęło teoretyków lite-
ratury do wzmożonego wysiłku).

Spory obejmowały przede wszystkim istotę „metody” 
i „stylu” oraz możliwe zależności między nimi i nie były 
bynajmniej akademickie – bo dotyczyły zakresu dopusz-
czalnej twórczej wolności. Jeżeli np. Igor N. Lisakowski 
twierdził: 

metoda twórcza to całokształt ideowo–artystycznych za-
sad znajdujących oparcie na gruncie poznawczo–warto-
ściującym sztuki; odpowiednio styl należy rozumieć jako 
konkretny artystyczny sposób wyrażania określonych ide-
owo–estetycznych zasad mający za podstawę konstruk-
cyjno–znakową stronę twórczości artystycznej118 

– to związki stylu i metody były dla niego dosyć elastyczne.
Do pomyślenia była więc sytuacja, w której stosu-

jący „metodę realistyczną” (czyli nastawienie podmiotu 
twórczego dzieła na ukazanie prawdziwych i istotnych 
relacji człowieka i społeczeństwa) lub też konkret-

„Chudožestvennaja literatura”, ss. 360, tu s. 13. 
118 Igor N. Lisakowski, Z zagadnień metodologii realizmu socjalistyczne-
go, przełożył Jerzy Kozibąk, Warszawa 1982, KiW, ss. 212 (wyd. org. pt. 
Tvorčeskij metod: svojstva i otnošenija), tu s. 199.
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niej – „metodę realizmu socjalistycznego” (ujawnienie 
i ukazanie relacji człowieka i społeczeństwa istotnych 
z punktu widzenia marksizmu–leninizmu) twórca wy-
powiada się w różnorakich stylach, nawet takich, któ-
re genetycznie nie są związane z „realistycznym typem 
twórczości”. Przypuśćmy: mogą istnieć dzieła pisane 
wedle metody realizmu socjalistycznego – a w stylu „ro-
mantycznym” (Konstanty Paustowski) lub „ekspresjo-
nistycznym” (Misterium buffo Władimira Majakowskie-
go) i traktować je należy jako równocenne z pisanymi 
w stylu „realistycznym” sensu stricto. Jedynie w wy-
padkach skrajnych forma dzieła wpływać może nieko-
rzystnie na jego zawartość ideową.

Jeśli jednak przyjmie się punkt widzenia konser-
watywniejszego Siergieja M. Pietrowa, dla którego me-
toda realistyczna oznaczała „odzwierciedlenie istoty 
życia w formach samego życia” (odpowiednio: metoda 
realizmu socjalistycznego widzi tę „istotę” po marksi-
stowsku) – forma realistyczna, tj. „styl realistyczny” 
okaże się najodpowiedniejszy dla twórcy socjalistycz-
nego realizmu i wszelkie dzieła groteskowe, fanta-
styczne, romantyczne (np. eksponujące ekspresję 
podmiotu) itd. będą czymś gorszym, niepotrzebnym 
(bo przecież toż samo o „istocie życia” i jaśniej moż-
na powiedzieć „realistycznie”), aczkolwiek nie wrogim 
klasowo, więc do literatury radzieckiej, na prawach 
„młodszego brata”, mogącym przynależeć. Najczęściej 
dzielono – w przypadku przyjęcia podobnych założeń 
– dzieje literatury radzieckiej na dwa etapy: „roman-
tyczny” (do 1935 r.), kiedy posługiwano się metodami 
i stylami romantycznymi (ew. metodą już realistycz-
ną, ale stylem jeszcze romantycznym), i współczesny 
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(po 1935), gdy metoda i styl realizmu socjalistycznego 
„zwyciężyły”, a wykorzystywanie stylów innych (a tym 
bardziej metody romantycznej) jest epigoństwem119. 

119 Na temat ewolucji doktryny socrealistycznej porównaj cytowane 
prace Pietrowa (patrz przypis 48) i Lisakowskiego, artykuł Henryka Mar-
kiewicza, Uwagi o spornych problemach realizmu socjalistycznego, w: 
Marksizm, kultura, literatura, praca zbiorowa pod red. Bogdana Owczar-
ka i Krzysztofa Rutkowskiego, Warszawa 1982, PIW, s. 237–248, oraz roz-
dział wstępny książki Arkadija P. Éljaševiča, Liryzm. Ékspressija. Grotesk. 
O stilevych tečenijach v literature socialističeskogo realizma, Leningrad 
1976, wyd. „Chudožestvennaja literatura”, ss. 360. 
Zainteresowanym historią teorii realizmu socjalistycznego proponuję 
następującą lekturę w języku polskim: Maria Gołaszewska, Osobliwości 
estetyki socrealizmu. Szkic wprowadzający do dyskusji na konferencji 
naukowej „Kultura artystyczna w Polsce lat 1949–1955”, organizowanej 
przez Zakład Literatury XX wieku IFP UJ w Krakowie. 21–22 XI 1983, Kra-
ków 1983, Zakład Estetyki UJ, „Mała Biblioteka Estetyki”, ss. 14; Artur 
Hutnikiewicz, Realizm socjalistyczny, w: tenże, Od czystej formy do lite-
ratury faktu. Główne teorie i programy literackie XX stulecia, wydanie IV, 
Warszawa 1976, Wiedza Powszechna, ss. 296 – tu s. 244–263; Bogusław 
Jasiński, Estetyka realizmu György Lukácsa i jej przesłanki filozoficzne, 
Warszawa 1984, KiW, ss. 275, „Biblioteka Studiów nad Marksizmem” 
nr 26; Henryk Markiewicz, O marksistowskiej teorii literatury. Szkice, 
wydanie II, poprawione i uzupełnione, Wrocław 1953, Ossolineum, IBL 
PAN „Studia historycznoliterackie”, tom XIV, ss. 104; Henryk Markiewicz, 
Krytyka literacka w walce o realizm socjalistyczny 1944–1954, Warsza-
wa 1955, PIW, IBL PAN „Studia nad polską literaturą współczesną”, ss. 
60; Stefan Morawski, Szkice z podstawowych zagadnień estetyki marksi-
stowskiej, Kraków 1951 (skrypt); Gabriela Porębina, Realizm socjalistycz-
ny w pierwszych dokumentach programowych, Zeszyty Naukowe Wy-
działu Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Filologia Rosyjska, 
1973 nr 3, oraz: Od proletkultu do realizmu socjalistycznego. Węzłowe 
problemy literatury radzieckiej okresu międzywojennego, wyd. „Śląsk”, 
Katowice 1989, ss. 452 (tu część szkiców); Józef Smaga, Najnowsze ra-
dzieckie dyskusje na temat realizmu i awangardy, w: „Pamiętnik Literac-
ki” 1969, z. 1.
Ponadto z radzieckimi dyskusjami lat 1950–1955 na bieżąco zaznajamia-
ła czytelnika polskiego rubryka „Na widnokręgu” w „Twórczości”, a ści-
ślej mówiąc, publikowane w niej przeglądy J. Spinca.
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* * *
Wracając do manifestu Strugackich i próbując przełożyć 
go na powyżej zarysowany system pojęć, stwierdzić mo-
żemy, co następuje: Wedle Strugackich literatura fanta-
styczna to nic innego jak szczególny „nurt stylistyczny” 
w ramach „metody realistycznej”, a nawet „metody reali-
zmu socjalistycznego” – jeśli oczywiście zamierzali badać 
„relację człowiek – świat, człowiek – społeczeństwo” po 
marksistowsku. Również ich stanowisko w kwestii „na-
ukowości” fantastyki można określić jako szczegółowe 
zastosowanie myśli o elastyczności związków metody 
i stylu, czyli o pełnej swobodzie formalnej w ramach da-
nego ideowego celu. Wszak „naukowość”, zgodność fan-
tastycznych motywów dzieła z poczuciem realistyczności 
i naukowymi hipotezami to nic innego, jak pomieszcze-
nie w tym dziele „form samego życia”, a zatem zastoso-
wanie realistycznego stylu, bez którego – wedle postępo-
wego skrzydła socrealistów – można się jednak obejść 
przy realistycznym odmalowywaniu istoty tegoż życia. 
Mimo więc używania przez Strugackich szczególnej ter-
minologii rozumowanie ich mieści się nadal w ramach 
socrealistycznego myślenia o literaturze.

Szkopuł był w tym tylko, że w 1965 roku konser-
watywne skrzydło socrealizmu miało wyraźną ilościową 
przewagę. Również w kręgu miłośników SF, co dziwi. Po-
dobne Strugackim, nie tylko tematyczne, ale formalne 
pojmowanie istoty gatunku, uznanie fantastycznonau-
kowej literatury za szczególne narzędzie artystycznego 
badania rzeczywistości „w ogóle”, a nie jej dość peryferyj-
nej „części”, obiecywało równouprawnienie, uwolnienie 
się z technologiczno–utopijnego getta, możność zajęcia 
się palącymi, ważnymi zagadnieniami. Ostatecznie roz-
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wiewało „zapaszek” ideowej obcości, który na przełomie 
6. i 7. dekady istniał i mógł zaszkodzić – zainteresowanie 
mecenasa mogło wszak mieć charakter okazjonalnej ak-
cji, nie zastępowało sprzyjających zmian w teorii doktry-
ny. Przypomnienie sobie, że naukowa fantastyka jest nie 
tylko „naukowa”, ale przede wszystkim „fantastyczna”, 
ujrzenie jej na tle całej literackiej fantastyki nobilitowało 
gatunek, spokrewniając go z wielką tradycją. Również 
z tą jej częścią, którą socrealiści mieli za szacowną: baj-
ką ludową, prozą oświecenia i renesansu.

 Te racje nie przesądziły jednak o wcześniejszym, niż 
w latach osiemdziesiątych, rozpowszechnieniu się lite-
rackiej teorii SF ani nie natchnęły poważniejszej grupy 
teoretyków do działania przed wystąpieniem Strugac-
kich. Głosy przygotowujące ich poglądy były nadzwyczaj 
nieśmiałe. Ongiś nazywał fantastykę (więc i fantastykę 
naukową) przedstawieniem nieistniejącego jako istnie-
jącego120 sam Aleksander Bielajew. Wiadomo o nim, że 
prócz utworów w duchu Verne’a napisał żartobliwe opo-
wieści o niezwykłych wynalazkach profesora Wagnera, 
który np. wszczepił mózg asystenta słoniowi (Chojti–Toj-
ti – wyd. 1964), i jawnie nienaukową, alegoryczną opo-
wieść o latającym chłopcu (Ariel – 1941).

Na naradzie w 1958 roku myśl, że fantastyka może 
być swego rodzaju „naczyniem”, narzędziem służącym 
rozstrzyganiu różnorakich kwestii, i zgodność z ustale-
niami nauki niekoniecznie ją wówczas obowiązuje, wy-
sunął Gieorgij Guriewicz121. Odwołał się do tradycji ksią-

120 Cyt. za S. Poltavskij, O nerešennych voprosach naučnoj fanta-
stiki, w: O fantastikie i priključenijach s. 5 (dane bibl. – patrz przyp. 
83), s. 72–103, tu s. 102. 
121 G. Gurevič, Mnogogrannaja fantastika (dane bibl. – patrz przyp. 83).
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żek znanego geologa i geografa Władimira Obruczewa: 
Plutonii. Niezwykłej podróży do wnętrza ziemi z 1924 r., 
gdzie wzorując się na znanej książce Verne’a z pomo-
cą nieprawdopodobnego założenia o podziemnej pustce 
popularyzowano geologiczną i paleontologiczną wiedzę, 
i Ziemi Sannikowa albo Ostatnich onkillonów (1926), 
gdzie była mowa o wyprawie znajdującej wśród lodów 
oazę życia pierwotnych ludzi. Przykładem służenia przez 
jawnie „nienaukowe” fantazje równie jak popularyzacja 
nauk pożądanym celom były dla Guriewicza i satyry La-
zara Lagina (Wyspa Rozczarowania – 1951, Atawia Pro-
xima – 1956, itd.) kompromitujące logikę kapitalizmu.

Warto na koniec wspomnieć, że około 1960 roku 
skandalizowała Walentina Żurawlowa, głosząc niesły-
chaną wówczas tezę, iż zadaniem fantastyki jest poka-
zanie człowieka w niezwykłych warunkach, a jak się te 
warunki tworzy, jest niezbyt ważne122.

Na sesji w Domu Książki Dziecięcej w 1965 r. Stru-
gaccy okazali się praktycznie sami. Wygłoszono jeszcze 
dziewięć referatów123, ale tylko Giennadij Gor i Żuraw-
lowa ogłosili programy dopuszczające użycie fantastyki 
jako literackiego narzędzia sposobnego dla poruszania 
ogólniejszego problemu, narzędzia o niekoniecznie ściśle 
reglamentowanym kształcie. Pierwszy myślał o psycho-
logicznych problemach związanych z percepcją czasu, 
druga o nowych naukowych ideach – daleko więc im było 
do traktowania fantastyki jako uniwersalnego naczynia, 
zdolnego unieść każde zagadnienie. Siedem pozostałych 
miało „naukowość” za niewzruszalny aksjomat, a z nich 
Gienrich Altow wciąż optował za popularyzacją nauki 

122 Rozgovor o naučnoj fantastike (dane bibl. – przyp. 89). 
123 Patrz poz. bibl. 51. 
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i techniki, Aleksander Szalimow uważał gatunek za 
stricte młodzieżowy – pozostała większość akcepto-
wała SF rozumianą jako sztuka pisania o przyszłości, 
aczkolwiek określenie „literatura skrzydlatego marze-
nia” nie satysfakcjonowało części, bo nie obejmowa-
ło antyutopii (w jej akceptowanej w ZSRR odmianie). 
Kilku referentów nawet bezpośrednio z poglądami 
Strugackich (znane im były z ankiety „Woprosow li-
tieratury” i sporu z Koganem) polemizowało. Wspól-
ne im (tj. referentom) było przekonanie analogiczne 
do poglądów konserwatywnego skrzydła socrealistów 
– uważali za jedynie godne współczesnej radzieckiej 
fantastyki mówienie swoich prawd za pomocą obrazów 
fantastycznych zgodnych – jeśli nawet nie z naukowo 
określonym prawdopodobieństwem – to z poczuciem 
racjonalizmu. Owszem – powiadali – kiedyś fantastyka 
naukową nie była (tak jak nie realistyczne, ale roman-
tyczne były początki radzieckiej literatury), lecz teraz 
naukowość, pojmowana jako zgodność z ustaleniami 
nauk przyrodniczych, technicznych i marksistowskiej 
socjologii, jest obowiązkiem. Natomiast różnili się po-
lemiści stopniem literackiej kultury.

Przykładowo, prostoduszny M. Łazariew, w znaczą-
co zatytułowanym szkicu Odpowiedzialność fantasty, 
wojowniczo stwierdzał:

Nie zaszkodziłoby zacząć zdawać sobie sprawę, że w dzi-
siejszych czasach w światopoglądzie nie ma trzeciego 
brzegu i że fantastyka nienaukowa ryzykuje szybkie sta-
nie się fantastyką antynaukową (...).
Chciałoby się usłyszeć jasną odpowiedź: na jakich, oprócz 
naukowych, podstawach możliwa jest dziś fantastyka? 
Czy jest możliwe artystyczne oddziaływanie współcze-
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snego dzieła na współczesnego czytelnika, jeśli będzie on 
z góry przekonany, że w żadnych okolicznościach – bez 
względu na stopień metaforyczności opisanego – ukaza-
nych wydarzeń być nie może?124.
Na to samo wychodzi w wypowiedzi nieporównywal-

nie subtelniejszego Jewgienija Brandisa. Do połowy re-
feratu potakiwał on Strugackim stwierdzając, że: 

na dzisiejszym etapie pisarze–fantaści z reguły nie sta-
wiają przed sobą zadań popularyzatorskich. Na pierw-
szy plan wysuwają się socjalno–psychologiczne, etycz-
ne albo filozoficzne problemy. Fantastyczne sytuacje 
pozwalają stwarzać niezwykłe konflikty i doprowadzać 
przeciwieństwa do najwyższej temperatury. Fantastyka 
staje się swego rodzaju lupą swoich czasów rejestrując 
w wyolbrzymionej postaci skomplikowane systemy po-
glądów o świecie; 

oraz że: 
w najlepszych swoich przejawach naukowa fantastyka 
zmusza do przemyśleń, budzi żywą myśl, trenuje wyobraź-
nię i rozwija rozum. I w tym może jej główna wartość, a nie 
w tych realnych, poznawczych faktach, które zawierają się 
w tych lub innych dziełach125

– ale równocześnie twardo termin „fantastyka” rezerwo-
wał dla dzieł dawnych oraz ideowo obcych lub „epigoń-
skich” przejawów zachodniej SF (np. „fantasy”), dowo-
dząc, iż współczesna radziecka fantastyczna literatura 
„naukowa” być musi i nie tylko wtedy, gdy fantastyczna 
wizja jest w niej celem samym w sobie:

124 M. Lazarev, Otvetstvennost’ fantasta, w: „O literature dlja detej”, 
s. 10 (inne dane – poz. bibl. 51), s. 202 i 203. 
125 E. Brandis, O naučnoj fantastike našich dnej, w:„O literature dlja de-
tej”, s. 10 (inne dane – poz. bibl. 51), s. 114 i 118.
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Nauka w fantastycznym dziele może być przedmiotem 
wyobrażenia lub też służyć jako motywacja akcji, prze-
kształcając się w swego rodzaju „deus ex machina”. Ale 
tak czy inaczej bez nauki współczesny fantasta się nie 
obejdzie126.
 
Zaznaczyć warto, iż krytyk stawiał utworom fanta-

stycznym wymóg zachowania jednolitej i racjonalnej mo-
tywacji akcji, co nadawało kwestii „naukowości” aspekt 
kompozycyjny, strukturalny (zbliżał się tu Brandis do 

126 Ibidem, s. 119. Z tych pozycji następująco z braćmi polemizował:
Mogą Strugaccy nazywać swoje książki po prostu fantastycznymi, ale 
i tak nie mogą uciec od nauki (...). Jeśli metodę artystyczną dzisiejszej 
fantastyki uznamy za niezależną od nauki – tym samym i Rabelais, i Hoff-
mann, i Saint–Exupéry w swoim Małym Księciu staną z braćmi Strugacki-
mi w jednym szeregu. Towarzystwo, rzecz jasna, niezłe. Lecz jednak mó-
wimy o charakterystycznych cechach dzisiejszej fantastycznej literatury.
Jeśli pozostawimy tylko słowo „fantastyka”, odrzucając określenie „na-
ukowa”, to zwalimy na jedną kupę fantastów wszystkich epok, całą świa-
tową fantastykę i utracimy możliwość dyferencjacji różnych rodzajów 
i typów fantastyki. (...) 
Lecz jednak nawet fantastyka przekształcona w chwyt jest w naszych 
czasach fantastyką naukową. Kryterium jest jedno i Strugaccy spełnia-
ją je – to naukowo–filozoficzne, dialektyczno–materialistyczne widzenie 
świata; inaczej mówiąc – współczesny naukowy poziom myślenia. Dla 
spełnienia tego historycznego kryterium poglądy socjologiczne mają 
w literaturze fantastycznej znaczenie nie mniejsze niż naukowo–tech-
niczne pomysły i hipotezy. 
Wszystkie te fantastyczne pomysły, obojętnie jak daleko poza granicę 
możliwości wybiegają, z całym swym nieprawdopodobieństwem założo-
nych przyczyn i skutków zaistnienia – i tak są te pomysły jakoś podpowie-
dziane przez współczesną myśl naukową. Myśl drugiej potowy XX wieku, 
w którym nauka stała się Demiurgiem. 
I dlatego – wydaje mi się – terminu „fantastyka naukowa” nie trzeba za-
stępować innym. Zgoda, że nie jest zbyt dokładny, ma jednak niewątpli-
wą wyższość nad wszystkożernym i mglistym określeniem „fantastyka” 
(op. cit., s. 121–122, patrz poz. bibl. 51).
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obowiązujących powszechnie u nas poglądów Rogera 
Caillois i Lema127):

127 Zastanawiając się w połowie lat sześćdziesiątych nad różnicami 
pomiędzy baśnią a fantastyką grozy, Roger Caillois pisał: Baśniowość to 
świat cudowności, który łączy się ze światem rzeczywistym, nie naru-
szając w niczym jego wewnętrznego ładu i nie niszcząc jego spójności; 
fantastyka natomiast jest manifestacją skandalu, rozdarcia, niezwykłym, 
nieznośnym wręcz wdarciem się w tenże świat rzeczywisty. 
(Od baśni do science fiction, przeł. Jerzy Lisowski, w: R. C., Odpowiedzial-
ność i styl. Eseje, Warszawa 1967, PIW, Biblioteka Krytyki Współczesnej, 
s. 29–65, tu s. 32. Myśl tę pogłębił Stanisław Lem: przybycie zjawy zza 
grobu oznacza strzaskanie istniejącego porządku – jako powstanie w nim 
okropnej dziury, z której się widmo wynurza. Aby więc efekt takiego 
najścia mógł być właściwy, poprzednio musi się upowszechnić właśnie 
przeświadczenie o tym, co jest naturalne i możliwe, w przeciwieństwie 
do tego, co jako nadnaturalne nie będzie się mogło zdarzyć. Zatem na-
rodziny fantastyki niebajkowej zakładają wcześniejsze ustalenie ładu 
w świecie jako jedynego porządku przyrodzonego. (Fantastyka i futuro-
logia, tom I, s. 87 – patrz przyp. 69), a rozszerzył, uogólnił i z nowoczesną 
genologiczną teorią „ewolucji gatunków jako redynamizacji struktur ga-
tunkowych” skojarzył Andrzej Zgorzelski.
W ten sposób w polskim literaturoznawstwie powstała szkoła, dla której: 
Pojawienie się fantastyki w utworze – to przełamanie ustalonych wcze-
śniej w tekście praw świata przedstawionego (A. Zgorzelski, Fantastyka. 
Utopia. Science fiction, s. 21 – dane bibl. patrz przyp. 52). Innymi słowy 
dla literaturoznawców o podobnych poglądach (za granicą np. Tzvetan 
Todorov) do literatury fantastycznej zaliczają się teksty, które wywołują 
w nas poczucie fantastyczności, i to na skutek swych cech immanent-
nych, cech swojej struktury – i przeciwstawia się ta szkoła grupie badaczy 
(np. Ryszard Handke, Jan Trznadlowski i dziesiątki innych w Polsce, nie-
omal całe literaturoznawstwo radzieckie bez Tatiany Czernyszowej i Jew-
gienija Niejołowa) przyzwyczajonych odrębność literatury fantastycznej 
widzieć w jej temacie, w różnicy między jej światem a rzeczywistym.
Strukturaliści przyjęli pewne ustalenia tyczące się tego, co należy za fan-
tastykę uważać. Na przykład na pewno fantastykę grozy, bo następuje 
w niej przełamanie reguł baśni na rzecz rzeczywistości realistycznej i na 
odwrót: przełamanie reguł świata realistycznego czymś irracjonalnym. 
Albo fantasy – tam świat baśni zostaje zakłócony przez wzięty z literatury 
realistycznej porządek moralny, albo utopia – tam w rzeczywisty świat 
wkracza nagle świat doskonały socjologicznie i technicznie. Natomiast 
SF, jako literatura podstarzała, zhomogenizowana, posiadająca jednolite 
reguły swojej rzeczywistości i niewywołująca poczucia fantastyczności 
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Przekonywające przygotowanie akcji nawet w tych wy-
padkach, kiedy fantastyka wykorzystywana jest w cha-
rakterze chwytu artystycznego – to rzecz obowiązkowa. 
Niech to będzie chociaż tylko logiczne, pozbawione nauko-
wego prawdopodobieństwa przygotowanie. Tam, gdzie 
jego brak, czytelnik traci zaufanie do autora128, 

ale był to aspekt dla Brandisa nie tak ważny, jak wier-
ność prawom pozaliterackiego świata.

Krótko mówiąc, sesja 1965 roku pokazała, że kry-
tyka nie zamierza pozwolić Strugackim na pisanie „fan-
tastyki czystej”, uważając, że fantastyczny motyw bez 
względu na to, czemu służy, winien być sam z siebie 
możliwy do zaistnienia, prawdopodobny, zgodny z na-
ukowym i marksistowskim światopoglądem.

Poniedziałek zaczyna się w sobotę, Ślimak na zbo-
czu, Drugi najazd Marsjan, Bajka o Trójce, Brzydkie 
łabędzie udowodnią wkrótce, że brakiem zezwolenia 
Strugaccy się nie przejęli. To jednak, co pomiędzy 1960 
a 1965 rokiem na ogół pisali, wbrew brzmieniu cytowa-
nych manifestów na razie z konwencją naukowej fanta-
styki (w przyjętym w Polsce i na świecie znaczeniu ter-
minu) jest zgodne lub tylko z lekka ją przekracza. Jest 
– mówiąc dokładniej – odkryciem tej konwencji.

u czytelnika – fantastyką sensu stricto nie jest.
Z drugiej strony wiadomo, że motywacja, przygotowanie akcji dla jedno-
litości reguł rządzących rzeczywistością literacką ma znaczenie kluczowe. 
W razie niekonsekwencji motywacyjnych – zaniknąć może u czytelnika 
fantastyki naukowej tak charakterystyczne poczucie „normalności”, „re-
alistyczności” przedstawionego i zamiast niego pojawić (niejako wtór-
nie) poczucie bądź fantastyczności, bądź – gdy zakłócenia są zbyt duże 
– po prostu błędu w pisarskiej sztuce. Wygląda więc na to, że Brandis, 
najpewniej nieświadomie, bronił czystości gatunkowej SF, jak ona wyglą-
da ze strukturalnego punktu widzenia.
128 E. Brandis, op. cit., s. 126. 
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* * * 
Dana w Powrocie wizja raju mającego być teoretycznie 
uzasadnionym i prawdopodobnym modelem urzeczy-
wistnialnej i urzeczywistnianej w praktyce przyszłości 
domagała się obrony. Trzeba było przekonać – może czy-
telnika, może samych siebie – że historia tak się poto-
czy, iż dzisiejsze przeszkody da się zneutralizować. Nie 
od rzeczy też byłoby samemu w budowaniu przyszłości 
wziąć konkretniejszy niż odmalowywanie ideału udział. 
– To, że Strugaccy po napisaniu utworu utopijnego 
zwrócili się ku rozpatrywaniu problemów rzeczywistości 
bieżącej, było i kwestią uczciwości, i wynikało z socreali-
stycznego etosu pisarza–obywatela. Natomiast następu-
jące okoliczności: 

1. to że pisarze podzielali powszechne wówczas wy-
obrażenie, że komunizm możliwy jest jedynie pod wa-
runkiem wysokiej etyki, kultury i umysłowego poziomu 
uczestników; 

2. atmosfera polityczna 1961 roku, pod koniec któ-
rego XXII Zjazd KPZR postawił zadanie wychowania na-
stępnego pokolenia w komunistycznym duchu; 

3. zainteresowania psychologiczne braci 
– razem wzięte zadecydowały, że problemy owe doty-

czyć będą społecznej moralności i w ogóle świadomości.
Nowe ukierunkowanie twórczych zainteresowań 

wszem i wobec ogłoszono w zakończeniu Stażystów – cią-
gu dalszego przygód Bykowa i przyjaciół. Żylin decyduje się 
zerwać z kosmonautyką, bo najważniejsze zawsze zostaje 
na Ziemi (XII, 300) i poświęcić się wychowaniu młodzieży.

* * *
Oto fabuła dwunastoarkuszowej opowieści: Przyjaciele, 
podstarzali i bez Daugego, któremu lekarze zabronili la-
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tać, udają się w ostatni rejs. To podróż inspekcyjna po 
stacjach naukowych i innych placówkach porozrzuca-
nych po Układzie Słonecznym. Jurkowski, znany auto-
rytet planetologiczny, został Generalnym Inspektorem 
Światowego Komitetu ds. Podróży Międzyplanetarnych 
i kolejno wizytuje: naukową kolonię na Marsie, stację 
badających grawitację „niszczycieli planet”, należącą do 
jednego z ostatnich kapitalistycznych przedsiębiorstw 
kopalnię na asteroidzie, gdzie wydobywają drogie ka-
mienie, małą stację astronomiczną koło Saturna i duży 
ośrodek kosmiczny na orbicie tej planety. Koniec jest 
tragiczny – Jurkowski i Krutikow giną podczas próby 
„pochwycenia” w pierścieniu Saturna odłamka skalnego 
ze śladami działalności kosmitów.

Na pokładzie „Tachmasiba” znajduje się także Ju-
rij Borodin, osiemnastoletni „spawacz próżniowy”. Dla 
niego ta podróż stanie się krokiem w dorosłość, oduczy 
się bezkrytycznego umiłowania bohaterskich czynów za 
każdą cenę; będzie on pierwszym obiektem pedagogicz-
nych starań Żylina.

Wydarzenia związane z przebywaniem bohaterów 
w każdym z inspekcjonowanych miejsc przybierają 
kształt noweli, dwukrotnie (Mars i kopalnia Bambergi) 
poprzedzonej obszernymi, rozrastającymi się do granic 
dłuższego opowiadania epizodami z życia mieszkańców 
okolic, do których „Tachmasib” przybędzie. Stażyści 
budową przypominają – podobnie jak Powrót – cykl no-
wel połączonych postaciami bohaterów i motywem (tu: 
„podróży”). Z tym że Stażyści na umownej skali kom-
pozycyjnej spójności staliby bliżej powieści niż cyklu. 
Ponadto w Stażystach następstwem rozdziałów–opo-
wiadań rządzi inna niż w Powrocie zasada. Nie chodzi 
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już o możliwie pełne i dokładne przedstawienie przyszłej 
rzeczywistości. Poszczególne opowieści nie mają na celu 
dołączenia do kolekcji jeszcze po jednym opisie cudow-
nego technicznego lub społecznego wynalazku. To wyni-
kające z nowel „morały” winny złożyć się w ekspozycję 
i rozwiązanie określonego problemu.

Po raz pierwszy fantastyczny świat dzieła stał się 
dla Strugackich jedynie narzędziem, tłem dla niosą-
cych właściwą treść wydarzeń, miejscem przebywa-
nia bohaterów, których przeżycia stanowią nośnik 
sensu utworu.

Tym sposobem twórczość Strugackich przekroczyła 
granicę129 między gatunkiem utopii i naukowej fantasty-
ki, tak jak ja ją rozumiem. Inna sprawa, że jeszcze „stała 
nad nią okrakiem”. To bowiem, że za pomocą świata uto-
pii chcieli rozstrzygać autorzy interesujące ich kwestie, 
że stracił on miejsce pierwszoplanowe, nie oznaczało 

129 Czy przekroczyła – czy nie (poglądy na ten temat mogą być różne), 
przełom gatunkowy w twórczości Strugackich dokonał się na pewno. Oto 
jak go widzi np. Tatiana Czernyszowa: Ewolucja twórczości A. i B. Stru-
gackich jakby powtarza w miniaturze ogólną tendencję rozwoju literatu-
ry utopijnej. Napisali kiedyś opowieść „Powrót” („Południe, XXII wiek”), 
gdzie fabuła była w gruncie rzeczy obojętna, a nawet gdzie jednolitej fa-
buły nie było. Celem autorów było opisanie przyszłości. Jednym słowem, 
była to tradycyjna, opisowa i wszechogarniająca utopia. (...) W opowie-
ści „Stażyści” fabuła w sposób oczywisty dostosowana jest do potrzeb 
szerokiej prezentacji przyszłego świata. I jedynie w dojrzałych opowie-
ściach A. i B. Strugackich przyszłość nie jest opisywana, lecz jakby „prze-
jawia się” stopniowo, tak jak „przejawiają się” w zwykłych powieściach 
znajome czytelnikowi formy życia, codziennego bytowania, obyczajów, 
kiedy brakujące części obrazu są jak gdyby „dopisywane” z pomocą czy-
telniczego doświadczenia i wyobraźni (Priroda fantastiki, s. 320 – dane 
bibl. patrz przyp. 52).
Oczywiście, różnimy się z Czernyszową terminologią. Osobiście wolę mó-
wić o „przekształceniu utopii w SF” i o konwencji „wspólnej wiedzy”, ale 
mamy zapewne te same zjawiska na myśli. 
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jeszcze, by przestał być on światem utopii właśnie, któ-
remu pisarz udziela asercji, światem w pełni prawdopo-
dobnym i możliwym do urzeczywistnienia – pamiętajmy, 
że w cytowanych w poprzednim rozdziale wypowiedziach 
z lat 1961/1962 Strugaccy poważnie traktują swoje fu-
turologiczne pomysły.

 Stażyści są więc takim dziełem fantastycznonau-
kowym, gdzie tłem fantastycznym jest jeszcze utopia, 
a nie jej traktowane już konwencjonalnie elementy, czy 
elementy rozmijające się nawet z potocznym poczuciem 
prawdopodobieństwa. Spełnia więc ta powieść postulo-
wane przez krytykę radziecką kryterium „naukowości” 
w znaczeniu naukowej weryfikowalności fantastycznych 
pomysłów i kryterium „naukowości” teoretycznoliterac-
kie – więc wymóg gatunkowy zgodnej ze zdrowym roz-
sądkiem wewnątrztekstowej motywacji fantastycznego.

Świat Stażystów, nie opisywany, lecz „przejawiający 
się stopniowo”130, jest starszym o następnych dziesięć lat 
światem Krainy purpurowych obłoków i Drogi na Amal-
teę (tym wyborem „tła” zaoszczędzono sobie opisywania 
przyszłej techniki, bo odbiorca już ją poznał). Komunizm 
zbudowano i zwyciężył w większej części świata. Kapita-
listyczne Ameryki, przegrawszy militarną i ekonomicz-
ną rywalizację, zgodnie z wizją jeszcze XX Zjazdu KPZR, 
koegzystują pokojowo z komunistycznym światem (ist-
nieją międzynarodowe miasta, kosmodromy, wspólnie 
bada się kosmos). Spojrzenie na warunki osiągnięcia 
komunizmu „z punktu widzenia” przyszłego zwycięstwa 
pozwoliło braciom wyeksponować problem realnie w XX 
wieku istniejący, drugorzędny w porównaniu z innymi 
gospodarczymi i politycznymi przeszkodami na drodze 

130 Ibidem. 



173Przełom

postępu, ale dla Strugackich istotny: „utrzymywanie się 
mieszczańskiego światopoglądu” w społeczeństwach.

Kim dla Strugackich jest „mieszczanin”, jeśli nie li-
czyć czysto zewnętrznych oznak „zachodniej zgnilizny” 
– uwidocznionych np. w epizodzie z kopalnią, w rodzaju 
pijaństwa, chciwości i przestępczości (Rosjanie nie piją, 
ich urzędnicy są uczynni, „rosyjski chłopiec” Borodin całe 
życie mógł się obyć bez dokumentów – taką wizję odczy-
tać można jako lekką kpinę z porządków współczesnych). 
Przede wszystkim nie ceni pracy – jest umysłowo leniwy 
i sądzi, że sens życia w przyjemności i rozrywce, a praca 
jest środkiem zgromadzenia pieniędzy i sławy. Mieszcza-
nin jest indywidualistą, egoistą, zadowolonym z siebie 
i zawsze siebie pewnym, impregnowanym na idee głup-
cem. Wychować go trudno, lecz trzeba, ponieważ: 

Mieszczanin – to mimo wszystko także i człowiek, i mimo 
wszystko pragnie czegoś więcej. A że równocześnie jest 
bydlęciem – więc owo dążenie wzwyż siłą rzeczy przybie-
ra najpotworniejsze formy, jak żądza władzy, żądza czci, 
żądza popularności. Gdy się dwóch takich zetrze – żrą się 
jak psy. A jeśli się zmówi – rwą na strzępy pozostałych. 
I zaczynają się wesołe sztuki w rodzaju faszyzmu, segre-
gacji, ludobójstwa (XII, 213).
Zadziwiające, że przy takiej koncepcji wychowanie 

zdawało się Strugackim wystarczające: 
Człowiek, to przecież nie bydlę... nauczcie go od kołyski, 
że najważniejsze w życiu są przyjaźń i wiedza, że poza 
jego łóżeczkiem istnieje jeszcze ogromny świat, który prze-
znaczone jest opanować jemu i jego przyjaciołom – i wtedy 
otrzymacie prawdziwego człowieka (XII, 212).
Mimowolnie obniżali w ten sposób wagę podniesio-

nego przez siebie problemu. Ten sam skutek dawało po-
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wiązanie tak rozumianej (dość przecież uniwersalnie!) 
mieszczańskości ze światem kapitalistycznym. Miesz-
czan spotyka się co prawda, na prawach „historycznych 
przeżytków”, i w świecie komunistycznym, ale albo są to 
nieszczęśnicy nie rozumiejący świata dokoła (żona Dau-
gego), albo odosobnieni szkodnicy jak ów dyrektor ob-
serwatorium astronomicznego, co skłócał podległą mu 
młodzież, by posługiwać się wynikami ich badań. Nic 
to jednak w stosunku do mieszczan kapitalistycznych! 
Do czego tam są zdolni, pokazywał słaby artystycznie, 
wypełniony „gangsterami o małych wąsikach” epizod 
z kopalnią „Space Pearl Ltd.”, gdzie goniący za zarob-
kiem i szansą na „własny interes” na Ziemi robotnicy 
nie zwracali uwagi na to, że tkwiąc w sztolniach ponad 
normę, narażają się na chorobę i śmierć.

Zwróćmy jednak uwagę na rzecz istotną: na to, że 
Strugaccy w ogóle próbowali ostrzec swojego czytelni-
ka, że przeszkody na drodze ku świetlanej przyszłości są 
i na jego podwórku.

Drugi, ukazujący pozytywny biegun człowieczeń-
stwa wątek ideowy Stażystów rozpatrywał na różnych 
przykładach antynomię bohaterskiego czynu i zdrowe-
go rozsądku, znaną nam już z poprzednich, spekulują-
cych nt. „konfliktów w komunizmie” utworów. Aspekty 
tego problemu wzbogaciły się o zagadnienia prawdopo-
dobieństwa osiągnięcia sukcesu w różnego typu sytu-
acjach i o kwestię rutyny.

* * *
Czytelnik śledzący fantastycznonaukowe nowości miał na 
przełomie lat 1962/63 możliwość obserwowania zadziwia-
jącego zjawiska. Nieomal równocześnie z optymistyczny-
mi, niewidzącymi poważniejszych trudności w osiągnięciu 
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przez społeczną inżynierię zakładanych celów (a w każdym 
razie tych trudności nie eksponującymi131), grzecznie trzy-
mającymi się ducha partyjnych dokumentów i życiowego 
prawdopodobieństwa – więc „naukowymi” Stażystami, 
ukazała się na rynku niewielka opowieść, która przed spo-
łeczną inżynierią piętrzyła przeszkody nieprzekraczalne, 
wykraczała poza dopiero co przez Strugackich przyswojo-
ną gatunkową normę i była zgrzytem na tle propagando-
wej ofensywy towarzyszącej imponującym planom ekipy 
rządzącej. No bo jak czytelnik Próby ucieczki, zaznajomiw-
szy się właśnie z Programem KPZR zakładającym zbudo-
wanie komunizmu w ciągu praktycznie pokolenia, mógł 
rozumieć następującą, gniewną tyradę:

Rozumiecie, co chcecie zrobić? Chcecie naruszyć prawa 
społecznego rozwoju! Chcecie naruszyć naturalny bieg hi-
storii! A wiecie, co to takiego historia? To jest sama ludz-
kość! Nie można połamać grzbietu historii, nie połamawszy 
grzbietu ludzkości.
– Nikt nie zamierza łamać kręgosłupów – zaprotestował 
Wadim – bywały czasy, gdy całe plemiona i państwa zrzą-
dzeniem historii przeskakiwały od razu z feudalizmu w so-
cjalizm. I żadnych kręgosłupów nie łamano. (...). Oczywi-
ście, że to nie będzie natychmiast. Przyjdzie popracować... 
z pięć lat trzeba będzie...
– Pięć! – krzyknął Saul wznosząc ku sufitowi ręce – a pięć-
set pięćdziesiąt pięć nie łaska? Też mi oświatowcy! Narod-
nicy! To przecież cała planeta! Rozumiecie? Nie plemię, nie 
naród, nawet nie kraj – ale planeta! Cała planeta ciemnoty 

131 Widoczne są na przykład trudności z rozstrzygnięciem kwestii, czy pra-
ca i więź z kolektywem jest wystarczająco mocnym lekarstwem na lęki eg-
zystencjalne jednostek. Porównaj rozmowę Daugego z żoną–mieszczanką 
na s. 94–96 cytowanego wydania oraz komentarz Britikowa do niej (patrz 
Russkij sovetskij naučno–fantastičeskij roman, s. 338–339). 
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(...). To nie są żarty. Komunizm jest przede wszystkim ideą! 
I to niełatwą ideą. Wycierpiano ją krwią! Jej nie wyłożysz 
na poglądowych przykładach w ciągu pięciu lat. Zalejecie 
dobrobytem niewolnika z dziada, pradziada, urodzonego 
egoistę. I wiecie, co wam wyjdzie? Albo wasza kolonia prze-
kształci się w niańkę dla otyłych nierobów, którzy nie będą 
mieli najmniejszego bodźca do działania, albo znajdzie się 
tu jakaś energiczna świnia, która z pomocą waszych glaj-
derów, skorczerów i najrozmaitszych innych środków wy-
wali was z tej planety, cały ten dobrobyt zgarnie sobie pod 
tyłek i historia mimo wszystko pójdzie naturalnym torem. 
(...) O nie! Moi kochani. Komunizm trzeba wycierpieć. Za ko-
munizm trzeba się bić. Ot z tym – machnął fajką w stronę 
Chajry – zwykłym poczciwiną. Bić się – gdy ma włócznię, 
bić się – gdy schmeissera (...) Ale to nie wszystko. Dopie-
ro wtedy, gdy rzuci schmeissera, padnie brzuchem w błoto 
i będzie przed wami pełzać – zacznie się prawdziwa walka! 
Nie za kawałek chleba, ale za komunizm! Wy podniesiecie 
go z błota, omyjecie go... (IV, 105–106)
– a on (dokończmy bieg myśli rezonera) wam odpo-

wiednio odpłaci.
Spór przebiega w dalekiej przyszłości. Mowa o in-

nych terminach, innej planecie, innej społeczno–ekono-
micznej formacji, ale każdy jako tako wykształcony filo-
zoficznie czytelnik musiał się zorientować, że krytykuje 
się tu z pozycji zdrowego rozsądku koncepcję „przyśpie-
szonych rozwojów” i „historycznych skoków” w rodzaju 
takich, o których trąbiły gazety. Nastąpiła brzemienna 
w skutki radykalizacja stanowiska pisarzy. Jeżeli Staży-
ści przekonywali, że w dziele świadomego tworzenia hi-
storii można liczyć na sukcesy, i tylko łagodnie przypo-
minali, że dla osiągnięcia komunizmu trzeba przedtem 
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wychować społeczeństwo (z czym zresztą zgadzali się 
wszyscy), to teraz wychodziło na to, że łatwego sukcesu 
na pewno nie będzie, bo szybko nikogo się nie wychowa 
(o ile w ogóle wychować się da). 

Radykalizacja ta skierowała pisarzy na drogę ana-
lizy społecznego zła i stanowiła pierwszy krok ku fata-
listycznemu poglądowi na dzieje. Inną wyznaczyła im 
społeczną funkcję – nie tego, kto afirmuje, lecz tego – 
kto ostrzega; jej spełnianie miało się okazać niewdzięcz-
nym zajęciem.

Akcja Próby ucieczki przebiega w dalekiej przy-
szłości, której wizję zapowiadało zakończenie Powrotu, 
przyszłości quasi–żywych maszyn, całkowicie – dzięki 
podprzestrzennym podróżom – oswojonego kosmosu, 
pozbawionego codziennych kłopotów bytowania, gdzie 
praca polega wyłącznie na myśleniu, gdyż istnieje moż-
liwość bezpośredniego, samą myślą, sterowania maszy-
nami. Śmiertelnie dla człowieka niebezpieczna Pandora 
z Powrotu jest teraz modną planetą–kurortem, a do tury-
stycznych, napędzanych pobieraną z otoczenia podczas 
postoju energią cieplną, kosmolotów wskakuje się rów-
nie niefrasobliwie, jak dziś do tramwaju.

Dwaj przyjaciele, kosmonauta Anton i strukturalny 
lingwista (Strugaccy znów błysnęli naukową nowinką) 
Wadim, wybierali się właśnie na urlop, gdy tuż przed 
startem nieznany im, trochę dziwnie się zachowujący 
człowiek imieniem Saul, przedstawiający się jako histo-
ryk, poprosił ich o „podrzucenie” na jakąś niezbadaną 
dotąd planetę. Prośba zostaje spełniona i oto ci dwaj 
przedstawiciele wszechpotężnej i beztroskiej ludzkości 
stykają się twarzą w twarz ze światem „ufantastycznio-
nego” średniowiecza. Docierają do osadzonego w śre-
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dniowieczno–fantastycznych realiach łagru. Pilnowani 
przez uzbrojonych w piki i miecze strażników wynędz-
niali więźniowie zmuszani są tam do „eksperymentowa-
nia” z automatycznymi maszynami jakiejś wysoko roz-
winiętej cywilizacji, nieustannie ciągnącymi prowadzącą 
„z dziury do dziury” szosą. Dla Antona i Wadima jest to 
„zwykły zeroprzestrzenny transport”, a dla aborygenów 
trwający wiecznie cud.

Sytuacja, gdyby nie istota sprawy, byłaby komicz-
na. Przyjaciele starają się pojąć napotkane za pomocą 
zwykłych im kategorii myślenia. A przecież o przemocy 
człowieka nad człowiekiem czytali najwyżej w książkach! 
Strażników mają więc za grupę ochraniającą bezbron-
nych przed drapieżnikami, usiłują rozdawać lekarstwa 
i żywność, z przerażeniem oglądają pełne trupów baraki 
i gwałtownie polemizują z historykiem uzmysławiającym 
im to, co dla czytelnika od dawna jasne.

Zrozumiawszy w końcu, że mają do czynienia z pew-
nym ustanowionym porządkiem, postanawiają czynić 
dobro aktywnie (IV, 84) i aby zdobyć informacje, pory-
wają konwojującego grupkę więźniów młodego strażni-
ka, Chajrę. Okazuje się jednak, że już tak nieśmiała in-
terwencja powoduje nieszczęście – powtórne wtrącenie 
do obozu byłych więźniów, których Chajra eskortował 
na drodze ku wolności. Przerażeni kosmonauci jadą 
do komendanta, żądają uwolnienia grupy, która przez 
nich ucierpiała. Reakcja jest następująca: Naczelnik ze 
zdziwieniem popatrzył na niego. – Ty nie możesz tak mó-
wić – powiedział – przebaczam ci dlatego, żeś podły i nie 
znasz słów (VI, 113). Pojawienie się przybyszów wraz ze 
strażnikiem przyjęto za dobrowolne zdanie się na łaskę 
władcy i gotowość przyjęcia zasłużonej kary.
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Tak jak przybysze nie mogli początkowo pojąć, co 
się dzieje – tak i miejscowi patrzą na nich przez pryzmat 
swoich stereotypów. Z tym że Ziemianie uczą się – zaś 
system pojęć tubylców, mimo że nieskończenie do sy-
tuacji nieadekwatny, w żaden sposób zmodyfikować się 
nie da, bo nie przyjmuje nic, co wychodzi poza normę. 
(Notabene: pragnący rzeczy dziwnych [VI, 99] czyli inte-
ligenci to najbardziej pogardzana kategoria więźniów). 
Tym sposobem Próba... staje się koszmarną przypowie-
ścią o potędze zadowolonej z siebie głupoty i bezbron-
ności mądrości oraz dobra. Albowiem w sytuacji, gdy 
tępy a pewny siebie przeciwnik nie umie ocenić sytuacji 
nawet na tyle, by się przestraszyć, a drugą stronę obez-
władniają zasady moralne, bez których przekroczenia 
(zabijania) nie sposób zademonstrować głupcowi prze-
wagi – szlachetniejszemu nie pozostaje nic innego, jak 
odejść. Tylko... czy odchodząc, pozostanie szlachetnym?

Wskazówkę, jak działać w takiej sytuacji bez wyjścia, 
daje postępek historyka, który reaguje na pozór histe-
rycznie, z wściekłością rozstrzeliwując z dezintegratora 
szeregi sunących po szosie maszyn, które dla tubylców są 
synonimem wieczności. I mimo że niewzruszenie sunącej 
kolumny, metafory biegu dziejów, nie daje się zatrzymać, 
Saul stwierdza: zacząć trzeba tutaj od czegoś podobne-
go. Wrócicie tutaj, wiem. Pamiętajcie, że zaczynać trzeba 
zawsze od tego, co budzi zwątpienie (IV, 119). W istocie: 
w walce z tępym samozadowoleniem, fanatyzmem, głupo-
tą, prymitywnym stereotypem, może dać wyniki jedynie 
rozbudzanie krytycyzmu i sianie niepewności zadawa-
niem pytań, na które niełatwo jest znaleźć odpowiedź.

Zakończenie utworu przypominało nieco „morał” 
zawarty w finale Stażystów. Historyk niespodziewanie 
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znika, pozostawiając list, gdzie oświadcza, iż jest ra-
dzieckim oficerem, więźniem obozu koncentracyjnego. 
Stanąwszy podczas ucieczki w obliczu pewnej śmierci, 
„zdezerterował w komunizm”, a teraz powraca, bo prze-
cież pozostał mu jeszcze pełny magazynek. Taki – wbrew 
zasadom gatunku – niczym nieprzygotowany i niczym 
racjonalnym nieuzasadniony obrót akcji zachęcał, aby 
odczytywać go symbolicznie, widzieć w nim uniwersalne 
przesłanie moralne. Znaczyłoby ono – gdyby np. zasto-
sować je do określenia obowiązków pisarza–fantasty – że 
zamiast spekulować na temat przyszłych wspaniałości, 
należy zwalczać dzisiejsze zło, bo każdy powinien wy-
strzelać swój magazynek do końca132.

* * *
Trudno odpowiedzieć na narzucające się pytanie 
o przyczynę widocznej w sensach Próby ucieczki rady-
kalizacji poglądów pisarzy. Może zdecydowały osobiste 
doświadczenia? Może zaszło coś takiego, dzięki czemu 
dostrzegli dotąd przed nimi zakryte aspekty rzeczywi-
stości, które wykluczały jej automatyczne i bezkonflik-
towe ewoluowanie w stronę powszechnego szczęścia? 
Nie wiem, co to było133, ale mogę przypuścić, że było 
dotkliwe i nagłe134 – zakończenie Próby... świadczy o nie 

132 A. F. Britikov, op. cit., s. 345. 
133 Nie stawiam hipotezy „wpływu”, ale zwracam uwagę, że rok 1962 
był rokiem publikacji Jednego dnia Iwana Denisowicza Aleksandra Sołże-
nicyna. A XXII Zjazd KPZR nieco wcześniej ujawnił fakty związane z istnie-
niem łagrów i nakazał usunięcie mumii Stalina z Mauzoleum. 
134 Uwaga Borisa Strugackiego: No jakżesz? Był przecież XX Zjazd, który 
otworzył nam oczy i Strugaccy, którzy pisali „Próbę ucieczki”, to już nie byli 
ci Strugaccy, którzy pisali „Powrót”. Już bardzo poważnie różnili się ci ludzie. 
„Próba...” była przed XXII Zjazdem KPZR. Ale to już było po XX zjeździe... 56 
rok – to XX Zjazd, jeśli się nie mylę. I w 56 roku doszło do silnego wzburze-
nia nastroju. Także Węgry jakąś rolę odegrały, nie tak silną jak po dziesię-
ciu latach Czechosłowacja, ale także odegrały. Ale określona radykalizacja, 
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byle pośpiechu, dążeniu do wykrzyczenia nowego poj-
mowania swoich obowiązków. Było ono przecież ewi-
dentnym artystycznym błędem.

Nie dość, że zderzenie w fabule utworu aż czterech 
cywilizacji (nam współczesnej, przyszłej komunistycz-
nej, kosmicznej średniowiecznej i kosmicznej wysoko 
rozwiniętej) grzeszyło przeciw przyjętemu w konwencji 
gatunkowej SF życiowemu prawdopodobieństwu fanta-
stycznego elementu, to jeszcze zakończenie akcji wnosi-
ło do niej niespodziewnie cudowną, bajeczną motywację, 
a jak mawia Lem: 

Nad państwem literatury trwa, niczym niebo nad ziemią, 
prawo, którego nikt z twórców nie śmie naruszyć: podług 
niego do końca utworu obowiązuje ta sama konwencja, któ-
ra go otwarła. (...) Jak nie istnieją partie takich szachów, 
co się w trakcie rozgrywki warcabami stają, a wreszcie – 
grą w guziki, tak nie ma tekstów, co by się zaczynały jako 
baśnie, a kończyły jako realistyczne nowele. Utwory, taki-
mi gradientami zmienności opatrzone, mogą się pojawiać 
najwyżej jako parodie z genologicznym adresem (...). Lecz 
nie jest możliwe uprawianie takiej twórczości serio135.
Wprowadzenie u końca Próby ucieczki elementu 

baśniowego można interpretować również jako ekspe-
ryment, pierwszą, nieudaną próbę uwolnienia się od 
wymaganej „naukowości”136. Nieudaną, albowiem wy-

oczywiście, zaszła. Wystarczy powiedzieć, że w oryginale, w pierwszym 
wariancie, Saul ucieka z radzieckiego łagru, a nie z niemieckiego...
Przypis Władimira Borisowa: (...) A co się tyczy „Jednego dnia Iwana Deniso-
wicza”, to „Próba…” mimo wszystko jest napisana wcześniej (op. cit. s. 650).
135 S. Lem, op. cit., tom 1, s. 117. 
136 I w ten sposób, jak na manifestację twórczej wolności, umyślne zlek-
ceważenie normatywnych reguł, patrzyli na utwór jego autorzy:
B(oris) S(trugackij): (...) „Próba ucieczki”. Pisaliśmy ją będąc już poważ-
nymi, a w każdym razie profesjonalnymi autorami. Mieliśmy za sobą już 
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stąpiono przeciw czysto artystycznym, gatunkowym im-
plikacjom – pozostawiając w spokoju ograniczenia ide-
ologiczne. Z punktu widzenia teorii komunizmu (czyli 
„zgodności z naukowymi ustaleniami socjologii”) Próba 
ucieczki jest zupełnie w porządku. Anton i Wadim mogli-
by rozstrzygnąć (pozornie, ale efektownie) całą kwestią 
kilkoma strzałami; z „normalnego”, „ludzkiego” punktu 
widzenia dziwi, że nie próbują. Według jednak obowią-
zujących poglądów na przyszłą komunistyczną moral-
ność, dla której zabijanie ludzi absolutnie nie wchodzi 
w rachubę (więc „naukowego pewnika”), Anton i Wadim 
postępują i myślą, jak powinni – są wzorowymi obywa-
telami utopii. Strugaccy są więc równie „naukowi” jak 
uznany za niekwestionowany autorytet w sprawach „ko-
munistycznej przyszłości” Jefremow. W jego Godzinie 
Byka (1969) ludzie komunizmu nie będą zdolni do za-
stosowania przemocy nawet w obronie koniecznej.

kilka sporych opowieści. (...) I oto po raz pierwszy oddczuliśmy męki kry-
zysu twórczego. Zrozumieliśmy nagle, że pisanie tego, cośmy zamyślili, 
jest nudne. To był bardzo ciężki moment. Pomęczyliśmy się wtedy, w re-
zultacie jednak narodziło się dzieło, jak to się mówi, nowe – nie tylko dla 
nas samych. W nim po raz pierwszy poczuliśmy twórczą swobodę, po raz 
pierwszy zrozumieliśmy, że tak trzeba pisać – jak się nam podoba. Że nie 
powinno być i nie ma żadnych autorytetów, żadnych standardów, w któ-
rych trzeba się pomieścić, że nie musi być żadnych przypisów i odsyłaczy – 
że to my jesteśmy gospodarzami rękopisu. Oprócz tego – jak pamiętacie 
– w „Próbie ucieczki” użyliśmy chwytu, który do tego czasu – w każdym 
razie w fantastyce radzieckiej – nie był użyty. Bez jakichkolwiek objaśnień 
wzięliśmy i przerzucili człowieka z przeszłości w przyszłość. Bez jakich-
kolwiek objaśnień! Człowiek dzisiejszych czasów na pewno nie rozumie, 
jak rewolucyjny był to krok. Dziś wydaje się to normalne. Powiedzmy: 
spodobało się tak pisarzom i przerzucili. Ale wówczas takie spojrzenie na 
sprawę było zupełnie dzikie. – Co to znaczy: spodobało się pisarzom!? 
Ale mimo wszystko co się właściwie stało!? Jak ten człowiek znalazł się 
w przyszłości? Rozumiemy oczywiście, że to fantastyka, ale jakieś wyja-
śnienie powinno przecież być... No, choćby jakiś tunel czasowy, czy coś 
w tym rodzaju... No... wymyślcie coś! (106, 26). 
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* * *
Następną po problemie ingerencji w historyczny rozwój 
kwestią, którą, wykorzystując swój zmodyfikowany pro-
gram, wzięli na warsztat Strugaccy, było zagadnienie 
szczegółowe: przeciwieństwo stare i banalne – między 
mechaniczną logiką a systemem moralności i wychowa-
nia (V, 168), pytanie, czy człowiek powinien postępować 
zgodnie z logiką sytuacji, czy trzymać się zasad etyki, 
problem – jednym słowem – „celu uświęcającego środki”.

Problem ten miał w ich twórczości tradycję, z tym 
że, jak pamiętamy np. z analizy opowiadania Sześć za-
pałek, przybierał dotąd postać wyspekulowanego, przy-
szłego „konfliktu w komunizmie”. Należał również do 
palących w radzieckiej rzeczywistości i niejednokrotnie 
podczas rewolucji i za rządów Stalina rozstrzyganych ze 
szkodą dla zasad. Teraz zagadnienie wystąpiło jako filo-
zoficzno–etyczny i społeczny problem, uniwersalny dla 
wszystkich epok i sam z siebie wart tego, aby mu się 
przyjrzeć.

Daleka Tęcza znów miała cechy przypowieści. Ale 
że „fantastyczny świat przedstawiony” utworu był tym 
razem jednolity gatunkowo (fantastyczną rzeczywistość, 
tj. „tło”, i część postaci zaczerpnięto z Powrotu), ściśle 
przestrzegano zasad jednolitej motywacji oraz zgodności 
wydarzeń i myślenia bohaterów z potocznym odczuciem 
prawdopodobieństwa, więc charakter przypowieści nie 
był eksponowany. Ponadto przesłanie Strugackich moż-
liwe było do prawidłowego odczytania dopiero po dokład-
nej analizie: wbrew pozorom nie szło im o rozstrzyganie 
po raz n–ty prastarego etycznego sporu, ale o pokazanie, 
kto jak skłonny jest go rozstrzygać, zilustrowanie tezy, 
a nie postawienie problemu.
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Tęcza to stepowa planeta o dogodnych warunkach 
naturalnych, oddana fizykom, by w spokoju zajmowali się 
problemem „zeroprzestrzennego transportu”. Znalezienie 
rozwiązania równoznaczne jest ze zwycięstwem ludzkości 
nad przestrzenią, otwarciem się możliwości błyskawicz-
nego przesyłania materii na dowolną odległość. To znany 
motyw zachodniej SF. Doświadczenia są niebezpieczne. 
Nie dość, że wymagają kolosalnej ilości oprzyrządowania 
i energii, co ludziom komunizmu każe tkwić w kolejkach 
po bliżej nieokreślone „ultramony”, podkradać sobie na-
wzajem przydziały energii itd. (sprzyja to wielu zabaw-
nym sytuacjom przeciwdziałającym znużeniu czytelnika 
i kontrastującym z późniejszą tragedią). Na dodatek każ-
dorazowe odprawienie „zeroprzestrzennym transportem” 
nawet niewielkiej masy wywołuje „falę”, potworne erupcje 
tajemniczej energii, które rozchodzą się na kształt kręgów 
na wodzie po całej planecie, od biegunów ku równiko-
wi. Nie można ich wyminąć ani „przeskoczyć”, zmiatają 
wszystko, co żywe. Dają się jednak zwykle powstrzymać 
i rozpraszają się same.

„Fala” skłóciła uczonych. Na planecie panuje (nie-
przekraczający granic rozsądku) rozłam na „falowców” 
i „zerowców”. Pierwsi – słabsi materialnie i na niezna-
nym szlaku zajmują się falą po dyletancku (V, 172). Dru-
dzy zaś, dążąc do rozwiązania swojego problemu, „falę” 
ignorują. Oto pierwszy z przykładów „ulegania logice 
sytuacji”: „Sytuacją” jest w tym wypadku podstawowa 
zasada rozdziału niezbędnych w naukowej pracy mate-
rialnych dóbr, wedle której najlepiej zaopatrywane są 
badawcze zespoły osiągające konkretne wyniki. „Zerow-
cy” więc dążą do celu bez oglądania się na boki, choć ich 
to jako naukowców nie sławi.
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To była preakcja. Właściwy ciąg zdarzeń zacznie 
się w momencie, gdy zbyt bezkompromisowe dążenia 
dadzą będące do przewidzenia rezultaty: przesyłka re-
kordowej masy wywołuje „falę”, której zatrzymać się nie 
da, i ludność planety znajduje się nagle między ostrza-
mi szybko zwierających się nożyc. A do dyspozycji po-
został tylko mały kosmolot, którym przybyli na Tęczę 
znany nam Gorbowski z dwoma przyjaciółmi. Skazani 
na śmierć naukowcy zachowują się, jak przystało. Usi-
łują powstrzymać nadciągającą zagładę, a gdy sytuacja 
stała się jasna, ewakuują w kosmolocie Gorbowskie-
go wszystkie dzieci i z godnością oczekują śmierci. Na 
statku było tak mało miejsca, że nie starczyło go dla 
właściwej załogi. Gorbowski – nie chcąc opuścić towa-
rzyszy i być „wybranym” spośród innych – przekazał 
stery kierownikowi szkoły.

Z oczywistym z punktu etyki rozwiązaniem, że nale-
ży ratować dzieci i tylko dzieci, nie chce się zgodzić cier-
piąca na hipertrofię instynktu macierzyńskiego kobieta 
oraz do końca ulegający „logice sytuacji” szef „zerowców” 
z czarnymi i spokojnymi oczami człowieka wiedzącego, 
że zawsze ma rację (V, 185), który chciałby ratować 
uczonych i rezultaty ich badań. Uzasadnia swą rację 
z niemożliwą do obalenia logiką:

To, co stworzyliśmy, w gruncie rzeczy należy już nie do 
nas. Należy do nauki i dwudziestu miliardów Ziemian po-
rozrzucanych po kosmosie. (...) istnieje obiektywne prawo 
napędzające ruch ludzkiego społeczeństwa, które głosi: 
„Ludzkość powinna poznawać”. Najważniejsza dla nas 
jest walka wiedzy z niewiedzą. I jeśli chcemy, aby nasze 
działania nie wydały się w świetle tego prawa bezsen-
sowne, powinniśmy postępować zgodnie z nim, nawet jeśli 
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przyszłoby nam z tego powodu odstąpić od wrodzonych 
nam lub wpojonych wychowaniem idei (V, 215).
 Chciałby więc w imię „wielkiej idei”, „historycznego 

celu” popełnić najgorsze świństwo. Autorzy przeciwsta-
wiają jego myślenie – myśleniu pozytywnego bohatera, 
Gorbowskiego. Ów nie kieruje się apriorycznymi ideami, 
lecz prostym moralnym „instynktem”, w imię którego 
samodzielnie podejmuje decyzję o ewakuacji dzieci, nie 
czekając na wyniki zebrania.

Nauka moralna Strugackich o wyższości uczuć nad 
rozumem (tj. tradycyjnej, prostej etyki dekalogu nad wy-
spekulowaną i pragmatyczną) została jednak opatrzona 
znaczącym zastrzeżeniem, że do takiego postępowania 
trzeba społecznie dorosnąć. Trzecim wyjątkiem, nie tyl-
ko gotowym zrezygnować z moralności, ale praktycznie 
z niej rezygnującym w imię „głosu serca” właśnie, jest 
drugi prócz Gorbowskiego bohater opowieści, Robert 
Sklarow – typowy sympatyczny „mały człowiek”.

Jego nieszczęście polega na tym, że jest po prostu 
głupi, i wie o tym. Sklarow jest niezwykle silny, piękny, 
umie i lubi pracować rękami (V, 117), zdolny do boha-
terskiego czynu, gdy trzeba zrehabilitować się w oczach 
zarzucającego mu niesłusznie tchórzostwo otoczenia. 
Jest również ambitny, egoistyczny, zbyt skłonny my-
śleć o sobie – Strugaccy dbają, abyśmy z zachowania 
Sklarowa w ważnych i drobniejszych sytuacjach wycią-
gnęli te wnioski.

Sklarow „mądrością mieszczanina” usiłuje osądzić 
świat naukowców, w którym żyje, cały ich świat (...) 
przemądrzałych dyskusji, wiecznego niezadowolenia 
i troski, cały ich nieczuły świat, gdzie pogardzają ja-
snym, gdzie cenią tylko niepojęte, gdzie ludzie zapo-
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mnieli, że są mężczyznami i kobietami (V, 111–112) – 
skłonny jest zarzucać im amoralną obojętność. Dowo-
dzi jej – wedle Sklarowa – np. to, że zajęci ewakuowa-
niem swojego ośrodka przed „falą” badacze po krótkiej 
jedynie chwili zadumy przeszli do porządku nad śmier-
cią towarzysza. Mają oni cenić swoje badania wyżej niż 
ludzkie życie i inne wartości.

Rozwój sytuacji zada kłam tym twierdzeniom. I wła-
śnie Sklarow, gdy stanie przed analogicznym jak cała 
planeta wyborem, tzn. ratować dzieci czy to, co się uko-
chało – wybierze fałszywie. Podczas ucieczki, dysponu-
jąc jedynie dwumiejscowym „flayerem”, natknie się na 
zepsuty pojazd z grupą dzieci i wychowawczynią – swoją 
kochanką. Porwie – zresztą wbrew jej woli – kochankę, 
uzasadniając swoje postępowanie tak samo logicznie, 
jak obrońca ewakuacji wyników badań.

Trzymanie się zasadniczych, najprostszych za-
sad moralnych w sposób instynktowny niemożliwe jest 
w przypadku osobników w rodzaju Sklarowa; niewiele 
ma wspólnego i z brakiem rozumu, i z mieszczańską 
czułostkowością. Moralne przesłanie Strugackich ma 
pewien odcień sokratejski – Sklarow ze swoją głupotą 
przypomina nieco niejednokrotnie sławionego w rosyj-
skiej kulturze i przeciwstawianego inteligenckim wydzi-
wianiom prostaczka, który – gdyby go mierzyć sokratej-
ską etyczną miarą – nie jest zdolny do czynienia dobra, 
bo wedle niej dobro równa się miłości i mądrości. Głów-
nie jednak jest to jeszcze przesłanie marksistowskie, bo 
Sklarow przede wszystkim pozostaje klasowym, miesz-
czańskim przeżytkiem w komunizmie – o tym przekonu-
ją podobieństwa jego rozmyślań z rozmyślaniami miesz-
czańskich umysłów ze Stażystów.
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Postawienie na jednej płaszczyźnie mieszczańskości 
i fanatyzmu (tj. przeprowadzenie dowodu, że czuły miesz-
czanin, gdy co do czego przyjdzie, jest wierny „logice sytu-
acji” niczym fanatyk – a fanatyk, wierząc, że cel uświęca 
środki, wart jest mieszczanina) w zasadzie wyczerpywało 
problematykę powieści; Strugaccy powiedzieli, dla kogo 
nie widzą miejsca w przyszłym królestwie wolności.

* * *
Daleka Tęcza była utworem bardzo dobrze napisanym, 
świetnie stopniowano w niej napięcie, szczególnie pod 
koniec Strugackim udało się stworzyć głęboko przejmu-
jący obraz nadciągania nieuchronnej zagłady. A jednak 
skoro tylko czytelnik się otrząsnął, mogły zacząć nara-
stać w nim wątpliwości, większe lub mniejsze, albowiem 
Tęczę... czytać można dwojako.

Można w niej widzieć posługującą się fantastyczny-
mi realiami powieść psychologiczną o nędzy moralnej, 
w którą stoczyć się może mały człowiek. I to odczytanie, 
w świetle wiedzy o kształtowaniu się programu twórcze-
go pisarzy, którzy zainteresują się jeszcze kwestią podło-
ści, mam za adekwatne. Tym bardziej że użyto typowych 
dla powieści psychologicznej, a zupełnie niezgodnych 
z socrealistyczną tradycją, narracyjnych chwytów. Opo-
wiadacz w ramach wątków Sklarowa i Gorbowskiego za-
chowuje postawę personalną i w niczym się nie odcina 
od poglądów bohaterów prowadzących. Mniejsza o pozy-
tywnego Gorbowskiego, ale Sklarow jest „czarnym cha-
rakterem”, jego poglądy są Strugackim (tj. „nadrzędnej 
świadomości utworu”137) głęboko obce. Narracja formal-

137 Termin Stanisława Eilego, ale są i inne. Michał Głowiński mówił o „au-
torze wewnętrznym” (patrz Powieść i autorytety, w: tenże, Porządek, cha-
os, znaczenie. Szkice o powieści współczesnej, Warszawa 1968, s. 9–34), 
Aleksandra Okopień–Sławińska o „podmiocie utworu” oraz „nadawcy 
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nie obiektywna (w trzeciej osobie), ale o merytorycznym 
„punkcie widzenia” postaci jest w wypadku tego wątku 
narracją niewiarygodną, wygłaszającą poglądy niezgod-
ne z całościową wymową dzieła138 i bardziej będącą na 
miejscu w antypowieści francuskiej niż w radzieckiej 
utopii początku lat sześćdziesiątych.

Natomiast na ogół jako najzwyklejszą utopię odczy-
tywali Daleką Tęczę radzieccy krytycy. Taka była gatun-
kowa norma, ale sama powieść również dawała powody. 
Problem „celu i środków” skryty pod decyzją rozstrzy-
ganą na zebraniu (i w historii Sklarowa) nie mógł się 
wydać czytającemu palącym, autentycznym problemem 
nam współczesnej rzeczywistości, gdyż pretekst, „kogo 
ewakuować”, był dla potrzeb przedstawienia tegoż pro-
blemu błędnie wybrany. Przecież z naszego punktu wi-
dzenia żadne cofnięcie się nauki o 200, 300 lat (V, 215) 
nie jest warte śmierci nawet jednego dziecka. Odbiorca 
zatem – czytając o różnicy zdań dość w naszym świecie 
nieprawdopodobnej – mógł podejrzewać, że to nie do-
skonale z praktyki życiowej znana mu kwestia, ale jakaś 

utworu” (patrz Relacje osobowe w literackiej komunikacji, w: Problemy 
teorii literatury, seria 2, Wrocław 1976, Ossolineum, s. 29–43), a wszyscy 
przestrzegali przed utożsamianiem tych wewnątrz- i zewnątrztekstowych 
kategorii struktury dzieła z autorami rzeczywistymi, a raczej z tą cząstką 
ich osobowości i myśli, którą w swe dzieło wkładają. Ja jednak uważam, 
że w dość prostolinijnej, nieznającej na ogół mistyfikujących gier z czy-
telnikiem literaturze radzieckiej ostrożność ta jest nie na miejscu, jeśli 
mamy do czynienia z autorami dobrymi – wiedzącymi, co piszą, i piszą-
cymi to, co chcieli napisać. W stosunku do sporej liczby powieści radziec-
kich nie ma sensu nawet stosować rozróżnień między narracją „obiek-
tywną” w 3. osobie a zdaniem autora realnego, ale aż tak prostoduszni 
Strugaccy już nie są. 
138 Wg klasyfikacji Stanisława Eilego (patrz Światopogląd powieści, 
Wrocław 1973, Ossolineum, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej PAN, 
s. 243–246) jest to narracja, której sądy relatywizowane są na cechy 
społeczno–charakterologiczne mówiących. 
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„sprzeczność w komunizmie”, nam obca, lecz mogąca 
kiedyś zaistnieć, kryje się pod dylematem, przed któ-
rym stanęła ludność Tęczy. No bo skąd wiadomo, jakie 
będą oni wówczas mieli problemy (a poza tym rozstrzy-
gnięto go słusznie). Następnie – rozstrzyganie kwestii na 
zebraniu właśnie, które wedle dobrze ugruntowanych 
u radzieckiej publiczności czytelniczej norm było za-
sadniczym, zwrotnym i szczególnie znaczącym punktem 
w rozwoju akcji socrealistycznych powieści, sprzyjało 
poszukiwaniu sensu Dalekiej Tęczy w jego (tj. zebrania) 
okolicach i tylko tam; czyniło odbiorcę ślepym na treści 
skryte w innych epizodach.

Tak odczytana Daleka Tęcza nie tyle osądzała miesz-
czańskie, teraźniejsze zło (na przykładzie jego „łabędzich 
śpiewów” w przyszłości), co sławiła słuszny moralny wy-
bór postawionych w trudnej sytuacji ludzi komunizmu, 
dokładała jeszcze jedną cegiełkę do portretu Utopii i jej 
mieszkańców.

W przypadku takiego odbioru nie zauważano zło-
żonego kompleksu zagadnień niesionych przez wątek 
Sklarowa, a na tę postać uwagi nie zwracano, bądź bez-
ceremonialnie kłamiąc, „podciągano” ją do ogólnej nor-
my. Np. Dmitriewskij i Brandis w swojej analizie powie-
ści przedstawili nieszczęśnika, małego człowieczka Skla-
rowa jako bohaterskiego mocarza komunizmu139.

Uogólniam: To, że świat, w którym rozgrywał się dra-
mat Sklarowa, był światem Utopii, przeszkadzało czy-
telnikom odczytywać autorskie etyczne posłanie, w jego 
uszczegółowionej, uaktualnionej wersji przekazywanej 
poprzez ów dramat. Była ona (ta wersja) przesłonięta 

139 Por. Evgenij Brandis, Vladimir Dmitrevskij, Mir buduščego v naučnoj 
fantastike, Moskva 1965, wyd. „Znanie”, ss. 48; tu s. 35. 
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tym światem niczym zamalowany olejną farbą fresk. 
Utopia zła nie znosi i nawet, jeśli się w nią je wprowadzi, 
i tak nikt go tam szukał nie będzie140.

* * * 
Obraz komunistycznej utopii występujący jako fanta-
styczne „tło” niosącej główne treści utworu akcji po-
wodował, że dzieło spełniało kryterium „naukowości” 
w głównym z radzieckich ówczesnych rozumień tego ter-
minu. Po doświadczeniach Dalekiej Tęczy „naukowość” 
musiała jednak zacząć Strugackim przeszkadzać. Uto-
pia – jeśli traktować ją z powagą – ma swoje moralne 
i społeczne problemy, swoje metody ich przedstawienia 
i swoje ich rozstrzygnięcia. Ów fakt nie sprzyjał wykorzy-
stywaniu jej jako narzędzia do ukazywania innej jeszcze, 
dla niej marginalnej, a za to palącej współcześnie, mo-
ralno–społecznej problematyki, której niesieniem chcie-
li bracia obarczyć naukową fantastykę. Pół biedy, jeśli 
rozstrzygnięcia utopian i nasze – jak to było w Dalekiej 
Tęczy – byłyby analogiczne (dokładniej: historia Sklaro-
wa i historia decyzji o ewakuacji podobnie rozstrzygały 
ten sam problem). Wówczas moralne zagadnienie stoją-
ce w centrum utworu ma szansę identycznie rozwiązać 
się na poziomie zasadniczego nośnika sensów (przygo-
dy i przeżycia bohaterów, dramat jednostki itd.) i fanta-
stycznej formy (świat utopii, bohater utworu jako część 
tego świata). Więc czytelnik, czy to odebrawszy dzieło 
prawidłowo, czy to przeczytawszy rzecz w zgodzie z usta-

140 Uwaga Borisa Strugackiego: Tak, słusznie. Nawiasem mówiąc, Sklia-
row – to pierwszy wariant opisu nieszczęśliwego człowieka w świecie 
„Południa”, pierwsza próba. On przecież jest głupi, chciałby zajmować 
się nauką, do czego nie jest zdolny. To jego wielka tragedia. Ale ona rze-
czywiście została zamazana przez inne wydarzenia. To bardzo słusznie 
zauważone
.
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loną gatunkową sztampą, w której ta książka się już nie 
mieści, z grubsza podobnie odebrać może przesłanie au-
tora. Ale mogło być inaczej. Malunek olejem i ukryty pod 
nim fresk przyzywać mogły ku przeciwstawnym rozwią-
zaniom etycznej lub innej kwestii wchodzącej w skład 
problematyki utworu. Klasycznym tego przykładem oka-
zała się jedna z najsłynniejszych powieści Strugackich, 
Trudno być bogiem.

 Powyższa „sprzeczność treści i formy” dla całościo-
wej wymowy utworu jest kwestią kluczową i wystąpiła, 
choć pisarze rozwiązali inny problem:

Utopia jest obrazem powstałym poprzez rzutowanie 
w przyszłość dzisiejszego stanu rzeczy tak, jak się go 
widzi, wedle – uświadamianych sobie lub nie – wska-
zań danej filozofii historii. Mając za przewodnika pogląd 
przewidujący konieczne przyjście na świat komunizmu, 
rozumianego jako uwolnienie się od społecznego zła, 
konstruuje się taką utopię, gdzie owe negatywne zjawi-
ska mogą być najwyżej przeżytkiem. A pokazując nawet 
najbardziej palące współczesne zło jako przyszły prze-
żytek, nie tyle przestrzega się przed nim, co pomniejsza 
w oczach czytelnika jego znaczenie. Prócz tego nie każdy 
teraźniejszy zgrzyt w dziejowej maszynie można poka-
zać jako przyszły „przeżytek”, bo są zjawiska tak groźne, 
że gdyby nawet w śladowym stanie miały przetrwać do 
czasów szczęśliwej przyszłości, to szczęśliwą by ona już 
nie była.

Jak usunąć przeszkody w dziele dawania przestróg, 
podpowiedziała Próba ucieczki. Trudno być bogiem ope-
ruje chwytem „przeszłości w przyszłości”. Szeroko roz-
budowanym tłem wydarzeń jest, odległy od komuni-
stycznej Ziemi „o tysiące lat i tysiące parseków”, świat 
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innoplanetarnego średniowiecza otoczony mniej widocz-
ną (co nie znaczy, że nie mającą pierwszorzędnego zna-
czenia) ramą komunistycznej utopii.

Działa w nim 250 ziemskich wywiadowców z Insty-
tutu Eksperymentalnej Historii: po ponad dwudziestu 
latach doświadczeń wypracowali sobie zasadę działania 
zwaną „Teorią Bezkrwawego Oddziaływania”. Opiera się 
ona na twierdzeniach: rozwój każdego ze społeczeństw 
ostatecznie doprowadzi do komunizmu (determinizm), 
przed stworzeniem komunizmu w sferze materialnej ko-
nieczne jest osiągnięcie wysokiego stanu świadomości, 
drogą ku temu jest wychowanie, wychowanie polega 
na sianiu wątpliwości i rozbijaniu stereotypów. Można 
powiedzieć, że Strugaccy postanowili sobie te twierdze-
nia, wzorem Zoli, „eksperymentalnie” w nowej powieści 
sprawdzić.

Ziemianie nie mogą dostarczyć planecie tzw. pomocy 
humanitarnej (żywność, lekarstwa itd.), nie zmieniwszy 
jej społecznej struktury, struktury zaś nie mogą zbu-
rzyć ze względu na grożący w następstwie chaos. Jeśliby 
gwałtownie podnieśli poziom konsumpcji bez dokonania 
uprzednio zmian światopoglądu mieszkańców – znisz-
czyliby to społeczeństwo, zatrzymali jego powolny, lecz 
nieustanny rozwój. „Wychowawszy wszystkich naraz” 
osiągnięto by wprawdzie „skok planety w komunizm”, 
tylko po co to robić, skoro sama, własnymi siłami i tak 
doń dotrze.

Tak rozumując, zwiadowcy dbają, by siły owe się 
rozwijały. Opiekują się kulturą, chronią jej przedstawi-
cieli, „wychowując ich” po trosze rozbudzaniem w ich 
duszach krytycyzmu, a przede wszystkim obserwują, 
obserwują... i rozpaczliwie starają się zachować swoje 
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moralne zasady. Sądzą, że skoro interwencją mogliby 
jedynie zaszkodzić, a historia niewzruszenie, w prawi-
dłowym kierunku się toczy i nic zanadto przyspieszyć 
ani zmienić się nie da, pozostaje im na ogół rola „za-
maskowanych bogów”, pamiętajacych, że ludzie wokoło 
„nie wiedzą, co czynią”, że „prawie nikt z nich nie jest 
winien”, bogów cierpliwych i wyrozumiałych (XXII, 41). 
Ale w roli utrzymać się trudno, bo okrucieństwo wokół 
wywołuje gniew. Niektórzy wariują, inni – sprinterzy 
z krótkim oddechem (XXII, 38) – wywołują chłopskie po-
wstania, usiłują ingerować w ruch nieubłaganej maszy-
ny, co jednak tragicznie się kończy.

Podobny jest los głównego bohatera Trudno być bo-
giem, dona Rumaty Estorskiego (tj. Ziemianina Antona), 
który – wedle słów Arkadija Strugackiego – wciąż waha 
się czy być bogiem z każdogodzinną torturą świadkowa-
nia, czy też pozostawić w sobie to, co ludzkie, niszcząc 
eksperyment? (81), aż w końcu zwycięża to, co ludzkie, 
i Rumata rozpaczliwie siecze na lewo i prawo (81). Ak-
cja powieści kończy się w momencie, gdy Anton wyjmuje 
miecze, aby pomścić śmierć zabitej ukochanej. Z epilo-
gu dowiemy się, że położył drogę z trupów ku dworowi 
władcy, który wydał rozkaz. 

* * *
Czy ów czyn – jeśli traktować go nie jako akt rozpaczy, 
którym niewątpliwie jest, ale jako próbę wyboru innego, 
niż zaleca Zasada Bezkrwawego Oddziaływania, modelu 
postępowania – zasługuje na usprawiedliwienie? Na ra-
zie istnieją dwie na naukowym poziomie analizy utworu 
– ich autorzy mają na ten temat przeciwstawne zdania. 
Badający radziecką fantastykę pod kątem jej realistycz-
ności, konserwatywny A. F. Britikow uważa postępek 
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Rumaty za spowodowany niedaniem sobie rady z osobi-
stą nienawiścią ku donowi Rebie (136, 354) i potępia. 
Autor ciekawej teoretycznoliterackiej rozprawy o związ-
kach naukowej fantastyki z bajką (więc widzący SF na 
literackim tle) E. M. Niejołow interpretuje inaczej:

Po śmierci Kiry Anton–Rumata bierze miecz i idzie wal-
czyć ze swoimi wrogami. (...) Wrogowie Arkanaru stali 
się jego wrogami. Los Arkanaru – jego losem. (...) Jest to 
precyzyjna odpowiedź na pytania postawione w powie-
ści: jeśli chcesz pomóc ludziom, nie patrz na nich jak na 
obcych, uznaj ich biedy i nieszczęścia za swoje i będzie 
wtedy jasne, co zrobić. Żeby mieć prawo pomagać Arka-
narowi, przebudowywać jego historię, nie trzeba „badać 
go”, ale w nim żyć, dzielić jego losy i wtedy jego historia 
będzie „własną”. (...) Anton znalazł w istocie prawidłową 
– nie teoretyczną, lecz praktyczną – drogę pomocy plane-
cie (154, 192).
Kto ma rację? Autorzy (abstrahujemy od cytowanej 

wypowiedzi Arkadija dowodzącej, że Niejołow141) poroz-
rzucali po tekście dwuznaczne wskazówki. Najważniejszą 
jest symboliczny komentarz do historii Antona zawarty 
w dwóch ziemskich epizodach, stanowiących klamrę dla 
jego arkanarskich przeżyć. Utwór rozpoczyna wycieczka 
kilkunastolatków: Antona, Pawła i Anki, którzy bawiąc 
się „w Arkanar”, natknęli się na starą, jednokierunkową 
szosę – Anton, pokłóciwszy się z przyjaciółmi, samotnie 

141 Przypis Władimira Borisowa: Boris Natanowicz, rozmawiając ze 
mną na temat: „jaka droga kontaktu z obcymi cywilizacjami jest słusz-
niejsza: progressorstwo czy też nieingerencja” – wypowiedział jeszcze 
jedną myśl: „Rzecz nawet nie w tym, jaka droga postępowania jest 
słuszniejsza. My [autorzy] jesteśmy przekonani, że i w dalekiej przyszło-
ści znajdą się ludzie, którzy nie dadzą rady beznamiętnie obserwować 
tragedie i nieszczęścia innych – i siłą rzeczy wmieszają się i będą starali 
się pomóc” (op. cit. s. 651).
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poszedł nią „pod prąd”. Kończy zaś powtórne spotkanie 
w tych samych okolicach – teraz Anton, pod opieką Paw-
ła, leczy się tam po psychicznym wstrząsie. Pod nieobec-
ność błądzącego po lesie Antona Paszka opowiada Ance 
całą historię – wysłuchawszy jej, Anka nie uściska przy-
jaciela, biorąc za krew brudzący mu ręce sok poziomek. 

Paweł ocenia wydarzenia następująco: 
Pamiętasz anizotropową szosę? (...) Poszedł tam wtedy 
mimo zakazu. A po powrocie mówił, że natrafił tam na 
wysadzony most i szkielet faszysty przykuty do karabinu 
maszynowego. (...) Szosa była anizotropowa, jak historia... 
Wstecz iść nie można. A on poszedł. I natrafił na przvkuty 
szkielet (XXII, 184–185).
Jak ten komentarz interpretować? Czy szkielet ów 

jest symbolem ciemnych instynktów duszy, z którymi 
Anton nie dał sobie rady, i dlatego sprzeniewierzył się 
zarówno obowiązkom zwiadowcy, jak i moralności czło-
wieka komunizmu, czy też jest to symbol czegoś w Arka-
narze–przeszłości obiektywnie istniejącego, czego napo-
tkanie usprawiedliwiało czyn Rumaty, zejście z boskich 
i niesłusznych pozycji, z których dotąd przybywszy nie-
proszony na tę planetę i pełen bezsilnej litości obserwo-
wał straszliwe wrzenie jej życia (XXII, 174)?

Podkreślam, że nie chodzi o psychologiczne uspra-
wiedliwianie ostatniego postępku Antona, bo z tego 
punktu widzenia wystarczająco wiele miał przyczyn do 
załamania. Strugaccy mistrzowsko przedstawiają mo-
menty, w których Anton–Rumata staje się tylko Ruma-
tą, zbyt „serio” wchodzi w rolę szlachetnie urodzonego, 
bezkarnego chama i zawadiaki; zdarzają się też sytuacje 
dla dobra eksperymentu wymagające od niego poniżeń, 
czynienia rzeczy wstrętnych. Stres pogłębia poczucie 
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bezsensu postępowania (Anton waha się, czy Zasada 
Bezkrwawego Oddziaływania jest słuszna) i niemożność 
dogadania się z kolegami–zwiadowcami. O górach tru-
pów, obserwowanej przez niego rzezi i śmierci dziewczy-
ny nie ma co wspominać – już ostatni powód w oczach 
czytelnika go usprawiedliwia.

Rzecz w czym innym. W tym, czy szaleństwo Ru-
maty miało racjonalne jądro – a mogło je mieć wówczas 
jedynie, gdyby nie była słuszna przyjęta przez Ziemian 
strategia Bezkrwawego Oddziaływania. Wszak jeśli by-
łaby słuszna, to oznaczałoby, że obraz powolnej, zdeter-
minowanej historii jest prawdziwy, że mieszkańcy Ar-
kanaru są młodszymi, niedorosłymi braćmi Ziemian, że 
nie są przeciwnikami, lecz dziećmi i wyciąganie przeciw 
komukolwiek z nich broni jest przestępstwem. Co więc 
za tym idzie – rację miałby Britikow. Aby sprawdzić rację 
Niejołowa, przyglądnąć się trzeba arkanarskim wydarze-
niom. Rumata uważa je za wykraczające poza „podsta-
wową teorię feudalizmu”.

Od kilku lat rzeczywistym władcą nominalnie rzą-
dzonej przez króla monarchii jest don Reba. Niegdyś 
niższy urzędnik – drogą donosów szybko został szefem 
rządu i wprowadza dziwne reformy: Stworzył Minister-
stwo Ochrony Berła, tj. nowoczesnego typu służbę bez-
pieczeństwa odróżniającą się od znanej nam w dwu-
dziestym wieku tylko stosowaniem średniowiecznego 
asortymentu tortur. Stworzona przez niego admini-
stracja ma formę nowoczesnej biurokracji – korzysta 
z usług najemnych i specjalnie kształconych kadr, 
dobieranych bez względu na pochodzenie. Zorganizo-
wał Ochronną Gwardię zwaną „szarymi topornikami”, 
narzucającą bezpośrednie skojarzenia z bojówkami 
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SA. Za pomocą tychże narzędzi realizuje obłędną poli-
tykę wyniszczania kultury. Wydano nawet analogiczne 
Ustawom Norymberskim zarządzenie stawiające poza 
prawem ludzi wykształconych (w teorii tylko nieprawo-
myślnych, ale w praktyce wszystkich) i ich potomstwo 
do 12 pokolenia.

Nic dziwnego, że Anton określa ekipę dona Reby jako 
faszystowską, w co jego przełożeni i towarzysze nie chcą 
wierzyć, bo teoria następstw historycznych nie przewi-
duje pojawienia się faszyzmu na feudalnym poziomie 
rozwoju sił wytwórczych.

Akcja powieści obejmuje kilka zaledwie dni, podczas 
których Rumata zajmuje się poszukiwaniami porwanego 
przez dona Rebę doktora Budacha – kolejnego huma-
nisty z wielu dotąd przez siebie ratowanych. Są to dni 
przewrotu: okaże się, że za Rebą stał Święty Zakon – 
religijna, biurokratyczno–militarna organizacja niecier-
piąca na terytorium swej władzy ani jednego (poza swą 
kadrą) nieanalfabety.

Chociaż odziani na czarno mnisi, biorąc władzę, do-
konali rzezi „szarych”, sens społecznej działalności oby-
dwu grup pozostaje ten sam i zawiera się w walce z tym, 
co wedle Rumaty jest warunkiem sine qua non doko-
nywania się dziejowego postępu: rozwojem społecznego 
poznania i realizatorami tegoż – inteligencją. Totalitarna 
dyktatura Świętego Zakonu nosicieli kultury i mądrości 
świadomie, planowo wyrzyna.

Zwróćmy uwagę na rolę dziejową inteligentów, jak ją 
sobie Anton–Rumata wyobraża:

W tym świecie straszliwych upiorów przeszłości są oni je-
dynym realnym zaczątkiem przyszłości, są fermentem, wi-
taminą w organizmie społeczeństwa. (...) Bez sztuki i ogól-
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nej kultury państwo traci zdolność do samokrytyki, zaczy-
na popierać błędne tendencje, tworzyć coraz więcej fary-
zeuszów i szumowin, wyzwalać w obywatelach zadufanie 
i konsumpcyjny stosunek do życia i w końcu znów padnie 
ofiarą mądrzejszych sąsiadów. Można, ile się chce, prze-
śladować uczonych, nakładać pęta nauce, niszczyć sztu-
kę, wcześniej jednak czy później wypadnie się opamiętać 
i choćby ze zgrzytaniem zębów – dać wolną drogę wszyst-
kiemu, co jest tak nienawistne żądnym władzy tępakom 
i ignorantom. I niechby nawet ci szarzy ludzie sprawujący 
rządy żywili dla wiedzy jak największą pogardę i tak sta-
ną bezsilni wobec obiektywizmu historycznego, mogą tylko 
zahamować postęp, ale nigdy zatrzymać. Wcześniej czy 
później muszą zezwolić na powstawanie uniwersytetów, 
towarzystw naukowych, ośrodków badawczych, obser-
watoriów, laboratoriów, tworzyć kadry ludzi myślących, 
niepodlegających już ich kontroli, ludzi o zupełnie innej 
psychice, zupełnie innych potrzebach, którzy nie potrafią 
istnieć, a tym bardziej działać w atmosferze nikczemne-
go wyrachowania, tępego zarozumialstwa i czysto zmy-
słowych uciech. (...) szarzy władcy będą zmuszeni pójść 
na ustępstwa. Ten, kto nie ustąpi, zostanie zniszczony 
przez sprytniejszych rywali w walce o władzę, ale ten, kto 
owo ustępstwo zrobi – w tym cały paradoks – niechybnie 
i wbrew własnej woli wykopie dla siebie grób. Albowiem 
śmiercią dla egoistycznych ignorantów i fanatyków staje 
się rozwój kultury narodu w najszerszym tego słowa po-
jęciu – od badań przyrodniczych po zdolność zachwycania 
się wielką muzyką. A następnie przychodzi epoka potęż-
nych wstrząsów społecznych, której towarzyszy niespoty-
kany przedtem rozkwit nauki i związany z nim wszech-
stronny proces intelektualizacji społeczeństwa. Jest to 
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epoka, w której szarość toczy ostatnie boje, okrucieństwem 
swym spychające ludzkość z powrotem w czas średnio-
wiecza, ponosi w tych bojach klęskę i już w społeczeństwie 
wolnym od ucisku klasowego znika jako realna siła na za-
wsze (XXII, 121).
„Szarość”, której arkanarskim wcieleniem jest Świę-

ty Zakon i don Reba, w powyższym rozumowaniu Ru-
maty jest siłą zdolną do powstrzymania – przynajmniej 
w określonym miejscu i czasie – ruchu dziejowej ma-
szyny, siłą w minimalnym stopniu podlegającą ewolu-
cji i w historii omal że nie wieczną. Nie zasługuje więc 
w żaden sposób na wyrozumiałość, uznanie jej za „hi-
storycznie niższą” i samoczynnie zanikającą. Wychodząc 
z założeń Zasady Bezkrwawego Oddziaływania nie prze-
zwycięży się jej. Dowodnie wskazują na to ostatnie epi-
zody powieści, w których okazuje się, że don Reba nie 
jest bynajmniej niższym umysłowo od Rumaty tworem. 
Przeciwnie, bije przedstawiciela „starszej o tysiąclecia” 
Ziemi umiejętnością politykowania, manipuluje nim, 
a w końcu wmawia Antonowi, że się go obawia. Wprowa-
dzony w błąd Anton, zamiast natychmiast ewakuować 
Kirę, traci czas na naradach, co też stanie się ostatnim 
powodem nieszczęścia. I jeszcze jedno. Do klęski Zasa-
dy... przyznaje się i przełożony Antona.

* * *
Wydaje się, że Niejołow miał prawo zinterpretować tak, 
jak zinterpretował, postępowanie Rumaty. Powieść za-
wiera, rozgrywającą się na fantastycznym, właściwie 
umownym (tj. ważnym nie samo z siebie, ale jako przej-
rzysta aluzja do niedawnej stalinowskiej teraźniejszości) 
tle, tragedię podobnej nam jednostki i opowiada, jak 
człowiek – postawiony między głęboko tkwiącymi w nim 
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normami moralności i głosem serca a błędną dyrektywą 
postępowania oraz faktami o owym błędzie przekonywa-
jącymi – długo nie umiał wybrać, aż w końcu „wybrała 
za niego” sytuacja. Uległ jej, porzuciwszy wyrachowane 
zasady stanął do walki otwartej, jedynie w takim wypad-
ku słusznej.

Ale Britikow też miał swoją rację. Wystarczy poważ-
nie potraktować utopijne ramy, dostrzec w Rumacie 
utopianina przede wszystkim, a Trudno być bogiem od-
czytamy zupełnie inaczej. Przede wszystkim Utopia sa-
mym zaistnieniem w dziele ustawi wszystko na swoim 
miejscu: skoro istnieje ona, istnieją jej poprzednie for-
my. Maszyna dziejowa toczy się w ogóle, więc toczy się 
i w Arkanarze, jak powinna, arkanaryjczycy są „histo-
rycznymi dziećmi”, a rozważania Rumaty o trącącej ahi-
storyzmem „dialektyce walki inteligencji i władzy” – są 
jego subiektywnym, samousprawiedliwiającym błędem 
interpretacyjnym. Popełniwszy go, stał się podatny na 
pokusy zwierzęcej, „niewychowanej” części swej duszy. 
Potraktowawszy poważnie moralne prawo Utopii: „jesteś 
bogiem, a oni dziećmi – nie zabijaj”, w ocenie postępku 
Rumaty będziemy je mieli za niewzruszony pewnik.

 Na koniec, w podobnym odczytywaniu przepadną 
wszystkie historyczne aluzje. Jeśli to, co jest elementem 
wizji Utopii (m.in. Teorię Bezkrwawego Oddziaływania, 
początkowe poglądy przełożonego Rumaty), potraktuje-
my poważnie, jako obdarzone asercją i futurologicznymi 
ambicjami myśli i fakty, to nie pozostanie nam nic inne-
go, jak potraktowanie analogicznie „fantastycznego śre-
dniowiecza”. Strugaccy skonstruowali jego wizję z trzech 
grup elementów: a) zaczerpniętych z naszej wiedzy o rze-
czywistym średniowieczu (szczegóły obyczajowe, zakon 
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rycerski, stylizacja archaizująca mowy, niektóre cechy 
umysłowości postaci, ustrój polityczny królestwa ar-
kanarskiego – nawiązujący i do późniejszych niż śre-
dniowieczne stadiów), b) jawnych anachronizmów za-
czerpniętych z historii hitlerowskich Niemiec (np. „szare 
kompanie”), zabezpieczających przed zbyt łatwym odcy-
frowaniem anachronizmów następnej grupy – ze zrozu-
miałych względów, c) jawnych anachronizmów odmalo-
wywujących współczesność. 

Britikow rzecz prosta dostrzegł w swojej analizie 
Trudno być bogiem dwie pierwsze grupy, przy czym spo-
ro papieru poświęcił udowadnianiu, że aluzje do faszy-
zmu nie rozbijają historycznej adekwatności wizerunku 
arkanaryjskiego średniowiecza142.

Na prawidłowym odczytaniu aluzji współczesnych 
musiało – sądzę – bardzo Strugackim zależeć. Pojawie-
nie się w ich twórczości fantastycznych masek służą-
cych krytyce społecznych zjawisk będących śmiertelnym 
niebezpieczeństwem dla przyszłego królestwa wolności, 
zjawisk nie gdzieś daleko w kapitalistycznych krajach 
się szerzących, ale na podwórku własnym – było logicz-
ną konsekwencją przyjęcia postawy „społecznej służby 
poprzez przestrzeganie”. Sądzę również, że kulturalny 
czytelnik radziecki nie miał najmniejszych trudności 
z dostrzeżeniem w arkanarskich stosunkach alegorii 
losu inteligencji rosyjskiej i radzieckiej masowo ekster-
minowanej za rządów Stalina, lub też poddanej różno-
rodnym prześladowaniom. Czytelnik kulturalny – inny 
bowiem nic o tych sprawach nie wiedział. Jeśli jednak 
wiedział i aluzję odczytał – w zacytowanym monologu 
Rumaty miał okazję dostrzec próbę analizy dziejowej roli 

142 Por. poz. bibl. 136, s. 351–352. 
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stalinizmu w jego stosunku do inteligencji oraz proste 
ostrzeżenie przed tym, czym skończyć by się mogła dla 
ZSRR recydywa, niebędące bez znaczenia wobec licz-
nych nieporozumień Chruszczowa z inteligencją143. Miał 
również duchową ucztę polegającą na odczytywaniu 
licznych złośliwości. Sięgnę po przykład teoretycznolite-
racki – z własnego podwórka: 

Wśród ofiar represji znalazł się Gur Improwizator, 
twórca pierwszego w arkanarskiej literaturze świeckiego 
romansu o miłości księcia i pięknej barbarzynki. Otóż 
Gur po rozmowie przeprowadzonej w gabinecie dona 
Reby zrozumiał, że książę arkanarski absolutnie nie mógł 
pokochać wrażego nasienia, sam wrzucił na Placu Królew-
skim swoje książki w ogień... (XXII, 98). Aluzja jest ukryta 
we wzmiance o „wrażym nasieniu” mogącym czytające-
mu skojarzyć się z „łowami na kosmopolitów” lat 1948–
1953144, i w późniejszych rozważaniach Gura o literackiej 
prawdzie: Co to jest prawda?... Książę Chaar rzeczywiście 
kochał piękną Dżianiewniworę... Ją rzeczywiście otruto... 
A mnie wytłumaczyli, że dziś prawdą jest wyłącznie to, 
co ma na celu dobro królewskie... Reszta jest kłamstwem 
i przestępstwem (XXII, 112). – Jak widać, wedle dona 
Reby: „prawdziwe” w literaturze nie znaczy: „zgodne z do-
świadczeniem podmiotu”, lecz „prawdziwe z historyczne-

143 Napomyka o nich np. Fiodor Burłacki w Dlaczego Chruszczów tań-
czył trepaka przed Stalinem (dane bibl. – przyp. 74) i Maria Gołaszewska 
na s. 6 i 7 pracy Osobliwości estetyki socrealizmu... (dane bibl. – przyp. 
119). Przypis Władimira Borisowa: Rozmawiając z „Ludienami”, Boris 
Natanowicz opowiadał, że „nieporozumienia” Chruszczowa z inteligen-
cją w latach 1962–1963 rzeczywiście silnie wpłynęły na światopogląd 
autorów „Trudno być bogiem”. I powieść, początkowo planowana jako 
rozrywkowo–muszkieterska, podczas pisania zyskała jawnie zaangażo-
wany, obywatelski charakter (op. cit. s. 651). 
144 Na ich temat por. Andrzej Drawicz, A/Kos czyli szkoła podłości, War-
szawa 1987, Biblioteka Kultury Niezależnej, ss. 32. 
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go punktu widzenia”, „typowe” (używamy nowocześniej-
szego niż Gur języka). Zupełnie jak w teorii realizmu so-
cjalistycznego w wulgarniejszym wydaniu i niedawnej tak 
radzieckiej, jak i polskiej praktyce wydawniczej skazują-
cej na nieistnienie fakty niewątpliwe, lecz niewygodne.

A czytelnik mniej poinformowany? – On również 
miał swoje chwile cichego szczęścia, czytając z kolei 
o wszechwładnym w Arkanarze donosicielstwie i stra-
chu, zapoznając się z mechanizmami pełnienia władzy, 
prowokacjami itd. – wszystko przypominało mu niedaw-
ne doświadczenia. Ale pod jednym warunkiem! Że nie 
traktował rzeczywistości Arkanaru „na serio”, jako „na-
ukowej” analizy prawdziwego średniowiecza.

* * *
Jak zobaczyliśmy, potraktowanie fantastycznego 
świata utworu jako „naukowego” zaczęło mieć fatalne 
skutki dla odbioru treści wkładanych przez Strugac-
kich w dzieło. W przypadku Dalekiej Tęczy – dochodzi-
ło do zubożenia, w przypadku Trudno być bogiem – do 
przeczytania tego sławiącego bunt ludzkiego ducha 
utworu ewidentnie wspak (morał historii Antona) lub 
absurdalnie (nieodczytanie aluzji „średniowiecznych”). 
Logiczną decyzją, kończącą flirt z „naukowością” ro-
zumianą jako tworzenie przyszłości marksistowsko 
prawdopodobnej, było stworzenie wizji społeczeństwa 
wedle oficjalnej filozofii mecenasa nieprawdopodob-
nej, niezachęcającej tym samym, by traktować ją po-
ważnie. Jako „tło” nie przeszkadzałaby ona w odbiorze 
treści rozgrywającego się w jej ramach ludzkiego dra-
matu (z tej możliwości zresztą Strugaccy nie skorzy-
stali), jako nośnik aktualnej aluzji dowodnie pokazy-
wałaby swoją naturę.
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U podstaw fantastycznego modelu przyszłości stwo-
rzonego w Drapieżności naszego wieku leżało rozumo-
wanie następujące:

Świat Mgławicy Andromedy jest przepiękny, ale drogi ku 
niemu poprzegradzane są licznymi szlabanami, a z pew-
nością najniebezpieczniejszym z nich jest wpływ burżu-
azyjnej ideologii. Jest najzupełniej pewne, że zwiększe-
niem jedynie poziomu materialnego bogactwa nie sposób 
osiągnąć prawdziwie świetlanej przyszłości. Wiemy, że 
w szeregu kapitalistycznych państw osiągnięto wyższy niż 
u nas poziom dobrobytu. Ale czy są te kraje bliższe od nas 
komunizmowi? Nie, ponieważ szaleje tam niczym nieogra-
niczana, a nawet zachęcana mieszczańskość (53).
Świat Krainy Głupców skonstruowany w Drapież-

ności naszego wieku był modelem „umysłowego kapi-
talizmu z socjalistyczną strukturą ekonomiczną”, albo 
„ekonomicznego socjalizmu zachowującego kapitali-
styczną ciemnotę”, modelem świadomie niemożliwym, 
bo sprzecznym z marksistowskim prawem „koniecznej 
zgodności bazy z nadbudową”. Ale skonstruowanym za 
pomocą ekstrapolacji realnych tendencji rozwojowych 
współczesnego świata, esktrapolacji polegającej na wy-
olbrzymieniu ich do absurdu – więc modelem służącym 
ich kompromitacji.

Wydaje się, że chodziło autorom zarówno o ukazanie 
społecznego zła rodzącego się w zachodnich państwach 
dobrobytu (kultura masowa, społeczeństwo konsump-
cyjne), jak i o kontynuację ostrzegania przed skutkami 
pogardliwego traktowania inteligencji, które mogli ob-
serwować „u siebie”. Tekst miał podwójne ostrze. Świad-
czy o tym zarówno treść utworu, jak i przedsłowie nie-
zrozumiałe inaczej, niż w kategoriach próby zabezpie-
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czenia się przed gniewem urażonego mecenasa. Kraina 
Głupców – rzeczywistość będąca tłem akcji – mimo że 
nazywana kilkakrotnie w tekście kapitalistyczną, wyróż-
niających kapitalizm ekonomicznych jego cech nie mia-
ła – bo mieć nie mogła. Strugaccy zatem przyznali się 
na wstępie do „błędu” polegającego na nieodmalowaniu 
kapitalistycznego wyzysku, zajęcia się wyłącznie kul-
turową stroną ustroju, zapewniając, że właśnie kapita-
lizm i tylko kapitalizm mieli na myśli. Owo oświadczenie 
skomplikowało bardzo sytuację odbiorcy. Zachęciło go 
bowiem do odczytywania groteskowej i aluzyjnej rzeczy-
wistości powieściowej jako poważnej, negatywnej wizji 
przyszłości – antyutopii. 

Czytelnik znajdował pożywkę dla takiego odbioru 
również w strukturze powieści, która – kompozycyjnie 
– była antyutopią (wykorzystywała motyw podróży, czy 
też przygód bohatera w określonym świecie), a na do-
datek antyutopią specyficznie radziecką145. W literatu-
roznawstwie radzieckim dzieliło się bowiem negatywne 
wizje przyszłości na „powieści–ostrzeżenia” („powiest’ 

145 Drapieżność naszego wieku była chyba pierwszym poważniejszym 
doświadczeniem literatury radzieckiej w tym kierunku. (Literatura rosyj-
ska jako taka doświadczenia już miała: w 1907 wydano np. Republikę 
Krzyża Południowego Walerego Briusowa, w 1924 – na emigracji – My 
Jewgienija Zamiatina). Niewykluczone, że w ośmieleniu się na ów eks-
peryment dopomógł Strugackim radziecki sukces powieści Raya Brad-
bury’ego 451 stopni Fahrenhaita (tj. Fahrenheit 451 – 1953). Utwór ten 
przetłumaczono właśnie i na przełomie lat 1964/1965 krytyka literac-
ka ZSRR intensywnie się nim zajmowała. W Drapiezności... jest do tego 
dzieła polemiczna aluzja: Kraina Głupców tym się odznacza, że książki 
rozdają tam darmo, a nie niszczą. Tylko źe nikt ich nie chce brać. Co cie-
kawe, Stanisław Lem również (tylko źe już bezpośrednio) skrytykował 
451 stopni... w tymże duchu: Bradbury nie rozumie (...) tego, że od rzą-
dów złych ludzi daleko gorsze są takie, które książek nie każą palić, jako 
że utraciły te książki w świadomości społecznej wszelką wartość (op. cit., 
tom II, s. 433). 
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prieduprieżdienije”) i antyutopie sensu stricto („po-
wiest’ otricanije”). Te drugie – jako niemożliwe do po-
godzenia z optymistyczną poetyką socrealizmu i równie 
optymistyczną, zakładającą zwycięstwo pozytywnych 
tendencji rozwoju społecznego, marksistowską filozofią 
– uznane były za nieodpowiednie. Dopuszczalną wer-
sją były jedynie „antyutopie w utopii”, tj. opisy jakiegoś 
wybranego, zdegenerowanego odcinka rzeczywistości 
przyszłej, istniejącego na prawach wyjątku. Drapież-
ność naszego wieku stoi u początków tego gatunku – 
Kraina Głupców, którą opisuje, formalnie jest ostatnią 
enklawą kapitalizmu w komunistycznym świecie poło-
wy XXI wieku, i trzeba przyznać, że do czasu Godziny 
Byka (gdzie – przynajmniej literalnie – jest mowa z ko-
lei o kapitalistyczno–maoistowskiej planecie Tormans, 
która ostała się w świecie „Wielkiego Pierścienia”) po-
została jedyną. Za to ze swobodą zaliczano do gatun-
ku „powieści–ostrzeżenia” dzieła pisarzy obcych, którzy 
negatywnie mówili o przyszłości kapitalizmu, i – jeśli 
tylko nic nie mówili o komunizmie – dawali się pod ga-
tunkową normę podciągnąć146.

Cóż... nawet palma pierwszeństwa w przesadzeniu 
na radziecki grunt zasłużonego w XX wieku gatunku nie 
zmieniła jednak faktu, że zastosowane w Drapieżności 
naszego wieku przebieranie groteski w futurologiczne 
szaty, przedstawianie absurdu jako wizji „na poważnie” 
nie było rozwiązaniem szczęśliwym, bo aluzyjna war-

146 Na te tematy porównaj następujące prace spółki autorskiej Evgenij 
Brandis i Vladimir Dmitrevskij: Tema predupreždenija v naučnoj fanta-
stike, w: Vachta „Aramisa”, wybór E. Brandis, V. Dmitrevskij, Leningrad 
1967, wyd. „Lenizdat”, s. 440–471; Mir buduščego v naučnoj fantastike, 
op. cit., s. 5–20; Fantastika v dvižuščemsja mire, w: „Inostrannaja litera-
tura” 1967/1, s. 212–218 (numer monograficzny poświęcony SF).
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stwa powieści stała się bardzo nieczytelna i sprowadzi-
ła się w gruncie rzeczy do porozrzucanych politycznych 
złośliwości, nieskładających się w oczach czytelnika na 
spójną wizję, a na dodatek przyszło braciom w przedsło-
wiu robić z siebie durniów...

* * *
Kraj, gdzie znalazł się pięćdziesięcioletni Żylin – głów-
ny bohater – jest szczególnie urządzonym państewkiem 
na terenie starszego o ćwierćwiecze świata Stażystów, 
który – dobrze zaznaczyć – dość istotnie zmienił swe 
oblicze. To już nie pierwszy etap zwycięskiego komuni-
zmu bez problemu przytłaczającego niedobitki miesz-
czańskiego wroga, ale nietrwała równowaga, gdzie siły 
wsteczne raz po raz cofają zgrzytającą machinę dziejów. 
Żylin, wróciwszy „na Ziemię”, walczyć musiał z dzie-
siątkami powstań przeciw jednoczeniu państw i rozbro-
jeniu, potem tępił rozpleniające się przestępcze bandy. 
Obecnie, jako tajny agent Rady Bezpieczeństwa ONZ, 
łowi handlarzy narkotykami, walczy z chuligaństwem 
i innymi zjawiskami charakterystycznymi dla momen-
tu, kiedy ludzie otrzymali wolność od starań o chleb 
powszedni i nie wiedzą, co z nią zrobić.

Rada Bezpieczeństwa otrzymała raporty o nowym 
środku odurzającym. Żylina wysłano z zadaniem wy-
śledzenia sprawców i zbadania sprawy. Zwiedza oko-
licę, szukając tajemniczego „slegu” (po angielsku: „żu-
żel”, „szlak”), kontaktuje się z dziwnie się zachowującym 
rezydentem wywiadu Rady (co tworzy podobieństwo 
wątku kryminalnego), ma liczne przygody. Odkrywszy, 
w czym rzecz, musi jeszcze przekonać niewierzących mu 
zwierzchników, stając się cieniem Antona–Rumaty. Po-
wyższe składa się w sumie na szczątkową akcję, będą-
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cą zasadniczo pretekstem umożliwiającym opis sytuacji 
w Krainie Głupców.

Oto typowo turystyczne miasto. Osiemdziesiąt 
procent ludności pracuje w sferze usług. Dzięki prze-
mysłowej syntezie żywności wszyscy „kąpią się w do-
brobycie”. Miesięczne koszty utrzymania wynoszą ok. 
90 dolarów na głowę. Czas pracy jest czterogodzinny, 
istnieją wszelkie możliwe swobody demokratyczne 
i związkowe (aczkolwiek nie ma powodu, aby z nich 
korzystać). Klimat łagodny. I poza tymi paroma go-
dzinami (bardzo zdyscyplinowanej) pracy, chronie-
ni przed wszystkimi niedogodnościami bogactwem 
i opieką państwa ludzie zupełnie nie mają co robić. 
Trwa ciągłe święto. Wszyscy starają się, aby było we-
soło i nie trzeba było o niczym myśleć (IV, 203): sza-
leją, tańczą, piją, ucztują itd. – jest to społeczeństwo, 
gdzie pierwotna, instynktowna działalność człowieka 
nie jest skażona i przygnieciona systemem pedagogicz-
nym (IV, 257). Dla niezadowolonych istnieją dodatko-
we atrakcje oficjalne, jak Salony Dobrego Humoru czy 
masowa hipnoza „falowymi generatorami”, i nieoficjal-
ne (np. zajmujące się niszczeniem dzieł sztuki towa-
rzystwo „mecenasów”).

Panuje najgłębsza pogarda dla działalności intelek-
tualnej: nauki, literatury itd. Traktuje się serio jedynie 
umiejętności bezpośrednio służące sprawianiu radości 
zmysłom – sztukę kulinarną albo fryzjerstwo... Słowa „in-
teligent” (tj. „intel”) i „wykształcony” są wyzwiskami, a in-
teligencja podlega żywiołowym prześladowaniom mas.

Ten stan rzeczy wspierany jest przez aparat wła-
dzy i służących mu półinteligentów zadowolonych ze 
swojego położenia w społeczeństwie i dlatego zupeł-



210 Wojciech Kajtoch

nie zadowolonych z położenia społeczeństwa (IV, 188). 
Propagują oni filozofię „neooptymizmu”, której ideałem 
jest „człowiek beztroski” – z zaspokojonym głodem 
i instynktem seksualnym, spokojny o jutro, podobny 
dziecku. Jej propagowaniu służy aparat propagandy, 
TV i prasa.

Trzecim po przedsłowiu i kompozycji elementem nie-
zachęcającym do odbioru absurdalnej wizji społecznej 
utopii jako właśnie absurdalnej, niebędącej „na serio” 
i służącej wyłącznie krytyce współczesności, była obec-
ność w Drapieżności naszego wieku również futurologii 
poważnej, zawarcie w powieści ostrzeżeń przed niektóry-
mi perspektywami rozwoju nauki i techniki.

Chodzi o „sleg” – w tym motywie Strugaccy zebrali 
w jedno dwa przewijające się we współczesnej futurologii 
i znane nam z twórczości Lema pomysły.

Po pierwsze, „sleg” jest przypadkowo uzyskanym 
połączeniem standardowych produktów, wykorzystano 
więc ideę przypadkowego powstawania nowych cywiliza-
cyjnych niebezpieczeństw (wyłożoną przez Lema w Kata-
rze – 1976).

Po drugie, „sleg” drażni mózg ludzki w ten sposób, 
aby stwarzał iluzoryczną wizję świata, nie do odróżnie-
nia od świata rzeczywistego, posiadającą jednak nad 
realnością tę przewagę, że spełniają się w niej najbar-
dziej skryte, zwierzęce, podświadome marzenia. Pomysł 
został zapożyczony z lojalnie przez Strugackich cytowa-
nej książki Kingsleya Amisa New Maps of Hell (A Survey 
of Science Fiction) (London 1961), dzieła na rosyjski lub 
polski nigdy nieprzetłumaczonego, mającego jednak – 
jak się okazuje – nie byle wpływ na polską i radziecką 
SF. Problemem iluzorycznej rzeczywistości zajmował się 
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w Polsce Lem (Bezsenność. Ze wspomnień Ijona Tichego 
– 1971, cały rozdział Fantastyki i futurologii147), a w USA 
np. znany u nas Philip K. Dick (Ubik – 1970 i in.).

* * *
Drapieżność naszego wieku nie była książka wybitną. 
Uproszczona narracja, znów pojawiająca się skłonność 
do opisywactwa, brak ambicji psychologicznych i hur-
raoptymistyczne zakończenie przypominały Stażystów, 
Powrót, a nawet wcześniejszą technologiczną fantasty-
kę. Usprawiedliwia co prawda autorów to, że kompozy-
cja utopii (i antyutopii) ma swe wymagania, wymusza 
szerokie „quasi–naukowe” opisy i papierowość bohate-
rów, ale to faktu nie zmienia. I powieść nie zasługiwa-
łaby na szerokie omówienie, gdyby nie jej znaczenie dla 
dalszej pisarskiej drogi naszych autorów.

Przede wszystkim wymowa powieści świadczyła 
o umocnieniu się historiozoficznego pesymizmu Stru-
gackich. Podano w niej bowiem w wątpliwość wyrażane 
głośno jeszcze w Stażystach przekonanie, że człowiek 
jest z natury dobry, garnie się do wiedzy i dobra. Hi-
storia Krainy Głupców i „slegu” sugeruje coś przeciw-
stawnego – człowiek sam z siebie nie pragnie inteligen-
cji i samodzielności myślenia, a cywilizowana część jego 
natury jest jedynie cienką skorupką wytworzoną siłami 
pedagogów lub ciśnieniem wymogów walki o byt i zanika 
wraz z nimi.

Ponadto niezbyt udana strona literacka, jak rów-
nież – o czym jeszcze powiemy – doświadczenia związane 
z odbiorem Drapiezności naszego wieku dały Strugackim 
poznać, że zrezygnowawszy z „naukowości” w znaczeniu 
zgodności fantastycznego pomysłu z marksistowską filo-

147 Dokładniej podrozdział „Fantomologia”, tom I, s. 162–174. 
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zofią, najbezpieczniej i najskuteczniej dla osiągnięcia za-
kładanych sobie celów perswazyjnych będzie zrezygno-
wać również z „naukowości” w znaczeniu zachowywania 
zgodności fantazji z potocznym odczuciem prawdopodo-
bieństwa, a więc uprawiać literacką fantastykę „czystą”. 
Krytykom bowiem nie mogło się pomieścić w głowie, by 
można było wyglądające na poważne rozważania futuro-
logiczne opierać na niepoważnym, z ducha groteski się 
wywodzącym założeniu. Sądzę również, że satyryczne 
aluzje – ogólnie rzecz biorąc – korzystniej skrywać pod 
czysto umowną rzeczywistością. Ona mniej krępuje pi-
sarza, a czytelnika zachęca, by traktować ją jako alego-
rię czy parabolę właśnie, a nie „na serio”.



Rozdział IV. 

Otwarta walka lat 1965–1968

Z końcem 1965 roku Strugaccy zdecydowali się na roz-
poczęcie trwającej do ostatnich miesięcy 1968, ponad 
trzy lata, pisarskiej krucjaty, która zaowocowała szere-
giem do niedawna mało znanych, prawie otwarcie oskar-
życielskich utworów.

W październiku 1964 Nikita Chruszczów został odsu-
nięty od rządów. Objęła je neostalinowska ekipa Leonida 
Breżniewa. Nastąpiła wówczas swoista (pamiętajmy o obiek-
tywnej skali – rzecz dotyczyła niewielkiej grupy inteligentów 
Moskwy i Leningradu) eksplozja ruchu dysydenckiego, któ-
ra chyba zaskoczyła (a może wcale nie zaskoczyła?) nową 
ekipę. Można śmiało wysunąć hipotezę, że w pierwszym 
okresie po zmianie władzy, w latach 1965–1967/8 nastą-
piły wymuszone na rządzących jakieś trzy lata swobody, 
mniejszej, niż za Chruszczowa, niepewnej i względnej, ale 
swobody, kiedy można było i kontestować, i... być człon-
kiem oficjalnego establishmentu. Ale nie trwało to długo. 
Na rok 1968 datuje się początek nowych „ostrych przymroz-
ków” w radzieckiej polityce kulturalnej148.

148 Wiadomości nt. historii ZSRR zaczerpnąć można np. z prac Andrzeja 
Drawicza (Inna Rosja, Warszawa 1980, wyd. „Nowa”, ss. 38, Towarzystwo 
Kursów Naukowych; Wolna literatura rosyjska, Warszawa 1986, wyd. 
„Akces” ss. 34, „Zeszyty Edukacji Narodowej – Literatura”; Spór o Rosję, 
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Nie mam dowodów na ewentualne związki Strugac-
kich z ruchem dysydenckim. Przypuszczać jedynie moż-
na, że świeżo upieczeni członkowie ZPR, mieszkający 
w Leningradzie i w Moskwie, których twórczość po 1962 
r. daleka była od ortodoksji i wyraźnie wskazywała na 
to, że jej autorzy w hałaśliwych sporach Chruszczowa 
i inteligencji biorą stronę „środowiska”, byli po pierwsze 
dobrze poinformowani, a po drugie na pewno nie sympa-
tyzowali z ferującymi wyroki w procesach politycznych. 
Sądzić także można, że potępiwszy (w zawoalowanej, fan-
tastycznej formie) stalinowską etykę, musieli się poczuć 
zagrożeni nadciągającą recydywą stalinizmu i postano-
wili ruszyć do przeciwdziałania – uważając (w większości 
wypadków mylnie), że utwory będą miały szansę druku, 
tak jak to bywało za Chruszczowa. Ale to wszystko hi-
potezy. Natomiast z całą pewnością jednym z czynników 
warunkujących „podniesienie przyłbicy” była niedawno 
uzyskana wysoka pozycja braci na literackiej giełdzie, 
sprzyjająca nabraniu pewności siebie.

Jeśli nie liczyć przychylnego przyjęcia Krainy purpu-
rowych obłoków, przez pierwszych sześć lat pisania kry-
tyka nie rozpieszczała Strugackich. Co prawda w środo-
wisku miłośników fantastyki z zainteresowaniem spo-
tkał się Pwrót (we wstępie do „Fantastyki 1963” Kiryłł 
Andriejew uznał ją za jedną z najbardziej interesujących 

Warszawa 1987, wyd. „Krąg”, ss. 200; Pocałunek na mrozie, Lódź 1990, 
Wydawnictwo Łódzkie, ss. 211); książek Roja A. Miedwiediewa (Ludzie 
Stalina, Warszawa 1989, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, ss. 
232, z oryginału rosyjskiego Oni okrużali Stalina, tłum. Tadeusz Kaczma-
rek, oraz Chruszczow. Biografia polityczna, tłum. W. Zagórska, Warszawa 
1990, wyd. „Czytelnik”, ss. 279); Aleksieja Adźubeja, Tamte dziesięć lat, 
tłum. Eugeniusz Biedka, Warszawa 1989, Wydawnictwa ALFA, ss. 352 (Te 
desjat’ let – Moskva 1989); i pamiętników Władimira Bukowskiego I po-
wraca wiatr..., Warszawa 1990, Res Publika, ss. 316. Zob. także przypis 74. 
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książek roku149, a leningradzka „Newa” pozytywnie, choć 
nieprofesjonalnie zrecenzowała150), ale większość głosów 
stanowiły złośliwe notki w rodzaju zacytowanych „listów” 
o Drodze na Amalteę. Wykpiono opowiadanie o Wielkim 
„KRI”, bo zdaniem niejakiego D. Raczkowa zbyt było 
drastyczne dla dzieci151, pomysł biologicznej cywiliza-
cji (Dobrze urządzona planeta) okrzyczano niemarksi-
stowskim i antynaukowym152, Stażystów – jeszcze pod 
postacią fragmentów w czasopismach – rozniesiono za 
niezgodność podstarzałych Bykowa i przyjaciół z normą 
„bohaterów komunizmu”. Recenzent oskarżał o wszyst-
ko co możliwe, z trywialną nieprzyzwoitością włącznie153.

W tymże tonie poczynano sobie początkowo i z no-
wego typu utworami Strugackich. Na przykład J. Ko-
tlar na temat Dalekiej Tęczy tyle miał do powiedzenia, że 
fałszuje świetlaną przyszłość: naukowcy kłócą się tam 
o energię i przyrządy, a przecież w komunizmie wszyscy 
będą zdyscyplinowani i grzeczni154.

Sytuacja zmieniła się diametralnie w połowie 1964 
roku, gdy „Młoda Gwardia” wydała Trudno być bogiem 
i Daleką Tęczę w liczącym 336 stron solidnym tomie. Od 
września do października następnego roku poważne, po-

149 Kiryll Andreev, Beg vremeni, w: „Fantastika 1963 god”, Moskva 1963, 
wyd. „Molodaja gvardija”, wybór K. Andreev, s. 3–20, tu s. 16. 
150 Por. poz. bibl. 115. 
151 Por. poz. bibl. 113. 
152 Por. poz. bibl. 111. 
153 Por. poz. bibl. 114 – zarzut ten stał się wkrótce „dyżurnym argumen-
tem” atakujących braci ortodoksyjnych socrealistów. Dla purytańskiego 
smaku krytyków każde napomknięcie o seksie było równoznaczne nie-
omal z pornografią. Por. np. poz. bibl. 124, 135. 
154 Por. Jurij Kotljar, Fantastika i podrostok, w: „Molodoj komunist” 
1964/6, s. 114–120; patrz także polemika – Vsevolod Revič, Chu-
dožestvennaja „duša” i naučnye „refleksy” w: „Molodaja gvardija” 
1965/4, s. 281–290 (tu: s. 290). 
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zytywne recenzje drukuje siedem moskiewskich i central-
nych czasopism – fakt rzadki w ówczesnej recepcji nauko-
wej fantastyki w ZSRR, zwłaszcza kiedy idzie o autorów 
młodych i dzieła nienadające się do propagandowego wy-
korzystania. To był prawdziwy sukces. W styczniu 1965 
roku, na omawianej już sesji – gdzie notabene nie było 
referatu, który nie ustosunkowywałby się do twórczości 
braci – Walentyna Żurawlowa ubolewała: w ramach pod-
gatunku zwanego „fantastyka jako metoda” wszyscy rów-
nają pod jeden strychulec zwany „bracia Strugaccy”. Dalej 
stwierdzała, że o ile niedawno „Mgławica Andromedy” zo-
stała kanonizowana – dzisiaj powszechnym wzorcem stały 
się dzieła braci Strugackich155. Takie słowa nobilitowały.

Z reguły recenzenci podkreślali szybki rozwój pisa-
rzy, wielką popularność, liczne zagraniczne przekłady 
(wówczas duża przesada!) i karygodny brak zaintere-
sowania krytyki tą twórczością, po czym następowały 
inne komplementy. Dla Gromowej w ostatnich dziełach 
Strugackich liczne, najbardziej charakterystyczne cechy 
dzisiejszej fantastyki ucieleśnione są najpełniej i najwy-
raźniej (117), Andriejew stwierdzał: kiedy otwierasz ko-
lejną książkę braci (...) to jakbyś otwierał drzwi do cu-
downego, wesołego i radosnego świata pełnego światła 
i ruchu... (121), a Riewicz zachwalał: dzieła (...) odznacza 
miłość ku detalom, ku precyzyjnie narysowanym szcze-
gółom. Większość scen odmalowano tak plastycznie, że 
chcąc nie chcąc, zaczynasz wierzyć, że to wszystko zda-
rzyło się rzeczywiście (116), Brandis określił Daleką Tę-
czę jako jedną z najpoważniejszych i najgłębszych opo-
wieści, jakie ukazały się w ostatnich latach156.

155 V. Žuravlëva, Trudnosti rosta, s. 205, 207 (dane bibl. poz. bibl. 51). 
156 E. Brandis, O naučnoj fantastike našich dnej (dane poz. bibl. 51), s. 126.
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Gdy jednak przyszło do konkretnych odczytań, po-
dzielono się. Utwory z tomu „Młodej Gwardii” (i ewen-
tualnie Próbę ucieczki) J. Brandis, M. Łazariew i inni, 
a nawet późniejszy konsekwentny przeciwnik oceny SF 
pod kątem „naukowości”, W. Riewicz zrozumieli jako 
utopie szczególnie nastawione na opis psychiki ludzi ko-
munizmu – powoływano się na nieaktualny już manifest 
Strugackich z 1962 r.: dyskusję w „Newie”. Daleka Tęcza 
również miała być przedstawieniem jednego z możliwych 
przyszłych „konfliktów”. Riewicz ponadto widział moż-
liwość odczytania dzieł jako psychologicznych studiów 
o bohaterskim czynie. Czynie sensu stricto – w Dalekiej 
Tęczy i bohaterstwa „na co dzień” w Trudno być...

Bardziej adekwatnie czytała Ariadna Gromowa, 
gorąca zwolenniczka „fantastyki jako chwytu”. Wedle 
niej u Strugackich poprzez jasne, wyraziste obrazy fan-
tastycznej rzeczywistości przeświecają zarysy świata, 
w którym żyjemy, i ze zdziwieniem przekonujemy się, 
że ujrzawszy te zarysy w nowym, niezwykłym świetle, 
coś zrozumieliśmy głębiej niż dotychczas (117). Ale traf-
nie odczytawszy metaforyczność i walczący charakter 
nowej twórczości Strugackich oraz – w odróżnieniu od 
poprzednich badaczy – zauważywszy zaistniały w pi-
sarstwie braci przełom (do Powrotu – stwarzanie uto-
pii; po Powrocie – krytyka przeszkód na drodze do jej 
urzeczywistnienia), Gromowa jednak dość prymitywnie 
poszukiwała aluzyjnych adresów dzieł. Oto np. analiza 
Trudno być bogiem:

Słusznie będzie rozpatrywać wydarzenia w Arkanarze 
jako uogólniony model tego rodzaju [tzn. typu faszyzmu, 
barbarzyństwa, ciemnoty – dop. mój W. K.] wydarzeń 
w historii ludzkości. I model zachowań ludzi wiedzących, 



218 Wojciech Kajtoch

co będzie dalej – wobec wydarzeń złożonych, groźnych, 
niebezpiecznych. Na twoich oczach giną wspaniali ludzie 
(...). A ty, wiedząc o wszystkim i widząc wszystko, ska-
zany jesteś na bezruch. W powieści – dlatego że jesteś 
pracownikiem Instytutu Eksperymentalnej Historii (...). 
W życiu – cóż, w życiu też bywają sytuacje, gdy serce się 
rozdziera, a nie można się mieszać. Nie można, bo twoja 
interwencja doprowadzi do katastrofy (120).
Wzięcie Zasady Bezkrwawego Oddziaływania za 

przesłanie autorów nie pozwoliło Gromowej zrozumieć, 
że – mimo braku narratorskiej oceny, bezpośredniej 
wskazówki – zasadę tę należy uważać za niesłuszną, 
a jej obronę i wykład za mylące. A tego nie zrozumiaw-
szy, nie mogła dostrzec „drugiego dna” utworu, zawar-
tej tam analizy dziejowego procesu i dyrektywy moralnej 
o konieczności buntu przeciwko złu, choćby się ten bunt 
wydawał nielogiczny157.

Najbliższy prawidłowego odbioru był Kiryłł Andrie-
jew. Konkretnie ukazał cel ataku Strugackich, pisząc, że 
w Trudno być bogiem stworzyli

swoje własne średniowiecze utkane ze wszystkiego okrut-
nego i obrzydliwego, co zrodziła przeszłość. To (...) wście-
kły pamflet i autorzy są w nim stronniczy, tak jak powinien 
być stronniczy trybunał sądzący nasze obrzydliwe piętno 

157 Czego jednak Gromowa nie zrozumiała – to odczuła. Dowód na prawi-
dłowe oddziaływanie książki w sferze emocjonalnej (tzn. że odbiorca swe 
sympatie i antypatie rozkłada wedle woli autora) brzmi w jej artykule tak: 
Trudno, niesamowicie trudno człowiekowi być bogiem, obojętnym obserwa-
torem, nawet jeśli pojmuje, że to konieczne. Anton–Rumata nie wytrzymuje 
do końca na tych pozycjach i rozumiemy, że to konieczne, że tak powinno 
być, albowiem jest on człowiekiem. (...) To nie jest wyjście, to nie świadoma 
decyzja, to tylko gwałtowny, żywiołowy wybuch kaleczący duszę. (...) Lecz 
taki właśnie, poraniony, okaleczony Rumata jest nam zrozumiały i bliski. 
O wiele bardziej, niż gdyby do końca pozostał na pozycji Boga (120).
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pozostawione nam w spadku przez kapitalizm: żywotne 
mieszczaństwo (121).
Nie należy zapominać, że termin „mieszczaństwo” 

lub „mieszczańskość” miał dla pisarzy i nie tylko dla 
nich bardzo szeroki zakres. Oznaczał zarówno socjolo-
gicznie określoną grupę społeczną oraz właściwy jej spo-
sób myślenia, jak i światopogląd, który – aczkolwiek ge-
netycznie z mieszczanami związany – swoisty być może 
ludziom współczesnym, niezależnie od miejsca urodze-
nia i zamieszkania oraz miejsca w społecznej strukturze; 
światopogląd odznaczający się niekoniecznie i nie tylko 
konformizmem i tępotą, lecz również okrucieństwem, fa-
natyzmem, skłonnością do zamordyzmu, brakiem sza-
cunku dla wiedzy i jej nosicieli itd. Andriejew był także 
jedynym, który nie dał się zwieść personalnej narracji 
Dalekiej Tęczy i prawidłowo ocenił Sklarowa.

* * *
Czy adekwatnie, czy błędnie odczytywano dzieła Stru-
gackich – nie to było ostatecznie najważniejsze. Liczyło 
się zaprzestanie pokpiwań i fakt trwającego w prasie nie-
przerwanie ponad rok recenzenckiego stawiania naszych 
autorów na piedestał (godnie ukoronowanego później 
wydaniem Trudno być bogiem i Poniedziałek zaczyna się 
w sobotę w prestiżowej „Bibliotece Światowej Fantastyki” 
w 1967 r.). Nie dziwi więc to, że na przełomie 1964 i 1965 
roku tak odważnie głosili nietypowe teoretyczne poglądy. 
Nie dziwi również milczenie przeciwników, którzy – jak się 
to okazało – ani myśleli zostawić pisarzy w spokoju.

Aby jednak stalinowscy, konserwatywni pisarze 
i krytycy, którzy nie mogli nie odczytać obecnych w Trud-
no być bogiem złośliwych, antytotalitarnych aluzji i pu-
ścić płazem takich obraźliwych motywów, jak Gur Im-
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prowizator – „inteligent ze złamanym kręgosłupem”, lub 
profesor Wybiegajło z Poniedziałku... mogli się dorwać 
do głosu, zajść musiały zmiany w społeczno–politycznej 
atmosferze w kraju i musiał znaleźć się pretekst. Stało 
się nim opublikowanie pisanych w owym „bezchmur-
nym” okresie Drapieżności naszego wieku. Do tej książki 
nareszcie można się było „przyczepić”, a i na początku 
1966 r. było już dostatecznie „zimno”.

Przeciw Strugackim wystąpili: W. Niemcow i (nieco póź-
niej) W. Saparin, znani przed 1956 rokiem pisarze i specja-
liści–politologowie: członek Akademii Nauk ZSRR oraz pro-
fesor wyższej uczelni w tymże czasie zapewne już robiący 
kariery. Należy traktować ich jako reprezentantów liczniej-
szej rzeszy. Oczywiście spór, który się wywiązał, był typową 
kłótnią nieporuszającą istoty sprawy „pozostawiającą pio-
run wiadomo gdzie”. Temperatura nie spadła bowiem jesz-
cze na tyle, by wprost wysunąć pachnący procesem (zresz-
tą nie do udowodnienia) zarzut „obrazy ZSRR”, co za tym 
idzie i obrońcy nie mogli odbijać ciosów niewymierzanych 
otwarcie. Rozprawiano zatem o wysokich materiach „istoty 
gatunku”, „naukowości”, „słuszności ideowej”, niby to twór-
czość Strugackich biorąc tylko za przykład.

Na 29 stycznia 1966 Komitet Rady Ministrów ZSRR 
ds. Prasy zwołał naradę poświęconą naukowej fantastyce. 
Z tej okazji zorganizowano uprzednio prasową dyskusję. 
Zagajenie powierzono Niemcowowi. Artykuł w „Izwiesti-
jach” pt. Dla kogo piszą fantaści oburzył Jefremowa, któ-
rego – już na naradzie – poparli Dmitriewskij i Brandis.

* * *
Jeśli pozostawić na moment naszych bohaterów – ów 
spór zaświadczał, że w historii radzieckiego myślenia 
o SF połowa lat sześćdziesiątych upamiętnia się nie tylko 
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pierwszym poważnym wystąpieniem na rzecz przyznania 
gatunkowi praw do metaforycznego mówienia o rzeczy-
wistości realnej, lecz także ewolucją w obozie „realistów”. 
Proponowane przez tradycyjnie myślących (ale nie chcą-
cych być Niemcowami) teoretyków rozluźnienie gorsetu 
szło w dwu kierunkach: dopuszczenia większej swobody 
wizji komunizmu, większej różnorodności, wariantowo-
ści jej elementów, oraz uprawomocnienia podjęcia przez 
SF motywów społecznego zła – w „powieściach–ostrze-
żeniach” przedstawiających przyszłość nie wprost, ale 
poprzez ukazywanie „negatywu”.

Kiedy więc, „odszczekując” słowa z 1959 r., w któ-
rych atakował Jefremowa za „oddalenie celownika”, 
Niemcow oświadczył: można pogodzić się z tym, że au-
torzy opowiadają o wydarzeniach odsuniętych o setki, 
a nawet tysiące lat naprzód. I niech dzieją się nie na 
naszej grzesznej planecie, ale w drugiej galaktyce, bo 
czytelnik wyobraźnią może przenieść bohaterów, których 
polubi, w bardziej bliskie, a zatem szczególnie mu drogie 
czasy, nawet do swojej Ojczyzny (124), byle tylko ci bo-
haterowie uczestniczyli w konfliktach, jakie rzeczywiście 
w komunizmie zajdą, mówili takim językiem, jakim rze-
czywiście będzie się wtedy mówić itd... czyli w gruncie 
rzeczy powtórzył typowe poglądy bardzo konserwatyw-
nych socrealistów – Jefremow (jego również niepokoiło 
„nowe stare”, w Godzinie Byka powie niejedną gorzką 
prawdę o dyktatorskich rządach) rękę wyciągniętą do 
zgody odrzuci i bez wikłania się w szczegóły, podważając 
samą zasadę rozumowania, odpowie:

My, ludzie socjalistycznego kraju, tak przywykliśmy patrzeć 
w przód, planować, powoływać się na przyszłość i o nią 
troszczyć, że niekiedy zapominamy, że przyszłość jeszcze 
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nie istnieje. Będzie ona zbudowana z teraźniejszości, ale 
z teraźniejszości dialektycznie, a nie mechanicznie przedłu-
żającej się w przyszłość. Dlatego pogląd o jakiejś ściśle okre-
ślonej przyszłości, którą koniecznie winni fantaści ujrzeć, 
jest najczystszą metafizyką... (...) Pisarz–fantasta, czerpiąc 
z teraźniejszości, z realnego, otaczającego go życia – fak-
ty wydające mu się zwiastunami przyszłości przemieszcza 
w wymyślony świat, rozwijając je wedle praw nauki. Jeśli 
dzieło tak zbudowano, to fantastyka jest naukowa (125)158.
Drugą zasadniczą różnicą między Jefremowem 

a Niemcowem, tj. między socrealistą postępowym i kon-
serwatywnym, było wysuwanie odmiennych kryteriów 
prawomyślności dzieła. Niemcow po staremu upatrywał je 
w „masowości”, czyli w filozoficznej i formalnej przystęp-
ności. Jefremow – po nowemu. Kwestii formy do sprawy 
nie mieszał, sprawdzianu szukając w zawartości ideolo-
gicznej (w naszym terminu rozumieniu), sferze sensów:

Jaki jest kompas, którym kieruje się pisarz w swoim widze-
niu przyszłego świata. Wiedzie on ku nowemu światu komu-
nizmu, światu wyższej społecznej świadomości, moralno-
ści, międzyludzkich stosunków – czy też ku przestawianiu 
starych dekoracji przydającym fałszywie cechy „wizerunku 
przyszłości” wszystkim starym strachom ludzkości: ucisko-
wi, eksploatacji, wojnie i złowrogiej chciwości (125).

158 Wydaje się jednak, że zasady „czerpania i przemieszczania” Jefre-
mow nie rozciągnął (czy też rozciągnął nie w pełni) na osobowość bo-
hatera utworu, skoro dalej pisał: akcja powinna się rozwijać na innym 
planie, nie właściwym czasowi teraźniejszemu. Tylko tak powstaje praw-
dopodobieństwo i perspektywiczna głębia obrazu ludzi i wizerunku przy-
szłego świata. Przemyślawszy tę dość metaforyczną kwestię, dojrzeć 
w niej można zachętę dla kreacji postaci o osobowości skonstruowanej 
jako prawdopodobna w przyszłości (kreacji takiej, jaką znamy z twórczo-
ści Jefremowa) i później konsekwentnego przestrzegania raz ustalonej 
logiki myślenia i postępowania takiej postaci. 
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Ogólna wymowa utworu jest jakością częściowo nie-
zależną od użytego katalogu motywów, stąd Jefremow 
– aczkolwiek to utopię miał za „główną linię” rozwoju 
gatunku – dopuszczał również pokazywanie możliwych 
zderzeń komunistycznego świata, społecznej świado-
mości w nim istniejącej z odżywającymi złowrogimi ide-
ologiami indywidualizmu, imperializmu, mieszczańskiej 
konkurencji w bogactwie i władaniu rzeczami (125). Dla 
ortodoksów zaś ukazujący w hipotetycznej przyszłości 
negatywne przejawy życia gatunek „powieści–ostrze-
żenia” był nie do przyjęcia. Nadal sądzili: nieopatrzone 
jednoznacznym kwalifikatorem „minus” napomknięcie 
o czymś w sztuce (a w niektórych wypadkach w ogó-
le napomknięcie, nawet ze słusznym kwalifikatorem), 
a tym bardziej tworzenie wizji tego czegoś równa się 
rozreklamowaniu i popieraniu, bo jakże inaczej, skoro 
sztuka ma być odbiciem tego, co typowe, tj. prawdziwe, 
pożądane i jedynie istniejące. Możliwość ironii, pokaza-
nia zjawiska w krzywym zwierciadle nie mieściła się im 
w głowie. Według Niemcowa Strugaccy w Drapieżności 
naszego wieku popierali kapitalizm, propagowali jego 
przyszłe rozkosze: rzeczy okazują się nie tyle drapieżny-
mi, co pociągającymi (124); scena z Trudno być bogiem, 
gdzie Rumata daremnie wzbudzał w sobie pociąg ku nie-
domytej piękności, miała być reklamą seksu.

Głównymi orędownikami „romana–prieduprieżdie-
nija” byli Brandis i Dmitriewskij. W referacie na na-
radę159 oraz we wspomnianych już pracach rozwinęli 
następujący pogląd: „Powieść–ostrzeżenie” to wizja ak-
centująca możliwe negatywne elementy przyszłości, ale 
optymistyczna, marksistowska w ostateczności. Kon-

159 Por. poz. bibl. 126. 
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trastowy względem ukazywanego zła świat komunizmu 
w zasadzie winien być w danym dziele opisywany obok 
tego zła, równocześnie z nim. Dopuszczalne są jednak 
utwory, gdzie komunizm nie jest bezpośrednio ukazany, 
obecny w powieściowej rzeczywistości – a tylko kształtu-
je widoczną w dziele autorską, ideologiczną ocenę opo-
wiadanego. Innymi słowy tematem powieści może być 
wszystko, jeżeli słuszny jest ideowy wydźwięk. Gdy jest 
on niesłuszny – utwór zalicza się do innego gatunku, 
„antyutopii”. (Terminów „antyutopia” i „powieść–ostrze-
żenie” zazwyczaj używano wówczas w ZSRR wymien-
nie). Tą nazwą winno się określać dzieła takie, jak Nowy 
wspaniały świat Huxleya, My Zamiatina, Rok 1984 
Orwella, według krytyków antymarksistowskie i anty-
radzieckie, które, będąc paszkwilami na przewidywaną 
przez komunistów przyszłość (a tylko ta jest możliwa), 
w ogóle przyszłości ludziom odmawiają, gloryfikując ka-
pitalistyczne status quo. 

Powróćmy do Strugackich. Podczas pierwszego eta-
pu ataku, tzn. w „niemcewowsko–jefremowowskiej” dys-
kusji, przypadła im rola „głównego przykładu”. Niemcow 
ich ideologicznym błędom poświęcił 3/4 półkolumnowe-
go tekstu. Uważał, że Daleka Tęcza pomawiała ludzi ko-
munizmu, iż mają nieludzką, niższą od dzisiejszej, a na-
wet dzisiejszej kapitalistycznej, moralność, skoro dopie-
ro po gorącej dyskusji miejsca w gwiazdolocie zajmują 
karmiące kobiety i dzieci (124). Nie wiadomo, dlaczego 
Rumata nie chce pomóc arkanaryjczykom, nie działa na 
rzecz zmiany tamtejszych stosunków, mając ku temu 
środki – O ileż my, obywatele dzisiejszego socjalistycz-
nego społeczeństwa, jesteśmy bardziej ludzcy i huma-
nistyczni od bohaterów Strugackich. My interweniujemy 
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w bieg historii, pomagamy narodom w walce o swoją 
niezawisłość i wolność społeczną i będziemy pomagać, 
póki żyje w nas rewolucyjny duch (124), oburzał się au-
tor historyjek o Babkinie i Bagriecowie. Drapieżność na-
szego wieku wbrew obiecującemu satyrę na kapitalizm 
wstępowi opiewały wspaniałe materialne warunki życia, 
które ów stworzy w przyszłym stuleciu. Strugaccy de-
moralizowali dzieci pornografią i używali straszliwego, 
urągającego zasadzie zrozumiałości języka (tu Niemcow 
cytował bez żadnych wyjaśnień urywek toczącego się 
w złodziejskiej gwarze dialogu dona Reby z Wagą–Koło). 
Po powyższych, jak je określił, przyjacielskich ostrzeże-
niach Niemcow „zdemaskował” jeszcze Strugackich jako 
redaktorów, wskazując, że powieść Ariadny Gromowej 
wchodząca w zestawiany przez Arkadija tom „Fantasty-
ka 1964” (ser. 2) – propaguje telepatyczną mistykę i jest 
napisana stylistyczną manierą z jawnymi wpływami 
Kafki (124)160.

Jefremowowi i leningradzkim krytykom łatwo było 
zbijać zarzuty Niemcowa, nie tylko atakując sposób my-
ślenia, który doprowadził do ich sformułowania, ale i za-
rzucając subiektywne podejście lub ideologiczny błąd. 
Dowodzono np., że koncepcja pomocy niżej rozwiniętym 
cywilizacjom w Trudno być bogiem, zakładająca ostroż-
ną dbałość o rozwój arkanarskiej samoświadomości, jest 
prawdziwie leninowska, a Niemcow żądałby trockistow-
skiego „eksportu rewolucji”.

160 Zarzut „podobieństwa do Kafki” (pisarz ten wyrósł nieomal na sym-
bol degeneracji literatury w kapitalizmie) to następny „argument dyżur-
ny” ortodoksów. Co ciekawe – w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych, 
„za Chruszczowa”, został wydany pierwszy i na długo jedyny wybór dzieł 
Kafki. Jest dzisiaj prawdziwym „białym krukiem” – zdarzyło mi się oglą-
dać wykonywane dla zysku, nielegalnie, fascimile. 
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W drugim etapie ataku z poparciem Niemcowowi po-
śpieszyli ideologowie sensu stricto, specjaliści, których 
solidnie udokumentowanym pretensjom niewiele się 
dało przeciwstawić.

Analizując porządek społeczny Arkanaru, J. Francew 
wykazał, że takie przemieszanie faszystowskich i feudal-
nych momentów tyle ma z socjologiczną naukowością 
wspólnego, co żywa woda z ustaleniami przyrodoznaw-
stwa (to było zarzutem tylko dla zwolenników naukowo-
ści SF), i dowodził, że ideowy sens owej wizji sprowadza 
się do historycznego fatalizmu i idealizowania realnych 
społecznych zjawisk. Fatalizmu – bo pokazywanie ka-
pitalistycznych (więc postępowych wówczas) elementów 
feudalizmu jako już zarażonych imperialistycznym, fa-
szystowskim rakiem neguje prawo postępowego rozwoju 
społeczeństwa. Idealizmu – bo przemieszczenie faszy-
zmu w feudalną przeszłość odrywa go od jego ekono-
micznych podstaw. Tym sposobem z faszyzmu pozostają 
szturmowcy, podczas gdy znikają monopole, które go zro-
dziły. Faszyzm staje się jakąś wieczną, „kosmiczną” ka-
tegorią. Czemu to ma służyć? (128) – zapytywał filuternie 
badacz, wiedząc, że bardziej zorientowany czytelnik do-
powie sobie, że takim „oderwanym” pojęciem faszyzmu 
jako przede wszystkim dyktatury posługują się zachodni 
politologowie łączący faszyzm i ustrój radziecki w jedną 
kategorię totalitaryzmu. Francew poparł Niemcowa tak-
że w kwestii niemarksistowskiego podejścia Rumaty do 
problemów „przyspieszenia” postępu w Arkanarze: 

naukowa socjologia potwierdza możliwość wpływu czło-
wieka, a ściślej mówiąc, klas społecznych na proces histo-
ryczny, jeśli działają one w kierunku, w którym obiektyw-
nie rozwija się dane społeczeństwo (128). 
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Z zarzutami dotyczącymi Trudno być bogiem od bie-
dy jeszcze można było polemizować, podnosić ewentual-
ność nieprawidłowego wyinterpretowania ideowego sen-
su danego motywu, błędy odczytania autorskich ocen 
przedstawionego itd. Powieść miała cechy prozy psy-
chologicznej, którą analizować nie jest prosto. Niestety 
– swoista Drapieżności naszego wieku struktura utopii 
uniemożliwiała powoływanie się na prawa licentia po-
etica i zarzucanie interpretatorom błędu. Stereotyp od-
bioru utopii zakłada poszukiwanie sensu utworu przy-
należnego temu gatunkowi w prezentowanej tam wizji 
społeczeństwa.

Społeczeństwo Kraju Głupców, gdy pominięto 
w prezentacji jego społeczno–ekonomiczną strukturę, 
nabrało wedle „zasłużonego działacza nauki, doktora 
ekonomicznych nauk, profesora” M. Fiedorowicza cech 
bezklasowości (znów można było sobie dodawać, że 
bezklasowy jest komunizm – kapitalizm być takim nie 
może), a toczący ową społeczność rak umysłów zaaspi-
rował do roli ponadhistorycznej siły. Na dodatek powie-
ściowa koncepcja zaspokajającego materialne potrzeby 
ludzi „neokapitalizmu” podobna była do zachodniej kon-
cepcji „kapitalizmu ludowego”, Fiedorowicz stwierdzał 
więc: wychodzi na to, że Strugaccy mimowolnie uwierzyli 
w możliwość jego (tj. „ludowego kapitalizmu”) urzeczy-
wistnienia (127). Recenzent zastrzegał się co prawda, że 
o naumyślne propagowanie wrogiej ideologii autorów nie 
oskarża, że przeciwnie – prawdopodobnie chcieli powie-
dzieć, że nawet taki kapitalizm kapitalizmem pozosta-
je i prowadzi do moralnej degradacji, lecz Drapieżność 
naszego wieku pozostała dlań książką nieprawomyślną 
obiektywnie.
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Na takie dictum nie było sensownej odpowiedzi. 
Z zarzutami ostatecznie zgodzili się i obrońcy pisarzy161, 
a wydawcy – o ile mi wiadomo – nie wznawiali powieści 
20 lat162.

* * *
A zatem mamy już dwa czynniki warunkujące dokonany 
na przełomie 1965/1966 wybór pisarskich celów, pisar-
skiej strategii Strugackich. Atak Niemcowa i politologów, 
dokonany z intelektualnych pozycji stalinowskiej orto-
doksji w myśleniu o literaturze, a nawet – w przypadku 

161 Jefremow (notabene poprzedził niedawno Próbę ucieczki i Drapież-
ność... pochwalnym wstępem – poz. bibl. 118) co prawda konsekwentnie 
dowodził, że powieść walczy z kapitalizmem i kapitalistycznymi nawyka-
mi w świadomości, ale przyznał, że jest to utwór niedopracowany w ar-
tystycznym sensie (125). Brandis i Dmitrevskij zaś pisali, że w Drapieżno-
ści... można dostrzec niekonsekwencje wewnętrznej logiki, niedostatki 
języka, szorstkości stylistyczne. A przede wszystkim – co głównie wywo-
łuje niedosyt – za mało został pokazany świat, który przeciwstawia się 
pasożytniczemu, zgniłemu społeczeństwu ukazanemu w tej opowieści. 
Dlatego „Drapieżność naszego wieku” nie wydaje się nam tym najbar-
dziej udanym dziełem Strugackich (126).
Gwoli sprawiedliwości trzeba jeszcze wspomnieć, że krytycy leningradz-
cy w niestety już o wiele mniej masowej publikacji (Tema preduprežde-
nija v naučnoj fantastike – patrz przyp. 146) próbowali jeszcze dalszej 
polemiki z M. Fedorovičem, dowodząc, że nieszczęsna powieść intere-
sująca jest właśnie dzięki temu, że wyolbrzymia aż do satyrycznej gro-
teski niepoważne idee teoretyków „neokapitalizmu” (cyt. s. 466). Była 
to jednak (co zrozumiałe – praca ukazała się w 1967 roku, kiedy walka 
z opozycją rozpoczynała się na dobre) polemika nadzwyczaj ostrożna, 
skoro równocześnie Brandis i Dmitrevskij zarzucili utworowi niedosta-
teczną precyzyjność akcentów społecznych (nedostatočno četkije socia-
l’nye akcenty – ibid.). Tym sposobem zabezpieczyli sobie drogą odwrotu. 
Odpowiednio zinterpretowany akapit broniący Strugackich mógł stać się 
tychże Strugackich miażdżącą krytyką. Od „akcentów społecznych” nie-
daleko było do „klasowych” – stąd zaś do oskarżenia o zajęcie przez braci 
nieprawidłowej „pozycji klasowej” i w konsekwencji uznania książki za 
ideowo obcą i szkodliwą. 
162 Przypis Władimira Borisowa: Tak naprawdę, to lat piętnaście, jeśli 
wziąć pod uwagę bakińskie wydanie w 1980 roku (op. cit. S. 653).
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Niemcowa – poprowadzony z użyciem swoistych niesław-
nym czasom chwytów polemicznych, zapewne podziałał 
na braci jak przysłowiowa „płachta na byka”. A równo-
cześnie pamięć o niedawnych triumfach i fakt, że śro-
dowisko broniło ich przed tym atakiem, podpowiadały 
Strugackim, że dać odprawę należy, że mają ku temu 
możliwość. Pracowali wówczas nad Ślimakiem na zboczu, 
pomyślanym początkowo jako niezobowiązująca relacja 
o przygodach Gorbowskiego na planecie Pandora163, więc 
jako przedłużenie Powrotu. Można postawić hipotezę, że 
to właśnie nowa, stworzona przez atak sytuacja skłoni-
ła ich do uczynienia z opowieści narzędzia walki z tym 
wszystkim, co Niemcow uosabiał164 (nie wspominając już, 
że Niemcow w Ślimaku... został wykpiony165 też osobiście). 

163 Por. poz. bibl. 70. 
164 Uwaga Borisa Strugackiego: Jeśli serio mówić o sprzeciwie, tośmy 
oczywiście tak nie uważali, niemniej to – o czym wiedzieliśmy, że to ro-
bimy – zaczęło się wcześniej niż „Ślimak...”. Jeszcze kiedy pisaliśmy „Dra-
pieżność naszego wieku”, już wiedzieliśmy, co robimy. Kiedy pisaliśmy 
„Trudno być bogiem” – wiedzieliśmy, że występujemy przeciwko istnieją-
cemu porządkowi spraw. Także „Ślimak na zboczu” w tym sensie nie był 
pierwszym, a – być może – nawet był, jeśli ktoś chce... podsumowującym 
utworem. To nie było pierwsze wystąpienie. Pierwszym była „Drapież-
ność naszego wieku”, a najściślej rzec – „Trudno być bogiem”. Tam już 
sobie sformułowaliśmy, jakie jest nasze położenie na tym świecie: żyjemy 
wśród żłobów, którzy nas nigdy nie zrozumieją, nigdy nie pokochają – 
i piszemy nie dla nich. Oto taki był mniej więcej nasz pogląd. 
165 Zachęcam do porównania dwu tekstów. Oto fragment wystąpienia 
Niemcowa podczas dyskusji redakcyjnej „Newy” z 1962 r. Čelovek našej 
mečty... (patrz poz. bibl. 46), w której – jak już wiemy – brał udział i Boris:
Była kiedyś w moskiewskiej fabryce „Dynamo” bardzo ciekawa dyskusja. 
Zabrał w niej głos pewien młody człowiek, bardzo utalentowany kon-
struktor, który na różne sposoby wykrzykiwał o wszechstronnej wyższości 
robotów nad ludźmi.
Wyjaśniłem temu młodemu człowiekowi, że robot może być doskonal-
szy z wielu względów, poza jednym – małym głupstwem, które dotyczy 
moralnych zasad i szlachetnych uczuć. To bardzo źle, że w tak niewielkim 
stopniu rozwijamy te uczucia u młodzieży. W czasie wojny rozwijaliśmy 



230 Wojciech Kajtoch

Przemawiałyby za nią te wypowiedzi pisarzy166, w których 
zaznaczają, że podobnie jak Próba ucieczki, tak Ślimak 
na zboczu (i inne buntownicze utwory) w przeciwieństwie 
do ich starej fantastyki powstawały nie według uprzednio 
ustalonego planu, ale często wbrew niemu, spontanicz-
nie, więc – jak się można domyśleć – „pod ciśnieniem” 
bieżących wydarzeń. Uważam tę hipotezę za psycholo-
gicznie prawdopodobną, choć – przyjąwszy ją – zgodzić 
się musimy, że Strugaccy źle ocenili wówczas swoje szan-
se i polityczne perspektywy. Poczucie, że „środowisko 
obroni”, okazało się błędne: Drapieżność naszego wieku 
była ostatnią, z początku przynajmniej normalnie recen-
zowaną167 ich książką na parę ładnych lat. Niemcowowi 
i sojusznikom ostatecznie udało się przypiąć Strugackim 
„polityczną łatkę”. Władze zaś – co do których już wia-
domo było, że nie mają ochoty dopuszczać krytyki stali-
nowskich tradycji, ale jeszcze nie było pewne, czy dadzą 
radę – dały radę.

u młodych ludzi męstwo, odwagę. A dziś oto nie nauczyliśmy młodych 
dziewcząt, jak płakać nad wierszami – chciałbym, żeby płakały. Uczą 
dziewcząt algebry, geografii; „przerabiają” (tak się dziś mówi) Puszkina 
i Lermontowa. A ja chciałbym, by po egzaminach, nagle w ich oczach 
ukazały się łzy (cyt. s. 171).
A oto wyjątek ze Ślimaka na zboczu (części II – Pierec):
Wtedy na trybunę wlazł siwowłosy intelektualista–liryk z trzema pod-
bródkami, a także w muszce, szarpnął bez litości swój wykrochmalo-
ny gors i łkającym głosem oznajmił: „Ja nie mogę... Ja tego nie chcę... 
Różowe dzieciątko bawi się grzechotką... Wierzby płaczące pochylone 
nad stawem... Dziewczynki w białych fartuszkach... Czytają wiersze... 
płaczą... płaczą! Płaczą nad przepiękną strofą poety... Nie zgadzam się, 
żeby elektroniczne żelastwo zgasiło te oczy... te wargi... te młodziutkie, 
nieśmiałe piersiątka... Nie, maszyna nigdy nie będzie mądrzejsza od czło-
wieka! Dlatego że ja... Dlatego że my... Nie chcemy tego! I to nigdy nie 
nastąpi! Nigdy! Nigdy!” (XXVI, 183–184). 
166 Por. poz. bibl. 70 na przykład. 
167 Por. poz. bibl. 123. 
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Ale Strugaccy w 1965 roku (kiedy pisali Ślimaka na 
zboczu) i w 1966 (gdy powstawały Brzydkie łabędzie), 
jeszcze tego wszystkiego nie wiedzieli; ponadto zdawało im 
się, że dysponują literackim narzędziem zdolnym pomie-
szać szyki cenzurze i wrogim krytykom. Chodziło o fanta-
stykę groteskowo–satyryczną, gdzie fantastyczny motyw, 
jawnie niepoważny i asercji autora pozbawiony, nie powi-
nien był być traktowany jako ilustracja poważnych futu-
rologicznych lub politologicznych teorii, wizja pożądanej 
przyszłości itp. Dało braciom do myślenia, że Poniedzia-
łek zaczyna się w sobotę, „opowieść–bajka dla pracowni-
ków naukowych w młodym wieku”, wydany z początkiem 
1965 r., nie dostarczył argumentów w ostatnim ataku, 
choć i tam pozwolono sobie na antystalinowskie rozlicze-
nia i poruszono, tyle że innymi środkami, tenże sam, co 
w Drapieżności naszego wieku problem konsumpcyjne-
go stosunku do życia. Na dodatek jeden jedyny atak na 
książkę, którego z ortodoksyjnych pozycji dokonano, wy-
kazał zupełną dezorientację oskarżyciela168.

Poniedziałek... był więc najprawdopodobniej trzecim, 
decydującym tym razem nie o pisarskiej strategii, ale o tak-
tyce, czynnikiem mającym wpływ na wybór przez Strugac-
kich drogi sprzeciwu. I dlatego omówimy go teraz, zazna-
czając jednak uprzednio, że zwrócenie się w stronę formy 
humorystycznej nie było u Strugackich czymś niespodzie-
wanym i wywołanym tylko życiową potrzebą. Kpiarskie 
talenty cały czas widać było w ich książkach. Charakte-
rystyczna była komiczna postać dobrodusznego grubasa, 
szturmana Krutikowa – „antybohatera”, gdyby mierzyć go 
miarą literatury fantastyczno–produkcyjnej. Później oży-

168 M. Lazarev w swoim referacie Otvetstvennost’ fantasta (dane patrz 
poz. bibl. 51). 
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wiali humorem sztywny świat utopii169. I w dojrzalszych, 
niosących nieraz w sobie znaczny ładunek emocjonalny 
dziełach Strugaccy zwykli mieszać szczególnie wzruszające 
lub drastyczne momenty z komicznymi, zgodnie z prastarą 
tradycją sztuk dbających o pozyskanie odbiorców.

* * *
Poniedziałek... przede wszystkim był kpiną z „realistycz-
nego” rozumienia fantastyki i parodią utworu „bliskiego 
celownika” („na granicy możliwego”) w jego odmianie po-
święconej nauce. Formalnie – to zbiór trzech gawęd, „hi-
storii”, których narratorem jest młody naukowiec, Sasza 
Priwałow, autor także posłowia. Prostuje w nim „na-
ukowe nieścisłości” spisujących niby jego wspomnienia 
Strugackich, stawia im częste w krytyce lat pięćdziesią-
tych zarzuty lub równie stereotypowo ich chwali. Rzecz 
kończy obowiązkowy niemal w dawnych wydaniach SF 
„słowniczek trudnych wyrazów”.

„Historie” opowiadają, jak Priwałow rozpoczynał 
pracę w Instytucie, jak na sylwestrowym dyżurze był 
świadkiem ważnego eksperymentu, jak z kolegami doko-
nali odkrycia. Poniedziałek... przypominałby np. gawędy 
Niemcowa z Cienia pod ziemią (1948), oparte na iden-
tycznym formalnym chwycie relacji naukowca o przygo-
dach związanych z pracą, i inne przeciętne fantastycz-
nonaukowe produkcje piątej i szóstej dekady – gdyby nie 
to, że wszystko dzieje się w Akademii Nauk ZSRR, w In-
stytucie... Badania Czarów i Magii, gdzie przedmiotami 
analiz są właściwości żywej wody, smoki, dżiny, Kościej 
Nieśmiertelny..., rolę personelu pomocniczego pełnią 
skrzaty, krasnale, wampiry, Baba Jaga itp., luminarzem 

169 Na temat „zbyteczności” z punktu widzenia ekonomii opisu komi-
zmu w utopii oraz roli komizmu we wczesnej, utopijnej twórczości Stru-
gackich – patrz T. Černyševa, Priroda fantastiki (dane przyp. 52), s. 322. 
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nauki zaś może być „prosty były Wielki Inkwizytor” Chri-
stobal Chosiejewicz Hunta. Badania prowadzi się serio. 
Priwałow kieruje centrum komputerowym.

Zderzenie tej „naukowości” oraz schematu fabular-
nego literatury „na granicy możliwego” z rzeczywistością 
bajeczną jest zasadniczym źródłem komizmu dziełka. 
Ponadto Strugaccy nie gardzili komizmem sytuacyjnym 
farsowego charakteru i lekką humorystyką. Wdzięcz-
nym przedmiotem ośmieszania była biurokracja – In-
stytut wszak miał administracyjnego dyrektora, tępaka, 
formalistę i despotę Modesta Matwiejewicza Kamienio-
jada – i na dodatek mieścił się w zapadłym rejonowym 
miasteczku – więc milicja bez żenady prowadziła śledz-
two w sprawie posługiwania się pięciokopiejkowym „in-
kluzem”, a gogolowskiego Wija za pijaństwo wsadzano 
do aresztu.

Luźna konstrukcja i swoboda w motywowaniu wy-
darzeń (w INBADCZAM–ie wszystko może się zdarzyć) 
pozwalały Strugackim rozprawiać o wszystkim, wypo-
wiadać się w wielu interesujących ich kwestiach. Oto 
rozwiązywali sobie łamigłówkę na temat: „Czy tajemnicę 
meteorytu tunguskiego wyjaśni hipoteza, że był to sta-
tek kosmiczny istot przybyłych z wszechświata o wek-
torze czasu odwrotnym niż nasz?”, choć jeszcze chwilę 
przedtem wsadzili Priwałowa na wehikuł czasu podróżu-
jący po „światach przyszłości opisywanej”, aby obśmiać 
utopie i antyutopie fantastyki.

Ale wśród poruszanych spraw były i ważniejsze. 
Humorystyka wypierana była wówczas przez złośliwą 
satyryczną deformację. Przykładem być może historia 
z eksperymentem profesora Wybiegajły – karykatury 
stalinowskiego naukowca–hochsztaplera.
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Ambroży Abruazowicz karierę zrobił na dziele 
„Technologia produkcji samoobuwających się butów”, 
choć później okazało się, że buciki kosztują drożej niż 
motocykl, prócz tego nie znoszą kurzu i wilgoci (XVIII, 
110) – w tym miejscu wykpiono naukowe i gospodar-
cze afery w rodzaju Łysenkowskiej „przemiany pszenicy 
ozimej w jarą”. Jest durniem i ignorantem, ale funk-
cjonuje dzięki nieustannemu przypominaniu swego 
prawidłowego klasowego pochodzenia (m.in. chodząc 
w walonkach podzelowanych skórą i śmierdzącym, fur-
mańskim kożuchu [XVIII, 185], dłubiąc w nosie itd.), 
biurokratycznie, formalnie i doktrynalnie jest bez za-
rzutu, umiejętnie podkreśla wykształcenie, ciągle i co 
mu ślina na język przyniesie, papląc po francusku170, 
który – jako zwolennik osławionego marryzmu171 – 
nazywa dialektem. Na co dzień stosuje ideologiczny 
szantaż: swoje teorie usiłuje forsować, nie przebierając 
w środkach, wymachując tomami klasyków, z których 
niesłychanie prymitywnie wyrywa nieomal z mięsem 
cytaty, opuszczając i skreślając wszystko, co mu nie 
pasuje” (XVIII, 111), a na krytykę odpowiada zarzuta-
mi niezdrowego sceptycyzmu, braku wiary w potęgę 
ludzkich możliwości, prowokacji, od której na milę trąci 
maltuzjanizmem, neomaltuzjanizmem, pragmatyzmem, 
egzysto... egzystencjalizmem (XVIII. 175).

170 Przypis Władimira Borisowa: Dokładna analiza francuskich zdań 
Wybiegajły wskazuje, że zostały one zaczerpnięte z „Wojny i pokoju” Lwa 
Tołstoja. Na co – jako jeden z pierwszych – zwrócił uwagę Roman Arbit-
man (op. cit. s. 654).
171 Por. s. 112 cytowanego wydania. Bliższe wiadomości o tym kierunku 
językoznawczym i jego twórcy np. w: Milka Ivić, Kierunki w lingwistyce, 
wydanie drugie, rozszerzone, przeł. Kazimierz Feleszko i Anna Wierzbic-
ka, Wrocław 1975, Ossolineum, s. 101–105, albo w: Adam Heinz, Dzieje 
językoznawstwa w zarysie, Warszawa 1978, PWN, s. 328. 
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Koncepcja Wybiegajły zakłada wprost proporcjonal-
ną zależność między zaspokajaniem materialnych a po-
jawianiem się duchowych potrzeb człowieka – wystar-
czy zaspokoić pierwsze, aby ludzie sami z siebie lub po 
lekkim „dokulturalnieniu” środkami propagandy dorośli 
do ideału. W Drapieżności naszego wieku pokazano spo-
łeczeństwo, jakie by Wybiegajło zaprojektował. W Ponie-
działku... poetyka groteski pozwalała polemizować z taką 
koncepcją społeczeństwa za pomocą tylko dwu dra-
stycznych obrazów, a to: stworzonego przez Wybiegajłę 
sztucznego człowieka „niezaspokojonego żołądkowo”, co 
to po gargantuicznym obżarstwie – spożyciu dwóch ton 
śledziowych łebków, zamiast stać się „mocarzem ducha” 
i nieskończenie szczęśliwym nadczłowiekiem, po prostu 
pęknie, oraz doświadczenia z „konsumentem doskona-
łym”, tj. olbrzymią rozdziawioną paszczęką, do której 
rzucone siłą magiczną wpadają zwierzęta, ludzie, mia-
sta, kontynenty, planety i słońca (XVIII, 178).

Bohaterowie pozytywni powieści są natomiast zda-
nia, że szczęście zależy nie od poziomu konsumpcji, ale 
od umiejętności myślenia i odczuwania. Sądzą, że szczę-
ście i sens życia polegają na nieustannym poznawaniu 
rzeczy nieznanych (XVIII, 158), że wtedy jest się prawdzi-
wym człowiekiem, gdy zasadniczym celem życia jest praca 
i gdy zaczyna się mniej myśleć o sobie, a więcej o innych 
(XVIII, 158). W Poniedziałku zaczynającym się w sobotę 
wyłożyli najkrócej Strugaccy propagowaną w Drodze na 
Amalteę, Stażystach, Powrocie etyczną koncepcję.

* * *
Prace nad Poniedziałkiem... od prac nad Ślimakiem na 
zboczu oraz dalszymi rzeczami w jego rodzaju dzieli jed-
nak kilka niemało ważnych lat. Zmieniła się sytuacja, 
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uległo przemianie i etyczne posłanie autorów, którym 
od czasów Trudno być bogiem zaczęło chodzić nie o pra-
cę bez względu na materialną korzyść, ale o walkę bez 
względu na szanse zwycięstwa. Więc gdy znów sięgną 
ku poetyce groteski, wyolbrzymienia, absurdu – propor-
cjonalnie do zmian celów zmieni się nastrój prozy – te-
raz pisane walczące utwory będą zjadliwą satyrą z tylko 
gdzieniegdzie przebłyskującymi momentami humoru172. 
Na ogół ulegnie też likwidacji formalny kontakt fanta-
stycznego baśniowo–groteskowego świata z rzeczywisto-
ścią realną. „INBADCZAM” znajdował się w Sołowcu. 
Miejscowość miała nazwę wziętą z folkloru, lecz równo-
cześnie była rosyjskim miasteczkiem Anno Domini 1960. 
Ślimak..., Drugi najazd Marsjan, Brzydkie łabędzie dziać 
się będą w rzeczywistości niemożliwej do konkretnego 
oznaczenia, w krainach leżących „nigdzie i wszędzie”. 
Będą mogły być najwyżej trudno udowadnialną aluzją 
do radzieckiej rzeczywistości – nigdy nie będą wskazy-
wać wprost na nią. 

* * *
Weźmy pod uwagę elementy dwu rzeczywistości Śli-

maka na zboczu, od którego zaczniemy nie tylko dlatego, 
że powstał jako pierwszy z wymienionej trójki. Wydaje 
mi się, że losy jego bohaterów ilustrują moralny dyle-
mat zgody lub niezgody na rzeczywistość, która się nie 
podoba, a szanse jej zmiany leżą całkowicie poza moż-
liwościami podmiotu wybierającego linię postępowania. 
Dylemat, który podczas pisania kolejnych książek przyj-
dzie teraz Strugackim rozstrzygać.

172 Rozróżnienie między komizmem humorystycznym i satyrycznym – 
za klasyfikacją Bohdana Dziemidoka (patrz B. Dziemidok, O komizmie, 
Warszawa 1967, KiW, ss. 208; tu s. 92). 
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Akcja przebiega na skraju i w głębi jakiegoś półbajecznego 
Lasu, miejsca nieprzyjemnych tajemnic i groźnych zaga-
dek. Badaniem i zagospodarowywaniem Lasu zajmuje się 
specjalny Zarząd. (...) Czytelnik nie powinien łamać sobie 
głowy nad problemem, gdzie właściwie przebiega akcja: 
w głuchym, niezbadanym kącie Ziemi czy na oddalonej, 
fantastycznej planecie. Dla zrozumienia powieści to nie gra 
roli, ponieważ Las jest raczej symbolem czegoś niepozna-
nego i obcego niż czymś niepoznanym i obcym (58) 
– pisano w autorskim wstępie do najpierw publiko-

wanych fragmentów. Jak i co symbolizowano?
Fabuła powieści ma dwa wątki: przeżycia błądzą-

cego po Lesie Kandyda i przygody Piereca błąkającego 
się po Zarządzie. Już imiona budzą jednoznaczne sko-
jarzenia173, każą szukać przypowieści i alegorii. Akcja 
trwa dobę. Wątki są równoległe, w ciągu rozdziałów na 
przemian relacjonowane. Poza wyznacznikami czasu 
i faktem, że Kandyd jest – jak i Pierec – pracownikiem 
Zarządu (po katastrofie helikoptera żyje życiem leśnych 
aborygenów), na pozór nie łączą się.

Las to olbrzymi obszar bujnego, rządzącego się swoimi 
prawami życia, będąca jakby jednym organizmem dżungla 
o zamazanych granicach roślinnego i zwierzęcego, a na-
wet ludzkiego i zwierzęcego świata. Cywilizacja tu istnie-
jąca ma biologiczny charakter. Ludzie samą myślą kierują 
wirusami, owadami, roślinami, a las dostarcza wszyst-
kich dóbr – zwłaszcza prymitywnej wsi. Ale równocześnie 
jej mieszkańcy, podtruwani bagnistymi wyziewami, żyją 
w somnambulicznym półśnie. Bardziej rozwinięta kultura 
„miast” umie również wytwarzać np. „biologiczne roboty”.

173 Kandyd (franc. candide – naiwny, dobroduszny) to przecież imię boha-
tera Kandyda – opowiastki filozoficznej Woltera. Perec to po rosyjsku nie 
tylko „pieprz”, ale także: „inteligentny, jadowity żart, kpina, szyderstwo”. 
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Lecz w nieziemskim Lesie prawdopodobnie po ziem-
sku toczy się historia. Prawdopodobnie – bo wydarzenia 
poznajemy oczami Kandyda, tylko odziewającego nie-
znane procesy w nasze pojęcia. Trwają Przezwyciężenia, 
Zabagnienia, Wielkie Przeorania (XXVI, 248–249), jak 
komunikują ludzie–odbiorniki. Dokonuje ich gospodarz 
Lasu, „miejska” cywilizacja kobiet. Przy Przezwyciężeniu 
ogłupiałe wioski ulegają zagładzie. Z odławianych przez 
roboty kobiet formuje się następne oddziały druhen. 
Mężczyzn nie uważa się za ludzi. Czy na tym polega tu-
tejszy postęp historyczny? Kandyd ostatecznie odpowie-
dzieć nie może: 

ja przecież nie wiem, co to takiego Przezwyciężenie. Dla 
mnie jest to straszne, dla mnie jest to odrażające, a wszyst-
ko dlatego, że jest mi to obce. Więc być może nie należy 
mówić „okrutne, bezmyślne szczucie Lasu na ludzi”, tyl-
ko „planowe, świetnie zorganizowane, precyzyjnie prze-
myślane natarcie nowego na stare”... Nie zwyrodnienie, 
lecz rewolucja. Prawidłowości rozwoju tendencyjnie ob-
serwowane przeze mnie z boku, oczami obcego, który nic 
nie rozumie i właśnie dlatego wyobraża sobie, źe rozumie 
wszystko i ma prawo osądzać (XXVI, 249).
Proporcje „nieziemskiego” i „ziemskiego” w rzeczywi-

stości Zarządu są odwrotne. To miasteczko naukowców 
i administracji. Ale równocześnie to obóz pracy pełen 
więźniów i strzelających bez ostrzeżenia strażników. To 
także skrajnie wyalienowana organizacja biurokratycz-
na. Tak sformalizowana, że z samą przypadkowością 
walczy wydawaniem zarządzeń. A zasada tajemnicy 
służbowej prowadzi np. ku temu, że zbiegłego robota 
szuka tłum z zawiązanymi oczyma. Jest rozkaz szukać, 
a zobaczenie „ściśle tajnej” maszyny grozi zesłaniem. 
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Równocześnie energię biegających wykorzystuje się na 
zorganizownie zajęć sportowych (wykonuje się plan za-
jęć kulturalno–oświatowych).

Wszelka próba umieszczenia owej jawnie karykatu-
ryzującej nasz świat rzeczywistości w konkretnym cza-
sie historycznym i przestrzeni spełza na niczym. Z tego 
punktu widzenia wizja jest pełna sprzeczności. Np. są 
w użyciu myślące maszyny i samochody pancerne cza-
sów Verdun, roztaczane przez dyrekcję perspektywy roz-
woju Zarządu podobne są do propagandowych obrazów 
komunizmu szerzonych za Chruszczowa – a okrutna 
dyscyplina pracy, wydawanie przez mitycznego Dyrekto-
ra tylko telefonicznych poleceń, władztwo strachu i do-
nosicielstwa musiały radzieckim czytelnikom przypomi-
nać czasy Józefa Wissarionowicza.

Wrażenie nierzeczywistości i koszmaru wzmacnia 
u czytelnika zastosowanie w opisie przygód Piereca nad-
realistycznych, naśladujących poetykę sennego marze-
nia, technik narracyjnych. Na przykład „kadrowania”: 
epizody przechodzą nagle jeden w drugi, jak we śnie, 
bez przygotowania i uzasadnienia logiką akcji. Pojawiają 
się też swoiste dla snu motywy: błądzenie po wypełnio-
nym prowadzącymi donikąd korytarzami i drzwiami bu-
dynku, ucieczka, która nie może (pozornie bez istotnych 
przyczyn) dojść do skutku itd. Strugaccy nawiązywali do 
Michaiła Sałtykowa–Szczedrina i Kafki174.

Głównych sensów utworu szukać należy w analo-
giach łączących wątki (skoro formalnie łączy je niewie-

174 Sami Strugaccy wolą rodowód koszmarno–groteskowych wizji Ślima-
ka... wywodzić z satyrycznych utworów Sałtykowa–Szczedrina i można 
przyznać im rację. Por. poz. bibl. 106, s. 26. Że jednak wskazuję też na twór-
czość Kafki, zdecydowała obecność w Ślimaku... elementów poetyki snu 
i panująca wówczas w ZSRR swoista moda na tego pisarza. Por. przyp. 160. 
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le, to wykrywane w miarę lektury, podobne w obu wąt-
kach treści zostały po to wprowadzone, by przyciągnąć 
do siebie uwagę). Pierwsza polega na tym, że i w Lesie, 
i w Zarządzie skryte są zwyrodniałe społeczne struktury. 
Druga – to podobieństwa i różnice losu bohaterów.

Pierec i Kandyd są inteligentami usiłującymi pozna-
wać i rozumieć świat. Nie zadowalają się, jak inni, bez-
refleksyjnym przyjmowaniem rzeczywistego za oczywi-
ste. Obydwaj, poznając, nie są pewni rezultatów. Istnie-
nie – z racji używania określonego języka, wyznawania 
pewnej ideologii i zajmowania danej społecznej pozycji 
– percepcyjnych wykrzywień i ograniczeń jest leitmoti-
vem utworu. Są samotni. Kandyd na próżno namawia 
współmieszkańców wioski na wyprawę do Miasta – Pie-
rec będzie ofiarą sił, którym bez sojuszników stawiał 
czoło. I dla obydwu nadejdzie moment wyboru.

Kandyd napotka „druhny”; postanowią zatrudnić 
go, spożytkować w dziele eksterminacji. Powie wówczas 
„nie”, uwolni się i zdecyduje działać na rzecz wieśnia-
ków, mimo iż sądzi, że 

historyczna prawda, tu, w Lesie, nie jest po ich stronie, że 
są oni reliktami, skazanymi na zagładą przez obiektyw-
ne prawa i pomagać im to znaczy iść przeciwko postępo-
wi (...). Prawa rozwoju nie mogą być złe albo dobre, ist-
nieją poza moralnością. Ale ja nie! (...) po prostu nie mogę 
patrzeć, kiedy ludzi traktuje się jak zwierzęta. Ale może 
problem polega na terminologii i gdyby kobiety nauczyły 
mnie swego języka, wszystko brzmiałoby dla mnie inaczej 
– wrogowie postępu, żarłoczne tępe darmozjady... ideały... 
wielkie cele... naturalne prawa natury... I w imię tego likwi-
duje się połowę ludności! Nie, to nie dla mnie. Nie dla mnie, 
w żadnym języku świata (XXVI, 255).
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Kandyd odrzuca pokusę moralnego relatywizmu, 
znalezienia sobie wysokich filozoficznych usprawiedli-
wień dla tchórzostwa. Przeciwnie, uważa, że człowiek 
postawiony wobec czegoś potężnego i okrutnego (nawet 
jeśliby to był proces historyczny – ulubieniec rewolucjo-
nistów) musi się oprzeć na własnym moralnym instynk-
cie. Nie powinien też powoływać się na względy taktyki 
i rozsądku – tę tezę Kandyd zastosuje w praktyce, w za-
sadzie bezsensownie niszcząc narzędzia wyniszczenia – 
bioroboty – przypadkowo znalezionym nożem. Ale zrobi 
to, co może zrobić.

Pierec natomiast da się schwytać w pułapkę zasta-
wioną biurokratycznymi mocami. Mimo że ma – inaczej 
niż zatruty wyziewami, półsenny Kandyd – sprawny, ja-
sny umysł i mimo całego swego idealizmu. Po kolejnych 
próbach wyjazdu z Zarządu (w naszych oczach prze-
szkody zdają się być skutkiem zmowy) nadchodzi chwi-
la, gdy niespodziewanie wszyscy uznają go za Dyrektora. 
Przerażony, dosłownie zagnany przez płaszczącego się 
kadrowego – „szarą eminencję” do gabinetu, przyjmuje 
reguły gry. Ulegnie pokusie „wykorzystania w dobrym 
celu złych środków”, atrakcjom moralnego relatywizmu 
– obejmie stanowisko, łudząc się, że absurdalną i zmur-
szałą instytucję da się jakoś dla dobra Lasu wykorzy-
stać. Ale działa „wektor administracyjny”, wedle którego 
każda dyrektywa musi wynikać z poprzednich; okaże 
się, że w biurokratycznym aparacie nie ma swobody de-
cyzji ani manewru. Próba żartu z systemem skończy się 
tragicznie – Pierec jest jego więźniem, jako ucieczkę ma 
jeszcze ukryty w sejfie pistolet z jednym nabojem.

Morał obydwu wątków jest jasny – ze złem w układy 
się nie wchodzi. 
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* * *
Mimo dokonania różnych wyborów Kandyd i Pierec nale-
żeli do jednej warstwy – ludzi myślących. By skompleto-
wać katalog postaw wobec przemocy, wypadało sięgnąć 
ku drugiej stronie barykady: ku myśleniu człowieka za-
dowalającego się małym, myśleniu pogodzonego ze złem 
konformisty ani myślącego bronić wartości (a co to ta-
kiego jest?). Dotychczas – poza Sklarowem – Strugaccy 
nie tyle pokazywali, jak myśli, co budowali wizję społe-
czeństwa takiego, jakie by stworzył (Drapieżność...), wy-
głaszali przeciw niemu tyrady (np. Stażyści) itd. Nie po-
ruszyli tematu dogłębnie. Dlatego, ukończywszy pracę 
nad Ślimakiem... lub równocześnie z nim, piszą najbar-
dziej zajadły znany mi pamflet na społeczną bierność: 
Drugi najazd Marsjan.

Krótka opowieść nawiązywała nie tyle do powieści 
Wellsa, ile do jej „uzupełnienia”, opowiadania Major Well 
Endyou175 pióra Lazara Łagina. Łagin wpadł na pomysł: 
a co by się stało, gdyby jeden ze strzelających do marsjań-
skich „trójnogów” artylerzystów schwytany przez Marsjan 
„przeszedł na ich stronę”? I przedstawił jego obserwacje, 
przeżycia, myśli, nadzieje i daleko idące plany zanotowane 
przez niego samego w ciągu ostatnich 15 dni życia. Emery-
towany oficer, znalazłszy się w jednym z pojemników, gdzie 
przechowywano ludzi na posiłek, aby uniknąć pocisków 
własnych baterii, zdradza ich pozycje Marsjanom. Oddaje 
dalsze usługi: ostrzega przed nieznanymi rodzajami oporu, 
wypytuje i „pasie” jeńców, w końcu z Marsjanami ginie.

175 Lazar’ I. Lagin, Major Vell Énd’ju, ego nabljudenija, pereživanija, my-
sli, nadeždy i daleko iduščie plany, zapisannye im v tečenie poslednich 
pjatnatcati dnej ego žizni, w: „Fantastika 1962 god”, Moskva 1962, wyd. 
„Molodaja gvardija”, s. 405–466. Strugaccy (a propos: ich Próba ucieczki 
drukowana była w tymże tomie) bardzo cenili Lagina. Por. poz. bibl. 80. 
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Utwór Łagina był typową „antyimperialistyczną pro-
zą” w jej satyrycznej odmianie. „Well and you?” znaczy 
tyle co „No a ty?” Major snuł nadzieje wejścia Wielkiej 
Brytanii w sojusz z Marsem. Wspólnie na pewno poko-
naliby „socjalistycznych podburzaczy”. Używał Łagin 
farb zbyt gęstych, nawet chyba dla zwyczajnego polemik 
z Zachodem radzieckiego czytelnika. Np. major wzorem 
nowych przyjaciół popijał ludzką krew.

To tło podkreśla uniwersalny charakter wariantu 
Strugackich, którzy akcję swojego najazdu pomieści-
li „za siedmioma górami...” w szczególnej Arkadii o re-
aliach niewielkiego, mającego za sobą wojnę i faszyzm, 
teraz demokratycznego, dostatniego państewka, gdzie 
obywatele noszą zaczerpnięte z greckiej mitologii imiona. 
I kosmici są inni, i pomysł: „Cóż by się stało, gdyby Mar-
sjanie nie krwi chcieli, ale... powiedzmy soków żołądko-
wych?”. Gdyby nie burzyli i nie zabijali, a zachowawszy 
w sprawach interesujących „małego człowieka” status 
quo, ograniczyli się w zasadzie do przejęcia zwierzchniej 
władzy, środki drastyczniejsze stosując – i to rękami 
ludzi – wyłącznie w przypadkach szkodliwych dla „ho-
dowli” (likwidacja handlu narkotykami). Otóż możliwe, 
że nie stałoby się nic. „Mały człowiek” zgodziłby się na 
rolę bydlęcia. Inteligentów chcących walczyć w imię ce-
lów tak niejasnych, jak „honor ludzkości”, „zachowanie 
kultury”, prosty naród sam by Marsjanom wydał. Ci zaś, 
aby nie marnować cennych „sokodawców”, wypuściliby 
ich, gwoli lepszego trawienia, proponując stworzenie 
opozycji legalnej. Myśli i nadzieje prostego ludu (XI, 450) 
wyższych pragnień nie znają. Marsjanie – jeśliby tylko 
zapewnili spokój, dostatek i pozostawili cielesne powłoki 
ludzi w spokoju, mogliby być pewni lojalności.
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Historię zawierającą wniosek tak gorzki i obcy ide-
alizującej zazwyczaj „naród” rosyjskiej myśli społecznej 
relacjonuje w swym pamiętniku małomiasteczkowy na-
uczyciel astronomii, dawny kombatant. Antybohater ów 
dba wyłącznie o to, czy wypłacą mu emeryturę, i o ko-
lekcję pocztowych znaczków, a martwi się jedynie złym 
prowadzeniem się córki. Do zapisków nie dołączono 
żadnych komentarzy. Narrator kompromituje się sam. 
W odróżnieniu od Łaginowej satyra Strugackich, zło-
śliwsza jeszcze, demaskuje zjawiska nieograniczone ani 
państwowymi, ani ustrojowymi granicami.

* * *
Zanalizowane utwory, a zwłaszcza Ślimak na zboczu, oka-
zały się na tym etapie drogi twórczej braci szczytem inte-
lektualnej i artystycznej odwagi. Bezkompromisowy pesy-
mizm, otwarte wyznanie słabości swojej warstwy nie po-
wtórzą się. Strugaccy w końcu dadzą swym inteligenckim 
bohaterom szansę zwycięstwa. Pokonywanie zła odbywać 
się będzie przy jednoczesnym wprowadzaniu w powieścio-
wą rzeczywistość elementu baśniowego. Siłą naruszającą 
równowagę dyktatury będzie nadczłowiek – przedstawio-
ny niemal w konwencji bajki, lub raczej w konwencji SF, 
ale zawsze jaskrawo niezgodny z naszym doświadczeniem 
życiowym. Bohater utworu może być świadkiem jego po-
jawienia się, może być nim samym.

Natomiast jeszcze bardziej Strugackim potrzebna 
będzie odwaga cywilna. Zrezygnują po części z ekspery-
mentu artystycznego, nie będzie elementów nadrealizmu 
ani poetyki absurdu (jeśli nie liczyć dopisanego dalsze-
go ciągu Poniedziałku...). Być może obawiając się utraty 
masowego czytelnika i nastawionego na zaspokajanie 
masowych potrzeb wydawcy, sięgną do tradycji sensa-
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cyjnej, przygodowej, młodzieżowej. W konsekwencji czy-
telniejsza będzie polityczna aluzja i satyryczny adres ła-
twiejszy do lokalizacji. 

Rzeczywistość Brzydkich łabędzi (Pory deszczów) 
składa się z elementów dających się umiejscowić 
w czasie i przestrzeni współczesnego świata, zgodnych 
z poczuciem zdrowego rozsądku i codziennością. Tyl-
ko konkretna nazwa państwa rządzonego przez „Pana 
Prezydenta” jest tajemnicą, której można się domyślać, 
ale bez znalezienia konkretnego dowodu na słuszność 
swoich domysłów. Efekt podobny nieco do spotykanego 
w SF poświęconej „historii równoległej”. Elementy jasno 
aluzyjne do radzieckiej współczesności przemieszane są 
z innymi, wskazującymi odmienne adresy. Z jednej stro-
ny dyktatura Prezydenta ma formę „kultu jednostki” sta-
linowskiego rodzaju, ale z drugiej opiera się na „Legionie 
Wolności”, czyli faszystowskich bojówkach w rodzaju SA 
lub „czarnych koszul” (ale znów umundurowanie w mie-
dziane hełmy i złociste koszule wyklucza tożsamość z or-
ganizacją istniejącą historycznie). Kraj ma za sobą wojnę 
(z hitlerowskimi Niemcami!) o następującym przebiegu: 
katastrofalna klęska przestarzałej, za to nasyconej poli-
tyczną żandarmerią armii, częściowa okupacja, wyzwo-
lenie się i zwycięstwo. To historia jak gdyby ZSRR – ale 
potem ta wojna zmieniła się w domową. Dowieść, że to 
analogon rzeczywistości radzieckiej, się nie da. Ale też 
trudno znaleźć inny. Mogłoby to być państwo południo-
woamerykańskie, skoro partia komunistyczna działa 
nielegalnie, formą rządów jest prezydentura, policjanci 
używają „harleyów” – ale jak wtedy wytłumaczyć fakt, 
że władze bezpośrednio chcą tutaj kierować literaturą 
i sztuką, krytyka literacka ma socrealistyczną metodolo-
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gię, portrety maluje się z orderami (jak w malarstwie lat 
pięćdziesiątych) i zabronione są dzieła Spenglera. Wyli-
czenie już tych kilku sprzeczności dowodzi, że Strugaccy 
w powieściowym świecie tak wymieszali elementy histo-
rii realnej, aby na oskarżenie o czynienie antyradziec-
kich aluzji znalazł się zawsze kontrargument, a równo-
cześnie były widoczne fakty znajome.

Akcja toczy się w niewielkim miasteczku, gdzie zajdą 
niezwykłe wydarzenia. Postacią udzielającą swojej per-
spektywy obserwującemu je odbiorcy jest wolnomyśliciel 
i opozycjonista, Wiktor Baniew. W młodości zwolennik 
Legionu, odznaczony orderami kombatant. Po wojnie, od-
mówiwszy współpracy z polityczną policją, zamiast zająć 
eksponowane stanowisko, ciężko walczy o utrzymanie 
się na powierzchni. W końcu zostaje pisarzem. Modnym, 
kontestującym, na bakier z oficjalną krytyką i popieraną 
przez rząd poetyką. „Przeczekuje” na prowincji, gdyż za-
darł z samym, pouczającym go w sprawach literackich, 
Prezydentem. Politycznie jest Baniew wolnomyślnym 
członkiem elity (zjawisko od końca lat pięćdziesiątych 
znane w realnej historii ZSRR), prywatnie – rozrabiaką 
i kobieciarzem, estetycznie – postacią typową.

W miasteczku dzieje się coś dziwnego. Wokół pod-
miejskiego leprozorium dla „genetycznie chorych” toczy 
się gra sił bezpieczeństwa, Legionu i armii, w którą Ba-
niew oczywiście się wmiesza. „Chorzy” chyba kierują po-
godą (od lat pada nieprzerwany deszcz), mają zdolności 
parapsychologiczne, pod ich wpływem miejscowe dzieci 
stają się geniuszami. Na końcu okaże się, że „chorzy” to 
nowy, wszechpotężny gatunek człowieka z wysoką inte-
ligencją i niewyobrażalnymi możliwościami. Nadludzie, 
którzy do tego stopnia wyzbyli się zwierzęcej części na-
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tury, że nawet odżywiają się czytaniem (tu w fantastykę 
naukową wkracza bajka)... W całkiem wedle bajecznych 
reguł skomponowanym finale kolejno: jak w historii 
o Szczurołapie z miasta odejdą dzieci (do leprozorium), 
nastąpi wielka ucieczka ludności i kosmiczna emigra-
cja „chorych”. Miasto „się roztopi”, a na tym miejscu 
powstanie zamieszkany przez cudownie za jedną noc 
wydoroślałe dzieci Nowy Świat, którego nie oglądamy, 
bo jest jedynie symbolicznym przeciwieństwem starego 
i ułomnego świata, kraju Pana Prezydenta – w tym miej-
scu już tylko metafory domeny rządów ciemnoty, głupo-
ty i zła, krainy moralnego upadku.

Jeśli nie liczyć ładunku aluzji i sporej dozy sensacyj-
ności (za dużej – proza przeładowana „męskimi” scenami 
bójek i pijackich orgii, agentami kontrwywiadu, charak-
terystycznymi dla amerykańskiego kryminału aluzyj-
no–dowcipnymi dialogami zbyt wyraźnie pokazywała, co 
w niej jest pastiszem), powieść zawierała dwojakie in-
telektualne ostrze. Dawne rozmyślania wyewoluowały 
w końcu u Strugackich w realną, publicystyczną kon-
cepcję szczególnej roli wybitnej jednostki w społeczeń-
stwie nowoczesnym i hiperboliczną, bajkową historio-
zoficzną teorię „nieliniowego postępu”, traktującą o roli 
nadczłowieka w dziejach.

Nadczłowieka Strugackich nie należy tu rozumieć 
jako istoty posiadającej wyolbrzymione, zintensyfiko-
wane, ale już znane biologiczne i społeczne właściwo-
ści. Trudno też właściwie nazwać go nowym gatunkiem 
biologicznym, te bowiem są produktami ewolucji, a on 
ma być efektem „przejścia ilości w jakość”, powstania 
nowych jakościowo umysłowych i biologicznych zjawisk. 
Z tego też względu jest nieopisywalny. Strugaccy ni-
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gdzie go nie charakteryzują, chyba że za pomocą takiego 
chwytu: Uśmiechnął się i nagle coś dziwnego stało się 
z jego twarzą. Prawe oko stało się martwe i zjechało na 
brodę, usta zrobiły się trójkątne, a lewy policzek wraz 
z uchem odpadły od czaszki i zawisły. Trwało to mo-
ment (VIII, 207). W zasadzie jest pewną figurą logiczną. 
Można powiedzieć, czym nie jest. Na przykład nie jest 
nadczłowiekiem „znajdującym się poza dobrem i złem” 
i stąd uprawnionym do wprowadzenia nowej dyktatu-
ry – specjalnie, aby wykluczyć pokrewieństwo swojej 
koncepcji z faszyzmem, wprowadzili Strugaccy postać 
Pawora Submana (subman znaczy ‘podczłowiek’), małe-
go, moralnie obrzydliwego człowieczka, żywiącego takie 
nadzieje i podejrzewającego „chorych” o podobne plany.

Za pomocą jakościowego skoku miałby się dokonać 
też postęp społeczny, bo nowy człowiek stworzyłby spo-
łeczeństwo na swoją idealną miarę, tak jak my tworzymy 
na swoją, ułomną. W jednej z wielu powieściowych dys-
kusji mówi się o fatalnym losie społecznych rewolucji, 
które w ostatecznym rozrachunku po poprzednich spo-
łecznych strukturach dziedziczą zło, z którym walczyły. 
Burząc bowiem na swej drodze przeszkody, zmuszone 
są posłużyć się przemocą, uciskiem, niemoralnymi me-
todami i narzędziami. Rewolucja poprzez „jakościowy 
skok” mogłaby uniknąć tej konieczności, „budowałaby 
bowiem nowy świat bez burzenia starego”.

Pierwszy raz w Brzydkich łabędziach prezentowanej 
koncepcji nie należy – sądzę – uważać za myśl poważnie 
propagowaną, za futurologię, za filozofię dziejów. Bar-
dziej – za kompensację, fantastyczne przezwyciężenie hi-
storycznego pesymizmu będące – przez swą bajeczność 
i fantastyczność – w gruncie rzeczy jego pogłębieniem; 
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manifestacją poprzez ukazywanie jawnie fałszywego za-
przeczenia. Na tej samej zasadzie, na jakiej motyw „nad-
człowieka” użyty w utworze176 przede wszystkim uzmy-
sławia, ilustruje niedoskonałości natury i możliwości 
ludzkich – teoria „nieliniowego postępu” jest głównie 
oskarżeniem o nieautentyczność znanego nam postępu 
historycznego.

Będąc sceptykami w filozofii, nie potrafili jednak 
Strugaccy wyciągnąć równie konsekwentnych wniosków 
w polityce. Historia nadludzi udowadnia, że postęp nie 
jest możliwy, a historia Baniewa, że przeciwnie – jest. 
Bo z założenia: „społeczeństwo jest takie jak duchowy 
format jego członków”, wyprowadzić można nie tylko hi-
storiozoficzne: „więc prawdziwie dobrze urządzone spo-

176 „Nadczłowiek”, „supermen” – czyli istota ludzka o niezwykłych wła-
ściwościach organizmu, mutant bądź po prostu nowy ludzki gatunek – 
to motyw bardzo częsty w SF zachodniej. Na ten temat pisze Stanisław 
Lem w tomie II Fantastyki i futurologii (s. 257–280), albo np. Vera Graaf 
w Homo futurus. Analiza współczesnej science fiction, przeł. Zbigniew 
Fąferka, Warszawa 1975, PIW, Biblioteka Krytyki Współczesnej, ss. 224, 
tu: s. 127–143. Natomiast w fantastyce radzieckiej zdarza się rzadko – 
jego funkcję pełni (jak już wiemy) albo marksistowska „jednostka rozwi-
nięta harmonijnie”, albo różnego rodzaju cyborgi w utworach bardziej 
nastawionych na popularyzację nauk technicznych i przyrodniczych, lub 
też jakoś do popularyzacji nawiązujących.
W twórczości Strugackich występują nadludzie wszystkich typów: – ten 
„zachodni” pojawia się w omawianej teraz powieści i w Fale gaszą wiatr; 
supermenem „marksistowsko–zachodnim”, łączącym wybrane cechy 
obu, będzie Maksym Rościsławski (w wydaniu zmienionym – Kammerer) 
z Przenicowanego świata, którego niezwykłe zdolności wydają się być 
efektem i komunistycznego wychowania, i biologicznej ewolucji; nato-
miast cyborgiem była jedna z postaci Dalekiej Tęczy – wszechpotężny 
fizycznie i umysłowo, lecz zupełnie pozbawiony woli życia pół człowiek, 
pół maszyna, Kamil. Ten cyborg oczywiście tylko nawiązywał do fanta-
styki popularyzatorskiej; wywodził się z niej, ale tu był już tylko alegorią 
jednego z dyskutowanych wówczas w ZSRR problemów antropologicz-
nych. Ale w innej opowieści: Koniec akcji ,Arka” wystąpi cyborg bardziej 
„naukowy”. 
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łeczeństwo pojawi się w momencie, gdy człowiek będzie 
prawdziwie myślący”, ale i bardziej życiowo ważne: „za-
tem każda jednostka wybitna już przez swoje istnienie 
pełni pozytywną społeczną rolę”.

Baniewowi autorzy pozwalają na wiele, łącznie 
z posługiwaniem się donosem. Wszystko nie ma zna-
czenia wobec faktu, że jest nosicielem unikatowej, siłą 
talentu danej wartości: umie samodzielnie, bez uprze-
dzeń percepować świat. Potrzebują go wszyscy. Rząd 
chciałby „kupić”, faszyści – wykorzystać do rozpętania 
prasowej nagonki na leprozorium (szantażem chcą go 
zmusić do opublikowania tendencyjnego artykułu). 
Nadludzie chcą go poprzeć. Jeden z nich, dawniej zna-
ny socjolog–opozycjonista, uważa, że artykuł powinien 
zostać napisany:

Posłuchajcie – powiedział Zurzmansor – artykuł, na który 
czeka pan burmistrz – i tak wam nie wyjdzie. Nawet jeśli 
będziecie się bardzo starać. Istnieją ludzie, którzy automa-
tycznie, niezależnie od swoich pragnień transformują po 
swojemu każde zadanie, które im wyznaczono (VIII, 204).

Baniew protestuje:
Bierze się ostatnią mowę Pana Prezydenta i przepisuje 
w całości, przy czym wyrażenia „wrogowie wolności” wy-
mienia się na (...) „wampiry z leprozorium”... tak że mój 
aparat psychiczny udziału w tym nie weźmie.
– Tak wam się tylko zdaje – sprzeciwił się Zurzmansor. 
– Przeczytacie to przemówienie i od razu zauważycie, że 
jest bez sensu. Stylistycznie bez sensu, mam na myśli. 
Zaczniecie poprawiać styl, weźmiecie się za szukanie traf-
niejszych wyrażeń. Zacznie pracować fantazja, zechce się 
zmienić urzędowe kłamstwa na żywe frazy. I sami nie za-
uważycie, jak zaczniecie pisać prawdę (VIII, 205).
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Ponadto nieskończenie mądry, absolutny mędrzec, 
nadczłowiek tłumaczy Baniewowi, że prawdziwa sztuka 
– a on, Baniew taką tworzy – ze swojej natury nigdy nie 
posłuży dyktaturze:

Moralnych wartości nie można sprzedać, Baniew. Można 
je zniszczyć, ale nie kupić. Pan Prezydent uważa, że zaku-
pił malarza R. Kwadrygę. To błąd. Kupił chałturszczyka 
Kwadrygę, a malarz przeciekł mu między palcami i umarł 
(VII, 209).
Uniknięcie pokusy „kolaboracji” nie jest łatwe, 

a bywa niebezpieczne – ale już powstrzymanie się od 
niej, „pozostanie sobą”, jest ważnym działaniem na rzecz 
(jak dowiedzieliśmy się, filozoficznie niemożliwej?) pozy-
tywnej społecznej zmiany.

Trudno bez dowodów uznać ten myślowy wątek 
Brzydkich łabędzi za głos w sprawach ruchu dysydenc-
kiego – niemniej powyższa koncepcja społecznej roli inte-
ligenta z punktu widzenia psychicznych potrzeb uczest-
nika tego ruchu byłaby bardzo pocieszająca177. I chyba 
tylko chęć dowiedzenia, że skazany z góry na klęskę 
czyn, niebędący w zasadzie czynem, ale trwaniem, może 
mieć sens, tłumaczy ją. Z pragmatycznego punktu wi-
dzenia koncepcja jest absurdem. Z moralnego podobnie 
– dziwne, że moraliści–Strugaccy nie zorientowali się, że 
prowadzi ostatecznie do usprawiedliwiania potępianego 
przez nich relatywizmu etycznego, wallenrodyzmu. Jest 
na koniec czymś niesłychanie archaicznym. Wydaje się 
bowiem, że jej źródeł trzeba szukać w romantycznej idei 
twórcy „przez którego płynie strumień piękności, ale 

177 Uwaga Borisa Strugackiego: Z ruchem dysydenckim nie mieliśmy ni-
gdy jakiejś jednoznacznej styczności. Baniew – czy to dysydent? To mie-
szanina Okudżawy i Wysockiego. To inteligent, który próbuje żyć w zgo-
dzie z własnym rozumem i według swoich praw – oto kim jest Baniew.



252 Wojciech Kajtoch

który nie jest pięknością”, że przypomnę słowa Zygmun-
ta Krasińskiego. Przy czym wrażenie archaizmu nieko-
niecznie odczuć musiał czytelnik radziecki, dla którego 
romantyczny kult wieszczów i przekonanie o wyjątkowej 
społecznej pozycji pisarzy nadal było aktualnym sposo-
bem myślenia.

* * *
Utworem podsumowującym rozważania o roli spo-

łecznej i moralnym obowiązku jednostek myślących był 
Przenicowany świat, jedna z moich ulubionych lektur 
młodości. Kiedyś odbierałem go jako doskonałą opo-
wieść o przeżyciach międzygwiezdnego Robinsona w za-
dziwiającym i groźnym innoplanetarnym świecie, w pań-
stwie o naszym mniej więcej poziomie cywilizacyjnym, 
wyniszczonym atomową wojną.

Przygody Maksyma Rościsławskiego były pasjonują-
ce, ale dziś, wobec dwukrotnego, w łącznym nakładzie 60 
tys. egzemplarzy, polskiego wydania178 czuję się zwolnio-
ny od dokładnego opisu. Przypomnę, że Maksym stracił 
statek i wyposażenie, trafił do swego rodzaju ośrodka 
psychiatrycznego, później zaprzyjaźniwszy się z kapra-
lem Legionu (wojsk do zadań specjalnych, podpory miej-
scowej dyktatury Nieznanych Ojców), wstępuje w szere-
gi i bierze udział w akcjach przeciw opozycji „wyrodków”. 
„Niedokładnie” rozstrzelany za odmowę przeprowadzenia 
egzekucji trafia do terrorystycznego podziemia, wysadza 
tzw. „wieże OBP”. Aresztowany, skazany na obóz pracy. 
Ucieka, wędruje po pełnych mutantów puszczach i pu-
styniach, znów aresztowany, podczas atomowej wojny 
walczy w karnej kompanii. Następnie wraca do stolicy, 

178 Kwestie wydań, których już jest więcej, poruszam w tekście: W. Kaj-
toch, Opowieść o „Przenicowanym świecie”, w: tegoż, Szkice o fantasty-
ce, Stawiguda 2015, s. 161–176, tu. 162, 173.
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podejmuje pracę w rządowym instytucie i równocześnie 
półlegalną działalność opozycyjną. W finale powieści wy-
sadza Centrum – stację nadawczą fal promieniowania, 
które – jak się ze zdumieniem na katordze dowiedział 
– działając na mózg ludzki czyni Nieznanych Ojców ab-
solutnymi władcami rządzonych.

 Przy okazji „popsuł robotę” Pawłowi Grigoriewi-
czowi, pracownikowi ziemskiego Bezpieczeństwa Ga-
laktycznego zakonspirowanemu jako Wędrowiec, szef 
kontrwywiadu Ojców, który od kilku lat pracował nad 
uratowaniem planety.

Dziś skłonny jestem zwracać uwagę na inne kwestie. 
Temat Przenicowanego świata jest w zasadzie wer-

sją tematu Trudno być bogiem – uproszczoną, potrak-
towaną czysto formalnie. Ziemia, z której wystartował 
Rościsławski, jest tąż komunistyczną Ziemią, a Maksym 
– tymże utopianinem, co Rumata. Ale Maksyma i Wę-
drowca nie wiążą żadne „moralne zasady komunistyczne-
go człowieka”, nie zajmują wobec aborygenów „boskiej” 
pozycji. Strugaccy nie poczuwali się już do obowiązku 
zakładania w psychice bohaterów jakichś a priori wy-
spekulowanych z teorii naukowego komunizmu własno-
ści – świat i człowiek utopii są w Przenicowanym świecie 
konwencjonalnym i tylko konwencjonalnym, stąd zdol-
nym do udźwignięcia dowolnej problematyki wehikułem 
tejże; lub tłem akcji. Widać trzeba było Strugackim paru 
lat pisania fantastyki od SF odległej i eksperymentów, 
by konsekwentnie już przyjąć gatunkową konwencję, ku 
której zwrócili się, jeszcze pisząc Stażystów.

Następnie: obezwładniające promieniowanie, pozo-
stając typowym pomysłem SF, jest również „zgęszcze-
niem” niebezpieczeństw realnych:
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Jego istota sprowadzała się do tego, że mózg poddany 
napromieniowaniu tracił zdolność krytycznej analizy rze-
czywistości. Człowiek myślący zmieniał się w człowieka 
wierzącego i zaślepionego, wierzącego fanatycznie, wbrew 
bijącym w oczy faktom. Człowiekowi znajdującemu się 
w polu promieniowania można było za pomocą najprymi-
tywniejszych środków wmówić każdą rzecz i poddany ta-
kiej sugestii uważał wtłaczane mu do głowy brednie za 
święte i jedyne prawdy, gotów był dla nich żyć, cierpieć 
i umierać. Pole działało zawsze. Niezauważalne, wszech-
obecne i wszechprzenikające. (...) Nieznani Ojcowie kie-
rowali energię i wolę milionowych mas tam, dokąd tylko 
zechcieli (XVII, 264).
Nieliczna grupa ludzi, na których promieniowanie 

nie działało, jedyni samodzielnie myślący tworzyli elitę: 
albo grupę rządzącą, albo opozycyjne podziemie. Zwal-
czane bezwzględnie, lecz równocześnie wieloma nićmi 
z Ojcami powiązane, a co ważniejsze, zamierzające nie 
zniszczyć, ale przejąć stację nadawczą promieniowania, 
aby wychowywać masy w duchu dobra i wzajemnej mi-
łości (XVII, 273). A zatem w powieści występuje klasycz-
ny, „ziemski” układ sił politycznych: znająca prawdę 
rządząca ekipa, domyślająca się prawdy, lecz bezradna 
albo zdemoralizowana inteligencja, obojętne, ogłupione 
i manipulowane masy. Występuje także ulubiony przez 
Strugackich etyczny dylemat: „Czy w dobrych celach 
można użyć niemoralnych środków?” Maksym wybie-
ra prawidłowo, nie zważając na żadne „ale”, dokonując 
czynu pozornie nierozsądnego, lecz jedynie słusznego 
moralnie. Sam przeciw wszystkim, bo nawet Ziemianin 
i komunista Wędrowiec przynajmniej na razie nie miał 
zamiaru likwidować emisji.
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Maksym, jak i Kandyd, zdecydował się na walkę 
w sytuacji beznadziejnej. I wygrał. Ale dzięki temu, że 
na miarę planety Saraksz (i dwudziestowiecznej Ziemi) 
był nadczłowiekiem odpornym np. na działanie pro-
mieniowania. Zakończenie Przenicowanego świata to 
tenże sam co w Brzydkich łabędziach pozorny i przy-
gnębiający „happy end”.

I trzecia kwestia: Starannie porównany tekst dwu 
wersji powieści staje się w naszych oczach świadectwem 
dokonanej na przełomie dekad kapitulacji pisarzy, tego, 
że musieli się ugiąć179. Między wariantem drukowanym 
w drugim kwartale 1969 roku w leningradzkiej „Newie” 
a wydaniem książkowym istnieją znaczne różnice. Nie 
interesują mnie w tej chwili te, które wynikły z oczywi-
stego skrócenia tekstu powieści w czasopiśmie, gdzie nie 
weszły rozdziały XV, XVI, XVII wydania książkowego opi-
sujące przygody wśród mutantów, kontakt z białą łodzią 
podwodną i wojnę (usunięto też inne fragmenty związa-
ne z ważnym dla następnych powieści pisarzy wątkiem 
głowanów). Pierwszorzędne w tym kontekście znaczenie 
mają za to miejsca, które w wydaniu czasopiśmiennym 
były, a brak ich w książkowym, i to, co w nim w porów-
naniu z pierwszą wersją zmieniono.

Przede wszystkim, Rosjanie: Rościsławski i Paweł 
Grigoriewicz (Wędrowiec), stali się Kammererem i Rudol-
fem (bez nazwiska) – Niemcami, którym wiele zła można 
„wybaczyć”. W ten sposób uprzedzone zostały przewidy-
wane zarzuty o niezgodność tych postaci z wizją komu-
nistycznych bohaterów przyszłości. W wariancie I Rości-
sławski wprost określał się jako komunista – w warian-

179 Przenicowany świat, jak po latach wspomnieli krótko, kiedyś spro-
wadził na nich wiele nieszczęść... (106, 26). 
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cie II fragment usunięto180. Po drugie – i to już poważ-
nie zubożyło wymowę utworu – w wariancie II usunięto 
wszelkie zbyt wyraźne napomknięcia (jak np. cytowane 
z numerem: XVII, 273), o możliwości wykorzystywania 
promieni na rzecz innych niż faszystowskie sił181. Kryty-
cyzm powieści stracił więc na uniwersalizmie, spłyceniu 
uległa problematyka moralna, bo w sytuacji, w której 
nikt nie miał zamiaru wykorzystywać w dobrych celach 
podłych narzędzi, ostateczny czyn Maksyma stał się rze-
czywiście tylko smarkaczowską partyzantką, jak go oce-
niał Wędrowiec182.

* * * 
Logicznym uzupełnieniem relacji o „krucjacie” Strugac-
kich będzie słów parę o tym, jak książki na nią się skła-

180 Porównaj: poz. bibl. XVII, s. 351, i poz. bibl. XI, s. 244. 
181 O poprawkach patrz moja praca wymieniona w przypisie 178, a tak-
że: W. Kajtoch, Wstęp do „Przenicowanego świata” Arkadija i Borisa 
Strugackich, Kraków 1994.
182 Przypis Władimira Borisowa: W czasie przygotowywania tekstu 
„Przenicowanego świata” do publikacji w ramach „Dzieł zebranych” 
w wydawnictwie „Tekst” Jurij Flejszman z grupy „Ludieny” znalazł oko-
ło 900 (!) poprawek, dokonanych w pierwszym wydaniu książkowym, 
wprowadzających zmiany w stosunku do wersji z rękopisu, zapropono-
wanego wydawnictwu przez autorów. Dopiero w 1993 roku tekst „Prze-
nicowanego świata” został opublikowany w takiej postaci, w jakiej zo-
stał obmyślony. Z tym że w tym czasie nie można już było zrezygnować 
z Kammerera i Rudolfa, występujących także w „Żuku w mrowisku” i „Fa-
lach tłumiących wiatr”.
Tym niemniej należy zauważyć, że zdanie o „wychowaniu mas w duchu 
dobra i wzajemnej miłości” mimo wszystko nie weszło do ostatecznego, 
tak zwanego „kanonicznego” tekstu „Przenicowanego świata”. Pozosta-
ła tylko aluzja dotycząca możliwości „innego” wykorzystania wysyłają-
cych promieniowanie wież. Nie świadczy to, moim zdaniem, o uprosz-
czeniu moralnej problematyki, lecz o tym, że autorzy chcieli pozostawić 
czytelnikowi szansę samodzielnego przemyślenia i ocenienia wszystkich 
możliwych następstw istnienia nadawczego centrum takiego promie-
niowania. Tego typu niedopowiedzenia występują w licznych utworach 
Strugackich (op. cit. s. 654).
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dające trafiały do odbiorców i jak je przyjmowali. Z po-
czątku należy wspomnieć o pewnych osobliwościach wy-
dawania i odbioru w ZSRR literatury pięknej:

Pierwszą, uznawaną za pełnoprawną, publikacją czę-
sto bywał druk całości utworu w tzw. „tołstym żurnale” 
(w rodzaju „Sowriemiennika”, „Oktiabria”, „Newy”) wyda-
wanym przez centralę lub oddziały Związków Pisarzy, wy-
dawnictwa, instytucje. Nie przeszkadzał w niczym prze-
drukowi książkowemu, który był niemal automatyczny.

Równie znaczną, jeśli porównać nasze i sąsiadów 
rzeczywistości wydawnicze lat 1960–1980, odmienno-
ścią było inne rozgraniczenie zakresów odpowiedzial-
ności redaktora i cenzury. Wydawcy radzieccy mieli 
większą niż nasi swobodę decyzji i więcej do strace-
nia – stąd sami zazwyczaj pełnili cenzorskie funkcje. 
Ale mogli i zaryzykować. Otoczony drobiazgową opieką 
cenzora redaktor polski takich okazji nie miewał. Pa-
miętać przy tym należy, że ostatecznymi decydentami 
spraw druku i u nas, i w ZSRR były organy partyjnej 
i państwowej administracji. Ich interwencja następo-
wała jednak zazwyczaj już po wydrukowaniu, a nawet 
rozpowszechnieniu utworu.

Może najbardziej uderzającą Polaka osobliwością 
było istnienie w ZSRR nie dwóch, ale trzech „obiegów” 
literatury183. Prócz oficjalnego oraz wydań zabronionych 

183 Na temat drugiego obiegu w Polsce patrz: Katarzyna Pokorna–Igna-
towicz Drugi obieg, w: Walery Pisarek [red.]: Słownik terminologii me-
dialnej, Kraków 2006, TAiWPN Universitas, tu s. 37–38. Natomiast tzw. 
trzeci obieg, zwany także zinowym, rozwinął się u nas w latach osiem-
dziesiątych i pierwszej połowie dziewięćdziesiątych (pisząc Braci Stru-
gackich, jeszcze o tym nie wiedziałem), dostarczając chętnym informacji 
zwłaszcza o niszowej muzyce młodzieżowej. Można do niego zaliczyć 
także klubowe fanziny SF. Zob. W. Kajtoch, Fanzin, w: W. Pisarek [red.]: 
Słownik terminologii medialnej, Kraków 2006, tu s. 55–56.
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prawem (wydawnictwa emigracyjne, „samizdaty” o poli-
tycznym charakterze, odbitki kserograficzne i falsyfikaty 
państwowych wydań literatury pięknej) istniał w warun-
kach olbrzymiego i niezaspokojonego rynku wydawni-
czego zasadniczo legalny, czy półlegalny, obieg maszy-
nopiśmiennych odpisów. Było tam bowiem w zwyczaju 
nie tylko wypisywanie sobie ulubionych fragmentów 
prozy lub wierszy, lecz także przepisywanie i oprawianie 
całych książek, których posiadanie się tolerowało, jeśli 
nie były obiektem handlu (wtedy przekraczano finanso-
we i podatkowe przepisy). Tego rodzaju amatorskie wy-
dawnictwa popularne były wśród miłośników SF. Tak 
krążyły nie tylko niewydane lub rzadkie dzieła własne, 
ale i amatorskie przekłady z literatur obcych.

* * *
Najszczęśliwiej ułożyły się losy Drugiego najazdu 

Marsjan. W styczniu 1967, rychło po ukończeniu prac 
nad nim, ukazał się w dwumiesięczniku Związku Pisarzy 
Buriacji, „Bajkale”, wydawanym w Uen–Ude. Co prawda 
fakt nieznalezienia przez znanych już twórców miejsca 
na mniej prowincjonalnych łamach coś mówi – nie była 
to chyba jednak zasługa samego utworu, a niechętnej 
pisarzom atmosfery w Moskwie. Po ustaniu polemik 
wywołanych atakiem Niemcowa cały 1966 rok redakcje 
nie zaszczycały ich uwagą. Rok następny, może dzięki 
wznowieniu Powrotu, okazał się szczęśliwszy.

Najazd... poprzedzono wstępem, gdzie redakcja, 
wyjaśniwszy i usprawiedliwiwszy dziwny artystyczny 
kształt użyciem „tradycyjnych elementów socjalno–fan-
tastycznego gatunku (...) groteski, hiperboli, satyry”, 
próbowała uzupełnić utwór o treści, których mu, w po-
równaniu z Majorem Well Endyou brakowało:
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Opowieść Strugackich ma ostro zarysowaną orientację 
– pisano – jej ostrze zwraca się przeciw burżuazyjnym 
mieszczuchom gotowym przyjąć i z radością powitać każ-
dą dyktaturę, nawet najbardziej nienaturalną państwo-
wość, pod warunkiem zachowania przez nią zewnętrznej 
przyzwoitości i szacunku dla ich tłustego, przyzwoitego 
bagienka. Dziś godzą się na napalm – wszak to gdzieś 
daleko i emalia ich lodówek – chwalić boga! – nie ucierpi... 
a jutro zgodzą się na obozy koncentracyjne (...). Ich [tj. 
Strugackich] Marsjanie to wczorajsi faszyści, a dzisiejsi 
kukluksklanowcy, goldwatery (...) i im podobni (129).
Wydanie książkowe ukazało się po roku. „Młoda 

Gwardia” opublikowała w nakładzie 100 000 egz. luksu-
sową, oryginalną książeczkę zawierającą Najazd... i Sta-
żystów. Wstęp wskazywał podobieństwo ideowe utwo-
rów i można go uważać za wykazującą prawomyślność 
Strugackich obronę. Bezpośredniej reakcji recenzentów 
– jeśli nie liczyć polemicznych wypadów felietonistów 
„Ogonioka” i „Żurnalisty” – nie było184.

Podobnie, bez większych – jeśli nie liczyć wyżej wspo-
mnianych zmian w tekście – perypetii otrzymał czytelnik 
opowieść o Kammererze–Rościsławskim. Choć do tej po-
wieści, dając świadectwo nieprzemijającej aktualności 
powiedzonka o nożycach i stole, niektórzy krytycy mieli 
uwagi w rodzaju oskarżeń o nadzwyczaj mętne, dziwne 
rozważania o skrajnej szkodliwości dla narodu jednego 
politycznego centrum185.

Dwu innym pozycjom przyjdzie przeżyć różne koleje. 
Pisane z myślą o normalnym druku, w 1967 r. zapowia-

184 Por. poz. bibl. 158, s. 155–156. 
185 A. Belousov, Zabyvaja o social’noj obuslovennosti (dane bibl. – poz. 
bibl. 70).
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dane przez pisarzy w prasie186, Brzydkie łabędzie przez 
cztery lata nie natrafią na swojego edytora. Gdy zaś na 
początku lat siedemdziesiątych rozchodzący się dotych-
czas w odpisach maszynopis wywieziony zostanie (ponoć 
bez wiedzy i zgody autorów) na Zachód i opublikowany 
przez emigracyjne wydawnictwo, frankfurcki „Posiew” – 
o oficjalnym druku w kraju nie będzie co marzyć. Dopie-
ro w 1987 roku, pod tytułem Wriemia dożdia (stąd tytuł 
przekładu polskiego: Pora deszczów), opublikuje tę po-
wieść w odcinkach ryska „Daugawa” – miesięcznik kie-
rowany wówczas przez znanego pisarza–fantastę, Władi-
mira Michajłowa. Do tego czasu skazana będzie na drugi 
obieg i traktowana najczęściej jako polityczny pamflet 
z kluczem. Pan Prezydent – spekulowano – to karykatu-
ra Chruszczowa, a Baniew jest Władimirem Wysockim. 
Do drugiego przypuszczenia autorzy dali bezpośrednie 
powody, wkładając w usta Baniewa wiersze tego otoczo-
nego kultem aktora i pieśniarza. Rzecz prosta, opinie te 
nie będą artykułowane przez krytykę, która zachowa na 
temat Łabędzi... milczenie.

Oryginalnie potoczyły się losy Ślimaka.... Epizody 
wątku Kandyda, jako osobną całość, włączono w zbiór 
Sekret Hellenów, którym w 1966 roku leningradzkie wy-
dawnictwo „Lenizdat” otworzyło mającą krótki żywot se-
rię corocznie – jak „Fantastyka” – wydawanych antologii. 
Chętny wydawca wątku Piereca znalazł się dopiero po 
dwu latach. Druk w numerze 1 i 2/68 „Bajkału” skończył 
się skandalem. Utwór co prawda nie trafił na indeks i by-
wał dostępny w wielkich bibliotekach, ale wznowiono go 
i zarazem pierwszy raz w ZSRR wydano w integralnej po-
staci dopiero w tomie Wołny gasiat wieter, w 1989 roku.

186 Por. poz. bibl. 60. 
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Ślimak na zboczu jest również jedynym z całej 
czwórki utworem szerzej omówionym przez krytykę. Ale 
to trochę inna sprawa, bo recenzenci po opublikowaniu 
pierwszej części tylko milczeli z zażenowaniem i milcze-
liby zapewne nadal, gdyby nie to, że równocześnie z za-
kończeniem druku w „Bajkale” Strugaccy ewidentnie się 
„podłożyli” opublikowaną w miesięczniku „Angara” Baj-
ką o Trójce. Ta satyryczna opowieść była jakby hasłem 
do ataku na Ślimaka... na tej samej zasadzie, na której 
dopiero Drapieżność naszego wieku umożliwiła próbę 
zdezawuowania Dalekiej Tęczy, Próby ucieczki i Trudno 
być bogiem.

Pierwszą wersję czwartej „historii” przygód Priwało-
wa naszkicowano w przerwie prac nad Brzydkimi łabę-
dziami (albo tuż przed ich rozpoczęciem) w okresie od 
marca do maja 1967. I stała się rzecz dziwaczna: nie-
dopracowany rękopis zaczął krążyć w odpisach. Do-
piero z końcem tego lub początkiem następnego roku 
drugą, wykończoną wersję przyjął wydawca państwowy. 
Nie byle jaki ryzykant! Strugaccy ośmielili się bowiem 
ośmieszać zawodowych, nomenklaturowych polityków – 
nieważne, że mieli to być starzy, skompromitowani sta-
linowscy działacze. Na dodatek Bajka o Trójce, zamiast 
posługiwać się satyrą „poważną”, zachowującą jednak 
szacunek, „uzasadnioną” krytyką – pełna była czystego, 
farsowego komizmu, karykatury i złośliwości, co atako-
wany znosi zwykle najgorzej i co ma żałosne skutki, jeśli 
atakowanym jest władza.

Bajka... ma nieskomplikowaną, pretekstową fabuł-
kę: w budynku INBADCZAM–u naprawiono windę. Moż-
na zajechać na 76. piętro, gdzie się znajduje bajeczne 
miasto Tmuskorpionia, a w nim Kolonia Nie Wyjaśnio-
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nych Zagadek (np. człowiek śniegu, kosmita od lat bez 
powodzenia naprawiający swój „latający talerz” , mówią-
ca pluskwa itd.). Niestety, władzę objęła tam niegdyś 
porwana przez windę komisja mająca zbadać stan ka-
nalizacji instytutu. Jako Trójka ds. Racjonalizacji i Uty-
lizacji Nie Wyjaśnionych Zjawisk zajmuje się wynikającą 
z nazwy działalnością, rozpatrując w trybie administra-
cyjnym poszczególne „sprawy”. W skład Trójki wchodzą:

– Rudolf Archipowicz Chlebowwodow. Wykształce-
nie: uczeń siódmej klasy. (...) Zawodu jako takiego nie 
ma, obecnie działacz–społecznik. Za granicą był: we 
Włoszech, we Francji, w obu państwach niemieckich, 
na Węgrzech, w Anglii... itd., łącznie w 42 państwach. 
Wszędzie się puszył i chapał. Główne cechy charakte-
ru: wysoka społeczna żywotność i zdolność przystoso-
wawcza mająca przyczyny w pryncypialnej głupocie 
i niezmiennym dążeniu, aby być najortodoksyjniejszym 
z ortodoksów (25, 68/5, 63). Typ biurokraty – „nomen-
klaturowego człowieka”. Złodziej i morderca (nigdy oso-
biście – 25, 68/5, 63).

– Farfurkis. Wykształcenie wyższe. (...) Główną ce-
chą charakteru jest ostrożność i zdolność przewidywania 
połączona niekiedy z umiejętnością podjęcia ryzyka wy-
wołania niezadowolenia przełożonych, lecz zawsze ob-
liczonego na przełożonych wdzięczność późniejszą (25, 
68/5, 65). Amoralny pieczeniarz i kłamca. Typ sprzedaj-
nego inteligenta–eksperta.

– Laur Fiedotowicz Wuniukow (woniat’ = ‘cuchnąć’, 
‘śmierdzieć’). Przewodniczący. Bezpośredniej charak-
terystyki autorzy nie dokonują. Przyrównując jego po-
wierzchowność do „drewnianego posągu”, „betonowego 
bunkra”, „wieży działowej krążownika” itd., czynią ją 
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jakby uogólnieniem propagandowych wizerunków par-
tyjnych przywódców. Przy czym, każąc być Laurowi 
Fiedotowiczowi amatorem ulubionego tytoniu Stalina – 
„Hercegowina Fleur”, Strugaccy sugerują czytelnikowi 
szczególnie obrazoburcze porównania.

Skład szacownego „ciała” uzupełniają: Zarządca Ko-
lonii – Zubo i Naukowy Konsultant, znajomy nam Wy-
biegajło. Władzę Trójce zapewnia Wielka Pieczęć Okrągła 
magiczną mocą bezzwłocznie wcielająca w życie decyzje. 
Oto przykład jej oddziaływania:

Pogryziona przez komary Trójka dokonuje zemsty 
nad kolejnym „niewyjaśnionym zjawiskiem” – 

bagnem, gdzie dają się słyszeć odgłosy w rodzaju achch..., 
uchch..(...) Jest propozycja – rzekł Laur Fiedotowicz – aby 
wobec stanowienia przez sprawę nr 38 pod nazwą „Krowie 
Bajoro” wyjątkowego dla ludu niebezpieczeństwa poddać 
rzeczoną sprawę najwyższemu wymiarowi racjonalizacji, 
to znaczy uznać rzeczone niewyjaśnione zjawisko za nie-
racjonalne, transcendentne, a więc realnie nieistniejące, 
i jako takie na zawsze usunąć z pamięci ludu, czyli z geo-
graficznych i topograficznych map (25, 68/5, 61). 

Za chwilę szoferujący Trójce Priwałow chce sprawdzić 
trasę na mapie okolic i widzi, że 

bagna „Krowie Bajoro”, które przedtem widniało pomiędzy 
jeziorem Zwierzowym a Łopuchami, już nie było. Zamiast 
niego na mapie znajdowała się anonimowa biała plama, 
jakie można było widzieć na starych mapach zamiast An-
tarktydy (25, 68/5, 62).
Prawda, że rozpoznajemy aluzję do bezsensów zna-

jomej nam propagandowo–informacyjnej polityki? Baj-
ka... zawiera jeszcze wiele podobnych aluzji, kpin z to-
warzyszącego nam całe lata absurdu. Pamiętać trzeba 
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jednak, że napisano ją i wydrukowano na wiele lat przed 
decyzjami uznającymi absurd za absurd.

Priwałowa z przyjacielem wysłano jako zwiadow-
ców. Obserwują posiedzenie, usiłują zastosować remo-
ralizator, tj. urządzenie mające rozbudzić w urzędasach 
choć iskrę etyki i rozumu. Sukces jest połowiczny, bo 
co prawda uśpiony intelekt czasem da się „włączyć”, ale 
z moralnością krucho, bo pacjenci zamiast niej mają tyl-
ko „biurokratyczne instynkty”. Bohaterowie, podtruwa-
ni oparami tępoty, są już bliscy załamania i włączenia 
się w prace Trójki na serio – gdy ratują ich nagle przybyli 
przełożeni z Instytutu, wypędzając „kanalizatorów”.

Ale w utworze nie tak ważna była akcja, a nawet prze-
bieg rozpatrywania poszczególnych „spraw”. Naprawdę li-
czyło się tylko, jak kto się zachowywał i jakim językiem 
mówił. Informację, na co zwrócić uwagę, otrzymywał od-
biorca już przy pierwszym spotkaniu bohaterów i oczeku-
jącego na resztę Trójki na sali posiedzeń Zubo:

Komendant, nie spuszczając z nas naprężonego wzroku, 
wylazł zza swego stolika, zrobił parę skradających się kro-
ków i zatrzymawszy się przed Edikiem, wyciągnął rękę. 
Uprzejmy Edik, z bladym uśmiechem uścisnął ją i przed-
stawił się, po czym odstąpił pół kroku i skłonił się zno-
wu. Komendant, jak się wydawało, był wstrząśnięty. Parę 
chwil stał w poprzedniej pozycji, a potem podniósł dłoń do 
oczu i z niedowierzaniem ją obejrzał. Coś się nie zgadzało! 
Zamrugał, a potem w wielkim zmieszaniu spuścił głowę 
i jakby mu coś wypadło, zaczął przeszukiwać wzrokiem 
podłogę pod nogami. Tu do mnie doszło.
– Dokumenty! – szepnąłem – dokumenty mu podaj!
Komendant, uśmiechając się niepewnie, nadal patrzył pod 
nogi. Edik pośpiesznie podał mu swoje dokumenty i poda-
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nie. Wtedy ożył. Ruchy jego odzyskały koordynacją. Pożarł 
oczyma z początku podanie, potem fotografię na dowodzie, 
a na zakąskę samego Edika. Podobieństwo fotografii i ory-
ginału wprowadziło go w jawny entuzjazm (25, 68/4, 7).
Widzimy oto, jak z pomocą jawnej groteski w krót-

kiej scence skompromitowano i wykpiono powszechny 
obyczaj i zarazem bardziej głębinowe cechy społeczeń-
stwa, gdzie o człowieku świadczy legitymacja.

Ulubionym i najmocniejszym – jak sądzą – efektem 
satyrycznym odznaczały się miejsca, gdzie pozwalano 
postaciom mówić i używać w zgoła nieodpowiednich 
kontekstach ulubionych wyrażeń i zwrotów propagan-
dy. Wyobraźmy sobie, jak oburzeni byli ci, którzy ter-
minów „dobro ludu”, „burżuazyjny liberalizm”, „abstrak-
cyjny humanizm”, „naukowo–administracyjne metody”, 
„woluntaryzm”, „subiektywizm”, „walcząca młodzież”, 
„polityczne przestępstwo” używali w latach sześćdziesią-
tych i wcześniej – na co dzień i serio (oraz czcili tradycje 
również zwanych „trójkami” rewolucyjnych trybunałów). 
Numery „Angary” z Bajką... nie były oficjalnie dostępne. 
Tytułu nie wymieniano w bibliografiach oraz katalogach 
i do ostatnich lat najwyżej półgębkiem o nim wspomina-
no. W 1972 r. Bajka o Trójce została też wydana na Za-
chodzie i – mimo przecież oficjalnego czasopiśmiennego 
druku – długo pozostawała w drugim obiegu. Dopiero 
w 1987 r. przedrukowała ją „Smiena”.

Miarka się przebrała. Władze Buriackiej ARR zdecy-
dowały wypędzić nieproszonych gości. Najpoważniejszy 
tamtejszy organ, „Prawda Buriatii” opublikował artykuł 
kwalifikujący ostatnie prace Strugackich jako antyra-
dzieckie, a redakcje „Bajkału” i „Angary” ponoć ukara-
no. Cel osiągnięto, Bracia już nigdy nic na tym terenie 
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nie wydrukowali (w latach siedemdziesiątych jako awa-
ryjne miejsce druku służył im tadżykistański „Pamir”). 
Ale się ośmieszono. Po kilku miesiącach, wypełnionych 
zapewne niemającymi bezpośredniego odbicia w prasie 
dyskusjami na związkowym i innych forach, w Moskwie, 
w miesięczniku Związku Pisarzy „Nowyj mir” zorganizo-
wano druzgoczącą obroną Ślimaka na zboczu (Bajce... 
nic już pewnie pomóc nie mogło). Długa recenzja książki 
pióra A. Lebiediewa warta jest przytoczenia w obszer-
nych fragmentach ze względu na arcyzłośliwy sposób 
prowadzenia polemiki i dla zaprezentowania szczególnej 
gimnastyki logicznej, której musiano się tam chwycić:

Dwóch bohaterów powieści, nic nierozumiejących, przera-
żonych, stara się zorientować w prawidłowościach tego 
pozbawionego porządku świata, gdzie wszystko się mie-
sza. To, co się zdarza, z tym, czego być nie powinno, a to, 
czego być nie może, z tym, co już za chwilę może nastać. 
Ów świat utkany jest z najbardziej sprzecznych tenden-
cji życia społecznego, różnorodnych społecznych potencji, 
bardzo niekiedy mrocznych. Przed nami jak gdyby embrio-
ny takich lub innych fenomenów przyszłości, możliwej – je-
śliby pozwolić tym embrionom na rozwój. (...) Nie od rzeczy 
będzie wspomnieć, że jeszcze Czernyszewski podkreślał 
istotność podziału wszystkich społecznych dążeń na dą-
żenia i potrzeby „rzeczywiste, poważne i istotne” oraz dą-
żenia „pozorne i fantastyczne” niemające uzasadnienia 
w „naturalnych potrzebach” ludzkiej natury. Oczywiście, 
w momencie zlikwidowania „fałszywej sytuacji” osłabia 
się również baza „fałszywych pragnień”, lecz same przez 
się one przy tym nie znikają. Trzeba z nimi walczyć, jako 
że i one o swoje istnienie walczą. I oto w niektórych przy-
padkach fantastyka może się okazać tym bardziej reali-
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styczna, im – jak mówił Czernyszewski – „fantastyczniej-
sze” są te elementy realnie istniejącego fałszu, o których 
ona opowiada i których możliwą projekcję w przyszłość 
ukazuje. Oto dlaczego tego typu literaturze potrzebne są 
„fantastyczne przebrania”: forma odpowiada zawartości 
„szat”. (...)

Kto z jasnym czołem będzie zaprzeczał, że jest na na-
szej planecie pogląd twierdzący, że – jak piszą Strugac-
cy – „po to, aby maszerować naprzód, dobroć i uczciwość 
nie są tak koniecznie potrzebne. Potrzebne są nogi. Oraz 
buty. Można nawet mieć niemyte nogi i niewyczyszczone 
buty... Postęp może się okazać absolutnie obojętny wobec 
takich pojęć, jak dobroć i uczciwość (...). Na przykład Za-
rząd, żeby sprawnie funkcjonować, nie wymaga ani uczci-
wości, ani dobroci. (...) Wszystko zależy od tego, jak poj-
mować postęp”187 – Tak, „prawidłowości nie są złe albo 
dobre, one są poza moralnością”, historia jako taka nie 
ma celu. Ale ludzie, którzy „robią historię”, nie są ponad 
moralnością i mają cel. Ważne, aby cel był słuszny. Lecz 
nawet i w przypadku, gdy cel obrano słusznie, bywa, że 
zdarzają się różnego rodzaju odstępstwa od drogi ku tej 
prawdzie, wypaczenia na tej drodze. Bywają? – Bywają! 
I wówczas ważne jest, aby te odstępstwa i wypaczenia nie 
przysłoniły sobą drogi do celu i celu samego. Nowa opo-
wieść Strugackich powołana została do życia dzięki takim 
staraniom. Nie niepotrzebnym, jako że istnieją – okazuje 
się – przeciwstawne poglądy na to, co należy uważać za 
normę, za normalny bieg życia, a co za odejście od normy. 
Na przykład, dla bohaterów nowej powieści Strugackich 
rzeczywistość ich otaczająca jest fantastycznie nienormal-
na. Ale jak widać, spotyka się jeszcze poglądy na życie, 

187 Cytat ze Ślimaka... według: poz. bibl. XXVI, s. 59. 
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zgodnie z którymi nienormalny jest akurat taki [jak u bo-
haterów Strugackich – W. K] stosunek do wyobrażanej 
w powieści fantastycznej rzeczywistości. Fantastykę ogła-
sza się rzeczywistością, a rzeczywistość zastępuje norma-
tywną fantastyką. Okoliczności, które wedle Strugackich 
nie mają prawa rozwoju, te właśnie okoliczności ni z tego 
ni z owego przypisuje się naszemu socjalistycznemu społe-
czeństwu, mało co ich nie traktując jako dlań charaktery-
styczne, typowe:

„Ten utwór nazywany opowieścią fantastyczną jest 
niczym innym jak paszkwilem na naszą rzeczywistość... 
Autorzy nie mówią, w jakim kraju przebiega akcja, nie 
mówią, do jakiej społeczno–ekonomicznej formacji zalicza 
się opisywane przez nich społeczeństwo. Lecz z całego 
toku narracji, ze wszystkich wydarzeń i sądów zawar-
tych w opowieści jasno widać, co ma się w niej na myśli” 
– pisze w gazecie „Prawda Buriatii” (19 maja 1968) W. 
Aleksandrow.

Na jakich podstawach czyni takie przypuszczenie, na 
podstawie jakich charakterystycznych cech utożsamia 
Aleksandrow fantastyczną realność Strugackich z realno-
ścią przezeń nazywaną? Oto wedle jakich: „Fantastyczne 
społeczeństwo ukazane przez A. i B. Strugackich w opo-
wieści „Ślimak na zboczu” – pisze W. Aleksandrow – to 
konglomerat ludzi żyjących w chaosie, nieporządku, za-
jętych bezcelową, nikomu niepotrzebną pracą, przestrze-
gających głupich prawideł i dyrektyw. Panuje tu strach, 
podejrzliwość, wazeliniarstwo, biurokratyzm”. Proszę! Oto 
zaiste fantastyczna aberracja!

Cóż... wychodzi na to, że wszystkie owe przejawy i ce-
chy są właśnie tym „typowym”, co z miejsca daje prawo 
rozpatrywania każdej fantastyki – jeśli tylko zawiera ona 
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podobne elementy – jako „odlewu” z naszej rzeczywistości. 
Niezłe ma towarzysz W. Aleksandrow pojęcie o społeczno-
ści, w której żyje. Nic dodać, nic ująć. (...)

Trzeba sprawiedliwie przyznać, że szczególnie w ostat-
nich czasach dużo pisze się u nas o konieczności wszech-
stronnego rozwoju sztuki romantycznie uskrzydlonej, 
przesiąkniętej patosem romantycznego marzenia, roman-
tycznym dążeniem w przyszłość. Lecz umacnianie prze-
konań o pięknej przyszłości, romantyczny poryw w przód 
i wzwyż znajduje sobie konieczne dopełnienie w odbrąza-
wianiu tendencji pretendujących do historycznej zasadno-
ści i romantycznej aureoli, ale niebędących do pogodzenia 
z ideałami naukowego komunizmu (133).
Zostawmy na boku widniejący w cytowanym tek-

ście wspaniały przykład polemicznego chwytu określa-
nego na co dzień jako „udawanie Greka”, dzięki które-
mu przegrywa się lwią część procesów o zniesławienie. 
Ogółem Lebiediew nie napisał nic ponad to, że Ślimak 
na zboczu (a więc w domyśle i dzieła podobne) nie jest 
atakiem na socjalizm, lecz na jego wypaczoną, dogma-
tyczną, totalitarną, stalinowską postać i że jest książ-
ką politycznie ważną, albowiem zwalcza stalinowców 
współczesnych, dzisiejszych, którzy z kolei atakami na 
nią ujawniają swe istnienie i dowodzą własnej żywotno-
ści. Tylko że pisał tak, aby źle już widziany termin „sta-
linizm” nie padał. Zauważmy też: występujące w ostat-
nim akapicie wyróżnienie dwu typów fantastyki znowu 
nadaje polityczny pobłysk specjalistycznemu, teoretycz-
noliterackiemu sporowi o zadania i istotę literatury fan-
tastycznonaukowej.

Nie był to zabieg sztuczny. W atmosferze społecz-
no–politycznej, jaka się w okolicach 1968 roku w ZSRR 
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wytworzyła, głoszenie tezy, iż SF ma tworzyć wizję świe-
tlanej przyszłości komunistycznej, było poniekąd ma-
nifestacją lojalności i pełnego zadowolenia z porządków 
współczesnych. Zaś teza przeciwna – tj. że SF ma two-
rzyć pożyteczne przy analizie rzeczywistości „modele”, 
budować służące podglądowi różnorakich zjawisk „po-
większające szkła” – nie mogła nie nasuwać podejrzeń, 
że jest próbą teoretycznego uzasadnienia prawa pisarzy 
do używania „ezopowego języka”, a więc do krytyki sta-
tus quo, która przeprowadzona wprost, nie prześlizgnę-
łaby się przez cenzorskie sito.

Kto w owym czasie miał powody do niezadowolenia? 
Na pewno nie neostalinowscy ortodoksi... 

* * *
Książkom Strugackich znów było sądzone stanąć w cen-
trum wielopłaszczyznowego i pełnego podtekstów kry-
tycznoliterackiego sporu. Z całą siłą wybuchł on w rok 
później, gdy „Litieraturnaja gazieta” rozpoczęła kilka mie-
sięcy ciągnącą się na jej łamach dyskusję188 o fantastyce. 
Jeśli nie liczyć odosobnionych niespecjalistów o przesta-
rzałych poglądach, wciąż upatrujących w gatunku bele-
tryzowaną popularyzację nauk i technik, oraz samotnych 
prekursorów nowoczesnych teorii ujmujących SF jako 
masową sztukę rozrywkową (zwracał na siebie uwagę ar-
tykuł autorstwa prowincjonalnego krytyka z Permu189), 
starły się dwie orientacje: uznany (a jeszcze tak niedawno 
rewolucyjny) pogląd, widzący w fantastyce gatunek po-
wołany do prezentacji prawdopodobnej wizji komunizmu 
lub ostrzegawczych antyutopii, oraz koncepcja fantastyki 
jako niemimetycznego literackiego chwytu, metody mo-

188 Por. poz. bibl. 70. 
189 E. Tamarčenko, Realizm neožidannogo. 
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gącej służyć różnym celom. Druga z teorii, od czasu, gdy 
propagowali ją prawie wyłącznie Strugaccy, a zwłaszcza 
po 1967 r., kiedy ukazała się bardzo dobrze napisana 
krytyczna książka G. Guriewicza Mapa krainy fantazji, 
okrzepła i zyskała na szczegółowości.

Pierwszą znaczącą prawidłowością dyskusji było to, 
że zwolennicy utopii nieodmiennie manifestowali swoje 
polityczne poglądy i używali ich jako argumentów. Na 
przykład W. Swininnikow, autor artykułu Blask i nędza 
filozoficznej fantastyki, potępiającego w czambuł kolejne 
książki naszych bohaterów od Dalekiej Tęczy poczyna-
jąc, tytułem wstępu przypominał wszystkie podstawo-
we zasady socrealizmu w ich części dotyczącej służenia 
przez pisarzy społecznym klasom. A inną wyraźniej lub 
mniej wyraźnie zaznaczaną tezę – że pośrednie lub bez-
pośrednie ukazywanie przez radzieckiego pisarza wizji 
świetlanej przyszłości jest obowiązkiem patriotycznym, 
bo w dobie wszechprzenikającej walki ideologicznej dwu 
systemów wróg podchwyci każdy przykład braku wiary – 
można było dostrzec w większości artykułów tej orienta-
cji. Jako dowód zwątpienia rozpatrywano każdy obecny 
w danym dziele motyw zła, jeśli nie było obok powiedzia-
ne, że to zło swoiste enklawom przyszłości burżuazyjnej 
(konserwatywnym krytykom nie mieściło się w głowach, 
iż fantastyczny świat utworu może być czymś innym niż 
asertywną futurologiczną wizją, chyba że wyznaczniki 
czasowe świata przedstawionego wyraźnie umiejscawia-
ły akcję w teraźniejszości lub przeszłości). – Tego zdania 
byli: socjolog I. Biestużew–Łada, A. Biełousow, A. Ka-
zancew, N. Wysokow, K. Zamoszkin – nie wymieniam 
kilkunastu czytelniczych listów i drobnych, niespecjali-
stycznych artykułów.
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Zaproszeni do dyskusji Strugaccy rzecz jasna daw-
nych poglądów nie odwołali, ale ich głos bardziej się 
skupiał na wyjaśnianiu twórczości własnej niż postula-
tach. W podnoszeniu do góry sztandaru fantastyki „fi-
lozoficznej”, „filozoficzno–socjalnej”, „intelektualnej” tym 
razem rej wodzili pisarze: G. Gor, W. Szefner, A. Gromo-
wa, ekonomista Z. Fajnburg i krytyk Pawieł Nudielman.

Nicią przewodnią ich głosów była myśl o pryncy-
pialnie innym niż w sztuce „odbijającej życie w formach 
samego życia” stosunku rzeczywistości fantastycznej 
dzieła do świata realnego. To, że motyw fantastyczny nie 
naśladuje rzeczywistości, nie odbija, lecz tylko oznacza, 
lub nawet konotuje, było podówczas na terenie radziec-
kim myślą nową. Świat fantastyczny jest – wedle tych 
dyskutantów – światem ucieleśnionych idei, znaków, 
pojęć, logicznych figur, za pomocą których pisarz za-
biera głos w ważnych kwestiach współczesnego świata, 
mając szansę w ten sposób powiedzieć o nich coś innego 
lub więcej niż pisarz–realista. Np. wedle G. Gora może 
powiedzieć coś nowego o człowieku: 

Jeśli nie brać pod uwagę prozy filozoficznej, bytowa i psy-
chologiczna proza nieomal nie stawiała sobie celu ukazywa-
nia uniwersum i uniwersalnego. Odwrotnie. Uniwersalnego 
unika i pokazuje nie kosmos, ale mieszkanie, człowieka co-
dziennego i zwykłego, a nie człowieka–myśliciela, człowie-
ka–filozofa, człowieka uniwersalnej wiedzy i dążeń190.
Wedle Gora i Szefnera fantastyka podobnie traktu-

je realną rzeczywistość jak poezja i fantastyczny obraz 
oznaczać może konkrety tylko tak, jak „oznacza” je sym-
bol: jeśli wielkość słynnej góry lodowej polega na tym, że 
obserwator widzieć może tylko jej ósmą część, to wielkość 

190 G. Gor, Žizn’ dalekaja, žizn’ bliskaja. 
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fantastyki w tym, że widzi ona całą górę191. Natomiast 
Gromowa i Nudielman skorzystali z pojęć poddanych im 
przez nowinki radzieckiego literaturoznawstwa, okre-
ślając fantastykę naukową jako literaturę posługującą 
się „romantyczno–naukową” metodą twórczą. Pierwszy 
człon złożenia wskazywał na zupełną lub częściową re-
zygnację z wykorzystywania w odzwierciedleniu „form 
samego życia”, drugi – na podobieństwo sposobu, w jaki 
do życiowej empirii podchodzą pisarz SF i naukowiec. 
Twórczość fantastycznonaukowa polega na myślowym 
eksperymencie i modelowaniu zjawisk192, którymi to 
narzędziami logicznymi konstruuje się dane „możliwe 
światy”. Żadna z realnie istniejących rzeczywistości tym 
światom nie odpowiada, ale za ich pomocą można do-
konywać ważnych życiowo analiz. Na przykład: prądów 
politycznych, jak faszyzm (jako taki, a nie niemiecki, 
włoski itp.), który tylko w takim fantastycznym świecie 
może istnieć w „stanie czystym”. Albo problemów współ-
czesnego świata, takich jak przeludnienie, cybernetyka, 
skutki rewolucji przemysłowej...

Oczywiście, sposobem jak wyżej można też popula-
ryzować techniczne i społeczne wynalazki, ale Gromo-
wa i Nudielman stanowczo opowiadali się za braniem 
na warsztat kwestii nabrzmiałych, zwolenników utopii 
oskarżając – możliwe że nie bez racji – o odwracanie 
uwagi czytelników od świata wokoło.

Z tych pozycji broniono Strugackich, wykazując, 
że przecież w fantastycznych obrazach niczym w ma-
tematycznych modelach i naukowych idealizacjach 
pryncypialnie nie należy szukać bezpośredniego odbicia 

191 V. Šefner, Obydennoe v skazočnom.... 
192 A. Gromova, Ne sozercanie, a issledovanie. 
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realności, że bracia zajmują się pewnymi problemami 
ogólnymi (faszyzm, świadomość burżuazyjna itd.), więc 
w żadnym wypadku rzecz nie dotyczy i nie może dotyczyć 
jakiegoś realnie istniejącego kraju193. Ale obrona ta mo-
gła być skuteczna tylko w przypadku wystrzegania się 
przez naszych bohaterów realiów radzieckich. Gdy „An-
gara” obok Bajki... zamieściła artykuł tegoż Nudielmana 
o – jeśli można wnosić z polemicznej relacji Swininniko-
wa – podobnych jak wyżej tezach, starczyło Swininniko-
wowi zacytować dwa krótkie fragmenty, aby wykazać, że 
złośliwości Strugackich mają konkretny obiekt. Ponad-
to, jak już napomykałem, ortodoksi zauważali, że nawet 
jeśli tekst operuje realiami, których nie można w sposób 
pewny ocenić jako wykrzywienie stosunków radzieckich, 
to w sytuacji braku wyraźnie zaznaczonego adresu: „im-
perializm”, dzieło jest „podejrzane” – wszak czytelnik 
spróbować może przywiązać bohaterów powieści ku tej 
lub innej „geografii społecznej”194.

„Obrona teoretycznoliteracka” w przypadku Strugac-
kich nie miała szans powodzenia i – jak to zwykle bywa 
z wywodami mającymi „zastępczy”, „czopowy” charakter – 
cierpiała na logiczne błędy. Ale „zdjąć przyłbicę” odważył 
się tylko Z. Fajnburg. Wprost przyznał, że bracia atakują 
realne zjawiska istniejące też w Związku Radzieckim i że 
na ich twórczość trzeba patrzeć łaskawiej, gdyż te zjawiska 
obiektywnie na krytykę zasługują. Upatrywał w twórczości 
autorów Trudno być bogiem walkę z „burżuazyjnymi prze-
żytkami świadomości” (znów niezwykle pojemny termin) 
z natury rzeczy spotykanymi i w ZSRR, powoływał się na 
słynny artykuł Lenina O dziecięcej chorobie „lewicowości”...

193 Ibid. 
194 A. Belousov, Zabyvaja o social’noj obuslovennosti. 



Rozdział V. 

Przegrupowanie

Prasowa nagonka 1969 roku była już przysłowiowym 
„kopaniem leżącego”. Dokonane przez pisarzy najpraw-
dopodobniej właśnie w tym okresie zmiany tekstu Przeni-
cowanego świata oraz zdecydowana niechęć do dalszych 
skandali ujawniona w pisanej z początkiem tegoż roku 
powieści Sprawa zabójstwa wskazują, że Strugaccy do-
strzegli zmianę politycznej sytuacji, zorientowali się, że 
jest niemożliwe dalsze godzenie ze statusem legalności 
otwartego (jak na stosunki radzieckie) folgowania refor-
matorskim, opozycyjnym i wychowawczym ambicjom. 
A tego statusu nie chcieli się wyrzec...

Przyszło się więc wyrzec politykowania, z demon-
stracyjnego wolnomyślicielstwa zrezygnować, co – jak 
zwykle bywa – dla artystycznego poziomu ich produkcji 
z pierwszych lat ósmej dekady miało złe (Sprawa zabój-
stwa, Koniec akcji „Arka”, Przyjaciel z piekła) i lepsze 
(Piknik na skraju drogi, Miasto skazane) skutki. Przy-
puścić należy, że ponieśli również spore koszty osobi-
ste. Ale stawką było uratowanie własnej twórczości dla 
krajowego czytelnika – w ogóle pozostanie w kraju! Emi-
gracja na Zachód nie była przy tym dla ludzi tak głębo-
ko przesiąkniętych kulturą rosyjską najprawdopodob-
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niej żadną atrakcją, znalezienie się zaś poza prawem: 
w zamkniętym szpitalu, więzieniu, na zesłaniu, nie jest 
atrakcyjne dla nikogo. A przed zbyt upartymi otwarły 
się właśnie wyżej wyliczone i bardzo realne perspektywy.

A i tak – mimo starań – mało co nie doszło do kata-
strofy. W numerze 50/1972 „Litieraturnoj gaziety”, na 
stronie dziewiątej ukazuje się, złożona kursywą, dwu-
dziestoczterowierszowa notka:

Do redakcji „Litieraturnoj gaziety”
Jak dowiedzieliśmy się, antyradzieckie wydawnic-

two „Posiew” opublikowało niedawno naszą fantastycz-
ną opowieść „Brzydkie łabędzie”. Tej akcji, przeprowa-
dzonej bez wiedzy i zgody autorów, jawnie towarzyszą 
cele politycznej prowokacji i jest ona przykładem otwar-
tego literackiego gangsterstwa. Kategorycznie protestuje-
my przeciwko wykorzystywaniu naszej twórczości przez 
rzeczone wydawnictwo. W sposób zdecydowany ogła-
szamy, że nie chcemy mieć z rzeczonym wydawnictwem 
nic wspólnego. Zdecydowanie żądamy, aby podobne 
akcje politycznego szantażu, przeszkadzające w naszej 
normalnej pracy, nie powtarzały się.

A. Strugacki
B. Strugacki 
członkowie ZP ZSRR
8 listopada 1972 r. (71).

* * *
Kulisy tego wydania są dość tajemnicze. Autorzy twier-
dzili później konsekwentnie, że rękopis przesłał za gra-
nicę jeden łajdak (101). Ale to sprawy nie wyczerpuje. 
O ile bowiem odżegnanie się od udziału we frankfurckim 
druku nie dziwi, to zarówno powierzenie rękopisu „łaj-
dakowi”, jak i zupełna niefrasobliwość emigranckiego 
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wydawnictwa (a zaistnienie tych dwu faktów logicznie 
z wersji Strugackich wynika) są już mniej prawdopodob-
ne195. Wyrządzenie pisarzom tak „niedźwiedziej” przy-
sługi wymagałoby bowiem rzeczywiście niezwyczajnego 
łajdactwa ze strony kuriera, a przede wszystkim grubego 
ryzyka oficyny, która tak postępując, mogłaby utracić 
dobre imię i zyskać opinię niebezpiecznej w środowisku 
radzieckich dysydentów. Może więc bliższe prawdy jest 
mniemanie o równoległym i oczywiście zupełnie przez 
Strugackich akceptowanym przygotowywaniu wydania 
emigracyjnego i druku w ZSRR. Gdyby publikacja emi-
gracyjna nastąpiła niedługo po krajowej – tak jak to było 
w wypadku Bajki o Trójce – książka rozpowszechniana 
byłaby na Zachodzie bez ryzyka dla jej autorów. Ale na 
nieszczęście wydawnictwo krajowe drukowało tak nie-
dołężnie i długo, że wydanie zachodnie wyszło nie po..., 
ale przed (niedoszłym w rezultacie do skutku) krajowym. 
Oczywiście, możliwe są i inne scenariusze wydarzenia.

Cokolwiek się jednak zdarzyło, jest pewne, że Stru-
gaccy znaleźli się w nie lada kłopotach. Druk w emi-
granckim wydawnictwie był zazwyczaj decydującym 
krokiem na drodze ku wyjazdowi, usunięciu ze Związku 
Pisarzy, a nawet procesowi sądowemu. Dzięki zapewne 
przytoczonej nocie wykręcili się rocznym (być może nie-
oficjalnym?) ścisłym zakazem druku i jeszcze jednym 
rokiem, kiedy, przy dalszym (wyjąwszy opublikowaną 
pod sam koniec „okresu kary” i pod pseudonimem ko-
smiczną baśń Ekspedycja do piekła) milczeniu autor-
skiej spółki, Arkadijowi udało się wydrukować w książ-

195 Uwaga Borisa Strugackiego: „Brzydkie łabędzie” poszły na Zachód 
absolutnie bez naszej świadomości i wbrew naszej woli. Jeśli ktoś zapropo-
nowałby nam zrobienie tego, odpowiedzielibyśmy: „W żadnym wypadku”.
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ce japonistyczną rozprawę, oraz – w celach chyba tylko 
zarobkowych – umieścić na łamach prasy aż dwa i to 
buchające socrealistyczną ortodoksją teksty196.

Dopiero w listopadzie 1974 atmosfera wokół pisa-
rzy ociepliła się na tyle, by niezbyt znaczący, a życzliwy 
im (jeszcze przed skandalem wydrukował dwie powieści) 
leningradzki miesięcznik „Aurora” rozpoczął publikację 
Przyjaciela z piekła, a o prawdziwym przełomie w na-
prężonych stosunkach z czasopismami można mówić 
dopiero od momentu powtórnego nawiązania w 1976 r. 
przez Strugackich współpracy z miesięcznikiem „Znani-
je–siła”, ongiś publikującym ich juwenilia.

Natomiast w wydawnictwach do samego końca de-
kady braciom zdecydowanie się nie wiodło. W latach 
siedemdziesiątych, jeśli nie liczyć szczęśliwych wydań 
Przenicowanego świata (1971) i Końca akcji „Arka” 
(1975) w moskiewskim i leningradzkim oddziałach mło-
dzieżowej oficyny „Dietskaja litieratura”, nie ukaże się 
w ZSRR ani jedna ich nowa książka, a ze wznowieniami 
też będzie źle. „Wina” pracujących przecież intensywnie 
pisarzy była tu minimalna. Charakterystyczny wydaje 
się los złożonego w „Młodej Gwardii” zbioru Niespodzie-
wane spotkania, którego produkcję zakończono, zresztą 
po „odgórnych” interwencjach, w roku 1980, tj. w osiem 
lat od dostarczenia maszynopisu197.

Ów wydawniczy pech Strugackich był zresztą po 
części rezultatem innych przyczyn niż gniew obrażonego 
państwowego mecenasa. Po prostu po 1968 roku nad-
szedł moment pozostawienia tak docenianego uprzed-
nio gatunku samemu sobie. Ekipa Breżniewa, aczkol-

196 Por. poz. bibl. 32, 33, 73, 74. 
197 Por. poz. bibl. 102, s. 60. 
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wiek z obietnic osiągnięcia w latach osiemdziesiątych 
komunizmu bynajmniej się nie wycofała, nie była zain-
teresowana kontynuacją chruszczowowskich propagan-
dowych przedsięwzięć, zwłaszcza na tak marginalnym 
odcinku. Generalny skutek wycofania centralnego po-
parcia wyraził się w dwukrotnym w porównaniu z latami 
sześćdziesiątymi spadku ilości wydawanych tytułów SF 
w interesującym nas okresie198. Strugaccy znaleźli się 
w sytuacji tym żałośniejszej, że choć nadal stosunkowo 
łatwo można było wydać fantastykę dla dzieci (w wydaw-
nictwie „Dietskaja litieratura”) i technologiczną (wydaw-
nictwo „Znanije”), a w przyswojeniu dzieł obcojęzycznych 
osiągnięto wręcz postępy, to gdy w 1969 r. zlikwidowano 
dotychczasową redakcję fantastyki naukowej w „Młodej 
Gwardii”, okazało się, że SF ambitniejszej, w której spe-
cjalizowali się bracia, nie ma kto drukować.

Niepozbawione politycznej aury odejście Żemajtisa 
i Klujewej, zastąpienie ich najpierw przez Jurija Mie-
dwiediewa, a później przez Władimira Szczerbakowa 
miało następstwa: z początku ilość tytułów fantastyki 
katastrofalnie spadła – w całej drugiej połowie lat sie-
demdziesiątych wydawnictwo opublikowało ponoć nie-
wiele ponad dziesiątkę pozycji199. Nawet almanach „Fan-

198 Z maksymalnie 60 do najwyżej 30 tytułów rocznie; zob. V. Bugrov, 
V poiskach zavtrašnego dnja (dane bibl. patrz przyp. 55), s. 219. 
199 Por. poz. bibl. 102, s. 60. Historię „fantastycznej” redakcji „Mło-
dej Gwardii” opowiadam tak, jak ją widzą Strugaccy, świadom będąc, 
że „mają z nią na pieńku”. Ich punkt widzenia potwierdzony został jed-
nak i przez inne, wysłuchane przeze mnie opinie, a także niektóre fakty 
(o części z nich będzie jeszcze mowa), jak np. opublikowana w numerze 
z 12 lutego 1988 czasopisma „Knižnoe obozrenie” bibliografia serii „Bi-
blioteka Fantastyki Radzieckiej”, w której wydawnictwo publikuje fanta-
stykę współczesną. W istocie w spisie lat siedemdziesiątych i osiemdzie-
siątych jest sporo nazwisk nieznanych, a dane ilościowe też potwierdzają 
tezę o załamaniu. 
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tastyka” przestał się ukazywać regularnie. Na początku 
zaś dziewiątej dekady, gdy produkcja redakcji osiągnęła 
ilościowy poziom sprzed personalnych rewolucji, okazało 
się, że dotychczasowy garnitur autorów zastąpiono no-
wym. Dodam, że przed kilku laty w kręgach miłośników 
SF upowszechniła się opinia o szowinistycznym, wielko-
ruskim i antysemickim obliczu „Młodej Gwardii”. Jeśli 
jest prawdziwa – a skądinąd wiadomo, że antysemityzm 
tradycyjnie mocny na Ukrainie i w Rosji, po 1967 r. (ze-
rwanie stosunków dyplomatycznych z Izraelem) jeszcze 
wzrósł w siłę – pozwoliłoby to nam spojrzeć na wydawni-
cze nieszczęścia Arkadija i Borisa Natanowiczów jeszcze 
z jednego punktu widzenia.

Na końcu trzeba wspomnieć o czynniku mającym 
w interesującym nas okresie może nie największy – ale 
jednak wpływ na zawodową sytuację Strugackich: na 
tak mocno pomniejszonym i zatłoczonym rynku wydaw-
niczym pojawiła się konkurencja – pisarze debiutujący 
równolegle z braćmi lub niewiele później, którzy jednak 
dopiero w latach siedemdziesiątych zyskują mocniejszą 
pozycją. Myślę o Dymitrze Bilenkinie, Kirze Bułyczowie, 
Siergieju Sniegowie, Władimirze Michajłowie i innych.

* * *
Jako się rzekło, gdzieś na przełomie 1968 i 1969 roku 
Strugaccy postanowili „przycupnąć” i na przykładzie 
klasycznego dla naukowej fantastyki tematu „kontaktu” 
zająć się czymś mniej drażniącym władze. Odpowiednio 
i w ich wypowiedziach teoretycznych termin „naukowa 
fantastyka” (w momencie wchodzenia w okres „burzy 
i naporu” tak gorąco negowany) zostaje przywrócony do 
łask – tym sposobem krystalizują się literaturoznawcze 
poglądy braci aktualne w swym głównym zrębie przy-
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najmniej po okolice 1980 roku. Zrekonstruować je war-
to tym bardziej, że związek programotwórstwa z pisar-
stwem jest u Strugackich dość ścisły. Na przykład jesz-
cze w samym ogniu walki, z początkiem 1967 r. głosili:

W naszych czasach zadanie literatury – jak się nam wy-
daje – polega nie tylko na badaniu typowego człowieka 
w typowych warunkach. Literatura powinna analizować 
typowe społeczeństwa, czyli, w praktyce, rozpatrywać 
całą różnorodność związków między ludźmi, kolektywami 
i tworzoną przez nich „drugą naturą”. Dzisiejszy świat tak 
jest skomplikowany, (...) że literatura wywiązać się może 
z tego zadania jedynie drogą dokonywania pewnych so-
cjologicznych uogólnień, tworząc socjologiczne modele (61). 
A czy wizji z Bajki o Trójce lub Brzydkich łabędzi 

nie dałoby się rozpatrzyć jako groteskowych modeli zwy-
rodniałej biurokracji lub napięć pomiędzy inteligencją 
i dyktaturą?

A więc w ogólności zakładali teraz pisarze – jak 
i w manifestach 1964 i 1965 roku – że zasadniczym 
kryterium fantastyczności dzieła jest wprowadzenie do 
prezentowanego w nim świata elementu „niezwykłego, 
niebywałego, niemożliwego”, oraz że zasadniczym za-
daniem fantastyki jest – jak każdej innej literatury – 
odzwierciedlenie człowieka i świata. Nowością był dal-
szy podział fantastycznej literatury – na rozpatrującą 
związki człowieka i socium „fantastykę realistyczną” 
i badającą stosunki człowieka i przyrody „fantastykę 
naukową”. „Fantastyka realistyczna” miałaby wedle pi-
sarzy towarzyszyć literaturze „normalnej” już u samych 
jej początków. Obie wywodzą się z mitu, tj. pradawnego 
sposobu myślenia łączącego w sobie całokształt wie-
dzy starożytnego człowieka o świecie, i aż do momentu 
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wykrystalizowania sią estetyk realistycznych pozostają 
nierozdzielne. 

Następnie i aż do dzisiaj do „fantastyki realistycznej” 
sięga się na ogół w dwu wypadkach: jeśli dzieło rozpa-
truje klasyczne „wieczne” tematy literatury rozstrzygane 
zazwyczaj środkami realizmu, to jego autor wprowadza 
doń fantastyczność gwoli uzyskania szczególnej emo-
cjonalności, lapidarności, wpływu na odbiorcą – fan-
tastyczność jest więc tutaj środkiem sensu stricto ar-
tystycznym; jeśli natomiast zadaniem utworu ma być 
wejrzenie na stojące przed społeczeństwami dzisiejszy-
mi najnowsze problemy, których „literatura głównego 
potoku”, „mainstreamu” jeszcze nie zdążyła rozpoznać, 
okazuje się, że jedynie fantastyczność jest narzędziem 
pisarskim pozwalającym je penetrować.

Za pomocą chwytu fantastyki – pisali Strugaccy – literatu-
ra realistyczna wzięła się w naszych czasach za proble-
my, które nigdy przed nią nie stały, związane z filozofią 
przyrody, za rozpatrywanie tendencji rozwoju Jej Wyso-
kości Nauki, kontakty z innymi cywilizacjami, cybernety-
zację społeczeństwa, moralne aspekty mieszania się w to, 
co najświętsze w organizmie człowieka, i za jeszcze wiele 
innych aspektów tych stosunków wzajemnych jednostki 
ludzkiej z przyrodą i społeczeństwem, które stały się dzi-
siaj aktualne (67).
W tym drugim wypadku „fantastyka realistyczna” 

staje się literaturą o wielkim znaczeniu, uczącą krytycy-
zmu i odpowiedzialności, uodparniającą społeczeństwo 
przeciw „szokowi przyszłości”. Dalej Strugaccy rozumo-
wali następująco:

„Fantastyka naukowa” na odmianę i w porównaniu 
z „realistyczną” była jedynie krótkim epizodem w historii 



283Przegrupowanie

literatury, jedną ze ściśle określonych postaci fantastyki 
literackiej. Genetycznie ów epizod wiąże się z pisarską 
działalnością Julesa Verne’a i jego następców, a z ogól-
nospołecznego punktu widzenia – z niesłychanym roz-
wojem nauk przyrodniczo–technicznych rozpoczętym 
w połowie XIX stulecia i trwającym do dziś. W miarę 
przygasania tempa „naukowo–technicznej rewolucji” na-
szego wieku podgatunek „naukowej fantastyki” będzie 
zanikać. Jego zadanie polega na popularyzacji odkryć 
i osiągnięć, przeznaczony jest dla młodzieży. Od czasów 
Verne’a zdążyły jednak wyewoluować inne, dzisiaj sto-
sowane w dziełach tego podgatunku, metody populary-
zacji. Zamiast bezpośrednich opisów Arthur C. Clarke 
lub Hal Clement wolą budować wizje światów, których 
kontury w każdym szczególe, wedle zasad naukowego 
myślenia i stanu wiedzy, odpowiadają wyjściowo przyję-
tym np. astronomicznym lub innym założeniom200.

Z teoretycznoliterackiego punktu widzenia wy-
żej przedstawiony pogląd w porównaniu z nierzadkim 
wówczas jeszcze w radzieckiej krytyce bezpłodnym wy-
liczaniem cech „dobrej” i „złej” fantastyki, był wielkim 
postępem. Dostrzegał zróżnicowanie fantastyki, jej ogól-
noświatowy kontekst, a przede wszystkim historyczną 
zmienność jej form, której przy całym swoim „marksi-
zmie” socrealiści dostrzec nie byli zdolni. Z drugiej jed-
nak strony podział na „realistyczną” i „naukową” fanta-
stykę zachowywał charakter normatywny, ponadto pi-
sarze usiłowali tradycyjnie oprzeć go nie tylko na histo-
rycznoliterackich i społeczno–funkcjonalnych, ale i na 
tematycznych dystynkcjach (przy pełnym pominięciu 
formalnych różnic konstrukcji literackich dzieł tu lub tu 

200 Por. poz. bibl. 72. 
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się zaliczających). A przecież zakres tematyczny „czło-
wiek–społeczeństwo” lub „człowiek–przyroda” nie miał 
tu nic do rzeczy. Najwyżej sposób jego ujmowania. Kiedy 
by książka miała być np. o „kosmitach”, to przy prze-
wadze opisów tego fenomenu należałaby do „naukowej”, 
przy przewadze opisu ludzkich nań reakcji – do „reali-
stycznej” rodzaju drugiego, w momencie potraktowania 
go jako czystego uogólnienia lub metafory kondycji ludz-
kiej – do „realistycznej” fantastyki rodzaju pierwszego, 
czyli tej maksymalnie zbliżonej do klasyki.

Ponadto nie doceniono różnicy między dwoma ro-
dzajami „fantastyki realistycznej”.

Trzeba także pamiętać, że teoria miała charakter 
ramowy i że w przeciągu dość długiego czasu zmienia-
ły się w niej szczegóły. Np. pod koniec 1967 r. skłonni 
byli pisarze od mitu – jako prefilozofii przede wszystkim 
przyrody – wywodzić nie „realistyczną”, ale „naukową 
fantastykę” (ta „realistyczna” byłaby możliwa dopiero 
po renesansowych utopiach). Następnie zmienny był 
zestawiany w najrozmaitszych spisach201 katalog tema-
tów, którymi miałyby się oba podgatunki zajmować. Np. 
rezygnują bracia w latach siedemdziesiątych z wymie-
niania „trudności w przejściu od socjalizmu ku komuni-
zmowi” spowodowanych „kapitalistycznymi przeżytkami 
w świadomości”, „mieszczaństwem”, a zaczynają napo-
mykać o ekologii. Również niektóre tematy zostały prze-
sunięte z jednej kategorii do drugiej.

Tak było właśnie z „kosmitami”, o których w dojrzałej 
(z 1980 r.) wersji202 programu mówi się już tylko w kon-
tekście fantastyki „naukowej”. A wszak na przełomie lat 

201 Por. np. poz. bibl. 52, 70 – zwłaszcza ten artykuł jest istotnym źró-
dłem wiedzy o omawianym programie literackim Strugackich. 
202 Por. poz. bibl. 82. 
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sześćdziesiątych i siedemdziesiątych miało być całkiem 
inaczej! W ogóle bardzo uderzającą cechą myślenia pi-
sarzy był wówczas fakt, że niezbyt poważny, klasycznie 
wymieniany wśród ulubionych w naukowej fantastyce 
temat kontaktu z „obcymi” w podziale Strugackich zna-
lazł się tam, gdzie się znalazł, i to jako pełnowartościo-
we, godne literatury „serio” zagadnienie ogólnoludzkie. 
Zachodzi podejrzenie, że tak dowartościowując najbliż-
sze plany203, Strugaccy publicznie ratowali swój pisarski 
i obywatelski honor, słodzili gorycz porażki204.

203 Przypis Władimira Borisowa: W czasie dyskusji z „Ludienami” Boris 
Strugacki zauważał, że temat Kontaktu rozumianego jako zetknięcie się 
zwykłego człowieka z niezwykłym wydarzeniem jest, jego zdaniem, w peł-
ni literackim tematem, kontynuacją wellsowkiej tradycji (op. cit. s. 656). 
204 Uwaga Borisa Strugackiego: No nie, to zbyt ostro powiedziane. W rze-
czy samej tematyka kosmiczna, jak i w ogóle wszystkie tematy ściśle fan-
tastyczne, którymi zajmowali się Strugaccy – były interesujące same przez 
się. Istnieje szeroka społeczność, która interesuje się tymi tematami. Stru-
gaccy do tej społeczności się zaliczali. Rozum we Wszechświecie, kosmiczni 
przybysze, cuda parapsychologii, potwór z Loch Ness, rozumne głowonogi 
– wszystko to są, ze swojej istoty, bardzo ciekawe i atrakcyjne tematy. Stru-
gaccy bynajmniej nie zamierzali z nich rezygnować.
A co do tego, czy tym „osładzaliśmy pigułkę” – czy jak tam jest powie-
dziane – to nie, były to zajęcia po prostu nie gorsze niż inne. Było to dla 
nas ciekawe, kontynuowaliśmy wellsowskie tradycje, zderzaliśmy zwy-
kłego człowieka z niezwykłymi okolicznościami. To jak najbardziej li-
teracki temat. Kajtoch nie ma racji. Gdyby nie uznać tych tematów za 
literackie – trzeba by całego, wczesnego Wellsa w ogóle wykreślić z li-
teratury, co byłoby straszną niesprawiedliwością. W dziewięćdziesięciu 
procentach Lema trzeba by wykreślić z literatury. W dziewięćdziesięciu, 
a może i w dziewięćdziesięciu pięciu. Wiem, że Polacy Lema nie lubią. 
Nie wiem dlaczego. A może właśnie... Ci Polacy, z którymi rozmawiałem, 
nie lubili Lema właśnie dlatego, że Lem uciekał w kosmos, w cybernetykę 
w tym czasie, gdy wojska okupacyjne stacjonowały nad Wisłą. Ale żeby 
go wykreślać? Można tak lub inaczej się do Lema odnosić, ale żeby go 
wykreślać z literatury – to już, proszę wybaczyć, za dużo. I tylko dlatego, 
że on zajmował się jakoby nieliterackimi problemami. Tak więc tu zgo-
dzić się nie mogę.
Oczywiście, to były dla nas sprawy „numer dwa”. Oczywiście, gdybyśmy 
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Postulowany sposób ujmowania kwestii wyłuszczo-
no w swego rodzaju manifeście nowych zainteresowań 
– wstępie do opublikowanej w 1968 r. w serii „Fantasty-
ka Zagraniczna” (z wydawnictwem „Mir” bracia nawią-
zali stałą współpracę jako krytycy i tłumacze) powieści 
Z kwiecia powstaniesz Clifforda D. Simaka. W pewnym 
miejscu przeprowadza się tam następujące rozumowa-
nie: – Już dzisiaj moglibyśmy wysłać w kosmos wiado-
mość o swoim istnieniu. Warto czy nie warto?

Z jednej strony kontakt z cudzą, wysoko rozwiniętą cywi-
lizacją w wypadku ustanowienia regularnych stosunków 
oznaczać będzie, jak by się zdawało, nowy wzlot ziemskiej 
naukowo–technicznej myśli. Może partnerzy nasi nauczą 
nas międzygwiezdnych przelotów i cywilizacja ziemska, 
jednym skokiem przestąpiwszy całą epokę, przekształci 
się w kosmiczną? (...)

Ale z drugiej strony odpowiedź na to pytanie nie jest 
znów tak prosta. Prawdopodobieństwo spotkania z cywili-
zacją właśnie ziemskiego typu i na dodatek będącą na po-
ziomie rozwoju niezbyt różniącym się od naszego, jest zni-
kome. (...) Tak że gdyby ktoś rzeczywiście odpowiedział na 
nasze sygnały, to prawie na pewno będzie to niewyobra-
żalnie daleko nas wyprzedzająca cywilizacja ziemskiego 
typu albo cywilizacja niehumanoidalna posługująca się 
podobną nam technologią, lecz niezmiernie różna od nas 
psychicznie. W pierwszym przypadku po prostu okażemy 
się niezdolni do wymiany informacji. Nie damy rady nawet 
jej odebrać, tak jak by nie mógł troglodyta odebrać od nas 

mieli możliwość – tak jak dzisiaj – by pisać o wszystkim, o czym się chce, 
pisalibyśmy nie o kosmicznych przybyszach, nie o Wędrowcach byśmy 
pisali. Raczej o czymś całkiem innym.
[W.K.: Ta uwaga Borisa Strugackiego stałą się przyczyną napisania przeze 
mnie krótkiej polemiki: Czy Polacy lubią Lema – patrz Dodatek].
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zasad budowy atomowego reaktora. W drugim wypadku 
położenie byłoby jeszcze bardziej beznadziejne, a może 
i niebezpieczne. W najlepszym wypadku moglibyśmy być 
interesujący dla siebie nawzajem z punktu widzenia po-
równawczej zoologii (66, 7–8).
Dalej pisali Strugaccy jeszcze o politycznych i psy-

chologicznych trudnościach, kończąc na ulubionej wąt-
pliwości co do sensu otrzymywania w prezencie gotowej 
wiedzy, jak również gotowości ludzkości do wykorzysta-
nia podarunku. Zaznaczali następnie, że konsekwentne 
i z uwzględnieniem całego skomplikowania zaprezento-
wanie nawet tak, póki co, odległego od życia tematu ma 
wielką wartość pedagogiczną, bo uczy dzisiejszego od-
biorcę sposobu myślenia niestereotypowego, bardziej od-
powiadającego warunkom współczesności, przeciwdzia-
ła drastycznie się przejawiającemu w naszych czasach 
opóźnianiu się społecznej świadomości coraz mniej przy-
stosowanej do wybuchowo rozwijającej się technologii.

A więc odważnym myślowo, niestereotypowym roz-
patrywaniem oderwanych, od życia dalekich kwestii 
chcieli Strugaccy rozbudzać umysły. Nowy program 
miał być innym wypełnianiem tychże ambicji pełnienia 
funkcji nauczycieli krytycznego myślenia, które żywili, 
pisząc otwarcie oskarżycielskie dzieła. Zmienić by się 
miało jedynie narzędzie.

Czy to było jedynie złudne poprawianie samopoczu-
cia? Przed odpowiedzią napomknę, że nawet jeśli tak, 
to istniały zjawiska takim ułudom sprzyjające. Przede 
wszystkim, i o dziwo, nawet zagadnieniom „stosunków 
międzyplanetarnych” przypisywano w ZSRR polityczne 
sensy, jak o tym świadczyła polemika205, którą z wyżej 

205 Por. poz. bibl. 66 – Posleslovie k predisloviju. 
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cytowanym tekstem podjął znany nam już Jurij Ko-
tlar. Jesienią 1969, podczas ostrej nagonki na braci 
nie omieszkał zgłosić pretensji, że rozważania o trudno-
ściach w porozumieniu się humanoidalnych cywilizacji 
będących na różnych poziomach rozwoju są zawoalowa-
nym atakiem na radziecką dyplomację – ZSRR pomaga 
wszak z powodzeniem np. Mongolii, a ona i może przyjąć 
pomoc, i nic jej to nie szkodzi. Żywa jeszcze była w ra-
dzieckiej ideologii tradycja spojrzenia na nauki przy-
rodnicze z punktu widzenia ich zgodności z systemem 
niby–marksistowskich dogmatów (casus: genetyka) uży-
tecznych w bieżącej politycznej walce partyjnego kierow-
nictwa. Tenże Kotlar zaatakował samo pojęcie „rozum 
niehumanoidalny”, dowodząc, że przeczy materializmo-
wi dialektycznemu, bo skoro prawa przez tę filozofię 
ustalone są powszechne dla całego Uniwersum, a życie 
na Ziemi wedle nich powstawało i ewoluowało z określo-
nym skutkiem – to dlaczego miałoby być kategorialnie, 
jakościowo inaczej na innych planetach.

Taka argumentacja była na porządku dziennym 
w dyskusjach, które trwały w publicystyce radzieckiej 
jeszcze na samym początku lat sześćdziesiątych (w do-
datku zwolennikiem człekokształtności innych kosmicz-
nych inteligencji był Jefremow, uznany w pewnym mo-
mencie za fantastę wzorowo i jedynie marksistowskie-
go). Przełom w spojrzeniu na nauki przyrodnicze zaszedł 
był niewiele później. Przy okazji relacjonowania znanych 
nam już dyskusji o naukowej fantastyce tak go wspomi-
nał Guriewicz:

 Do pewnego momentu literacki spór toczył się na płasz-
czyźnie: „będzie czy nie będzie”. Zwolennicy „dalekiego ce-
lownika” tworzyli marzenia, zwolennicy zaś „bliskiego...” 
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zapewniali, że tym marzeniom brak podstaw. Z początku 
spór toczył się między literatami, potem dołączyli ostrożni 
specjaliści, zapewniając, że nic a nic z tych marzeń nie wyj-
dzie, że życia ludzkiego poza granicę 150 lat przedłużyć 
się nie da, że niemożliwe jest latanie poza granice Układu 
Słonecznego, że rozumnych maszyn być nie może... itd.

I oto w końcu 1962 roku występuje akademik Sobolew 
i pisze, że istota rozumna może być jakakolwiek, nawet 
podobna do pleśni, a maszyna stać się może mądrzejsza 
niż człowiek. (...) O możliwościach prawie nieograniczonej 
nieśmiertelności piszą akademicy: Kupriewicz i Cunhanc, 
doktor nauk Szkłowski rozważa granice kosmicznych cy-
wilizacji i wypowiada myśl o tym, że księżyce Marsa są 
sztuczne206.
W niespełna rok po „futurologicznym”, XXII Zjeździe 

KPZR na inteligenta radzieckiego zwala się więc nagle 
cała lawina artykułów i książek207 z pracą I. S. Szkłow-
skiego pt. Kosmos, życie, rozum (Moskwa 1962) na czele, 
mająca uświadomić bieżące osiągnięcia nauki i techniki 
– ale na przełomie dekad coś jeszcze ze starego, stali-
nowskiego, dogmatycznego traktowania nauki pozosta-
ło, jak o tym najlepiej świadczy polemika Kotlara. Na 
tym konserwatywnym publicyście owa lawina w ogóle 
nie wywarła wrażenia.

* * *
O tym, czy związane z nową tematyką nadzieje Stru-
gackich się spełniły, przekonamy się w trakcie anali-
zy utworów. Przed przystąpieniem do niej chciałbym 

206 Georgij Gurevič, Karta strany fantazij, Moskva 1967, wyd. „Iskusst-
vo”, ss. 182 – tu: s. 170. 
207 Wiele pozycji wymienia Adolf Urban w przypisach do esejów o ra-
dzieckich pisarzach SF, które składają się na książkę Fantastika i naš mir 
(dane bibl. – przyp. 55); s. 247–253. 
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jeszcze wspomnieć o charakterystycznych dla lat sie-
demdziesiątych zmianach w myśleniu o naukowej 
fantastyce. Pokrótce tylko, albowiem nie mają one 
wielkiego znaczenia dla formowania się poglądów doj-
rzałych już przecież pisarzy – sporządzenie zaś szcze-
gółowej mapy poglądów fantastoznawców wtedy pu-
blikujących, poglądów mniej poddawanych ciśnieniu 
propagandowych akcji, więc różnorodniejszych i sa-
modzielniejszych, niż dotychczas bywało, wymagałoby 
odrębnych badań.

Zaznaczam jedynie, że to dziesięciolecie i począ-
tek następnego upamiętniają się zwłaszcza utratą tak 
żywego przedtem zainteresowania dla wpasowywania 
naukowej fantastyki w ramy norm socjalistycznego re-
alizmu. Krytyka z reguły konstatuje odejście pisarzy 
od tematów utopijnych, niespełnienie się niedawnych 
nadziei na kontynuację wizji Jefremowa. Miałby nato-
miast nastąpić tryumf tzw. „powieści–ostrzeżenia”. Tyl-
ko że teraz znany już przedtem termin traci swą lite-
raturoznawczą określoność, staje się „workiem”, gdzie 
wrzuca się wszystko. Np. A. Urban uważał, iż w odróż-
nieniu od antyutopii zajmującej się zwykle aspektami 
socjalnymi powieść–ostrzeżenie stawia sobie zadania 
o wiele bardziej różnorodne, budując biologiczne i spo-
łeczne modele, analizując niezwykłe technologiczne oso-
bliwości, z którymi mogą się zetknąć ludzie, i możliwe 
ich skutki dla społeczeństw, uogólniał temat gatunku 
w formule: spotkanie z nieznanym, nieoczekiwanym, 
dziwnym208, zaliczając doń na przykład Solaris Lema. 
T. Czernyszowa określa „powieść–ostrzeżenie” jako 
eksperymentatorską, umowną konstrukcję powstałą 

208 Ibid., s. 99 i 98. 
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na podstawie już ukształtowanego systemu fantastycz-
nych obrazów i percypowaną na jego tle209 (czyli daje 
definicję podobną do przyjętej przeze mnie definicji SF 
w ścisłym znaczeniu).

Owa kariera dość jeszcze nowego a nieprecyzyjne-
go pojęcia oraz mniej więcej od 1975 r. nagminnie po-
wtarzające się narzekania na „kryzys fantastyki”, który 
miałby polegać na „wyczerpaniu się” rezerwuaru nauko-
wych tematów i rozpoczęciu powszechnego powielania 
fantastycznonaukowych pomysłów, wydają się jednymi 
z wyraźnych oznak zakończenia w rosyjskiej i radziec-
kiej literaturze procesu wykształcania się konwencji SF, 
podobnie jak się to stało jakieś trzydzieści, czterdzieści 
lat wcześniej w piśmiennictwie anglo–amerykańskim. 
Jak zauważa Czernyszowa – badacz poważny, na euro-
pejskim, światowym poziomie – 

stworzony już został nowy mitologiczny obraz świata, 
a jednocześnie nowy system fantastycznych obrazów, 
nowy ich „arsenał”, nowa baza dla artystycznej konwen-
cji. Na tej trudnej pracy zeszły mitotwórcze „dzieciństwo” 
i „młodość” naukowej fantastyki, zakończył się pierwszy 
krąg jej rozwoju210.

209 T. Černyševa, Priroda fantastiki, op. cit., s. 301. 
210 Ibid., s. 298. Uwaga: – oczywiście „mit” jest dla Czernyszowej poję-
ciem poznawczym, podobnie jak dla Strugackich. Oznacza „przednau-
kową wiedzę” – jeśli idzie o czasy dawne, lub też krążące w szerokich 
kręgach społeczeństwa stereotypy, popularne odbicia i uproszczenia 
dorobku nauki – w czasach niedawnych i współcześnie. Zwracam na 
to wszystko uwagę, jako że istnieją jeszcze inne – niż poznawcze – 
rozumienia mitu, a po drugie dlatego, że z „mitologiczną” koncepcją 
Czernyszowej mieli się Strugaccy okazję zaznajomić już w 1972 roku. 
(Por. T. Černyševa, Naučnaja fantastika i sovremennoe mifotvorčestvo, 
w: „Fantastika 1972 god”, Moskva 1972, wyd. „Molodaja gvardija”, s. 
288–301, lub przekład polski Teresy Marciniszyn–Kędzierskiej: Tatiana 
Czernyszowa, Mit i fantastyka, w: Spór o SF. Antologia szkiców i esejów 
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W naszej terminologii powiedzielibyśmy: zaszła zmia-
na gatunkowej postaci fantastycznej literatury, na miej-
sce socjologicznej i technologicznej utopii przychodzi SF.

Ten moment sprawił radzieckim literaturoznawcom 
i krytykom jeszcze jeden, bardzo poważny kłopot. Litera-
tura SF ze swej istoty gatunku posługującego się ogra-
niczonym katalogiem motywów i schematów (niegdyś 
ambitnie wypracowywanych), jest literaturą popularną, 
rozrywkową. A do zjawiska tego rodzaju w latach sie-
demdziesiątych u naszych sąsiadów w ogóle nie umiano 
podejść. Zauważmy, że wszystkie dotychczasowe teorie 
fantastyki spierały się zasadniczo, czy ma ona pełnić 
swe poznawcze funkcje bezpośrednio (socrealistyczni 
ortodoksi), czy pośrednio (m.in. Strugaccy) – wchodząc 
przy tym na teren innych gatunków. Ale sama zasada 
przynoszenia przez gatunek określonego kwantum no-
wej, oryginalnej wiedzy pozostała niewzruszona. Więcej 
– pojęcie nieporównywalnej z wysokoartystyczną i psy-
chologiczną twórczością literatury popularnej, będącej 
w innym socjologicznym obiegu, literatury, która nie jest 
„gorszą” odmianą, a czymś innym, jest głęboko obce ta-
ine’owsko–marksistowskiej tradycji radzieckiego i rosyj-
skiego myślenia o literaturze. Mimo to jednak, gdy po-
tok utworów albo czysto rozrywkowych, albo mających 
jedynie niewielkie wartości poznawcze ruszył szerzej211, 
krytycy kręgu SF musieli jakoś „zjeść tę żabę”.

o science fiction, wybór: Ryszard Handke, Lech Jęczmyk, Barbara Okól-
ska, Poznań 1989, Wydawnictwo Poznańskie, s. 213–223). 
211 W 1983 roku pewna miłośniczka gatunku, działaczka klubu „fanów” 
narzekała:
W ostatnich czasach, nie wiadomo dlaczego wpada w ręce coraz więcej 
powieści i opowiadań, o których można powiedzieć, że nie są ani dla ro-
zumu, ani dla serca... Osądźcie sami:
...Idzie tajgą czwórka naszych współczesnych. Napotykają ślad kosmicz-
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Że próbowali – świadczy drugi wątek ówczesnych 
rozważań: nawiązujące poniekąd do dawnych tradycji 

nej cywilizacji, przeistaczają się raz w dalekich przodków, drugi raz w ko-
smitów. Morał? – Że życie jest życiem, a ludzie ludźmi. (...)
...Ludzie oddali kosmitom dzieci na wychowanie. Gdy wróciły, ludzkość 
– zmądrzawszy – doszła do wniosku, że powinna swoje dzieci wychowy-
wać sama.
 ...Kosmiczny as mknie na nieznaną planetę w pogoni za synem–narwań-
cem, który tam uciekł. Na miejscu, wśród niebezpieczeństw, w końcu poj-
muje, jak trzeba być cierpliwym i dobrym; jak bardzo dzieci potrzebują 
ojcowskiej uwagi (cyt. dyskusja Kakie zvezdy svetjat fantastike – patrz 
poz. bibl. 89).
Miłośniczka – o ile wiem – ma rację. Wielu utworów radzieckiej SF lat 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych po prostu czytać się nie da – tak 
nudne komunały prawią (chyba że rzeczywiście starają się obok tego 
o sensacyjną, rozrywkową akcję – o co jednak w literaturze ZSRR nigdy 
nie było łatwo). Brzmi to paradoksalnie, ale sądzę, iż właśnie tchnienie 
nudy jest dowodem, że fantastyka ta stała się już bez reszty literaturą 
popularną. A oto dlaczego:
Vera Graaf w książce Homo futurus (dane bibl. – przyp. 176) celnie okre-
śliła literaturę popularną jako – między innymi – pisaną dla czytelnika 
pragnącego jedynie rozrywki i utwierdzenia się przy tym w swoich na-
wykach myślowych (cyt. s. 46). Zostawmy na boku rozrywkę... i wyjdzie 
na to, że literatura popularna ma – pod wzglądem swych poznawczych 
walorów – tę cechę, że nie przynosi wiedzy nowej, a tylko prawdy znane 
szerokiemu odbiorcy. Mogą to być chyba prawdy z różnych dziedzin. Je-
śli z dziedziny moralności – będą właśnie takimi komunałami, jak wyżej 
wymieniane.
Dlaczego radziecka popularna SF jako swoją dziedziną wybrała akurat 
teraz moralność? Wzięła chyba przykład z literatury „artystycznej”, 
w której w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych wielką rolę od-
grywa nurt tzw. „niepokoju moralnego”, którego dzieła mówią o pew-
nych prawdach ogólnoludzkich. Wspomina się nawet o nowoczesnym 
sentymentalizmie rosyjskim (np. Wasilij Biełow, Wiktor Astafiew, Wa-
lentin Rasputin) propagującym szczególną prostotę moralną. Literatura 
popularna starała sią o to samo – na swoim intelektualnym poziomie, 
a wbrew swemu gatunkowemu przeznaczeniu. Nie jest do nauczania. 
(Por. Stanisław Poręba, Drogi rozwoju porewolucyjnej prozy rosyjskiej. 
Kierunki i prądy literackie, Katowice 1981, Prace Naukowe Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, nr 460, ss. 176; tu rozdz. VI – Nurt sentymental-
nej proweniencji?, s. 116–130). 
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„walki ze schematyzmem” rozmyślania o konieczności 
i warunkach osiągnięcia przez bohaterów fantastyki peł-
noprawnej osobowości, co miałoby podnieść gatunek na 
wyższy stopień artyzmu. Przykładowo J. Smiełkow – po-
dając notabene jako jedyny pozytywny przykład z lite-
ratury radzieckiej Piknik na skraju drogi – uważał, że 
warunkiem emancypacji naukowej fantastyki jest nie 
tylko ujmowanie bohaterów utworów w całokształcie 
ich związków ze społeczeństwem, ale również obecność 
w dziełach problematyki moralnej: bohater–osobowość 
pojawia się w fantastyce wówczas, gdy społeczne pro-
blemy, które przed nim stają, nabierają dobrze widocz-
nego charakteru etycznego212. Inną pospolitą próbą prze-
konywania innych i siebie samych, że widoczna w SF 
ubogość ludzkich treści nie jest demonstracją szczególnej 
zasady, lecz nieszczęściem książek, których dotyczy213, 
było (jak to Strugaccy zrobili) wyodrębnienie dwu fanta-
styk214: technologicznej, ułatwionej – oraz będącej „nor-
malną” psychologiczną i społeczną literaturą, fantastyki 
wysokoartystycznej, w której nurcie, jak miano nadzieję, 
radziecka SF się utrzyma.

Dopiero w połowie lat osiemdziesiątych, z ukaza-
niem się pracy Magiczne i bajeczne korzenie naukowej 
fantastyki E. M. Niejołowa, który – wykorzystując myśl 
literaturoznawczą Władimira Proppa – wpadł na ślad 
ścisłych formalnych związków SF z baśnią215 i zasadni-

212 J. S. Smelkov, Fantastika – o čem ona? (dane – przyp. 55), s. 36. 
213 A. Urban, op. cit., s. 158. 
214 Koncepcją tego rodzaju wysuwała również kiedyś T Czernyszowa. 
(Zob. T. Černyševa, Čelovek i sreda v sovremennoj naučno–fantastiče-
skoj literature, w: „Fantastika 1968 god”, Moskva 1968, wyd. „Molodaja 
gvardija”, s. 299–319). 
215 Z pokrewieństwa ludowej baśni i naukowej fantastyki, rzecz jasna, 
dawno sobie w ZSRR sprawę zdawano – jednak gardzący badaniami for-
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czych różnic między tymi dwoma gatunkami a psycho-
logiczną prozą, przed radziecką teorią literatury otwarła 
się możliwość stworzenia jednolitej teorii prozy popular-
nej, która dowiodłaby daremności (i bezsensu) marzeń 
o psychologizacji SF, kryminału itd. i ich awansie do 
kręgów literatury wysokiej.

Wspominane i cytowane w mojej książce monogra-
fie Czernyszowej i Niejołowa, dzięki którym to pracom 
poziom wiedzy o fantastyce literackiej i jej gatunkach 
nie odbiega dziś w Rosji od światowego, ukazały się nie-
dawno. Ale lata siedemdziesiąte były ku nim niezbęd-
nym przygotowaniem. Sprzyjało późniejszej poważnej 
refleksji obniżenie temperatury sporów i to, że po ide-
ologach i krytykach literackich nareszcie przystąpili do 
prac zawodowi filologowie. W 1970 r. wyszła monografia 
A. F. Britikowa Rosyjska i radziecka powieść fantastycz-
nonaukowa, wydana pod auspicjami Akademii Nauk 
ZSRR. Również korzystałem z niej często, choć ma tę 
zasadniczą wadę, że socrealista Britikow na ogół, na-
wet polemicznie, nie relacjonował poglądów innych niż 
ze swoimi tożsame (aby ich nie propagować) i wystrzegał 
się analiz „źle widzianych” pozycji. Ale jednak monogra-
fia ta zgromadziła olbrzymią bibliografię i uzmysłowiła 
kilkudziesięcioletni dorobek gatunku w literaturze ro-
syjskiej. Z kolei tradycje światowej literatury fantastycz-
nej ukazała książka J. Kagarlickiego Co to jest fantasty-
ka naukowa?216. Dalej też zaszedł proces zaznajamiania 

my socrealiści istotę podobieństwa tych gatunków upatrywali w „marze-
niu o społecznej sprawiedliwości” w baśni i „marzeniu o komunistycznej 
przyszłości” w SF. Baśń była dla nich pierwszą formą społecznej utopii. 
216 Julij Kagarlickij, Čto takoe fantastika?, Moskva 1974, wyd. „Chudo-
žestvennaja literatura”; wyd. polskie: Co to jest fantastyka naukowa?, 
przeł. Krzysztof W. Malinowski, Warszawa 1977, „Iskry”, s. 508. 
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się publiczności radzieckiej ze współczesną i klasyczną 
fantastyką zachodnią (nawet – epizodycznie – z utwo-
rami „fantasy” i „weird fiction”). I on może zdecydował 
o późniejszym odchodzeniu myślenia o literaturze fanta-
stycznej od socrealistycznych dogmatów. Trudno byłoby 
naukowcom i krytykom patrzeć wyłącznie przez socre-
alistyczne okulary na normalnie w księgarniach dostęp-
ne dzieła, wedle całkiem innych recept napisane.

* * *
Wróćmy ku przedmowie do książki Clifforda Simaka. 
Po przedstawieniu cytowanych wątpliwości tyczących 
natury ewentualnych kosmitów i sensu podjęcia próby 
nawiązania z nimi kontaktu, następuje dość niespodzie-
wany zwrot:

Więc mimo wszystko posyłać czy nie posyłać? Nie... nie 
mieliśmy zamiaru odpowiadać na to pytanie. Chcieliśmy 
tylko zilustrować złożoność kosmicznego problemu i gwoli 
pełni ilustracji zadaliśmy sobie kilka dodatkowych pytań. 
Jeśliby kosmici nauczyli ludzkość międzygwiezdnych prze-
lotów, to z czym polecieliby na Syriusza lub Aldebarana 
neonaziści i hunwejbini? Jeśliby laboratoria agresywnych 
państw opanowały zasady dowolnej przebudowy człowie-
czego organizmu, to jak by je wykorzystały?

Być może, przeczytawszy te słowa, nieprzekonany czy-
telnik jedynie się uśmiechnie. Problem kontaktu wyda mu 
się śmiechu wart, nie do porównania z problemem na przy-
kład rozbrojenia lub przestępczości dziecięcej. I jeśli tema-
tem powieści „Z kwiecia powstaniesz” jest rzeczywiście 
Kontakt, to powieść jest po prostu rozrywkowa. (...)

Wydaje się nam, że problem Kontaktu jest szczególnym 
wypadkiem ilustrującym szerszy, prawdziwie kardynal-
ny problem istniejącej w dzisiejszym świecie przepaści 
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pomiędzy szybkim rozwojem technologii a pozostającym 
zań w tyle burżuazyjnym światopoglądem. Oto – naszym 
zdaniem – dlaczego wywołane powszechnością atawi-
stycznego socjalnie sposobu myślenia trudności w kwestii 
Kontaktu sensownie wydaje się rozpatrywać w jednym 
rzędzie z trudnościami w kwestii rozbrojenia (wywołanymi 
przez wiekowe atawistyczne socjalnie obawy i pragnienia 
określonych klas) i z trudnościami związanymi z przestęp-
czością dzieci (skutku wiekowej, atawistycznej socjalnie 
pogardy wobec duchowego świata podrostków). Trudności 
te, jak i liczne inne, najlepiej byłoby rozwiązywać w rezul-
tacie umocnienia się i pełnego zwycięstwa w całej masie 
ludzkości nowego, komunistycznego sposobu myślenia.

Jesteśmy przekonani, że rewizję filozoficznych, spo-
łecznych i moralnych pojęć należy przygotowywać powoli, 
ze stale wzrastającą aktywnością. Nie pozwalać psychi-
ce masowej na pozostawanie tak daleko w tyle za gigan-
tycznymi przemianami zachodzącymi w świecie. Potrze-
ba wszystkie wysiłki społeczeństwa zjednoczyć w dziele 
wychowania Człowieka Jutra, Człowieka Kosmicznego, 
Człowieka Komunistycznego. W ogromnej większości kra-
jów świata wychowanie młodego pokolenia znajduje się 
na poziomie wieku dziewiętnastego. Ten stary system 
wychowawczy ma na celu zwłaszcza i przede wszyst-
kim przygotowanie dla społeczeństwa wykwalifikowane-
go uczestnika procesu produkcji. Wszystkie inne potencje 
człowieczego mózgu znajdują się praktycznie poza zainte-
resowaniami tego systemu. Niewykorzystywanie tych po-
tencji w rezultacie pociąga za sobą niezdolność indywidu-
um do percepcji gigantycznie komplikującego się świata, 
do powiązania ze sobą pojęć i przejawów niełączących się 
w sposób dostępny prymitywnej psychologii (...). Jednako-
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woż niewykorzystane potencje pozostają skrytą realnością 
ludzkiego mózgu – i w tym gwarancja przyszłego rozwoju 
ludzkości. Wprawić te potencje w ruch (...) – oto cele i treści 
gigantycznej rewolucji ducha, która następuje za rewolucją 
społeczną wprowadzającą zgodność sposobu produkcji ze 
sposobem podziału.

Rewolucja ta, naszym zdaniem, obok innych istotnych 
zmian społecznych powinna się stać głównym zadaniem 
ludzkości w najbliższej epoce. Jest ono ogromne. (...) Jest 
ono obiektem troski całych rządów, wielkich psychologów 
i pedagogów, najbardziej utalentowanych administratorów. 
Niemniej w wychowaniu człowieka wielka jest rola literatu-
ry. Oczywiście, niemądrze jest pojmować tę tezę w sposób 
uproszczony, źe przeczytawszy dobrą książkę zły, ciemny 
(...) hunwejbin czy neonazista zdolny będzie „z miejsca” 
przemienić się w szlachetnego bojownika–intelektualistę. 
Nie – mowa o zmasowanym, długotrwałym oddziaływaniu 
dobrej literatury na społeczną psychikę, (...) o zdolności lite-
ratury do podciągania przestarzałego, masowego światopo-
glądu do poziomu światopoglądu nowoczesnego, kosmicz-
nego, komunistycznego – odpowiadającemu stopniowi tech-
nologicznego i socjalnego postępu (66, 9–11).
Według Strugackich, Simak – opowiadając o niespo-

dziewanym spotkaniu amerykańskiej mieściny z Cudem 
(istotami z „innej przestrzeni”) i demonstrując skutki 
kompletnego nieprzygotowania i prowincjuszy, i wyż-
szych kręgów wojskowo–administracyjnych USA na taki 
Cud oraz cały anachronizm tamtejszego myślenia – staje 
się mimowolnie orędownikiem postulowanej przez nich 
(tzn. Strugackich) rewolucji.

Tak... Strugaccy wysunęli bardzo ambitny program, 
mieli nadzieję, że mimo wszystko niewiele się zmieni, że 
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– tak jak dotąd – wstrząsać będą umysłem czytelnika. 
Może tylko w sposób bardziej pośredni. Ba! Twórczość 
przyszła tym bardziej zdawać im się mogła prostym 
przedłużeniem poprzedniej, że jeśliby na tę ostatnią spo-
glądać przez pryzmat tez zacytowanych wyżej, bez trudu 
dostrzec by można, że temat ujawniającego anachronizm 
myślenia, paradoksalnego spotkania z Cudem od dawna 
zadomowił się w ich książkach: Z Cudem w postaci nie-
zmiernego potanienia dóbr materialnych nie poradzili 
sobie mieszkańcy Krainy Głupców (a propos: rozważa-
nia o nieefektywności dziewiętnastowiecznego systemu 
wychowawczego wiódł już Żylin), ze złym Cudem spo-
tkali się Kandyd i Pierec, na Cud „Kontaktu” zareagował, 
jak zareagował, nauczyciel z Drugiego najazdu Marsjan. 

Zauważmy również, że zjawiska dotąd przez naszych 
autorów atakowane, czyli: pogarda dla wiedzy i jej nosi-
cieli, dyktatura biurokratycznej tępoty, praktykowanie 
hasła „cel uświęca środki” wyrażające się w braku po-
szanowania podstawowych wartości moralnych, fana-
tyzm – wszystkie można zinterpretować jako postacie 
„opóźniania się świadomości za bytem”, zachowania ar-
chaiczne, instynktowne, swoiste atawizmowi „człowieka 
niewychowanego”. Były to więc – przynajmniej z teore-
tyczno–socjologicznego punktu widzenia – zjawiska tej 
samej klasy, co niechęć do rozbrojenia, przestępczość 
dziecięca i (jeśli nie brać pod uwagę tego, że jeszcze nie 
zaistniał) nieudany z powodu niedojrzałości człowie-
czeństwa kontakt z przybyszami z kosmosu.

Sądzę jednak, że w sprawach efektywności oddzia-
ływania literatury na odbiorcę, jej estetycznej i społecz-
nej wartości decyduje nie teoretyczno–socjologiczny, ale 
życiowy punkt widzenia. Wydrukowana w 1970 roku 
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w „Junosti” Sprawa zabójstwa (historia o tym, jak przy-
byli do nas kosmici, zamiast nawiązać stosunki z na-
ukowcami i rządami, dostali się w łapy gangsterów 
i w końcu zginęli, bo uparty inspektor policji nie wyobra-
żał sobie innego podejścia do nich niż jak do zwykłych 
przestępców) oraz następne utwory tych lat poświęcone 
spotkaniom „maluczkich” z czymś ich przerastającym 
nie mogły być dziełami równie istotnymi jak poprzednie. 
Dlatego że w przeciwieństwie do nich były opowieścia-
mi tylko o nieprzygotowaniu do Kontaktu, a więc o pro-
blemie – owszem – istotnym, ale nic nas nie obchodzą-
cym. Problemie, któremu można by co prawda wyszukać 
w świecie współczesnym niezmiernie ważne i dotkliwie 
nas trapiące paralele – ale nie o tych paralelach.

Spotkanie z Cudem w Drapieżności naszego wieku 
było równocześnie ostrzeżeniem przed antyinteligencką 
polityką władz. Spotkanie Kandyda z „leśnymi czarodziej-
kami” naprowadzało czytelnika na rozmyślania o nad-
zwyczaj istotnym dla radzieckiej historii i współczesności 
problemie etycznym. Przygoda Piereca i pamiętnik Apol-
lona przestrzegały, czym się kończą kompromisy ze złem 
takiego rodzaju, jakie czytelnik Ślimaka na zboczu i Dru-
giego najazdu... wokół siebie obserwował, i orężem satyry 
wyszydzały tych, co już na kompromis poszli. Urlopowe 
spotkanie inspektora Glebskiego z kosmitami było, czym 
było, i niczym więcej, „drugiego dna” nie miało. Przy do-
brej woli dałoby się je odczytać jako przypowieść ilustru-
jącą ogólną etyczną tezę: „Trzeba myśleć krytycznie, jeśli 
chce się mieć spokojne sumienie” – ale wykłady, nawet 
pożytecznych, tez też nie są w literaturze niczym porywa-
jącym i dogłębnie ciekawym. Nadzieje Strugackich mu-
siały się okazać zasadniczo złudne.



301Przegrupowanie

* * *
Wszystkie interesujące nas teraz utwory: Sprawa zabój-
stwa (pisany ok. 1969), Koniec akcji „Arka” (pisany ok. 
1970?), Przyjaciel z piekła (drukowany 1974), Piknik na 
skraju drogi (pisany ok. 1971?)217 prezentowały różne 
warianty spotkania anachronicznego człowieka z czymś 
niemieszczącym mu się w głowie, wszystkie opierały się 
na fantastycznonaukowym motywie Kontaktu i każdy 
stał przed identycznymi problemami: jak zaintereso-
wać sobą czytelnika, jak wstrząsnąć nim intelektual-
nie i zmusić przez to do myślenia zbieżnego z nadzie-
jami autorów218. Przecież nie mogły mu zaoferować nic, 

217 Przypis Władimira Borisowa: To jeszcze jeden wypadek, kiedy Kajtoch 
słusznie określa czas napisania konkretnych utworów. Oto dokładne daty 
(pierwsza – początek projektowania pomysłu druga – zakończenie prac) 
„Sprawa zabójstwa” (styczeń 1969 – kwiecień 1969), „Koniec akcji «Arka»” 
(luty 1970 – listopad 1970), „Przyjaciel z piekła” (marzec 1973 – marzec 
1974), „Piknik na skraju drogi” (luty 1970 – listopad 1971) (op. cit. s. 657).
218 Uwaga Borisa Strugackiego: No oczywiście wszystko to prawda, 
za wyjątkiem tego, że nie należy łączyć tego wszystkiego w jedno. Są 
to, mimo wszystko dwie klasy dzieł. Do pierwszej należy „Sprawa zabój-
stwa” , a do drugiej – „Koniec akcji «Arka»” i „Przyjaciel z piekła”. „Koniec 
akcji «Arka»” i „Przyjaciel z piekła” to powieści, których byśmy w innych 
warunkach nie napisali. Na przykład dzisiaj byśmy ich nie napisali. Pisa-
liśmy je dlatego, że niczego innego pisać w tamtych czasach nie można 
było. Inna kwestia – że może nie warto ich było pisać? Rafaił Nudelman 
na przykład uważa, że po prostu nie warto było pisać tych rzeczy, że było 
to niepotrzebne. One, rzec można, obniżają poziom braci Strugackich. 
Być może, nie zamierzam się o to spierać. W każdym razie są to dzieła 
niekonieczne, tak powiedzmy. Mamy mało niekoniecznych utworów, ale 
są. I te dwa do nich właśnie należą. 
Ale „Sprawa zabójstwa” to coś całkiem innego. Przy całej swojej aspo-
łeczności i apolityczności jest to utwór, który pisaliśmy z przyjemnością, 
do którego napisania dążyliśmy. Chcieliśmy napisać kryminał. Co wię-
cej: chcieliśmy napisać kryminał nowego typu. Ta powieść była dla braci 
Strugackich rozwiązaniem problemów nie tyle politycznych czy socjolo-
gicznych – a literacko–technicznych: jak mógłby wyglądać prawdziwy 
kryminał?
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co by z punktu widzenia życiowej praktyki było istotne 
– bezpośrednie, zawsze najbardziej ciekawe aluzje do 
współczesności albo w nich nie istniały, albo były niedo-
strzegalne dla nieprofesjonalistów. A z intelektualnymi 
wstrząsami w literaturze w ogóle bywa nieławo.

Co się tyczy wzmożenia swojej atrakcyjności, dzieł-
ka radziły sobie różnorako. Sprawa zabójstwa była po 
prostu sprawnie napisanym kryminałem. Tyle że rze-
czywistość, gdzie przebiegała akcja, miała uogólnione 
cechy prawdopodobnej najbliższej przyszłości kapitali-
stycznych krajów, a przy końcu wkraczał (prawda, że 
niebanalnie rozwiązany) fantastycznonaukowy element. 
I w tym był główny – zwłaszcza wobec ewidentnego nie-
dorozwoju sensacyjnej literatury w ZSRR – czytelniczy 
atut powieści, jak również przyczyna, dla której dłużej 
omawiać jej nie będziemy, bo prawidłowości struktury 
kryminału są uniwersalne dla każdego przedstawiciela 
gatunku, bez względu na „podbarwienie go” fantastyką. 
Nie są to reguły SF i wolę przejść nad tym niezbyt ambit-
nym i dla Strugackich nietypowym utworem do porząd-
ku. Przyjaciel z piekła oferował atrakcje psychologicz-
nej analizy, Koniec akcji... zaś i Piknik na skraju drogi 
– niezwykłość fantazji. Teoretycznie rzecz biorąc, te dwa 
odwołania się ku problematyce uniwersalnej zdolne są 
przejawić tąż siłę przyciągania czytelnika, co rozpatry-
wanie aktualnego politycznego, społecznego, etycznego 
problemu. Co więcej, rzeczywiście mogłyby skłonić od-
biorców do poważniejszego zastanowienia, wytrącić spo-
sób myślenia z utartych kolein i wypełnić misję, o jakiej 
Strugaccy dumali. Czy się udało?

Powtarzam, są utwory, których można było nie napisać, są utwory, któ-
rych nie można było nie napisać. „Sprawę zabójstwa” powinniśmy byli 
napisać.
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Przyjaciel z piekła był niewielką (5,5 arkusza) przy-
powieścią opartą na pomyśle paradoksalnie odwracają-
cym sytuację z Przenicowanego świata. Tam, w co bar-
dziej „psychologizujących” partiach tekstu pokazano 
coś w rodzaju psychicznego szoku, który mógłby odczuć 
Ziemianin, komunista połowy XXII wieku, zetknąwszy 
się z okrucieństwem współczesnego nam świata. Przyja-
ciel... obrazuje przeżycia i reakcje odwrotne. 

Na planecie Giganda, znajdującej się na poziomie 
technologicznego postępu porównywalnym z latami 
trzydziestymi naszego stulecia, trwa wojna. Aluzje do 
niewolnictwa i rasowej dyskryminacji, srogości kapita-
listycznego wyzysku, fanatycznego oddania jednostek 
i nienawiści mas w stosunku do rządzącej elity czynią 
owo fantastyczne społeczeństwo uogólnieniem społecz-
nego zła o cechach żywcem wziętych z „antyimperiali-
stycznego pamfletu”. Wojna jest na ukończeniu, klasycz-
nie przekształcając się w rewolucję, do czego – jak się 
czytelnik jeszcze dowie – walnie przyczyniła się ziemska 
agentura. Śmiertelnie ranny dwudziestoletni fanatyk, 
kapral Gag, „porwany” zostaje na kosmolot, wyleczony 
i dostarczony na Ziemię, gdzie półprywatnie opiekuje się 
nim wyższy funkcjonariusz Bezpieczeństwa Galaktycz-
nego – Korniej.

Opowieść jest relacją z przypadków i rozmyślań 
młodzieńca podczas kilkutygodniowego przebywania na 
terenie ośrodka zajmującego się sprawami Gigandy i in-
nych planet. Technicznie – prowadzi się ją na przemian 
to w formie monologu Gaga ex post opowiadającego 
swoje przygody podobnym do siebie „chłopcom” (spotę-
gowano wrażenie realności samego aktu opowiadania, 
miejscami narracja zbliża się ku „monologowi wypowie-
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dzianemu”), to z użyciem neutralnego lub personalne-
go narratora trzecioosobowego, w rzadkich wypadkach 
jednak komentującego opowiedziane. Trzeba przyznać, 
że Strugaccy wpadli na kilka szczęśliwych formalnych 
rozwiązań; komentarze zasadniczo ograniczyły się do 
okresowego sumowania wiedzy o uczuciach młodzieńca 
– unikano bezpośredniego podawania konkretnych in-
formacji o światach, w których trwa akcja, oraz moral-
nych ocen zachowań bohatera; wszystko, co poznajemy 
– poznajemy jego oczami albo z jego punktu widzenia 
(z rzadka z punktu widzenia neutralnego lub zabarwio-
nego leciutką ironią), choć za pośrednictwem opowia-
dacza; wniosków nigdy nie podaje się wprost, czytelnik 
ma je samodzielnie sformułować. Po drugie, przekonuje 
zachowanie i sposób myślenia kaprala. Sytuację, w ja-
kiej się znalazł, interpretuje zgodnie ze swą wiedzą i na-
wykami; pełen niezwykłych urządzeń i ludzi świat jest 
dla niego wpierw ośrodkiem własnego wywiadu, póź-
niej miejscem knowań przeciwko jego ojczyźnie, z celem 
przyszłego importu z Gigandy niewolników. Gag podej-
mie przeciwdziałanie, zwycięży i zażąda natychmiasto-
wego odwiezienia „do domu”.

Pouczające są zachodzące w nim zmiany duchowe. 
Mający pełną swobodę ruchów Gag uważnie obserwuje 
i mimo uprzedzeń nie może się oprzeć uczuciom sza-
cunku i sympatii dla Kornieja. Przedstawione mu fak-
ty potrafiły wstrząsnąć jego oddaniem dla dowództwa. 
Ostatnie sceny ukazują, jak w duszy Gaga – profesjo-
nalnego mordercy, budzą się dotąd kompletnie jej obce 
pierwiastki humanizmu.

Na koniec wskażę na bardzo interesujące i oryginal-
ne metody pośredniej charakterystyki Gaga, który nawet 
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inaczej się bawić nie potrafi, jak musztrując robota i bu-
dując z nim różne rodzaje okopów.

Książka była więc bez wątpienia atrakcyjna, zwłasz-
cza dla wyrobionego czytelnika. Ale daleko jej było do 
wstrząsania schematem. Cała psychomachia Gaga z Kor-
niejem, wszystkie przemiany w duszy alajskiego kaprala 
miały wynik z góry przesądzony. Spróbowałby się w ko-
munistycznym świecie nie przemienić!? – wówczas Stru-
gaccy weszliby w zasadniczy konflikt z przyzwyczajeniami 
wydawcy. Spróbowali co prawda pokazywać, że Gag i jako 
morderca nie był taki zły (cenił pewne wartości – np. bo-
jową odwagę), i tak znów bardzo się nie zmienił (opowieść 
swą snuje w gronie podobnych „chłopców”, więc zapewne 
żołnierzy jakichś „kontrrewolucyjnych band”, o których 
chyba nie bez celu napomyka się w innych miejscach). 
Ale wątpliwości skutecznie usuwa symbolika ostatniej 
sceny, gdzie Gag ramię w ramię z innymi pcha ugrzęzłą 
w błocie ciężarówkę wiozącą szczepionki do ogarniętej 
dżumą stolicy Alajskiego Hercogstwa.

Scenę tę, jak gdyby żywcem wyjętą z propagando-
wej literatury, uboga ilościowo krytyka Przyjaciela... 
wysuwała na pierwszy plan, jednocześnie stwierdzając, 
że opowieść ta wraz z Końcem akcji ,Arka” prezentują 
chyba najbledsze ze światów Strugackich, że złożone 
z materiału pozostałego po innych kosmicznych budow-
lach autorów, nie starały się powiedzieć czegoś więcej 
od tego, czym były (155), co jest niską, lecz trafną oce-
ną. Osobiście, choć dostrzegam w Przyjacielu... również 
pozytywy, jestem zdania, że stereotypowość przemiany 
kaprala przesądza wyrok219.

219 Uwaga Borisa Strugackiego: Według mnie, trudno rzec, że kapral 
tak się zmienił. Jak był zwierzakiem – tak nim pozostał. Coś tam w nim 
się pojawiło, jakaś tam iskierka człowieczeństwa się w nim pojawiła, ale 
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* * *
Wątpliwości nie wzbudzała we mnie powieść Koniec ak-
cji ,Arka”, którą już mam za zupełnie nieudaną pozycję. 
W problematyce jej napotykało się liczne powtórzenia 
rozwiązań wcześniejszych, a nawet symptomy regresu 
– powrotu do młodzieńczej, popularyzującej osiągnięcia 
nauk twórczości. Choć nieudana, miała jednak powieść 
dla dalszej drogi pisarskiej Strugackich pewne znacze-
nie, wiążące się z naturą swego fantastycznego świata.

Czas akcji Końca... można dokładnie określić: jest 
2245 rok. Świat tej powieści jest o 120 lat starszy od rze-
czywistości, którą zastali na Ziemi Kondratiew i Sławin 
z Powrotu.... Bohaterami są tu m.in. już bardzo dojrza-
li i sławni: Komow, Sidorow, Wanderhuze, Gorbowski. 
Lecz równocześnie wspomnia się mimochodem i o Mak-
symie Kammererze (Rościsławskim). Nastąpiła zatem 
fuzja „świata przyszłego komunizmu” z utopijnego Po-
wrotu... (a także Próby ucieczki, Dalekiej Tęczy i – po-
średnio – Trudno być bogiem) oraz rzeczywistości Prze-
nicowanego świata. Strugaccy zdecydowali się „osiąść” 
na dłużej w jednej z wymyślonych fantastycznych krain, 
dookreślić jej zarysy i wykorzystać ją jako stałe tło akcji 
kolejnych książek (Żuk w mrowisku, Fale tłumią wiatr). 
Przy okazji zostały dokonane pewne modyfikacje. Np. 
śmierć Gorbowskiego, którą – pamiętajmy – w Dalekiej 
Tęczy nie tyle pokazano, co zasugerowano, spuszczając 
kurtynę tuż przed nadciągnięciem apogeum katastro-
fy, uznano za niebyłą, choć transport zeroprzestrzenny 
zmienił życie ludzkości. Podobnych przykładów „działań 

nic ponad to. I nie jestem pewny, czy on nie narozrabia w najbliższych 
miesiącach, jak dotrze do swoich.
Wydawało mi się tak oczywiste, że się mało zmienił, że to podejście aż 
mnie dziwi. Nie wiem, co powiedzieć. Mało się zmienił...
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porządkujących” można naliczyć więcej. W Przyjacielu 
z piekła i Końcu akcji ,Arka” Strugaccy starają się zgrać 
i uzupełnić szczegóły dość dotąd rozmytego obrazu. Ba! 
Wprowadzili weń nawet swoiste „wyznaczniki historycz-
ności”, aby czytelnik mógł sobie zrekonstruować dzieje 
tej fantastycznej krainy „przyszłego komunizmu” – przy-
kładowo stwierdzić, co się w tej krainie zmieniło mię-
dzy latami, gdy wędrowali po niej Kondratiew i Sławin, 
a okresem pobytu na Ziemi kaprala Gaga.

Fabuła Końca akcji ,Arka” jest następująca: W swo-
ich kosmicznych włóczęgach ludzie natrafili na człeko-
podobną, znajdującą się na plemiennym stopniu rozwo-
ju rasę, której glob skutkiem spodziewanego kosmiczne-
go wybuchu ma ulec zniszczeniu. Postanowiono znaleźć 
jej inną planetę. Poszukiwania uwieńczył (pozorny – jak 
się potem okaże) sukces i teraz kilkadziesiąt grup przy-
gotowuje na tej specjalnie wyszukanej, nowej planecie 
siedliska dla ratowanych.

Wypadki, o których traktuje akcja, relacjonuje „mały 
człowiek” – radiotelegrafista Popow, który wraz z Giena-
dijem Komowem, kapitanem Wanderhuze i rówieśnicą 
Majką Głumową tworzy jedną z tych grup – badającą 
okolice bieguna. Z początku Popowowi się zdaje, że ma 
halucynacje, ale tajemnicze jego przygody z robotami, 
zjawami i odgłosami wyjaśnią się po spotkaniu z dzi-
wacznym miejscowym człowiekiem dalej zwanym „Mal-
cem” (oryginalny tytuł powieści brzmi Małysz). Chłopiec 
okazuje się rozbitkiem ze zniszczonego ziemskiego stat-
ku, uratowanym jako roczne dziecko przez automaty 
głęboko skrytych, nieznanych dotychczas gospodarzy 
penetrowanej planety – jakiejś niehumanoidalnej cywi-
lizacji, i wychowanym wedle tutejszych obyczajów. Od-
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tąd główną materię narracji stanowi historia kontaktów 
z tym stworzeniem oraz walka poglądów i interesów, 
która wokół „znaleziska” się zawiązuje.

Przede wszystkim ujawnienie obecności cywilizacji 
przesądza o fiasku całej operacji (stąd stale przeze mnie 
używany polski tytuł utworu) i jest przykrą niespodzian-
ką dla kierującego pracami Sidorowa–Atosa. Skoro jed-
nak znaleziona dla ratowanych „przesiedleńców” planeta 
okazała się „zajęta” – trzeba poszukać nowej. Natomiast 
dla Komowa kontakt z chłopcem będącym możliwym 
„pośrednikiem” między humanoidami i niehumanoida-
mi jest w ogóle niepowtarzalną okazją wejścia w stosun-
ki z niehumanoidami, jak również – eksperymentalnego 
sprawdzenia idei „wertykalnego postępu”, którą Komow 
propaguje. Idea zakłada, że w trakcie dalszego rozwo-
ju ludzkość jako gatunek oczekuje jakościowy skok, po 
którym stanie się ona czymś diametralnie, biologicznie 
odmiennym. Komow będzie musiał zrezygnować i to nie 
tylko dlatego, że gospodarze są cywilizacją zamkniętą, 
w stosunkach z kosmitami niezainteresowaną. Osta-
tecznym przeciw jego racjom argumentem będzie jedy-
nie dobro chłopca, którego dalsze forsowanie Kontaktu 
mogłoby narazić na niewyobrażalny stres.

Kontaktom z Malcem pragnie również przeszkodzić 
Głumowa. Dla niej to mały chłopiec, któremu bezduszny 
Komow chce uczynić krzywdę. Ale dziewczyna, „dla do-
bra chłopca”, posłuży się kłamliwym podstępem.

Niesiona przez powieść problematyka jest dokład-
nym powtórzeniem moralistyki Dalekiej Tęczy. Jeśli 
jakaś nawet wielka i słuszna idea stoi w sprzeczności 
z zasadami etyki i dobrem choćby jednego człowieka, 
pozornie oschli komuniści (jeśli rzeczywiście są komu-
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nistami) tej jednej, jedynej jednostki nie poświęcą. Na-
tomiast czułostkowy mieszczanin (Głumowa – to odpo-
wiednik Sklarowa), dla którego cel środki uświęca, nie 
zawaha się przed popełnieniem „w imię czyjegoś dobra” 
świństwa. Ba! Nawet przed narażeniem na poważne, 
śmiertelne niebezpieczeństwo tego „bronionego”, jak to 
uczyniła Głumowa z Malcem, bo „czyjeś dobro” jest dla 
mieszczanina pojęciem w zasadzie abstrakcyjnym.

Nie sądzę, aby Strugaccy planowali z nienowej mo-
ralizatorskiej problematyki uczynić główną czytelniczą 
atrakcję Końca akcji ,Arka”. Utwór raczej powinien był 
przeczyć schematom i być oryginalny dzięki temu, czego 
bracia spróbowali w nim po raz pierwszy, tj. dzięki pró-
bie opisania nieludzkiej, nadludzkiej istoty, dzięki próbie 
szczegółowego przedstawienia odbiorcom kosmicznego 
Cudu, z której to próby SF rzadko wychodzi zwycięsko. 
Niestety, nie udała się tu sztuka i Strugackim; nie posu-
nęli się poza nietypowe skojarzenia znanych elementów, 
ilościowe zmiany cech i ilustrację naukowych koncep-
cji, która – gdy się ją już jako ilustrację rozpozna – na-
tychmiast niweczy całe poczucie fantastyczności. Próba 
nie mogła się powieść na mocy żelaznej, logicznej i – co 
dziwniejsze! – dotychczas na ogół przez Strugackich 
w ich dojrzałej twórczości dostrzeganej zasady: Nie spo-
sób opisać czegoś niedostępnego naszej wyobraźni, cze-
goś nas naprawdę zaskakującego, bo już w momencie 
zakończenia opisu owo „coś” staje się zwyczajne i pospo-
lite. Jego istnienie można tylko zasugerować220.

220 Uwaga Borisa Strugackiego: – To jak najbardziej słuszne.
Prawda, że Malca rysują zawsze nieprawidłowo, to znaczy – on w ogóle 
jest odbierany przez czytelników nie tak, jak go autorzy pragnęli stwo-
rzyć. Proszę zauważyć, jak wyglądają te wszystkie rysunki, wyobrażenia 
Malca – że to taki miły chłopczyk, taki Mowgli.
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Po długich rozmyślaniach i sporach221 wyposaży-
li bracia swoje dziwo w niezwykły wygląd zewnętrzny 
(czarna lśniąca skóra, nieludzko nieruchoma twarz, 
nienormalna muskulatura, możliwość niewymuszonego 
przybierania nieczłowieczych póz) i niezwykłe umiejętno-
ści (idealna pamięć słuchowa, zdolność do wytwarzania 
fantomów, niezwykła sprawność fizyczna), przywiązali 
do jednego miejsca na całej planecie, jakby było ener-
getycznie od czegoś uzależnione itd. Najoryginalniejszy 
był szczególny sposób myślenia. Malec – myśląc – po-
trzebował w stopniu o wiele większym niż my ruchowego 
ekwiwalentu czynności myślowych (np. układania sobie 
skomplikowanych wzorów z kamieni, liści, gałęzi). Ruch 
i myśl były u niego nierozłączne, podobnie jak u nie-
posługujących się przecież językowym systemem pojęć 
zwierząt. Dawało to takie rezultaty:

A on jest straszny, potworny, okaleczony. Z ludzkiego punktu widzenia to 
potwór wprost straszny. I my to w powieści niejednokrotnie podkreśla-
my. I zasadniczo Kajtoch ma rację. Jak tylko próbujesz pokazać coś nie-
ludzkiego – od razy popadasz w sprzeczność z własnym zamierzeniem. 
Właśnie dlatego my nigdy nie próbowaliśmy pisać o potworach...
221 Boris miał swój pogląd na temat tego zwierzaka, a ja – swój. Stopnio-
wo, w trakcie pracy narodził się inny bohater – ani mój, ani Borisa, tylko 
nasz; nie mający nic wspólnego z początkowo wymyślonym. Myśleliśmy 
znaleźć się na planecie z trzykrotnie większym niż ziemskie ciążeniem, 
w społeczeństwie gigantycznych pająków. Innymi słowy, człowiek, który 
by tam żył, winien byłby posiadać trzy razy bardziej rozwiniętą muskula-
turę, mieć szkielet wytrzymujący potrójne obciążenie. Tkałby pajęczynę 
i spał pod sufitem...
Później te wszystkie głupstwa same z siebie poodpadały. Doszliśmy do 
wniosku, że cywilizacja, która uratowała Malca, będzie w ogóle niedo-
stępna dla naszej wyobraźni. Że będzie to daleko nas wyprzedzające 
społeczeństwo, które zlało się w jedną istotę, w pewien superorganizm 
dysponujący super możliwościami. Kiedy zrozumieliśmy to wszystko – 
Malec ożył; stał się wspólną dla nas obu wizją kosmicznego Mowgli (103) 
– wspominał Arkadij. 
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Twarz jego ożyła i nie tyle ożyła, co eksplodowała ru-
chem. Nie wiem, ile ma tam, w twarzy, człowiek musku-
łów – u niego poruszały się wszystkie naraz (...). Poprzez 
fajerwerk ruchów przeświecał jakiś określony rytm, jakiś 
konkretny porządek. To był – jeśli tak można powiedzieć 
– taniec muskułów. Zaczął się ów taniec od twarzy, póź-
niej zatańczyły barki, pierś, zaśpiewały ręce. Suche gałę-
zie w zaciśniętych pięściach zatrzepotały, zaczęły z sobą 
walczyć, krzyżować się, splatać, wszystko to z chrzęstem, 
stukiem werbla, cykaniem, jak gdyby nagle cała łąka koni-
ków polnych rozpostarła się pod statkiem (XII, 372).
Niestety, ów opis mógł intrygować jedynie do mo-

mentu skojarzenia go z wiadomościami, które wyczytać 
można w podręcznikach psychologii.

* * *
Kluczem do uzyskania efektu pełnej fantastyczności ob-
razu może być wyłącznie szczęśliwy paradoks, pomysł 
na tyle niezwykły, by stworzona wedle niego wizja nie 
poddawała się pozwalającej na wyciągnięcie jednoznacz-
nych wniosków analizie logicznej. Klasycznym w fanta-
stycznonaukowej literaturze przykładem takiej wizji jest 
Ocean Solaris Stanisława Lema. Pisarz ów jest zdania, 
że kreując „kosmitę”, winno się trzymać zasady „nieko-
herencji cech”, wedle której: 

rozpoznawane cechy „Innych” w samej rzeczy powinny 
stanowić zbiór elementów taki, że tylko jego część możemy 
włożyć w ramę aktu klasyfikacji, a kiedy usiłujemy upla-
sować w niej wszystkie, rama nie może tego wytrzymać 
i pęka; cechy rozpadają się na izolaty i próby pojmowania 
trzeba zaczynać od nowa222.

222 S. Lem, op. cit., t. II, s. 345. Por. też mój szkic Wstęp do „Solaris”, 
w: „Życie Literackie” 1983/48, lub w moich Szkicach o fantastyce, Sta-
wiguda 2015, s. 47–72.
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W wypadku Solaris Lema trzymanie się „zasady nie-
koherencji cech”, ogólnie rzecz biorąc, polegało na łącze-
niu sprzeczności. Opisując „kosmicznego Mowgli”, tej za-
sady Strugaccy nie przestrzegali, więc Koniec akcji „Arka” 
pozostał pełen autentycznej niezwykłości tylko dla mło-
dych, niedouczonych czytelników. Natomiast fantastycz-
ny element Pikniku na skraju drogi zasadzie powyższej 
podlega, choć w trochę inny niż Ocean Solaris sposób.

Fenomeny, które złożyły się na „wygląd” i działania 
Oceanu, pojedynczo, z „osobna” były wytłumaczalne. 
Symetriady i asymetriady to jakby realnie, materialnie 
się formujące stożki Łobaczewskiego, toż samo z sondo-
waniem podświadomości Kelvina i innych oraz syntezą 
ludzi–obsesji. Dokładniej rzecz biorąc, zjawiska te wy-
jaśnialne były o tyle, o ile uaktywniały nasze poczucie 
prawdopodobieństwa ich zaistnienia, naturą swą pozwa-
lały, abyśmy w próbach ich rozumienia sięgali po hipo-
tezy niesprzeczne ze znanymi nam prawami Uniwersum 
lub przywołujące uznane literackie konwencje. Dopiero 
gdy wszystkie niezwykłości Oceanu złożymy „do kupy” – 
otrzymamy niezrozumiałą, alogiczną sprzeczność.

U Strugackich jest na odwrót. Alogiczne są poszcze-
gólne „cegiełki”, na które rozkładalny jest fenomen, 
w całości swojej nie tyle sprzeczny wewnętrznie, co nie-
dookreślony. No bo cóż wiemy o kosmitach przybywają-
cych na Ziemię w Pikniku na skraju drogi. Wyłącznie – że 
pozostawili po sobie sześć „Stref” (akcja książki dotyczy 
jednej z nich), miejsc pełnych przedziwnych, niebez-
piecznych przedmiotów, ośrodków nagromadzenia się 
zjawisk urągających naszej wiedzy i poczuciu zdrowego 
rozsądku. Np. powstawania z grobów „zrekonstruowa-
nych podług szkieletu” nieboszczyków. O niezwykło-
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ściach innych „cegiełek” – przedmiotów znajdowanych 
w Strefach, w rodzaju „czarnych bryzgów” (miniaturowa 
„czarna dziura”), „łysic” (miejsca wzmożonej grawitacji), 
„pustaków”, „owaków”, „wesołych upiorów”, „ognistego 
puchu” nie wspomnę. O tych przybyszach możemy po-
wiedzieć jedynie, że są od nas różni i potężniejsi, a to dla 
powstania koherentnej wizji za mało.

Bardzo cenna estetycznie możność stworzenia au-
tentycznie fantastycznego, niesprowadzalnego do zna-
nych zjawisk konstruktu, a więc unikatowego narzędzia 
zdolnego wytrącać odbiorców z utartych schematów my-
ślenia i wywoływać u nich tak pożądany, intelektualny 
i emocjonalny szok, była tylko jedną z wielu możliwości, 
które dał pisarzom do ręki szczęśliwy traf – to, że wpadli 
na bardzo dobry pomysł.

Pamiętam, jak wymyśliliśmy sytuację z naszej opowieści 
„Piknik na skraju drogi” – wspominał Boris Strugacki. – To 
było w Komarowie pod Leningradem. Spacerując po lesie, 
natknęliśmy się na resztki po pikniku: puszki po konser-
wach, popiół z ogniska, jakieś szmaty, zużyty filtr oleju, 
butelki, wyczerpane bateryjki od latarek, złamany wide-
lec... I spróbowaliśmy wyobrazić sobie, jak by to wszystko 
mogły przyjąć leśne zwierzęta. Co myślałyby sobie o tym, 
jeśliby oczywiście mogły myśleć. Tak powstała sytuacja 
„Pikniku...” – ludzkość próbuje poorientować się w tym, co 
pozostawiła po swoim krótkim postoju na Ziemi potężna 
supercywilizacja. Sytuacja okazała się pojemna, z liczny-
mi możliwościami. Pozwoliła wymyślić świat, z którym cie-
kawie było pracować (97).
Obraz grzebiącego w kosmicznym śmietnisku czło-

wieczeństwa, w pełni oryginalny (mimo sporego oczytania 
w fantastyce nie przypominam sobie jakiegoś literackiego 
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pierwowzoru), posłużył ponadto Strugackim do załatwie-
nia kompleksu spraw związanych z tematem niedojrzało-
ści cywilizacyjnej człowieka. Tzn. przeprowadzili w Pikni-
ku... szereg psychologicznych i etycznych eksperymentów 
oraz szczególnie jaskrawo zobrazowali pewne socjologicz-
ne prawidłowości zachodzące w ramach kapitalistycznego, 
konsumpcyjnego społeczeństwa – jak go sobie wyobraża-
li. Śmietnikowa wizja okazała się również dogodnym tłem 
i pretekstem dla zasugerowania czytelnikom pewnych 
pesymistycznych, historiozoficznych wniosków aktualnie 
ważnych. Ów komunikat, rzecz jasna, był starannie zaszy-
frowany; wśród ostentacyjnie podsuwanych (opierających 
się na schematach z dziełek propagandowych znanych 
radzieckim odbiorcom) sugestii nt. społeczeństwa kapita-
listycznego i członka tego społeczeństwa – archaicznego 
socjologicznego troglodyty, przemycono smutne prawdy 
o kondycji człowieczej. Prawdy z pewnością nieobce Stru-
gackim i żywo odczuwane przez nich w okolicach 1970 
roku. Stojąca u źródeł Pikniku na skraju drogi fantastyczna 
sytuacja mogła być również z powodzeniem wykorzystana 
w innych utworach, jak tego dowiodła Maszyna życzeń – 
opublikowany w wiele lat po książce jeden z wariantów sce-
nariusza do filmu Andrieja Tarkowskiego Stalker (1980).

Teza o tak licznych pożytkach wymaga dowodu. Naj-
pierw jednak, zgodnie z przyjętym w naszej pracy porząd-
kiem analiz, przypomną pokrótce formę i fabułę powieści.

Piknik... pomyślany jest jako swego rodzaju panora-
ma ośmiu lat z dziejów miasteczka Harmont i tyluż z życia 
Reda Shoeharta, przestępcy o nowej specjalności: „stalker” 
(ang. „tropiciel”), jednego z osobników chyłkiem przemyka-
jących się na strzeżony przez wojska ONZ obszar Strefy, 
by z narażeniem życia znaleźć, wynieść stamtąd i cich-
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cem sprzedać wszelkie różności. Dla skonstruowania tej 
panoramy posłużyli się pisarze wypróbowanym chwytem 
kolejnych „przybliżeń”, relacji o stanie interesujących nas 
spraw w danym „tu i teraz”, które w sumie wzięte dają po-
jęcie o ewolucji tych spraw. Prezentują kolejno:

– „Fragmenty wywiadu, który przeprowadził specjalny 
korespondent radia Harmont z doktorem Walentinem Pill-
manem w związku z przyznaniem temu ostatniemu Nagro-
dy Nobla w dziedzinie fizyki za 19... rok” (XIX, 7) – mające 
charakter informacyjnego wprowadzenia w całą historię;

– monolog dwudziestotrzyletniego Shoeharta, będą-
cego co prawda teraz, w sześć lat po Inwazji, już do-
świadczonym stalkerem, ale jeszcze legalnie pracujące-
go w Instytucie Cywilizacji Pozaziemskich jako laborant 
w pracowni fizyka radzieckiego, Kiryłła Panowa;

– epizod z życia Shoeharta w pięć lat później;
– relację z kilku godzin pracy Richarda H. Nunnuna, 

przyjaciela Reda, urzędnika Instytutu, pracownika taj-
nej policji, pasera stalkerów i szefa domu publicznego – 
które miały miejsce jakieś trzy lata od wzmiankowanego 
epizodu;

– inne wydarzenie z życia Shoeharta mającego te-
raz lat 31.

Wrażenie upływu czasu współtworzą: pedantycznie 
rejestrujące wiek postaci tytuły rozdziałów, brzmieniem 
swym przypominające fragmenty osobowych ankiet i in-
nych dokumentów (przez co powieść staje się jakby zbe-
letryzowanym „dossier” Reda i Strefy), i specjalnie wpro-
wadzone w tkankę narracji motywy–wyznaczniki upływu 
powieściowego czasu. Np. gdy w drugim rozdziale wspo-
mni się o planowanym wybudowaniu wokół Strefy muru 
– to w rozdziale trzecim w cieniu tegoż muru Red krył 
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się będzie przed patrolem. Nie relacjonuję zmian w ży-
ciu głównego bohatera i nie rozpatruję pod kątem obra-
zowania dziejów Strefy zasadniczych treści wspomnień 
jego i Nunnuna (który mając wyższy niż Red status spo-
łeczny, ma szerszy punkt widzenia i po prostu historię 
Strefy sobie wspomina), bo to drugorzędne szczegóły. 
Ważne, że tymi sposobami (posłużę się fragmentem ese-
ju Stanisława Lema, który Piknik na skraju drogi w po-
słowiu do przekładu polskiego dogłębnie skomentował) 
Strugaccy osiągnęli efekt ukazywania przez powieść 

w migawkowych ujęciach procesu obrastania Sfery, jako 
obcego ciała wbitego w żywy organizm ludzki, tkanką 
sprzecznych interesów (...). To obrastanie strefy pierście-
niem gorączkowej działalności ukazane jest z wielką traf-
nością socjologiczną (XIX, 273).
Lem wysoko cenił powieść. Za szczególne jej suk-

cesy uznał trafny domysł na temat istoty „obrastania” 
Strefy działalnością charakterystyczną dla społeczeń-
stwa konsumpcyjnego oraz zamysł ukazania Lądowania 
(więc bardzo doniosłego w historii ludzkości wydarzenia) 
z punktu widzenia Shoeharta, „ludzkiej mrówki”, bo 
ukazywanie wielkich historycznych przełomów z per-
spektywy „drugiej strony medalu”, otaczającej je ludz-
kiej nędzy, jest nieczęste. Lądowanie w „Pikniku...” to 
nie dziwność dla dziwności, lecz ustanowienie wyjścio-
wych warunków dla eksperymentu myślowego w zakre-
sie „doświadczalnej historiozofii” i na tym polega wartość 
tej książki (XIX, 276) – konkludował. 

Krytycy radzieccy223 natomiast (rozbieżność to zna-
cząca) nie zwrócili uwagi na dzieje asymilowania Stre-

223 Por. poz. bibl. 140, częściowo również 142, 145. Ponadto J. Smelkov 
zanalizował powieść na s. 25–30 pracy Fantastika – o čem ona?, op. cit.
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fy przez człowieczeństwo, które z początku zareagowa-
ło histerycznie, potem próbowało teren odizolować, by 
w końcu przejść nad wydarzeniem do porządku i starać 
się wyciągnąć zeń materialną korzyść. Zarysowany przez 
Strugackich obraz w jego socjologicznych treściach był 
dla nich statyczny, a już żadnej wielkiej metafory czło-
wieczego losu nawet mimochodem nie dostrzegli. Sytu-
acja była dla nich tak pospolita, że nawet się nie warto 
dłużej nad nią zastanawiać – ot! typowy przykład anty-
imperialistycznej groteski typizującej w złośliwym skró-
cie logikę kapitalizmu. „Jeśli np. Patent AV Łagina wyka-
zał, że kapitalizm zdolny byłby użyć cudownego «eliksiru 
wzrostu» w celu tak podłym, jak hodowanie dziecinnie 
głupich żołnierzy – to Piknik na skraju drogi dowodzi, że 
cudowny magazyn kosmicznej wiedzy kapitaliści wyko-
rzystaliby jako miejsce, wokół którego korzystnie zakła-
dać burdele” – oczywiście nikt z nich niczego podobnego 
nie napisał, ale tak najkrócej wyglądałoby odczytanie 
powieści Strugackich zgodnie z modelem odbioru „an-
tyimperialistycznych pamfletów”, a najpewniej taki kry-
tycy zastosowali, skoro milczeli w sprawach podnoszo-
nych przez Lema. Za to zachwyt ich wzbudziła (z kolei 
przez Lema pominięta) ewolucja Shoeharta, mająca być 
dowodem na prawdziwy awans całego fantastycznonau-
kowego gatunku. Nareszcie pojawił się „zdeterminowa-
ny społecznie” i ewoluujący bohater, więc wedle reguł 
socjalistycznego realizmu – pełnoprawna literacka oso-
bowość. Co więcej, postać jego została skonstruowana 
wedle chwytu: „ukazanie sprzeczności między szlachet-
nym charakterem postaci a jego kompletną społeczną 
ignorancją”, charakterystycznego tylko dla literatury 
poważnej.
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Red Shoehart w istocie spełniał wszystkie wyma-
gania. Pochodził z biednej, wyniszczonej wyzyskiem 
robotniczej rodziny; bardzo wyraźnie zasugerowano, że 
to typowy produkt kapitalizmu – „indywidualista”. Prze-
cież jedyny człowiek, dla którego Red czuł szacunek, tj. 
komunista Panow, zginął dlatego, że Red „zwykł pra-
cować sam”. Dlaczego Shoehart wybrał los przestępcy 
– ano dlatego, że nie chce „służyć im”, „być niewolni-
kiem” – zaiste Strugaccy w demonstrowaniu wierności 
socjalistycznemu realizmowi przechodzili samych siebie 
i krytycy mieli co odnotowywać (czyniąc pisarzom w sy-
tuacji z 1973/1974 roku – wtedy już można było ich 
recenzować – życiową przysługę). Szczególne zachwyty 
wzbudzało moralne „staczanie się” ofiary kapitalistycz-
nego systemu; z początku Red występuje nie tylko jako 
odważny awanturnik, ale jest też dobrym, zastanawiają-
cym się nad swymi postępkami człowiekiem. Ale w mia-
rę upływu czasu zacznie popełniać rzeczywiste zbrod-
nie. Granicę między dobrem a złem przekroczy, oddając 
w ręce klientów „czarci pudding” – substancję mogącą 
służyć wojskowym celom. Kilka lat potem opłaci cudzym 
młodym życiem możliwość dotarcia do „złotej kuli” speł-
niającej ponoć życzenia, bo będzie to ostatnia szansa na 
odzyskanie zdrowia przez córkę.

W tym ostatnim z powieściowych epizodów podnie-
śli Strugaccy Reda do rangi symbolu „nieprzygotowania 
do cudów przyszłości”. Shoehart klęczący przed Kulą 
i usiłujący sformułować jakieś zbawienne dla ludzkości 
życzenie, narzekający, że „oni” ukradli mu nawet język – 
staje się metaforą każdego, kto nie dorasta do danej mu 
szansy. Bajeczność motywu „kuli spełniającej życzenia” 
podkreśla symbolizm sceny, możliwość jej szerokiego in-
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terpretowania – tym sposobem postać Shoeharta, będąc 
daniną dla wymogów mecenasa, równocześnie pomogła 
Strugackim załatwić swoje programowe sprawy.

Kto ma rację? Mam lekturę Lema za bardziej upraw-
nioną. Co prawda Rosjanie też się nie mylili, jako że Pik-
nik... w istocie wykorzystywał fabularne struktury „an-
tykapitalistycznego pamfletu”, przeprowadzając „eks-
peryment” na konsumpcyjnym (więc kapitalistycznym) 
społeczeństwie. A jednak – dla skłonnego do spekulowa-
nia a nieufnego w stosunku do demonstracyjnie podsu-
wanych mu treści czytelnika – stworzono jeszcze jedną 
możliwość odczytywania utworu: jako (niezależnie od 
eksperymentu nad społeczeństwem konsumpcyjnym) 
eksperymentu myślowego nad „ludzkością w ogóle”, 
z którego nie wyszła ona zwycięzcą. Strugaccy nie tylko 
„stworzyli dla doświadczenia warunki wyjściowe”. Prze-
prowadzili je i wyraźnie podali wyniki. Zawierają je oce-
ny noblisty Pillmana. Riewicz i Smiełkow nie uwzględ-
nili ich, załatwiając się z tą postacią krótkimi uwagami: 
jako uczony kapitalistyczny nie zasługuje na zaufanie, 
bo pod względem społecznego uświadomienia jest rów-
nie zacofany jak Red–bandzior. Oczywiście, zauważyli 
je, ale nie zaliczali ich treści do ważnych dla wymowy 
utworu – myśli Pillmana były dla nich częścią tła, „histo-
rycznego kolorytu” kapitalizmu, na przykładzie swego 
umownego i uproszczonego modelu (140) kompromito-
wanego w Pikniku... razem z poglądami swych mędrców. 
Lem natomiast, choć komentował powieść jedynie pod 
kątem zawartych w niej przemyśleń o naszej cywilizacji 
jako takiej (była dla niego tożsama ze społeczeństwem 
konsumpcyjnym) i podkreślał sam fakt eksperymento-
wania, o jego wynikach mówił niewiele. Nie pasowały 
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mu do tezy, że z dwóch – „wielkiej” i „małej”, „potężnej” 
i „nędznej” – stron historycznego przełomu224, Strugaccy 
– co nietypowe – tę małą wybrali jako miejsce umieszcze-
nia obiektywu, przez który rzeczywistość powieściowa 
przedstawia się naszym oczom; że osiągnęli tym sposo-
bem efekt szczególnie niesamowity.

Otóż jeśli uznać Pillmana za porte–parole pisarzy, 
to wypadnie dojść do wniosku, że Strugaccy nie tyle zi-
gnorowali w swoim ujęciu to, co wielkie – lecz że przyjęli 
perspektywę jedynie możliwą, bo wynik eksperymentu 
brzmi: pokazane fakty innej, niż mała i ciemna, strony 
obiektywnie nie posiadają, tzw. „przełomowym wydarze-
niem w historii ludzkości” nie są, a zatem (przecież to jest 
upragniony Kontakt!) zachodzi uzasadnione podejrzenie, 
czy pojęcia „przełomowego wydarzenia historycznego” 
i będącego łańcuchem takich „wydarzeń” – „historycznego 
postępu ludzkości” w ogóle mają sens. Podejrzenie akurat 
z rodzaju takich, które w dobie Breżniewa mogli żywić 
wszyscy zawiedzeni w oczekiwaniach na reformy225...

Oto w rozmowie Nunnuna z Pillmanem (a pamiętaj-
my, że co najmniej od czasów Próby ucieczki Strugaccy 
w dialogach postaci zwykli wykładać swe najistotniejsze 
przemyślenia), ten drugi wysuwa następujące tezy:

– Teraz już wiemy, że dla ludzkości pojmowanej jako ca-
łość Lądowanie przeszło w gruncie rzeczy bez śladu. Dla 
ludzkości wszystko mija bez śladu. (...) Ludzkość pojmo-

224 Por. poz. bibl. 143, s. 274. 
225 Uwaga Borisa Strugackiego: – Tak, bezwarunkowo. Wtedy byliśmy już 
z Arkadijem Natanowiczem przekonani, że ludzkość to system niesłychanie 
stabilny, że potrzebne byłyby jakieś niewyobrażalne naciski i ciosy, by go ja-
koś rozruszać, zachwiać nim, zmusić do zmiany drogi...
Ja i dzisiaj trzymam się tego punktu widzenia. Z optymizmem patrzę w przy-
szłość. W najbliższą przyszłość, w każdym razie, gdyż na następne sto lat cze-
goś pryncypialnie odróżniającego się od tego, co jest teraz – nie przewiduję.
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wana jako całość jest zbyt stacjonarnym układem – nie ma 
sposobu, aby ją ruszyć z miejsca (XIX, 120);
– No, a co powiesz o twierdzeniu, że człowiek w odróżnieniu 
od zwierząt odczuwa nieprzepartą potrzebę wiedzy? (...)
– Ale całe nieszczęście polega na tym, że człowiek, a w każ-
dym razie ludzkość w swojej masie, bez trudu przezwycię-
ża tę swoją potrzebę wiedzy. Moim zdaniem taka potrzeba 
w ogóle nie istnieje. Istnieje potrzeba rozumienia świata, 
a do tego wiedza bynajmniej nie jest potrzebna. (...) Daj 
człowiekowi maksymalnie uproszczony model świata i in-
terpretuj każde wydarzenie w oparciu o ten uproszczony 
system. Takie podejście do problemu nie wymaga żadnej 
wiedzy (XIX, 122–123);
– Zapytajcie mnie, na czym polega wielkość człowieka? Na 
tym, że wyzwolił nieomal kosmiczne moce przyrody? Że 
w czasie tak krótkim zawładnął planetą i wyrąbał sobie 
okno we wszechświat? Nie! W tym, że mimo to przetrwał 
i zamierza przetrwać również w przyszłości (XIX, 125).
Wyjaśnić trzeba kwestię prawomocności przypisa-

nia powyższym zdaniom istotnej ważności dla problema-
tyki powieści. Zwłaszcza że istnieją i ważkie przyczyny, 
dla których czytelnik radziecki winien uznawać twier-
dzenia Pillmana za niewiarygodne. To wszak uczony 
kapitalistyczny, noblista – a w 1972 r. była to jeszcze 
dość „podejrzana” nagroda. Jego tezy są również skon-
trastowane z twierdzeniami fizyka Panowa, dla którego 
Strefa jest „oknem w przyszłość”, a ludzie „stworzeni po 
to, aby myśleć”. Nie mogę się jednak oprzeć wrażeniu, że 
zaufanie do myśli Pillmana starają się podważyć Stru-
gaccy za pomocą motywów tak utartych, że możliwe jest 
niezauważenie ich przez czytelnika, dla którego powieść 
pisano (co jednak nie przeszkadza powołaniu się na te 
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motywy, gdyby wytoczono oskarżenia o szerzenie pe-
symizmu i wrogiej ideologii), a na rzecz zaufania działa 
to wszystko, co w Pikniku na skraju drogi świeże i ory-
ginalne. Przede wszystkim sama istota degradującego 
ludzkość do roli mrówek fantastycznego zamysłu, cała 
„śmietniskowa” metaforyka utworu. Jeśli więc rozumieć 
„historiozoficzny eksperyment” Strugackich jako powie-
ściowe przetestowanie za pomocą szczypty fantastyki 
człowieczeństwa (a nie tylko kapitalistycznego społe-
czeństwa) na okoliczność umiejętności uczenia się, kry-
tycznego myślenia i analizowania zjawisk rzeczywiście 
nowych – to bez zdziwienia rzec trzeba, że ów egzamin 
ludzkość sromotnie oblewa.

* * *
Piknik na skraju drogi był zwycięstwem pisarzy, odnie-
sionym w już niesprzyjających (choć jeszcze nie kata-
strofalnych – skandal z Brzydkimi łabędziami był przed 
nimi) okolicznościach. Udowodnili, że fantastyka może 
unieść doniosłą problematykę filozoficzną oraz wypowie-
dzieć prawdy źle widziane – nawet w warunkach „patrze-
nia na ręce”.

Nie zmieniało to jednak wielce niekorzystnego fak-
tu: powieść ta jako jedyna z czterech napisanych wedle 
wyżej opisanego, „zastępczego” programu mogła mniej 
więcej spełnić swe cele. I to najprawdopodobniej dzię-
ki wpadnięciu na nadzwyczaj szczęśliwy pomysł... Pik-
nik na skraju drogi należałoby uważać raczej za rezultat 
przypadku niż działania reguły.

Zatem, chociażby autorzy rzeczywiście, wymyślając 
i przedstawiając pogląd o społecznych pożytkach zaznaja-
miania czytelnika z paradoksami Kontaktu, zachowywali 
złudzenia – musieli szybko je stracić. Dowodem na to ob-
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szerna „powieść fantastyczna” – Miasto skazane – pisana 
w latach 1970–1972 i 1975, a więc bez liczenia na rychłą 
publikację, jeśli zważyć sytuację społeczno–polityczną tego 
okresu i do niedawna niecenzuralne treści utworu, fak-
tycznie przez Strugackich skrywanego.

Bracia, pisząc Miasto... do „szuflady”, a najwyżej 
z nadzieją na druk po latach (nie bez kozery pracę prze-
rwano w momencie najcięższych doświadczeń, wznowio-
no zaś – gdy horyzont z lekka się przetarł), nie przejmu-
jąc się wydawcą i nie pisząc otwarcie jedynie o tyle, o ile 
wymagały tego od nich normy fantastycznego gatunku, 
powrócili najspokojniej w świecie do literackiego budo-
wania „uproszczonych socjologicznych modeli”.

* * *
Pomysł, na którym oparto fabułę, był następujący: Ta-
jemniczy Nauczyciele proponują ludziom XX stulecia – 
jak niegdyś ich przodkom – udział w pewnym Ekspe-
rymencie. Wywodzących się z różnych nacji i warstw 
ochotników osiedla się w Mieście, położonym w grani-
cach nieokreślonej „równoległej rzeczywistości” albo 
sztucznego środowiska o dziwnej geometrii, jeśli w ogóle 
nie jest ono częścią świata pozagrobowego – to przypusz-
czenie również jest prawdopodobne. Społeczność tytuło-
wego „skazanego grodu” żyje wedle narzuconych przez 
eksperymentatorów reguł, jak np. konieczność corocz-
nej, losowej zmiany profesji, i poddawana jest oddziały-
waniu różnorakich bodźców.

Tym sposobem Strugaccy zbudowali w swej powie-
ści model społeczeństwa i demonstrowali na nim skutki 
działania uniwersalnych socjologicznych prawidłowości. 
– Utwór składa się z dwu „ksiąg”. Pierwsza z nich zawie-
ra trzy części: Śmieciarz, Śledczy, Redaktor (zwane tak 
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od zawodu, który wykonuje w czasie trwania akcji dane-
go epizodu główny bohater powieści – Andriej Woronin). 
Części: czwarta – Pan radca, piąta – Przerwanie ciągłości 
oraz końcowa – Wyjście, składają się na księgę drugą. 
Większość owych „części” poświęcona jest rozważaniom 
o zachowaniach grup społecznych.

Pierwsza np. zawiera studium reakcji społeczności 
demokratycznej i samorządnej (choć cierpiącej już na 
zbiurokratyzowanie) na niebezpieczeństwo. Na Miasto 
ciągną olbrzymie stada pawianów. Z początku wybucha 
panika, następnie ludzie organizują samoobronę. Ale 
niebezpieczeństwo jest szczególne: bardziej śmiesze niż 
groźne – zmilitaryzowane oddziały uderzają w próżnię 
i to dosłownie, bo małpy uciekają na dachy, a dosięgnąć 
ich tam nie sposób, gdyż uprzednio Nauczyciele odebrali 
wszystkim broń palną. I wtedy zaczyna się najciekaw-
sze: siłą inercji, gdyż „armia musi mieć wrogów”, oddzia-
ły zwracają się przeciw komukolwiek, kto daje pretekst. 
Szczególnie reaguje również administracja. Z początku 
skłonna nie dostrzegać nieporządków – z chwilą, gdy 
zauważyć je już musi, radzi sobie, włączając zarządze-
niami kłopotliwe zjawisko w rząd dobrze już znanych. 
Pawianów nie da się wygnać – zapada więc decyzja za-
opatrzenia ich w obroże i „przypisania” mieszkańcom 
jako zwierząt domowych.

W części trzeciej widzimy mechanikę przewrotu re-
wolucyjnego, ukazaną ze szczególnym uwzględnieniem 
roli, jaką w nim odgrywa liberalna inteligencja. Nad Mia-
stem „wyłączono” słońce. Skorumpowany, niesprawny 
rząd nie jest w stanie zorganizować ludności dla prze-
trwania klęski oraz zapobiec niepokojom. Wykorzystuje 
to tzw. Partia Odrodzenia: głosząc hasła ludowładztwa, 
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solidaryzmu, moralnej odnowy, organizuje zamieszki, 
obala legalną władzę i przystępuje do „porządków” prze-
prowadzanych przy użyciu stryczków i miotaczy ognia. 
Liberałowie natomiast, ongiś zgodnie z prawem ataku-
jący stare porządki i pomagający „odnowicielom” (bez 
świadomości, kim oni naprawdę są), po przewrocie zo-
stają przez byłych sojuszników otoczeni opieką tak ści-
słą, że w porównaniu z nią poprzedni ucisk zdaje się być 
azylem wolności.

Czwarta – to z kolei obraz „społeczeństwa dobroby-
tu”. Faszyści rozwiązali problemy ekonomiczne, wysu-
nęli niby to jednoczące ludność programy. Nowy Prezy-
dent Fritz Geiger (ongiś podoficer Wermachtu) organizuje 
„wielką budowę”, demagogicznie objawia, że Eksperyment 
się zakończył i teraz naród dokonać musi „eksperymentu 
nad eksperymentatorami”. Ale nikt nie wierzy w te sloga-
ny – nieprawdziwe i puste, za to co nieco przypominające 
nam niektóre realne hasła i przedsięwzięcia. Zaspokojo-
no społeczne potrzeby, odbierając zarazem rządzonym 
sens życia: lada moment zaczną się „syte bunty”, samo-
bójstwa, szaleństwa śmiertelnie znudzonych i w Mieście 
nieuchronnie ukształtuje się status quo znane już czytel-
nikom Strugackich z Drapieżności naszego wieku.

W przedostatniej części dali bracia analizę małej, 
poddanej ostrej dyscyplinie i ciśnieniu ciężkich warun-
ków grupy, tj. ekspedycji, którą w niezbadane tereny 
umownej „północy” prowadzi radca Woronin, z polece-
nia Prezydenta.

Niestety, socjologiczne „eksperymenty” Strugackich, 
moim przynajmniej zdaniem, nie są dzisiaj zbyt aktualne 
i interesujące. Ba! Ich wyniki wydają się nam banalne. 
Nie przeszkadza to jednak temu, że w latach, w których 
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książkę pisano, i dla tych, dla których ją pisano, mogły 
być objawieniem. Na dodatek człowiekoznawcze konsta-
tacje pisarzy nie tylko obrazowano, ale i wprost wygła-
szano, ustami Josifa Katzmana, inteligenta (a może na-
wet dysydenta) Żyda, który opuścił ZSRR w 1968 roku, 
przyjaźni się z Woroninem i spełnia obowiązki rezone-
ra. Nie wspomnę już, że „model” w istocie był bardzo 
uproszczony – wystarczy powiedzieć, iż Miasto wszystkie 
te zmiany przechodzi w ciągu niespełna 6 lat.

Na szczęście zawartość myślowa Miasta skazane-
go nie ograniczała się do popularnonaukowej. Nie tyl-
ko chodzi o to, że niesamowite, niedookreślone kontury 
świata przedstawionego godne były, szczególnie w ostat-
nich partiach tekstu, autorów Ślimaka na zboczu. Przede 
wszystkim Strugaccy, korzystając z twórczej wolności, 
uzyskanej drogim kosztem i może nie w taki sposób, 
w jaki ją chcieli uzyskać, napisali książkę również o do-
świadczeniach swego pokolenia, a także o egzystencjal-
nych wnioskach wynikających z tych doświadczeń.

* * *
Andriej, leningradczyk rocznika 1928, astronom gwiezdny 
z wykształcenia, opuścił swoją rzeczywistość w 1951 roku 
i w pierwszym okresie bytowania w Mieście jest typowym 
młodym stalinowcem. Myśli w kategoriach walki, „trwania 
na swoim posterunku”, posłuszeństwa władzy, oddania 
Eksperymentowi utożsamianemu z „budowaniem komu-
nizmu”, dyscypliny, bezwzględności dla wroga i – pomimo 
że sam jest inteligentem – pogardy dla tej warstwy. Jest 
śmieszny, gdy konstatuje smętnie brak w swym towarzy-
skim kręgu (a jest tam i Katzman, i Geiger, i japoński li-
terat, i rosyjski chłop, i amerykański profesor, Chińczyk 
oraz prostytutka) miłej sercu „jedności”. Jest straszny, gdy 
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wyda przyjaciela oprawcom w imię zawodowego obowiąz-
ku policjanta, jak również następującego poglądu:

Cóż to jest człowiek? To jednostka społeczna! Zero 
bez kreseczki! Nie o jednostkach mowa, ale o dobru 
społeczeństwa. W imię społecznego dobra jesteśmy zo-
bowiązani wziąć na swoje starotestamentowe sumienie 
każdy ciężar, złamać każde, pisane i niepisane, prawo 
(44, 88/10, 103)226.

W toku akcji nasz komsomolec przeżyje dwa świato-
poglądowe kryzysy: 

Przede wszystkim zwalczy w sobie totalitarne ciągo-
ty. Proces budzenia się w nim wątpliwości co do słusz-
ności młodzieńczej wiary ukazany został szczególnie 
plastycznie i metaforycznie w epizodzie jego policyjnej 
kariery. Woronin, we wnętrzu tajemniczego Czerwonego 
Budynku, przeżyje na jawie omam poruszonego sumie-
nia (44, 88/10, 99), wizję gry w szachy z ukrytym pod 
określeniem Wielkiego Stratega Stalinem, w trakcie któ-
rej pomyśli na przykład, że 

Wielki Strateg stał się wielkim właśnie dlatego, że zrozu-
miał (a może wiedział od urodzenia): wygrywa nie ten, kto 
potrafi grać zgodnie z regułami; wygrywa ten, kto potrafi 
we właściwej chwili zrezygnować z wszelkich reguł, na-
rzucić grze własne, nieznane przeciwnikowi reguły, a kie-
dy zajdzie potrzeba, zrezygnować również z nich. Kto 
powiedział, że własne figury są mniej niebezpieczne niż 
figury przeciwnika? Bzdura! Swoi są o wiele bardziej nie-
bezpieczni227. 

226 Zauważmy, że ów pogląd jest jaskrawą manifestacją pragmatyzmu 
etycznego, tak często potępianego przez Strugackich w poprzednich 
utworach. Nie można się oprzeć wrażeniu, że w Mieście skazanym na-
reszcie odsłania się rzeczywisty adres owych licznych potępień. 
227 Arkady i Borys Strugaccy, Gra, przełożył Jerzy Koza, w: „Kultura” 
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Figurami Stratega są ludzie, którzy w trakcie roz-
grywki strzelają sobie w skroń, rzucają się z okien, umie-
rają podczas potwornych tortur228 (Strugaccy poczynili 
przejrzyste aluzje do losów m.in. Budionnego, Trockie-
go, Tuchaczewskiego). Andriej broni się zwidami swych 
krewnych, bliskich i przyjaciół, dopóki nie poczuje, że 
dłużej nie wytrzyma. Wielka gra. Najszlachetniejsza 
z gier, gra w imię największych celów, jakie kiedykol-
wiek stawiała przed sobą ludzkość, ale (...) nie mógł dłu-
żej w nią grać229, dokonując tym samym wyboru podob-
nego jak inni pozytywni bohaterowie autorskiej spółki 
(np. Kandyd).

Ideową przemianę zobrazowano jednocześnie za po-
mocą konwencjonalnej psychologicznej analizy; bardzo 
przekonującej: szczególnie udana była umysłowa sza-
motanina Woronina, który – postawiony między wierno-
ścią przyjacielowi a własnymi nawykami fanatyka oraz 
wymaganiami policyjnej służby – zwalczył jednak fraze-
sem i zdrowy rozsądek, i świeżo rozbudzony humani-
styczny instynkt moralny, postąpił – jak postąpił... aby 
dopiero „po fakcie” odczuć wstyd tak potworny, że zdol-
ny przeważyć szalę.

Pierwszym punktem dojścia światopoglądowej ewolu-
cji Woronina jest więc ostatecznie demokratyzm, którego 
zwolennikiem będzie, kierując – po zmianie zawodu – jed-
ną z gazet Miasta. Niestety, rychło się okaże, że nowe ide-
ały będą zupełnie bezbronne wobec przemocy – drugim 
punktem dojścia będzie więc utrata wszelkich złudzeń.

1988, nr 16, s. 6–7 (tekst jest przekładem opublikowanego w numerze 
12 z 1987 roku czasopisma „Znanie–sila” fragmentu omawianej powie-
ści). Tu: s. 6. 
228 Ibidem, s. 7. 
229 Ibidem.
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I taki rozczarowany, służący nowemu reżimowi jako 
wyższy urzędnik, robiący karierę Woronin, którego je-
dyną namiętnością jest zbieranie starej broni (w czym 
przypomina Apollona – filatelistę), będzie bohaterem 
„księgi drugiej”. Ale teraz jego portret jest już dość sche-
matyczny. I nic dziwnego, albowiem konstruując nowe 
wcielenie bohatera, nie mogli już Strugaccy sięgać do 
autopsji. Ten Woronin nie był, jak w „księdze pierwszej”, 
uogólnionym symbolem ich pokolenia, które w swej czę-
ści przeszło drogę od stalinizmu do demokratycznych 
ciągot. Był raczej pesymistycznym i niezbyt na dalszą 
metę trafnym przewidywaniem ciągu dalszego ewolucji.

Stanowił jednak, wraz z Katzmanem, niezbędny 
fundament dla wyciągnięcia ostatecznych wniosków 
w zakończeniu.

Otóż wyprawa z części piątej kończy się fiaskiem: 
buntem, strzelaniną, ucieczką ocalałych. Nieobecni aku-
rat w obozie Andriej i Katzman (również się wybił – jest 
ekspertem, którego Geiger trzyma przy sobie, aby mówił 
mu prawdę) pozostają na bezdrożach bez szans na po-
wrót. Postanawiają więc dokonać nietrywialnego wyczy-
nu: dotrzeć do „końca świata” (istnieje coś takiego w ma-
jącym dziwaczną fizykę świecie Nauczycieli). Na ostatnich 
stronach, uwzniośleni do rangi symboli, towarzysze brną 
przez kamienną pustynię, co pewien czas pozostawiając 
pod usypanymi z kamieni piramidkami opis dokonanych 
odkryć. Na moment zaś przed śmiercią Andriej przypo-
mni sobie „receptę na życie”, której przyjęcie zapropono-
wał mu przyjaciel: skoro nie sposób wierzyć ani w totali-
tarne ideały, ani w idee, które konfrontację z nimi prze-
grywają, a życie bez jakiejkolwiek wiary, puste, jest nie do 
zniesienia – należy poświęcić się współuczestnictwu we 
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wznoszeniu i spożytkowywaniu wiecznych wartości kul-
tury, służyć sztuce i wiedzy, doskonalić się wewnętrznie... 
uczestniczyć w elicie, która nikogo i niczego nie chce po-
gnębiać – arystokracji ducha.

Andriej ginie i ta myśl pozornie będzie ostatnią, 
objawiającą mu się życiową prawdą. Pozornie, gdyż 
w ostatnim akapicie okaże się, iż śmierć była dla Woro-
nina jedynie zakończeniem pierwszego kręgu bytowania. 
Znowu jest dwudziestolatkiem w Leningradzie i przyj-
dzie mu jeszcze niejedno przeżyć230.

* * *
Morał Miasta skazanego był, przynajmniej w upamięt-
nionej pogromem dysydentów pierwszej połowie lat sie-
demdziesiątych, niezwykle wyrazisty. Wynikające zaś 
z lektury praktyczne i ogólne życiowe wnioski zaadreso-
wane tak precyzyjnie, jak się to nie zdarzało w książkach 
napisanych przez Strugackich z nadzieją na normalny 
druk. Więc nie dziwi, że powieść ukazała się dopiero na 
przełomie 1988 i 1989 roku.

Miasto skazane, dzieło estetycznie nierówne, są-
dzę, że przerabiane i „dopisywane”, stanowiło w do-
świadczeniach twórczych Strugackich moment jeśli nie 
przełomowy, to przejściowy. Zderzyły się na jego terenie 
wszystkie, dotychczas używane przez braci pisarskie 
techniki i gatunkowe schematy, prócz charakterystycz-
nych dla typowego SF. Prawie wszystkie: począwszy od 
tych związanych z popularyzacją nauk, poprzez właści-
we utopiom opisy struktur społecznych, po tworzenie 
wizji rządzących się regułami halucynacji i snu; również 

230 Pomysł człowieka, który wielokrotnie przeżywa swoje życie, wraca-
jąc każdorazowo do swoich, tych samych, czasów (z zachowaniem jed-
nak pamięci poprzednich „wcieleń”), wykorzystany został później w opo-
wiadaniu Szczegóły z zycia Nikity Woroncowa. Patrz poz. bibl. 38. 
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sam zamysł fantastyczny miał walor wielkiej metafory. 
Może nie tak wielkiej, by ogarniała – jak w Pikniku... – 
swym zasięgiem całą ludzkość, ale na pewno dotyczącej 
wszystkich tych, na których realnie dokonuje się „histo-
rycznych eksperymentów”. Powrócili również Strugaccy 
do koncepcji wprowadzania w rzeczywistość fantastycz-
ną (lub taką, gdzie oprócz fantastycznych istnieją i ele-
menty życiowej empirii) przedstawicieli swego pokole-
nia realistycznie ujętych, niekryjących się za maskami 
mieszkańców krain fantastycznych. Chwyt ów, spotyka-
ny przedtem u braci sporadycznie, w tym utworze zyskał 
odcień nowy. Andrieja poddano fantastycznym testom 
nie przygodowego (jak w Z zewnątrz) i nie parodystycz-
nego (jak w Poniedziałku...) charakteru, lecz próbom 
mogącym stanowić przejrzystą aluzję do wydarzeń ra-
dzieckiej historii i przeżyć, które stały się udziałem ge-
neracji Arkadija i Borisa. Na podobnych pomysłach oprą 
się następne utwory. Jeden z nich – Miliard lat przed 
końcem świata stworzy nawet z pierwszą księgą Mia-
sta... jak gdyby dylogię.

Od Miasta skazanego datuje się również szczególna 
gra Strugackich z czytelnikami: będą autorzy zaopatry-
wać niektórych bohaterów w elementy własnej biografii. 
Praca nad powieścią wywarła też istotny wpływ na „po-
etykę sformułowaną” zawartą w programowych enun-
cjacjach Strugackich z siedemdziesiątych i osiemdzie-
siątych lat.



Rozdział VI. 

Strugaccy współcześni

Od Pikniku na skraju drogi i Miasta skazanego zasadni-
czo datują się „współcześni” Strugaccy, którzy, jak tylko 
gniew mecenasa minął, bez większych przerw, w miarę 
(tzn. jeśli nie liczyć w sumie trzynastoletniego opóźnie-
nia się druku drugiej z wymienionych powieści) gładko 
i z roku na rok w większych „dawkach” zaczęli docierać 
do bardzo chętnego czytelnika.

We wrześniu 1976 „Znanije–siła” rozpoczyna publi-
kację Miliarda lat przed końcem świata i przez następne 
dziesięciolecie Strugaccy dużo napiszą: w latach 1976–
1978 powstaje Maszyna życzeń i utwór dla młodzieży pt. 
Opowieść o przyjaźni i nieprzyjaźni; daty „październik 
1978 – kwiecień 1979 roku” widnieją pod tekstem Żuka 
w mrowisku; w 1982 roku ukończony już będzie Kulawy 
los, w dwa lata później – Fale tłumią wiatr (w międzycza-
sie zostanie napisane opowiadanie Szczegóły z życia Ni-
kity Woroncowa); następnie jeden z motywów Kulawego 
losu rozbudowany jeszcze zostanie do rozmiarów scena-
riusza: Pięć łyżek eliksiru.

* * *
Wszystkie wymienione pozycje mają następującą wspól-
ną cechę: rzeczywistość w nich przedstawiona testowa-
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na jest rzuconą weń niespodzianie kroplą niezwykłości 
o symbolicznych lub czysto konwencjonalnych treściach 
i niedookreślonych zarysach. 

Możliwości konkretnego zastosowania owej zasady 
jest kilka. Element niezwykły zbudowany być może we-
dle przesłanek racjonalnych lub nie; innymi słowy, swo-
im istnieniem przełamuje, lub nie, reguły świata testo-
wanego. Może posiadać własne treści, lecz także być fi-
gurą umowną w mniejszym lub większym stopniu. Może 
być mniej lub bardziej „rozległy” (formalnie może nawet 
stanowić „fantastyczną rzeczywistość”, w którą wprowa-
dzi się podlegający eksperymentowaniu „przedmiot”, jak 
się to po części przydarzyło w powieści Miasto skazane). 
Ale zawsze będzie krył w sobie niewytłumaczalną tajem-
nicę i wielorakie perspektywy dla poszukiwań sensów 
właściwych mu i oznaczanych przez niego.

Z kolei rzeczywistość testowana także może być 
różnorakiego rodzaju. Może nią być świat współczesno-
ści realistycznie w dziele „odzwierciedlany” (ewentual-
nie określony element tego świata – np. typowy boha-
ter). Rzeczywistość testowana może się również składać 
z motywów mniej lub bardziej konwencjonalnych. Im 
bardziej – w tym większym stopniu świat przedstawio-
ny dzieła będzie schematycznym, uogólnionym znakiem 
„ludzkości w ogóle”, „człowieka w ogóle”. Można na ko-
niec testować typową rzeczywistość SF: bądź aluzyjną 
w stosunku do realnego świata, bądź mającą futurolo-
giczne ambicje; bądź to i tamto naraz.

Rozpatrywany z punktu widzenia tych rozróżnień np. 
Piknik na skraju drogi był powieścią, gdzie „testujący ele-
ment” miał charakter w pełni racjonalny (kosmici), rów-
nocześnie, ze względu na swą niedookreśloność, stawał 
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się symbolem, współtworzył „śmietnikową”, poniżającą 
ludzkość metaforę, na najwyższym zaś poziomie uogólnie-
nia był znakiem przełomowego wydarzenia historycznego 
„w ogóle”, a raczej wydarzenia predestynowanego, by się 
takim stać. Natomiast „rzeczywistość testowana” tej książ-
ki miała charakter wysoce modelowy i schematyczny. 
Wyjściowo będąc fantastycznonaukową wizją najbliższej 
przyszłości kapitalistycznej Europy – dzięki oparciu fabuły 
Pikniku... na schematach „pamfletów antyimperialistycz-
nych” oraz obecności typowych dla tego gatunku motywów 
straciła futurologiczne walory, by stać się konwencjonal-
ną, literacką, i awansować na koniec do roli symbolu ludz-
kości wiecznie nieruchawej, niegodnej historii.

Następne pozycje najrozmaiciej łączyły i kombinowa-
ły wyliczone powyżej warianty. Na przykład Maszyna ży-
czeń wykorzystywała wywodzący się z Pikniku..., tylko że 
już w pełni umownie tu potraktowany, motyw spełniającej 
życzenia „złotej kuli”, aby sprowokować między nieznany-
mi z imion i nazwisk Pisarzem, Profesorem i Przewodni-
kiem–bandytą spory, które prezentowały różne moralne 
implikacje przyjęcia (lub nie...) tezy o niemożności przeła-
mania przez człowieka fatalnej determinacji, wywodzącej 
się z jego „natury”. A Pięć łyżek eliksiru, za pomocą równie 
pretekstowego „matuzalinu” i pijących go nieśmiertelnych, 
wprowadzało zamieszanie w życie i myśli „sportretowanego 
z natury”, przeciętnego radzieckiego wyrobnika pióra. 

Cytuję dokonaną przez Arkadija autointerpretację: 
Co chcieliśmy powiedzieć przez Pięć łyżek eliksiru? Czy pa-
mięta Pan opowiadanie Herberta Wellsa „Człowiek, który 
czynił cuda?” (...) Jest to krótkie opowiadanko, ale jak wspa-
niale zrealizował w nim Wells swoje główne zamierzenie – 
pokazał całą ciasnotę umysłową angielskiego mieszczucha, 
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posiadającego nadzwyczajny dar i przerażonego tym darem. 
Również my, w „Pięciu łyżkach...” bierzemy najzwyklejsze-
go współczesnego człowieka radzieckiego i patrzymy, jak się 
zachowa w fantastycznej sytuacji. Ten szary człowiek ra-
dziecki ma możność zdobycia nieśmiertelności. Nasz bohater 
– a nie jest to wcale bohater w dosłownym znaczeniu, lecz 
przeciwnie, absolutnie pospolity, szary człowiek: i charakter 
ma słaby, i w życiu osobistym nie bardzo mu się wiedzie, 
i pisarz z niego dość kiepski – postępuje jak należy. Przede 
wszystkim rozumie, jak straszny potrafi być dar, który może 
posiąść. Dzięki Bogu, ci nieśmiertelni to „dinozaury”. A jeżeli 
dar posiądzie ktoś, kto mógłby ściągnąć na ludzi straszne 
nieszczęścia? Nie, teraz nasz bohater, wiedząc to, będzie ich 
pilnował, teraz będzie się troszczył, by z tego daru nie sko-
rzystał jakiś nowy Hitler czy inny potwór...

Nasz zwykły człowiek współczesny w sytuacji fanta-
stycznej – oto zamysł. A naszym zadaniem było znaleźć 
i pokazać słaby punkt dzisiejszych czasów (100, 39–40).
Trudno określić, który ze „słabych punktów” starszy 

ze Strugackich miał tu na myśli, wolałbym potraktować 
Pięć łyżek... jako literacką zabawę powstałą na margi-
nesie poważniejszej pracy. Może za tym bardzo nieja-
snym symbolem, którym historia byłaby, gdyby brać ją 
za symbol, jest skryte kolejne rzucone przez braci po-
tępienie etycznego pragmatyzmu? W każdym razie te 
z wyliczonych utworów, które za chwilę o wiele szerzej 
omówię, niewątpliwie kryją w sobie głębokie znaczenia.

* * *
Tu potrzebne jest zastrzeżenie: Sytuację „eksperymen-
tu fantastycznego” można by dostrzec i w poprzednich 
dziełach naszych autorów. Praktycznie we wszystkich – 
a pierwszy raz krystalicznie wyraźnie wystąpiła w opubli-
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kowanym jeszcze w 1962 r. opowiadaniu Człowiek z Pa-
cyfidy, opisującym, jak to w okupowanej Japonii dwu 
oszustów podało się za chętnego do handlu diamentami 
mieszkańca głębin i przewodnika, i jak na „okazję” rzucili 
się amerykańscy żołnierze i japońscy biznesmeni. Ponad-
to „eksperyment” jest jednym z podstawowych chwytów 
pamfletu i należy do elementarnego repertuaru literac-
kich narzędzi wykorzystywanych przez inne jeszcze ga-
tunki. Co innego jednak świadome... i nieświadome jego 
użycie. Przedtem pisarze sięgali do niego niejako automa-
tycznie i na równi z innymi chwytami. Teraz stał się głów-
nym momentem w głoszonym programie twórczym, „po-
etyce sformułowanej”, urósł do roli chwytu naczelnego, 
od którego zależą pozostałe elementy treści i formy dzieła. 
I z jego pomocą osiągnęli Strugaccy w swoim pisarstwie 
efekty dotychczas mniej eksponowane.

I zastrzeżenie drugie: Słowo „teraz” należy rozumieć 
prawie dosłownie, jako że bracia zdecydowali się uchy-
lić zakrywającą ich warsztat zasłonę około 1983 roku. 
Przedtem w ogóle mało udzielali się w czasopismach 
i nie mieli okazji do głoszących „credo” wystąpień. Aby 
się pojawiły – potok wypowiedzi i wywiadów musiał się 
stać obfitszy, bo tylko gdy występuje się z pozycji udzie-
lającego nauk mistrza, dyktuje warunki redakcjom, gdy 
nie musi się poprzestawać na pośpiesznym wykrzycze-
niu najpilniejszego (obrona ostatnio wydanego utworu, 
uwaga o istocie uprawianego gatunku, zdanie w intere-
sie mecenasa...), możliwa jest rozwinięta autorefleksja. 
I jeszcze: musiała się zmienić sytuacja polityczna, gdyż 
przed śmiercią Breżniewa (1982) pisarze, choć z końcem 
poprzedniej dekady już niby na równych prawach po-
wrócili do establishmentu (sygnałem „uzyskania przeba-
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czenia” była pozytywna recenzja w „Prawdzie” z 8 maja 
1976 r.), chyba jednak niezbyt mogli sobie pozwalać na 
szczerość.

Skutkiem powyższego, choć proza Strugackich pisa-
na przed i po tej cezurze jest dość podobna, stanowiące 
komentarz do niej poglądy wyrażane w czasopismach 
różnią się. Z wymienionych przesłanek wychodząc, nie-
wiele się jednak tymi różnicami przejmuję i nie uważam 
za błąd ilustrowania wypowiedziami nawet o dziesięć 
lat starszymi założeń hipotetycznie towarzyszących bra-
ciom przy pisaniu książek w latach siedemdziesiątych.

* * *
Niektóre z tych założeń pozostały niezmienione w sto-
sunku do omawianych w rozdziale poprzednim. Zwłasz-
cza część traktująca o genezie fantastyki literackiej, 
równoprawności z „dużą literaturą”, podziale na „na-
ukową” i „realistyczną”. Nadal bracia sądzą, że gatunek 
ma pełnić doniosłe funkcje poznawcze (uchwycić, jak to, 
co przyszłe, wdziera się w to, co dzisiejsze [101]), spo-
łeczne231; obracać się w szczególnym kręgu tematów232; 
w końcu być sztuką walczącą – polem walki komuni-
stycznego wychowania z przeżytkami paleolitu w świa-
domości ludzi (78, 101). Nowym, obecnym zwłaszcza 
przed 1983 r., akcentem była próba określenia „wła-
snymi słowami” różnic istniejących pomiędzy zachodnią 
a radziecką fantastyką, za co przedtem Strugaccy raczej 

231 Jego funkcją społeczną ma być: wychowanie człowieka, który nie 
znosi mieszczańskości, człowieka komunistycznie myślącego i działające-
go (...) wychowanie człowieka przygotowanego do szybkich przemian 
życia, nieobawiającego się tych przemian, takiego człowieka, u którego 
stereotyp nie jest przybity gwoździami do czaszki (78, 106). 
232 Fantastyka – to literatura nie tylko niezwykłych obrazów i przygód, 
ale i literatura uogólnień wielkiej skali, globalnych tematów: człowiek 
i kosmos, człowiek i przyroda, człowiek i przyszłość (101). 
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się nie brali. Odmienność – wskazywali teraz233 – tkwi 
w indywidualizmie burżuazyjnych bohaterów i kolekty-
wizmie rodzimych oraz w pesymizmie lub optymizmie 
poglądu na ludzką naturę, a więc i na szanse ludzkości 
na przyszłość. Później – o ile wiem – owo demonstrowa-
nie „ideologicznej czujności” zanika.

Natomiast i nowa, i rozwinięta jest ta część „poetyki 
sformułowanej” pisarzy, gdzie mowa nie o gatunku jako 
takim, ale o sposobie, w jaki uprawiają go sami Stru-
gaccy, jak właśnie oni starają się sprostać wysuniętym 
(nie szkodzi, że przez siebie) ogólnym postulatom. Do-
godnym dla prezentacji punktem wyjścia jest definicja: 

Fantastyka (...) to taka metoda odbicia rzeczywistości 
w artystycznych obrazach, kiedy elementem koniecznym 
jest wprowadzenie czegoś niezwyczajnego, niemieszczące-
go się w dzisiejszych pojęciach (79).
Spróbujmy zatem spytać pisarzy: jaką „część” rze-

czywistości chcą „odbijać”?, co znaczy: „coś niezwyczaj-
nego”, jaką ma funkcję w dziele i dlaczego jego wprowa-
dzenie jest konieczne? Zainteresujemy się również, kto 
jest przewidywanym przez autorów odbiorcą utworów.

Na pierwsze z pytań odpowiadali twórcy, iż przede 
wszystkim interesują się światem problemów i idei, więc 
ich pisarstwo ma czysto spekulatywny charakter, doko-
nuje eksperymentu myślowego (81). Pośrednio, lecz moc-
no, o uświadomieniu sobie tego faktu świadczyły zwie-
rzenia dotyczące specyfiki procesu twórczego, w rodzaju:

– Pomysłów zawsze mieliśmy do woli. (...) I oto najczęściej 
prawie że niezauważalnie dla nas samych, jakiś jeden 
zaczyna rugować wszystkie inne, zasłania sobą cały wi-
dzialny świat, coraz jaskrawiej oświetlając w nim jedy-

233 Por. np. poz. bibl. 78, 85, 86. 
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nie pewien obszar. I następuje moment, kiedy nabrawszy 
w płuca jak najwięcej powietrza, nurkujemy w głębiny tego 
obszaru. Dalej ze skrzypem, trzaskiem, z przerwami... sko-
kami, z cofaniem się posuwa się naprzód najtrudniejsza 
praca: mniej lub bardziej precyzyjne formułowanie proble-
mu, wypracowanie optymalnej dla stawiania tego proble-
mu fabuły. Stworzenie akcji dającej najwięcej możliwości 
bohaterom (102, 63).
Niekiedy (jak pamiętamy) przyznawali się również 

Strugaccy do równoczesnego hołdowania realizmowi psy-
chologicznemu, do „portretowania z natury” znanych im 
ludzi, podkreślali, że starają się dbać o zachowanie praw-
dopodobieństwa przeżyć i charakterów. Bohater jednak 
i jego przeżycia mają dla nich drugorzędne znaczenie, 
jak i w ogóle ambicje psychologizmu. Ostatecznie wyglą-
da na to, że zgodnie z socrealistyczną tradycją interesuje 
Strugackich tylko jedna cząstka całego kosmosu obiek-
tywnych problemów: niektóre współczesne problemy spo-
łeczne. Świadczą o tym liczne stwierdzenia. Na przykład:

– Z biegiem lat (...) czuliśmy coraz większą potrzebę prze-
myślenia swoich przeżyć, pokazania, jak sobie wyobraża-
my otaczający świat (100, 39);

– Zawsze staraliśmy się i staramy pisać o człowieku 
i społeczeństwie, o wpływie społeczeństwa na człowieka, 
o zmianach społeczeństwa pod wpływem człowieka (90).
O jakie konkretnie problemy im chodziło, wyjaśniali 

Strugaccy półgębkiem. Jak wielokrotnie przedtem, wyli-
czali: anachronizm społecznych zachowań, mieszczań-
skość, konsumpcyjny stosunek do życia, niebezpieczeń-
stwa niekontrolowanego rozwoju nauki i cywilizacji. Na 
to, że w zainteresowaniach ich zaszła jednak jakaś zmia-
na, wskazywało np. zdanie: 
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Główny problem, który podnosimy w swoich książkach, to 
odpowiedzialność każdego człowieka przed historią, przed 
rodziną, przed społeczeństwem w całości (88).

* * *
Aby wykonać strategiczne pisarskie zamierzenia, po-
trzebne są narzędzia. Jedno z nich również miało on-
tologiczny status „cząstki rzeczywistości” i – gwoli po-
trzeb ważniejszych niż uzyskanie literackiego „portretu” 
– musiało zostać „odbite”. Narzędziem tym była postać 
zwykłego współczesnego człowieka. O roli tego motywu 
wspominali pisarze na ogół, protestując przeciw podno-
szeniu futurologicznych wartości ich prozy, komplemen-
towaniu ich jako fantastów duszoznawczo najsprawniej-
szych w temacie: „człowiek komunizmu”: 

Nie jesteśmy prorokami. Jesteśmy tubą idei. Opisujemy 
wczorajszego człowieka, który dzisiaj tworzy jutrzejszy 
dzień, gotowy na niego runąć. To poważny problem: czło-
wiek z przestarzałą moralnością, przestarzałymi nawyka-
mi i poglądami, stojący przed przyszłością (91).
Pożądane było, aby w toku akcji ów bohater podda-

ny był próbie moralnego wyboru.
Drugim niezbędnym w dziele motywem był dla Stru-

gackich – rzecz jasna – element fantastyczny. Decydował 
o przynależności gatunkowej utworu, który zalicza się 
do fantastyki wówczas, gdy 

istotną rolę gra w nim element niezwykłego (póki co jeszcze 
niemożliwego lub niemożliwego w ogóle) (82, 152). 
Sądzę, że rozróżnienie w nawiasie należy pojmować 

jako podział na motywy typowe dla SF (więc przeczące 
naszemu doświadczeniu, lecz nie poczuciu racjonali-
zmu) – oraz na motywy czysto konwencjonalne (ewen-
tualnie takie, które – choćby i nie miały oparcia w li-
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terackiej i kulturowej tradycji – urągają naszej wiedzy 
o porządku świata tak samo jak konwencjonalne ale-
gorie, gdyby te alegorie dosłownie pojmować). Tę drugą 
odmianę chyba ceniono bardziej, skoro zapytany kiedyś 
o zdanie w kwestii malarstwa fantastycznonaukowego 
Arkadij odpowiedział:

Fantastyczność nie polega na tym, aby wyobrazić niebo 
z trzema słońcami. To mnie nie zadziwi. Zadziwi co innego: 
jeśli – powiedzmy – nasze słońce trzy razy w ciągu dnia 
wzejdzie na nieboskłonie (91).
O pierwszych motywach mówili bracia bardzo mało, 

jako o czymś mało ważnym, specjalnie podkreślając 
swoją nonszalancję w stosunku do fantastycznonauko-
wych pomysłów – cudzych i swoich. Charakterystyczny 
jest np. następujący fragment odpowiedzi na listy czytel-
ników, którzy nadesłali je (w ilości 95 sztuk) na wezwa-
nie miesięcznika „Uralskij sledopyt”:

Należymy do tych fantastów, dla których fantastyczne już 
dawno nie jest tematem. To znaczy, z zainteresowaniem 
i zadowoleniem czytamy wybitnych autorów, dla których 
fantastyczny element sam z siebie stanowi punkt przyłoże-
nia wysiłków twórczych, jak to jest na przykład z dzieła-
mi utopijnymi i antyutopijnymi. Ale dla nas Wędrowcy i tak 
dalej to nie więcej niż entourage, niemający żadnego samo-
dzielnego znaczenia; takie haki, na których wywieszamy na 
widok publiczny niepokojące nas zagadnienia (102, 64).
Wyrażenie „samodzielne znaczenie” należy pojmo-

wać raczej jako „znaczenie najważniejsze dla ogólnej 
wymowy utworu”. Wykorzystując wiedzę o książkach, 
których omówienie dopiero nas czeka, uściślijmy, że 
chodzi tu o to, aby głównych sensów dzieła nie sprowa-
dzać do futurologicznych, „naukowych”, a nawet alego-
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rycznych znaczeń fantastycznego wymysłu. Ów wymysł 
jakieś immanentne znaczenie posiadać musi (skoro 
fantastyczne, im bardziej dookreślone, tym bardziej 
jest jedynie kombinacją realnych zjawisk), ale przyznać 
trzeba, że Strugaccy daleko się posunęli w nadawa-
niu fantastycznym elementom kształtów niedookreślo-
nych, widmowych, symbolicznych, i czasem rzeczywi-
ście trudno odnaleźć treści przynależne wymyślonemu 
„czemuś” z powodu jego obiektywnego kształtu i natu-
ry, a nie znaczenia owego „czegoś” dla bohaterów (od-
różniały owe starania twórczość braci nową od starszej, 
gdzie nie unikali jasno zaadresowanych alegorii, jak 
w Ślimaku na zboczu, Bajce o Trójce, Przenicowanym 
świecie, że nie wspomnę o wcześniejszych, sprzed Po-
wrotu pozycjach, gdzie była mowa o futurologicznym 
prawdopodobieństwie wymysłu). Ale nie można przecie 
„nie dookreślać” idealnie.

Określając znaczenie fantastycznego elementu w ra-
mach znaczeniowej struktury dzieła, nazwali go nasi au-
torzy katalizatorem sytuacji fabularnych234 Ponadto ele-
ment (elementy) fantastyczny w zmieszaniu z wziętymi 
z rzeczywistości realnej współtworzył wizję „fantastycz-
nego świata” utworu.

* * *
Punkt styku fantastycznego z realnym, miejsce rów-
noczesnego zastosowania dwu podstawowych narzędzi 
ma pierwszorzędne znaczenie dla kształtu całego dzieła 
i jego estetycznej wartości: 

Najczęściej wychodzimy od sytuacji, od sposobu przenik-
nięcia fantastycznego w realność, od pewnego modelu 
świata. Z powodzeniem wymyślona sytuacja to często po-

234 Por. poz. bibl. 92. 
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łowa sukcesu: scena gotowa, dekoracje rozstawione – te-
raz bohaterowie tu wchodzą i zaczynają żyć (97).
Fantastyczna sytuacja, zetknięcie się bohatera 

z czymś niezwykłym, była dla powołujących się na Well-
sa (Człowiek, który czynił cuda), Gogola (Nos), Puszkina 
(Dama pikowa), Bułhakowa (Mistrz i Małgorzata) Stru-
gackich – głównym wehikułem problemów, które chcieli 
poruszyć. Przypuśćmy, że bohater, potraktowany jako 
postać realistyczna, ewentualnie, acz niekoniecznie mo-
gąca również być ucieleśnieniem idei lub reprezentan-
tem ludzkości jako takiej (albo – co rzadziej – potrakto-
wany wyłącznie jako to ucieleśnienie, pozbawiony wy-
raźnej osobowości), napotyka kosmitę. Wówczas głów-
nego sensu utworu nie należy szukać w osobliwościach 
charakteru postaci ani w osobliwościach kosmity – lecz 
w tym, co ze spotkania wynika:

Sytuacja kontaktu to tylko kamień probierczy, który lite-
ratura wykorzystuje dla poddania próbie człowieka i spo-
łeczeństwa. Fantastyka zna parę takich probierczych ka-
mieni. Koniec cywilizacji, wynalazki, które przekształcają 
świat, podróż w przyszłość lub przeszłość. Ale nie może 
być celem dzieła np. opisanie zderzenia Ziemi z gigantycz-
nym asteroidem. To nie więcej niż środek, jeden z chwytów 
artystycznych, sposób opowiadania o ludzkich losach i lo-
sach naszego świata (97).
Sytuacja fantastyczna jest nie tylko nośnikiem pro-

blemu dzieła i nie tylko to ją warunkuje. Będący jej 
częścią składową fantastyczny element sam, albo wraz 
z innymi, ma współtworzyć wizję fantastycznego świata 
utworu, o którym tak mówił Boris Strugacki:

 Terra incognita, świat, którego nikt nigdy nie widział, świat 
leżący poza granicami ludzkiego doświadczenia (...) Nikt nie 
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wie, co to takiego: świat, w który wdarł się niewidzialny czło-
wiek, albo świat dalekiej przyszłości, albo świat, w którym 
odebrano i rozszyfrowano posłanie supercywilizacji (97).
Z Wellsowskiego przykładu widać, że pod pojęciem 

„fantastyczny świat” pojmowali bracia po pierwsze obraz 
odzwierciedlający świat autorowi współczesny i jedynie 
„ufantastyczniony” niezwykłym zjawiskiem (jak to było 
np. w starych utopiach). Z pozostałych – że również typo-
wą scenerię SF, a niewykluczone, że i baśni. Innymi sło-
wy, świat przedstawiony każdego utworu fantastycznego. 

Wychodząc ze zdroworozsądkowego przekonania, 
że uwierzyć i przejąć się można tylko dramatem rozgry-
wającym się w wiarygodnych dekoracjach (tym bardziej 
jeśli to dramat niezwykły), „fantastycznemu światu” 
swoich dzieł stawiali pisarze doniosłe wymaganie: aby 
zapoznający sią z nim odbiorca cały czas miał poczucie 
prawdopodobieństwa. Cel ten mieli nadzieję osiągnąć 
następującymi metodami:

– starannością dobierania detali – pisarz powinien 
stale nad nimi panować, nie pozwolić sobie na najmniej-
szą niekonsekwencję, przestrzegać raz ustanowionych 
realiów czasu, przestrzeni, kultury, charakteru itd.

– traktowaniem na równych prawach realistycznego 
i fantastycznego szczegółu, dbaniem, aby to, co fanta-
styczne, w żaden sposób spośród realnego – jak wyrażał 
się Kazimierz Wyka – „nie wysterczało”235 i na odwrót236.

235 Por. K. Wyka, Pogranicze powieści, wyd. II poszerzone, Warszawa 
1974, Czytelnik, s. 35 (szkic Tragiczność, drwina, realizm). 
236 Fantastyczny element winien wrastać w realistyczną tkankę narracji 
i tworzyć z nią pewien jednolity stop o najzupełniej nowych (jak to i ma 
być ze stopem) właściwościach.
Woland (u siebie w domu) odziany jest w nocną koszulę, brudną i zacero-
waną na ramieniu. (...) Wellsowscy Marsjanie – duszące się pod własnym 
ciężarem, ośmiornicopodobne wory z groźnymi oczyma – aż tak są reali-
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– używaniem dla prezentacji fantastycznego elemen-
tu i świata werystycznych technik opisu, jakie stosuje się 
zwykle w przypadku wprowadzania realiów „z życia wzię-
tych” (co – dodam – jest jedyną możliwością osiągnięcia 
efektu prawdopodobieństwa przy wprowadzeniu do dzie-
ła motywu irracjonalnego lub czysto umownego)237.

Wiarygodność i prawdopodobieństwo świata przed-
stawionego przesądza zdaniem Strugackich o zaistnieniu 
odpowiednich warunków dla prawidłowego odbioru dzieła, 
albowiem tylko wtedy, gdy fantastyczne czyni się łatwym 
do zrozumienia, przystępnym, staje się elementem realnej, 
dobrze znajomej rzeczywistości (...) może wywołać współ-
przeżywanie; teraz można je kochać, nienawidzić, bać się 
go, pogardzać, zachwycać się nim albo je osądzać (97) – 
mówiąc o „współprzeżywaniu”, Boris miał – jak sądzę – na 
myśli spodziewane utożsamienie się czytelnika z bohate-
rem. Aby to „współprzeżywanie” osiągnąć, świadomie sto-
sowali bracia personalną perspektywę narracyjną:

Zwykle u nas czytelnik wie to i tylko to, co główny bohater. 
I szuka wyjścia z najrozmaitszych ślepych uliczek i zasa-
dzek razem z głównym bohaterem. I powinien uczynić swój 
wybór razem z nim (97).
Jeśli wziąć pod uwagę, że wykreowanie przekonują-

cego, prawdopodobnego i angażującego czytelnicze emo-
cje charakteru jest drugim obok „prawdopodobieństwa 

styczni, że umierają od infekcji, zarażeni ziemskimi mikroorganizmami. 
Fantastyczne odziewa się w ziemskie szaty – w zwykłym i przenośnym 
znaczeniu (97). 
237 Swift jest w „Podróżach Guliwera” skrajnie skrupulatny, kiedy opi-
suje mnóstwo i mnóstwo wybitnie realistycznych detali, i tak samo skru-
pulatny jest Lem, kiedy wiele stron tekstu poświęca najszczegółowszemu 
opowiadaniu o formach mimoidów – wszystko to najwyraźniej jedynie 
po to, aby czytelnik mógł wejść w fantastyczny świat powieści tak samo 
naturalnie, jak wchodzi w świat powieści realistycznej (97). 
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dekoracji” warunkiem sine qua non sukcesu powyższej 
strategii, to bardzo szczęśliwy był wybór tej, znakomicie 
powiększającej format osobowościowy postaci, polityki 
informacyjnej wobec odbiorcy.

W obfitej programotwórczej działalności lat osiem-
dziesiątych poruszali Strugaccy jeszcze inne kwestie.

Przede wszystkim, wobec faktu, że problemy ciekawią-
ce naszych autorów można by zasadniczo rozstrzygać i na-
rzędziem literatury „zwykłej”, realistycznej – musieli oni do-
wieść wyższości fantastyki, sensowności wypowiedzi w tym 
właśnie gatunku. Wskazywali na korzyści tematyczne (tj. że 
nie wszystko jednak da się osiągnąć poprzez realizm): 

Fantastyka wprowadza w narrację element niezwykłego, 
a nawet niemożliwego, które pomaga w pełni zarysować 
jakościowo nowe społeczne (a nie technologiczne) proble-
my, które powstają w naszym życiu – przy czym niekiedy 
nie te widoczne gołym okiem, ale te jeszcze ukryte i nie do 
wyodrębnienia” (101).
Argument nie był przekonywający, bo teza „nie moż-

na «odbić» tego, czego nie widać” jest prawdziwa tylko 
przy dość prymitywnym rozumieniu realizmu.

Sądzę, że bardziej mogły przemawiać napomknięcia 
o korzyściach estetycznych, o otrzymaniu przez pisarza–
fantastę do ręki szczególnych w porównaniu z literatu-
rą niefantastyczną środków, które nie tylko pozwalają 
człowieka dzisiejszego dnia zobaczyć w tendencjach jego 
rozwoju (90), lecz także dają możliwość modelowania 
sytuacji, w których można oswobodzić się od wszystkie-
go przypadkowego i nieistotnego, stwarzać idealną sy-
tuację pozwalającą na uzewnętrznienie samego „jądra” 
doświadczeń dzisiejszego życia (88). Ponadto – powtórz-
my – wprowadzenie w narrację fantastycznego elemen-
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tu doprowadza do zaostrzenia każdej stworzonej przez 
pisarza sytuacji, stanowi swego rodzaju pryzmat dający 
możliwość lepszego zobaczenia obrazów, do których się 
przywykło (82, 153) – stąd szczególna emocjonalność 
gatunku walnie pomagająca w kontakcie z czytelnikiem.

W sumie – jak już przytaczaliśmy – według Stru-
gackich: 

Ostrość i nowatorstwo w stawianiu najważniejszych i naj-
bardziej aktualnych problemów współczesności i możliwość 
katalizowania do dowolnych koniecznych granic tajemnicze-
go procesu oddziaływania książki na czytelniczą percepcję 
– oto dwie najważniejsze jakości fantastyki czyniące ją tak 
popularną z punktu widzenia pisarza i czytelnika (82, 153).
Następnie od czasu do czasu wypowiadali się bracia 

na temat ogólnoestetycznych wymagań, którym musi 
sprostać dzieło fantastycznonaukowe. Przede wszyst-
kim są identyczne jak te, które wysuwa się pod adresem 
utworów uznawanych za wysokoartystyczne: 

Wszystko, co dobre dla realistycznej literatury (pełnokrwi-
stość i prawdopodobieństwo obrazów, szczerość, głębia 
myśli, emocjonalność, jasność i wyrazistość języka), jest 
dobre i dla fantastyki. Wszystko, co jest realistycznej litera-
turze przeciwwskazane (sztampa, ubóstwo myśli, trywial-
ność, wykrzywianie prawdy międzyludzkich stosunków), 
przeciwwskazane jest fantastyce. I nawet podstawowa 
zasada pracy pisarza–realisty: „pisz tylko o tym, co znasz 
dobrze”, może być wobec pisarza–fantasty sformułowana 
dokładnie tak samo, i tylko z małym dodatkiem: „...albo 
o tym, czego nikt nie zna” (76, 107).
Pamiętamy, że sprawa estetycznego równoupraw-

nienia fantastyki miała – wobec swoistego, radzieckie-
go spojrzenia na literaturą – długą historię. Strugaccy 
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wyrażali tu postulat swojego pokolenia, spragnione-
go emancypacji, w zamian za nią gotowego wyrzec się 
oferowanej im jeszcze w latach sześćdziesiątych „taryfy 
ulgowej” – praw do duszoznawczego i innego literackie-
go prymitywizmu, które jakoby fantaści mieli nabyć ze 
względu na szczególną tematykę ich książek.

O wiele natomiast rzadziej jest spotykane, nawet 
w obecnej dekadzie, takie oto otwarte popieranie (pryn-
cypialnie przez socrealizm odrzuconych) sensacyjności 
i rozrywkowości w literaturze: 

Przeszkadza mi purytanizm niektórych naszych krytyków: 
rozrywkowość to śmiertelny grzech. Uważam, że czytelni-
kowi powinno się ciekawie czytać – i to być może w ogóle 
nie zaprzecza ideowym treściom dzieła. Co więcej – sen-
sacyjna akcja sprzyja lepszemu przyswojeniu sobie idei. 
Przecież psychika, myślenie wielu, zwłaszcza młodych, lu-
dzi jest tego rodzaju, że nawet najgłębsze myśli przyswa-
jają sobie poprzez fabularną dynamikę (101)238.
Na koniec o odbiorcy, którego sobie życzyli: Czytel-

nik książek Strugackich miał być, wedle ich słów, czło-
wiekiem, któremu podoba się myślenie, dla którego ist-
nieje coś więcej niż pragnienie gromadzenia i używania 
(88). Pisząc, traktują go nie jako „obiekt perswazji”, lecz 
jako równego pisarzowi współrozmówcę (78, 104). Chcą, 
aby szukał w ich książkach satysfakcji intelektualnej, 
okazji do świadomego uczestnictwa w literackiej grze, do 
wykazania umysłowej samodzielności:

Zadanie swoje widzimy w tym, aby postawić określony pro-
blem i przekazać czytelnikowi swoje myśli i uczucia z nim się 
wiążące. A później pokładamy już nadzieję w jego zdolno-
ściach percepcyjnych. Oczywiście, że chcemy wywołać u nie-

238 Por. także poz. bibl. 81. 
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go współprzeżywanie, ono zaś niemożliwe jest bez pracy 
wyobraźni. Im aktywniej pracuje wyobraźnia czytelnika, tym 
z większym powodzeniem wypełniamy swoje zadanie (101).

* * *
Przytoczone wyżej poglądy wyjęte z wypowiedzi praso-
wych autorskiej spółki i ułożone przeze mnie w coś na 
kształt programowego manifestu – nie zaistniały jako re-
alny pisarski plan, sformułowany w jakimś jednym tek-
ście. To tylko moja rekonstrukcja wykorzystująca uwi-
docznione w druku poglądy: te, które bracia rzeczywiście 
wyznawali w momencie pracy nad interesującymi mnie 
tu pozycjami, jak również te, które wypracowane zostały 
dopiero na podstawie doświadczeń nabytych przy pisa-
niu owych książek – i wypowiedziano je ex post. Gdyby 
jednak fikcyjnie założyć, że ów plan istniał, że Miasto 
skazane było tego planu pierwszą, wstępną realizacją, 
a wszystko przez Strugackich tworzone mniej więcej od 
połowy lat siedemdziesiątych – realizacją rozwiniętą, to 
zgodzić by się trzeba, że dla jej potrzeb najodpowiedniej-
sza byłaby proza fantastyczna o fabule współczesnej, 
przebiegającej w radzieckiej rzeczywistości realistycznie 
ujętej, znanej z autopsji autorom i czytelnikom.

Rzeczywiście: najwcześniej ze wszystkich opubliko-
wane dzieło: Miliard lat przed końcem świata, a i niektó-
re dalsze (samo Miasto..., Kulawy los, Szczegóły z życia 
Nikity Woroncowa, O przyjaźni prawdziwej, Pięć łyżek 
eliksiru, wątek współczesny Niedoskonałych, Żydzi mia-
sta Petersburga...) oparte na chwycie zderzenia fan-
tastyczności ze światem niby–realnym lub niby–real-
nego bohatera ze światem fantastycznym składają się 
na szczególnie bogaty nurt ostatniego dwudziestolecia 
twórczości autorów Trudno być bogiem. Ale Strugaccy, 
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nim jeszcze osiądą tu na dobre, wpierw ostatecznie upo-
rządkują i do końca wyeksploatują wykreowany uprzed-
nio fantastyczny świat XXIII wieku, tym sposobem rozli-
czając się ze starymi marzeniami i żegnając z gatunkiem 
SF, do którego, chyba nie tylko obiektywnie, ale i po czę-
ści zdaniem ich twórców, przynależały wcześniejsze opo-
wieści wykorzystujące utopijny, futurologiczny koloryt.

Tak powstają: Żuk w mrowisku i Fale tłumią wiatr, 
traktujące o nowych przygodach bohatera Przenicowa-
nego świata, Maksyma Kammerera.

* * *
Żuk w mrowisku zestawia dwie relacje: o spotkaniu 
przedstawicieli ziemskiej cywilizacji XXIII wieku z ludźmi 
ze znajdującej się mniej więcej na naszym cywilizacyjnym 
poziomie planety o żałosnej nazwie Nadzieja (Nadieżda), 
gdzie równocześnie prowadzą operację tajemniczy „Wę-
drowcy”, oraz o reakcji tychże Ziemian na bezpośrednio 
ich dotyczące działania supercywilizacji „Wędrowców”.

Relacje różnią się rozmiarami. Pierwsza to zaled-
wie dwa rozdziały – fragmenty raportu ksenopsychologa 
Lwa Abałkina. Wspólnie z rozumnym kynoidem Szczek-
nem239 przeprowadził on zwiad na wymienionym globie. 
Cywilizacja Nadziei wymiera. Jej mieszkańcy wywołali 

239 Szczekn jest głowanem, jednym z tajemniczych wielkich psów, któ-
re wyewoluowały w radioaktywnych dżunglach Saraksza w wyposażoną 
w rozwinięte parapsychologiczne zdolności mutację zdolną do wytwo-
rzenia cywilizacji. Głowany powstały więc w sposób w angloamerykań-
skiej SF lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku na ogół zastrzeżony 
dla narodzin „nadludzi” (por. wydane u nas Poczwarki Johna Wyndha-
ma, tj. The Chryzalides – 1953, lub opowiadania o Hagbenach Henry’e-
go Kuttnera zamieszczone w zbiorze Stos kłopotów – Warszawa 1986), 
zupełnie jakby Strugaccy z tej fantastyki lekko sobie pokpiwali. Z drugiej 
strony jednak cudownych psów w fantastyce Zachodu też jest sporo. Np. 
Syriusz Olafa Stapletona (Sinus 1944) lub mieszkańcy City Clifforda S. Si-
niaka (1953). 
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katastrofę ekologiczną. Przybyli następnie na planetę 
Wędrowcy wyprowadzili gdzieś „podprzestrzennymi tu-
nelami” prawie całą ludność. Zostały jedynie zdzicza-
łe resztki. Z ich władzami wchodzą w kontakt Abałkin 
i Szczekn. Aborygeni tłumaczą sobie przeszłe i teraź-
niejsze działania supercywilizacji jako umyślną ich (tzn. 
aborygenów) eksterminację. Ziemscy zwiadowcy wzię-
ci zostali za Wędrowców, co skończyło się strzelaniną 
(o wyniku dla Abałkina i Szczekna pomyślnym).

Inna, tragiczniejsza strzelanina wywiązała się i na 
Ziemi. Jak do niej doszło, opowiada relacja druga – frag-
ment szczegółowego pamiętnika lub dziennika znanego 
nam już Kammerera. Czterdzieści lat przed składający-
mi się na akcję tych wspomnień wypadkami kosmicz-
na wyprawa odnalazła zbudowany przez Wędrowców 
„sarkofag” zawierający trzynaście zapłodnionych komó-
rek jajowych człowieka cromagniońskiego. Zaczęły się 
rozwijać. Po wahaniach zdecydowano dzieci wychować, 
a równocześnie rzecz całą trzymać w tajemnicy nawet 
przed samymi zainteresowanymi i tak ułożyć ich życie, 
aby owe „kosmiczne podrzutki” raczej żyły w kosmosie 
niż na Ziemi. W żadnym zaś wypadku nie należy do-
puścić, ażeby któryś z nich dotarł do swojego „detona-
tora” – jednego z tajemniczych przedmiotów o wzorach 
odpowiadających kształtowi znamion odkrytych na rę-
kach „trzynastki”. Między „podrzutkami” i „detonato-
rami” istnieje niewątpliwy, acz niezrozumiały związek. 
Co będzie, gdy się zetkną? Nie da się wykluczyć, że ci 
ludzie–nieludzie są, bez swej wiedzy i zgody, automa-
tami Wędrowców, „bombami z opóźnionym zapłonem”, 
w których odezwać się wówczas może utajony i zgubny 
dla Ziemian program, albo program, owszem – utajony, 
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ale dla ludzkości zbawienny. Obie możliwości są równie 
prawdopodobne. Toteż gdy jeden z „podrzutków”, wła-
śnie Lew Abałkin (już starszy – raport o wypadkach na 
Nadziei pisał przed kilkunastu laty), nagle zacznie się 
dziwnie zachowywać i w konsekwencji stanie o krok od 
„detonatorów” – zastrzeli go Rudolf Sikorski, znany nam 
z Przenicowanego świata, tylko już zwany „Ekscelencją” 
ponadstuletni prezydent powołanej do strzeżenia bez-
pieczeństwa Ziemi Komisji Kontroli (KOMKON–2), bez-
pośredni przełożony inspektora Maksyma Kammerera.

A więc rozwinięci cywilizacyjnie Ziemianie, gdy co 
do czego przyszło i sami zetknęli się z czymś nieskoń-
czenie wyższym, zachowali się identycznie jak żałosne 
resztki nierozsądnej cywilizacji Nadieżdy. Strzelano tam 
do Ziemian, przypisując im najgorsze intencje – w sy-
tuacji analogicznej i Ziemianie nie wznieśli się ponad 
reakcję instynktowną. Wypreparowany z narracyjnych 
szat fabularny szkielet Żuka... oparty jest na ulubionym 
przez Strugackich paradoksie, niepochlebnym dla na-
szej miłości własnej: archeolog Łozowski, niczym zwierzę 
doświadczalne, miotał się na pokładzie automatycznej 
sondy kosmitów; Gorbowskiemu, w epizodzie Powrotu, 
przydarzyło się zostać „zaobrączkowanym” przez jakąś 
supercywilizację – jak my obrączkujemy ptaki; faszysta 
Pawor Subman podejrzewał „nadludzi” z leprozorium 
o faszystowskie zapędy; mieszkańcy Miasta znajdowa-
li się w sytuacji rybek hodowanych w akwarium, a Red 
Shoehart jak szczur grzebał się w kosmicznym kuble ze 
śmieciami.

Ale ów paradoks nie wyczerpuje głównych treści 
utworu. Zasadniczym ich nośnikiem jest zawarta w dru-
giej relacji, nieporównanie szerzej niż ta pierwsza roz-
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winięta narracyjnie, sytuacja fantastyczna: zetknięcie 
się z czymś niezwyczajnym przedstawicieli przyszłej 
ziemskiej cywilizacji. (Czyli najzupełniej nam współcze-
snych pod względem psychiki i pełnionej roli społecznej 
funkcjonariuszy kontrwywiadu – nieważne, że komu-
nistycznego i galaktycznego). Najważniejsze dla ogólnej 
wymowy dzieła są zwłaszcza te spośród gromadzonych 
przez Strugackich wokół sytuacji fantastycznej zna-
czeń, u których genezy leżą pewne czytelnicze skojarze-
nia. Odbiorca przecież – śledząc postępki Kammerera, 
Abałkina, Sikorskiego – winien pamiętać wcześniejsze 
powieści braci o czasach XXII, XXIII wieku i zdawać so-
bie sprawę, że to niby w komunistycznej epoce dziejów 
ludzkości zachodzą opisywane wypadki.

Na akcję wspomnień Kammerera, któremu zlecono 
poszukiwania Abałkina, składają się przygody narratora 
i opisy wydarzeń, których był świadkiem w ciągu trzech 
dni: od otrzymania rozkazu po końcowy strzał. Abałkin, 
teraz nie kosmonauta, ale progresor, rezydent na Sarak-
szu, zgłasza w tamtejszej bazie Ziemian, że mającego go 
okresowo zbadać lekarza zabili kontrwywiadowcy, a on 
sam zdekonspirował się. Jest w stanie szoku, pilnie od-
latuje na Ziemię... i znika. Kammerer prowadzi akcję, 
nie wiedząc o tajemnicy pochodzenia poszukiwanego, 
bo Ekscelencja ukrył przed nim pewne dane. Zaryso-
wująca się przed coraz bardziej w trakcie lektury zain-
trygowanym czytelnikiem zagadka rozwiąże się dopiero 
na końcu utworu, gdy Maksym pozna sprawą „trzyna-
stu”. Natomiast zabraknie wyjaśnień na temat: dlacze-
go Abałkin zachowywał się, jak się zachowywał, i czym 
lub kim w zasadzie był – nie będzie więc rozstrzygnięty 
prezentowany w powieści zasadniczy dylemat moralny. 
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W Żuku... mówimy o odpowiedzialności przed społeczeń-
stwem (brzemię odpowiedzialności spada na barki Sikor-
skiego) (101) – komentował Arkadij Strugacki.

Na pytanie, czy zabójstwo Abałkina było odwróce-
niem grożącego ludzkości niebezpieczeństwa, nie mo-
gło być odpowiedzi z zasadniczego względu: wtedy mo-
ralny problem takiego lub innego postępowania, przy-
najmniej dla nas, nie istniałby, a Strugaccy nie chcieli 
kolejny raz konstruować sztucznego „dylematu komu-
nistycznego morale”, który w naszej życiowej praktyce 
rozstrzygalny jest jednoznacznie, a na dodatek spowo-
dowałby odbieranie książki jako utopii „serio”. Sta-
rannie więc zabezpieczali się przed nawet pośrednim 
wskazaniem czytelnikowi na możliwość wysunięcia so-
bie przez niego jakichś hipotez na temat Abałkinowej 
natury, wyglądających na uzasadnione. Spójrzmy na 
motto poprzedzające wydanie czasopiśmienne i pierw-
szy przedruk książkowy Żuka...:

Ptaki, zwierzaki
pod drzwiami stały
jak do nich strzelano
to umierały (XXIII, 5).
Gdyby uznać je za komentarz do utworu i skojarzyć 

z niezwykłymi zoopsychologicznymi zdolnościami Abał-
kina, można by dojść do wniosku, że przypuszczenie, 
iż „podrzutek” to nadczłowiek zdolny do bezpośredniego 
porozumienia ze światem przyrody, jest bardziej upraw-
nione niż obawa przed nim jako „automatem Wędrow-
ców”, a więc strzał Sikorskiego był zbędną ostrożnością 
i zaprzepaszczeniem podarowanej ludzkości szansy. 
W drugim wydaniu książkowym motto usunięto. Nie tyl-
ko je – na przykład również informację, że „superpies” 
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Szczekn posiada zdolność ujarzmiania i zabijania mocą 
swego ducha (XXIII, 37)240, bo ona także budziłaby nie-
pożądane asocjacje dotyczące natury Abałkina241.

 Podobnie do końca nie dowiemy się, czy Abałkin do-
tarł w pobliże detonatorów wiedziony tajemniczym, zało-
żonym w nim programem, czy zjawia się tam z przyczyn 
najzupełniej człowieczych: powodowany słusznym gnie-
wem na Sikorskiego, ciekawością lub siłą przypadku 
(odpowiedź „tak” lub „nie” zbyt mocno potwierdzałaby 
bądź przeczyła teorii, że Abałkin jest „bombą”). Obydwa 
przypuszczenia będą równie prawomocne.

Pierwsze opiera się na faktach znanych Sikorskie-
mu i wnioskach wyciąganych z nich w pełni logicznie. 
Jego wersja wydarzeń brzmi: na Sarakszu Abałkin za-
bił współtowarzysza, przedtem torturami wymusiwszy 
na nim zdradę różnych tajnych informacji (są na to do-
wody!), i kierowany „programem” dąży ku detonatorom, 
a jego gorączkowe rozmowy z dawnymi znajomymi, ataki 
wściekłości na tych, którzy „zmarnowali mu życie” uczy-
niwszy go progresorem, zamiast dać się zajmować ulu-

240 Por. s. 273–276 poz. bibl. XI oraz s. 210 poz. bibl. XV. 
241 Przypis Władimira Borisowa: Obawiam się, że dociekliwość autora 
monografii tym razem go zawiodła. Zniknięcie motta ma całkiem inną 
przyczynę: „Jeśli macie na myśli wydanie «Żuka w mrowisku» w zbiorze 
«Belyj kamen’ Èrdeni», to tam motta w ogóle nie ma – musieliśmy go 
wyrzucić wskutek nacisków redaktora idioty, któremu ktoś w sekrecie 
powiedział, że «Stojali zveri...» to lekko przerobiona marszowa pieśń 
Hitlerjugend (!). Jedynym prawidłowym mottem jest wierszyk wymy-
ślony przez mojego sześcioletniego syna: Stojali zveri/ okolo dveri / V 
nich strelali / Oni umerali”. (Cyt. Wywiad off–line Borisa Strugackiego 
na portalu „Russkaja fantastika” z dnia 16 lutego 2000 roku). Przyczyna 
zaś zniknięcia informacji o nadnaturalnych możliwościach Szczekna jest 
jeszcze bardziej prozaiczna. „Żuk w mrowisku” nie mieścił się w objęto-
ści, którą przeznaczyło dla niego wydawnictwo i barbarzyńsko go skróco-
no. We wszystkich późniejszych wydaniach „Żuka...” i motto, i fragment 
o Szczeknie są zachowane (op. cit. s. 659–660).



356 Wojciech Kajtoch

bioną kseno– i zoopsychologią, i inne z punktu widzenia 
logiki „programu” zbędne postępki tym się tłumaczą, że 
ludzka świadomość Abałkina, niemająca pojęcia o fa-
talnym zdeterminowaniu swego nosiciela, stara się jego 
uczynki usprawiedliwiać, „dorabiać do nich ideologię”. 
Niektóre powieściowe fakty „obiektywnie” potwierdzają, 
że Sikorski ma rację.

Natomiast Kammerer skłonny jest interpretować 
zachowanie Abałkina jako będące wynikiem słusznego 
gniewu człowieka, który odkrył, że ktoś potajemnie roz-
porządził jego życiem. A w popełnienie przez Abałkina 
morderstwa Kammerer nie wierzy: spieszył przecież po 
gorących śladach byłego kolegi, obserwował, jak roz-
paczliwie usiłuje dowiedzieć się, kim jest i dlaczego nie 
dano mu pracować, gdzie chciał. I to mniemanie inspek-
tora też potwierdzą fakty.

Jak rzeczywiście było, nigdy się nie dowiemy, bo 
dwie hipotezy o przyczynach postępowania Lwa Abałki-
na są po prostu przykładami przedmiotowego i podmio-
towego traktowania ludzkiej jednostki.

Strugaccy nie chcieli jednego podejścia uwznioślić, 
a drugiego zganić (choć przypuścić należy, że są oso-
biście za podmiotowym podejściem). Gdyby tak zrobili 
– powieść pozostałaby jedynie spekulatywną ilustracją 
słuszności jednego z podejść i niesłuszności drugiego, 
i na tym wyczerpałaby swoją problemową zawartość... 
a w każdym razie nikt by w niej innych sensów już nie 
szukał... Strugaccy jednak, zgodnie ze swym progra-
mem, dali czytelnikowi problem pod rozwagę, idealnie 
zrównoważyli wszystkie „za” i „przeciw”, aktywizując tym 
sposobem czytelniczą samodzielność, zmuszając odbior-
cę, aby spróbował sam rozważać sensy Żuka..., zmienił 
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się z biernego słuchacza w analityka242. Dlaczego? – Bo 
w takim tylko charakterze mógł dotrzeć jeszcze do in-
nych warstw znaczeniowych utworu.

* * *
Patrzący takim „detektywistycznym” okiem na Żuka 
w mrowisku z woli autorów filolog amator mógł zauwa-
żyć np. następującą zbieżność: każdy z rozdzialików, 
które składają się na pamiętnik czy dziennik Kamme-
rera, zaopatrzony jest w tytuł z dokładną, aczkolwiek 
w niepełnym zapisie podaną, datą zdarzenia. Przykła-
dy: „3 czerwca 78 roku. Maja Głumowa”, „4 czerwca 78 
roku. Muzeum Kultur Pozaziemskich. Noc”, itd. Chodzi 
oczywiście243 o rok 2278 – ale czytelnik równocześnie 
zauważył, że Strugaccy umieścili (a czynili to wyjątko-

242 Zmienił się rzeczywiście. Por. następujący fragment wywiadu z braćmi:
B.S. (...) trzecim przełomowym momentem w naszej biografii była opo-
wieść „Żuk w mrowisku”. Wywołała nawet swego rodzaju boom wśród 
miłośników fantastyki. Zdarzały się całe konferencje poświęcone rozbio-
rowi tego, co zaszło, co zostało w tej powieści opisane, kto ma w niej 
rację, a kto jest winien... Czy Sikorski, zastrzeliwszy Lwa Abałkina, postą-
pił słusznie? Czy z kolei Abałkin był automatem Wędrowców? A kim są 
Wędrowcy? I czy, na koniec, występują Strugaccy – w tym konkretnym 
przypadku – w charakterze zakutych reakcjonistów, wzywających, by 
strzelać do wszystkiego, co nieoczekiwane i niezwykłe, czy też na odwrót: 
zajmują tu pozycję humanistyczną?
Byliśmy po prostu wstrząśnięci, otrzymawszy kilka sprawozdań, proto-
kołów podobnych konferencji. Przy czym, co ciekawe, bardzo duży pro-
cent czytelników odbiera tę powieść jako kryminał i najzupełniej słusznie 
twierdzi, że to zły kryminał. Niczego tam nie wyjaśniono... Kto jest zabój-
cą?... Gdzie trup?... Jakżeż tak można pisać kryminały!?... Rzecz jednak 
w tym, że „Żuk...” nie jest kryminałem. Jest to opowieść o wyborze. Skon-
struowaliśmy ją w taki sposób, by czytelnik w każdym danym momencie 
czasowym wiedział dokładnie tyle samo, ile wie bohater. Proszę, mając 
takie dane, łaskawie dokonać wyboru. Dlatego dużo w tej powieści pozo-
stało niewyjaśnione. Maksym – jej bohater – po prostu nie dowiedział się 
o tym, prowadząc sprawę (106, 26). 
243 Przypis Władimira Borisowa: Większość badaczy twórczości Strugackich 
jest zdania, że pamiętnik Kammerera napisano w XXIII wieku (op. cit. s. 661).
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wo) pod tekstem datę pisania utworu – był to rok 1978. 
Czy nie jest to zachęta, aby zwrócić uwagę na zbieżno-
ści między światem wykreowanym w utworze a współ-
czesnością?

A są i ważniejsze – kiedy Abałkin zjawia się u naj-
większego znawcy zabronionej nauki (XXIII, 132), dra 
Izaaka Bromberga, i zapytuje, czy nie słyszał nic o lo-
sie jego (Abałkina) rodziców, którzy tajemniczo zaginę-
li w „37 lub 38 roku”, to choć pamięci o stalinowskich 
zbrodniach wówczas w ZSRR nie popularyzowano – tyl-
ko dureń nie odczytałby aluzji244.

Zgodności szczegółów prowokują do poszukiwań 
analogii w kwestiach donioślejszych. Możliwe więc, że 
nasz filolog amator z kolei zechce uważniej spojrzeć na 
cechy charakterystyczne społeczności, której członkami 
są główni bohaterowie historii Abałkina. Odkryje wów-
czas coś zaskakującego: 

Oto świat „komunizmu przyszłości” wyraźnie roz-
pada się w Żuku... na dwa: jawny i tajny, gdzie różnie 
rozstrzyga się moralny dylemat, na który wskazaliśmy.

Owszem, w życiu codziennym hasło „najważniejszy 
jest człowiek” na ogół jest przestrzegane i wszyscy się wza-
jem szanują. Lecz przedmiotowe traktowanie jednostki, tj. 
postępowanie z nią nie wedle tego, kim jest, ale czym jest 
„obiektywnie” (czyli „dla nas” i „dla naszych”), jest zwycza-
jem dwu potężnych organizacji, pełniących w tym społe-
czeństwie istotne funkcje i to społeczeństwo współkształ-
tujących – nie tylko Sikorski zwykł patrzeć w ten sposób.

244 Uwaga Borisa Strugackiego: – Nie, nie sądzę. Myśmy po prostu 
tak wyliczyli czas akcji, jak robiliśmy to zawsze, aby nie popaść w duże 
chronologiczne błędy (ile lat powinien mieć Gorbowski – na przykład?). 
I wyszedł koniec lat siedemdziesiątych. Nie, to czysty przypadek. A już 
zaginieni w 37 roku rodzice – to czysty przypadek.
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Jedną z nich jest Komisja ds. Kontaktów, duży KOM-
KON, dbająca o interesy ludzkości na innych planetach. 
Co prawda w zbożnych celach „przyśpieszenia postępu” 
(stąd pracownicy „frontowi” zwą się progresorami), ale 
już inaczej niż w Trudno być bogiem, już środkami tam 
odrzucanymi. Toteż świetnie przygotowana kadra KOM-
KON–u nie cieszy się sympatią:

Nie ma w tym nic dziwnego – rozmyśla na ów temat Kam-
merer – znakomita większość mieszkańców Ziemi organicz-
nie nie jest w stanie pojąć, że istnieją sytuacje wykluczające 
kompromis. Albo ja ich, albo oni mnie i nie ma czasu na za-
stanawianie się, po czyjej stronie jest racja. (...) to właśnie 
jest najistotniejsze u progresora – umiejętność podziału na 
swoich i obcych. A właśnie za to odnoszą się do nich z entu-
zjastycznym lękiem i lękliwym entuzjazmem, ale najczęściej 
podejrzliwie i z lekkim wstrętem. I nic na to nie można pora-
dzić. Wszyscy to muszą jakoś znieść, i oni, i my. Ponieważ 
nie ma wyboru – albo będą progresorzy, albo też Ziemia nie 
ma po co wtrącać się w sprawy pozaziemskie (XXIII, 11).
„Umiejętność dzielenia na swoich i obcych” to nic 

innego jak sztuka przedmiotowego i instrumentalnego 
podejścia do bliźnich.

Drugą organizacją jest KOMKON–2, Komisja Kontroli.
Były progresor amator z Przenicowanego świata 

(później zawodowiec) Kammerer również nie lubi Komi-
sji ds. Kontaktów i jej pracowników. Ale czy inspektor 
KOMKON–u 2 Kammerer przy nowych zadaniach nie po-
stępuje na Ziemi jak wywiadowca Mak Sym (sarakszań-
skie przezwisko Kammerera) w państwie Nieznanych 
Ojców lub Imperium Wyspowym? W toku poszukiwań 
Abałkina (sam będąc manipulowany przez Sikorskiego), 
jak każdy tajny agent wykonujący obowiązki, musi trak-
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tować innych jako narzędzia, oszukiwać itd. I dobrze 
wie, że to nie w porządku – wyrzuty sumienia bardzo 
sprawnie przedstawiają Strugaccy, wprowadzając w jego 
relację akcenty autoironii, szyderstwa z samego siebie.

Zastanówmy się dalej nad społecznymi funkcjami 
Komisji Kontroli wynikającymi z ogólnego zadania zapew-
niania bezpieczeństwa. Autorzy, wprawni w budowaniu 
obrazów społeczeństw „napędzanych” konfliktami, wiele, 
wiele lat od czasu, gdy skonstruowanie wiarygodnej wizji 
„komunizmu przyszłości” było jednym z ich zamiarów – 
wymyślili pod tym względem coś nietrywialnego: Skoro 
w świecie XXIII wieku, wobec rozwiązania ekonomicznych 
problemów, główną dziedziną ludzkiej aktywności będzie 
działalność naukowa – to przyszły odpowiednik milicji, 
dzisiaj tropiącej aferzystów i złodziei, będzie kontrolował 
(stąd nazwa) naukowców, dbał, by przestrzegano zarzą-
dzeń Światowej Rady, w trosce o pomyślność wszystkich 
bezustannie nakładającej zakazy na coraz to nowe kie-
runki badań (np. nad androidami, sztucznym rozumem 
itd.). Problem wolności nauki jest najistotniejszym pro-
blemem politycznym Ziemi, istnieją i „przestępcy”, i dysy-
denci – opozycja wobec zarządzeń Rady.

Wypełniając zadania, polegające częstokroć na utaj-
nianiu poszczególnych osiągnięć, KOMKON–2 siłą rzeczy 
działa niejawnie. Ma w praktyce możność rozporządza-
nia ludzkim losem. Oczywiście, mowy nie ma o gwałcie. 
.. wszystko humanitarnie, rozumnie, moralnie... Ale czy-
telnik zaznajamia się właśnie z wyjątkiem (a może bywa-
ły i inne?)... i o tym wszystkim mało kto wie: próbujący 
uzupełnić swą wiedzę o Abałkinie Maks co krok napoty-
ka informacyjne bariery, o których istnieniu wiedziałby 
niewiele lub nic – gdyby pracował gdzie indziej.



361Strugaccy współcześni

Wygląda więc na to, że żyjący szczęśliwie i pracujący 
z zapałem obywatele ziemskiego galaktycznego imperium 
niewiele wiedzą o tajemnicach KOMKON–ów, że „świetlany” 
świat Powrotu rozpadł się na dwa: jawny – i tajny, swobodny 
we własnym mniemaniu – i ciągnący za sznurki, moralny 
bezwzględnie – i moralny „w zasadzie”, świat, który myśli, że 
jest podmiotem – i rzeczywistym podmiotem będący...

Sądzę, że summa summarum wizję właśnie takiego 
pęknięcia pragnęli Strugaccy przedstawić czytelniczemu 
osądowi, zachęcić do skonfrontowania jej z codziennością.

Inspektor Kammerer nie mógł zapewne przewi-
dzieć245, że w ćwierć wieku później on będzie szefem jed-
nego z wydziałów Komisji. W powieści Fale tłumią wiatr 
Kammerer będzie teraz nie przedmiotem, ale podmiotem 
manipulacji. Teraz na nim ciąży główna odpowiedzial-
ność, teraz on sam będzie wykorzystywał talent i pasję 
podwładnego – Tojwo Głumowa (syn Mai Głumowej – 
ongiś uczestniczki akcji „Arka”, towarzyszki dzieciństwa 
Lwa Abałkina).

Otóż Tojwo, jeszcze niedawno progresor w Arkana-
rze, doszedł do wniosku, że progresorstwo – tajne stwa-
rzanie dobra tak, jak je widzi stwarzający – jest z gruntu 
niemoralne. Opętany myślą o zwalczaniu ewentualnych, 
utajnionych na Ziemi progresorów obcych cywilizacji, 
z wywiadowcy stał się kontrwywiadowcą. Stwierdza, że 
ktoś przeprowadza testy zmierzające do wykrycia i wy-
odrębnienia grupy jednostek odznaczających się niezwy-
kłymi cechami organizmu. Być może – aby następnie 
przekształcić je w istoty nadludzkie. Podejrzenia okażą 
się słuszne, tylko że działają (co już wcześniej podej-
rzewał Kammerer) nie kosmici, lecz nadludzie powstali 

245 Por. poz. bibl. 157 – moją analizę tej powieści tamże. 
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na skutek uaktywnienia się w organizmie ludzkim uta-
jonych mechanizmów. „Ludieny” dążą do stworzenia 
własnego społeczeństwa i wyszukują następnych kan-
dydatów. Prawdopodobnie ogromna siła ich intelektu, 
sprawiająca, że bliźni są dla nich nieznośnymi i nudny-
mi dziećmi, skazuje ich w świecie człowieka na dotkliwą 
samotność. Piszę „prawdopodobnie” – bo zdemaskowane 
ludieny ukrywają swe prawdziwe cele.

Tojwo również okaże się możliwym obiektem prze-
kształceń. Na końcu powieści Kammerer namawiać bę-
dzie opierającego się propozycjom ludienów podwładne-
go, by uległ, a następnie stał się informatorem KOM-
KON–u. Głumow zdecyduje się – lecz przekształcenie 
zupełnie oddali go od spraw Ziemi i ludzkich trosk.

Owa sensacyjna akcja ujęta zostanie przez Strugac-
kich w wówczas jeszcze nietypową dla ich stylistycznych 
nawyków, konsekwentnie apokryficzną formę: dwadzie-
ścia kilka lat po wydarzeniach Kammerer pisze, aby 
zaprotestować przeciw jego zdaniem nieuprawnionym 
teoriom historyków, pamiętnik–memoriał, składający 
się w większości z przytoczonych in extenso dokumen-
tów (raporty Tojwo i innych inspektorów, fonogramy, 
urzędowa korespondencja itd.) wybranych przez niego 
z całości materiałów sprawy. Przeplatają owo opatrzone 
komentarzami Maksa zestawienie nieliczne fragmenty 
o otwarcie prozatorskim obliczu: albo rekonstrukcje wy-
darzeń, których świadkiem Kammerer nie był, albo sce-
ny mające przybliżyć nastroje panujące w owych dniach 
w duszy Tojwo i innych podwładnych Maksa.

Ten narracyjny kształt był świadomym eksperymen-
tem braci, próbą nowej techniki i stylu246. Aczkolwiek na 

246 Por. poz. bibl. 101. 
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temat jego celów milczeli, sądzę, iż sięgając po prastary 
chwyt uwiarygodniania formą dzieła jego treści, wzmóc 
chcieli poczucie prawdopodobieństwa tego, co przed-
stawione. Zważmy, że „składanie” książek z „cudzego”, 
apokryficznego słowa nieraz zdarzało im się i przedtem 
– przeważnie jednak dotychczas „cytowane” w ich prozie 
monologi, dzienniki i inne relacje były takimi tylko for-
malnie i konwencjonalnie, bo albo pisano je w 3. osobie, 
albo ich narratorzy, mimo że znani z imion i nazwisk, 
poczynali sobie jak powieściowi. Konsekwentne przyto-
czenia „dokumentów” były rzadkością247. Teraz stanowią 
znakomitą część narracyjnej materii Fal...

Drugim przejawem ogólnej dbałości braci o uwia-
rygodnienie przedstawianych wypadków było widocz-
ne i w Żuku..., i w Falach... dążenie do ostatecznego 
uporządkowania fantastycznego chronotopu, nadania 
większej spójności wizji epok komunistycznej i postko-
munistycznej (bo taką już jest w Falach...), na których 
fikcyjną historię zaczęło składać się to, co już w su-
mie w dziewięciu powieściach zawarli. Jak pamiętamy, 
Strugaccy początkowo nie dbali ani o dokładne ozna-
czenie czasu wypadków fabuły każdego z tych utwo-
rów, ani o konsekwencję w kształtowaniu losów prze-
chodzących z powieści do powieści bohaterów. Teraz 
starają się o precyzyjne datowanie, a nawet nawiązują 
do starych utworów, aby ostatecznie wydarzenia z ich 
fabuł włączyć do dziejowej panoramy (w Falach... wspo-
mni się o bohaterach Dalekiej Tęczy i kwestii „śmierci” 
Gorbowskiego, nawet o planecie Sauli z półbajkowej 
Próby ucieczki).

247 Np. „Wywiad z doktorem Walentinem Pillmanem” z Pikniku na skraju 
drogi, „Dziennik Łozowskiego” w: Z zewnątrz i jeszcze kilka drobiazgów. 
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Podsumowujący charakter Fal... widoczny jest nie 
tylko w wyżej ukazanym zabiegu. O tej ambicji świadczy 
przede wszystkim filozoficzny wydźwięk dziełka.

* * *
Choć trzecia część trylogii o Kammererze w zasadzie po-
wtarza realia drugiej, podobnie konstruuje fantastyczną 
sytuację i paradoks leżący u podstaw fabuły, to książki 
owe mają różną problematykę. Fale tłumią wiatr mówią 
o czymś innym. Treść wyrażono w tytule: jakiekolwiek 
fale niepokoiłyby ludzkość – fale te i tak stłumią wywo-
łujący je wiatr. Ludzkości nie można zniszczyć (101). 

Innymi słowy – powieść powtarza (tylko z odmien-
nym kwantyfikatorem emocjonalnym) morał Pikniku na 
skraju drogi. Ów przekonywał, że ludzkość nie ma histo-
rii, a postęp nie istnieje i tu tkwi nasza tragedia – tutaj 
zaś się dowodzi, że nietrwałość nazywanych postępem 
zaburzeń życia jest ludzkości szczęściem i siłą.

Oceniając tę o 180° zmianę poglądu, chciałoby się 
odwołać do sytuacji politycznej, w której tworzono te 
dwie powieści: Piknik... pisany był w czasach tryumfu 
neostalinowskich konserwatystów i jakby tłumaczył: 
„jest źle, bo nic się nie zmienia i zmienić nie może”. 
Fale..., niezależnie od tego, że kończą pewną problema-
tykę, wyrażają przy okazji optymistyczne przekonanie: 
„dobrze, że nic się trwale nie zmienia i po szaleństwach 
następuje opamiętanie”, nie przez przypadek chyba ma-
nifestowane już po ogłoszeniu przez nową rządzącą eki-
pę obietnic zdroworozsądkowych reform. Przepraszam 
autorów, jeśli upraszczam – ale tak to wygląda248.

248 Uwaga Borisa Strugackiego: Nie, to się z datami nie zgadza. „Fale...” 
pisane były w 1983 roku. Jakie reformy? To było, można powiedzieć, 
największe rozpasanie zastoju. Nie, to błąd. [Nie mając w czasie pisania 
książki dokładnych danych o czasie napisania Fal... nie odtworzyłem do-
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Powróćmy jednak do kwestii podsumowań. Rzecz 
jasna, nie możemy ich szukać w powyższym, aktualnym 
wydźwięku. Spójrzmy raczej na pozostałe, równie ogól-
ne i symboliczne sensy nadbudowane przez Strugackich 
nad historią pojawienia się i zniknięcia (bo ostatecznie 
opuszczają Ziemię) ludienów.

Recenzent Fal... słusznie zauważył, że w tej powieści: 
Zadania i cele kierowane przez Ziemian ku kosmosowi, 
odbiwszy się, powróciły – zmieniwszy swe znaki na od-
wrotne. Wszystko, co przedtem wydawało się aksjoma-
tem, nabiera charakteru trwożliwych pytań. Bohaterowie 
odprowadzani uroczystymi hymnami – witani są nieufnym 
milczeniem. Tu już nie progresor Anton wdziewa maskę 
Rumaty Estorskiego na cudzej planecie, teraz tych masek 
z posępnym zdecydowaniem szuka się w swoim domu. 
Idea progresorstwa, jak mania, jak gorzki wyrzut tkwi 
w duszach byłych współpracowników KOMKON–u 1, zmu-
szając ich, by w każdym napotkanym podejrzewali posłań-
ca innej cywilizacji. Szlachetne zadania Antona–Rumaty 
ratującego spod miecza najlepszych ludzi księstwa są ze 
smutną ironią historii mało co nie sparodiowane przez no-
wych progresorów, których tajemnicze eksperymenty mają 
podzielić ludzkość na „zaproszonych i wybranych” (155).
Chciałbym tę myśl rozwinąć: Były progresor Tojwo 

Głumow, gdy odczuje „na własnej skórze” „cudze” pro-
gresorstwo – zareaguje fanatyczną nienawiścią. Ludieny 
to jednak nie tylko swego rodzaju „akuszerowie przy-
szłości”...

Choć nie da się o nich, zgodnie z zasadami poety-
ki stosowanej przez pisarzy, prawie nic pewnego powie-

kładnego datowania i stąd interpretacyjny błąd. Podobny problem wy-
stąpił z odczytaniem sensów opowieści: Kulawy los – W.K.].
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dzieć – niewątpliwie są nadludźmi. A jak zareaguje, ze-
tknąwszy się z nimi „twarzą w twarz”, Gienadij Komow, 
orędownik „wertykalnego postępu” mającego prowadzić 
ku rewolucyjnej, jakościowej, skokowej przemianie ga-
tunku homo sapiens? – Przestraszy się i zażąda represji.

Nie rozumiem cię, Gienadij – odpowie Gorbowski na jego 
narzekania – byłeś płomiennym zwolennikiem pionowego 
postępu! No więc teraz masz swój pionowy postęp! W naj-
czystszej formie! (...) Ciekawe, gdzie i kiedy widziałeś po-
stęp bez rozłamu, bez szoku, bez goryczy, bez poniżenia? 
Bez tych, którzy odchodzą daleko naprzód, i tych, którzy 
pozostają w tyle (XXX, 87/7, 74 – wkładka).
Fale tłumią wiatr rozumiem jako przypowieść 

o tym, jak bardzo przerazili się siewcy postępu w mo-
mencie, gdy zapukał do ich drzwi. Czyż nie dyskredy-
tuje to owej idei?

Jedynie Gorbowski zachowuje spokój ducha. Ba! 
Wiadomość o ludienach tak poprawiła jego samopoczu-
cie, że wróciły mu siły i chęć do życia utracone w tym 
nadto spokojnym i nudnym świecie XXIV wieku. Nie 
przestraszy się ani trochę. Całe życie bowiem wierzył 
i stosował w praktyce zasadę, że postępować należy zgod-
nie z najprostszymi moralnymi zasadami, bez względu 
na praktyczne korzyści i pokusy obiecywane przez histo-
ryczne prawidłowości – i teraz wierzy, że ludieny odejdą, 
nie wytrzymawszy ciężaru przeniewierstwa, którego do-
puściły się wobec swoich rodzin i całej reszty ludzkości.

Przypuszczenie się sprawdza. W ten sposób Fale tłu-
mią wiatr stają się również przypowieścią o tryumfie mo-
ralnych uniwersaliów nad zasadami, którymi kierujemy 
się, gdy tworzymy historię, lub też gdy staramy się ją 
świadomie tworzyć.
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Czy należy postępować tak, jak dyktuje nam „serce”, 
instynkt moralny, czy też tak, żeby to było skuteczne, 
lub tak, jak nam każe jakaś aprioryczna idea? Bohate-
rowie w zasadzie wszystkich dzieł Strugackich męczą się 
nad tym dylematem. Bohaterowie powieści „cyklu pro-
gresorskiego” (Próba ucieczki, Trudno być bogiem, Prze-
nicowany świat, Koniec akcji ,Arka”, Przyjaciel z piekła, 
Żuk w mrowisku, Fale tłumią wiatr) odczuwali te trudno-
ści sumienia w kontekście służby postępowi historycz-
nemu. Strugaccy w ostatnim czasie stanowczo zapowia-
dali249, że do epopei Maksyma Kammerera wrócić nie za-
mierzają. Być może dotyczy to i innych „Kammererów”, 
czyli w ogóle progresorów. Jeśli tak – to sądzić należy, że 
bracia we własnym mniemaniu przedstawili wszystkie 
możliwe warianty sytuacji, w których rozstrzyga się po-
wyższy dylemat.

* * *
O skromnej recepcji Fal... wspomnieliśmy. Ale Żuk 
w mrowisku odniósł spory sukces: Przede wszystkim 
otrzymał (wspólnie z powieścią Aleksandra Kazancewa) 
w 1980 roku nagrodę „Aelity” – pierwsze w ZSRR wy-
różnienie w dziedzinie naukowofantastycznej literatu-
ry, ustanowione przez Związek Pisarzy Rosyjskiej FSRR 
i miesięcznik „Uralskij sledopyt”, przyznane wtedy po 
raz pierwszy. No i zainteresował krytykę – wydrukowano 
kilka omówień.

Opinie były przeciwstawne. Ortodoksyjny socrealista 
A. Szabanow miał Żuka... za wydawniczy skandal. Wy-
suwał, dla socrealistów koronny i przygważdżający, za-
rzut niezrozumiałości oraz: braku wartości poznawczych, 
trywialnej rozrywkowości, superreakcyjnej wymowy. Po-

249 Por. poz. bibl. 100, s. 42. 
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wieść kończy się krzykiem rozpaczy i przerażenia, wtrą-
ciwszy czytelników w pesymizm tyczący się możliwych 
kontaktów z pozaziemskimi cywilizacjami (...). Społeczeń-
stwo opisane w opowieści Strugackich „Żuk w mrowisku” 
– to na pewno nie nasze przyszłe społeczeństwo, rozwija 
się ono z odchyleniami w stosunku do zasad komunistycz-
nej moralności i etyki (146) – gromił w horrendalnym sty-
lu, dając popis żywotności doktrynerstwa.

Sensacyjność akcji oraz pozostawienie nierozstrzy-
gniętych kwestii natury Abałkina i jego znaczenia dla 
Ziemi zraziły również krytyka o wiele bardziej kulturalne-
go i skłonnego do metaforycznego odczytywania książki 
– niemogącego się jednak oduczyć poszukiwania sensów 
fantastycznonaukowego dzieła w naukowo–technicz-
nych hipotezach. W „Litieraturnoj gazietie” A. Szałganow, 
mimo że analizował powieść na tle dotychczasowej drogi 
twórczej Strugackich, wysunął zarzut: 

Człowiek zwykł wyjaśniać tajemnice. Ale do jakich granic? 
Gdzie jest ta linia, na której się trzeba zatrzymać? Czy trze-
ba? Bohaterowie „Powrotu” w ogóle nie zastanawiali się 
nad podobnymi pytaniami. Dla bohaterów „Żuka w mro-
wisku” okazały się one ponad siły. O krok od rozwiązania 
zagadki Abałkin ginie zastrzelony.

I tu właśnie nagle okazuje się, że niezauważalnie dla 
czytelnika dokonała się w powieści dość przewrotna pod-
miana. Obiecane intelektualne śledztwo okazało się w rze-
czy samej zamaszystym, przyprawionym kosmicznymi 
atrybutami kryminałem. Połączone ze sobą epizody, w któ-
rych – jak się zdawało – majaczył jakiś filozoficzny sens, 
pozostały cieniem nierozwiązanej akcji. Została wyparta 
przez inną, w której Maksym, znikając w kabinach zero-
przestrzennego transportu, szuka po całej Ziemi wymyka-
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jącego się Abałkina i dziarsko przesłuchuje dziwacznych 
świadków. A globalna idea mostu między odmiennymi 
cywilizacjami, nad podziw wynalazczo wcielona w motyw 
„podrzutków”, wielość porozrzucanych po utworze znaków 
zapytania – sprowadziły się do żałośnie nudnego wniosku 
oraz pośpiesznej końcówki, jak gdyby autorzy, nie wie-
dząc, jak zakończyć partię, po prostu strącili z szachowni-
cy króla (...). Akcja „Żuka w mrowisku” cały czas rozsiewa 
aluzje do jakiegoś innego poziomu, drugiej, trzeciej i dzie-
siątej realności! Tak zamiast tajemnicy powstaje tajemni-
czość, zamiast zagadki – zagadkowość, zamiast głębi – jej 
wrażenie. Zapowiedziana filozoficzna problematyka staje 
się tylko ostrą musztardą przyniesioną po obiedzie (155).
Z tego błyskotliwego wywodu wnieść można, iż krytyk 

– zorientowawszy się co prawda w metaforycznym, sym-
bolicznym charakterze opowiadanej w utworze historii – 
miast pójść tropem „majaczących” znaczeń, jakby obraził 
się na Żuka... za to, że wyczerpująco nie ilustruje jakiejś 
fantastycznonaukowej teorii. Nie wyobrażał sobie widać 
innych zadań SF niż prezentowanie takich hipotez. Na 
dodatek, będąc wychowanym w socrealistycznej pogar-
dzie dla sensacji, za główną przyczynę tak wedle siebie 
niezadowalającego stanu rzeczy uznał (niewątpliwe zresz-
tą) nawiązanie do romansów detektywistycznych.

Również znani mi obrońcy powieści: W. Gakow,
A. Zierkałow (poprzedził wstępem obszerny, czterdzie-
stoarkuszowy wybór Strugackich w popularnej serii 
„Mir prikluczenij” kiszyniowskiego wydawnictwa „Lu-
mina” – 100 000 nakładu) oraz autor jednego z trzech 
jak dotąd szkiców chcących objąć całokształt dorobku 
braci, M. Amusin – musieli (zgodnie z panującą całe lata 
w ZSRR opinią) ogólnie, a priori sądzić, że przynależność 
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dzieła literackiego do gatunków popularno–rozrywko-
wych, więc i kryminałów, przekreśla możliwość posia-
dania przez to dzieło większej wartości. Tylko tym da się 
wytłumaczyć fakt, że Gakow i Zierkałow – konsekwentni 
apologeci powieści – zawzięcie dowodzili, że Żuk... ma 
niewiele wspólnego z literaturą sensacyjną, a Amusin, 
ogólnie wysoko oceniający powieść, lecz i zauważający 
niewielkie niedostatki, ich przyczyny widział właśnie 
w „kryminalności”.

Amusin, Gakow, Zierkałow, dobrze zorientowani 
i w koncepcji „fantastyki jako chwytu”, i w programo-
wych enuncjacjach autorskiej spółki, sedno problema-
tyki widzieli w uniwersalnym problemie moralnym: pro-
blemie wyboru.

[Strugackich] w pierwszym rzędzie interesuje nie plan wy-
darzeniowy, ale etyczny. Są z ducha swojej twórczości mo-
ralistami szukającymi nowych dróg wypróbowywania mo-
ralnych „teorematów” i dlatego w ich powieści któryś z rzę-
du raz brzmi leitmotiv: „Trudno być bogiem, ale sto razy 
trudniej – pozostać człowiekiem”. Ogromna, najcięższa od-
powiedzialność leży na ramionach Sikorskiego, Maksyma, 
całej ludzkości. Jaką furtkę znaleźć, aby nie zawisło nad 
duszą straszne w swojej kuszącej prostocie: „cel uświęca 
środki” (W. Gakow – 147).
Ponadto, broniąc Strugackich przed zarzutami pe-

symizmu historycznego i nihilizmu, cała trójka uznawa-
ła przedstawiony w Żuku... problem etyczny za świetną 
ilustracją moralnej wyższości komunistycznego społe-
czeństwa. Ba!... Gratulowała braciom dania budującego 
przykładu postępowania!

Nie ma w Żuku... goryczy. Sprzeczność „jeden człowiek 
albo cały świat” (tak jak rozwinęli ją Strugaccy) stawia 
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na pierwszym planie dwie nieprzemijające wartości: ży-
cie ludzkie i cywilizację. Nie „albo”, ale „i”! Jeśli Eksce-
lencja, zabiwszy Abałkina, popełnił straszliwą omyłkę, to 
tylko pod wpływem poczucia ogromnej odpowiedzialności 
za całą Ziemię. I najważniejsze, co go usprawiedliwia, to 
nieskończone męki wyboru, które odczuwał w przeciągu 
czterdziestu lat, potworne męki strachu o ludzkość, wal-
kę sumienia z rozumem. I jeśli mimo wszystko czekał do-
słownie aż do ostatniej sekundy, to tylko dlatego, że jedno 
jedyne życie ludzkie było dla niego wartością porówny-
walną z wartością całej ludzkości. Świat opowieści „Żuk 
w mrowisku” jest piękny. Nie tylko w obrazach dobrze 
urządzonej, bogatej i dobrej Ziemi, które raz po raz prze-
świtują spomiędzy kadrów detektywistycznej akcji, ale 
i ze względu na ludzi: sympatycznych, godnych, pełnych 
poczucia odpowiedzialności (A. Zierkalow – 148, 8–9).
M. Amusin dokładniej się przyjrzawszy danej 

w utworze wizji społeczeństwa (a co ważniejsze: publiku-
jąc swój szkic250 w 1988 roku), dostrzegł tam kłopotliwe, 
będące aluzją do współczesności rysy, ale obserwacji nie 
rozwinął, pozostając – jak i inni „obrońcy” – przy zdaniu, 
że właściwy sens Żuka... jest etycznego, a nie społeczne-
go, socjologicznego lub politycznego charakteru.

Brak rozstrzygnięcia Abałkinowej tajemnicy i inne „mi-
gotania” sensów utworu usprawiedliwiano bądź określoną 
strategią Strugackich wobec czytelnika (uaktywnianie go, 
ćwiczenie jego umiejętności analizy), bądź dążeniem do 
zmaksymalizowania realistyczności przekazu, na zasadzie: 
niech wydarzenia ukazują się bohaterowi tak, jak bywa 
w życiu: niemożliwe do ostatecznego wyjaśnienia251.

250 Zob. poz. bibl. 158. 
251 Por. poz. bibl. 149, s. 8. 
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* * *
„Współczesny” nurt w pisarstwie drugiego dwudziestolecia 
twórczości braci Strugackich tak naprawdę zapoczątkował 
i od razu najpełniej wyraził Miliard lat przed końcem świata, 
utwór na równi ze Ślimakiem na zboczu i Drugim najazdem 
Marsjan przez swych autorów ulubiony252 i o – moim zda-
niem – największym ciężarze gatunkowym w ich dorobku.

W porównaniu z pozostałymi (wyjąwszy niektóre sen-
sy Miasta skazanego) dziełami, które uzmysławiały czy-
telnikom, owszem, istotne – ale dość ogólne współczesne 
problemy (pod względem poznawczych walorów przy-
pominały więc nieco podręczniki socjologii), powieść ta 
wyróżnia się osobistym tonem, dążnością ku wyrażeniu 
przejmującej prawdy jednego z pokoleń radzieckiej inte-
ligencji, do którego, mimo różnic wieku, należy rodzeń-
stwo: Arkadij wchodził w życie cywilne, a Boris w dorosłe 
w ważnym okresie Chruszczowowskiej „odwilży”. 

Traktowana z poznawczego punktu widzenia litera-
tura realistyczna – jak powszechnie się sądzi – winna re-
jestrować problemy historii „małej”, to, co dotyczy jedno-
stek, generacji, niewielkich i średnich grup społecznych, 
z uwzględnieniem „humanistycznego współczynnika”253, 
więc operując subiektywnym, ludzkim punktem widze-
nia; a w końcu w dziejach swych bohaterów dostrzegać 
poblask uniwersalnych prawd ludzkiego losu. Miliard 
lat przed końcem świata tak rozumiane kryteria reali-
zmu spełnia i jeśli Strugaccy rzeczywiście się nie mylą, 
głosząc, że fantastyka potrafi swoimi środkami równie 
sprawnie jak literatura realistyczna oddawać prawdę 
czasu – dowodem na to może być ta powieść.

252 Por. poz. bibl. 82, s. 155. 
253 Termin Floriana Znanieckiego. 
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Po drugie utwór wyróżnia się sprawnością duszo-
znawczej analizy i nie ma w nim nic z pamfletowego 
tonu. Bracia zerwali tu z ulubionym sposobem wyraża-
nia obywatelskiego zaniepokojenia, jak gdyby sugerując, 
że sprawy, o których mówią, są zbyt tragiczne, by je ła-
two osądzać.

Po trzecie były to kwestie delikatnego, niecenzural-
nego charakteru. Poruszyć je można było jedynie pod 
warunkiem wciągnięcia czytelnika w specyficzną grę, 
zmuszenia go, by w interpretacji dzieła był skrajnie sa-
modzielny – do tego stopnia, by nie wierzyć jego autorom 
i podstawiać pod fakty i zdarzenia świata przedstawio-
nego własne, na pozór zupełnie arbitralnie przypisywa-
ne znaczenia, niezależnie od wskazówek, jakie zwykle 
się dla celów nadawania znaczeń wykorzystuje (lekcje 
narratora i bohaterów, sensy związane z przynależno-
ścią gatunkową dzieła itd.). 

Oto fabuła Miliarda lat...: Leningrad, lato 1973 
roku254, potworne upały. Astronom Dymitr Malanow, 
wysławszy żonę z synem do teściowej, siedzi w domu 
i w spokoju rozstrzyga problem związany z zachowaniem 
się pyłu kosmicznego w pobliżu gwiazd. Kończy oblicze-
nia, już, już jest na progu ważnego odkrycia... gdy na-
gle zaczyna wydzwaniać telefon: same pomyłki. Potem 
przynoszą mu ze sklepu opłacony zapas alkoholu i fry-
kasów, a do kompletu – zjawia się urodziwa koleżanka 
żony. Wszystko sprzysięga się jakby, by zakłócić, unie-
możliwić dalszą pracę. Astronom jednak nadal znajdu-
je na nią czas – więc sytuacja się zagęszcza. Nad ranem 
sąsiad, pułkownik „rakietowiec” zostaje zastrzelony (lub 
popełnia samobójstwo) i jacyś dziwni milicjanci oskarżają 

254 Por. poz. bibl. 144. 
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Malanowa o morderstwo... Następnie już niedwuznacznie 
się ujawniające tajemnicze siły będą usiłowały pokłócić 
go z żoną i zagrożą życiu syna. Albo rzuci badania, albo...

Wkrótce się okaże, że toż samo przytrafiło się zna-
jomym i przyjaciołom astronoma: biologowi Walentino-
wi Weingartenowi, elektronikowi Zacharowi Gubarowi, 
socjologowi Władlenowi Głuchowowi, matematykowi 
Filipowi Wieczerowskiemu, przy czym formy „przeszka-
dzania” i późniejszych propozycji lub ultimatów są od-
mienne: od przekupywania nowym stanowiskiem łasego 
na karierę biologa, poprzez ciągłe najścia ekskochanek 
na mieszkanie elektronika kobieciarza, bądź nieustan-
ne migreny słabego ciałem i duchem socjologa, aż po 
całkowicie irracjonalne szaleństwo rzeczywistości wokół 
silnego charakterem i głuchego na pokusy, a niczym 
nieskompromitowanego i samotnego, matematyka.

Moc „ciśnienia”, któremu poddani zostają naukow-
cy, jest przemożna, próby oporu skazane na niepowo-
dzenie – w końcu każdy otrzymać może ostateczny cios, 
pomocy znikąd, kapitulacja nieunikniona. Natura ata-
kującej siły pozostaje ofiarom nie znana. Każdemu ta 
siła przedstawia sią inaczej: Weingartenowi kierownic-
two Instytutu w zamian za zaprzestanie badań propo-
nują kosmici. Gubarowi zrezygnować z wynalazku każe 
„Liga Dziewięciu Nieśmiertelnych”. Najbardziej przeko-
nywającą i okrutną hipotezę konstruuje Wieczerowski: 
po prostu sam Kosmos zbuntował się przeciw poznawa-
niu go, wszyscy natknęli się w swej pracy na sprzeciw 
Uniwersum, które dąży do zachowania swojej struktu-
ry; na prawo natury – jego działanie uniemożliwia prze-
kształcenie się danej cywilizacji w supercywilizację mo-
gącą w toku ekspansji naruszyć ową strukturę.
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To jest najgorszy przeciwnik. Nie sposób się z nim 
dogadać, pójść na kompromis, ulegając mu – coś zyskać. 
Walczyć przeciw prawu natury nie można, a kapitulować 
przed nim wstyd (XXIV, 120) – dlatego Wieczerowski 
zdecyduje jednak przyjąć na przechowanie prace kole-
gów, osiąść gdzieś w Pamirze i tam, prowokując to pra-
wo do działania, badać je z nadzieją, że kiedyś ludzkość 
nauczy się je omijać. Ze szczególnie zaś długo opierają-
cym się, lecz w końcu przypartym do muru Malanowem 
rozstajemy się w chwili, gdy siedzi u Wieczerowskiego 
z teczką w rękach i bezradnie w myślach powtarza: I od-
tąd wciąż widzę przed sobą kręte, ślepe, ciemne ścieżki 
prowadzące donikąd (XXIV, 122).

Gdyby ładunek informacyjny utworu sprowadzał się 
do streszczonej tu fabuły, mielibyśmy do czynienia z kry-
stalicznej jasności alegorią, na przykład zagrożeń ekolo-
gicznych. Więcej, gdyby Miliard lat przed końcem świa-
ta po prostu tak przeczytać, jak przeważnie czytało się 
w Związku Radzieckim literaturę fantastycznonaukową, 
tzn. szukając jakiejś niezwykłej naukowej idei – również 
doszlibyśmy do metafory ekologicznej. Wiele takiemu od-
biorowi sprzyja. Wieczerowskiego hipoteza „homeostazy 
kosmosu”, dokładnie, autorytatywnie przy końcu książki 
wyłuszczona, na dobrą sprawę mogłaby nawet aspiro-
wać do roli asertywnego, poważnie traktowanego fanta-
stycznego wynalazku rodem ze starych technologicznych 
utopii, gdyby nie była tylko jedną z kilku, i nie bardziej 
przekonującą niż inne (jak np. hipoteza o interwencji ko-
smitów). Ponieważ jednak jest taka, jaka jest, zostałaby 
zapewne potraktowana jako znak właściwej idei, właści-
wego „fantastycznego wynalazku” lub naukowej teorii – 
najpewniej właśnie związanej z ekologią. Mnie co prawda 
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do głowy nie przyszłoby podobnie rozumować – ale znam 
późniejsze enuncjacje pisarzy o tym, że nie stawiają sobie 
za cel popularyzowania ani fantastycznonaukowych („ho-
meostaza...”), ani naukowych (ekologia) teorii i że sensów 
ich książek nie należy szukać w czymś „fantastycznym”, 
ale w „sytuacji fantastycznej”, czyli w reakcjach bohate-
rów na Nieznane. Ale dlaczego niby nieznający tych enun-
cjacji (w połowie lat siedemdziesiątych nie były jeszcze 
wydrukowane) czytelnik miałby czytać powieść wbrew 
gatunkowym dyrektywom odbioru?

Zanim odcyfrujemy w dziele właściwe posłanie pisa-
rzy, zbadamy, jak starali się Strugaccy zmusić swojego 
odbiorcę do podejmowania przy czytaniu Miliarda lat... 
nietypowych i niby to zupełnie arbitralnych decyzji.

* * *
Sądzę, że próbowali na trzy sposoby: dając ogólne ostrze-
żenie, by nie traktować dzieła tylko zgodnie z fantastycz-
nonaukową konwencją; stwarzając formalne zachęty dla 
lektury maksymalnie aktywnej, szukania „między wier-
szami”; wprowadzając ostrą z punktu widzenia zdrowe-
go rozsądku dysproporcję między istotą zagrożenia a re-
akcją bohaterów na to zagrożenie.

Przede wszystkim, wbrew przyjętemu obyczajowi 
i praktyce samych Strugackich, biorący książkę do ręki 
nie znajduje w podtytule gatunkowego określenia w ro-
dzaju: „fantastycznonaukowa opowieść (powieść)”, „opo-
wieść (powieść) fantastyczna”, „powieść–bajka”, „współ-
czesna bajka”, nawet enigmatycznego „opowieść”, lecz 
tajemnicze: „Rękopis odnaleziony w zagadkowych oko-
licznościach”. W zaliczeniu utworu do SF (w moim ro-
zumieniu) przeszkadza odbiorcy już samo umieszczenie 
akcji we współczesnym czasie i przestrzeni, połączone 
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z demonstracyjnym opisywaniem najdrobniejszych re-
alistycznych szczegółów bytu, a za utopią technologicz-
ną w starym stylu też – jak napomknąłem – trudno Mi-
liard lat... uważać. Sądzę, że ostatecznie czytający czuje, 
że czyta coś przynajmniej „do pewnego miejsca” współ-
czesnego, wiarygodnego, realistycznego.

Po drugie, do gry w wyszukiwanie ukrytych znaczeń 
zachęca go niekonsekwentne prowadzenie narracji (raz 
w pierwszej osobie relacjonuje Malanow – a raz posłu-
gujący się trzecią osobą, lecz pozbawiony wszechwiedzy, 
personalny narrator–świadek), do tegoż prowokuje forma 
graficzna: tekst powieści – jak trafnie określa jej radziecki 
interpretator, A. F. Frołow – przypomina stronice opalo-
nego maszynopisu, w stosunku do którego czytelnik ma 
spełnić rolę konserwatora (151, 69)255. Rzecz co prawda 
standardowo dzieli się na rozdziały, ale każdy składa się 
z kolei z oddzielnych, często nieposiadających początku 
i zakończenia (rozpoczętych i urwanych dosłownie w pół 
zdania), urywków właściwej, hipotetycznej relacji. Wraże-
nie, że nie wszystko, co się zdarzyło, nam zrelacjonowa-
no, pogłębia się, jeśli śledzić dokładnie czas akcji, oraz 
wskutek wprowadzania w opowiadanie aluzji do faktów 
nieopisywanych uprzednio – aluzji tak sformułowanych, 
jak gdyby czytelnik o tych faktach już się dowiedział.

To wszystko jednak posunięcia formalne i wstępne. 
Rozbudzone przez nie: czytelnicza inicjatywa, energia 
i ciekawość będą się miały gdzie zaangażować, kiedy od-
biorca wniknie w niewspółmierność psychologicznych 
reakcji bohaterów zmuszanych do kapitulowania.

Odczuwają tyle wstydu, łapią się tak rozpaczliwych 
usprawiedliwień, że gdyby wykład Wieczerowskiego na 

255 W ogóle korzystam częściowo z ustaleń tego badacza. 
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temat siły wymuszającej ustępstwa wziąć serio, musie-
libyśmy skonstatować psychologiczną sztuczność sytu-
acji. Przecież według norm naszej kultury, czy to przed 
Bogiem, czy to przed „prawem natury” nie wstyd się 
ukorzyć... ba! bunt przeciw obiektywnej konieczności 
bynajmniej nie przynosi chwały...

I zapewne na tej konstatacji czytelnik by poprzestał, 
gdyby postacie powieściowe choć trochę raziły sztuczno-
ścią myśli i zachowań, i gdyby nie obecność w narracji 
pewnych pomniejszych nieodpowiedniości stylistycz-
nych i pozornych logicznych niekonsekwencji podsu-
wających rozwiązanie zagadki: jeśli tylko założymy, że 
„homeostaza kosmosu” jest znakiem realnej siły poli-
tycznej, a kapitulacja uczonych – znakiem rzeczywistej 
kapitulacji początku lat siedemdziesiątych, nieodpo-
wiedniość zachowań bohaterów i poczucie sztuczności 
ich reakcji zniknie. Czytelnik przyjmie ów pogląd – gdy-
by ktoś chciał czynić z tego autorom zarzut – pozornie 
samodzielnie i a priori.

Oto garść przykładów tych „pomniejszych nieodpo-
wiedniości stylistycznych i pozornych logicznych nie-
konsekwencji”:

Jeśliby wziąć „homeostazę” i astronomiczny pro-
blem Malanowa na serio – doprawdy trudno byłoby zro-
zumieć, skąd u niego następująca myśl:

Nagle do mnie dotarło, źe jeszcze wczoraj byłem człowie-
kiem, członkiem społeczności, miałem swoje troski i kłopo-
ty, ale póki nie łamałem praw ustanowionych przez spo-
łeczność, co w końcu nie było takie trudne, zdążyło na-
wet wejść w krew – póki przestrzegałem tych praw, przed 
wszelkimi możliwymi niebezpieczeństwami chroniła mnie 
milicja, armia, związki zawodowe, opinia społeczna, przy-
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jaciele, rodzina wreszcie, i teraz oto coś się przemieściło 
w otaczającym mnie świecie i zamieniłem się w samotnego 
piskorza ukrytego w norze, a wokół krążą potworne cienie, 
którym nawet nie są potrzebne zębate pyski – wystarczy 
lekkie poruszenie płetwą, żeby mnie zetrzeć w pył (...). Od-
dzielono mnie od ludzkości, jak oddziela się owcę od stada, 
ciągną mnie dokądś, nie wiadomo dokąd, nie wiadomo po 
co, a stado, nie podejrzewając niczego, idzie swoją drogą 
i odchodzi coraz dalej i dalej (XXIV, 81–82).
Trudno byłoby wytłumaczyć takimi argumentami, 

jakie w powieści padają (tzn. że w całą historię nie uwie-
rzy kierownictwo Akademii Nauk), dlaczego Malanow 
czuje się tak potwornie bezbronny i wyobcowany. Z pew-
nością jednak w zacytowane słowa dałby się ująć stan 
ducha zaszczuwanej ofiary represji i politycznych łowów 
na czarownice.

Wątpliwe również, czy kapitulacja przed równoważ-
ną Boskiej koniecznością wywołałaby taką pogardę oto-
czenia, jakiej astronom się obawia:

A Wieczerowski patrzy teraz na Głuchowa jak na powie-
trze (...). To znaczy, źe i na mnie będzie tak patrzał... Prze-
stanie mnie dostrzegać. Wszystko trzeba będzie zmienić. 
Wszystko będzie inaczej. Inni przyjaciele, inna praca, inne 
życie (...) i będzie mi wstyd co dzień rano przy goleniu oglą-
dać siebie w lustrze (XXIV, 96–97).
Wątpliwe, czy naprawdę kapitulacja byłaby wyborem 

innej życiowej drogi, a przynajmniej życiowej filozofii:
Wieczerowski pójdzie dalej przez dym, wybuchy i błoto 
niewiadomych mi bitew i będziemy już tylko witać się ski-
nieniem głowy, kiedy przypadkiem spotkamy się na scho-
dach... A ja pozostanę po tej stronie granicy razem z Wein-
gartenem, z Zacharem, z Głuchowem – będziemy pić herbatę 
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albo piwko, albo wódeczkę, doprawiając ją piwkiem, plotko-
wać o intrygach, gromadzić forsę na zaporożca... Zresztą nie 
zobaczę już nigdy więcej ani Weingartena, ani Zachara. Nie 
będziemy mieli sobie nic do powiedzenia i głupio się nam 
będzie spotykać, przykro patrzeć na siebie, trzeba będzie 
kupować wódkę albo portwein, przytępić wstyd, żeby nie 
mdliło... Oczywiście zostanie mi jeszcze Irka, i Bobek będzie 
zdrowy i cały, ale on już nigdy nie wyrośnie na takiego, ja-
kiego chciałbym wychować. Dlatego, że teraz już nie będę 
miał prawa chcieć. Dlatego, że nigdy więcej nie będzie mógł 
być dumny ze mnie (XXIV, 118–119).
Podobna rozpacz ogarnąć może tylko dezertera po-

rzucającego towarzyszy, z którymi walczył o ideały. 
I znów powieściowy Malanow do tej rozpaczy w zasadzie 
nie ma powodu. Natomiast w dziejach państwa radziec-
kiego bez trudu znaleźć można okoliczności tego rodza-
ju, że uwikłani w nich ludzie mieli prawo podobnie roz-
myślać i zapewne rozmyślali.

Kończąc, wspomnę o jeszcze jednym „błędzie” au-
torów. W sytuacji kapitulowania przed koniecznością 
obiektywną, aby się usprawiedliwić, wystarczy jeden 
argument: „to obiektywna konieczność”. Tymczasem 
Weingarten i Głuchów konstruują na poparcie swoich 
decyzji całe ideologie (mimochodem zresztą zdradzając, 
że wiedzą, iż są nic niewarte). Głuchow rad by przeko-
nać pozostałych bohaterów o korzyści „poprzestawania 
na małym”, o zaletach radowania się przyrodą i drobny-
mi przyjemnościami życia, co jest w kulturze rosyjskiej 
mocno osadzonym poglądem, Weingarten zaś twierdzi, 
że jego odwrót odbywa się w kierunku „uprzednio upa-
trzonych pozycji”, że zgadza się postąpić, jak postępuje, 
amoralnie, bo ma nadzieję na targi, na wykorzystanie ja-
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koś z pożytkiem wrogich mu sił. Jednym słowem, wpada 
w złudzenia Piereca.

* * *
Cóż... dokonawszy swojej „arbitralnej czytelniczej decy-
zji”, skłonny jestem uznać Miliard lat przed końcem świa-
ta za smętne epitafium nad bezpowrotnie (tak musiało się 
zdawać w połowie lat siedemdziesiątych) przywaloną zie-
mią i przyklepaną trumną ruchu dysydenckiego. Przede 
wszystkim dlatego, że znakomita część zaangażowanych 
weń inteligentów zmuszona została do podobnego, jak 
w powieści ukazany, drastycznego wyboru: emigracja czy 
rezygnacja, o identycznych, jak wyobrażone przez Mala-
nowa, konsekwencjach psychologicznych, towarzyskich 
i w ogóle życiowych w przypadku kapitulacji. Choć była to 
kapitulacja wobec siły przemożnej i podającej się za obiek-
tywną. Co więcej: samym Strugackim po odżegnaniu się od 
zagranicznego wydania Brzydkich łabędzi o mało co – są-
dzę – nie przyszło pozostać po tej „stronie linii” co Głuchow 
z Weingartenem. Uratował ich talent, dzięki któremu już 
wkrótce po Liście do „Litieraturnoj Gaziety” wszem i wobec 
objawić mogli, że za pokonanych się nie uznają – właśnie 
w Miliardzie lat przed końcem świata.

Decyzja była arbitralna i moja – niemniej potwier-
dza ją szkic M. Amusina. Krytyk dokonuje m.in. pełnej 
politycznej rehabilitacji Strugackich, jako jeden z pierw-
szych256 publicznie przypominając, że bracia występo-
wali przeciw wypaczeniom i absurdom w radzieckiej rze-
czywistości o wiele wcześniej, niż je za takie oficjalnie 
uznano. Wiąże również ich twórczość – co w dziejach 

256 Również niedługo przedtem „Uralskij sledopyt” wśród listów 
poprzedzających wypowiedź braci umieścił takie, które przypo-
minały antystalinowskie zasługi Strugackich (patrz poz. bibl. 102, 
np. list V. Kolpakova). 
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dotychczasowej recepcji dzieł naszych autorów zdarzało 
się wyjątkowo – z biegiem najnowszej historii, dostrzega-
jąc pokoleniowe aspekty.

A przecież dramat dysydentów radzieckich był dra-
matem całego pokolenia rosyjskiej inteligencji, dzisiej-
szych pięćdziesięcio–, sześćdziesięciolatków, generacji, 
której otworzono oczy na nieludzkość stalinizmu po to 
jedynie, by mogła obserwować jego niezakłócone odra-
dzanie i umacnianie się, którą olśniono oszałamiającymi 
perspektywami rozwinięcia własnej aktywności po to je-
dynie, by wiedziała, co traci.

Amusin jest zdania, że bohaterowie Poniedziałku 
zaczynającego się w sobotę, młodzi pracownicy INBAD-
CZAM–u: 

wyraźnie okazują się reprezentantami młodej inteligencji 
tak aktywnie i zwycięsko wchodzącej w życie na przełomie 
lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Inteligencja ta nio-
sła z sobą ducha absolutnego oddania się pracy, niepod-
porządkowywania się żadnym autorytetom oprócz autory-
tetu ścisłej, naukowej prawdy, ducha bezinteresowności, 
niepokorności, optymizmu (158, 154).
Natomiast, zdaniem krytyka, w książkach, które na-

pisali bracia w latach siedemdziesiątych (Miliard lat... 
jest najbardziej reprezentatywną): 

wyraźnie ubyło durowych nut. Pogląd na świat stał się 
trzeźwiejszy i ostrzejszy. Społeczne zło demonstrowało za-
dziwiającą żywotność i zdolność do przybierania ochron-
nych barw. I właśnie wtedy zaczął się wyraziście ujawniać 
niedostatek duchowego bagażu, z którym wyruszyło w ży-
cie pokolenie „młodszych pracowników nauki”, pokolenie 
„burzy i naporu”. Zbyt łatwo etyczne jego filary podmywane 
były przez fale życiowych sztormów, zbyt wielu jego przed-
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stawicieli okazało się nadmiernie podatnymi na entropijne 
tendencje: zgodę na okoliczności, ucieczkę w prywatność, 
poddanie się rutynie życia. I twórczość Strugackich po swo-
jemu reaguje na tę zmianę społeczno–psychologicznej sytu-
acji. Coraz bardziej koncentruje się ona na poszukiwaniu 
godnych zaufania etycznych drogowskazów w pełnym 
sprzeczności świecie, gdzie działają prawa mechaniki rela-
tywistycznej (158, 159).
I w tym miejscu powinienem przerwać omawianie 

wątku „współczesnego” w twórczości braci. O przyjaźni 
prawdziwej oraz Szczegółów z życia Nikity Woroncowa 
nie będę dokładnie analizował257. Natomiast dwa ostat-
nie, wydane za życia Arkadija większe utwory braci omó-
wimy osobno, ze względu na ich zdecydowaną łączność 
z epoką końca radzieckiego imperium.

* * *
Trzeba tu coś więcej powiedzieć jeszcze o drukowanym 
w „Newie” skrócie Kulawego losu (tytuł org. Chroma-
ja sud’ba)258, bo choć Strugaccy skarżą się, że zawiera 
około 50% właściwego utworu259 – to ów wariant, skoro 

257 O przyjaźni prawdziwej napisano dla dzieci – z wyraźnym mora-
lizatorskim zacięciem traktuje o chłopcu, który między kuchennymi 
szafkami znalazł wejście w świat fantazji i pokonując po drodze pokusy, 
pośpieszy! na ratunek koledze. Szczegóły z życia Nikity Woroncowa są 
powstałym najpewniej na marginesie Kulawego losu opowiadaniem – 
przypowieścią o dziwnym nieśmiertelnym, który w różnych wcieleniach, 
pełen bezsilności, wciąż od nowa przeżywał jedno życie. Nawiązywało 
do jednego z wątków Poniedziałku... i było poligonem dla prób zastoso-
wanej następnie w Kulawym losie i Falach... stylistyki. Autorzy podpisali 
je pseudonimem „S. Jarosławcew”, tym samym, którym posłużyli się już 
w okresie „kłopotów” w 1974 r., sygnując nim „bajkę współczesną” – 
Ekspedycję do piekła (Ekspiedicyja w prieispodniuju). 
258 Por. moje omówienie utworu – poz. bibl. 157. 
259 Nie wiadomo tylko, czy te 50% liczą Strugaccy w stosunku do obję-
tości wersji samizdatowej (więc z obszernymi fragmentami Miasta ska-
zanego wplecionymi w tekst – patrz bibliografia), czy w stosunku do ob-
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godny publikacji, na pewno daje pojęcie o całości. Poza 
tym Kulawy los jest optymistycznym, szczególnym do 
Miliarda lat przed końcem świata kontrapunktem ide-
owym. Stosunek tych dwu utworów analogiczny jest do 
związków między Fale tłumią wiatr i Piknikiem na skraju 
drogi. I tę równoległość trzeba podkreślić, nie może być 
bowiem przypadkiem.

Była mowa o astronomie, naukowcach i Leningra-
dzie – teraz zaś w Moskwie mieszka sobie pisarz: proza-
ik i scenarzysta lat około sześćdziesięciu. Wychowany 
w Leningradzie, w czasie wojny służył na granicy z Man-
dżurią, następnie długie lata był tłumaczem sztabowym 
z japońskiego. Po opuszczeniu armii zajął się literaturą...

Tu czytelnik zapewne zacznie się zastanawiać, na ile 
biografia Feliksa Sorokina jest biografią Arkadija Stru-
gackiego, ale ostrzegam, że inne szczegóły nie pozwolą 
na utożsamienie tych dwu postaci, podobnie jak Mala-
nowa lub Andrieja z Borisem Strugackim.

Feliks Aleksandrowicz jest znanym batalistą, au-
torem opowieści Towarzysze oficerowie, a na co dzień 
chałturzy, produkując bojowe scenariusze. To wszystko 
nie daje mu satysfakcji. Raz tylko czuł się prawdziwym 
twórcą: pracując nad cyklem subtelnych, przepojonych 
refleksją o naturze ludzkiej, fantastycznych Bajek współ-
czesnych, które przysporzyły mu uznania na świecie, 
a w kraju licznych kłopotów w wydawnictwach i zawału 

jętości jakiejś „pełnej” wersji mi nieznanej. Możliwe na koniec, że chodzi 
im o wersję, którą wydali w 1989 r. w Leningradzie (patrz poz. bibl. 23, 
29), gdzie rozdziały Chromoj sud’by przeplatają się z rozdziałami z Pory 
deszczów (Gadkich lebedej) tak, aby z obu utworów powstała powieść 
porównująca jak gdyby losy i postawy dwu pisarzy. Opowieść o Wiktorze 
Baniewie formalnie jest tam utworem pisanym przez Sorokina – na tej 
samej zasadzie, na której w wersjach poprzednich Kulawego losu tym 
utworem było Miasto skazane. 
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serca po wyjątkowo zjadliwych atakach krytyki. Szczę-
śliwy bywa i teraz, gdy w tajemnicy przed wszystkimi 
skrobie do szuflady opowieść o dziwnym Mieście (w roli 
ilustracji występują urywki Miasta skazanego – dodaje 
to smaku!260), która – jak sądzi – za jego życia prawdopo-
dobnie wydana nie będzie, choć jest czymś najlepszym, 
na co go stać.

I oto w czasie któregoś ze styczniowych tygodni 
197... lub 198... roku zaczynają mu się przytrafiać 
dziwaczne przygody. To struty konserwami sąsiad–po-
eta prosi o pomoc w zdobyciu jakiegoś „matuzalinu”... 
o tym lekarstwie nic nie wie lekarz pogotowia. A gdy 
Sorokin je załatwia, zaczyna być śledzony261. Innym ra-
zem otrzymuje list z obietnicami udzielenia mu – jako 
zgubionemu przez „swoich” kosmicie – wszelkiej pomo-
cy. Jeszcze innym... zaczepi go w barze wysoki, garbaty 
młodzieniec z długimi jasnymi włosami, przedstawi się 
jako wygnany z niebios anioł i zaproponuje na sprzedaż 
partyturę trąb Sądu Ostatecznego. Każde ze zdarzeń 
mogłoby zaczynać akcję jakiejś fantastycznej opowie-
ści, i wygląda, że Strugaccy i aluzjami do biografii Ar-
kadija, i tymi różnorodnymi możliwościami po prostu 
się bawią, aktywizując przy okazji samodzielność czy-
telniczą zakładanego odbiorcy, jak to w Miliardzie lat... 

260 W tekście drukowanym przez „Newę” pozostało ich bardzo mało – 
ale jednak pozostało. Por. np. numer 1986/9, s. 104. Natomiast w wy-
żej wspomnianej wersji leningradzkiej fragmenty te zostały zastąpione 
przez urywki z tekstu Gadkich lebedej – odpowiednio do zmian w kon-
cepcji całości utworu. 
261 Do tego momentu akcje Kulawego losu i Pięciu łyżek eliksiru w zasa-
dzie się pokrywały. Dalej pójdą swoim torem. Przygody bohatera scenariu-
sza, którego odwiedzą nieśmiertelni z propozycją „udziału” w piciu eliksi-
ru, jeśli tylko zabije któregoś z nich – są po prostu rozwinięciem projektu 
opowiadania, które – razem z innymi projektami – Sorokin sobie obmyśla. 
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praktykowali z pomocą „luk” w narracji itd. Dziwności 
te – jak to było z przygodami Malanowa – nie skumu-
lują się, nie staną elementami jednej fantastycznej sy-
tuacji. Po prostu kolejna z nich spełni się: prowadzący 
jakieś językoznawcze badania Instytut Akademii Nauk, 
dokąd zarząd moskiewskiego oddziału Związku Pisarzy 
pędzi z rękopisami swych członków, okaże się miej-
scem, gdzie przy maszynie obliczającej prawdopodob-
ną liczbę czytelników danego dzieła (więc jego przyszłe 
losy) pracuje – on? nie on? – sam Bułhakow, patron ge-
niuszy, o których chciano zapomnieć. On to w zakoń-
czeniu opowieści uzmysłowi Sorokinowi, że jego obawy 
o wydanie maszynopisu z „niebieskiej teczki” nie mają 
sensu, bo rzeczą pisarza jest tworzyć najpiękniej, jak 
potrafi, bez względu na koniunktury, a nic rozpraszać 
się na próżne, choć niewątpliwie będące źródłem samo-
pocieszenia spekulacje.

Wobec tak otwartej konwencjonalności fabuły punkt 
ciężkości Kulawego losu przesunął się w stronę tego, co 
poza akcją: na rozważania o sytuacji radzieckiego pisa-
rza, w których postawili sobie autorzy za cel wykrzyczeć 
nareszcie znane (aczkolwiek dotąd objęte strefą milcze-
nia) prawdy, oraz na wyłaniający się z gawędziarskiej 
relacji Sorokina (jest narratorem) wizerunek środowi-
ska, jego obyczajów, jego przedstawicieli – który w ZSRR 
odczuwało się chyba jako nie z palca wyssany, skoro 
Strugaccy opatrzyli utwór uwagą: „Wszelkie podobień-
stwo...”, na całym świecie zabezpieczającą autorów po-
wieści „z kluczem” przed procesami o zniesławienie.

Czymże innym skończyć by się mogło rozpoznanie 
siebie przez kogoś w następującej anegdocie (cytuję 
dłuższy fragment, który może pomóc w zaznajomieniu 
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się z duchem tej prozy, przynajmniej dopóki nie ukaże 
się polski przekład):

Pewnego razu w Muraszach, w Domu Pracy Twórczej, idiota 
Rogożyn napiętnował publicznie Ojłę [tj. Pietieńkę, czy Pio-
tra Skorobogatowa] za podniesienie głosu w stołówce, jesz-
cze w dodatku wygłaszając mu pouczenie na temat oblicza 
moralnego radzieckiego pisarza. Ojło wysłuchał wszyst-
kiego z podejrzaną pokorą, a nazajutrz na potężnej zaspie 
naprzeciw ganku widniał napis: „Rogożyn, kocham Pana!”. 
Napis wykonano żółtą, rozbryzgującą się strugą – dość cie-
płą, sądząc po głębokości, na jaką przeniknęła w śnieg.

No to teraz wyobraźcie sobie następujący obrazek: Mę-
ska połowa mieszkańców Muraszy zwija się ze śmiechu. 
Ojło przechadza się między nimi z pełną kamiennego spo-
koju twarzą i komentuje: „No wiecie co!? To już niemoral-
ne. Pisarze – wiecie – tak nie postępują”. Żeńska połowa 
z obrzydzeniem się krzywi, żąda, aby niezwłocznie prze-
kopano to świństwo. Wzdłuż napisu, jak drapieżca w zoo, 
biega tam i nazad Rogożyn i nikomu przed przybyciem 
organów śledczych nic daje się zbliżyć. Organom się nie 
śpieszy, za to ktoś usłużnie wykonuje dla Rogożyna (i dla 
siebie, rzecz jasna) kilka fotografii. Rogożyn odbiera od 
niego kasetę i mknie do Moskwy. Czterdzieści pięć minut 
kolejką – tyle, co nic.

Z kasetą w jednej kieszeni i z obszerną skargą na 
Pietieńkę w drugiej – Rogożyn kieruje się do naszego se-
kretariatu, aby wszcząć sprawę o dyfamację (...). Fiodor 
Michieicz z kamiennym spokojem stwierdza, że nie widzi 
podstaw, aby oskarżać akurat Piotra Skorobogatowa. 
W odpowiedzi Rogożyn żąda grafologicznej ekspertyzy. 
Wszyscy nieomal padają. Fiodor Michieicz, zachowując 
kamienną twarz, wyraża wątpliwość co do kompetentno-
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ści ekspertyzy grafologicznej w tym konkretnym wypadku. 
Rozgorączkowany Rogożyn powołuje się na dane krymi-
nalistycznej nauki dowodzące, że pismo danej osoby po-
zostaje niezmienione, niezależnie od tego, czym osoba ta 
pisze. Próbuje zademonstrować ów fakt, wziąwszy długo-
pis w zęby. W końcu Fiodor Michieicz zmuszony zostaje do 
kapitulacji i na miejsce wypadku wyjeżdża komisja. Pie-
tieńka Skorobogatow, przyciśnięty do muru i już trochę wy-
straszony rozmachem wydarzeń, przyznaje się, że napis 
wykonał – „Lecz przecież nie tak, jak myślicie, świntuchy! 
Czy to w ludzkiej mocy!?” Jest już późno. Komisja w peł-
nym składzie stoi na ganku. Jeszcze za dnia zaspę prze-
kopano i jest dziewiczo czysta. Pietieńka Skorobogatow 
wolno posuwa się wzdłuż zaspy i posługując się zręcznie 
brzuchatym czajnikiem, wypisuje: „Rogożyn, jesteście mi 
obojętni!” Usatysfakcjonowana komisja odjeżdża. Napis 
zostaje (41, 86/8, 100).
Kulawy los oczywiście ma również morał: jest nim 

mocny akcent optymizmu, pisarskiej nadziei na przy-
szłość. Ten sam, co w Miliardzie lat przed końcem świata 
formalny chwyt: zetknięcie się radzieckiego inteligenta 
z czymś fantastycznym (w wypadku Kulawego losu jest 
to elektroniczna „menzura Zoili” z jednej, a nowe wcie-
lenie autora Mistrza i Małgorzaty – z drugiej strony), 
w zmienionej sytuacji politycznej posłużył za podbudo-
wę dla diametralnie odmiennych emocji.

* * *
Kulawy los, choć nie otwiera nowego nurtu pisarstwa 
braci, a jedynie taki kontynuuje, od dzieł poprzednich 
różni sią mocno. Nie tylko wydźwiękiem. Strugaccy zapo-
wiadali tę książkę jako coś dla siebie nietypowego: opo-
wieść nie fantastyczną w zwykłym pojęciu, choć obecny 
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jest w niej element fantastyki (91), efekt wypróbowywa-
nia nowej stylistyki (101), na równi z Fale tłumią wiatr.

W istocie, na pierwszy rzut oka można zauważyć:
– inną niż zazwyczaj koncepcję narracji (konse-

kwentnie w 1. osobie, narrator konkretny; dygresyjna 
i gawędziarska);

– głębsze jeszcze niż w Miliardzie lat... zaangażowa-
nie się w grę z czytelnikiem, tym razem raczej jednak nie 
„ezopowego”, ale zabawowego charakteru;

– to, że akcja rozgrywa się w realnej, współczesnej i re-
alistycznie odmalowanej rzeczywistości, jak w Miliardzie...;

– ale i to, że, inaczej niż w owej powieści, wkracza-
jący w ów świat pierwiastek fantazji nie tylko jest jaw-
nym pretekstem, lecz również jest w większym stopniu 
niedookreślony i brak mu motywacji typowej dla SF lub 
gatunków pokrewnych.

W zasadzie nie ma żadnej motywacji. Morał końco-
wy wydobyto w rozmowie, która mogłaby się toczyć i bez 
udziału domniemanego cienia Bułhakowa z jego dziwną 
maszyną. W tej opowieści o pisarskich kłopotach i mi-
tach można by się bez fantastyki nieomalże doskonale 
obejść (może tylko trochę wyostrza problem i skraca jego 
prezentację – wystarczy powiedzieć „Bułhakow” i wszy-
scy wiedzą, o co chodzi). Jest praktycznie tylko ozdobą, 
literackim bibelotem.

Jeśli zważyć następnie, że problematyka opowieści 
jest typowa dla utworu realistycznego i publicystycz-
nego, usiłującego z określonych pozycji opisać i ocenić 
jak najaktualniejsze społeczne zjawiska (uwalnianie się 
pisarzy od lęku, uniezależnianie od nadopiekuńczości 
państwa), to trzeba przyznać rację Arkadijowi Strugac-
kiemu, twierdzącemu, że Kulawy los nie jest niczym in-
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nym, jak zawierającą fantastyczny element powieścią 
współczesną. Notabene doskonale wpisującą się w na-
rastający wówczas w ZSRR nowy nurt powieści rozra-
chunkowej, który reprezentują pozycje tak znane, jak: 
Pożar Walentina Rasputina, Smutny kryminał (Pieczal-
nyj dietiektiw) Wiktora Astafiewa, Golgota (Szafot) Czyn-
giza Ajtmatowa262, Dzieci Arbatu Anatolija Rybakowa, 
Białe szaty Sergiusza Dudincewa itd. Ale to już zupełnie 
inna historia.

* * *
W związku z dwoma ostatnio omówionymi utworami 
warto jeszcze raz zwięźle wyliczyć, z jakimi gatunkowymi 
konwencjami fantastyki mieliśmy dotąd u Strugackich 
do czynienia:

A) Utopia technologiczna klasycznej verne’owsko–well-
sowskiej odmiany. W realistycznie ujęty świat teraźniejszo-
ści wkracza element fantastyczny, który jest zasadniczym 
celem opisu – poważnie potraktowany, w pełni racjonalny 
i prawdopodobny. Pisarze najwyraźniej udzielają asercji 
jego opisom (Z zewnątrz).

B) Parodia tego rodzaju utopii. We współczesną rze-
czywistość wkracza element fantastyczny, pozornie i for-
malnie jest on zasadniczym celem opisu. Pozornie opi-
sywany z asercją, jakby był racjonalny i prawdopodob-
ny, w rzeczy samej jest w oczywisty sposób irracjonalny 
i bajkowy. Sprzeczność między istotą fantastycznych 
motywów a ich funkcją formalną w dziele i ich potrakto-

262 Te trzy powieści omawiam w szkicu O najnowszej powieści radziec-
kiej, w: „Życie Literackie” 1987/10, s. 4. (przedruk w książce Wojciech 
Kajtoch: Szkice polonistyczno–rusycystyczne, Centrum Badań Europy 
Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 
2015, s. 187, ISBN 978–83–61605–38–6.) Zob. także: Stanisław Poręba, 
Pieriestrojka literacka w ZSRR. Próba rekonesansu, Wrocław 1991, Osso-
lineum, ss. 46. 
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waniem – jest źródłem komizmu (Poniedziałek zaczyna 
się w sobotę, częściowo Bajka o Trójce).

C) Społeczno–technologiczna utopia nowszego typu. 
Elementy fantastyczne rozrastają się do rozmiarów całe-
go fantastycznego świata, łączą się weń. Jako całość jest 
racjonalny, prawdopodobny, jest zasadniczym przed-
miotem prowadzonego z asercją odautorskiego opi-
su. Strugaccy stworzyli utopię początków komunizmu 
(W krainie purpurowych obłoków itd.) oraz komunizmu 
rozwiniętego (Powrót). Niekonsekwentną, nieudaną pa-
rodią tej konwencji jest Drapieżność naszego wieku.

D) Nowoczesna SF. Uprzednio wypracowany, lub też 
ad hoc zaprojektowany świat utopii nie jest już głównym 
przedmiotem opisu, lecz tłem właściwej akcji – przeżyć 
bohaterów. To one właśnie są głównym wehikułem sen-
sów utworu. Fantastyczny element, z którego „poskła-
dane jest” tło akcji, jest prawdopodobny, racjonalny 
i realistycznie opisywany (tzn. tak, jak tło akcji w powie-
ściach realistycznych, historycznych i współczesnych). 
Niekiedy jeszcze zachowuje asercję lub opisywany jest 
– jakby zachowywał. Utwory SF naszych autorów eks-
ploatują bądź ich komunistyczną utopię (Przenicowany 
świat itd.), bądź nieokreślony świat najbliższej przyszło-
ści (Piknik na skraju drogi), niekiedy również są jakby 
„w pół drogi” między Utopią a SF: Trudno być bogiem, 
Daleka Tęcza i in.

E) Różne konwencje przełamujące SF, w tym:
1. podszywająca się formalnie pod SF – pozornie 

spełnia jej wymogi, lecz elementy fantastyczne zarówno 
wtopione w tło, jak i stanowiące ośrodek akcji są przede 
wszystkim alegoriami rzeczywistych, realnych zjawisk 
życiowych. Alegoryczność ich może formalnie zupełnie 
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nie być podkreślona (Gadkije lebiedi – tj. Pora deszczów) 
albo wskazuje się na nią (Drugi najazd Marsjan);

2. oprócz alegoryzacji następuje pewne zakłócenie 
poczucia prawdopodobieństwa fantastyczności. Np. 
przez wprowadzenie zakłóceń fizyki świata przedstawio-
nego, skorzystanie z poetyki snu (Ślimak na zboczu cz. 
II), albo w inny sposób, jak w Próbie ucieczki;

3. przestaje panować zasada i fizykalnego, i mo-
ralnego prawdopodobieństwa, a fantastyczny element 
(wyjściowo z utopii wzięty) pozbawiony jest i asercji, 
i samoistnego, i nawet alegorycznego sensu. Rzeczywi-
stość utworu ma wtedy w pełni konwencjonalny charak-
ter – a jego problematyka jest czysto zabawowa. Mam 
na myśli przypadek „bajki współczesnej” – Ekspedycja 
do piekła, gdzie Strugaccy zaczerpnęli równocześnie ze 
skarbnicy typowych motywów komunistycznej utopii 
i amerykańskiej klasycznej „space opery”.

Omówionymi ostatnio utworami „nurtu współcze-
snego” (jak również po części powieścią Miasto skazane 
będącą niejako „w pół drogi” między tymi utworami a ty-
pami E/l i E/2) Strugaccy dokonali jak gdyby dialektycz-
nego powrotu ku początkom swej twórczości i równocze-
śnie – ku utopijnej tradycji naukowej fantastyki. Znów 
element fantastyczny wkracza w realistycznie przedsta-
wiony współczesny świat. Tylko że teraz element ów nie 
tylko nie jest przedmiotem opisu, nie jest ani prawdo-
podobny (najwyżej nawiązuje w pełni konwencjonalnie 
ku typowym motywom naukowej fantastyki), ani nawet 
alegoryczny. Jest traktowany czysto pretekstowo, gdyż 
w tych utworach, podobnie jak w konwencji SF, przeży-
cia bohaterów, a nie fantastyczny motyw, są głównym 
nośnikiem sensów dzieła. 
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Powroty takie oznaczają najczęściej stworzenie cze-
goś nowego. Intuicyjnie stwierdzić można, że powstaje 
zjawisko analogiczne do realizmu magicznego czy poetyki 
absurdu, albo np. do konwencji Mistrza i Małgorzaty...

Na razie intuicyjnie i nie wiadomo, czy na tym się 
nie skończy. Pomysł musieliby podchwycić inni twórcy. 
Strugaccy co prawda już raz, u progu swojej pisarskiej 
dojrzałości, „na własny rachunek” dokonali gatun-
kowego przewrotu, stając się – powiedzmy otwarcie – 
właściwymi architektami gatunku SF w literaturze ra-
dzieckiej, dotąd praktykującej utopie. Takie przygody 
twórcze są udziałem tylko najwybitniejszych pisarzy... 
Tym bardziej godne byłoby uwagi, gdyby coś podobne-
go zdarzyło im się drugi raz.



Zakończenie

Dotarliśmy do kresu rozważań. O rozwoju twórczości 
Arkadija i Borisa Strugackich dziś nic więcej się nie 
da powiedzieć. Co prawda w każdej chwili wyjść może 
jakiś nieopublikowany dotąd maszynopis263, istnieje 
też możliwość, że nie do wszystkich wypowiedzi i po-
mniejszych utworów ostatnich lat dotarłem, w końcu 
– Boris może dalej sam pisać książki264. Moje ustalenia 
mogą więc ulec dezaktualizacji. To ryzyko jest jednak 
nie do uniknięcia, gdy wstępnie opracowuje się doro-
bek autorów współczesnych. Przecież w końcu trzeba 
postawić kropkę.

Chciałbym jeszcze, kończąc poboczny wątek ni-
niejszych rozważań, poinformować zwięźle o sytuacji 
w radzieckiej SF lat osiemdziesiątych oraz opowiedzieć 
(w sposób już mniej zobowiązujący) o ostatnich dziełach 
naszych bohaterów – kontrowersyjnych próbach dotrzy-
mania kroku niedawnym przemianom.

263 Wyszło ich sporo – patrz wspomniane w Przewodniku bibliograficz-
nym dla współczesnych badaczy twórczości Arkadija i Borisa Strugackich 
„Dzieła...” i tomy z dokumentacją.
264 Oprócz pomniejszych utworów i wielu pism publicystycznych lub 
wspomnieniowych napisał jeszcze dwie powieści pod pseudonimem 
S. Witickij, Poisk prednaznačenija ili Dvadcat’ sedmaja teorema ètiki – 
1995, (Poszukiwanie przeznaczenia albo 27 twierdzenie etyki) oraz Bes-
sil’nyje mira sego – 2003 (Bezsilni tego świata).
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* * *
Otóż Strugaccy nadal nie dawali się lubić... Zaangażo-
wali się w bardzo poważne kontrowersje między począt-
kującymi adeptami SF a czynnikami oficjalnymi i star-
szymi pisarzami fantastami korzystającymi z poparcia 
owych czynników. Spór wiązał się tak z ogólną sytuacją 
polityczną, jak i ze szczególnymi stosunkami w sferze 
wydawania science fiction, których geneza tkwi w latach 
siedemdziesiątych.

Jak już wspominałem, doszło wówczas do przejścio-
wego ograniczenia możliwości publikowania fantastyki, 
zaś w latach osiemdziesiątych pozostawały one na po-
ziomie okresu 1960–1968, choć liczba uprawiających SF 
ogromnie wzrosła. Na dodatek w jedynym konsekwentnie 
dochowującym wierności temu gatunkowi wydawnictwie 
– „Młodej Gwardii”, a właściwie w „fantastycznej” redakcji 
tej oficyny, praktyczne rządy w dziesięcioleciu 1970–1980 
i następnym przejęły dwie nieoficjalne pisarskie „grupy”, 
tzn. „szkoła moskiewska” i „szkoła syberyjska”. Pierwsza 
– władająca bezpośrednio – specjalizuje się w SF o tema-
tyce „historycznej”, a jej spekulacje „co by było, gdyby...” 
mają jednoznaczny ideologiczny odcień, jak np. osławio-
na już książeczka Jurija Nikitina Dalokij swietłyj tieriem 
(Moskwa 1985), gdzie oto – cytuję jednego ze złośliwych 
recenzentów – widzimy pod murami Troi Achillesa, nazy-
wanego „starosłowiańskim bohaterem, który później się 
znalazł w starogreckim panteonie”, jak rozmyśla o proble-
mie etnogenezy aryjskich plemion i wyższości religii mo-
noteistycznej265. Natomiast mający oparcie w swoich pro-
wincjonalnych wydawnictwach, lecz chętnie w „Młodej 

265 Vladislav Perfil’jev, Igra v poddavki, w: „Literaturnaja gazeta” 1986, 
2 kwietnia, s. 14. 
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Gwardii” gościnnie publikujący i z otwartymi ramionami 
tam przyjmowani „sybiracy”, piórem głównego krytyka 
grupy Jurija Osipowa poszukiwać zwykli korzeni swej 
twórczości w szczególnym „duchu” syberyjskiej ziemi – 
jednocześnie rdzennie rosyjskiej i przodującej w urzeczy-
wistnianiu komunizmu266.

W latach siedemdziesiątych tkwią również zaczątki 
zjawisk bardziej pozytywnych. Przede wszystkim swier-
dłowski miesięcznik „Uralskij sledopyt” urósł wtedy do 
rangi poważnego popularyzatora i mecenasa SF, którym 
pozostał nadal, a zresztą kondycja publikowanej w la-
tach osiemdziesiątych fantastyki już nie była tak fatal-
na. Oprócz Strugackich publikowano innych niezłych 
pisarzy średniego pokolenia, na progu dekady ukazała 
się Łunnaja raduga Siergieja Pawłowa, książki Władisła-
wa Krapiwina i młodszego Olega Korabielnikowa – wy-
mieniam tylko autorów niewspomnianych uprzednio. 

Summa summarum jednak doszło do tego, iż w la-
tach osiemdziesiątych dziesiątki podstarzałych już „mło-
dych”, całe nowe pokolenie267 fantastów ZSRR daremnie 
dobijało się szansy druku. „Młoda Gwardia” lansować 
ich nie chciała, no i nie mogła, gdyż jej możliwości się-
gały najwyżej 10 tytułów rodzimej fantastyki na rok (co 
zresztą stanowiło aż 2/3 „produkcji rocznej” SF w języ-
ku rosyjskim w ZSRR – nie włączając przekładów, wzno-
wień). Większość pozostałych wydawnictw albo tradycyj-

266 Por. Aleksandr Osipov, Dorogi zemnye i zvezdnye, w: Strana Gongu-
ri. Naučno–fantastičeskie povesti i rasskazy pisatelej Sibiri, Krasnojarsk 
1985, wyd. Krasnojarskoe knižnoe izdatel’stvo, tu: s. 5–12. 
267 W wystąpieniu na łamach mies. „Uralskij sledopyt” Strugaccy – za-
pewne po konsultacjach ze środowiskiem, jeżeli w ogóle nie na prośbę 
tego środowiska – zamieścili listę blisko 40 młodych obiecujących pisa-
rzy. Por. poz. bibl. 103, s. 60. 
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nie fantastyki (przynajmniej tej „dla dorosłych”) unikała, 
albo limitowana była w swych chęciach przez Komitet 
Państwowy RFSRR ds. Wydawnictw, Poligrafii i Księgar-
stwa. Organ ów, konserwatywny i programowo niechęt-
ny fantastyce jako takiej, po pierwsze nie dopuszczał do 
zwiększenia ilości wydawanych tytułów science fiction, 
a po drugie, jeśli już udzielał zezwolenia, to popierając 
wymienione „szkoły”. Tak bowiem się składało, że korzy-
stał z usług wąskiego zespołu wewnętrznych recenzen-
tów monopolizującego w skali republiki ocenianie nad-
syłanych do publikacji maszynopisów – a oni powiązani 
byli właśnie z tymi grupami.

Taki przynajmniej obraz skostnienia, zastoju i „rzą-
dzenia się” jednej koterii namalowali bracia najpierw 
w kolportowanym pośród moskiewskich miłośników SF 
„liście otwartym”, a następnie w opublikowanym na ła-
mach pisma „Uralskij sledopyt” niezwykle ostrym, wy-
mieniającym z nazwiska winnych, artykule (patrz poz. 
bibl. 102). Dodajmy, że odpowiedź „Młodej Gwardii” była 
równie bezceremonialna...

Strugaccy, a także inne autorytety: Kir Bułyczow, 
niedawno zmarły Dymitr Bilenkin, Jeriemiej Parnow, 
oraz zgrupowani wokół corocznego seminarium fanta-
styki (zwanego od miejscowości, gdzie się pierwszy raz 
w 1982 r. zebrało, „malejewskim”) „młodzi”, którym prze-
wodził autor powieści Igoriasza. Zołotaja rybka (1985) 
Witalij Babienko – stanowili jedną ze stron walczących. 
Redakcja „fantastyczna” „Młodej Gwardii” wraz ze swą 
Radą Programową, Komitet, szkoły „moskiewska” i „sy-
beryjska” oraz kilku weteranów lat pięćdziesiątych, jak 
Aleksandr Kazancew – drugą. „Młodych” wspierały na 
ogół także kluby miłośników fantastyki, które począw-



398 Wojciech Kajtoch

szy od 1981 roku, lawinowo powstawały przy domach 
kultury, komitetach Komsomołu, zakładowej prasie – 
gdzie się dało. W 1982 roku było ich około 40 – w sześć 
lat później już 180268. 

Na temat temperatury sporu można jedynie snuć 
domysły – toczył się on raczej w urzędach i na naradach, 
tylko wyjątkowo – jak w artykule Strugackich – przeni-
kając do publicznej wiadomości269. Ale z pewnością tem-
peratura była spora – dowodem pośrednim zanikanie 
dyskusji merytorycznej na temat istoty SF i innej lite-
rackiej fantastyki. „Młodzi” co prawda powszechnie po-
dzielali pogląd o nieskrępowanym prawie pisarzy scien-
ce fiction do poruszania każdej problematyki, a „starzy” 
z natury rzeczy byli socrealistycznymi konserwatystami. 
Ale chyba już nikt nie przekonywał do swych racji prze-
ciwników – gdy w 1986 roku „Litieraturnaja gazieta” zor-
ganizowała nową dyskusję krytyczną o fantastyce, zna-
komita większość tekstów prezentowała nie – jak ongiś 
bywało – refleksję teoretyczną, ale jedno wielkie wołanie 
o druk, o uznanie wydawców, o prestiż gatunku, poprze-
dzone solidną porcją narzekań. (Notabene biorący w tym 
przedsięwzięciu udział Boris nie dał się unieść ogólne-

268 Materiały związane z działalnością klubów ukazują sią najczęściej 
w trudno dostępnych czasopismach zakładowych i prowincjonalnych 
(skąd zaczerpnąłem pierwszą liczbę). Por. także Primernoe połoženie 
o klubach ljubitelej fantastiki, w: „Knižnoe obozrenie” 1988, 12 lutego, 
s. 14, oraz inne materiały z tego numeru. 
269 Por. wszelako poz. bibl. 97 (zwłaszcza artykuły Swietłany Jagupowej, 
Siergieja Plechanowa, Kira Bułyczowa, Witalija Babienki, i inne), 101, 
102; oraz: Witalij Babienko, A książek jeszcze nie wydałem... (wywiad 
Borysa Szterna) w: „Fantastyka” 1988/10, s. 60, przeł. S. K. (pierw. „Kom-
somol’skoe znam’ja” (Kiev), 1988, 15 marca); Dymitr Bilenkin, Na poroge 
XXI veka, w: „Knižnoe obozrenie” 1988, 12 lutego, s. 15; Eremej Parnov, 
Slomat’ bar’ery stereotipov, w: – jak uprzednio, s. 2 (wywiad przeprowa-
dził G. Kuz’minov). 
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mu nastrojowi i swoją wypowiedź poświęcił kwestiom 
pisarskiego rzemiosła).

* * *
Możliwe, że wyżej opisane aspiracje pisarskiej „młodzie-
ży” zostaną zaspokojone wskutek politycznych i gospo-
darczych przemian; okrzepną nowe spółdzielcze wydaw-
nictwa, państwowe – zmuszone finansowymi koniecz-
nościami – już porzuciły (lub wcześniej czy później po-
rzucą) doktrynalne sprzeciwy wobec literatury popular-
nej... A tak naprawdę: to, że pokoleniowy spór „starych” 
i „młodych” może się w perspektywie okazać zapowiedzią 
przemian kształtujących jutrzejsze oblicze rosyjskiej SF, 
nie zmieni faktu, że – jeśli z innej strony spojrzeć – był 
ów spór najnormalniejszą „walką ostołki”. Cała awan-
tura to być może jedynie szczególna postać o wiele po-
ważniejszych politycznych kontrowersji, w rozstrzyganie 
których Arkadij i Boris Strugaccy, „pisarze–obywatele”, 
nie mogli się nie zaangażować bardziej bezpośrednio.

Dowodem ich powieść Otiagoszczennyje złom ili So-
rok let spustja (Obarczeni złem albo Czterdzieści lat póź-
niej), którą można rozpatrzyć jako reakcję na zmieniają-
cą się sytuację społeczno–polityczną oraz jako świadec-
two poszukiwań twórczych.

W trakcie jej pisania stała się przecież rzecz niesły-
chana: o wstydliwych sprawach radzieckiej teraźniejszo-
ści i przeszłości zaczynano mówić otwarcie! Korzyści dla 
literatury wynikające z rozszerzenia sfery jej wolności są 
oczywiste – ale zniesienie niektórych cenzuralnych zaka-
zów oznaczało i pewne trudności, zwłaszcza dla pisarzy 
wyspecjalizowanych w mówieniu „nie wprost”. Kłopotów 
nie mogli uniknąć i Strugaccy, którzy z omijania ograni-
czeń uczynili de facto jeden z fundamentów swego stylu.
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Czym zastąpić tak miłe czytelnikowi „ezopowe” 
aluzje? Jak się nie „zachłysnąć” wolnością, nie zacząć 
śpiesznie, bez ładu i składu zapełniać stronic uwagami 
o wszystkim, o czym pisać dotąd się nie dało? Ponadto 
z możności otwartego dawania społecznych porad wyni-
ka ten fakt fatalny, że ich wartość jest łatwo sprawdzal-
na. Sprawdzianu „mówienia wprost” można więc po pro-
stu nie zdać – może się okazać, że w gruncie rzeczy nie 
ma się nic doniosłego do powiedzenia. A nawet, gdy się 
ma – większe jest ryzyko napotkania sprzeciwu. Ukry-
te wskazania czytelnik sobie dopowiadał na podstawie 
autorskich sugestii. Mając znaczną swobodę w analizie 
i interpretacji tekstu, siłą rzeczy zaczynał w nim widzieć 
to, co widzieć chciał. Teraz odczytuje prawdy jedno-
znaczne, recepty konkretne i łatwiej mu je odrzucać.

Wymienione niebezpieczeństwa są różnej rangi. Na 
przykład niesprostanie ostatniemu nie tylko że nie hańbi, 
ale może być i powodem do chwały. „Zachłyśnięcie się” to 
nieostrożność niewielka – najwyżej dana proza trochę za 
szybko się zestarzeje. Dlatego też bez zażenowania zdradzić 
mogę, że Strugaccy nie oparli się pokusom i jak dzieci bawi-
li napomykaniem: to o narkotykach..., to o Afganistanie..., 
parodiowaniem politycznej retoryki, wykpiwaniem prasy, 
Komsomołu i Bóg wie jeszcze czego. Nie powstrzymali się 
i przed tym, by sobie nareszcie „poświntuszyć”, czy do woli 
poużywać żargonów. Gdyby jednak bracia napisali powieść 
nudną, a tym bardziej taką, która pragnie społeczeństwo 
pouczać, nie mając nic interesującego do powiedzenia, 
świadczyłoby to co najmniej o tym, że przy zmienionych 
warunkach druku groził naszym autorom ciężki twórczy 
kryzys. W istocie Niedoskonali, przeciwnie niż wiele innych 
dzieł Strugackich, nie dały się czytać „jednym tchem”.
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* * *
Powieść, podobnie jak Fale tłumią wiatr, formalnie była 
apokryfem z przyszłości – w tym wypadku wydaną w po-
łowie XXI wieku książką Igora K. Mytarina, poprzedzonym 
autorskim wstępem zbiorem dwu dokumentów. Pierw-
szy to dziennik Mytarina z lat szkolnych, relacjonujący 
dramatyczne wydarzenia zaszłe w dniach 10–21 czerwca 
2033 roku. Młody licealista asystował wówczas swojemu 
mistrzowi – wybitnemu pedagogowi, Gieorgijowi Anatol-
jewiczowi Nosowowi, biorącemu w wypadkach czynny 
udział. Drugi – to tajemniczy rękopis Niedoskonałych z lat 
osiemdziesiątych lub dziewięćdziesiątych dwudziestego 
stulecia, zawierający wspomnienia Siergieja Korniejewicza 
Manochina. Z początkiem czerwca 2033 Nosow wręczył go 
Mytarinowi. W zbiorze teksty dokumentów przeplatają się. 
Mytarin „pokawałkował” rękopis Niedoskonałych na frag-
menty odpowiadające temu, jak go wówczas – w czerwcu 
– po kilka stron dziennie czytał, i umieścił te fragmenty 
między zapisami dziennika. Taki układ oraz liczne zachęty 
Mytarina mają prowokować czytelnika XXI wieku (to zna-
czy: prowokują nas) do poszukiwań wspólnych sensów re-
lacjonowanych w obu dokumentach łańcuchów wydarzeń. 
Innymi słowy: wymyślony Mytarin ułożył swą książkę tak, 
jak niekiedy lubią to czynić Strugaccy.

Obydwa dokumenty – aczkolwiek z diametralnie 
różnych względów – dla miłośników Strugackich mogą 
być zaskoczeniem.

Rękopis Manochina nawiązuje do tradycji Mistrza 
i Małgorzaty, zresztą nie on jeden270 w radzieckiej fan-
tastyce lat osiemdziesiątych. Pracując nad nim, sięgnę-

270 Pewien rozgłos zyskała np. powieść: Vladimir Orlov, Altist Danilov, 
Moskva 1981, wyd. „Sovetskij pisatel’”, znana u nas jako Demon z altówką 
(Kraków 1986, WL). Bardzo cenił ją Boris Strugacki (patrz poz. bibl. 97). 
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li bracia do katalogu motywów religijnych i biblijnych, 
z którego dotąd nie korzystali. Żądny naukowego suk-
cesu astronom Manochin zgodził się mianowicie służyć 
szatanowi271, który w poszukiwaniu ludzi wiedzących, 
po co żyją na świecie (43, 88/6, 11), ludzi z dużej litery 
(43, 88/6, 35) odwiedził Związek Radziecki i w tajemni-
czym mieszkaniu gości co potworniejsze egzemplarze fa-
natyków. Towarzyszem Demiurga jest tajemniczy Agasfer 
Łukicz – Święty Jan i Żyd Wieczny Tułacz zarazem (wy-
stępujący przy tym w komediowym emploi NEP-owskiego 
aferzysty), który pod przykrywką pracy agenta ubezpie-
czeniowego skupuje pewne szczególne substancje nieza-
leżne od ciała (43, 88/6, 18), zwane również religijno–mi-
tologicznymi wyobrażeniami powstałymi na gruncie uosa-
biania procesów życiowych organizmu (43, 88/6, 18) – 
czyli ludzkie dusze, w zamian za spełnianie najgłębszych 
marzeń danego kogoś.

Owa czysto umowna, pełna literackich aluzji (Buł-
hakow, Ilf i Pietrow, Gogol itd.) fabułka umożliwia po 
prostu Strugackim stworzenie satyrycznej galerii por-
tretów osobników bogatych w ułomności związane z wy-
znawaniem apriorycznych idei – portretów typów ludz-
kich rozpowszechnionych w dzisiejszej Rosji. Na uwagę 
zasługuje na przykład Demiurgowy pensjonariusz Mark 
Parasjuchin – wielkorus–antysemita w czarnym ubra-
niu, z portretem „świętego Adolfa” w pokoju272. Jemu 

271 Przypis Władimira Borisowa: Ta teza autora monografii jest niezgod-
na z tekstem powieści, z którego wynika, że Demiurg nie jest Szatanem. 
To Jezus w dwa tysiące lat po pierwszym objawieniu się (op. cit. s. 662). 
[WK: W tym miejscu muszę się chyba przyznać do interpretacyjnej pomył-
ki – interpretacyjnej, bo w znanym mi tekście utworu informacja o istocie 
Demiurga wprost podana nie była. Więcej o tym, dlaczego Demiurga wzią-
łem za szatana, w polemice z Leonidem Rudmanem w „Dodatku”].
272 Patrz poz. bibl. 43 – 1988/7, s. 44. 
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Strugaccy każą przeżywać przygody szczególnie kom-
promitujące.

W rękopisie Niedoskonałych pokuszono się również 
o nową wersję wydarzeń ewangelicznych. Lecz prezen-
towana tu szokująca nieco wizja Chrystusa prowo-
kującego własne pojmanie w nadziei, że uczyni krzyż 
skuteczną trybuną dla głoszenia swych prawd, zdecy-
dowanie moim zdaniem nie dorównuje koncepcji Buł-
hakowa. Opowiedzenie w książce tej historii nie wydaje 
się po prostu do końca usprawiedliwione, jako że jej 
morał współkształtuje sensy całości utworu w stopniu 
nie większym, niżby to było z każdym innym nawiąza-
niem do Ewangelii.

* * *
Jeśli rękopis Manochina jest niespodzianką, gdyż zawie-
ra nowe (ale nowe tylko w twórczości Strugackich) mo-
tywy – to dziennik Mytarina zadziwia z kolei ze względu 
na powrót braci do zgłaszanych przed ćwierćwieczem 
pomysłów futurologicznych oraz do archaicznego dziś 
już wzorca gatunkowego. Przy czym pomysł, na jakim 
oparto konstrukcję realiów, na tle których przebiega ak-
cja – jest bardzo błyskotliwy.

Rzeczywistość dziennika udziela odpowiedzi na py-
tanie: jaki byłby ZSRR, którego obywatele otrzymaliby 
pełnię demokratycznych swobód?

Wyobraźmy sobie kraj socjalistyczny, a więc taki, 
gdzie owszem, utrzymane jest panowanie partii komuni-
stycznej – lecz wyłącznie na mocy olbrzymiego moralnego 
autorytetu tej organizacji. Państwo rozbite jest na szereg 
społeczności lokalnych, w pełni samorządnych, zarzą-
dzanych przez przedstawicielstwa wyłonione w demo-
kratycznych wyborach. Wyobraźmy sobie socjalistycz-
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ny kraj, którego obywatele bez przeszkód i w zależności 
od swoich poglądów łączą się w formalne i nieformalne 
organizacje o swobodnym dostępie do prasy i telewizji, 
a także mają prawo do nieskrępowanego, czynnego de-
monstrowania innymi środkami swojego zdania na fo-
rum publicznym. Państwo, gdzie zaszłe na danym tere-
nie wydarzenia różnorako komentuje kilka miejscowych 
gazet różnych orientacji, gdzie mogą się odbywać mani-
festacje i pikiety – a milicja po prostu pilnuje porządku, 
gdzie trwa wolna gra sił politycznych oparta na takich 
zasadach, że np. ortodoksyjni komuniści potrafią współ-
żyć z ludźmi preferującymi spokojne życie prywatne.

Rzec można nie wyolbrzymiając, że Strugaccy skon-
struowali wizję społeczeństwa, wykorzystując większość 
ustrojowych postulatów zgłaszanych przed ostatecznym 
rozpadem systemu w całej Europie Wschodniej. (Tu mu-
szę dodać, że wprowadzając realia mniejszej wagi, nie 
okazali się już tak „na czasie” – ZSRR Anno Domini 2033 
zbyt przypomina USA lat sześćdziesiątych i siedemdzie-
siątych z charakterystycznymi „wojnami” hippisów i mo-
tocyklistów, narkotykami i seksualną rewolucją).

Ale ów ideał – to dla Strugackich za mało, radzi byli 
przeprowadzić na jego temat dyskusję. Z wypadków opi-
sanych w dzienniku mianowicie wynika, że demokracja 
jest niewystarczającą formą społecznej organizacji: rzą-
dy „większości” łatwo się mogą przerodzić w dyktaturę 
przeciętności, tępoty i prymitywu.

Rzecz w tym, że społeczność roku 2033 jest formą 
przejściową. Pojawiają się w niej zalążki czegoś jako-
ściowo nowego (komunizmu po prostu). Z jednej strony 
w postaci rozbudowywania elitarnego systemu szkole-
nia pedagogicznych kadr, kształconych wszechstronnie, 
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wedle recept z Powrotu, tak by zdolne były później w ten 
sam sposób wychowywać ogół. Z drugiej – w postaci tzw. 
„flory”, czyli grup młodzieży praktykujących pełną tole-
rancję w życiu codziennym.

Dziennik jest mającą wyraźnie ewangeliczny po-
smak273 relacją kilkunastoletniego ucznia „liceum peda-
gogicznego” (to właśnie jeden z przyszłych wychowawców 
ludzkości – pojawiają się już nawet u niego umiejętności 
„komunistycznych nadludzi”), który asystując uwielbia-
nemu nauczycielowi, obserwuje i niezbyt kompetentnie 
opisuje zmagania tegoż przeciw politycznej intrydze go-
dzącej w licea oraz akcję (jej Nosow też się przeciwsta-
wia) społecznego prymitywu wymierzoną we „florę”.

Usiłowania Nosowa kończą się klęską – więc niczym 
Chrystus z rękopisu Niedoskonałych, nie mogąc nikogo 
do swych racji przekonać, równie jak wielki poprzednik 
świadomie, decyduje się on na rozpaczliwy czyn. W ostat-
niej scenie siedzi wraz z uczniami przy ognisku owych no-
wych „hippi” i czeka na przybycie milicji i ochotników ma-
jących „usunąć zarazę” z okręgu. Dowiadujemy się też, że 
licea zostają zamknięte – tym sposobem nastąpiło, przy-
najmniej czasowe, zniszczenie „zalążków przyszłości”.

W swojej powieści Strugaccy nie tylko więc rozliczali 
się ze współczesnymi i krytykowali pewien „sposób na 
życie”. Prezentowali również historię, której morał po raz 
kolejny w ich prozie dowodził wyższości socjotechniki 
nad żywiołowym rozwojem, przekonywał, że „świado-
mość określa byt” (a nie na odwrót), że ludzi – nim da się 
im wolność – trzeba wychować.

273 Nazwisko „Mytarin” kojarzy się z dwoma rosyjskimi archaizmami: 
mytàrstvo – „cierpienie, odczuwanie mąk”, i „mỳtar” – biblijny celnik (je-
den z nich został apostołem). Aluzja zresztą tkwi głębiej jeszcze – choćby 
w samej grupie: „nauczyciel i towarzyszący mu uczniowie”. 
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Oczywiście Strugaccy świadomi byli, jak wiele zła 
uczyniono, realizując podobne recepty. Opatrują więc 
morał zastrzeżeniem: w dziele społecznej przebudowy 
należy przestrzegać zasad poszanowania ludzkiej god-
ności, wolności i życia; cień etycznego pragmatyzmu, 
sprzeniewierzanie się moralności miłosierdzia, uspra-
wiedliwianie wielkim celem użytych środków kończy 
się w praktyce zaprzeczeniem temu, co się chciało 
osiągnąć.

To zastrzeżenie głosili bracia już w opowiadaniu 
Sześć zapałek, przewija się ono nieomal w całej ich 
twórczości. W omawianej powieści jest wyrażane za po-
mocą paralelizmów w obu wątkach. Analogie nie polega-
ją tylko na nowotestamentowych aluzjach. W rękopisie 
OZ epizodycznie pojawia się Nosow – w dzienniku zaś 
łowca dusz, Agasfer Łukicz. Szczegółów nie ma tu sensu 
wyłuszczać, ale te fakty mają chyba zainspirować czy-
telnika do tego, aby spojrzał na Nosowa jeszcze inaczej 
– jako na kogoś również ogarniętego wielką ideą, ale bez 
popadnięcia w grzech fanatyzmu. Gieorgij Anatoljewicz 
nawet w imię swej sprawy nie zgadza się na moralny 
kompromis. Nie jest to wyraźnie powiedziane, lecz bieg 
wypadków wskazuje, iż transakcja o jego duszę do skut-
ku nie doszła...

Sądzę, że możemy powrócić do postawionych na po-
czątku opisu pytań. Wyjaśniło się stosunkowo prosto, 
dlaczego Otiagoszczennyje złom... (prawda, że ten tytuł 
stał się teraz dwuznaczny?) była przyciężka w lekturze. 
Będąc w połowie utopią, nie mogła mieć sprawnej akcji 
– opis starań Nosowa nie służy przecież rozrywce czy-
tającego lub charakterystyce Nosowa jako literackiego 
bohatera, lecz prezentacji danego modelu społeczeństwa 
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oraz analizie postawionego socjologicznego i moralnego 
problemu.

Pozostaje jednak kwestia doniosłości samego prze-
słania utworu (jeśli je słusznie odczytałem).

Wątpię mianowicie, czy poddanie ludzi czynnościom 
wychowawczym w skali społecznej i czystość moralna – 
są do pogodzenia. To pierwsze zawsze łączyć się przecież 
będzie i z socjotechniczną manipulacją, i z pewnością 
siebie manipulującego. Że to on właśnie posiadł prawdę, 
że ma prawo wychowywać. Nie będąc politologiem i hi-
storykiem, nie rozwinę, oczywiście, należycie tego pierw-
szorzędnego zagadnienia – ale chyba można się zgodzić, 
że właśnie demokracja, przed którą Strugaccy w naj-
nowszej powieści przestrzegają, tego rodzaju wątpliwości 
nie nasuwa: po prostu pozwala ludziom rządzić się, jak 
chcą, nie zawracając sobie głowy tym, czy sprawnie dążą 
do ideału.

Z drugiej strony przekonanie o pożyteczności wy-
chowywania społeczeństwa, o tym, że „świadomość 
kształtuje byt...”, zawsze było elementem pierwszopla-
nowym rosyjskiego i radzieckiego myślenia o socjalizmie 
z wszystkimi historycznymi przygodami tego myślenia...

Cóż... trudno się dziwić Strugackim, że dochowali 
wiary ideałowi, na którym ich wychowano – choć w za-
sadzie całe dotychczasowe życie poświęcili na zmagania 
ze sprzecznościami tego ideału. Nie zmienia to jednak 
faktu, że w chwili, kiedy już wiele wskazywało na sen-
sowność zawierzenia spontaniczności rozwoju ludzkich 
społeczeństw i nawet rządzące elity państwa radzieckie-
go starały się już zaszczepić w swym kraju elementy tej 
spontaniczności – Strugaccy niespodziewanie zajęli po-
zycję umiarkowanego konserwatyzmu, co zresztą rychło 
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im wytknięto; reakcji zaś urażonych kół nacjonalistycz-
nych łatwo się było domyślić274.

* * *
Najdotkliwszy cios zadała jednak tej powieści historia. 
W dwa lata od zakończenia druku ZSRR przestał istnieć 
i wątpliwe, czy czytelnicy Niedoskonałych w ogóle jesz-
cze interesowali się problemami przyszłości socjalizmu, 
z taką uwagą rozpatrzonymi w części utopijnej utworu.

Wydarzenia lata 1991 roku zdezaktualizowały 
również publicystyczne treści ostatniej, zakończonej 
w kwietniu 1990 r. pozycji braci – ich (sic!) debiutu sce-
nicznego, komedii Żydzi miasta Petersburga... Wystawili 
w niej Strugaccy surowy rachunek przytłaczającej więk-
szości swego pokolenia, nazwali niewolników niewolni-
kami275. Pomysł, na którym oparto fabułę, przypominał 
trochę Miliard lat przed końcem świata: grupka pięć-
dziesięcioletnich inteligentów otrzymuje zawiadomienia 
nakazujące im stawić się „z dokumentami i zmianą bie-
lizny” w określonych punktach miasta, co jest oczywi-
stym wstępem do zsyłek lub innych masowych represji. 
Zawiadomienia wysyła tajemnicza „Asenizacja Społecz-
na”, treść ich wskazuje na rozmaite „przewiny” adresa-
tów („Do bogaczy miasta Petersburga...”, „Do Żydów...”, 
„Do politykierów...”), stąd lekkie „ufantastycznienie” tego 
już w zasadzie zupełnie realistycznego utworu. Wszyscy 
wybuchają oburzeniem – i pokornie pakują się, uzasad-
niając to „wolą narodu”, niemożnością ucieczki itd. Ra-
tunku szukają w milicji, u „wysoko postawionych” zna-

274 Por. poz. bibl. 162, oraz pozycję Počta soveta fantastov w książce 
V mire fantastiki (patrz przyp. 55), zwłaszcza s. 234. 
275 Cyt. motto dramatu w przekładzie Ireny Lewandowskiej (patrz.: 
Arkadij i Borys Strugaccy, Żydzi miasta Petersburga..., przełożyła I. L., 
w: „Dialog” 1992/4, s. 46–69). 
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jomych, nawet w KGB. Ale nikt nie pomyśli, aby rzecz 
zignorować czy stawić opór. Podporządkowanie się każ-
demu zarządzeniu jest dla nich czymś koniecznym, nie-
podlegającym wątpliwościom. Nie szkodzi, że to koniec 
pieriestrojki, głasnosti, reform – spodziewali się tego 
przecież... Zarządzenia jednak zostaną odwołane, a jed-
nocześnie pokolenie dwudziestolatków pokaże, że ono 
nie jest niewolnictwem zarażone. Jego przedstawiciele 
pobiją roznoszącego zawiadomienia urzędnika – pokażą 
władzy, że nie jest bezkarna276.

kwiecień 1987 – czerwiec 1989, lipiec 1992, maj 2015

276 Przedstawiciele młodzieży zachowują się więc tak, jak by chciał Alek-
sander Sołżenicyn, który fenomenowi braku oporu radzieckiego społe-
czeństwa wobec represji poświęcił obszerne fragmenty Archipelagu Gu-
łag – np. w rozdziale I – „Aresztowanie”. Na łączność Żydów... z myślą 
Sołżenicyna zwrócił uwagę Andrzej Drawicz (patrz poz. bibl. 165).
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o družbe i nedružbe. Skazka – „Mir priključenij. Al’ma-
nach”, Moskva 1980, wyd. „Detskaja literatura”, s. 
399–437.

37. Arkadij Strugackij, Boris Strugackij, Mašina že-
lanij (scenariusz) – w almanachu „Sbornik naučnoj fan-
tastiki” nr 25, wybór Bella Kljueva, Moskva 1981, wyd. 
„Znanie”, s. 7–39.

38. S. Jaroslavcev, Podrobnosti žizni Nikity Voronco-
va. Rasskaz – „Znanie–sila” 1984/6, s. 46–48, 1984/7, 
s. 46–49.

39. Arkadij Strugackij, Boris Strugackij, Volny gasjat 
veter. Fantastičeskaja povest’ – „Znanie–sila” 1985/6, 
1985/7, 1985/8, 1985/9, 1985/10, 1985/11, 1985/12, 
1986/1, 1986/3; również w zbiorze: A. S. i B. S., Volny 
gasjat veter. Fantastičeskie povesti, Leningrad 1989, 
s. 509–656 (patrz poz. 23).
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40. Arkadij Strugackij, Boris Strugackij, Pjat’ lo-
žek èliksira. Kinoscenarij – „Izobretatel’ i racionalizator” 
1985/7, 1985/8.

41. Arkadij Strugackij, Boris Strugackij, Chromaja su-
d’ba. Fantastičeskaja povest’ – „Neva” 1986/8, s. 72–103, 
1986/9, s. 77–105; ponadto istnieje wydanie samizdatowe 
z wprowadzonymi fragmentami I księgi (tj. jej części pierw-
szej pt. Musorščik) powieści Grad obrečennyj (patrz poz. 
44), oraz wydanie książkowe, zmienione – z wprowadzo-
nymi fragmentami powieści Gadkie lebedi (patrz poz. 29), 
w: A. S. i B. S., Volny gasjat veter. Fantastičeskie povesti, 
Leningrad 1989, s. 193–508 (patrz poz. 23). 

42. Petr Kadočnikov, Arkadij Strugackij, Boris 
Strugackij, Den’ zatmenija. Kinoscenarij – „Znanie–sila” 
1987/5, s. 86–94, 1987/6, s. 84–91, 1987/7, s. 89–94, 
1987/8, s. 85–89 (jest to przeróbka Za milliard let do 
konca sveta... na scenariusz).

43. Arkadij Strugackij, Boris Strugackij, Otjago-
ščennye zlom, ili Sorok let spustja. Fantastičeskij roman 
– „Junost’” 1988/6, s. 8–42, 1988/7, s. 33–58.

44. Arkadij Strugackij, Boris Strugackij, Grad obre-
čennyj. Fantastičeskij roman – „Neva” 1988/9, s. 64–116, 
1988/10, s. 86–128, 1989/2, s. 92–130, 1989/3, s. 108–144.

* * *
Po zamknięciu bibliografii otrzymałem informacje jesz-
cze o dwu utworach:

– Arkadij Strugackij, Boris Strugackij, Žuk v mura-
vejnike. Scenarij trechserijnogo fil’ma, w: „Ural’skij sle-
dopyt” 1989/4, s. 25–46, 1989/5, s. 57–66;

– Arkadij Strugackij, Boris Strugackij, „Židy goroda Pi-
tera”, ili Neveselye besedy pri svečach. Komedija v dvuch 
dejstvijach, w: „Neva” 1990/9, s. 92–115.
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* * *
Pomniejsze prace literackie i wypowiedzi prasowe 
Arkadija i Borisa Strugackich wykorzystane w pracy 
nad książką.

45. Arkadij Strugackij, Boris Strugackij, odpowiedź 
na ankietę „Posle polëta Gagarina čto vy sčitaete fanta-
stičeskim”, w: „Sovetskaja kul’tura” 1961/15 kwietnia.

46. A. i B. Strugackie, Ot beskonečnosti tajn k be-
skonečnosti znanija – odpowiedź na ankietę: „Govorjat 
fantasty – razvedčiki buduščego”, w: „Technika – mo-
lodeži” 1961/10, s. 6. Ponadto na ankietę składają się 
następujące artykuły: A.Dneprov, Čerez 30–50 let – s. 8; 
I. Efremov, O mečte dalëkoj i bliskoj – s. 20–21; G. Gu-
revič, Ljudi perednego kraja – s. 9; B. Ljapunov, Zavtra 
– okean! – s. 20–21; V. Nemcov, Čelovek buduščego 
– s. 7; V. Savčenko, Novyj lik zemli – s. 6.

47. Boris Strugackij, wypowiedzi w dyskusji Čelo-
vek našej mečty. Vstreča pisatelej–fantastov, w: „Neva” 
1962/4, s. 166–173. Udział wzięli również: E. Bran-
dis, V. Dmitrevskij, G. Gor, A. Kazancev, L. Larënova, 
V. L’vov, G. Martynov, V. Nemcov, V. Travinskij oraz V. 
Zajcev, D. Bruskin, Ju. Tkačev.

48. A. Strugackij, Dvižuščej siloj buduščego obščestva 
javitsja udovletvorenie duchovnych potrebnostej čeloveka 
– fragment wystąpienia w dyskusji zorganizowanej przez 
redakcję: „Učenye i fantasty o fantastike”, w: „Technika 
– molodeži” 1962/11, s. 11. Ponadto wystąpienia m.in.: 
V. Vladko, K. Gladkov, A. Dneprov, A. Kazancev, B. Lja-
punov, V. Nemcov, V. Saparin, V. Sytin – s. 10, 11, 18, 
19, 28, 29.

49. Arkadij Strugackij, Boris Strugackij, Čerez na-
stojaščee – v buduščee – odpowiedź na ankietę „Litera-
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tura i nauka”, w: „Voprosy literatury” 1964/8, s. 73–75. 
W numerze również następujące odpowiedzi twórców 
SF: A. Dneprov, Tropy v neznaemoe – s. 70–72 i V. Sa-
parin, „Počemu” i „dlja čego” – s. 76–79. Z Strugackimi 
polemizował E. Brandis – porównaj poz. 51.

 50. Arkadij Strugackij, Boris Strugackij, Net, fan-
tastika bogače. (Otvet na stat’ju „Obednennyj žanr”), 
w: „Literaturnaja gazeta” 1964/3 grudnia, s. 2. Dotyczy 
artykułu L. Kogana, w: „Izvestija” 1964/23 listopada, s. 4. 
Kontynuacja polemiki: L. Kogan, Fantastika dolžna byt’ bo-
gače! („Literaturnaja gazeta” 1964/17 grudnia, s. 3), oraz 
w pewnej mierze następujący szkic: E. Zvanceva, Tak čto že 
takoe naučnaja fantastika (por. poz. 51). 

51. Arkadij Strugackij, Boris Strugackij, Fantastika – 
literatura, w rozdziale Obsuždaem voprosy naučnoj fanta-
stiki tomu: „O literature dlja detej” nr 10, Leningrad 1965, 
wyd. „Detskaja literatura”, s. 131–141. Tamże wydruko-
wano również następujące referaty wygłoszone wraz 
z pracą Strugackich na jednej sesji: G. Al’tov, Obresti 
kryl’ja – s. 156–165; E. Brandis, O naučnoj fantastike 
našich dnej – s. 112–129; G. Gor, Mir bez potolka. (O pro-
bleme masterstva v fantastike) – s. 166–174; V. Žuravle-
va, Trudnosti rosta – s. 204–214; E. Zvanceva, Tak čto 
že takoe naučnaja fantastika? – s. 147–155; M. Lazarev, 
Otvetstvennost’ fantasta – s. 193–203; I. Majzel’, Trudno 
byt’ čelovekom – s. 175–183; S. Sacharnov, Deti, fantastika 
vremja – s. 142–146; A. Šalimov, Žanr ili metod? – s. 184–192.

52. A. Strugackij, B. Strugackij, O čem ne pišut fan-
tasty?, w: „Znanie–sila” 1965/6, s. 40–41.

53. Arkadij Strugackij, Boris Strugackij, Od avtorov, 
w: A. S. i B. S., Chiščnye vešči veka... (patrz poz. IV), 
Moskva 1965, s. 130.
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54. Arkadij Strugackij, wybór i wstęp do: „Fantasti-
ka 1965”, edycja 2, Moskva 1965, wyd. „Molodaja gvar-
dija”, ss. 360.

55. Arkadij Strugackij, Boris Strugackij, odpowiedź 
na ankietę: „Vaši tvorčeskie plany. Pisateli otvečajut na 
vopros «Gudka»”, w: „Gudok” 1966/16 stycznia.

56. Arkadij Strugackij, Boris Strugackij, Na kry-
l’jach „TU” i na kryl’jach mečty, w: „Literaturnaja gazeta” 
1966/16 lipca, s. 1.

57. Arkadij Strugackij, Boris Strugackij, Nauka če-
lovečnosti, w: „Literaturnaja Rossija” 1966/19 sierpnia, 
s. 19 – recenzja z: Sever Gansovskij, Šest’ geniev, Mo-
skva 1965, wyd. „Znanie”.

58. Arkadij Strugackij, Boris Strugackij, autorski 
wstęp do pierwszej części Ulitka na sklone, w: Èllinskij 
sekret (patrz poz. 23), s. 384–385.

59. A. Strugackij, B. Strugackij, Fantastika služit 
čelovečestvu (Ajzek Azimov – čelovek i fantast) – wstęp 
w: Ajzek Azimov, Put’ marsian. Perevod s anglijskogo, 
Moskva 1966, wyd. „Mir”, s. 5–13, seria „Zarubežna-
ja fantastika” (org. Isaak Asimov, The Martian Way 
1955).

60. Arkadij Strugackij, Boris Strugackij, wypowiedzi 
w: Dorogi naučnogo proricanija. Razmyšlenija s dialoga-
mi, s robotami, s actekami, s mašinoj vremeni, s puteše-
stviem v tu i druguju storonu ot nastojaščego (wywiad 
Jurija Medvedeva) – „Technika – molodeži” 1967/7, 
s. 30–31.

61. A. Strugackij, B. Strugackij, odpowiedź na an-
kietę: „Počemiu ja stal fantastom”, w: „Inostrannaja li-
teratura” 1967/1, s. 257. Z pisarzy radzieckich wziął 
udział również G. Gor – s. 262–263.
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62. A. Strugackij, B. Strugackij, Razgovor šël o fan-
tastike, w: „Inostrannaja literatura” 1967/1, s. 264–266 
(nota o rozmowie z Kobo Abe).

63. Arkadij Strugackij, Meždu školoj i vojnoj, w: „Lite-
raturnaja gazeta” 1967/29 marca, s. 6 (recenzja z: Vladi-
mir Saksonov, Povest’ o jungach. Dal’nyj pochod. Povesti, 
Moskva 1966, wyd. „Detskaja literatura”).

64. Arkadij Strugackij, Boris Strugackij, Ot avtorov 
– wstęp do: A. S. i B. S., Polden’. XXII vek... (patrz poz. 
VI), s. 5–6.

65. Arkadij Strugackij – wybór: Tridcat’ pervoe 
ijun’ja. Sbornik jumorističeskoj fantastiki, Moskva 
1968.

66. Arkadij Strugackij, Boris Strugackij, Kontakt 
i peresmotr predstavlenij – wstęp w: Klifford Sajmak, 
Всё živoe... Naučno–fantastičeskij roman. Perevod Nory 
Gal’, Moskva 1968, wyd. „Mir”, s. 5–12, seria: „Zaru-
bežnaja fantastika” (org. Clifford D. Simak, All Flesh 
Is Grass, New York 1965). Prócz tego zob. polemika: 
Jurij Kotljar, Posleslovie к predisloviju, w: „Oktjabr’” 
1969/9, s. 216–219.

67. Arkadij Strugackij, Boris Strugackij, O socia-
l’noj funkcii sovremennoj fantastiki. Vmesto predislovija, 
w: Arkadij L’vov, Dve smerti Čezare Rossolino, Odessa 
1969, s. 5–7.

68. A. Strugackij, B. Strugackij, Predislovie, w: Èndrju 
Norton, Sargassy v kosmose. Perevod s anglijskogo C. 
Berežkova i S. Vitina, Moskva 1969, wyd. „Mir”, s. 6–14, 
seria: „Zarubežnaja fantastika” (org. Andrew Norton, 
Sargasso of Space, New York 1957). 

69. A. Strugackij, B. Strugackij, О sovremennom 
Žjule Verne – Arture Klarke i tvorce robotechniki Ajzeke 
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Azimove, w: Artur Klark, Lunnaja pyl’ i A. Azimov, Ja, 
robot. Stal’nye peščery, Moskva 1969, wyd. „Detskaja li-
teratura”, s. 5–16 (org. Arthur C. Clarke, A Fall of Moon-
dust – 1961, Isaac Asimov, I, Robot – 1950, i The Coves 
of Steel – 1954).

70. Arkadij Strugackij, Boris Strugackij, Davajte 
dumat’ o buduščem, w: „Literaturnaja gazeta” 1970/4 
lutego, s. 4. Artykuł wchodzi w skład dyskusji krytycz-
nej, na którą złożyły się m.in. następujące, drukowane 
na łamach „Literaturnoj gazety” wystąpienia: „Какое 
mesto v vašej žizni zanimaet naučno–fantastičeskaja 
literatura?” (ankieta, odpowiedzi: Nikołaj Fedorenko, 
Aleksej Leonov, Stanislav Antonjuk) – 1969/3 września, 
s. 4; I. Bestužev–Lada, Ètot udivitel’nyj mir... – 1969/3 
września, s. 4; Konstantin Borin, Vmeste s mečtoj – 
1969/17 września, s. 4; V. Abakumov, Razmyšljaja 
i sporja – tamże; P. Rebinder, К gorizontam buduščego 
– tamże; D. Frank–Kameneckij, Fantazija i fantastika – 
tamże; Z. Fajnburg, Illuzija prostoty – tamże; Gennadij Gor, 
Žizn’ dalekaja, žizn’ bliskaja – 1969/22 października, s. 6; 
A. Belousov, Zabyvaja о social’noj obuslovennosti – tamże; 
Vadim Šefner, Obydennoe v skazočnom i neobyčajnoe 
v budničnom – 1969/29 października, s. 5; Aleksandr 
Kazancev, Luč mečty ili potemki? Polemičeskie zametki 
– tamże; VI. Nemcov, Literatura mečty – 1969/12 listo-
pada, s. 5; Ariadna Gromova, Ne sozercanie, a issledo-
vanie – 1970/7 stycznia, s. 6; N. Vysokov, Zovi vpered 
i vyše! – tamże; E. Tamarčenko, Realizm neožidannogo 
– 1970/4 lutego, s. 5; P. Nudel’man, Mysl’ učenogo, ob-
raz chudožnika – 1970/4 marca, s. 5; Kirill Zamoškin, 
Vzgljad v buduščee – tamże; Ot redakcii (artykuł kończą-
cy dyskusję) – tamże. W numerach: 1969/15 paździer-
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nika, 1969/12 listopada, 1969/3 grudnia, drukowano 
obszerny wybór z korespondencji czytelników poświęco-
nej tejże dyskusji.

71. Arkadij Strugackij, Boris Strugackij, V redakciju 
„Literaturnoj gazety”, w: „Literaturnaja gazeta” 1972/13 
grudnia, s. 9.

72. A. Strugackij, B. Strugackij, Predislovie, w: Chol 
Klement, Èkspedicija „Tjagotenie”, Moskva 1972, wyd. 
„Mir”, seria: „Zarubežnaja fantastika”, s. 6–16 (org. Hal 
Clement, Mission of Gravity – 1954, Close to Critical – 
1958). Prawdopodobnie również przekład tekstu.

73. Arkadij Strugackij, Peremeny v strane Tèj–Bak, 
w: „Literaturnoe obozrenie” 1973/11, s. 89–90 (recenzja 
z: To Choaj, Zapadnyj kraj, Moskva 1973).

74. A. Strugackij, Tri otkrytija Rjunoskè Akutagavy, 
w: Akutagava Rjunoskè, Novelly, Moskva 1974, wyd. 
„Chudožestvennaja literatura”, s. 5–23; również w wyda-
niu II: Akutagava, Novelty. Èsse, Miniatury. Perevod s ja-
ponskogo, Moskva 1985, na s. 3–24. W tym tomie także 
przekłady następujących utworów Akutagavy: Nos, Bata-
tovaja kaša, V strane vodjanych.

75. Arkadij Strugackij, wypowiedzi w: Poslušnaja 
strelka časov (wywiad, który przeprowadzili G. Žavoron-
kov i L. Zagal’skij), „Komsomol’skaja pravda” 1976/20 
marca, s. 4. 

76. [Arkadij Strugackij, Boris Strugackij], wypowie-
dzi w: Ot čego ne svobodna fantastika... (wywiad prze-
prowadziła G. Silina), „Literaturnoe obozrenie” 1976/8, 
s. 107–108.

77. Arkadij Strugackij, Novye čelovečeskie tipy – 
odpowiedź na ankietę: „Vzaimodejstvie nauki i iskus-
stva v uslovijach NTR. «Kruglyj stol» žurnalov «Voprosy 
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filosofii» i «Voprosy literatury»”, w: „Voprosy literatury” 
1976/11, s. 16–18 (ankieta jest podsumowaniem cyklu 
artykułów drukowanych w: „Voprosy filosofii” 1976/6, 
1976/7, 1976/8, 1976/10).

78. [Igor’ Bestužev–Lada, Dmitrij Bilenkin, Arkadij 
Strugackij], Kakie zvezdy svetjat fantastike? (dyskusja), 
w: „Literaturnoe obozrenie” 1977/8, s. 100–106.

79. Konstantin Feoktistov, Arkadij Strugackij, 
Real’nost’ čuda i čudo real’nosti. Dialog o fantastike, 
w: „Sovetskaja literatura” 1977/24 sierpnia, s. 6.

80. Arkadij Strugackij, L. I. Laginu – 75 let, w: „Lite-
raturnaja gazeta” 1979/1 stycznia, s. 5.

81. Arkadij Strugackij, wypowiedzi w: Trudno byt’ 
fantastom (wywiad, który przeprowadził S. Kašnickij), 
„Moskovskij komsomolec” 1980/17 sierpnia, s. 2.

82. Arkadij Strugackij, Boris Strugackij, Fantastiku 
ljubim s detstva (wywiad redakcji), w: „Avrora” 1981/2, 
s. 151–155.

83. Arkadij Strugackij, Moj drug To Choaj, w: „Lite-
raturnaja gazeta” 1981/4 lutego, s. 4.

84. Arkadij Strugackij, wstęp do: A. S. i B. S., Maši-
na želanij (patrz poz. 37).

85. Arkady Strugacki, odpowiedź na „Ankietę «Literatu-
ry Radzieckiej»”, w: „Literatura Radziecka” 1982/1, s. 172. 
Ponadto odpowiedzi: Eugeniusz Wojskuński – s. 173, Dy-
mitr Bilenkin – s. 174, Eugeniusz Brandis – s. 175.

86. Arkadij Strugackij, Boris Strugackij, Ètot uvleka-
telnyj mir fantastiki, w: „Pravda” 1982/8 stycznia, s. 3.

87. Arkadij Strugackij, Fantastičeskij noktjurn, 
w: „Komsomol’skaja pravda”, 1982/13 sierpnia (re-
cenzja z: E. Veltistov, Noktjurn pustoty. Glotok Soln-
ca, Moskva 1982, wyd. „Detskaja literatura”).
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88. Arkadij Strugackij, wypowiedzi w: Fantastika 
vsegda aktual’na (wywiad, który przeprowadzili O. Blo-
chin i S. Zamogil’nyj), „Kommunist” (Saratov) 1982/27 
sierpnia, s. 4.

89. Arkadij Strugackij, wypowiedzi w dyskusji: Ka-
kie zvezdy svetjat fantastike? Obretenija, poteri, ten-
dencii, w: „Literaturnaja gazeta” 1983/13 kwietnia, s. 3 
(w dyskusji ponadto udział wzięli: D. Bilenkin, V. Ve-
l’činskij, M. Vunštein, M. Dagaev, V. Orlov, E. Parnov, 
È. Stepanov, Ju. Sumačev, V. Ternov, A. Jakubovskaja 
– pisarze i członkowie Moskiewskiego Klubu Miłośników 
Fantastyki, materiał przygotowała V. Pomaznëva).

90. Boris Strugackij, wypowiedzi w: ...My pišem 
o zemnom čeloveke (wywiad, który przeprowadził Petr 
Ogus), w: „Irtyš” 1983/16 kwietnia, s. 4.

91. Arkadij Strugackij, wypowiedzi w: Glavnoe na ziem-
le... (wywiad, który przeprowadził R. Sagabaljan), w: „Kom-
somolec” (Erevan’), 1983/1 września. 

92. Arkadij Strugackij, Volšebnyj mir fantastiki, 
w: „Literaturnaja gazeta” 1984/4 lipca, s. 4 (recenzja 
z: G. Gurevič, Besedy o naučnoj fantastike, Moskva 
1984, wyd. „Prosveščenie”).

93. Arkadij Strugackij, odpowiedź na ankietę „Čto my 
čitali”, w: „Literaturnaja gazeta” 1984/5 grudnia, s. 12.

94. Arkadij Strugackij, przekład tekstu i komenta-
rze do: Skazanie o Ècicynè. Roman. Perevod so staroja-
ponskogo..., Moskva 1984.

95. Elena Vasil’eva, Arkadij Strugackij, Nečitajuščij 
vozrast? Dialog pisatelja i sociologa, w: „Literaturnaja 
gazeta” 1985/15 maja, s. 3.

96. Arkadij Strugackij, Ispolnenie želanij, w: „Litera-
turnaja učeba” 1985/6, s. 79–82 (artykuł o twórczości 
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młodych pisarzy fantastów oraz rozbiór drukowanej tam-
że opowieści – Vitalij Babenko, Igorjaša. Zolotaja Rybka).

97. Boris Strugackij, wypowiedzi w: Bol’še neve-
rojatnogo v edinicu vremeni. Beseda za robočim stolom 
(wywiad, który przeprowadziła G. Silina), w: „Litera-
turnaja gazeta” 1985/7 sierpnia. Wywiad jest częścią 
składową dyskusji krytycznej: Fantastika: zrelost’ ili 
starost’?, na którą złożyły się również następujące arty-
kuły drukowane na łamach „Literaturnoj gazety”: I. Be-
stužev–Lada, Fantastika: zrelost’ ili starost’? – 1985/7 
sierpnia, s. 3; Al. Romanov, Och, už èti inoplanetjanki! – 
tamże; Sergej Plechanov, V pučine optimizma – 1985/14 
sierpnia; Svetlana Jagupova, Takoj strannyj žanr – 
tamże; V. Gopman, Buridanova oślica i drugie – tamże; 
Ju. Školenko, „Vse stran’še i stran’še!” – 1985/4 wrze-
śnia, s. 3; G. Moskvin, U pridorožnogo kamnja – tam-
że; Kir Bulyčev, K voprosu o sumatranskom nosoroge 
– 1985/11 września, V. Kaverin, Ot „Dafnisa i Chloi”... 
k zvezdam – 1985/25 września, Anar, Prognozirovat’ 
buduščee – tamże; Timur Pulatov, Obogaščaja videnie 
mira – tamże; L. Lavrova, Literatura mečty i naučnogo 
progressa – 1985/16 października (przegląd listów do 
redakcji); Vitalij Babenko, Kogda princessa podrosła. 
Interv’ju iz buduščego s direktorom izdatel’stva „Fan-
tastika” – tamże; Sergej Abramov, Vladimir Gubarev, 
Buduščee u poroga – 1985/13 listopada, s. 3; E. Ne-
ëlov, O belom plat’e Zoluški i škure nosoroga – tamże; Ot 
redakcii (artykuł sumujący dyskusję) – tamże. Oprócz 
tego w numerach: 1985/4 września i 1985/16 paź-
dziernika drukowano wyjątki z listów czytelników.

98. Boris Strugackij, wstęp do: Andrej Stoljarov, Me-
čta Pandory. Fantastičeskaja povest’, w: „Avrora” 1986/2.



428 Wojciech Kajtoch

99. Arkadij Strugackij, Boris Strugackij, Naša bio-
grafija – tekst napisany 26 sierpnia 1986 na zamówienie 
VAPP (maszynopis w moim posiadaniu).

100. Arkady Strugacki, wypowiedzi w: Rozmo-
wa z Arkadym Strugackim, w: „Literatura Radziecka” 
1986/12, s. 39–43 (wywiad Anatola Browczenkowa).

101. Arkadij Strugackij, wypowiedzi w: Dumat’ – ne 
razvlečenie, a objazannost’... (wywiad, który przeprowa-
dzili N. Skaredova i V. Gopman), w: „Knižnoe obozrenie”, 
1987/27 lutego, s. 3.

102. Arkadij Strugackij, Boris Strugackij, Mnogie 
iz vas sprašivajut..., w: „Ural’skij sledopyt” 1987/4, 
s. 58–64 (odpowiedź na listy czytelników – drukowany 
jest również ich wybór). Zobacz także polemikę: V so-
vete fantastov – notę informacyjną w: „Fantastika 87”, 
Moskva 1987, wyd. „Molodaja gvardija”.

103. Arkadij Strugackij, Boris Strugackij, wypo-
wiedzi w: Ostorožno vojti..., w: „Moskovskie novosti” 
1987/24 maja, s. 11 (wywiad, który przeprowadził Gen-
nadij Žavoronkov). Tu także fragmenty: Arkadij Strugac-
kij i Boris Strugackij, Biografija napisannaja special’no 
dlja „Moskovskich novostej”.

104. Arkadij Strugackij, Boris Strugackij, Slovo pi-
satelja, w: „Knižnoe obozrenie” 1988/12 lutego, s. 1.

105. Arkadij Strugackij, wypowiedzi w: Iz oblasti 
fantastiki, w: „Komsomol’skoe znam’ja” (Kiev) 1988/3 
kwietnia (wywiad, który przeprowadziła O. Mysafirova).

106. Arkadij Strugackij, Boris Strugackij, wypowie-
dzi w: Meždu prošlym i buduščim. Beseda korrespon-
denta „L. o.” Evg. Kančukova s Arkadiem i Borisem Stru-
gackimi, w: „Literaturnoe obozrenie” 1988/9, s. 25–29 
(wywiad).
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* * *
Poza numeracją dołączam informację o następują-

cych wypowiedziach braci:
– Arkady Strugacki ukończył 60 lat (wywiad z Arka-

dijem Strugackim), w: „Fantastyka” 1986/1, s. 61, prze-
druk z: „Ural’skij sledopyt” 1985/8, przekład Sławomira 
Kędzierskiego.

– Borys Strugacki, wypowiedzi w: Młodzież ma za-
wsze rację... (wywiad Grażyny Ciechomskiej), w: „Trybu-
na Ludu” 1989/188 (12–15 sierpnia). 

* * *
Wykaz uwzględnionych i spożytkowanych krytycz-
noliterackich i naukowych opracowań twórczości Ar-
kadija i Borisa Strugackich.

107. G. Gorin, Putešestvie na Veneru, w: „Zna-
nie–sila” 1959/12.

108. E. Kaplan, Tol’ko ne schemy!..., w: „Literatura 
i žizn ” 1960/8 stycznia.

109. A. Ščelokov, So smakom!, w: „Literatura i žizn’” 
1961/14 maja.

110. Ju. Gorbunov, Neuželi tak budut govorit’ ljudi 
buduščego?, w: „Zvezda” 1961/8, s. 221.

111. Ju. Leplinskij, Protiv antinaučnoj fantastiki, 
w: „Priroda” 1961/8, s. 118–119.

112. Kiryll Andreev, Budem li my takimi? – wstęp 
do: A. S. i B. S., Vozvraščenie... (patrz poz. 15), s. 4.

113. D. Račkov, Diplodok bez golovy, w: „Literatur-
naja gazeta” 1962/20 marca, s. 3.

114. A. Meleus, Zaporožcy v kosmose, w: „Molodoj 
kommunist” 1962/8, s. 124–127.

115. A. Akimova, Buduščee čelovečno, w: „Neva” 
1963/9, s. 189. 
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116. Vsevolod Revič, Prekrasno byt’ čelovekom! 
w: „Večernaja Moskva” 1964/16 września.

117. Ariadna Gromova, Geroi dalekich radug. Za-
metki o tvorčestve Strugackich, w: „Komsomol’skaja pra-
vda” 1964/26 grudnia, s. 3.

118. I. Efremov, Predislovie, w: A. S. i B. S., Chi-
ščnye vešči veka... (zob. poz. IV), s. 3–7.

119. R. Kologrivov, Čelovek ne chočet byt’ bogom, 
w: „Znanie–sila” 1965/1, s. 17.

120. Ariadna Gromova, Molnii budut služit’ dobru, 
w: „Literaturnaja Rossija” 1965/26 marca, s. 11.

121. Kiryll Andreev, Počti takie že..., w: „Literatur-
naja gazeta” 1965/27 maja, s. 3.

122. O. Bitov, Daleko–daleko ot Arkanara..., w: „Uči-
tel’skaja gazeta” 1965/9 października, s. 2, 4.

123. V. Gan, Vernite dušu ljudjam!, w: „Znanie–sila” 
1966/1.

124. VI. Nemcov, Dlja kogo pišut fantasty?, w: „Izve-
stija” 1966/18 stycznia, s. 6.

125. I. Efremov, Milliardy granej buduščego, w: „Kom-
somol’skaja pravda” 1966/28 stycznia, s. 3. 

126. E. Brandis, V Dmitrevskij, Fantasty pišut dlja 
vsech!, w: „Literaturnaja gazeta” 1966/1 lutego, s. 3.

127. M. Fedorovič, Ne tol’ko zanimatel’noe čtenie, 
w: „Literaturnaja gazeta” 1966/10 lutego, s. 3.

128. Ju. Francev, Kompas fantastiki, w: „Izvestija” 
1966/25 maja, s. 4.

129. an., wstęp redakcyjny do: A. S. i B. S., Vtoroe 
našestvie marsian... (zob. poz. 24), s. 54–55.

130. Roman Podol’nyj, Bor’ba mirov (vmesto predi-
slovija), w: A. S. i B. S., Vtoroe našestvie marsian. Fan-
tastičeskie povesti, Moskva 1968 (zob. poz. 24), s. 5–14.
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131. Ariadna Gromova, wstęp do drugiej części A. S. 
i B. S., Ulitka na sklone, w czasopiśmie „Bajkał” (zob. poz. 
23), s. 36–37.

132. Vadim Černov, Real’nyj mir v fantastičeskich 
zerkalach, w: „Stavropol’je” 1968/1–2, s. 179–183.

133. A. Lebedev, Realističeskaja fantastika i fantasti-
českaja real’nost’, w: „Novyj mir” 1968/11, s. 261–266.

134. Ju. Kagarlickij, Posleslovie, w: A. S. i B. S., 
Strana bagrovych tuč..., Moskva 1969 (patrz poz. VII), 
s. 486–494.

135. Valentin Svininnikov, Blesk i niščeta „filoso-
fskoj” fantastiki, w: „Žurnalist” 1969/9, s. 46–48.

136. A. F. Britikov, analiza twórczości Strugackich 
do 1967 roku, na s. 335–358 pracy: A. F. B., Russkij 
sovetskij naučno–fantastičeskij roman, Leningrad 1970, 
wyd. „Nauka” (Leningradskoe otdelenie), ss. 448. 

137. Adol’f Urban, Ot techniki k čeloveku, w: A. U., 
Fantastika i naš mir, Leningrad 1972, wyd. „Sovetskij pi-
satel’. Leningradskoe otdelenie”, ss. 254; tu: s. 158–211.

138. A. Šek, O svoeobrazii naučnoj fantastiki A. i B. 
Strugackich, w: „Trudy Samarkandskogo Gosudarstven-
nogo Universiteta im. Navoi”, tom 200, nowa seria, Sa-
markand 1972, s. 123–143.

139. N. M., Nesoobraznosti v fantastike. Neskol’ko 
zamečanij o stile A. i B. Strugackich, w: „Russkaja reč’” 
1972/6, s. 35–40.

140. Vsevolod Revič, Pozdnee prozrenie Ryžego Šu-
charta, w: „Literaturnoe obozrenie” 1973/2, s. 21–22.

141. Vsevolod Revič, Segodnja – s vysoty budušče-
go, w: „Literaturnaja gazeta” 1915/4 czerwca, s. 4.

142. Ju. Smelkov, Mir fantastiki. Literaturnye za-
metki, w: „Pravda” 1976/8 maja, s. 3.
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143. Stanislaw Lem, Posłowie, w: A. i B. Strugaccy, 
Piknik na skraju drogi... (patrz poz. XIX), s. 265–288.

144. Ju. Smelkov, Mužestvo vybora, w: „Družba na-
rodov” 1977/6, s. 265–269.

145. Ju. Smelkov, Čelovek nastojaščego – čelovek 
buduščego, w: A. S. i B. S., Nenaznačennye vstreči, Mo-
skva 1980 (por. poz. 30), s. 348–351.

146. A. Šabanov, Koe kakie dogadki o namerenijach 
L’va Abalkina, geroja povesti A. i B. Strugackich: „Žuk v mu-
ravejnike” w: „Zarja molodeži” 1980/25 września.

147. VI. Gakov, Test na čelovečnost’, w: „Literatur-
naja gazeta” 1980/29 października, s. 5.

148. Włodzimierz Gakow, Myślenie nie jest rozryw-
ką, tylko obowiązkiem (o twórczości braci Strugackich), 
w: „Literatura Radziecka” 1982/1, s. 165–171.

149. A. Zerkalov, Dolg mysli, w: A. S. i B. S., Žuk 
v muravejnike (patrz poz. XI), s. 3–12.

150. Leszek Bugajski, Przenicowany świat, w: L. B., 
Spotkania drugiego stopnia, Kraków 1983, KAW, s. 107–
117.

151. A. Frolov, Naučno–fantastičeskoe proizvedenie 
i ego čitatel’. (Povest’ A. i B. Strugackich „Za milliard let 
do konca sveta”), w: „Problema žanra (sbornik statej)”, 
Dušanbe 1984, Gosudarstvennyj Pedagogičeskij Institut 
im. T. G. Sevčenko, s. 65–75 (tu także artykuł: M. B. 
Šechtman, Fantastika: problemy žanra, problemy gero-
ja..., analizujący m.in. Trudno być bogiem), s. 42–48.

152. Dm. Bilenkin, Raduga vremeni, w: A. S. i B. S., 
Stažery..., Moskva 1985 (patrz poz. XII), s. 5–8.

153. V. Borisov, Glavnoe vsegda ostaetsja na ze-
mle. K 60–letiju so dnja roždenija Arkadija Strugackogo, 
w: „Sovetskaja Chakasija” 1985/31 sierpnia.
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154. Evgenij M. Neëlov, rozdział: A. i B. Strugac-
kie. „Trudno byt’ bogom”, w: E. M. N., Volšebno–ska-
zočnye korni naučnoj fantastiki, Leningrad 1986, Iz-
datel’stvo Leningradskogo Universiteta, ss. 200; tu: 
s. 178–193.

155. A. Salganov, Vpolne zemnye zaboty, w: „Litera-
turnaja gazeta” 1986/20 sierpnia, s. 4.

156. Marek Oramus, Przedmowa, w: A. S. i B. S., 
Przenicowany świat, Warszawa 1987 (patrz poz. XXVIII), 
s. 5–7.

157. Wojciech Kajtoch, Co słychać u Strugackich, w: 
„Życie Literackie” 1987/36.

158. M. Amusin, Daleko li do buduščego?, w: „Neva” 
1988/2, s. 153–160.

159. an., Arkadij Strugackij, Boris Strugackij: „Glavnoe 
vsegda ostaetsja na zemle”, w: „Kniga i iskusstvo v SSSR” 
1988/4, s. 46–47.

160. Wojciech Kajtoch, Co słychać u Strugackich? 
(Ciąg dalszy), w: „Życie Literackie” 1989/34.

161. Wojciech Kajtoch, Strugaccy a historia współ-
czesności, w: Eurocon 91. Księga konwentowa pod red. 
Mirosława P. Jabłońskiego – t. 2 „Dodatek literacko–kry-
tyczny”, Kraków 1991, KAW, s. 285–291.

162. W. Serbinienko, Trzy wieki tułaczki w świe-
cie Utopii, w: „Nowa Fantastyka” 1991/6, s. 52, 57–59, 
i „Nowa Fantastyka” 1991/7, s. 68–70: przedruk z „No-
wyj mir” 1989/5.

163. Wojciech Kajtoch, Arkadij i Boris. Bra-
cia Strugaccy, w: „Lektura. Miesięcznik Literacki” 
1991/1, s. 18–19, 21.

164. Lech Jęczmyk, Arkady Strugacki wyemigro-
wał, w: „Nowa Fantastyka” 1992/1, s. 67.
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165. Andrzej Drawicz, Pełznij, ślimaku, pełznij... O pi-
sarstwie braci Strugackich, w: „Dialog” 1992/4, s. 108–112.

166.Wojciech Kajtoch, Fantastyka i prawdy moral-
ne w „Przenicowanym świecie” Arkadija i Borisa Stru-
gackich, w: „Język Polski w Szkole Średniej” Rocznik 
VII/zeszyt 2(26) – Rok szkolny 1992/93, s. 54–65.

167. Teresa Dudek, Twórczość Arkadego i Borysa 
Strugackich (do 1985 r.), Kielce 1991

* * *
Wykaz wykorzystanych i cytowanych wydań radziec-
kich i polskich przekładów utworów Arkadija i Bori-
sa Strugackich.

I. L. Petrov, A. Strugackij, Pepel Bikini. Povest’, Mo-
skva 1958, Gosudarstvennoe izdatel’stvo detskoj litera-
tury Ministerstva Prosveščenija RSFSR.

II. A. Strugackij, B. Strugackij, Put’ na Amal’teju. 
Naučno–fantastičeskie povest’ i rasskazy, Moskva 1960, 
Izdatel’stvo CK VLKSM „Molodaja gvardija”, ss. 144.

III. Ark. Strugackij, Bor. Strugackij, Šest’ spiček. 
Naučno–fantastičeskie rasskazy, Moskva 1960, Gosu-
darstvennoe izdatel’stvo detskoj literatury Ministerstva 
Prosveščenija RSFSR „Detgiz”, ss. 208.

IV. Arkadij Strugackij, Boris Strugackij, Chiščnye 
vešči veka. Fantastičeskie povesti, Moskva 1965, Izda-
tel’stvo CK VLKSM „Molodaja gvardija”, wstęp Ivan Efre-
mov, ss. 320.

V. „Biblioteka fantastiki i putešestvij v pjati tomach”, 
tretij tom, Moskva 1965, Izdatel’stvo CK VLKSM „Molo-
daja gvardija”, Priloženie k žurnalu „Sel’skaja molodež’”, 
ss. 416 (tu: Dalekaja Raduga).

VI. Arkadij Strugackij, Boris Strugackij, Polden’. 
XXII vek (Vozvraščenie). Izdanie dopolnennoe i pere-
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rabotannoe, Moskva 1967, Izdatel’stvo „Detskaja li-
teratura”, ss. 320, „Biblioteka prikljucenij i naucnoj 
fantastiki”.

VII. A. Strugackij, B. Strugackij, Strana bagro-
vych tuč. Povest’, A. Dneprov, Glinjanyj bog. Povest’ 
i rasskazy, Moskva 1969, Izdatel’stvo „Detskaja lite-
ratura”, ss. 496, posłowie Ju. Kagarlickij, „Biblioteka 
priključenij” nr 17.

VIII. Arkadij Strugackij, Boris Strugackij, Gadkie 
lebedi. Fantastičeskaja povest’, maszynopis w moim po-
siadaniu, ss. 282.

IX. „Fantastika 1972”, wybór i wstęp E. Brandis i M. 
Dmitrevskij, Moskva 1972, wyd. „Molodaja gvardija” – 
tu: Arkadij Strugackij, Boris Strugackij, Čelovek iz Paci-
fidy, s. 245–263.

X. Arkadij Strugackij, Boris Strugackij, Otel’ 
„U pogibšego Al’pinista”, Moskva 1982, Izdatel’stvo 
„Znanie”, ss. 256.

XI. A. Strugackij, B. Strugackij, Žuk v muravejnike. 
Povesti, Kišinev 1983, „Lumina”, ss. 588, wybór R. Se-
kačev, wstęp A. Zerkalov, seria „Mir priključenij”.

XII. Arkadij Strugackij, Boris Strugackij, Stažery. 
Fantastičeskie povesti, Moskva 1985, „Detskaja literatu-
ra”, ss. 544, wstęp Dm. Bilenkin, seria „Biblioteka prikl-
jučenij i naučnoj fantastiki”.

XIII. Arkadij Strugackij, Boris Strugackij, Za mil-
liard let do końca sveta. Povesti, Moskva 1985, „Sovet-
skij pisatel’”, ss. 416.

XIV. Arkadij Strugackij, Boris Strugackij, Pone-
del’nik načinaetsja v subbotu. Povest’–skazka dlja na-
učnych rabotnikov mladšego vozrasta, Minsk 1986, „Ju-
nactva” ss. 256, „Biblioteka priključenij i fantastiki”.
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XV. Arkadij Strugackij, Boris Strugackij, Žuk v mu-
ravejnike. Rasskazy i povesti, Riga 1986, „Liesma”, ss. 
351, seria „Priključenija, fantastika, putešestvija”.

XVI. A. i B. Strugaccy, W krainie purpurowych ob-
łoków, przełożył Leonid Teliga, Warszawa 1961, wyd. 
„Iskry”, ss. 276.

XVII. Arkadij Strugacki, Borys Strugacki, Przenico-
wany świat, przełożył Tadeusz Gosk, Warszawa 1971, 
wyd. „Iskry”, ss. 352, seria „Fantastyka. Przygoda” (org. 
Obitaemyj ostrov).

XVIII. Arkadij Strugacki, Borys Strugacki, Ponie-
działek zaczyna się w sobotę, przełożyła Irena Piotrow-
ska, Warszawa 1970, wyd. „Iskry”, ss. 310, seria „Fan-
tastyka. Przygoda”.

XIX. Arkadij i Borys Strugaccy, Piknik na skraju 
drogi. Las, przełożyła Irena Lewandowska, posłowie Sta-
nisława Lema, Kraków 1977, Wydawnictwo Literackie, 
ss. 291, seria „Stanisław Lem poleca”.

XX. Arkadij Strugacki, Borys Strugacki, Przyjaciel 
z piekła. Powieść fantastycznonaukowa, przełożyła Irena 
Lewandowska, Warszawa 1979, wyd. „Czytelnik”, ss. 104.

XXI. „Literatura Radziecka”, Moskwa, Miesięcznik 
Związku Pisarzy ZSRR, 1982/1 – tu: Arkady i Borys 
Strugaccy, Z zewnątrz, przełożył Marek Wawrzkiewicz, 
s. 8–35 (część pt. Przybysze).

XXII. Arkadij Strugacki, Borys Strugacki, Trudno 
być bogiem. Drugi najazd Marsjan, tłumaczyła Irena Pio-
trowska, Warszawa 1983, wyd. „Czytelnik”, ss. 270, se-
ria „Z kosmonautą”, wyd. II.

XXIII. Arkadij Strugacki, Borys Strugacki, Żuk 
w mrowisku, przełożyła Irena Lewandowska, Warszawa 
1983, wyd. „Iskry”, ss. 162, seria „Fantastyka. Przygoda”.
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XXIV. Arkadij Strugacki, Borys Strugacki, Miliard 
lat przed końcem świata. Rękopis odnaleziony w zagad-
kowych okolicznościach, przełożyła Irena Lewandowska, 
Warszawa 1984, wyd. „Iskry”, ss. 124, seria „Fantasty-
ka. Przygoda”.

XXV. „Literatura Radziecka” 1984/2 – tu: Arkady 
i Borys Strugaccy, Maszyna życzeń, przełożył Michał 
Wołodźko, s. 6–35.

XXVI. Arkadij i Borys Strugaccy, Ślimak na zbo-
czu, przełożyła Irena Lewandowska, Warszawa 1985, 
Wydawnictwa „Alfa”, ss. 256, „Biblioteka Fantastyki – 
Science Fiction” nr 3.

XXVII. „Literatura Radziecka” 1986/12 – tu: Arka-
dy Strugacki, Borys Strugacki, Pięć łyżek eliksiru. Sce-
nariusz filmowy, przełożył Michał Wołodźko, s. 5–38 
(wersja skrócona).

XXVIII. Arkadij Strugacki, Borys Strugacki, Przeni-
cowany świat, przełożył Tadeusz Gosk, Warszawa 1987, 
wyd. „Iskry”, ss. 247, seria „Fantastyka. Przygoda”, wstęp 
Marka Oramusa, wyd. II (zmienione i rozszerzone).

XXIX. Galaktyka I. Radziecka fantastyka naukowa, 
wybór Tadeusz Gosk, Sławomir Kędzierski, wstęp Sła-
womir Kędzierski, Warszawa 1987, wyd. „Iskry”, seria 
„Fantastyka. Przygoda” – tu: Arkadij Strugacki, Borys 
Strugacki, Spotkanie, przełożyła Irena Lewandowska, 
s. 176–184 (org. Svidanie z Polden’. 22–j vek) – tu także: 
Arkadij Strugacki, Borys Strugacki, Eunomia. Niszczy-
ciele planet, przełożył Michał Wołodźko, s. 185–201 (org. 
Èjnomija. Smert’–planetčiki, rozdział 8 opowieści Stažery).

XXX. „Fantastyka” 1987/5, 1987/6, 1987/7 (wkład-
ka) – Arkadij i Borys Strugaccy, Fale tłumią wiatr (Wolny 
gasjat veter), przełożyła Irena Lewandowska, ss. 80.
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XXXI. Arkadij Strugacki, Borys Strugacki, Daleka 
Tęcza. Próba ucieczki, przełożył Eligiusz Madejski, War-
szawa 1988, Wydawnictwa „Alfa”, ss. 200, „Biblioteka 
Fantastyki – Science Fiction” nr 16, wraz z bibliografią: 
Powieści i zbiory opowiadań Strugackich. Pierwsze wy-
dania oraz przekłady polskie.



Dodatek





Dodatek 1. 

Rosyjska epopea książki

Bracia Strugaccy, co oczywiste, to nie jest nową książ-
ką. Sporo jednak dodatkowych, bardziej aktualnych in-
formacji o dziełach Arkadija i Borisa Strugackich padło 
przy okazji omawiania mojej książki w Rosji. Dlatego też 
postaram się tę recepcję w miarę dokładnie przybliżyć.

I. Przed przekładem

Znakomitą większość materiałów do „Braci Stru-
gackich” zebrałem w latach 1985–1987, podczas pobytu 
w Moskwie. Gdy wróciłem do kraju, wszelkie moskiew-
skie przyjaźnie uległy zawieszeniu. Służby pocztowe 
działały tak fatalnie, że przesyłanie książek, czasopism, 
a nawet listów przestało mieć sens. Dopiero w pierw-
szych latach po upadku ZSRR, już po wydaniu książki 
w Universitasie (1993) moje rosyjskie kontakty zaczęły 
się odradzać. Na przykład zjawił się w Krakowie Kon-
stantin Duszenko278, który miał nadzieję objąć obowiąz-

278 Konstantin Dušenko, urodzony w 1946 roku w Moskwie historyk, 
kulturoznawca, felietonista i tłumacz (głównie dzieł Stanisława Lema). 
Posiada wykształcenie wyższe z historii (Moskiewski Państwowy Uniwer-
sytet im. Łomonosowa), doktorat z historii nauk społecznych oraz śred-
nie – z elektroniki i informatyki. Długoletni Pracownik Instytutu Infor-
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ki literackiego agenta Stanisława Lema w Rosji i które-
mu pomagałem w uzyskaniu niezbędnych, notarialnie 
potwierdzonych zezwoleń; zaczął częściej wpadać do Pol-
ski Andriej Bazilewskij279 – obecnie moskiewski profe-
sor–polonista, znany tłumacz, wydawca i popularyzator 
polskiej poezji. 

Miałem więc okazję zadbać, aby pewna ilość egzem-
plarzy monografii trafiła do Rosji. Jeden trafił w ręce 
Władimira Borisowa, tłumacza z polskiego, niezwykle 
energicznego działacza syberyjskich organizacji fanow-
skich280. Skutek był natychmiastowy. 

macji Naukowej Rosyjskiej Akademii Nauk. Obecnie jest bardzo znanym 
autorem wszelkiego typu encyklopedycznych zestawień „szkrzydlatych 
słów”, aforyzmów, cytatów etc. Na przykład: Russkie političeskie citaty 
ot Lenina do El’cina (Moskwa 1996), Bol’šaja kniga aforismov (Moskwa 
2000), Novaja kniga aforismov (Moskwa 2013), Bol’šoj slovar’ citat i kry-
latych vyraženij (2011). W sumie wydał ponad 30 takich zbiorów.
279 Andriej Bazilevskij ur. w 1957 roku w Kałudze. Polonista, slawista, 
filolog, tłumacz, wydawca. Postać o wielkich zasługach dla popularyzacji 
polskiej literatury w Rosji. W 1979 ukończył slawistykę na Moskiewskim 
Państwowym Uniwersytecie im. Łomonosowa. W 1985 obronił dokto-
rat o twórczości Tuwima (wyd. Ju. Tyvim. Biobibliografičeskij ykazatel’, 
Мoskwa 1989), w 2000 roku obronił pracę habilitacyjną pt.: Stanislav 
Vitkevič i grotesk v pol’skoj literature XX veka (wyd. pt.: Vitkevič. Povest’ 
o večnom bezvremen’e, Мoskwa 2000). Od wielu lat prowadzi własne 
wydawnictwo „Wahazar”, w którego ramach ukazują się serie: Kolekcja 
polskiej literatury (od 1992 ponad 30 tomów, w tym fundamentalny 
kilkusetstronicowy tom Sdelano v Pol’še, vek – XX Мoskwa 2009), Pol-
sko–rosyjska biblioteka poetycka, Kolekcja serbskiej literatury (tu z ko-
lei m.in.: Antologija serbskoj poèzii, Мoskwa 2008). Tłumaczył i wyda-
wał m.in. utwory Herberta, Różewicza, Mrożka, Wojtyły, Szymborskiej, 
Stanisław Igacego Witkiewicza, Misakowskiego, Stachury, Rybowicza, 
Leśmiana, Norwida, Leca, Lema i wielu innych. W dostępnej bibliogra-
fii doliczyłem się ponad pięćdziesięciu jego naukowych artykułów. Jest 
profesorem Instytutu Literatury Światowej Rosyjskiej Akademii Nauk.
280 Vladimir Borisov to spiritus movens grupy Ludieny, znany wydaw-
ca, tłumacz, krytyk, bibliograf, działacz, dziennikarz, wydawca i znawca 
fantastyki; urodził się w 1951 roku we wsi Beja, w Krasnojarskim Kraju 
(Chakasja). Posiada wyższe wykształcenie informatyczne i elektronicz-
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Przybliża go krótka korespondencja Konstantina 
Duszenki, wydrukowana wraz z odpowiedzią Borisowa 
na łamach klubowego biuletynu „Poniedielnik” (Aba-
kan), nr 9 (114) z 4 października 1993:

Konstantin Duszenko: Przyjechał z Krakowa An-
driej Bazilewskij (niedoszły recenzent doktoratu o Le-
mie, jak również póki co niedoszły wydawca „Bajek 
robotów”) i przywiózł książkę: Wojciech Kajtoch, „Bra-
cia Strugaccy (zarys twórczości)”. Kraków, Universitas 
1993. 230 stron formatu 170X235 (tj. dość dużego), 
14 stron bibliografii, nie mówiąc już o przypisach. To 
skrócona wersja jego doktorskiej (po naszemu – kan-
dydackiej) rozprawy obronionej w 1991 roku na Uni-
wersytecie Warszawskim. Na drugiej stronie okładki 
widnieją podziękowania między innymi dla „kazań-
skiego poety Wiaczesława Baszyrowa (...) i znanego 
wśród moskiewskich miłośników fantastyki Władimi-
ra Orłowa”. 

Dostaniesz tę książkę, ponieważ Bazylewskij się 
mnie pytał, kto powinien się znaleźć na liście gratisów 
(prośba autora). Ciebie wymieniłem jako pierwszego, Kie-

ne, pracował w przemyśle i prasie. Mieszka w syberyjskim Abakanie, 
gdzie założył liczne kluby miłośników SF, wydawca fanzinów i biuletynów 
(w tym „Ponedel’nika”). Prowadzi oficjalną stronę WWW poświęconą 
braciom Strugackim [http://www.rusf.ru/abs/], współprowadzi portal 
Russkaja Fantastika [http://www.rusf.ru/], na własnej stronie interne-
towej prowadzi m.in. bibliografię Stanisława Lema w Rosji i w Polsce 
[http://bvi.rusf.ru/index.htm], liczne inne bibliografie oraz encyklopedię 
SF i fantasy [http://bvi.rusf.ru/fanta/esf_l/index.htm]. Jego główne dzie-
ła drukowane to: monografia Stanisława Lema (Stanislav Lem, Moskwa 
2015 – wraz z Giennadiem Praškevičem), zbiór szkiców Čitatel’ amfibra-
chija (Jerozolima 2014), dwutomowa encyklopedia Miry brat’ev Strugac-
kich (Moskwa 1999). Autor ponad 500 pozycji bibliograficznych poświę-
conych rosyjskiej i światowej fantastyce. Tłumacz, redaktor i organizator 
licznych rosyjskich przekładów Stanisława Lema i innych pisarzy SF.
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rzina jako drugiego. Jeślibyś miał jakichś kandydatów, 
to mi napisz.

Na końcu Bibliografii autor informuje: „Niedawno do-
wiedziałem się o wydaniu w 1991 roku w Kielcach pracy 
Teresy Dudek „Twórczość Arkadija i Borisa Strugackich 
(do 1985 r.)”. Czy wiesz coś o tym?

Książka Kajtocha napisania jest głównie w 1987 roku 
i jest to widoczne. Na przykład nie wspomina o pierwszej 
wersji „Ślimaka...” (Izmierenije F). Jest ciekawa przede 
wszystkim ze względu na swoje tło. Bracia rozpatrywani 
są w związku z ideologią swoich czasów. Oficjalną i dy-
sydencką. Oto tytuły rozdziałów: 1. Pierwsza wspólna 
książka, 2. W służbie propagandy, 3. Przełom, 4. Otwar-
ta walka lat 1965–1968, 5. Przegrupowanie, 6. Współ-
cześni Strugaccy. 

I właśnie ta próba – zobaczenia w tekstach ABS do-
kumentu ich czasów – jest ciekawa. Pytanie: czy znala-
złby się u nas wydawca, któremu wpadłoby do głowy 
wydać przekład takiej pracy? Oczywiście w trybie nieko-
mercyjnym. Chyba nie, jak sądzę, ale a nuż?

Odpowiedź Borisowa brzmiała:
(Jak to się zdarza, od czasu, kiedy otrzymałem ten 

list, minęło sporo czasu. Książkę już mam, i nawet przetłu-
maczyłem parę rozdziałów. Pierwszy, skrócony, rozesła-
łem Wam wydrukowany na łamach gazety „Abakan”281). 
Duszenko był w Krakowie, gdzie widział się z Kajtochem. 
Wymieniłem z autorem parę listów, dogadaliśmy się 
w sprawie współpracy, także w ramach grupy Ludieny. 
Znalazł się też zwariowany wydawca (w jednej osobie 
ze zwariowanym tłumaczem). Monografia spodobała mi 

281 Chodzi o przekład fragmentu mojej książki będącego analizą W kra-
inie purpurowych obłoków: Pervaja sovmestnaja kniga w: „Abakan” 
1993 nr 94/95 – 30.08.1993, s. 6–7.
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się, przede wszystkim właśnie ze względu na precyzyjne 
powiązanie książek ABS [tj. Arkadija i Borisa Strugac-
kich – W.K.] z czasami, kiedy były napisane, i ponieważ 
nie ma tam gwałtownych oskarżeń ani o komunizm, ani 
o antysowietyzm. Co nieco mnie w tej pracy nie zadowala, 
przede wszystkim nieobecność tego, na czym budowała 
swoją pracę Ywonne Hovell282 – nie ma szerokiego kontek-
stu literatury światowej. Niemniej jest to porządna, litera-
turoznawcza praca, jak sądzę – pożyteczna. W przeddzień 
wyjazdu do Władimira283 dostałem też pracę Teresy Du-
dek. Dokładnie jej jeszcze nie przejrzałem, natknąłem się 
jedynie na analizę neologizmów w twórczości Srugackich, 
które mnie bardzo rozbawiła, ponieważ autorka uczenie 
rozważała, co może znaczyć słowo „awtogen”284. Ale są 
tam także ciekawe fragmenty... 

W[ładimir] B[orisow]).
Tak więc w parę miesięcy po opublikowaniu Braci Stru-

gackich... otrzymałem od Borisowa uprzejmy list, w którym 
zapraszał mnie do międzynarodowej grupy badaczy twórczo-
ści Braci – Ludieny, powiadamiał o rozpoczęciu przekładu 
(wkrótce gotowe były zdaje się pierwsze dwa rozdziały), po 
czym.... sprawa upadła, a kontakt uległ osłabieniu. W Rosji 
rozpoczął się potężny kryzys i wydanie stało się niemożliwe. 
Pewnym niewielkim pocieszeniem było opublikowanie przez 
Duszenkę oficjalnej recenzji285 w znanym rosyjskim czaso-
piśmie kulturalnym „Nowyj Mir”. Pisał tam m.in.:

282 Apocalyptic Realism: The Science Fiction of Arkady and Boris Stru-
gatsky, New York: P. Lang, 1994.
283 Wiadomość z  tegoż numeru „Poniedziałku”: 17–19 września 1993, 
W. Borisow wygłasza referat Dwie monografie o twórczości braci Stru-
gackich w języku polskim, (wygł. 17–18 września, Władimir, Tret’ji Stru-
gackie Čtenija, w ramach „Ljudenkom – 10”).
284 Palnik acetylenowy.
285 K. Duszenko: „Novyj mir” 1993 nr 8, s. 255. 
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Przedmiotem badań Wojciecha Kajtocha nie jest wła-
ściwie filologia, lecz raczej historia społecznej świado-
mości epoki chruszczowowskiej i pochruszczowowskiej, 
ideowe stosunki pisarza i władzy. Charakterystyczne są 
tytuły rozdziałów. „W służbie propagandy”, „Przełom”, 
„Otwarta walka lat 1965–1968”, „Przegrupowanie”. 
Takie podejście, jako jedno z wielu, jest w pełni prawo-
mocne, co więcej – u nas przeważa, jeśli tylko mowa jest 
o pokoleniu lat sześćdziesiątych. Jednak polskiemu auto-
rowi łatwiej jest trzymać dystans w stosunku do obiektu 
badań; jego książka jest wolna od naiwnych zachwytów 
i prokuratorskiego patosu, który zdążył się już znudzić 
czytelnikom rosyjskich gazet i czasopism. To solidna 
i specjalistyczna praca.

Ale nie tylko specjalistów zainteresuje pierwsza po-
łowa monografii, gdzie mowa jest o komunistyczno–ko-
smicznej utopii chruszczowowskich czasów, o krótkim, 
ale ognistym romansie radzieckiej fantastyki i oficjalnej 
ideologii, a następnie o pozaliterackich i literackich oko-
licznościach przejścia braci Strugackich do społecznego 
krytycyzmu i nowych form gatunkowych. A tak w ogóle 
to fenomen odrodzenia komunistycznej utopii w drugiej 
połowie lat pięćdziesiątych jeszcze oczekuje na swojego 
badacza. Kajtoch wyjaśnia to dość prosto – takie było, 
jak sądzi, zamówienie władz. Ale dlaczego zamówienie 
to pojawiło się dopiero w końcu lat pięćdziesiątych? Dla-
czego miało właśnie taką formę (autor słusznie podkre-
śla zasadnicze różnice między – umownie rzecz biorąc 
– „wczesną rewolucyjną utopią”, „stalinowską utopią” 
i „chruszczowowską utopią”). A wreszcie – w jakim stop-
niu sama oficjalna ideologia odczuwała działanie „ducha 
czasu”? I czy aby nie było to „oficjalne zamówienie” jak 
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najprawdziwszym społecznym zamówieniem niepisa-
nym w cudzysłowie?

Przypomnę że powieści „Obłok Magellana” Lema 
(1955) i „Mgławica Andromedy” Jefremowa (1957) wy-
szły wcześniej, niż pojawił się chruszczowowski program 
budowy komunizmu (1961), i nieomal że były jego na-
tchnieniem.

Chruszczowowski program, przy całej jego fanta-
styczności, już odczuwał wpływ „wartości ogólnoludz-
kich” niebędących do pogodzenia z totalitarnym reżimem 
(jak tylko władze spróbowały potraktować te wartości na 
serio – reżim upadł). Program ten nie wymagał nieprze-
rwanej, eschatologicznej walki z wrogami klasowymi, 
eksploatatorami i innym złem. On wzywał nie do niena-
wiści, a do solidarności. Szkicował obraz ziemskiego raju 
zasiedlonego Adamami nieznającymi grzechu.

Strugaccy z początku bynajmniej nie byli heretyka-
mi. I nawet jeśli się nimi stali, to właśnie dlatego, że, 
jak i większość pokolenia lat sześćdziesiatych, wierzyli 
szczególnie żarliwie. Nieprzypadkowo dla ortodoksów 
i pragmatyków sprawujących władzę, heretycy są nie-
bezpieczniejsi od pogan. To właśnie oni krytykują orto-
doksyjną realność najbardziej przenikliwie, najbardziej 
osobiście (więc w sposób najbardziej istotny).

Wiele ciekawych rzeczy opowiedział Kajtoch o twór-
czości Strugackich przełomu lat sześćdziesiątych i sie-
demdziesiątych (książki, później opublikowane, są anali-
zowane o wiele mniej dokładnie). A jednak autor, uważnie 
badając „wewnątrzfantastyczne” polemiki, zaczyna tra-
cić z oczu ogólne, ideowe tło pochruszczowowskiej epoki. 
Nieomal niezauważony pozostaje rosyjski nacjonalizm, 
a przecież stosunki z nacjonalistami są dla „dojrzałych” 
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Strugackich tak samo ważne, jak i ich opór wobec Syste-
mu (w tym miejscu można się powołać na artykuły Maji 
Kaganskiej w izraelskim czasopiśmie „22” praktycznie 
u nas nieznane; nieznane są one także W. Kajtochowi).

Kolejne dwa lata niewiele zmieniły sytuację, aż 
w lecie 1996 do Krakowa przyjechał Władimir Borisow. 
Przede wszystkim chciał sie spotkać ze Stanisławem Le-
mem – przeprowadził z nim wywiad i prawdopodobnie 
załatwił sprawy wydawnicze (w tym czasie pracowano 
już nad wydaniem w Rosji Dzieł zebranych pisarza), 
porozmawialiśmy jednak trochę. Dowiedziałem się, że 
przekład mojej książki trwa i ma być drukowany w od-
cinkach w abakańskich czasopismach literackich286, co 
bardzo mnie ucieszyło.

286 Oto wyliczenie odcinków: Brat’ja Strugackie. Očerk tworčestva. 
Perevod s pol’skogo Vladimira Borisova. Wstuplene w: „Strežen’. Lite-
raturno–chudožestvennyj žurnal” (Abakan), nr 1 (leto 1996), s. 50–55; 
Brat’ja Strugackie. Očerk tworčestva. Perevod s pol’skogo Vladimira 
Borisova. Glava I: Pervaja sovmestnaja kniga w: „Strežen’. Litera-
turno–chudožestvennyj žurnal” (Abakan), nr 2–3 osen’–zima 1996, 
s.98–105; Brat’ja Strugackie. Očerk tworčestva. Perevod s pol’skogo 
Vladimira Borisova. Glava II: Na službe propagandy w: „Strežen’. Lite-
raturno–chudožestvennyj žurnal” (Abakan), nr 4 (vesna 1997), s. 32–44; 
Brat’ja Strugackie. Očerk tworčestva. Perevod s pol’skogo Vladimira 
Borisova. Glava III: Perelom w: „Strežen’. Literaturno–chudožestvennyj 
žurnal” (Abakan), nr 5 (leto 1997), s. 60–64; Brat’ja Strugackie. Očerk 
tworčestva. Perevod s pol’skogo Vladimira Borisova. Glava III” w: „Abakan 
Literaturnyj. Gorodskoj Žurnal” nr 2 (leto 1998), s. 65–89; Brat’ja Stru-
gackie. Očerk tworčestva. Perevod s pol’skogo Vladimira Borisova. 
Glava IV: Otkrytaja bor’ba w: „Abakan Literaturnyj. Gorodskoj Žurnal” 
nr 4 (zima 1998–1999), s. 65–77; Brat’ja Strugackie. Očerk tworčestva. 
Perevod s pol’skogo Vladimira Borisova w: „Abakan Literaturnyj. Gorod-
skoj Žurnal” nr 3(7)/1999, s. 56–77; Brat’ja Strugackie. Očerk tworče-
stva. Perevod s pol’skogo Vladimira Borisova w: „Abakan Literaturnyj. 
Gorodskoj Žurnal” nr 1(9)/2000, s. 41–57; Brat’ja Strugackie. Očerk 
tworčestva. Perevod s pol’skogo Vladimira Borisova. Glava VI: Sovre-
mennye Strugackie w: „Abakan Literaturnyj. Gorodskoj Žurnal” nr 4 (12) 
2000 s. 45–69; Brat’ja Strugackie. Perevod s pol’skogo Vladimira Boriso-
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II. Recenzja Erika Simona

Krótko po 2000 roku otrzymałem od dr. Lecha Kel-
lera287 z Melbourne wiadomość, że Bracia Strugaccy już 
od lat są poszukiwani przez Franza Rottensteinera288 
z Wiednia, wydawcę specjalistycznego pisma: „Quar-
ber Merkur. Franz Rottensteiners Literaturzeitschrift 
für Science Fiction und Phantastik”. Nie mogłem się 
nadziwić, że tak długo szuka, zwłaszcza że znany mi 

wa. Zaklučenie w: „Abakan Literaturnyj. Gorodskoj Literaturno–chudo-
žestwiennyj Žurnal” nr 3 (15) 2001 s. 55–58, 61.
287 Ur. w 1949 r. w Łodzi, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Staty-
styki w Warszawie (1973) oraz australijskiego The University of Melbo-
urne (1995). Na Monash University w Melbourne uzyskał w 2002 roku 
doktorat (Phd) za rozprawę nt. twórczości Stanisława Lema. Od 1981 
roku mieszka przeważnie poza krajem, programista, bibliograf, ekono-
mista, politolog, tłumacz. Opracował zagraniczną bibliografię Stanisława 
Lema (obejmującą wydania w Polsce i na Zachodzie). Opublikował książ-
ki o programowaniu komputerów (np. Programowanie w języku Databus 
– Warszawa, 1979). Na temat fantastyki, prócz licznych artykułów wydał: 
Visions of The Future in The Writings of Stanislav Lem. Vol. 1, LAP LAM-
BERT Academic Publishing 2010, s. 392, ISBN–10: 3838359003; ·ISBN–
13: 978–3838359007; Visions of The Future in The Writings of Stanislav 
Lem. Vol. 2: Annotated and Cross–referenced Primary and Secondary 
Bibliography of Stanislav Lem, LAP LAMBERT Academic Publishing 2010, 
s. 696, ISBN–10: 3838369424; ISBN–13: 978–3838369426; The Political 
Science Fiction of The Strugatski Brothers, Monash University Clayton, 
Victoria 1997 (Australia). Inicjator i wydawca tomu: „Acta Lemiana Mo-
nashiensis. Special Lem Edition of Acta Polonica Monashiensis”, vol. 2, 
numb. 2, Leros Press, Monach University [Australia] 2003, s. 207 [http://
wkajt.republika.pl/acta/left.htm]. Zawołany polemista internetowy.
288 Dr Franz Rottensteiner to urodzony w 1942 austriacki redaktor, edy-
tor i krytyk science fiction i fantasy. Prawie 25 lat był agentem literackim 
Stanisława Lema w krajach Zachodu. Autor The Science Fiction Book 
(1975) i The Fantasy Book (1978); redaktor View from Another Shore. 
European Science Fiction (1973, 1999), The Slaying Of The Dragon 
(1984), Stanisława Lema Microworlds (1984), The Best Of Austrian Sci-
ence Fiction (2001), oraz ponad 40 antologii w języku niemieckim. Od 
1963 roku jest redaktorem naczelnym „Quarber Merkur”.
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bliski krakowski współpracownik wiedeńczyka powi-
nien mieć mój numer telefonu w jednym ze swych no-
tesów, a jakiś czas przedtem z powodzeniem i za jego 
wiedzą przesyłałem rosyjskim znajomym jego niemiec-
ką książkę o Stanisławie Lemie. Zrobiłem jednak, o co 
mnie proszono, i w 2003 roku „Quarber Merkur” opu-
blikował recenzję289 Erika Simona290, również Ludie-
na (w styczniu 2004 opublikował ją po rosyjsku także 
„Poniedielnik”). Stała się więc głosem w dyskusji, którą 
pragnę dalej zrelacjonować.

Simon napisał: 
Już tu recenzowałem monografię Marka Amusina291, 

która ukazała się w Jerozolimie w 1996 roku, poświęco-
ną temu samemu tematowi, który podjął Wojciech Kaj-

289 Pierwodruk: „Qarber Merkur. Franz Rottensteiners Literaturzeit-
schrift für Science Fiction und Phantastik” nr 97/98, 2003 r., ss. 257–260. 
Przedruk (po rosyjsku): „Poniedielnik” 25 – 26 stycznia 2004.
290 Eric Simon, ur 1950 w Dreźnie, niemiecki pisarz SF (autor ok. 80 
opowiadań, licznych szkiców i publikacji informacyjnych o fantastyce), 
antologista i redaktor, publicysta, poeta, tłumacz (m.in. dzieł Sapkow-
skiego, Strugackich), encyklopedysta i bibliograf; posiada wykształcenie 
ścisłe (fizyka) i techniczne oraz filologiczne. W latach 1974–1991 wyda-
wał literaturę fantastyczną w berlińskim wydawnictwie Das Neue Berlin. 
Później profesjonalny tłumacz z języków słowiańskich, angielskiego i ho-
lenderskiego. Debiutował w 1977 zbiorem opowiadań Die ersten Zeit-
reisen: Beilage zum Lehrbuch der Grundlagen der Temporalistik von Dr. 
temp. Kassandra Smith we współautorstwie z Reinharden Heinrichem 
(wydanie polskie Pierwsze podróże w czasie, 1977). Nastepnie wydał: 
Fremde Sterne (Berlin 1979); Wenn im Traum der Siebenschläfer lacht 
(Berlin 1983); Mondphantome, Erdbesucher (Berlin 1988); Die Entwick-
lung der Science–fiction–Literatur in der DDR (1988 – współautor Olaf 
R. Spittel); Die große illustrierte Bibliographie der Science Fiction in 
der DDR (2002 – współautorzy: Hans–Peter Neumann, Ivo Gloss; 1064 
s.). W latach 2002–2014 w wydawnictwie Shayol wyszło 5 tomów jego 
opowiadań zebranych. 
291 M. Amusin, Brat’ja Strugackie. Očerk tvorčestva, Jerozolima 1996, 
187 s., wyd. Beseder.
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toch, i opatrzoną dokładnie tym samym tytułem i pod-
tytułem (z tą różnicą, że pierwsza została napisana po 
rosyjsku, druga po polsku). Tak więc wypada porównać 
obie publikacje, chociaż wyciągnąć zbyt daleko idących 
wniosków zapewne się nie uda. Inaczej niż książka Amu-
sina, monografia Kajtocha powstała w środowisku uni-
wersyteckim – to skrócona wersja obronionej przez nie-
go w 1991 roku pracy doktorskiej. I choć wydawnictwo, 
w którym książka się ukazała, zaopatrzyło ją w adnota-
cję, że autor unika „hermetycznego języka nauki” i opra-
cowanie przeznaczone jest dla szerszego kręgu czytel-
ników – aparat pojęciowy, bibliografia i źródła znacznie 
przewyższają to, co w tym zakresie proponuje książka 
Amusina; w szczególności Kajtoch dokumentuje zdecydo-
wanie lepiej – zwłaszcza omówienie krytycznoliterackie-
go odbioru dzieł tych rosyjskich pisarzy science fiction 
i publicystycznych wypowiedzi ich samych292.

Kajtoch konsekwentnie (z małymi wyjątkami) trzyma 
się porządku chronologicznego (co Amusin uczynił tylko 
w jednym, najdłuższym z trzech rozdziałów) i wszystkie 
aspekty omawianego tematu podporządkował temu, któ-
ry uczynił dominującym – a mianowicie aspektowi poli-
tycznemu. Nicią przewodnią jest u niego rozwój twórczości 
rosyjskich autorów w społeczeństwie radzieckim – albo 
z nim zgodny, albo idący mu pod prąd. Przedstawienie 
tego aspektu jest w pracy Kajtocha o wiele dokładniejsze 
niż u Amusina; nawiasem mówiąc, Polak wielokrotnie po-

292 Materiał źródłowy, jaki zebrał Kajtoch, jest tak obszerny, że jeden 
z ważniejszych rosyjskich specjalistów „od Strugackich”, który przetłu-
maczył książkę Polaka na rosyjski [chodzi o Władimira Borisowa – W.K.] 
– miał problemy z dotarciem do oryginału niektórych cytatów, przytoczo-
nych przez tego ostatniego [przypis E. Simona – W.K.].
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wołuje się na artykuł Amusina z roku 1988, podczas gdy 
Amusin nie zdradził, czy zna książkę Kajtocha.

Jedyną konstrukcyjną słabością monografii jest to, że 
Kajtoch poświęca wcześniejszym utworom Strugackich wy-
raźnie więcej uwagi niż ich dziełom późniejszym; i nie moż-
na się pozbyć wrażenia, że pod koniec jego zainteresowa-
nie obiektem badań słabnie – czy to z powodu presji czasu, 
związanej z terminem oddania dysertacji, czy też dlatego, 
że to, co go interesowało, już był powiedział w związku 
z wcześniej analizowanymi dziełami. Kajtoch zaznacza 
wprawdzie, że świadomie zrezygnował z omówienia opo-
wieści fantastycznej dla dzieci „O przyjaźni prawdziwej” 
oraz opublikowanego pod pseudonimem S. Jarosławcewa 
opowiadania „Szczegóły życia Nikity Woroncowa” (1984), 
ale jego całkowity brak zainteresowania Jarosławcewem 
jest, mówiąc szczerze, intrygujący. 

Kajtoch wspomina tylko o dwóch pierwszych czę-
ściach „Ekspedycji do piekła”, wydrukowanych w 1974 
roku, mimochodem zresztą, jako o przykładzie dzieł dru-
gorzędnych, które Strugaccy – w owym czasie będący 
persona non grata – mimo wszystko zdołali opublikować. 
Część trzecią, wydrukowaną dziesięć lat później, i wy-
danie całości w 1988 roku Kajtoch ignoruje zupełnie. Co 
prawda, w aspekcie, w którym Kajtoch analizuje twór-
czość Strugackich, te dzieła są w istocie marginalne – lecz 
przecież nie w pracy przedstawiającej całe dzieło pisarzy. 
Na przykład ze „Szczegółów życia Nikity Woroncowa” 
można się wiele dowiedzieć o samopoczuciu i nastroju 
pisarzy w okresie poprzedzającym „głasnost’”, a zawar-
te tam motywy w sposób interesujący wiążą się z innymi 
utworami, np. „Trudno być bogiem”. Oczywiście Kajtoch 
nie mógł znać opublikowanej dopiero w 1993 r., już po 
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śmierci autora, krótkiej powieści Jarosławcewa „Diabeł 
wśród ludzi”, skoro na przełomie 1991/1992 r. zakończył 
opracowywanie swojej monografii, lecz właśnie ta powieść 
jest istotna akurat dla tych problemów, które Kajtoch czyni 
w swojej pracy centralnymi. Zasłużył ów utwór na to, by 
badacz uwzględnił go ex–post, w uzupełniającej analizie. 
(Tego rodzaju uzupełnienie, dotyczące „Kulawego losu”, 
opublikował w 1997 roku w jednym z polskich fanzinów, 
choć w tym wypadku do swoich wcześniejszych, w pełni 
trafnych uwag dodał tylko parę drobiazgów – i to nie cał-
kiem przekonujących – na temat powodów włączenia tek-
stu „Brzydkich łabędzi” w tę powieść). Poza tym już około 
1990 roku było wiadomo (a od 1993 oficjalnie podano to 
do wiadomości opinii publicznej), że „S. Jarosławcew” był 
pseudonimem Arkadija, a nie, jak uważał Kajtoch, obu 
braci Strugackich.

Analogicznie do koncentracji na utworach wczesnych 
i pochodzących ze środkowego etapu twórczości Strugac-
kich ma się rzecz z jedną z mocnych stron monografii Kaj-
tocha: z analizą krytycznoliterackiej percepcji twórczości 
Strugackich. Tu także głębia refleksji słabnie w miarę 
zbliżania się ku końcowi książki i to nie dlatego, że póź-
niejsze dzieła wywoływały generalnie mniej kontrower-
sji. Fala bardzo różnych, rozbieżnych krytycznoliterac-
kich ocen prac Strugackich, zrodzona w czasach głasno-
sti, także w małym zakresie znajduje odbicie w książce 
Kajtocha. Zakładam, że wynika to głównie z tego, iż wy-
powiedzi krytyki, pochodzące z drugiej połowy lat osiem-
dziesiątych były publikowane w tak różnych miejscach, 
że jej obserwowanie stało się niezwykle trudne.

Kontekst literacki, tj. przede wszystkim radziecka 
fantastyka, rzadko pojawia się w polu widzenia badacza 
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i najczęściej występuje jako wyliczanka nazwisk i dzieł. 
W pierwszych słowach wstępu, gdzie autor prezentuje 
niektóre ze swoich założeń, konstatuje on również po-
trzebę uwzględnienia tendencji rozwojowych gatunku 
uprawianego przez braci Strugackich – zarówno w li-
teraturze radzieckiej, jak i światowej (s. 10), postulatu 
tego jednak właściwie nie realizuje. Kajtoch ogarnia po-
bieżnie tendencje w radzieckiej science fiction lat pięć-
dziesiątych, a potem zwraca uwagę głównie na zmiany 
w polityce wydawniczej. Co prawda w ramach, jakie 
posiada jego monografia, w sposób znacząco bardziej 
wyczerpujący Kajtoch nie mógłby przedstawić tych pro-
blemów (a już zupełnie jest to niemożliwe w dysertacji 
filologicznej, gdzie przyjęte kryteria naukowości wyklu-
czają możliwość uznania czegoś za ogólnie znane i gdzie 
każde nowe spostrzeżenie pociąga za sobą, niczym ogon 
komety, długi ciąg objaśnień, cytatów i podawania źró-
deł), lecz jednak „miłośników science fiction” – wymie-
nionych na ostatniej stronie okładki tej książki jako jej 
adresaci – musi dziwić, że na międzynarodowe motywy 
SF, dające się zaobserwować w dziełach Strugackich, 
badacz wskazuje jedynie w rzadkich i najbardziej oczy-
wistych przypadkach; np. na Wellsa (i na specyficznie 
radziecki, także czerpiący z Wellsa, pamflet powieściowy 
Łagina) w przypadku „Drugiej inwazji Marsjan”. A oto 
np. Olaf Stapledon wymieniany jest tylko w kontekście 
mało istotnym (inteligentnych psów) i jego nazwisko nie 
pada przy omawianiu ważnego dla Strugackich motywu 
„nadczłowieka”, którego tłu międzynarodowemu Kajtoch 
poświęca zresztą zaledwie jedną uwagę. Simak paro-
krotnie pojawia się w pracy Kajtocha tylko dzięki temu, 
iż badacz wyczerpująco omawia przedmowę Strugackich 
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do rosyjskiego wydania „Z kwiecia powstaniesz”. Stru-
gaccy byli jednak bardzo dobrze zorientowani w między-
narodowym kontekście SF – w każdym razie dobrze znali 
pisarzy starszych i bardziej znanych – i nierzadko czynili 
do nich aluzje, jak np. wtedy, gdy w „Stażystach” przy-
wołali kopalnie w pasie planetoid293 jako model standar-
dowy prywatnej przedsiębiorczości.

Nieco bardziej obszernie omawia Kajtoch stan ra-
dzieckiej SF w okresie, gdy bracia Strugaccy rozpoczęli 
swą twórczość, przy czym koncentruje się na roli, jaką 
w stworzeniu gatunku odegrał Jefremow (którego wspo-
mina i później).

Ogólnie rzecz biorąc, nie istniały jednak bliskie zależ-
ności i związki pomiędzy Strugackimi a innymi autorami, 
których to związków można by się spodziewać, biorąc pod 
uwagę wiodącą pozycję Strugackich w radzieckiej SF; za-
pewne w rzeczy samej dużo ich nie było, po pierwsze dlate-
go, że szybko wyrośli oni ponad to środowisko, a po drugie 
dlatego, że w radzieckim SF lat siedemdziesiątych w ogóle 
nie istniało żadne środowisko literackie (w sensie społecz-
ności), a w latach osiemdziesiątych istniało ono w formie 
bardzo rozdrobnionej. Wyczerpujące przedstawienie istnie-
jących, mimo wszystko, relacji w tej dziedzinie przekroczy-
łoby ramy tematu, jaki sobie wyznaczył Kajtoch. W trzech 
jednak kwestiach mógłby on powiedzieć trochę więcej. 

1) W późnych latach pięćdziesiątych i wczesnych 
sześćdziesiątych jeszcze istniało coś takiego, jak kohe-
rentna grupa radzieckich autorów SF, w którą Strugaccy 
jeszcze wtedy w pełni się wpisywali; i nieco bardziej do-
kładniejsze zbadanie tego etapu rozwoju, który przeszli 

293 John Brunner przypominał zawsze swym kolegom, że za każdym ra-
zem, gdy powołują oni do życia prywatną kopalnię na planetoidzie, to 
składają tym samym deklarację polityczną [przypis E. Simona – W.K.].
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nie tylko Strugaccy, prowadziłoby, być może, do lepszego 
zrozumienia wyjściowych warunków ich twórczości. 

2) Z pewnością należałoby częściej wskazywać, nie 
omawiając tematu dogłębnie, na bezpośrednie i ukryte 
odniesienia do literatury spoza obszaru fantastyki, od 
których aż roi się w dziele Strugackich. 

3) Należałoby choć na marginesie wspomnieć o wpły-
wie Strugackich na radziecką SF, który stał się widocz-
ny o wiele wcześniej niż w latach dziewięćdziesiątych, 
nieuwzględnianych przez Kajtocha. Wpływ nie tylko że 
ukształtował całą nową generację autorów – można go 
też dostrzec w dorobku niektórych znanych rówieśników 
Strugackich (jak również u niektórych mniej szanowa-
nych pisarzy, w których twórczości odniesienia do dzieł 
Strugackich przypominają raczej rzucanie kalumnii).

Umieszczenie w centrum uwagi problematyki politycz-
nej, a więc utopii i krytyki społecznej, to samo przez się zro-
zumiałe podejście do twórczości Strugackich, tym bardziej, 
że pozwoliło ono na relatywnie obiektywne potraktowanie 
tematu, jak wymagała tego praca akademicka. Kajtoch 
przeważnie traktuje tę problematykę bardziej krytycznie 
i analitycznie niż Amusin, przy czym jego analiza jest (jeśli 
tylko założenia są stosowne) nadzwyczaj precyzyjna. Cza-
sem jednak chciałoby się życzyć Kajtochowi choć trochę 
tego zachwytu tematem, jaki czuje się u Amusina. Wówczas 
również może i ocena wczesnych dzieł Strugackich (tych 
wydanych do połowy lat sześćdziesiątych), której dokonał 
Kajtoch, miałaby jeszcze jeden wymiar. Co prawda wzrost 
poziomu literackiego dzieł Strugackich ściśle łączył się z co-
raz głębszym i bardziej krytycznym stosunkiem autorów 
do ideologii i praktyki państwa radzieckiego, jednak mimo 
wszystko wynikał niekoniecznie tylko z tej ścisłej przyczy-
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nowej zależności, widzianej z obserwacyjnego punktu Kaj-
tocha. Dzieła Strugackich przecież także odzwierciedlają 
nadzieje, iluzje, a przede wszystkim romantyczną atmosfe-
rę literatury początku lat sześćdziesiątych, istniejącą wów-
czas w tak wielu utworach SF, że można ją uznać za ogól-
nie uznany element tamtej tradycji294.

Także przy ocenie późniejszych dzieł Strugackich od 
czasu do czasu przebija u W. Kajtocha zawężone, nowocze-
sno–polityczne spojrzenie. Sądzę np., że Kajtoch, choć przy 
okazji zaskakująco oszczędnego omówienia „Miasta ska-
zanego” wymienił co prawda rozmaite modele socjologicz-
ne, to jednak zlekceważył elementy powieści rozwojowej 
– podstawowe dla specyfiki dzieła. Przecież socjologiczne 
koncepcje służyły w tej powieści nie tylko jako tło rozwo-
ju bohaterów, lecz również jako uzewnętrznione symbole 
wewnętrznego nastroju; same w sobie – rozumiane jako 
społeczne modele sensu stricto – miały one drugorzędne 
znaczenie, dawały może kilka wskazówek, ale nic więcej.

Na temat relatywnie wczesnej książki „Drapieżność 
naszego wieku” zgromadził Kajtoch całą masę trafnych 
uwag i nie ma sensu polemizować z jego oceną, że to 
mniej udane dzieło Strugackich. Nie do przyjęcia jest jed-
nak jeden jego argument. Uważa on „Drapieżność...” za 
pewną wizję absurdalną, niesłusznie podającą się za 

294 Recenzent skazany jest na tylko nieprecyzyjne wyobrażanie sobie, 
co by mógł napisać w tym wypadku, gdyby sam pisał. Wojciech Kajtoch 
jest o całe siedem lat młodszy ode mnie. Dziś nie gra to żadnej roli, czy 
jest się w wieku czterdziestu pięciu lat, czy ma się nieco ponad pięćdzie-
siąt. Lecz właśnie w wypadku recepcji wcześniejszych dzieł Strugackich 
może być zasadniczą różnicą, czy w 1968 roku miało się osiemnaście czy 
jedenaście lat. Ponadto Kajtoch, jako Polak, patrzył bodaj z większym dy-
stansem niż obywatel NRD na to, co działo się w Rosji. Czerwona Armia, 
choć nie sama, Niemcy w 1945 roku jednak wyzwoliła, a Polskę – jak 
wiadomo – zaczęła oswobadzać (i też nie sama) w 1939 roku, o czym 
Polacy nieprędko zapomną [przypis E. Simona – W.K.]. 
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antyutopię (s. 83). W dalszym miejscu książki (s. 182) 
nazywa ten utwór „niekonsekwentną, nieudaną parodią 
socjalno–technologicznej utopii nowego typu”, na którą to 
kategorię składają się wczesne, komunistyczne utopie 
Strugackich.

Żeby nie traktować „Drapieżności naszego wieku” 
jako realistycznej – ogólnie rzecz biorąc – i proroczej anty-
utopii, trzeba żyć w świecie innym niż ten, którego nadej-
ście przewidział Bradbury już w latach pięćdziesiątych, 
a który w 1963 roku opisał Herbert W. Franke w „Klatce 
orchidei” i w którym piszący te słowa żyje od 1990 roku 
– w świecie, gdzie co piąty uczeń klas starszych bierze 
narkotyki, a doskonalenie osobowości odbywa się za po-
mocą telewizji, skoków na bungee i morderstw z nudy. 
(Albo trzeba to wszystko uznać za pożądane).

Zdarzają się jeszcze sądy autora, z którymi się nie 
zgadzam lub też zgadzam się niezupełnie, lecz są te róż-
nice zapewne wynikiem odmienności indywidualnych 
punktów widzenia295. Mam jednak wrażenie, że Kajtoch 
skłania się ku wyższej ocenie tych dzieł Strugackich, któ-
re zawierają wyraźną (choć i z użyciem fantastycznych 
przenośni) krytykę ówczesnego systemu. Wyświadcza 
się jednak twórcom niedźwiedzią przysługę, sprowadza-
jąc ich twórczość tylko do odzwierciedlania (obojętnie jak 
rozumianego – jako propagowanie, krytykę lub odrzuce-
nie) komunizmu radzieckiego typu. Przecież w takim wy-
padku sens owych dzieł zanikłby razem z nim. 

Erik Simon296

295 Np. „Koniec akcji „Arka”” oceniam wyżej niż Kajtoch – a nawet wyżej 
niż sami Strugaccy. Podzielam zdanie Kajtocha, że książkę tę można po-
stawić obok „Dalekiej Tęczy”, ale nie uważam jej za proste powtarzanie 
się [przypis E. Simona – W.K.].
296 Podany tu tekst tłumaczyła z niemieckiego Urszula Poprawska.
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III. Pierwsza polemika

Książka Brat’ja Strugackije. Oczerk tworczestwa. Pie-
riewod s polskogo Władimira Borisowa została opubliko-
wana w 2003 roku, od razu w dwóch wydaniach297. Tym 
razem nie było zaskoczenia, gdyż Borisow koresponden-
cyjnie ustalał ze mną szczegóły oraz otrzymałem tekst 
do weryfikacji. Zarówno ukazanie się pozycji, jak i to, że 
ukazała się w ostatnim tomie „Dzieł zebranych” pisarzy 
odebrałem jako dowód uznania. Później z prywatnej kore-
spondencji z redaktorką dowiedziałem się, że nie obeszło 
się tu bez akceptacji Borisa Strugackiego, który zresztą 
o tym, że moją książkę ceni, mówił też publicznie298. 

Pełen zapału zaangażowałem się w prace „Ludienów”299. 
Przyszło mi także przez prawie dwa lata prowadzić zawzięte 
polemiki ze znawcami tematu. Pierwszy do ataku przystą-
pił Leonid Rudman300. Cytuję w moim tłumaczeniu z języka 
rosyjskiego.

297 W: Svetlana Bondarenko [red.]: Arkadij Strugackij, Boris Strugackij: 
Sobranie sočinenij w odinadcati tomach, Tom dvenadcatyj, dopolnitel’nyj, 
Doneck 2003, Izdatel’stvo Stalker, s. 671, tu: s. 409–670 [ISBN 966–696–
215–2; ISBN 966–696–004–4] oraz w: Svetlana Bondarenko [red.]: Arkadij 
Strugackij, Boris Strugackij: Bessil’nye mira sego, Sbornik, Doneck 2003, 
Izdatiel’stwo Stalker, s. 671, seria: „Miry brat’ev Strugackich” [ISBN 966–
696–368–X], tu s: 409–670.
298 Zob. Wojciech Sedeńko, Wywiad z Borysem Strugackim [http://
www.sedenko.pl/2011/01/19/wywiad–z–borysem–strugackim–2002/; 
20.01.2015] , chodzi o słowa Borisa Strugackiego: Co do „etapów” naszej 
twórczości, to lepiej by było zapytać, na przykład, Wojciecha Kajtocha, 
który dawno temu wszystko porozkładał na odpowiednich półkach i zro-
bił to elegancko i w dobrym guście.
299 Zob. W. Kajtoch Z moich strugackianów, w: W. Kajtoch: Szkice o fan-
tastyce, wyd. „Solaris”, Stawiguda 2015, s. 220, tu s. 183–194, oraz kolej-
ne teksty z niniejszego „Dodatku”.
300 Ur 1951, programista i matematyk, mieszka w nowojorskim Brooklynie, 
zajmuje się m.in. tworzeniem krzyżówek opartych na realiach dzieł Strugackich.



460 Wojciech Kajtoch

A. Leonid Rudman: „Uwagi do: Wojciech Kajtoch 
Bracia Strugaccy (zarys twórczości)”

Oczywiście Borisow ma rację mówiąc, że Kaj-
toch w porównaniu z innymi badaczami Strugackich 
o wiele lepiej się prezentuje – rzeczywiście to nie Wa-
sia jakiś – lecz niemniej ma sens zatrzymanie się na 
tych momentach, w których – w każdym razie ja – się 
z nim nie zgadzam. Przede wszystkim mam na myśli 
ogólny ton, w jakim mówi on o Strugackich; ton jest 
jednak delikatną sprawą... a zresztą powrócę jesz-
cze do tego. A na razie o tym, jak Kajtoch relacjonuje 
treść dzieł.

* „Drapieżność naszego wieku” – 1 
Oto cytat z Kajtocha: „Świat, w którym znalazł się 

pięćdziesięcioletni Żylin (...) jest szczególnie urządzonym 
państewkiem na terenie starszego o ćwierćwiecze świata 
„Stażystów” (W.K.: Bracia Strugaccy..., s. 87 – ten i dal-
sze cytaty za wydaniem polskim, Kraków 1993).

A oto cytat z „Drapieżności naszego...”: „Chcecie 
uczciwie? – powiedział nagle Amad. – Chcę – odpowie-
działem. Lat czterdzieści przeżyłem na świecie, lecz nie 
nauczyłem się uprzejmie unikać odpowiedzi na to nie-
przyjemne pytanie”.

A więc ile lat ma Żylin? Przecież nie mógł zestarzeć 
się o ćwierćwiecze od czasu „Stażystów”. Miał wtedy, 
zdaje się, piętnaście lat?

* „Poniedziałek zaczyna się w sobotę” – 1
Cytat: „«Historie» opowiadają o tym, jak Priwałow roz-

poczynał pracę w Instytucie, jak na sylwestrowym dyżurze 
był świadkiem ważnego eksperymentu, jak z kolegami do-
konali odkrycia” (s. 99).
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Znaczy się, wylęgnięcie się stwora Wybiegajły to waż-
ne odkrycie; w najwyższym stopniu – moim zdaniem – jaw-
nie parodystyczny opis odkrywania „tajemnicy Fotonka” 
to też odkrycie. Niech jeszcze powie – „naukowe odkrycie”. 
A jeżeli nawet, to nie Priwałowa z kolegami, a Janusa!

* „Poniedziałek zaczyna się w sobotę” – 2
Modesta Matwiejewicza Kamieniojada nazywa się dy-

rektorem administracyjnym. Oto cytat: „Wdzięcznym przed-
miotem ośmieszania była biurokracja – Instytut wszak miał 
administracyjnego dyrektora, tępaka, formalistę i despotę 
Modesta Matwiejewicza Kamieniojada. – i na dodatek mie-
ścił się w zapadłym, rejonowym miasteczku” (s. 99).

A przecież Modest Matwiejewicz był zastępcą dyrek-
tora ds. administracyjno–gospodarczych, a to duuuża 
różnica! W tymże cytacie Sołowiec nazwany jest rejo-
nowym miasteczkiem. A przecież to nigdzie nie jest po-
wiedziane; wspominany przewodniczący rejonowej rady 
mógł pracować nie w Sołowcu. 

* „Poniedziałek zaczyna się w sobotę” – 3
Trochę dalej: „INBADCZAM znajdował się w So-

łowcu. Miejscowość miała nazwę wziętą z folkloru, lecz 
jednocześnie była rosyjskim miasteczkiem Anno Domini 
1960” (s. 101).

Przecież to jasne, że nie 1960, a 1962! Mogę udowod-
nić, że właśnie 1962, gdyż monetę wybito w 1961, więc 
akcja w 1960 żadnym sposobem nie może mieć miejsca.

* „Ślimak na zboczu” – 1
Oto cytat z Kajtocha: „To miasteczko naukowców i ad-

ministracji. Ale równocześnie to pełen więźniów i strzela-
jących bez ostrzeżenia strażników obóz pracy” (s. 102).

O uwięzieniu wspomina się w „Ślimaku na zboczu” 
tylko w historii życia szofera Tuzika – z niczego nie wyni-
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ka, ze obóz, w którym siedział, znajduje się w Zarządzie. 
O żadnym „obozie pracy” w „Ślimaku...” się nie wspomina. 
A co do „strzelania bez ostrzeżenia”, to także cytat nie ze 
„Ślimaka...”, a raczej z folkloru („Krok w lewo, krok w pra-
wo uznaje się za ucieczkę, konwój strzela bez ostrzeżenia”).

* „Ślimak na zboczu” – 2
Oto cytat z Kajtocha: „Jest rozkaz szukać, a zobacze-

nie «ściśle tajnej» maszyny grozi zsyłką” (102). 
A oto cytat ze „Ślimaka...”: „Przecież jeśli nawet koń-

cem oka zobaczysz, to koniec. Albo zrobią z ciebie inży-
niera, albo pogonią gdzieś w las, do dalekiej bazy, żebyś 
grzyby sortował i – Boże broń – się nie wygadał”. Pod 
pojęciem zsyłki rozumie się coś całkiem inaczej niż to, co 
groziło tym, którzy zobaczyli „maszynę”.

* „Pora deszczów” – 1
Oto cytat z Kajtocha: „Kraj ma za sobą wojnę (z hi-

tlerowskimi Niemcami!) o następującym przebiegu: kata-
strofalna klęska przestarzałej, za to nasyconej politycz-
ną żandarmerią armii, częściowa okupacja, wyzwolenie 
się i zwycięstwo. To historia jak gdyby ZSRR – ale potem 
wojna zmieniła się w domową” [s. 106]. – Ciekawe, gdzie 
on w „PD” zdołał się dopatrzyć, że „wojna zmieniła się 
w domową”, a także skąd wziął, że „zabronione są dzie-
ła Spenglera”.

 * „Przenicowany świat” – 1
Cytat z Kajtocha: „Przygody Maksyma Rościsławskie-

go były pasjonujące (...) Maksym stracił statek i wyposa-
żenie, trafił do swego rodzaju ośrodka psychiatrycznego, 
później, zaprzyjaźniwszy się z kapralem Legionu (wojsk 
do zadań specjalnych, podpory nieznanej dyktatury Nie-
znanych Ojców), wstępuje w szeregi i bierze udział w ak-
cjach przeciwko opozycji «wyrodków»...” (s. 109).
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Nie był to żaden „ośrodek psychiatryczny” a po pro-
stu telewizyjny. Z kapralem Legionu Mak oczywiście się 
poznał, ale nie po pobycie u Behemota, a przedtem. Czy 
można nazwać Legion „wojskami do zadań specjalnych” 
– wątpię, gdyż, jak o tym było wprost powiedziane to 
żandarmeria, a zadania specjalne były skierowane nie 
tylko przeciw opozycji (podziemiu), lecz także przeciwko 
wyrodkom „niewiedzącym o istnieniu elity”.

Ciąg dalszy cytatu: „«Niedokładnie» rozstrzelany za 
odmowę przeprowadzenia egzekucji trafia do terrorystycz-
nego podziemia, wysadza tzw. wieże OBP. Aresztowany, 
skazany na obóz pracy. Ucieka, wędruje po pełnych mu-
tantów puszczach i pustyniach, znów aresztowany, pod-
czas atomowej wojny walczy w karnej kompanii. Następnie 
wraca do stolicy, podejmuje pracę w rządowym instytucie 
i równocześnie półlegalną działalność opozycyjną” (s. 109). 
– Rozstrzelano Maka dokładnie, a że z kontrolnym wystrza-
łem rotmistrz (czy też, lepiej powiedzieć, lejtnant – Kajtoch 
widocznie streszcza wersję czasopiśmienną z 69 roku) się 
poszkapił, to się zgadza. Lecz jednak taka „mała niedo-
kładność” stwarza u czytelnika książki (a to właśnie dla 
niego przeznaczonej jest to streszczenie, prawda?), moim 
zdaniem, mocno nieadekwatny obraz. Dalej: Mak nie został 
„znów aresztowany”, a „poddał się patrolowi i został skie-
rowany do swojej roty”. Następnie: nazywając opozycyjną 
działalność Maka „półlegalną”, autor widocznie ma na my-
śli, że wiedział o niej Prokurator generalny? Wydaje mi się, 
że ten termin nie oddaje istoty sprawy.

* „Bajka o Trójce” – 1
Charakterystyczne przejęzyczenie: u autora „Chle-

bowwodow... wszędzie się puszył i przykupywał” (s. 114), 
u Strugackich „wszędzie się puszył i chapał”.
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* „Bajka o Trójce” – 2
„Numery «Angary». z «Baśnią...». nie były oficjalnie 

dostępne. Tytułu nie wymieniano w bibliografiach i ka-
talogach” (s. 116).

Informacja nieprawdziwa. Niejednokrotnie pożyczałem 
wspomniane numery w wypożyczalni kujbyszewskiej re-
jonowej biblioteki, w której katalogu one były. (Później, co 
prawda, jakaś świnia „Bajkę o Trójce” stamtąd wydarła, 
ale na szczęście już ją zdążyłem przepisać na maszynie). 

* „Przyjaciel z piekła” – 1
Cytat z Kajtocha: „Śmiertelnie ranny, dwudziestolet-

ni fanatyk, kapral Gag «porwany». zostaje na kosmolot, 
wyleczony i dostawiony na Ziemię, gdzie półprywatnie 
opiekuje się nim wyższy funkcjonariusz Bezpieczeństwa 
Galaktycznego, Korniej” (s.135).

Informacji o tym, że Gag ma 20 lat w „Przyjacielu...” 
nie ma. Tak samo jak i wzmianki o Bezpieczeństwie...

I jeszcze cytat: „Ostatnie sceny ukazują, jak w du-
szy Gaga – profesjonalnego mordercy, budzą się dotąd 
kompletnie jej obce pierwiastki humanizmu” (s. 136). – 
Osobiście nie wydaje mi się, żeby ostatnie sceny to rze-
czywiście pokazywały.

* „Koniec akcji „Arka”„ – 1
Cytat z Kajtocha: „Czas akcji «Końca...». można do-

kładnie określić: jest 2245 rok” (s. 136). – Sądzę, że z ta-
kim datowaniem nie zgodziłby się po prostu nikt z tych, 
którzy zajmowali się chronologią świata „Południa”. Jeśli 
założyć, że Majka ma około 20 lat (Popow mówi, że to 
jego rówieśniczka, a on ma 20) i że ma trzy lata mniej 
niż Abałkin, to znaczy że się urodziła w 1141 roku (albo 
może w końcu 1140) i że projekt „Arka” można datować 
na lata 2160/61. Ponadto o tym, że nie jest to 2245 rok 
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(ani nie 2145), łatwo się dowiedzieć z tekstu powieści: 
„Projekt «Arka» – czytałem – ER2, informacja od Wander-
huze dla Komowa. Odnaleziony przez Was statek o nu-
merze rejestracyjnym takim a takim, jest to ekspedycyjny 
gwiazdolot «Pielgrzym», port macierzysty Deimos, który 
wyleciał 2 stycznia 144 roku na swobodne poszukiwa-
nia w sektorze C. Ostatnia wiadomość odebrana 6 maja 
148 roku z rejonu «Cień». Załoga: Siemienowa Maria–Lu-
iza i Siemienow Aleksander Pawłowicz, a od 21 czerwca 
147 roku pasażer: Siemienow Pierr Aleksandrowicz. Ar-
chiwum «Pielgrzyma»”. A zatem w 2160 roku malec ma 
13 lat, co niezbyt się różni od oceny jego wieku według 
Popowa (12 lat).

* „Piknik na skraju drogi” – 1
„Stalker (ang. ′tropiciel’)”(s. 141) – Tylko bardzo „na-

ciągając”, można przypisać czasownikowi „to stalk” zna-
czenie „śledzić”, a już oczywistym jest, że do działalności 
stalkerów w powieści to nie pasuje. Kajtoch przytacza cy-
tat „Zapytajcie mnie, na czym polega wielkość człowieka? 
(...) że zamierza przetrwać również w przyszłości”, przypi-
sując go Pillmanowi, podczas gdy Walentyn tylko cytował 
jakieś (niepodane) źródło; tym samym poglądy tej postaci 
zostały w streszczeniu mocno zniekształcone. (...) 

* „Fale tłumią wiatr” – 1
Cytat z Kajtocha: „A jak zareaguje, zetknąwszy się 

z nimi «twarzą w twarz» Gienadij Komow, orędownik 
«wertykalnego postępu», mającego prowadzić ku rewolu-
cyjnej, jakościowej, skokowej przemianie gatunku homo 
sapiens? – Przestraszy się i zażąda represji” (s.169). 
Osobiście zupełnie nie rozumiem, gdzie autor wyczytał, 
że Gienadij Juriewicz zażądał represji. Kiedy? Jakich? 
I wobec kogo?
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* „Na miliard lat przed końcem świata” – 1
Cytat z Kajtocha: „Wkrótce okaże się, że toż samo 

przytrafiło się znajomym i przyjaciołom astronoma: biolo-
gowi Walentinowi Weingartenowi, elektronikowi Zacha-
rowi Gubarowi, socjologowi Władlenowi Głuchowowi, 
matematykowi Filipowi Wieczerowskiemu” (s. 173) – 
Bardzo dziwi zaliczenie Gubaria i Głuchowa do „przyja-
ciół i znajomych”.

* „Kulawy los” – 1
„I oto w czasie któregoś ze styczniowych tygodni 

197... lub 198... roku” (s. 179). – 1982 jak sądzę. Ale to 
tak, przy okazji, to nie pretensja do autora.

* „Kulawy los” – 2
A oto – pretensja. Cytat z Kajtocha: „... zaczepi go 

w barze wysoki, garbaty młodzieniec z długimi, jasnymi 
włosami i zaproponuje na sprzedaż partyturę trąb Sądu 
Ostatecznego” (s. 179). „Perła” – to nie bar.

* „Niedoskonali” – 1
Cytat z Kajtocha: „Żądny naukowego sukcesu astro-

nom Manochin zgodził się mianowicie służyć szatanowi, 
który w poszukiwaniu «ludzi wiedzących, po co żyją na 
świecie», «ludzi z dużej litery», odwiedził Związek Radziec-
ki i w tajemniczym mieszkaniu gości co potworniejsze 
egzemplarze fanatyków” (s.188). – To, że Demiurg to nie 
Szatan, jest kwestią na tyle znaną, że specjalista od Stru-
gackich powinien wiedzieć o istnieniu takiego poglądu.

* „Niedoskonali” – 2
Cytat z Kajtocha: „Państwo rozbite na szereg spo-

łeczności lokalnych, w pełni samorządnych...” [s.189].
Nie pojmuję, skąd autor to zaczerpnął, ja osobiście 

nie mogę tego w tekście zobaczyć. Mam wrażenie, że 
ustrój ZSRR w „Niedoskonałych” jest taki, jak w latach 
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osiemdziesiątych (to że „wybory” stały się wyborami, 
a przewodniczący komitetu miejskiego został przemia-
nowany na mera, nie tworzy „społeczności lokalnych” 
– sam termin także jest niezrozumiały). A przy okazji: ko-
mitet miejski nie jest tu przemianowany na merię.

* „Niedoskonali” – 3
Cytat z Kajtocha: „W swojej powieści Strugaccy nie 

tylko rozliczali się więc ze współczesnymi i krytykowali 
pewien «sposób na życie». Prezentowali również historię, 
której morał po raz kolejny w ich prozie dowodził wyż-
szości socjotechniki nad żywiołowym rozwojem, przeko-
nywał, że «świadomość określa byt» (a nie na odwrót), 
że ludzi – nim da się im wolność – trzeba wychować” 
(s.190). – Nie będę się spierał z autorem (choć się z nim 
nie zgadzam). Ja tylko pragnę zauważyć, że on swoje 
myśli podaje jako myśli Strugackich, nie zastrzegając na-
wet, że to jego zdanie (tzn. ON sądzi, że ONI tak myślą). 
Nie mówię już o kwestii uzasadnienia na podstawie ana-
lizy tekstu. (...)

* „Żydzi miasta Petersburga”.
Cytat z Kajtocha: „Zarządzenia jednak zostaną od-

wołane, a jednocześnie pokolenie dwudziestolatków 
pokaże, że ono nie jest niewolnictwem zakażone. Jego 
przedstawiciele pobiją roznoszącego zawiadomienia 
urzędnika – pokażą władzy, że nie jest bezkarna” (s.191). 
– Moim zdaniem pobicie „człowieka w czerni” akurat po-
kazuje, że „młode pokolenie” zarażone jest wadami no-
wych czasów; a „władzom” to ono niczego nie pokazuje. 
Jeśli Siergiej i Artur by uważali, że władze się dowiedzą 
o ich postępku, to – jak sądzę – nie zaczęliby go bić.

Zauważę, że przywołane powyżej przykłady bynaj-
mniej nie wyczerpują wszystkich przypadków mojej nie-
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zgody z autorem, na przykład takich, kiedy nazywa on 
Apollona „antybohaterem”, a ja nie byłbym skłonny roz-
patrywać go tak prostolinijnie; albo gdy uważa, że „Ba-
niew jest estetycznie – postacią typową” – zupełnie nie 
wiem, co ma na myśli; albo gdy twierdzi, że „mokrzaki, 
to nowy, potężny gatunek człowieka” i że one „żywią się 
czytaniem książek”.

Starałem się (może mi się nie udało) ograniczyć tylko 
do tych wypadków, które można nazwać „błędami rze-
czowymi”, przy czym nie jestem zbyt pewny, że wyłowi-
łem wszystkie.

Chciałem także przytoczyć cytaty, które – moim zda-
niem! – świadczą o tym, że autor niekiedy mówi o Stru-
gackich w tonie niestosownym. Ale się rozmyśliłem. 
Ostatecznie nie ma co skazywać go na rózgi i całowa-
nie pantofla za nieentuzjastyczny sposób myślenia. Tym 
bardziej, że przeczytawszy szkic po raz trzeci, dosze-
dłem do wniosku, że jednak warto go było przeczytać. 
I tym pozytywnym akcentem pozwolę sobie podziękować 
za uwagę.

Leonid Rudman
28 sierpnia 2003
„Poniedielnik” 23 – 5 stycznia 2004

B. Moja odpowiedź

Dziękuję za przesłanie uwag Rudmana. Oczywiście, 
zakończenie podoba mi się z nich najbardziej, ale i całą 
resztę przeczytałem z ciekawością. Nie odpowiem teraz 
na wszystkie – muszę znaleźć wolną chwilę, a przede 
wszystkim przydałoby się, aby mi Swietłana Bonda-
rienko przesłała obiecanych 11 tomów dzieł (abym mógł 
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odpowiadać na podstawie tekstów kanonicznych, a nie 
wydań przypadkowych i własnej pamięci). Niemniej od 
razu sygnalizuję, że uwagi te można – moim zdaniem – 
podzielić na 5 grup. 

Po pierwsze – część z nich dotyczy nieporozumień 
typu językowego. Np. w języku polskim, kiedy mówimy 
„dwudziestolatek” lub „czterdziestolatek” – to niekiedy 
(czasem, nie zawsze) mamy na myśli ludzi, którzy mają 
około 20 lub około 40 lat. Tzw. „okrągłe” daty też ozna-
cza się (używając identycznych słów) w sposób albo do-
kładny, albo przybliżony. Np. mówiąc Anno Domini 1960 
– można mieć na myśli zarówno dokładnie rok 1960 albo 
– początek lat sześćdziesiątych.

Po drugie – za niektóre moje twierdzenia jednak dał-
bym się zabić. Jeżeli „mokrzaki” nie żywią się czyta-
niem, to dlaczego o jednym z nich mówi się: „Durnie nie 
dali mu książek i umarł z głodu...” (cytuję z pamięci). 
Dziwię się także, że Rudman nie dostrzegł np., że cy-
towane moje streszczenie „Poniedziałku....” nie jest na 
„serio”, a tylko ma dowieść, że „Poniedziałek...” jest pa-
rodią fantastyki „bliskiego celownika”. Gdyby surowy 
krytyk zacytował jeszcze ze dwa zdania, to by rzecz 
stała się jasna.

Po trzecie – niejednakowo rozumiemy pewne termi-
ny. Jeśli piszę, że Baniew jest „postacią typową”, to mam 
na myśli, że jest skonstruowany jak postać powieści re-
alistycznej. Część swych cech zawdzięcza temu, że jest 
„typowym, niepokornym inteligentem”.

Po czwarte – nad niektórymi uwagami muszę się za-
stanowić. No... np. kwestia Demiurga. Odebrałem go jako 
wcielenie Szatana, gdyż jego sługa Agasfer Łukicz „sku-
puje” dusze w zamian za spełnianie życzeń, a w tradycji 
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religijnej, w której się wychowywałem, takie działania 
są uważane za swoiste dla diabłów. Prócz tego Demiurg 
swoim zachowaniem, sposobem rozmowy itd. absolutnie 
nie przypominał mi Chrystusa znanego z Ewangelii, a na 
dodatek, jako jedna z Osób Trójcy Świętej jest On wszak 
także Bogiem, a Boga można jedynie prosić o chleb co-
dzienny, odpuszczenie win i spełnienie się Jego woli 
(patrz modlitwa „Ojcze nasz...”). W każdym razie można 
się najwyżej do Chrystusa modlić – a nie z Nim się tar-
gować, prosić go o spełnienie dziwacznych (choć nawet 
i gorących) próśb. 

Ponieważ jednak pretensje o złe odczytanie „Niedo-
skonałych.” się powtarzają, nie wykluczam, że nie mia-
łem racji. Cóż – łatwo pomylić dwa przeciwieństwa, jak 
np. liczbę „1” i „–1”, zwłaszcza w tak delikatnej materii. 
Trzeba będzie powrócić do tego tekstu...

Po piąte – niektóre uwagi zarzucają błędną inter-
pretację. Za swoje interpretacje odpowiadam i mogę 
przytoczyć dowody (np. w zakończeniu „Żydów miasta 
Petersburga” roznosiciel zawiadomień został – moim 
zdaniem – pobity jednak jako przedstawiciel władzy. 
Wszak w jednej z poprzednich scen przedstawiciele 
młodzieży wyraźnie zapowiadali (bodaj z rewolwe-
rem w ręku, jeśli dobrze pamiętam), że gotowi są dać 
sługom władzy silny odpór... Niemniej nie odrzucam 
i możliwości innych interpretacji, gdyż te – jak wiado-
mo – mogą być rozmaite...

W sumie – w wolnej chwili powrócę do tematu i od-
powiem na każdą uwagę. Póki co, odpowiadam „na go-
rąco”, a przede wszystkim dziękuję za uważną, trzykrot-
ną lekturę. I jeszcze jedno. Miewam co prawda niekiedy 
w stosunku do dzieł Strugackich uwagi krytyczne – ale 
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nie ma mowy o jakimkolwiek lekceważeniu. Jeśli czemuś 
(komuś) poświęciło się w sumie ok. 5 lat życia (mowa 
o czynnościach intensywnych, zawodowych, a nie – 
o hobby kultywowanym w czasie wolnym), to ma się do 
tego czegoś (kogoś) bardzo wiele szacunku.

Wojciech Kajtoch
„Poniedielnik” 24 – 12 stycznia 2004

C. Zakończenie polemiki z Leonidem Rudmanem

Leonid Rudman: Szanowny panie Kajtoch! Proszę 
pozwolić, bym rzekł kilka słów na temat Pańskich odpo-
wiedzi na moje uwagi. Ze względu na powstałą w rezul-
tacie intensywną, elektroniczną korespondencję, imitują-
cą styl rozmowy, będzie mi wygodnie to zrobić, jak gdyby 
odpowiadając na Pański list, cytaty z którego będą, jak 
jest to przyjęte, poprzedzone znakami „>”.

Wojciech Kajtoch: Witam Panie Leonidzie – z przy-
jemnością kontynuować będę naszą wymianę poglądów. 
Przyjmuję zasady, które Pan proponuje.

L.R.: Chciałbym poprzedzić moje komentarze na-
stępującą uwagą: wszystkie wypowiedziane niżej moje 
sądy – pomimo ich „kategorycznej” formy – to nic innego, 
jak tylko moje osobiste zdanie, które, oczywiście, może 
być błędne, a już na pewno może nie zgadzać się ze zda-
niem Pana; w ogóle nie pretenduję do wypowiadania 
„prawdy ostatecznej”. To znaczy – obiektywnej. Subiek-
tywnie natomiast wiele z tych uwag jest prawdą. Mam 
na myśli te wypadki, kiedy ja i Pan różnimy się w ujęciu 
tych lub innych problemów – na przykład, w Pana kla-
syfikacji uwag piątej grupy – ale nie tylko. Tak oto, gdy 
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mowa o rozumieniu, interpretacji tej lub innej postaci, wy-
darzenia, wątku itd. – istnienie innego, innego niż Pański 
– poglądu już dowodzi, że inne interpretacje są możliwe. 
I tylko to.

W.K.: Cóż, ja także nie uważam się za nieomylne-
go. Uprawiając naukę, można źle odczytać źródła, źle 
dobrać do nich metodologię, zastosować ją niekonse-
kwentnie, itd. Można również niezbyt szczęśliwie dzieło 
zinterpretować. Zresztą w ogóle każde dzieło dopuszcza 
wielość interpretacji słusznych (tak przynajmniej uważa 
Roman Ingarden, na którego filozofii się wychowałem). 
Co jednak nie przeszkadza temu, że są także interpre-
tacje niesłuszne, bo przeczące tekstowi dzieła, naszej 
wiedzy o epoce, w której dzieło powstało, i o całości 
twórczości pisarzy.

Z drugiej strony uważam naszą dyskusję za poży-
teczną jeszcze z jednego powodu. Moja książka napisana 
była parę lat temu i dla polskiego czytelnika. Stąd też 
bardzo się cieszę, że dyskusja z Panem (i z innymi opo-
nentami) daje mi możliwość lepszego, dokładniejszego 
wytłumaczenia, o co chodziło mi w danych fragmentach 
pracy, co chciałem w nich zawrzeć.

L.R.: > „...przydałoby się, aby mi Swietłana Bonda-
rienko przesłała obiecanych 11 tomów dzieł”.

Możliwe że Pan tego nie wie, ale „kanoniczne teksty” 
są dostępne na stronie Strugackich w Internecie, pod ad-
resem http://www.rusf.ru/abs/ (trzeba kliknąć na na-
pis „Książki” na lewym marginesie.

W.K.: Jak mówią słowa pewnej piosenki: „Taki głu-
pi to ja już nie jestem...”. Na stronie ABS bywam często 
od jakiegoś roku (tj. odkąd mam stałe łącze internetowe). 
Problem leży w tym, że nie mogę otwierać większych pli-
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ków pisanych cyrylicą tak, aby zapisać je na dysk. Nie 
mogę również nic po rosyjsku wpisać do wyszukiwarki. 
W tej sytuacji muszę poczekać na możliwość wertowania 
tradycyjnie utrwalonych tekstów.

L.R.: > „...Po pierwsze – część z nich dotyczy niepo-
rozumień typu językowego”.

Oczywiście są to nieporozumienia. Sądzę jednak, 
że należałoby ich uniknąć, zmieniwszy przekład, gdyż 
w języku rosyjskim „miasteczko 1960 roku od Narodzin 
Chrystusa” i „miasteczko początku lat sześćdziesiątych” 
– brzmią zupełnie różnie.

W.K.: Zgadzam się, ale już się stało, a przy tym zgo-
dzi się Pan, że szkoda powstała nie tak wielka.

L.R.: Znowuż: „czterdziestoletni” i „pięćdziesięciolet-
ni” to najzupełniej różne kategorie wiekowe.

W.K.: Tu gorzej (może pomyliłem się w obliczeniach?). 
Ale chyba najważniejsze dla interpretacji utworu jest, że 
Żylin – to w „Drapieżnności naszego wieku” człowiek 
dojrzały. No a różnica pod względem dojrzałości między 
czterdziesto– a pięćdziesięciolatkiem nie jest duża.

L.R.: > „Jeżeli mokrzaki nie żywią się czytaniem – to 
dlaczego o jednym z nich się mówi «Durnie nie dali mu 
książek i umarł z głodu... » (cytuję z pamięci)”.

„To durnie. Nie dawali mu czytać i umarł z głodu” – 
to nie z pamięci, ale skopiowane z elektronicznego tekstu. 

To jest właśnie ten przypadek, kiedy będę mówić 
subiektywną prawdę. Jest dla mnie jasne, że „umarł 
z głodu” w tym cytacie ma takiż sens, jak w wyraże-
niach „głód duchowy” lub „duchowy pokarm”. Oczywi-
ście cytat ten dowodzi, że „pokarm duchowy” (czyta-
nie) jest dla mokrzaków niemniej ważny, niż pokarm 
cielesny.
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Przy czym, powiedziane jest to przez Golema, który – 
jak wiadomo – kłamał, zaciemniał i przesadzał. 

I także – powinienem się usprawiedliwić – wyrazi-
łem się trochę niejasno. Oczywiście wiedziałem, że Pan 
ma na myśli ten cytat, tylko dla mnie było najzupełniej 
jasne, że taka interpretacja jest niesłuszna.

W.K.: Póki co, pozostaję jednak przy swoim zdaniu. 
Wydaje mi się, że tę informację należy rozumieć dosłow-
nie, a to dlatego, że Strugaccy eksperymentowali wówczas 
z konwencjami fantastyki i elementy baśni miały prawo 
zaistnienia w ich dziełach, nawet tych bardziej przypomi-
nających (pod względem gatunku) utopię, antyutopię czy 
SF. A „człowiek żywiący się czytaniem” to właśnie taki 
element bajeczny, jeśli rozumieć rzecz dosłownie.

L.R.: > „Dziwię się także, że Rudman nie dostrzegł 
np., że cytowane moje streszczenie «Poniedziałku....» nie 
jest na serio”.

A co właściwie Pana dziwi? Moim zdaniem, Pana 
streszczenia nie sposób odczytać jako parodiującego. Co 
za tym więc idzie – to jeszcze jedna prawda subiektyw-
na – próba pokazania, że „Poniedziałek...” jest parodią 
fantastyki „bliskiego celownika”, Panu nie wyszła. A tak 
a propos: traktowanie „Poniedziałku” jako tylko (lub 
przede wszystkim) parodii wydaje mi się zbyt prostolinij-
ne (choć zaprzeczanie obecności w nim parodii – byłoby 
śmieszne). W związku z tym w pełni przyłączam się do 
poglądu Władimira Diakonowa, wyrażonego w numerze 
24 „Poniedielnika”.

W.K.: Zacytujmy wobec tego uwagę Władimira Dia-
konowa:

„«Poniedziałek...» przede wszystkim był kpiną z «re-
alistycznego» rozumienia fantastyki i parodią utworu «bli-
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skiego celownika» («na granicy możliwego») w jego odmia-
nie poświęconej nauce” [W.K.: „Bracia Strugaccy”, s. 99].

Przede wszystkim? Nie. A raczej całkiem nie. „Ponie-
działek...” to przede wszystkim „wewnętrzna utopia”, 
nadzieja na pojawienie się nowego, masowego człowie-
ka – uczonego, „maga”. Tak, tak – powiedzmy – wszyst-
ko będzie identycznie jak w środowisku naukowym. 
I następuje zademonstrowanie tego środowiska „od we-
wnątrz”. Po drugie, to otwarta satyra na resztki stalinow-
skiej pseudonauki i – niezależnie – na administrowanie 
nauką w ogóle. Po trzecie, to satyryczne dzieło, ocean 
czystego humoru. I tylko, być może, gdzieś na czwartym 
miejscu – to kpina i parodia... („Poniedziałek zaczyna się 
w sobotę” jest samoistny, a parodia – zawsze wtórna...) 
(„Poniedielnik” nr 24).

Widzę w niej podkreślenie, że „Poniedziałek...” 
miał dwie strony: dawał pozytywną wizję „człowieka 
nauki”, a ponadto był dziełem walczącym. Rzeczywi-
ście w swojej interpretacji zwróciłem uwagę przede 
wszystkim na te drugie, walczące oblicze „Poniedział-
ku...”, nie doceniając zarówno uniwersalnego komizmu 
w nim zawartego (także polscy recenzenci zarzucali mi, 
że trochę „ślepy” jestem, jeśli o humorystyczne walory 
dzieł Strugackich chodzi301), jak i pozytywnej wizji na-
ukowca. Ale chyba i moja interpretacja nie była błęd-
ną, bo przecież Strugaccy w okresie pisania (i nie tylko 
wtedy) „Poniedziałku...” byli pisarzami walczącymi: 
i ze złem społecznym, które ich otaczało, i z bezna-
dziejnie schematycznym rozumieniem fantastyki, wte-
dy się utrzymującym (zwłaszcza w kręgach krytyków). 

301 Danuta Ulicka, Za co kochamy braci Strugackich, „Nowe Książki” 
1993/10, s. 74–75.
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Cóż, „Poniedziałek...” to bezwzględnie dzieło bardzo 
bogate. Zauważyłem w nim przede wszystkim to, co 
mogłem zauważyć jako Polak piszący o Strugackich 
w drugiej połowie lat osiemdziesiątych, kiedy polityka 
mocno zaprzątała mój umysł – i jako literaturoznawca, 
wyczulony na literackie dyskusje i aluzje. Gdybym był 
rosyjskim naukowcem nie–filologiem, to skupiłbym się 
na czymś innym. W sumie uważam uwagę Diakono-
wa za uzasadnioną, ale przecież jego interpretacja nie 
przeszkadza moim wywodom. Uzupełnia je, a nie jest 
z nimi sprzeczna.

L.R.: > „Po trzecie – niejednakowo rozumiemy pewne 
terminy...”

Jeśli napisałem: „uważa, że «Baniew jest estetycznie 
– postacią typową» i ja zupełnie nie wiem, co on ma na 
myśli”, to wcale to nie oznacza, że ja i Pan różnie pojmu-
jemy terminy, lecz że ja nie rozumiem, co oznacza „es-
tetycznie typowa postać”. I przy okazji – dalej tego nie 
rozumiem (przeszkadza słowo „estetycznie”).

W.K.: Może zatem lepiej byłoby napisać „Baniew to 
postać «typowa» z punktu widzenia teorii powieści reali-
stycznej” (teoria powieści realistycznej jest częścią este-
tyki szeroko pojętej, stąd słowo „estetycznie” mogło zo-
stać przeze mnie użyte).

L.R.: > „Po piąte – niektóre uwagi zarzucają błęd-
ną interpretację. Za swoje interpretacje odpowiadam (...) 
Niemniej nie odrzucam i możliwości innych interpretacji, 
gdyż te – jak wiadomo – mogą być rozmaite...”

No właśnie! Ja tylko wskazywałem na możliwość in-
nych. A co się tyczy konkretnych zamierzeń konkretnych 
bohaterów – młodego Kirsanowa i Artura, to pozwólcie 
przytoczyć mały cytat:



477Dodatek

„Teraz Siergiej bierze Czarnego Człowieka pod rękę 
i zgrabnie wyprowadza na przód sceny.

Siergiej: Stary, załatwmy to po dobremu. Wszyscy je-
steśmy ludźmi. Dogadajmy się...

Czarny Człowiek (normalnym tonem): Jak? Na jaki temat?
Siergiej: Spoko, normalnie, nie widziałeś nas i myśmy 

ciebie nie widzieli, drzwi były zamknięte, gospodarze wy-
jechali.. Dwie bańki i spokój.

Czarny Człowiek: Nie, nic z tego.
Siergiej: A dlaczego? Spokojnie, cichutko, no... trzy bań-

ki. W porządku?
Czarny Człowiek: Nie, nie chcę, daj spokój...
Siergiej: Trzy bańki za trzy minuty milczenia... wyobra-

żasz to sobie?
Czarny Człowiek (usiłując się wyswobodzić): Puść. Mó-

wiłem że nie...
Siergiej (już innym tonem, groźnym, pełnym złości): cztery!
Czarny Człowiek: Nie!
Siergiej: Cztery bańki bucu!
Czarny Człowiek: Puść, powiedziałem, że nie!
Siergiej puszcza go, odskakuje i jak gdyby padając, nagle 

wyrzuca nogę, która robi się niewiarygodnie długa i prosta...”
Jak Pan widzi, oni chcą, aby „czarny człowiek” ukrył 

przed „władzami” fakt wręczenia zawiadomienia. Jakież 
to „rzucenie wyzwania władzom”?

W.K.: Oczywiście, widzimy najpierw próbę sko-
rumpowania przedstawiciela władzy, a potem bezpo-
średnią agresję wobec niego. Ale przecież oba zacho-
wania to próby sprzeciwienia się. Klasyczny niemiecki 
teoretyk wojskowości, Karl Clausewitz, dał następu-
jącą definicję wojny: „to przedłużenie polityki pro-
wadzone innymi środkami”. Siergiej i Artur próbują 
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wpierw dyplomacji przeciwnej zamierzeniom władzy, 
a gdy to nie daje rezultatu – zmieniają „środki perswa-
zji”. A że pobicie urzędnika jest „wyzwaniem...” to dla 
mnie rzecz oczywista. Nie bez przyczyny np. pobicie 
policjanta w czasie pełnienia obowiązków jest inaczej 
karane niż pobicie go jako osoby prywatnej (jeśli nie 
wyciągnął legitymacji).

Ale w sumie w mojej interpretacji chodziło o co inne-
go – o związek idei pokazanej w „Żydach...” z myślą Soł-
żenicyna. Otóż dziwił się on w „Archipelagu Gułag...”, 
że prawie nikt z zagrożonych aresztowaniem przez 
KGB nie próbował nawet ucieczki, o innych sposobach 
obrony nie wspominając, i upatrywał w tej bierności 
prawdziwe, narodowe nieszczęście. Starsi bohaterowie 
„Żydów...” są właśnie bierni, o konkretnym sprzeciwie 
wobec prawdopodobnej zsyłki nie myślą. A właśnie 
Siergiej i Artur próbują oporu. Może w sposób niezbyt 
wyszukany – ale jednak.

L.R.: > „I jeszcze jedno – miewam co prawda w sto-
sunku do dzieł Strugackich uwagi krytyczne – ale nie ma 
mowy o jakimkolwiek lekceważeniu”.

W ogóle, to ja nie pisałem o jakimś „lekceważeniu”. 
Napisałem to, co następuje: „autor niekiedy mówi o Stru-
gackich w tonie niestosownym”, Diakonow nazywa to 
„moralizatorstwem”.

Wydało mi się (i Pan tutaj nie może się ze mną spie-
rać, gdyż jest to wrażenie, które siłą rzeczy powstaje 
przy czytaniu tekstu), że Pan pozwala sobie Strugackich 
oceniać, decydować za nich, co i jak wypadało im pisać, 
a czego nie... i tak dalej. Ja Panu (i oczywiście nie tylko 
Panu) takiego prawa – sądzić Strugackich i ich pouczać 
– nie przyznaję. A inna sprawa, że Pan być może ta-
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kich zamiarów nie miał, ale – jak to się mówi – czytelnik 
zamiarów autora nie zna i wszystko, co widzi, to tekst 
przed sobą.

W.K.: „Niestosowny ton”, „moralizatorstwo” – to 
dość wieloznaczne słowa. Pamiętam jak po odczycie na 
moskiewskim Uniwersytecie im. Łomonosowa (chyba 
w 1986 roku) dobre pół godziny kłóciłem się z publicz-
nością na temat realistyczności bądź nierealistyczności 
pewnej powieści, aż wpadłem na pomysł, by zdefinio-
wać terminy. Okazało się, że ja i publiczność używamy 
słowa „realizm” w zupełnie innym znaczeniu.

Proponuję zatem – Panu i Panu Diakonowowi – 
przytoczenie fragmentów mojej książki, gdzie miałem 
sobie pozwolić na niedopuszczalne „sądzenie” ABS 
i „dawanie im wskazówek”. Bo po pierwsze, podej-
rzewam nieporozumienie, a po drugie zagadnienie „co 
wolno, a czego nie wolno literaturoznawcy” uważam za 
bardzo ciekawe.

Co mogę powiedzieć już teraz? Ano na pewno to, że 
bohaterem mojej książki nie byli dwaj zasłużeni pisarze, 
Arkadij i Boris Strugaccy, konkretni ludzie żyjący w da-
nym miejscu i czasie – lecz: 1) dzieła Arkadija i Borisa 
Strugackich. 2) Elementy ich programu twórczego wi-
doczne w ich książkach i publicystyce. 3) Ich wizerunki 
dające się z tych dzieł i tego programu wydedukować. 
A różnica między wizerunkiem a osobą wcale nie jest 
scholastyczna. 

Osoba to dla literaturoznawcy tabu, niewiele może 
o niej powiedzieć (czegoś na jej temat może się tylko do-
myślać). Natomiast wizerunek tej osoby ma charakter 
publiczny, człowiek taki wizerunek sam sobie tworzy, 
zabierając głos publicznie, drukując i wydając. Zaś jeśli 
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to czyni, to zapewne jest gotów na to, że ten wizerunek 
stanie się przedmiotem opisu i oceny.

Ponadto i elementy dzieł, i programu, i wizerunku 
jak najbardziej podlegają literaturoznawczej ocenie. Ale 
nie pod względem moralnym, lecz logicznym i estetycz-
nym. Oceniając pewne elementy, można mówić np. o ich 
sprzeczności, dysfunkcjonalności, zgodności z danym ide-
ałem estetycznym i jego normami. Ale na Miłość Boską nie 
sądzę, abym gdziekolwiek mówił o nich jako o uczciwych 
lub nieuczciwych!!! – A na tym polega ocena moralna!!!

Nie sądzę także, abym gdzieś pouczał Strugackich 
pod względem moralnym. Bo po pierwsze nie miałbym 
prawa, po drugie gdzieżbym śmiał, a po trzecie – prze-
cież „zwycięzców się nie sądzi”. Strugaccy w związku 
ze swoją twórczością, w radzieckich realiach, niejedną 
przykrą chwilę musieli przeżyć – ale przecież odnieśli 
ostateczne i pełne zwycięstwo. Udowodnili, że w tych 
czasach i w tym miejscu, w którym żyć im przyszło, moż-
na napisać i wydać doskonałe i mądre książki. I ta per-
spektywa „ostatecznego zwycięstwa” stale jest w mojej 
książce obecna. Należy o tym pamiętać, nawet zżymając 
się na niektóre moje uwagi i oceny cząstkowe, dotyczące 
dzieł, ich spójności z programem i konsekwencji w reali-
zowaniu samego programu.

I rzecz ostatnia. Niektóre moje stwierdzenia są peł-
noprawnymi hipotezami, inne – tylko przypuszczeniami 
i domysłami, co skrupulatnie zaznaczam. To też warto 
zauważyć.

L.R.: Bardzo bym nie chciał, żeby moje uwagi Pana 
obraziły. Wprost przeciwnie – mam nadzieję, że mogą 
Panu pomóc w pracy – choć oczywiście nie jestem profe-
sjonalistą...
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Zdecydowałem wysłać je Panu w liście – jeśli Pan 
uważa, że zasługują one na publikacje, proszę je prze-
słać – tę ich część, którą Pan uzna za istotną – Borisowo-
wi, a on je opublikuje w „Poniedziałku”. A jeśli Pan nie 
zechce – proszę tego nie robić. 

Pozostaję z szacunkiem
Leonid 

W.K.: Nie czuję się obrażony. Wprost przeciwnie, uwa-
żam, że wymiana zdań między autorem i czytelnikiem jego 
książki jest bardzo pożyteczna. Zwłaszcza gdy reprezentu-
ją różne kultury, różne narodowości. Wysyłam więc powyż-
sze odpowiedzi Borisowowi – i oczekuję na ich druk.

Serdecznie pozdrawiam
Wojciech Kajtoch
„Poniedielnik” 28 – 23 luty 2004

IV. Polemiki z Władimirem Diakonowem

Najpoważniejszą polemikę odbyłem z Władimirem 
Diakonowem, starszym ode mnie około 10 lat oceanogra-
fem z Moskwy, który znał twórczość Strugackich jak mało 
kto. W czasie długotrwałych rejsów koniecznych w jego 
zawodzie, w chwilach wolnych studiował książki Stru-
gackich, przygotowywał ich teksty do druku (redagował 
i przeprowadzał korekty) – znał więc ich twórczość dosko-
nale, a przy tym – jako naukowiec – charakteryzował się 
nie lada wnikliwością i inteligencją. Posiadał też wiedzę 
w innych dziedzinach niż ja i – jako Rosjanin – całkowicie 
inne doświadczenie życiowe. Nasza dyskusja, upublicz-
niona w 4 numerach „Poniedielnika” (24/12.01.2004, 
28/23.02.2004, 38/9.08.2004, 40/20.09.2004), polega-
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ła na trzykrotnej wymianie listów i była okazją do poru-
szenia bardzo różnorakich problemów. Podobnie jak spo-
ry z L. Rudmanem publikuję je w swoim przekładzie:

A. Pierwsza wymiana listów:

A.1. Władimir Diakonow: „Parę fragmentów z mo-
nografii (tylko niektóre, daleko nie wszystkie)”

1) „Drugie [opowiadanie] było historią ilustrującą od-
wrócenie «paradoksu bliźniaków». Głosi on, że przy szyb-
kości bliskiej szybkości światła na pokładzie statku ko-
smicznego przemijają lata, podczas gdy na Ziemi – dzie-
sięciolecia” (W. Kajtoch: Bracia Strugaccy, s. 41 – dalej: 
W.K., BS, s...).

– („Indywidualne hipotezy”) Cytowane wyżej zdanie 
nie zawiera żadnego paradoksu, a „paradoks bliźnia-
ków” „głosi” całkiem coś innego.

2) „...każdy jako tako wykształcony filozoficznie czy-
telnik musiał się zorientować, że krytykuje się tu z po-
zycji zdrowego rozsądku koncepcję «przyśpieszonych 
rozwojów», i «historycznych skoków» w rodzaju takich, 
o których trąbiły gazety” (W.K., BS, s. 71).

– („Próba ucieczki”, kwestia Saula) Jak widać, sło-
wa Wadima „Przyjdzie popracować, z pięć lat trzeba bę-
dzie...” zostały tu skojarzone z Chruszczowowskim „ko-
munizmem za 20 lat”. Ale terminologia jest nieprecyzyjna: 
„skok” – to z Chin, „przyśpieszenie” – od Gorbaczowa.

3) „Tęcza to stepowa planeta...” (W.K., BS, s. 74).
– I tundra tam jest („Są tam wielkie, błękitne jeziora, 

trzciny...”) i dżungle („Zboża z dole skończyły się, zaczęła 
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się strefa tropikalnych lasów”), i ocean, i cała reszta jest 
także. A na stepie znajduje się tylko stacja, gdzie dyżu-
ruje obserwator Skliarow.

4) [O powieści Poniedziałek zaczyna się w sobotę, 
patrz polemika z L. Rudmanem („C. Zakończenie pole-
miki z Leonidem Rudmanem”), od słów: „W.K.: Zacytuj-
my wobec tego uwagę Władimira Diakonowa:”].

5) „...umiejętnie podkreśla wykształcenie, ciągle i co 
mu ślina na język przyniesie, papląc po francusku, który 
– jako zwolennik osławionego marryzmu – nazywa dia-
lektem” (W.K., BS, s. 100).

– Wybiegajło stanowczo nie może być marrystą 
po wielkiej rozprawie tow. Stalina na temat języko-
znawstwa. A francuski nazywa dialektem... żeby się 
popisać.

6) „Przy czym wrażenie archaizmu niekoniecznie od-
czuć musiał czytelnik radziecki, dla którego romantyczny 
kult wieszczów i przekonanie o wyjątkowej społecznej 
pozycji pisarzy nadal było aktualnym sposobem myśle-
nia” (W.K., BS, s. 109).

– (O koncepcji twórcy w „Porze deszczu” [inny tytuł 
Brzydkie łabędzie – W.K.]). Tu autor (albo tłumacz) myli 
archaizm (jako zarzut: „przeżytek”) i konserwatyzm, na-
turalnie że skłonny do archaizmów. A „aktualnym sposo-
bem myślenia” to w Rosji było i mam nadzieję, że będzie. 
A i dzisiaj się spotyka...

7) „[Narrację] prowadzi się na przemian to w formie 
monologu Gaga ex post opowiadającego swoje przygody 
podobnym do siebie «chłopcom» (spotęgowano wrażenie 
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realności samego aktu opowiadania, miejscami narracja 
zbliża się ku «monologowi wypowiedzianemu»)” (W.K., 
BS, s. 135). I niżej: „opowieść swą snuje w gronie podob-
nych «chłopców», więc zapewne żołnierzy jakiś «kontrre-
wolucyjnych band», o których chyba nie bez celu napo-
myka się w innych miejscach” (W.K., BS, s. 136).

– Według mnie „akt opowiadania”, którego wrażenie 
„spotęgowano”, jest wymyślony przez autora. Jest to po 
prostu wewnętrzny monolog Gaga, a „chłopcy”, to tylko 
forma; on rozmawia sam ze sobą! Taką samą formę ma 
monolog Shoeharta („Nie chłopcy, ciężko taką rzecz opi-
sać, jeśli ktoś tego nie widział...”), ale tutaj autor jakoś 
nie uznaje realnej obecności „chłopców” za konieczną. 
(Albo np. Kammerer: „nie będziemy, przyjaciele, zapomi-
nać o psychologii”. Czyżby Kammerer coś tu opowiadał, 
ex post, w towarzystwie swoich „przyjaciół”, sobie po-
dobnych pracowników KOMKON–2?).

8) „...czytelnik radziecki winien uznać twierdzenia 
Pillmana za niewiarygodne. To wszak uczony kapitali-
styczny, noblista – a w 1972 roku była to jeszcze dość 
«podejrzana» nagroda” (W.K., BS, s. 144).

– „Podejrzana” była Pokojowa Nagroda Nobla, a nie 
w dziedzinie fizyki. (Pamiętam, jak przyjeżdżał akurat 
w 1972 roku Dirac, oglądał Sierpuchowski cyklotron, 
szpiegował pewnie...).

*
A teraz o tekście L. Rudmana [Diakonow nawiązuje 

tu do polemiki zaprezentowanej powyżej – W.K.].
„Bajka o Trójce” – 1
– Tu nie ma przejęzyczenia w ścisłym tego słowa 

znaczeniu. W wersji pierwszej „Bajki...” – rzeczywiście 
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„chapał”, a w wersji drugiej – rzeczywiście „przykupy-
wał”. Niedokładny cytat.

„Chciałem także przytoczyć cytaty, które – moim zda-
niem! – świadczą o tym, że autor niekiedy mówi o Stru-
gackich w tonie niestosownym. Ale się rozmyśliłem”.

I niepotrzebnie. Moralizatorstwo autora w stosunku 
do Arkadija i Borisa Strugackich jest po prostu nie na 
miejscu. Oczywiście moim zdaniem.

Władimir Diakonow
„Poniedielnik” 24 – 12 stycznia 2004

A.2. Wojciech Kajtoch: „Odpowiedź Władimirowi 
Diakonowowi”

Dziękuję za Pana uwagi. Odpowiadam na nie po 
kolei. Pomijam tylko te o „Poniedziałku...” i „moralizator-
stwie”, gdyż odpowiedziałem już na nie, ustosunkowując 
się niedawno do uwag p. Rudmana.

Ad. 1) Cóż, uwagę przyjmuję z pokorą. Moją wiedzę 
na temat fizyki zaczerpnąłem tylko ze szkoły i z bardzo 
popularnych opracowań; przy tym było to lata temu.

Ad. 2) Nie chodziło mi tylko o Chruszczowowskie pro-
gramy. O nie także, ale również o ogólny pogląd (właściwy 
wielu marksistowsko–leninowskim, stalinowskim, jak rów-
nież innym lewicowym teoretykom i działaczom), że oto bieg 
historii, postęp cywilizacji można dość dowolnie „przyśpie-
szać” czy „opóźniać”. Terminologię zaczerpnąłem z propa-
gandy rosyjskiej i polskiej – nic zatem dziwnego, że, zasto-
sowana do realiów tylko radzieckich, jest nieścisła.
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Ad. 3) Hmmm, rzeczywiście się pomyliłem, zaufałem 
pierwszemu wrażeniu. Mam jednak nadzieję, że nie wy-
paczyło to interpretacji powieści, dla której raczej to było 
ważne, że przyroda planety ludziom sprzyjała (był to jak 
gdyby raj), i że nie było na Radudze żadnych przeszkód 
naturalnych, mogących zatrzymać Falę. 

Ad. 5) Na pewno by się do marryzmu nie przyznał, 
ale czy w głębi ducha marrystą nie pozostał? To oczywi-
ście żart, a tak na serio, to tylko z tym poglądem mogłem 
skojarzyć dziwaczną „językoznawczą terminologię” tego 
typa. Może jednak rzeczywiście nic więcej za nią nie sta-
ło, jak tylko chęć wygłupu? Sądzę, że nie ma sensu tak 
głęboko analizować Wybiegajły... tym bardziej, że co do 
ogólnej oceny tej postaci jesteśmy chyba zgodni.

Ad. 6) Zgadza się. Użyłem słowa „archaizm” bez chę-
ci negatywnej oceny. Na takiej zasadzie, jak np. „archa-
izm językowy” (niektóre są bardzo piękne i szacowne, 
choć już rzadko używane).

Ad. 7) Nie wiedziałem, że w języku rosyjskim można 
mówić „riеbiatа” samemu sobie, albo „do siebie” (tak jak 
w polszczyźnie np. „O mój Boże!”). Jeśli jest tak rzeczy-
wiście, to Diakonow może mieć rację. Ale swoją hipotezę 
też uważam za uzasadnioną. 

Po pierwsze dlatego, że narracja w pierwszej oso-
bie zawsze ma pewien element konkretności (nawet 
w „Robinsonie Crusoe” – bohater pisze pamiętnik), za-
wsze jakoś akt opowiadania bywa tu ukonkretniony, bo 
wszak narrator jest równocześnie bohaterem opowiada-
nej historii, a nie tylko opowiadającym abstraktem (jak 
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w przypadku narracji w 3 osobie) – „wszechwiedzącym 
duchem powieści”. 

Po drugie dlatego, że „monolog wypowiedziany” wła-
śnie Rosjanie wymyślili (konkretnie Dostojewski; a jeśli 
nawet on go nie wymyślił, to spopularyzował) i – niekie-
dy określany jako „skaz” – nie jest w rosyjskiej literatu-
rze (jak i polskiej, francuskiej, angielskiej) czymś niespo-
tykanym. 

Oczywiście owa konkretność narratora w pierwszej 
osobie czasami bywa czysto konwencjonalna i wtedy 
„uobecnienie aktu opowiadania” bywa słabo odczuwal-
ne i nieistotne dla wymowy utworu. Gdy jednak liczy się 
dla tej wymowy, gdy język narratora zaczyna przypomi-
nać potoczną lub retoryczną wypowiedź do kogoś kon-
kretnego skierowaną, gdy zaczyna być jakoś nazywa-
ny odbiorca tej wypowiedzi (tu owi „chłopcy”) – wtedy 
mamy do czynienia z „monologiem wypowiedzianym”302 
lub przynajmniej jego elementami. 

W sumie (zwłaszcza w wypadkach wątpliwych) wy-
rokowanie o tym, czy dana narracja w pierwszej osobie 
to „już monolog wypowiedziany” czy „jeszcze nie” jest 
typową kwestią interpretacji. Moim zdaniem, narracja 
w „Przyjacielu z piekła” przekracza tę granicę, choć jesz-
cze nieznacznie. Są o wiele wyraźniejsze przykłady ta-
kiej narracji (np. „Upadek” Camusa, czy „Wzlot” Jarosła-
wa Iwaszkiewicza).

Ad 8) Nie tylko pokojowa. Literacka Nagroda Nobla 
– także (patrz casus Pasternaka, a potem Sołżenicyna – 
przyznano mu ją w 1970). A w ogóle uważam za rzecz 
pewną, że za czasów ZSRR dla „przeciętnego człowieka 

302 Termin Michała Głowińskiego.
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radzieckiego”, czy też „przeciętnego radzieckiego czy-
telnika” (choć oczywiście bywały wyjątki) Zachód był 
miejscem, na który patrzy się nieufnie. Na jego kulturę 
i naukę także. Tak przecież ludzi wychowywano od lat. 
Pamiętam np. obraz życia w USA, budowany w radziec-
kich filmach.

A co do Pillmana. Nie bez przyczyny piszę „winien 
uznać twierdzenia Pillmana za niewiarygodne”. Wyra-
żam przypuszczenie, a nie konstatację faktu. 

Na tym na razie kończę. Mam nadzieję, że mimo wy-
rażonych wątpliwości, w sumie uważa Pan moją mono-
grafię za dopuszczalną.

Pozostaję z szacunkiem.
Wojciech Kajtoch
„Poniedielnik” 28 – 23 luty 2004

B. Ciąg dalszy polemiki z Władimirem Diakono-
wem – stanowiła także wymianę listów, ponieważ jednak 
polemika koncentrowała się wokół konkretnych stwier-
dzeń, redaguję rzecz tak, jakby była dialogiem.

Władimir Diakonow: Witam Pana!
Przyznam się, że sprawia mi trochę trudności to, że 

posługuje się Pan nieprzystosowanym do języka rosyj-
skiego komputerem. Jak zatem do Pana pisać? Po za-
stanowieniu się, wybrałem ten format, w którym przesy-
łany jest „Poniedielnik”, przecież go Pan czyta... (Ale na 
marginesie zaznaczę, że kanoniczne teksty Strugackich 
mimo wszystko należy czerpać z ich oficjalnej strony. Są 
one tam, w stosunku do drukowanego tekstu, znacznie 
poprawione, za zgodą Borisa Natanowicza i przy moim 
dużym udziale).
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Tak samo jak L. Rudman, posyłam list osobiście 
Panu, a nie do „Poniedielnika”, a jeśli Pan zechce cokol-
wiek z niego opublikować, to proszę o tym powiadomić 
Borisowa (ma kopię, ale tylko do zaznajomienia się).

I tak, na początek, moje uwagi. (...)

Wojciech Kajtoch: Dziękuję za uwagi. Postaram się 
na nie odpowiedzieć jak najdokładniej.

Ad. Ad. 1)
W.D.: Nie bacząc na oczywistą namolność wyjaśnię, 

mimo wszystko, dlaczego zrobiłem tę uwagę.
Istnieje wiele poglądów, mających odniesienie do 

nauk przyrodniczych, które traktowane są przez auto-
rów najrozmaitszych tekstów jako oczywiste i trywial-
ne. Na przykład: mózg człowieka wykorzystywany 
jest w paru procentach, albo: las – zwykły las strefy 
umiarkowanej – produkuje tlen. Problem w tym, że te 
poglądy są nie tylko trywialne, ale i nieprawdziwe. 
Wydaje mi się, że humanista nie powinien bez koniecz-
ności demonstrować swoich wyobrażeń na temat nauk 
przyrodniczych.

(Przy okazji – o paradoksie bliźniąt; a nuż się przyda: 
Jeden z bliźniaków rusza w podróż z szybkością pod-
świetlną i powróciwszy odkrywa, że stał się młodszym 
od brata. Ale przecież można uznać, że gwiazdolot stał 
w miejscu, a Ziemia latała tu i ówdzie – wszystko jest 
względne. Wtedy za młodszego powinno się uznać brata 
– domatora. Na tym polega ten paradoks).

W.K.: Cóż – w tym miejscu taka demonstracja była 
– jak sądziłem – konieczna, dawała bowiem pojęcie o tre-
ści utworu bez dokładnego opisu fabuły. A że popełniłem 
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błąd, jest rzeczą przykrą – no cóż... Powinienem był nie 
ufać pamięci i rzecz sprawdzić.... Tyle o tym.

Natomiast sądzę, że niepotrzebnie atakuje Pan pe-
wien obyczaj mówienia stereotypami. One też mają swoją 
pozytywną rolę do odegrania, jakoś doskonalą społecz-
ną wiedzę o rzeczywistości. Proszę wziąść pod uwagę, 
że jest ona niedoskonała ze swej natury. Uproszczony 
obraz pewnych zjawisk daje nam szkoła, wychowanie, 
media, propaganda, religia itd. Wydaje się, że człowiek 
w ogóle skazany jest na uproszczoną wiedzę o wszyst-
kim, co nie ma bezpośredniego potwierdzenia w czysto 
biologicznym doświadczeniu. Innymi słowy: przeciętny 
człowiek dokładnie i bez uproszczeń wie tylko to, czy jest 
lub nie jest głodny, co go boli, czy nie jest mu zimno i jak 
płodzić potomstwo. Precyzyjnie i bez uproszczeń wiemy 
tylko to, co zapewnia przetrwanie gatunku.

Resztę zaś poznajemy „o tyle o ile...”. Nawet sam 
język ludzki nie pozwala na przekazywanie absolutnie 
precyzyjnej treści (słowa i wyrażenia są wieloznaczne) – 
to nie jest język działań i wzorów matematycznych (che-
micznych, logicznych itd.).

Tak więc humaniści i inni, wypowiadając nieprecyzyj-
ne sądy o zjawiskach naturalnych, grzeszą tylko częściowo. 
Człowiek, gdyby chciał być absolutnie precyzyjny – musiał-
by tylko milczeć. Pamięta Pan może „Podróże Guliwera”? 
Pokazano tam mędrców obładowanych różnymi przed-
miotami, którzy pragnęli unikać słów i porozumiewać się, 
wskazując na rzeczy, o które im chodziło. Ale my zazwyczaj 
tak nie postępujemy, zawsze więc będziemy „dziećmi we 
mgle”, poznającymi rzeczywistość w sposób niedoskonały, 
zbiorowy (ale za to adekwatny) – bez możliwości dotarcia 
do jej istoty i poznania absolutnie precyzyjnego.
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Ad. Ad. 3)
W.D.: Właściwie to miałem na myśli jedynie dokładność 

streszczenia (a ona w monografii – tak nie bardzo...). Myślę, 
że Raduga, to planeta podobna do Ziemi, ani nie raj, ani nie 
piekło; w istocie – pusta, oddana fizykom. Oni, naturalnie, 
żyją w miejscach, gdzie warunki są najdogodniejsze. To jest 
ważne dla interpretacji powieści – ona nie jest o walce z dzi-
ką przyrodą. A tak przy okazji: ciekawym, jak mogłaby wy-
glądać naturalna przeszkoda, zdolna zatrzymać Falę – „...
nad Falą stukilometrowa, plazmowa bariera ...”.

W.K.: Hmmm... W powieści fantastycznej dałoby się 
zapewne coś wymyślić, ale Bracia nie wymyślili, bo prze-
cież chodziło o katastrofę nie do uniknięcia i ludzkie posta-
wy wobec niej. A co do precyzji streszczenia tekstu? Nieste-
ty nie bywam nieomylny. Może dlatego, że interesuje mnie 
przede wszystkim myśl zawarta w utworach? Cóż, słaby 
ze mnie empiryk (a przynajmniej kiepskim empirykiem by-
łem z czasie pisania monografii, bo teraz zajmuję się języ-
koznawstwem i to mnie zmusza do większej dokładności).

Ad. Ad. 6)
[Dopisek tłumacza – Władimira Borisowa:] Moim 

zdaniem, to nie jest wina ani autora, ani tłumacza. Uży-
wają oni słowa „archaizm” w jego podstawowym zna-
czeniu – to, co „starodawne”, „przestarzałe”. Dlaczego to 
słowo miałoby być traktowane jako zarzut? Może to czy-
telnika gryzie jakiś robak? 

W.D.: Robak oczywiście, że jest, jakże byłoby bez 
niego... I mówi on, że nie ma nic szczególnie dobrego 
w słowie „archaizm” (albo „przeżytek”). Natomiast słowa 
„zarzut” użyłem, żeby było krócej. Ale mówiłem o czymś 
innym! Moim – oczywiście – zdaniem „wartości moralne 
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są bezcenne” i nie mogą być przestarzałe. Etyczna po-
stawa artysty to ważna część składowa jego twórczości. 
Inaczej nie jest to artysta a... entertainer.

W.K.: No więc chyba chodziło Panu o coś innego, o kon-
cepcję pisarza i jego roli społecznej. Otóż, o ile rzeczywiście 
wartości etyczne się nie starzeją (przynajmniej w ramach 
historii jednej cywilizacji, bo różne cywilizacje różnie trak-
tują pewne wartości – przykładem różnica między staro-
żytnym, greckim i rzymskim, a chrześcijańskim podejściem 
do życia ludzkiego) – to pozostaje otwartym problem, czy 
akurat pisarz powinien ich strzec. Różne estetyki mają róż-
ne zdania na ten temat. Są takie, które uważają literaturę 
i sztukę za służące np. tylko pięknu, albo np. tylko rozrywce 
– i w pełni amoralne. Przy tym o amoralności sztuki mówili 
też geniusze – tacy np. jak Baudelaire.

Ale ja chciałem powiedzieć przede wszystkim to, że 
moim zdaniem archaiczne jest dziś przekonanie (żywe 
np. w romantyzmie), że pisarz (artysta) jest jednostką 
wyjątkową, której żadne zasady nie obowiązują, której 
wiele (jeśli nie wszystko) się wybacza. O tej archaicz-
ności świadczy – moim zdaniem – np. istnienie dzisiaj 
w kulturze masowej takiego zjawiska jak „kult gwiazd”. 
Jeśli jakieś zjawisko zaliczane było kiedyś do kultury 
wysokiej, a teraz trwa w kulturze ludycznej, masowej 
i rozrywkowej, to znaczy, że – jako składnik właśnie kul-
tury wysokiej – się zestarzało, zdezaktualizowało.

Ad. Ad. 7)
W.D.: >„W.K.: Nie wiedziałem, że w języku rosyjskim 

można mówić «riеbiatа» samemu sobie, albo «do siebie» 
(tak jak w polszczyźnie np. «O mój Boże!»). Jeśli jest tak 
rzeczywiście, to Diakonow może mieć rację. Ale swoją hi-
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potezę też uważam za uzasadnioną”< [W.K.: Znakiem > 
i cudzysłowem oznaczone są cytaty ze słów polemisty, 
które drugi polemista przytacza].

Pozostałą część odpowiedzi opuszczam, gdyż po 
pierwsze w pełni się ze wszystkim zgadzam, po drugie 
nie mam żadnego bardziej profesjonalnego poglądu na 
te sprawy, a po trzecie znowuż mówiłem o czymś innym.

Nie myślę, aby rzecz polegała na specyfice tego lub 
innego języka. I nie „zwracając się do siebie”, Gag mówi 
„chłopcy”. On mówi do podobnych sobie chłopców, wła-
śnie tak! Tylko że ci chłopcy istnieją wyłącznie w jego 
wyobraźni. I niczego rzadkiego ani szczególnego – we-
dług mnie – nie ma w takim ukształtowaniu wypowiedzi 
w pierwszej osobie. 

A tak przy okazji. Pan w ogóle nie skomentował moich 
przykładów z analogicznymi formami wypowiedzi Sho-
eharta i Kammerera. Uważa Pan, że oni także opowia-
dają o swoich przygodach swoim przyjaciołom – chłop-
com? Nie chcąc wydać się schizofrenikiem (patrz wyżej, 
o „robaku”), zauważę jednak, że sam często rozmyślam 
w podobnym stylu. Sam jeden, w pustym pokoju...

W.K.: To znaczy, że i Pan mówi do kogoś tworzonego 
we własnej wyobraźni... To nie schizofrenia na pewno, 
bo wtedy np. wszyscy dramaturdzy byliby schizofreni-
kami..., a już na pewno byłyby schizofrenikami postacie 
dramatów głoszące monologi.

Ale to oczywiście żart. Natomiast dlaczego nie zajmo-
wałem się genologicznym kwalifikowaniem monologów np. 
w „Pikniku...”, a zajmowałem – w „Przyjacielu z piekła”. 

Chyba nie wyjaśniłem jasno, więc jeszcze raz próbuję: 
forma monologu była istotna w wypadku kaprala Gaga. 
W ostatniej scenie powieści wydaje się, że dał mu coś po-
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byt na Ziemi. No bo zamiast od razu zastrzelić kierowcę, 
daje sobie wyrwać automat i w imię jakichś dziwnych 
(dla niego) celów (jakaś walka z epidemią, jakiś huma-
nitaryzm...) pcha ciężarówkę. Ale jeżeli uznamy, że całą 
historię opowiada on kumplom z powojennej partyzantki 
(czyli że jego zwracanie się „rebiata” jest wyznacznikiem 
konkretnej sytuacji, w jakiej się on znajduje), to skonstatu-
jemy, że widać nie zmienił się tak bardzo, żeby na dłuższą 
metę zaprzestać mordowania i stać się kimś innym.

Sumując: w wypadku „Przyjaciela z piekła...” fakt 
zaistnienia takiej a nie innej sytuacji opowiadania 
(a więc takiej a nie innej odmiany monologu) może infor-
mować o dalszych losach bohatera, więc i o ostatecznej 
wymowie utworu. Rodzaj monologu jest więc ważnym in-
terpretacyjnym tropem. Natomiast w wypadku „Pikniku 
na skraju drogi” i innych utworów „z monologami” fakt 
użycia takiej a nie innej formy monologu nie jest tak waż-
ny. No więc się nim nie zająłem.

Ad. Ad. 8) 
W.D.: Oczywiście, że nagroda literacka i w dziedzinie 

ekonomii mogły być uznawane za „podejrzane”. (Choć dla 
mnie, po przyznaniu Pokojowej Nagrody Nobla międzyna-
rodowemu terroryście, Arafatowi, właśnie ona na długo 
się skompromitowała). Ale nawet oficjalne władze nigdy 
nie miały nic przeciwko nagrodom w dziedzinie fizyki, che-
mii, medycyny. Mało to ich dawano uczonym radzieckim?

W.K.: No cóż – istota problemu jest objaśniona niżej. 
O same nagrody nie warto się spierać.

W.D.: Po pierwsze nie należy przeceniać efektywności 
radzieckiej propagandy; była bliska zeru. Mimo że od dzie-
ciństwa pokazywali człowiekowi ten sam obraz. Powie-
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dzenie: „Kłamie jak radio” funkcjonowało w latach sześć-
dziesiątych. I bynajmniej nie tylko wśród dysydentów.

A po drugie, przecież Pan pisze o czytelniku Strugac-
kich! To żaden „przeciętny radziecki czytelnik”! Nie mo-
gli patrzeć nieufnie na naukę i kulturę (choćby Zachodu, 
choćby Północy) ludzie, którzy wymieniali się wydanymi 
w „Mirze” przekładami fantastyki i godzinami wystawali 
w kolejkach na zagraniczne wystawy.

W.K.: Czy radziecka propaganda była skuteczna czy 
nieskuteczna? Cóż. To państwo jednak trwało kilkadzie-
siąt lat i chyba nie tylko dzięki terrorowi służb bezpie-
czeństwa. Nie mamy jednak zapewne pełnej kompetencji, 
aby rzecz rozstrzygnąć (jeszcze lata będą się o to spierać 
historycy i politologowie). My mamy tylko doświadczenie 
życiowe – u Pana pełniejsze, bo przecież mieszkał Pan na 
miejscu, a ja tylko obok. 

Natomiast argument o specyficznym czytelniku Stru-
gackich mnie przekonuje...

W.D.: >„W.K.: A co do Pillmana. Nie bez przyczyny 
piszę «winien uznać twierdzenia Pillmana za niewiary-
godne». Wyrażam przypuszczenie, a nie konstatację fak-
tu”.< – No właśnie piszę, że Pana przypuszczenie wydaje 
mi się błędne.

W.K.: Ma Pan pełne prawo, ja też mam poczucie nie-
dosytu...

* * *
W.D.: >„WK: Na tym na razie kończę. Mam nadzieję, 

że mimo wyrażonych wątpliwości, w sumie uważa Pan 
moją monografię za dopuszczalną”.<

Uczestniczyłem w pracy nad przekładem pańskiej 
monografii jako korektor i współredaktor. Ponieważ nie 
jestem profesjonalistą w tej dziedzinie, to oczywiście nie 



496 Wojciech Kajtoch

pracowałbym nad czymś, co uważałbym za „niedopusz-
czalne”. (Charakterystyczne, że „Poniedielnik” z odpo-
wiedziami Pana przyszedł akurat w tym momencie, kie-
dy przygotowywałem tekst monografii do umieszczenia 
na stronie Strugackich). Mowa tu o niedokładnościach, 
z których liczne – nawiasem mówiąc – poprawiono 
w przekładzie, za Pana, jak sądzę, zezwoleniem.

W.K.: Bardzo dziękuję za miłe wiadomości, obecność 
w Internecie to ważna sprawa dla książki i jej autora, 
bardzo też dziękuje za pracę nad moim maszynopisem. 
A poprawki zostały wprowadzone za moim zezwole-
niem. Co więcej – uważam, że każda merytoryczna po-
prawka ulepszająca moją książkę jest czymś bardzo dla 
mnie cennym. Im lepsza książka – tym dla mnie lepiej. 
Nie upieram się przy wszystkich swoich twierdzeniach, 
zwłaszcza kiedy istnieją ważkie kontrargumenty, a rzecz 
nie dotyczy spraw kluczowych.

* * *
W.D.: A teraz, jak sądzę, można przejść gładko do 

pewnych uwag, tyczących odpowiedzi Pana na polemikę 
L. Rudmana (w części, która mnie dotyczy). 

>„W.K.: Zauważyłem w nim przede wszystkim to, co 
mogłem zauważyć jako Polak piszący o Strugackich w dru-
giej połowie lat osiemdziesiątych, kiedy polityka mocno za-
przątała mój umysł, i jako literaturoznawca wyczulony na 
literackie dyskusje i aluzje. Gdybym był rosyjskim naukow-
cem nie–filologiem, to skupiłbym się na czymś innym”.<

Proszę zauważyć: między określeniami „przede 
wszystkim”, a „to, co przede wszystkim zauważa Po-
lak–filolog” jest duża różnica. Pana stwierdzenie, że 
„Poniedziałek...” to przede wszystkim kpina i parodia 
ma formę kategoryczną i nie dopuszcza uzupełnień.
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W.K.: Och! Ale kiedy pisałem swoją książkę, to 
w sposób oczywisty byłem przekonany, że głoszę praw-
dy maksymalnie zbliżone do obiektywnych! Było to jed-
nak kilkanaście lat temu. Kilkanaście lat – to okres na 
tyle długi, by człowiek na siebie (siebie sprzed kilkuna-
stu lat) popatrzył z dystansu.

W.D.: A przy okazji: „Poniedziałek...” już przeżył 
przynajmniej jedno pokolenie czytelników, mimo że liczne 
jego parodystyczne fragmenty nie zawsze są dla nowe-
go pokolenia zrozumiałe. (W „Poniedziałku...” – przy tym 
– parodiuje się nie tylko złą, dawno zapomnianą fanta-
stykę. „Zadrżały podpory, zamigotały ekrany, zagrzmia-
ły planetarne silniki...” – „Poniedziałek...” i „Zagrzmiały 
uderzenia planetarnych silników i gwiazdolot z rykiem 
ruszył w dół...” – „Mgławica Andromedy”).

Ten fragment monografii uważam za jeden z naj-
mniej udanych.

W.K.: Cały czas jednak mam wrażenie, że Pana zda-
nie i moje nie tyle się wykluczają, co uzupełniają... Prze-
cież właśnie w tym miejscu Pan poparł moją tezę o tym, 
„Poniedziałek...” jest w dużej mierze parodią. 

No i jeszcze: fantastyka „bliskiego celownika” roz-
wijała się szczęśliwie jeszcze dziesięć lat przed „Po-
niedziałkiem”. Zapewne trwała też na przełomie lat 
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych w dziełach drugo–, 
trzecio– i czwartorzędnych oraz wznowieniach. Oczywi-
ście musiałbym rzecz sprawdzić w bibliografiach, ale to 
prawdopodobne, bo kierunek literacki prawie nigdy nie 
zanika od razu...

* * *
W.D.: >„W.K.: Proponuję zatem – Panu i Panu Diako-

nowowi – przytoczenie fragmentów mojej książki, gdzie 
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miałem sobie pozwolić na niedopuszczalne «sądzenie» 
ABS i «dawanie im wskazówek». Bo po pierwsze, że po-
dejrzewam nieporozumienie, a po drugie zagadnienie «co 
wolno a czego nie wolno literaturoznawcy» uważam za 
bardzo ciekawe”.<

Najpierw o tym, co „po drugie”. Nie wiem, co na to 
L. Rudman, ale ja nie tylko nie jestem literaturoznawcą, 
ale i nim być nie zamierzam. Strugaccy, to moi ulubieni 
pisarze i nie widzę żadnych powodów, aby stosować me-
tody naukowego badania wobec moich ulubionych ksią-
żek. To, „co wolno, a czego nie wolno” literaturoznawcy 
– to jego problem. Ja jestem czytelnikiem i dla mnie jest 
ważne wrażenie, które odczuwam przy czytaniu prac 
tego literaturoznawcy. A ogólne wrażenie z monografii 
jest takie: jak należało oczekiwać, dla autora nic dobrego 
z werdyktu „otrzymuje tytuł docenta” – nie wynikło. 

W.K.: W tym miejscu – przyznam się – nieco zbara-
niałem. Albo ja zupełnie nie znam rosyjskiego, albo Pan 
uważa, że moja książka była pisana „na stopień”, dla 
kariery i w ogóle nie włożyłem w nią serca. No więc: nic 
bardziej błędnego.

Serca włożyłem w nią bardzo wiele, bo Strugaccy 
od dzieciństwa byli moimi ulubionymi pisarzami. Odkąd 
skończyłem jakieś 10 – 12 lat, stale wyszukiwałem w bi-
bliotekach ich nowe przekłady (najpierw to były tylko 
opowiadania w antologiach, potem już powieści), a taki 
„Przenicowany świat” („Obitajemyj ostrow”) czytałem 
chyba z 10 razy. Strugaccy byli więc „od zawsze” moimi 
ulubionymi pisarzami, uważałem, że mam wobec nich 
jakiś dług i chciałem go spłacić moją monografią (praw-
da – mam taki dług jeszcze wobec Lema, ale jeszcze nie 
myślę o spłacie...).
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Czy książkę pisałem „na stopień” i „dla kariery”. 
Otóż nie. Proszę nie zapominać, że w Polsce „na stopień” 
i „dla kariery” nie pisze się prac na rosyjskie tematy, i że 
zaczęło się to już w drugiej połowie lat osiemdziesiątych. 

A dokładnie było tak: decyzję o napisaniu książki 
o Strugackich podjąłem bodaj około 1985 roku, kiedy sta-
ło się jasne, że nie ma żadnej nadziei na obronienie przeze 
mnie pracy polonistycznej (udała mi się wielka sztuka; do-
prowadziłem do tego, że zgodnie zaatakowali moje „dok-
torskie” tezy dwaj profesorowie: jeden był członkiem KC 
PZPR, a drugi – ważną figurą w podziemnej „Solidarności”). 
Nie mając ze sobą co zrobić, skorzystałem ze stypendium, 
którego praktycznie nikt w Polsce nie chciał wziąć, i po-
jechałem na 2 lata do Instytutu Literackiego w Moskwie, 
myśląc sobie z doktoratu nici, to może przynajmniej napi-
szę książkę o miłych sercu pisarzach. Po powrocie udało 
mi się jednak dostać pracę naukową i rzeczywiście dwa 
lata w spokoju pisałem, bo książkę o Strugackich uznano 
za „mój temat” (to nie było łatwe: z wykształcenia jestem 
polonistą, a Strugaccy to jednak pisarze rosyjscy). 

Nie przyniosła mi jednak ta książka szczęścia: w parę 
tygodni po oddaniu maszynopisu wraz z całą pracownią 
wyleciałem z pracy (był rok 1989) z powodu nieodpowied-
nich w owym czasie poglądów mojego przełożonego. Po 
dłuższym bezrobociu znalazłem sobie zaiste bardzo pre-
stiżową pracę wychowawcy w internacie. Doktorat obro-
niłem dopiero w dwa lata później, ucząc w szkole języka 
polskiego. Na szczęście w Polsce można bronić doktorat, 
nie pracując w instytucji naukowej, a znalazł się profe-
sor, który docenił wartość maszynopisu. Oczywiście po 
obronie wróciłem do szkoły, dzieci uczyć. Przez kolejny 
rok przygotowywałem (w swoim wolnym czasie) książkę 
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do druku – bez jakiejkolwiek zapłaty i przy pełnym braku 
postępów w karierze. Przeciwnie – jako nauczyciel z dok-
toratem byłem bardzo nielubiany przez dyrekcję szkoły 
(dyrektor był tylko magistrem). Pracę na uczelni dostałem 
w 5 lat później, kiedy już trochę zmieniły się czasy (i to 
jako językoznawca – spec od retoryki).

Tak więc – jak Pan widzi – z pewnością nie robiłem 
i nie zrobiłem na Strugackich wspaniałej naukowej ka-
riery (docentem do dziś nie jestem [Habilitację zrobiłem 
w 5 lat później – W.K.]). Owszem: książka jest ceniona 
i cytowana (a propos – jej historia wydawnicza zaczęła 
się od odmowy wydania w około 20 wydawnictwach). 
Pisząc ją, przestrzegałem zasad naukowej metodologii, 
bo – gdziekolwiek bym akurat pieniędzy nie zarabiał – 
zawsze uważam się za naukowca–filologa. Jestem też 
z niej bardzo dumny, a z przekładu rosyjskiego – w szcze-
gólności. Ale na pewno nie była pisana „dla kariery”.

W.D.: A teraz co do „po pierwsze”. Dość trudno przy-
toczyć fragmenty monografii zawierające moralizatorski 
element – tym moralizatorstwem cała książka jest prze-
siąknięta na wskroś. Przy tym słowa „moralizatorstwo” 
użyłem w podstawowym znaczeniu: natrętne ocenianie 
czyichś działań w oparciu o jakieś etyczne założenie, ze 
wskazówkami, jak należałoby postępować. 

Rdzeniem, kręgosłupem monografii jest kwestia od-
powiedniości lub nieodpowiedniości poglądów zawar-
tych w książkach Strugackich (a niekiedy i postępowa-
nia samych Strugackich) i pewnej nieskomplikowanej, 
antykomunistycznej doktryny. I szczególnie rzuca się to 
w oczy, ponieważ nieustannie się także podkreśla, że 
przed czytelnikiem leży rozprawa filologa, a nie praca 
publicystyczna lub socjologiczna.



501Dodatek

Stąd też i terminologia („w służbie propagandy”, 
„otwarta walka”, „kapitulacja”), i nieustanne ocenianie 
twórczości Autorów, z – że tak powiem – dysydenckiego 
punktu widzenia.

„Trudno bez dowodów uznać ten myślowy wątek  – 
«Brzydkich łabędzi» za głos w sprawach ruchu dysydenc-
kiego – niemniej powyższa koncepcja społecznej roli inteli-
genta z punktu widzenia psychicznych potrzeb uczestnika 
tego ruchu byłaby bardzo pocieszająca” (W.K., BS, s. 109).

Czy to nie jest moralizatorstwo? Co ma do tego na-
uka o literaturze?

W.K.: No tak, mam jasność, o co Panu chodzi. Nie 
wchodząc więc w spór na temat terminu „moralizator-
stwo”, podejmuję wyjaśnienie istoty spornej kwestii. 
Otóż literaturoznawstwo zajmuje się nie tylko poetyką 
dzieł – lecz także społecznymi aspektami funkcjonowa-
nia literatury; np. rozumienie społecznej roli pisarza jest 
ważną częścią składową kategorii prądu literackiego 
(a to z kolei kluczowy element literackiej epoki). Jak Pan 
doskonale wie, w Związku Radzieckim rolę pisarza poj-
mowano nieco inaczej niż np. w modernistycznej Francji 
albo w barokowych Włoszech. Dla władz, wydawców, 
a także dla siebie samego – pisarz radziecki był kimś, kto 
miał prawo i obowiązek wypowiadać się w społecznych 
kwestiach.

Oczywiście partyjne i państwowe władze tę rolę poj-
mowały po swojemu: pisarz miał służyć właśnie im, jako 
nieomal „pracownik frontu ideologicznego”. Pilnowali go 
nieustannie: redaktorzy, krytycy, cenzura. A jak trzeba 
było – i organy bezpieczeństwa. W tej chwili piszę o spra-
wach oczywistych, piszę banały i komunały – ale jak 
widać, chyba tak trzeba. 



502 Wojciech Kajtoch

Sami pisarze mieli jednak niekiedy na ten temat 
swoje zdanie i robili, co mogli, aby służyć dobru społecz-
nemu rozumianemu tak – jak oni to dobro pojmowali. No 
więc jestem pewny, że Strugaccy należeli właśnie do tej 
drugiej, niepokornej kategorii pisarzy i w swoich książ-
kach niejednokrotnie zabierali głos na tematy społeczne 
i polityczne. No bo po co pisaliby „Gadkije liebiedi”, po co 
wkładaliby w usta bohaterów „Trudno być bogiem” roz-
ważania o społecznej roli inteligencji, po co byłyby liczne 
wątki z „Bajki o Trójce” i „Ślimaka na zboczu”. Te książki 
na pewno nie były „igraszkami estetycznymi”, były dzie-
łami walczącymi. Nie zauważyć tego może jedynie ten, 
kto bardzo nie chce tego zauważyć. 

Dlatego też porównywanie ich treści z – jak Pan pisze 
– „pewną prostą antykomunistyczną doktryną” ma sens. 
Z tym że ja bym nie mówił o „antykomunistycznej dok-
trynie”, bo Strugackich trudno określać jako antykomu-
nistów. Nie każdy sprzeciw wobec jawnej głupoty komu-
nistycznych władz był antykomunizmem. Osobiście wo-
lałbym mówić o „dysydenckim punkcie widzenia”, dość 
szeroko definiując podjęcie dysydenta. „Dysydent” to 
dla mnie nie tylko np. Bukowski i jego współtowarzysze 
(choć oni oczywiście są dysydentami – w „sensie węż-
szym”, „w sensie właściwym”). To raczej inteligent, który 
w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych zdecydo-
wał się sprzeciwiać niesprawiedliwemu i niewydolnemu 
radzieckiemu systemowi w imię ideałów dobra i sprawie-
dliwości, takich, jak je pojmował (przy czym często poj-
mował je np. lewicowo). Tacy byli i w ZSRR, i w Polsce, 
i w Bułgarii... Antykomunizm zaś to pojęcie nieco inne. 
Można było i nadal można być antykomunistą z powodu 
np. religii albo czystej sympatii do USA. 
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Tyle o całej książce. Natomiast w przytoczonym przez 
Pana cytacie rzeczywiście miałem na myśli dysydentów 
sensu stricto, czyli tych ludzi, którzy w momencie, gdy 
Strugaccy planowali i pisali „Gadkije liebiedi”, wystę-
powali ze swoimi ideologicznymi postulatami wobec ra-
dzieckich władz i mieli z tego powodu określone kłopoty. 
Wciąż uważam, że miałem rację...

* * *
W.D.: Szczególnie kiepsko ma się rzecz z opisem histo-

rii wydania „Brzydkich łabędzi” w „Posiewie”. Nie bacząc 
na liczne, jasne oświadczenia Strugackich, że niczego do 
„Posiewu” nie wysyłali, opisano w monografii pewien „sce-
nariusz”, według którego tak nie było, i mimo wszystko – 
wysłali. Faktycznie Strugackim zarzuca się kłamstwo.

W.K.: Proszę Pana! Jako historyka literatury obo-
wiązuje mnie zasada krytyki źródeł. Mam psi obowiązek 
spróbować sprawdzić, czy to, co czytam, jest wiarygod-
ne. A to, co na temat druku w „Posiewie” twierdzili Stru-
gaccy – do momentu upadku ZSRR było niewiarygodne. 
Kłamstwem ich twierdzeń w żadnym wypadku bym nie 
nazwał, bo termin „kłamstwo” implikuje moralną winę. 
A człowiek z – mówiąc metaforycznie – pistoletem przy-
stawionym do głowy, po prostu się broni. Jeśli więc w ta-
kiej sytuacji nie mówi prawdy (i jednocześnie nikomu nie 
szkodzi) – to winę moralną ponoszą jego prześladowcy.

Proszę przez chwilę pomyśleć: książka w „Posiewie” 
się ukazuje, a Strugaccy nie protestują. I jeszcze mówią, 
że bardzo się cieszą. Sądzę, że prędzej czy później wy-
lądowaliby w jakimś niedostępnym miejscu i jeden Bóg 
wie, czy by stamtąd wrócili. A o ich książkach nie wiado-
mo, czy by Pan coś jeszcze usłyszał, bo by zostały wyco-
fane z bibliotek, przemielone i może wyszły po kilkunastu 
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latach na emigracji. Oczywiście jest także mocno wątpli-
we, czy Strugaccy jeszcze coś by napisali.

No więc do tezy o szczerości oświadczenia w „Litie-
raturnoj Gazietie” podszedłem z powątpiewaniem.

Zwłaszcza że istniał też wariant inny – nazwałem 
go „pewnym scenariuszem”. Ja go nie wymyśliłem, opo-
wiadali mi go ludzie w sprawach rosyjskiej fantastyki 
bardzo kompetentni, których nazwiska zachowam jed-
nak dla siebie. 

Co do jego prawdziwości też mogłem mieć wątpliwo-
ści, ale już sam fakt jego istnienia był wystarczającym 
powodem, aby go do książki wprowadzić, zwłaszcza 
wobec problemu, o którym mówiłem wyżej. Inaczej ry-
zykowałbym, że spora część czytelników, znalazłszy na 
temat druku w „Posiewie” tylko oświadczenie z „Litieta-
rurnoj gaziety” – uzna mnie za durnia. 

Zdecydowałem więc opowiedzieć obie wersje wyda-
rzeń i się nie opowiadać za żadną z nich. Przygotowując 
książkę do druku, też nie zmieniłem tego fragmentu, bo 
przecież w dalszym ciągu nie miałem żadnych pewnych 
wiadomości na temat historii druku „Gadkich liebiediej” 
[tj. „Brzydkich łabędzi”]. Proszę pamiętać, że publikowa-
łem moją książkę w 1993 roku, więc skończyłem popra-
wiać maszynopis parę miesięcy wcześniej. A na dodatek 
od powrotu z Moskwy (w 1987) byłem w zasadzie odcię-
ty od informacji nt. Strugackich, fantastyki rosyjskiej itd. 
Sytuacja poprawiła się dopiero niedawno.

I właśnie. W tej chwili, kiedy wszystko jest historią 
i ZSRR nie istnieje, oświadczenia Borisa Natanowicza na 
temat druku w „Posiewie” są oczywiście w pełni wiary-
godne. Gdybym przygotowywał teraz drugie wydanie, 
pewnie bym „scenariusza” nie wprowadzał do tekstu 
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monografii – najwyżej wspomniałbym w przypisie, że tak 
mówiono. No i na koniec tego wątku: to, co wiemy o druku 
w „Posiewie”, to – podejrzewam – nadal tylko część praw-
dy. Wersja ABS jest już co prawda w pełni wiarygodna, 
ale nadal chciałoby się poznać więcej szczegółów... (Chy-
ba, że ostatnio coś o tej sprawie Boris Natanowicz napisał, 
a ja jeszcze tego nie znam. To także możliwe).

W.D.: Można by przytoczyć jeszcze inne przykłady, 
ale – powtarzam – trzeba by zacytować jedną czwartą 
książki. Już lepiej, żeby rozcieńczyć tę politykę, przyto-
czyć coś z innej beczki:

„«Piknik na skraju drogi» należałoby uważać raczej za 
rezultat przypadku niż działania reguły” (W.K., BS, s.145).

Wedle reguł być może pisze się monografie, ale na 
szczęście nie powieści i opowiadania warte tego, by je 
przeczytać.

W.K.: Wedle reguł można pisać wszystko. Zwłasz-
cza reguły gatunkowe są przestrzegane przez większość 
literackich dzieł i niektóre z tych dzieł są całkiem dobre. 
Ale są także książki, które reguły w sposób estetycznie 
korzystny łamią albo powstają w sytuacjach, w których 
pisanie dobrych książek w zasadzie wydawałoby się 
niemożliwe. Takie książki bywają arcydziełami.

W.D.: Życzę Panu wszystkiego najlepszego.
Władimir Diakonow 

W.K.: Ja również Pana pozdrawiam. Mam nadzieję, 
że wyjaśniłem niepokojące Pana kwestie.

Wojciech Kajtoch 

„Poniedielnik” 38, 9 sierpień 2004
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C. Zakończenie polemiki z Władimirem Diakonowem 

W.D.: Witam Pana.
Proszę nie uważać tego listu za próbę wygrania spo-

ru ani pozostania przy ostatnim słowie. Mam wrażenie, 
że niektóre elementy mojego poglądu pozostały niezro-
zumiane. Dlatego spróbuje co nieco objaśnić raz jeszcze 
i zadać jeszcze parę naiwnych pytań.

List, jak poprzednio, kieruję do Pana osobiście, a nie 
do „Poniedielnika”. Możliwość oraz (lub) potrzebę publi-
kacji pozostawiam decyzji Pana i Władimira Borisowa. 

W.K.: Witam Pana!
Myślę, że skoro zaczęliśmy rozmowę przed ludźmi, 

to powinniśmy i zakończyć ją w taki sposób. Kontynu-
owanie jej w „Poniedielniku” już nie ma sensu – miewam 
wrażenie, że nasz spór zjada już własny ogon, zaczyna 
się powtarzać. Ale mam do Pana prośbę. Po co mamy do-
dawać roboty Borisowowi i zmuszać go do przekładania. 
Proszę Pana o przesłanie swoich uwag i mojej odpowie-
dzi do „Poniedielnika”, ale przedtem poproszę o przepisa-
nie jej cyrylicą [ze względów technicznych pisałem list po 
rosyjsku, ale łacińską czcionką – mój dopisek po latach 
– W.K.] i – jeśli będzie taka potrzeba – ich zredagowanie. 
Nie chciałbym uchodzić za półanalfabetę (Zrobiłem to – 
Władimir Diakonow).

Ad. Ad. Ad. 1)
>„W.D.: Istnieje wiele poglądów, mających od-

niesienie do nauk przyrodniczych, które używane są 
przez autorów najrozmaitszych tekstów jako oczywiste 
i trywialne. Na przykład: mózg człowieka wykorzysty-
wany jest w paru procentach, albo: las – zwykły las 
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strefy umiarkowanej – produkuje tlen. Problem w tym, 
że te poglądy są nie tylko trywialne, ale i nieprawdzi-
we. Wydaje mi się, że humanista nie powinien bez ko-
nieczności demonstrować swoich wyobrażeń na temat 
nauk przyrodniczych.

W.K.: Cóż – w tym miejscu taka demonstracja była 
– jak sądziłem konieczna – dawała bowiem pojęcie o tre-
ści utworu bez dokładnego opisu fabuły. A że popełniłem 
błąd jest rzeczą przykrą – no cóż... Powinienem był nie 
ufać pamięci i rzecz sprawdzić.... Tyle o tym.

Natomiast sądzę, że niepotrzebnie atakuje Pan pe-
wien obyczaj mówienia stereotypami. One też mają swo-
ją pozytywną rolę do odegrania, jakoś doskonalą spo-
łeczną wiedzę o rzeczywistości. Proszę wziąć pod uwagę, 
że jest ona niedoskonała ze swej natury. (...) 

Tak więc humaniści i inni, wypowiadając nieprecy-
zyjne sądy o zjawiskach naturalnych, grzeszą tylko czę-
ściowo”.< 

W.D.: Nawet mi do głowy nie przychodziło zagłębia-
nie się w takie filozoficzne przepaście. Nauka... Pozna-
nie... Mówiłem nie o nieprecyzyjnych stwierdzeniach, ale 
o nieprawdziwych, zupełnie błędnych. (Żeby twierdzić, 
że mózg człowieka jest wykorzystywany w iluś tam pro-
centach, trzeba najpierw wiedzieć, jak w ogóle on pracu-
je. A las, rosnąc, wydziela dokładnie tyle tlenu, ile się go 
zużywa w procesie gnicia obumarłych drzew).

Powtarzanie nieprawdziwych twierdzeń zaśmieca 
przestrzeń informacyjną. Tak więc, próbując uściślić, na 
czym polega „paradoks bliźniąt”, mógł się Pan najpraw-
dopodobniej natknąć na właśnie takie błędne sformuło-
wanie, przez kogoś powtórzone. I co ma z tym wspólnego 
gnoseologia?
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W.K.: Czyli całe moje wymądrzanie się nie było tu po-
trzebne. Źle Pana zrozumiałem. Rzeczywiście to, co stano-
wi zupełną pomyłkę – nie jest stereotypem. Ten bowiem 
jest formą wiedzy, przy tym niekiedy całkiem pożyteczną.

Ad. Ad. Ad. 6)
>„W.D.: Moim – oczywiście – zdaniem «wartości mo-

ralne są bezcenne» i nie mogą być przestarzałe. Etyczna 
postawa artysty to ważna część składowa jego twórczo-
ści. Inaczej nie jest to artysta a... entertainer.

W.K.: No więc chyba chodziło Panu o coś innego, 
o koncepcję pisarza i jego roli społecznej”.< 

W.D.: Nie, mówię właśnie o etycznej postawie pisa-
rza jako o komponencie jego twórczości. Książki powin-
ny szerzyć to, co „rozumne, dobre, wieczne”, inaczej ich 
miejsce jest w... zlewie. Oczywiście moim zdaniem, które 
jest – jak rozumiem – czystym archaizmem.

* * *
>„W.K.: Różne estetyki mają różne zdania na ten te-

mat. Są takie, które uważają literaturę i sztukę za służą-
ce np. tylko pięknu, albo np. tylko rozrywce – i w pełni 
amoralne. Przy tym o amoralności sztuki mówili też ge-
niusze – tacy np. jak Baudelaire”.<

W.D.: Cóż. To jest problem zwolenników Baudelaire’a. 
Punkowo–narkotykowa „kultura” też ma jakąś estetykę. 
(Powyżej powiedziałem, gdzie jest jej miejsce). Nawet 
rozrywka nie może być całkowicie wolna od moralności, 
nie mamy do tego prawa. Wszelkie koncepcje amoralno-
ści sztuki szybko prowadzą do oczywistych obrzydliwo-
ści, takich na przykład jak urządzona ostatnio w Niem-
czech „instalacja anatomiczna” z autentycznych ludzkich 
trupów. 
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* * *
>„W.K.: Ale ja chciałem powiedzieć przede wszyst-

kim to, że moim zdaniem archaiczne jest dziś przekona-
nie (żywe np. w romantyzmie), że pisarz (artysta) jest jed-
nostką wyjątkową, której żadne zasady nie obowiązuję, 
której wiele (jeśli nie wszystko) się wybacza”.< 

W.D.: Jeśli Pan chciał o tym powiedzieć w monogra-
fii, to dlaczego Pan nie powiedział? A jeśli powiedział, to 
gdzie? A na koniec, co ma ten pogląd wspólnego z „Brzyd-
kimi łabędziami” [w Polsce znanymi jako Pora deszczu – 
dopisek W.K.], Baniewem i Zursmansorem?

W.K.: O ile dobrze pamiętam, to w tym miejscu mo-
nografii chciałem tylko rzec parę słów polskiemu czytelni-
kowi, który dawno się oduczył uważać pisarzy za rodzaj 
nadludzi i oczywiście nie wiedział, że w Rosji poglądy 
na ten temat są inne niż w Polsce. Myśmy tak uważali 
jeszcze na początku XX wieku, ale potem nasz moder-
nizm pokojowo, sam z siebie, umarł w latach trzydzie-
stych. Wasz przerwała rewolucja, zakonserwowano go 
w socrealistycznej puszce i w konsekwencji ewolucja 
jego myślenia o pisarzach i literaturze nie wyczerpała się 
– jak się zdaje – do dnia dzisiejszego [Nie mogę i nie chcę 
zajmować tu miejsca, ale czy naprawdę z mojej pisaniny 
można wyciągnąć wniosek, że uważam pisarzy za rodzaj 
nadludzi? – Władimir Diakonow].

Słowa: „Ale ja chciałem powiedzieć przede wszyst-
kim to...” odnoszą się do naszych sporów. A co do Banie-
wa, to wydało mi się, że ten bohater nie zawsze zacho-
wuje się moralnie i że nie wywołuje to u autorów i – być 
może – u czytelników zdecydowanego sprzeciwu. A za-
tem – wolno mu. A w konsekwencji pojawiło się pytanie 
– dlaczego mu wolno?
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Ad. Ad. Ad. 7)
>„W.K.: Chyba nie wyjaśniłem jasno, więc jeszcze 

raz próbuję: forma monologu była istotna w wypadku 
kaprala Gaga. W ostatniej scenie powieści wydaje się, 
że dał mu coś pobyt na Ziemi. No bo zamiast od razu 
zastrzelić kierowcę, daje sobie wyrwać automat i w imię 
jakiś dziwnych (dla niego) celów (jakaś walka z epide-
mią, jakiś humanitaryzm...) pcha ciężarówkę. Ale jeżeli 
uznamy, że całą historię opowiada on kumplom z powo-
jennej partyzantki (czyli że jego zwracanie się «rebiata» 
jest wyznacznikiem konkretnej sytuacji, w jakiej się on 
znajduje), to skonstatujemy, że widać nie zmienił się tak 
bardzo, żeby na dłuższą metę zaprzestać mordowania 
i stać się kimś innym”.<

W.D.: No tak. Po pierwsze, ośmielam się jednak, jak 
poprzednio, twierdzić, że Gag opowiada swoją historię 
słuchaczom wyobrażonym, a ma na myśli swoich kole-
gów ze szkoły „Bojowych Kotów”. On w myśli wciąż jesz-
cze jest z nimi, pozostałymi w tej „dziczy”.

Po drugie, jeśli już założymy, że ma Pan rację i że 
opowiadanie Gaga jest jakimś realnym monologiem, 
prowadzonym w jakimś powojennym towarzystwie, to 
z czego wynika, że ma to być banda jakichś „leśnych bra-
ci” (tj. partyzantów – dopisek W.K.). A może Gag akurat 
się zmienił, przestał zabijać i stał się kimś innym? I może 
całą swoją historię opowiada przyjaciołom pracującym 
z nim na budowach Nowego Alaju? 

W.K.: I oto stworzył Pan nową hipotezę, nową inter-
pretację i uzasadnił ją w pełni przekonująco. Mogę się 
z tego tylko cieszyć. To znaczy, że moje stwierdzenia 
zmusiły Pana do stworzenia swoich. Tak właśnie się ro-
dzi wiedza w dziedzinach humanistycznych.
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* * *
>„W.K.: Cały czas jednak mam wrażenie, że Pana 

zdanie i moje nie tyle się wykluczają, co uzupełniają... 
Przecież właśnie w tym miejscu Pan poparł moją tezę 
o tym, «Poniedziałek...» jest w dużej mierze parodią”.<

W.D.: Tak, w dość dużym stopniu nią jest. Tak w 15–
20 procentach. Mogę powiedzieć raz jeszcze: parodyjny 
komponent w żadnym wypadku nie jest w „Poniedział-
ku...” ani głównym, ani decydującym. „Poniedziałek...” 
jest przede wszystkim pełną światła utopią, naiwną 
(jak teraz wiadomo) nadzieją, że nowy, pojawiający się 
w masowej skali człowiek, naukowiec–przyrodoznawca 
(właśnie przyrodoznawca, bo inne nauki nie mogą być 
masowe), człowiek Pracy i Wiedzy dokona przełomu spo-
łecznego. Przy czym w każdego typu społeczeństwie, 
a nie tylko w Chruszczowowskim socjalizmie. 

* * *
>„W.K.: No i jeszcze: fantastyka «bliskiego celowni-

ka» rozwijała się szczęśliwie jeszcze dziesięć lat przed 
«Poniedziałkiem». Zapewne trwała też na przełomie lat 
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych...”<

W.D.: No oczywiście, a gdzie by się miała podziać? 
Przecież Niemcow dalej żył, tworzył i wydawał. Ale 
z całym szacunkiem: czy mógłby Pan wskazać na te 
fragmenty „Poniedziałku...”, które Pan uważa za paro-
dię nie po prostu złej fantastyki, a właśnie „fantastyki 
bliskiego celownika”? Ja sobie niczego takiego nie przy-
pominam.

W.K.: Oto odpowiedź. Są miejsca, które odnoszą się 
bezpośrednio do „fantastyki bliskiego celownika”, na 
przykład rozprawa Wybiegajły na temat butów może być 
aluzją do „Cudownych bucików” Saparina. Ale najważ-
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niejszą aluzją jest cała kompozycja, struktura dzieła. 
Przecież (formalnie rzecz biorąc) to opowiadanie o tym, 
jak przyszedł żółtodziób do naukowego instytutu, obser-
wuje, co się tam dzieje, pracuje – a tu odkrycie za odkry-
ciem... Tak właśnie były zbudowane „arcydzieła” z nurtu 
„na granicy możliwego”. 

* * *
>„W.D.: Strugaccy, to moi ulubieni pisarze i nie widzę 

żadnych powodów, aby stosować metody naukowego 
badania wobec moich ulubionych książek. «To co wolno, 
a czego nie wolno» literaturoznawcy – to jego problem. Ja 
jestem czytelnikiem i dla mnie jest ważne wrażenie, któ-
re odczuwam przy czytaniu prac tego literaturoznawcy. 
A ogólne wrażenie z monografii jest takie: jak należało 
oczekiwać, dla autora nic dobrego z werdyktu «otrzymuje 
tytuł docenta» – nie wynikło. 

W.K.: W tym miejscu – przyznam się – nieco zbara-
niałem. Albo ja zupełnie nie znam rosyjskiego, albo Pan 
uważa, że moja książka była pisana «na stopień», dla ka-
riery i w ogóle nie włożyłem w nią serca. No więc: nic 
bardziej błędnego”.<

W.D.: Dlaczego „albo – albo”? Jest jeszcze dużo in-
nych wariantów, na przykład ten, że niezbyt jasno się 
wyraziłem. Spróbuję wyjaśnić.

Podstawą naukowego badania każdego złożone-
go obiektu jest analiza. Obiekt zostaje zastąpiony przez 
pewien schemat, który następnie jest rozkładany na ko-
steczki. Przy próbie syntezy czegoś z tych kosteczek – 
siłą rzeczy musi być wymyślona jakaś bazowa koncep-
cja. A potem badacz przekonuje siebie samego i próbuje 
przekonać otoczenie, że ta koncepcja w sposób oczywisty 
wynika z samej istoty badanego obiektu. 
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Jeśli obiektem jest książka mojego ulubionego pisa-
rza, to ja, czytelnik, będę się przypatrywać rezultatom 
badawczym ze szczególna pasją. I prawie że na pewno 
się nie zachwycę. A jeśli sam badacz uważa te książki za 
ulubione, to trudno zrozumieć (mnie osobiście), jak jest on 
w stanie pracować.

To wszystko, co chciałem powiedzieć. A już na pew-
no nie robiłem jakichś osobistych aluzji. (Ostatecznie dla-
czego miałbym robić?).

W.K.: Trudna jest praca humanisty. Trzeba się we-
wnętrznie oddalić. odseparować od przedmiotu swojej 
pracy (oczywiście mam na myśli uczciwych humanistów, 
a nie chałturszczyków czy politykierów). Może dlatego 
jest tak wiele błędnych poglądów i nieprzekonujących hi-
potez. A w ogóle to praca humanisty jest dziwna. Próbuje-
my stworzyć obraz, którego stworzyć się nie da. W sumie 
jest tak: badamy literaturę, literatura jest całościowym 
obrazem świata, świat – jako całość – jest zbyt złożony, 
by próby jego zbadania kiedykolwiek zakończyły się peł-
nym sukcesem. 

* * *
>„W.K.: Sami pisarze mieli jednak niekiedy na ten te-

mat swoje zdanie i robili, co mogli, aby służyć dobru spo-
łecznemu rozumianemu tak – jak oni to dobro pojmowali. 
No więc jestem pewny, że Strugaccy należeli właśnie do 
tej drugiej, niepokornej kategorii pisarzy i w swoich książ-
kach niejednokrotnie zabierali głos na tematy społeczne 
i polityczne. No bo po co pisaliby «Gadkije liebiedi», po co 
wkładaliby w usta bohaterów «Trudno być bogiem» roz-
ważania o społecznej roli inteligencji, po co byłyby liczne 
wątki z «Bajki o Trojce» i «Ślimaka na zboczu». Te książki 
na pewno nie były «igraszkami estetycznymi», były dzie-
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łami walczącymi. Nie zauważyć tego może jedynie ten, 
kto bardzo nie chce tego zauważyć”.< 

W.D.: Bez wątpienia, książki Strugackich służyły 
(i służą) dobru społecznemu. Ale jeśli pobieżnie przejrzeć 
monografię, to rezultatem jest wrażenie, że autor chciał 
powiedzieć zupełnie coś innego. A konkretnie: że głów-
nym celem twórczości Strugackich, przez nich stopniowo 
rozpoznawanym, było dogodzić dysydentom–aktywi-
stom, a zaszkodzić Zofii Władzowej... 

Jest to wątpliwe, przede wszystkim dlatego, że 
książki Strugackich są czytywane i dzisiaj. Rzecz jasna 
rzadziej i nie wszystkie, ale są czytane i przekonany je-
stem, że będą. Dalej: kolosalna, wielomilionowa popular-
ność pisarzy w czasach radzieckich nie może być wytłu-
maczona tylko wielką liczbą poszukiwaczy smaczków. 
Mogę się wypowiadać tylko w imieniu swojego kręgu 
moskiewskiej, tak zwanej „naukowo–technicznej inteli-
gencji”: tak samo jak nie należy przeceniać efektywności 
radzieckiej propagandy – tak i nie warto zawyżać popu-
larności dysydenckich idei. A większość naukowców i in-
żynierów bynajmniej dniami i nocami nie wyczekiwała 
na koniec władzy radzieckiej.

I na koniec, wracając do moralizatorstwa (Tutaj, 
proszę wybaczyć, ale nie obejdzie się bez osobistych 
uwag). Na przykład ja bym się nie zdecydował na 
wskazywanie ulubionym pisarzom, jak powinni byli po-
stąpić w tej lub innej sytuacji. Co prawda nie jestem 
literaturoznawcą...

W.K.: Dla Pana pisarze – to ludzie. Dla mnie – to 
szereg książek i innych świadectw pisanych. Ludzi 
można tylko lubić lub nie (to tak jak z kobietą – albo 
się podoba, albo nie podoba – trzeciego wyjścia nie ma). 
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Książkę się kocha, ale jednocześnie zauważa: tu przy-
dałoby się inaczej... 

A co się tyczy twórczości Arkadija i Borisa Strugac-
kich – Pan pozwoli, że posłużę się Pana ulubionym chwy-
tem: za Pana wrażenia w pełni tylko Pan odpowiada. Ja 
z pewnością nie chciałem wyrazić poglądu, że Strugaccy 
to propagandziści i tyle. Inną sprawą jest, że mogę od-
czuwać pewne niezadowolenie z siebie, mieć do siebie 
pretensje, że moją monografię w ogóle można tak prze-
czytać (nawet pobieżnie). Cóż, młody byłem, głupi i się 
nie domyśliłem.

* * *
>„W.K.: W tej chwili, kiedy wszystko jest historią 

i ZSRR nie istnieje, oświadczenia Borisa Natanowicza 
na temat druku w «Posiewie» są oczywiście w pełni 
wiarygodne. Gdybym przygotowywał teraz drugie wy-
danie, pewnie bym «scenariusza» nie wprowadzał do 
tekstu monografii – najwyżej wspomniałbym w przy-
pisie, że tak mówiono. No i na koniec tego wątku: to, 
co wiemy o druku w «Posiewie» to – podejrzewam – na-
dal tylko część prawdy. Wersja ABS jest już co prawda 
w pełni wiarygodna, ale nadal chciałoby się poznać 
więcej szczegółów... (Chyba, że ostatnio coś o tej spra-
wie Boris Natanowicz napisał, a ja jeszcze tego nie 
znam. To także możliwe)”.<

W.D.: Nieźle! Wersja Strugackich jest prawdopodob-
na, ale... nieprawdopodobna. No ale jeśli Panu bardziej 
prawdopodobny wydaje się „scenariusz” wynikający 
z opowiadań jakichś tam tajemniczych, dobrze poinfor-
mowanych ludzi, no to niech tak będzie... 

A dlaczegóżby nie rozpatrzeć takiego scenariusza. 
Ktoś nam nieznany, ale całkiem podły, przekazał tekst 
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„Brzydkich łabędzi” wydawnictwu „Posiew” i dostał za 
to odpowiednie wynagrodzenie. A wydawnictwo natych-
miast rzuciło książkę na rynek, mając na uwadze bez-
pośredni zysk oraz wzrost swojej popularności u czytel-
ników (u czytelników, a nie u pisarzy, bo tych i tak nie 
zabraknie). Ten scenariusz jest zgodny ze wszystkimi 
znanymi nam faktami.

W.K.: No cóż. Jeśli dla Pana tym samym jest praw-
da, istota sprawy (lub jej część) i prawdopodobieństwo, 
to i ja powinienem zakrzyknąć: „Nieźle!” Przecież nie 
może Pan zaprzeczyć, że istnieją prawdy, w które nikt 
nie wierzy, i istnieje wiara w rzeczy całkowicie fałszy-
we. Ponadto hipoteza Pana, dotycząca wydawnictwa 
„Posiew”, nie przekonuje mnie. W owych czasach tego 
typu instytucje miały wystarczająco dużo pieniędzy, by 
dobrze działać. Czytelnicy w ogóle nie byli im potrzebni. 
Emigranci z krajów socjalistycznych (może nie wszyscy, 
ale wielu) żyli na rachunek swoich bogatych sojuszni-
ków. Bardziej przekonuje mnie hipoteza Murinskiego (na 
ten temat poniżej – W.K.).

 * * *
W.D.: Wszystkiego najlepszego!
Wł. Diakonow.
W.K.: Panu także życzę wszystkiego najlepszego! 

Mam nadzieję, że na koniec jest Pan zadowolony z moich 
odpowiedzi [No jasne – przy czym, jak wiadomo, pełne 
zadowolenie to w ogóle szczęście – WD].

Wojciech Kajtoch

„Poniedielnik” 40, 20 wrzesień 2004
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V. Głos Erika Simona

Jak widać, temperatura sporu, już na początku nie-
zbyt letnia, wciąż się podnosiła. Pewną próbą uspoko-
jenia nastrojów była uwaga Erika Simona, którą opu-
blikował w momencie, kiedy nastąpiła paromiesięczna 
przerwa w mojej polemice z Diakonowem:

Ludieny (niektóre) trochę na monografię Kajtocha się 
zawzięły. Rzecz jasna ma ona oczywiste niedostatki, ale 
w sumie to rzecz nie tylko że pisana z dalekiego, obcego 
ludienom punktu widzenia, ale po prostu już nader stara. 

I wcale nie jest dziwne to, że książkę wyklinają (tj. 
krytykują) – ba, to nawet sukces, mało który Iwanow 
stał się godnym własnego Anty–Iwanowa. Zadziwia to, 
że żaden z krytyków nie zasiadł i lepszej monografii nie 
napisał, wciąż tę sprawę zostawiając krytykom z Polski, 
USA i Izraela. 

Według mnie bardzo potrzebna jest taka monogra-
fia Strugackich, gdzie nikt by się nie starał błyskotliwie 
i oryginalnie interpretować (od tego są eseje). Gdzie po 
pierwsze solidnie by zebrano fakty (fabuły, tematy, mo-
tywy, historie napisania, wydania i recepcji), a po drugie 
wyłożono i zreferowano najważniejsze, (prawie że) ogól-
nie przyjęte interpretacje twórczości, poszczególnych jej 
aspektów i dzieł. Chodziłoby o taki przewodnik po twór-
czości Strugackich.

Przecież na temat twórczości takiej rangi z czasem 
tworzy się coś w rodzaju literaturoznawczego konsen-
susu – jak również i różnice w poglądach, o których też 
należy wspominać (między innymi należy uwzględniać 
samego BNS [tj. Borisa Natanowicza Strugackiego – 
W.K.]; autor to główny, choć nie jedyny i nie ostateczny 
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autorytet w sprawach swojej twórczości); istnieje jakieś 
jądro interpretacji, o które już nikt się nie spiera. Na przy-
kład mi się wydaje, że esej Filippowa w 11 tomie nowych 
„Dzieł zebranych”, chociaż nie jest takim Przewodnikiem, 
to jest napisany z takiego spokojnego, obiektywnego 
punktu widzenia.

„Poniedielnik” 37, 2 sierpnia 2004

Odpowiedziano mu jednak na tyle ostro, że więcej 
już głosu w tej sprawie nie zabierał. Diakonow, formal-
nie zwracając się do prowadzącego „Poniedielnik” Bori-
sowa, zareplikował następująco: 

Pozwól wypowiedzieć parę myśli dotyczących repliki 
E. Simona.

E.S.: „Ludieny (niektóre) trochę na monografię 
Kajtocha się zawzięły. Rzecz jasna ma ona oczywi-
ste niedostatki, ale w sumie to rzecz nie tylko że pi-
sana z dalekiego, obcego ludienom punktu widzenia, 
ale po prostu już nader stara. I wcale nie jest dziwne 
to, że książkę wyklinają (tj. krytykują) – ba, to nawet 
sukces, mało który Iwanow stał się godnym własnego 
Anty–Iwanowa”.

– To ciekawa uwaga, szczególnie jeśli nie brać pod 
uwagę kontekstu. Otrzymałem artykuł Romana Murin-
skiego „Anty–Kajtoch”, przeczytałem go, w dużej mierze 
się zgodziłem, i odpowiedziałem własnym listem. Odpo-
wiedziałem jemu, a nie „Poniedielnikowi”, chociażby dla-
tego, że moja korespondencja z p. Kajtochem przerwa-
ła się w bardzo smutnym momencie – otóż po wymianie 
paru listów on nagle zwątpił w swoją umiejętność posłu-
giwania się rosyjskim językiem i odpowiedział mi po pol-
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sku. Ja, i nie ma tu żadnych wątpliwości, po polsku „ni 
du du”, i już 4 miesiące czekam na Twój przekład. Nawet 
obiecałeś opublikować go w „Poniedielniku”. [B.W.I: jak-
by telepatycznie odczuwszy tę pretensję, już przedtem 
powróciłem do przekładu listu Kajtocha – i tak jakby – go 
przełożyłem].

E.S.: „Zadziwia to, że żaden z krytyków nie zasiadł 
i lepszej monografii nie napisał, wciąż tę sprawę zosta-
wiając krytykom z Polski, USA i Izraela”.

– Nie rozumiem, w czym rzecz. A ja nigdy nie byłem 
krytykiem i żadnej monografii nie pisałem. Wygląda na 
to, że mi się z tego względu proponuje zamknąć gębę albo 
patrzeć na każdą profesjonalną monografię z nieziem-
skim zachwytem. 

E.S.: „Na przykład mi się wydaje, że esej Filippowa 
w 11 tomie nowych «Dzieł zebranych», chociaż nie jest 
takim Przewodnikiem, to jest napisany z takiego spokoj-
nego, obiektywnego punktu widzenia”.

– A mnie się wydaje, że esej (a może i nie esej, nie 
wiem, krytykiem nie jestem) L. Filippowa jest napisany 
z punktu widzenia straszliwie subiektywnego i zdecy-
dowanie „niespokojnego”. To nieomal próba zbudowa-
nia jakiejś „pseudoreligijnej” doktryny. Arkadij i Boris 
Strugaccy są tu obwołani wielkimi Nauczycielami, któ-
rzy pod koniec mają już nie uczniów, a „towarzyszy”. 
I w tej sekcie Filippow otwarcie widzi się w roli główne-
go apostoła.

„Poniedziałek” 38, 9 sierpnia 2004
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VI. Uwagi Romana Murinskiego303, na które już 
nie odpowiedziałem:

A. Roman Murinskij: „Anty–Kajtoch, czyli dia-
lektyka twórczości”

A ja myślałam: Boże Miłosierny
Wybacz mi rozum ciemności pełny

I rozkaż by pokusa smaczna
myśleć ich rozum oduczyła

Powiedz im, że już pora na obiad
Każ im zapomnieć choć na godzinę

o tym, co ich uszczęśliwia
o tym, co żyć mi nie daje 

Bella Achmadulina Opis obiadu 
[przekład mój – W.K.]

Chciałbym kontynuować polemikę, którą w nume-
rach 23 i 28 „Poniedielnika” rozpoczęli Leonid Rudman 
i Władimir Diakonow. Cytuję: 

„Oczywiście Borisow ma rację, mówiąc, że Kajtoch 
w porównaniu z innymi badaczami Strugackich o wiele 
lepiej się prezentuje – rzeczywiście to nie Wasia jakiś 
– lecz niemniej ma sens zatrzymanie się na tych mo-
mentach, w których – w każdym razie ja – się z nim nie 
zgadzam”.

303 Roman Murinskij to pseudonim. Z danych, które ujawił „Poniediel-
nikowi”, wynika, że jest urodzonym w 1964 r. dzienikarzem, zajmującym 
się problematyką ekonomiczno–polityczną i prawną, mieszka w Peters-
burgu, posiada wykształcenie politechniczne (inżynier mechanik) i ścisłe, 
matematyczno–fizyczne.
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– Problem, „czy uważać monografię za dopuszczal-
ną” według mnie nie zaistniał... Oczywiście że tak! Ale 
polemika nie byłaby tak obszerna, i tym bardziej nie sta-
rałbym się opublikować jej w „Poniedielniku”, gdyby nie 
pewna okoliczność. Analiza twórczości Strugackich, włą-
czona do zbioru ich kanonicznych tekstów, staje się nie-
jako analizą na wyższym poziomie, de facto pretenduje 
do „adekwatności”, „wzorcowości”, „kanoniczności” bez 
względu na wolę autora. Tym właśnie może się tłuma-
czyć podniesienie temperatury i obszerność sporu. Tylko 
Bogu wiadomo, które z pretensji należy adresować do 
autora, a które – do redaktorów i wydawców. Pozwolę 
sobie mieć nadzieję, że moje uwagi będą dla pana Kajto-
cha pożyteczne i pomocne w dalszej pracy.

Jeśli książka napisana jest w innych czasach lub/i w in-
nym kraju, zawiera ona mnóstwo rozmaitych szczegółów, 
które okazują się bardzo ważne (a w dwójnasób dla tłu-
maczy!). Dlatego chciałoby się wypowiedzieć parę uwag 
ogólnych. Aby zrozumieć radzieckie realia, niezbędne są 
obszerne przypisy, uwagi i wyjaśnienia. Dzięki społecz-
no–politycznym przemianom mamy do czynienia z „rze-
czywistością która odchodzi”, przy tym dość szybko. Za 
jakieś trzydzieści lat żaden nowy Łotman nie zorientuje 
się w ówczesnych „znakach czasu”.

Odwołam się do autorytetu: Siergiej Dowłatow 
w „Przekładowych obrazkach” (z książki „Dowła-
tow nieznany”304) pisze: „Wciąż nie ma dobrych an-
gielskich przekładów mojego ulubionego Zoszczen-
ki. W Ameryce zdarzyła się z nim taka historia. Za-
częli go przekładać około sześćdziesięciu lat temu.  

304 Sergej Dovlatov, Perevodnye kartinki, w: Maloizvestnyj Dovla-
tov. Sbornik, wyd. „Zvezga”, Petersburg 1999. [ISBN 5–7439–0021–
3], s. 247–264. 
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Zaczęły się pojawiać w czasopismach jego opowiadania 
i niekiedy ich akcja toczyła się w komunalnych miesz-
kaniach. I oto amerykański krytyk opublikował artykuł 
o Zoszczence. Napisał tam: «Zoszczenko to rosyjski Kaf-
ka, fantasta i antyutopista. On genialnie wymyślił komu-
nalne mieszkania, gdzie naraz zamieszkuje wiele rodzin. 
To przerażający, straszny symbol przyszłości»”. 

Boję się, że w przypadku przekładów i rozbiorów (na-
wet najbardziej solidnych) twórczości Strugackich mamy 
do czynienia z czymś podobnym, a im więcej czasu mija 
– tym częściej.

Poniżej cytaty z Kajtocha opatrzone monogramem 
W.K. i wskazaniem na odpowiednią część pracy, aby wy-
godniej było je odszukać.

Wstęp
W.K.: „2. Geneza ewolucji twórczości braci wiąże się 

z wcielaniem przez nich w życie pisarskiego programu, 
kształtującego się zależnie od wyzwań stawianych Stru-
gackim przez:

– bieżącą sytuacją społeczno–ekonomiczną ich kraju,
– dotychczasową tradycję i współczesność radziec-

kiego myślenia o literaturze w ogóle, a o fantastyce lite-
rackiej – w szczególności,

– odzew na ich publikacje ze strony krytyki oraz czy-
telnika.

3. Konkretny kształt i treści dzieł Strugackich są nie-
jako wypadkową zderzenia wzmiankowanego programu 
(w danej jego wersji) i żywiołu obiektywnego, czyli ten-
dencji rozwojowych obranego przez braci gatunku. Przy 
czym należy brać pod uwagę owe tendencje w literatu-
rze i radzieckiej, i światowej” [cytaty podaję w brzmieniu 
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oryginału: Wojciech Kajtoch: „Bracia Strugaccy (zarys 
twórczości)”, s. 9–10 (dalej: W.K.: BS, s....)].

– Czyli zakłada się istnienie ściśle mechanicznego 
[1)]305 systemu: linia partii + teoria marksizmu – zadanie 
dla pisarzy (wskazane przez krytykę) – jego wypełnie-
nie – wydanie książki. To podejście grzeszy niedokład-
nością, prowadzi do niedokładności analizy, a często do 
poważnych błędów.

Rozdział I
W.K.: „W sumie postacie «ludzi komunistycznej przy-

szłości», aczkolwiek zdradzały niedostatki, ślady aprio-
rycznego konstruowania ich wedle wzorców «produkcyj-
nych» i teorii marksizmu, tzn. zgodnie z marksistowskim 
ideałem jednostki wszechstronnie rozwiniętej, były na 
tyle realistyczne, że krytyka zmuszona była uznać, iż 
Strugaccy pokazują «ludzi przyszłości maksymalnie przy-
pominających współczesnych», i ujrzeć w tym wyróżnik 
ich pisarstwa, co ostatecznie świadczyło, iż bohaterowie 
przekonywali. (...) Na koniec Strugaccy starali się sprostać 
zadaniom wyznaczonym twórcy przez teorię i praktykę 
realizmu socjalistycznego, tzn. zadaniom uczestnictwa 
w życiu społecznym, nie tylko pośrednio, przez ukazywa-
nie „zmaterializowanego” ideału, którą to rolę zamierzano 
właśnie wyznaczyć literaturze SF, ale i bezpośrednio: pró-
bując oceniać niedawne lata” (W.K.: BS, s. 29–30).

– No oczywiście że nie! Nikt nikogo, według jakichś 
zewnętrznych „wzorców” nie „konstruował”, w każ-
dym razie świadomie. Boris Natanowicz przecież pisał, 
że byli z bratem w młodości prawowiernymi leninow-
cami–stalinowcami i tworzyli zgodnie z tymi przekona-

305 Cyfry w [] odsyłaja do moich odpowiedzi.
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niami i w związku z tym wzorce mieli wbite pomiędzy 
kość czołową a mózgowe półkule [2)].

Przy tym te przekonania nie zostały zaszczepione 
w nich „z zewnątrz”, lecz dosłownie otrzymane z mle-
kiem matki. Istniejący społeczny system wydawał się 
być jedynym możliwym. Nie istniały kontakty zewnętrz-
ne i – co za tym idzie – wyobrażenie jakiegoś systemu 
alternatywnego.

Potem – rzecz jasna – „byt określił ich świadomość”. 
Ale to nie była linia partii, a tym bardziej wymysły kryty-
ki. Tak jak w przypadku Brodskiego, konflikty z władzą 
miały charakter przede wszystkim estetyczny, a nie poli-
tyczny. W rezultacie ABS napiszą: „Istnieją ludzie, którzy 
automatycznie, niezależnie od swoich chęci, przekształ-
cają każde zadanie, które im się powierzy”306. Wiktora 
Baniewa, o którym to powiedziano, można uważać za 
alter ego pisarzy – wkażdym razie jeśli chodzi o problem 
„pisarze – a władza”.

W momencie kiedy linia partii się zmieniła, tych lub 
innych książek nie dawało się wydać. Albo właśnie że 
dało... Ale pisarze, jak pisali, to i piszą, w skrajnych wy-
padkach „do szuflady”. Nikt żadnych „zadań” nie starał 
się „wypełnić”. Zrobiła się „odwilż” – stało się możliwe 
myślenie i mówienie o wielu sprawach, to zaczęli my-
śleć i mówić. A nie tak: „parta nakazała napisać o tym 
i o tym, to napisali” [3)].

I nawet w okresach największego „odwilżowego” li-
beralizmu na to, żeby wymyśleć jakąś realną, społeczną 
alternatywę wobec radzieckiego ustroju, potrzebna była 
duża odwaga osobista i męstwo intelektualne. Teoria 

306 Cyt. Arkadij i Boris Strugaccy: Pora deszczu /pierwsze pełne wyda-
nie/. Dzieła Wybrane 4, przekład I. Lewandowska, Warszawa 1996, Wy-
dawnictwo S.R s. 185.
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konwergencji socjalizmu i kapitalizmu – to było maksi-
mum tego, co mógł sobie w latach sześćdziesiątych wy-
obrazić nawet taki geniusz, jak Sacharow (patrz na przy-
kład wspomniane w PP [tj. Przyjacielu z piekła – W.K.] 
„Rozmyślania o postępie, pokojowym współistnieniu 
i wolności intelektualnej”307), dużo i ze świadomością celu 
rozmyślający nad danymi problemami.

I na odwrót: skończyła się narada w sprawie fan-
tastyki na wiosnę 63 roku – Strugackich zaczęło mdlić, 
co bezpośrednio odbiło się na, powiedzmy, „Trudno być 
bogiem”. Albo: wzywano fantastykę do popularyzowania 
osiągnięć nauki. Tak więc dlatego właśnie Strugaccy pi-
sali o robotach i paradoksach czasoprzestrzeni? Nie, po 
prostu zainteresowali się tym i to wszystko.

Związki w pięciokącie „partia – krytycy – pisarz – 
cenzor – wydawnictwo” miały charakter stochastyczny 
[4)]. Nawet taki „literaturocentryczny” autor jak Siergiej 
Dowłatow, opisując sowiecki proces wydawniczy, roz-
waża rzecz w kategoriach statystyczno–prawdopodob-
nościowych:

„Rzemiosło”, cz. 1: „Niewidzialna książka. Potomko-
wie Giordano Bruno”:

„W czasie wolnym próbowałem sobie wyjaśnić, kto 
ma realną szansę na druk [w czasopiśmie «Kastior» – 
R.M.]. Wyznaczyłem siedem zmiennych:

1) Sławny autor, znany literacki urzędnik, samo na-
wisko które traktowane jest jak przepustka (Szansa – sto 
procent).

307 Razmyšlenija o progresse, mirnom sosuščestvovanii i intellektu-
al’noj svobode – broszura Andrzeja Sacharowa z 1968 roku. Polski tytuł: 
Rozmyślania o postępie, pokojowym współistnieniu i wolności intelek-
tualnej. Osiągnęła nakład 18 mln egz. [https://pl.wikipedia.org/wiki/
Andriej_Sacharow]. 
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2) Szeregowy, ale profesjonalny autor, osobisty przy-
jaciel Sacharnowa [redaktor naczelny – R.M.]. (Szanse 
jak siedem na dziesięć).

3) Urzędnik z podobnej instytucji, z którą należy 
utrzymywać dobre stosunki (pięć na dziesięć).

4) Nieznany autor, któremu cudem udało się stwo-
rzyć dzieło zarazem świetne artystycznie i koniunktural-
ne (cztery na dziesięć).

5) Nieznany autor, który stworzył dzieło grafomań-
skie, ale koniunkturalne (trzy na dziesięć).

6) Po prostu utalentowany autor. (Szanse równe 
zeru. Wypadek unikatowy, grozi sankcjami obkomu)308.

7) Autor pozbawiony talentu, a na dodatek nieko-
niunkturalny. (Tego wariantu nie biorę pod uwagę. Szan-
se są tu mierzone w liczbach ujemnych)”.

Rozdział 2 
W.K.: (o SF): „Cieszyła się nieporównywalnie więk-

szym zainteresowaniem krytyki, która w radzieckiej rze-
czywistości literackiej najczęściej pełniła funkcję bezpo-
średniej reprezentacji poglądów mecenasa, jeżeli tylko nie 
zabierał on głosu sam – chociaż bywały i wyjątki tworzące 
różnicę zdań.(...) A zresztą obojętne jest dzisiaj, czy presja, 
której się [Strugaccy] poddali, pochodziła od redaktorów, 
czy tkwiła wewnątrz nich samych” (W.K.: BS, s. 44).

– A co w takim razie jest ważne? Inna sprawa, kiedy 
sami pisarze są jeszcze „głupi i młodzi”, inna, kiedy naci-
ska redaktor/cenzor, a całkowicie inna, kiedy sam autor 
jest pozbawionym zasad koniunkturalistą. I właśnie od 
zmieszania (a dokładniej – nierozdzielenia) tych trzech 
przyczyn tworzy się u Pana Kajtocha ten „niedopuszczal-

308 Tj. Obłastnogo Komiteta KPZR (Komitetu Okręgowego).
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ny ton”, o którym pisze Leonid [5)]. Dzisiaj kanoniczne 
teksty pozwalają odróżniać, co w swoje dzieła pisarze 
wpisali Sami (lub Sami z nich wykreślili) z powodu mło-
dości i głupoty, co – pod naciskiem redakcji (jawnym i su-
gerowanym), a co jest działaniem czystej cenzury [6)]. 
Powinno się to robić i jest to potrzebne.

Nie wiem, może przekład jest nie całkiem adekwat-
ny, lecz wykład pana Kajtocha jest skonstruowany wedle 
modelu: byli sobie Strugaccy żołnierzami partii i przestali 
nimi być. Ale przecież to było szczere zbłądzenie i potem 
nastąpiło stopniowe rozpoznawanie rzeczywistości (przy 
tym nie całkiem bezpieczne dla rozpoznających), w wa-
runkach terroru środowiska sprzyjającego niewiedzy 
(a przynajmniej nieujawnianiu tego rozpoznawania na 
głos i na piśmie). Trzeba przecież rozumieć te różnice! [7)]

Tak więc rzecz nie w „rózgach i całowaniu pantofla 
za nieentuzjastyczny sposób myślenia” [cyt. L. Rudman], 
a w metodologicznych błędach.

Następnie: Ja tak rozumiem istotę komentarzy Bori-
sa Natanowicza o wydawniczo–cenzuralnych gwałtach 
na autorach, że fakt publikacji przyzwoitej (pod każdym 
względem) książki kosztem obdzierania autora ze skó-
ry, sam z siebie jeszcze nie jest powodem, by stawiać 
pisarza na piedestale. Ale jeśli dzieło jest godne szacun-
ku, to nie grzech powiedzieć coś na ten temat, zwłaszcza 
w „zarysie twórczości”, pretendującym na fundamental-
ność. Proponuję takie ujęcie.

Według mnie publikacja książki była czymś pokrewnym 
efektowi tunelowemu309 (niezgrabnie to wyjaśniam, fizycy 

309 Zjawisko tunelowe zwane też efektem tunelowym – zjawisko przej-
ścia cząstki przez barierę potencjału o wysokości większej niż energia 
cząstki, opisane przez mechanikę kwantową. Z punktu widzenia fizyki 
klasycznej stanowi paradoks łamiący klasycznie rozumianą zasadę za-
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mnie poprawią). Istniała mediana rozkładu cech rękopisu 
i żądań wydawnictwa (będących w rzeczy samej analogo-
nem bariery energetycznej). Jest zatem ich wzajemny sto-
sunek, do tego dochodzą żądania cenzora, cechy redaktora 
(o czym w „Komentarzach”310 sporo jest napisane), do tego 
różnorakie karierowo–pieniężne–koniunkturalno–bezczelne 
pomysły. Na przykład o „Drapieżność naszego wieku”:

„Dyrektor wydawnictwa żądał od autorów tego, co 
cenzor uważał za niedopuszczalne. (Ta sprzeczność nie-
wątpliwie była skutkiem niewiarygodnego ideologicznego 
bałaganu, który panował w głowach władzy jeszcze od 
lat dwudziestych. Z jednej strony «rewolucja niesiona na 
bagnetach» była pomysłem Trockiego i oficjalnie była na-
piętnowana w sposób najbardziej stanowczy. A z drugiej 
strony cała polityczna praktyka – od zawsze – opierała 
się właśnie na tej doktrynie, i akurat właśnie w połowie 
lat sześćdziesiątych ZSRR już całą ławą wdzierało się do 
Afryki i Południowej Ameryki). Tak więc na tym epopeja 
się zakończyła”311.

Odpowiednio ma miejsce dyspersja reakcji. W rezul-
tacie – niezupełnie koszerne dzieło może się w ostatecz-
ności prześlizgnąć, szczególnie kiedy redaktor jest roz-
sądny i wie, co, gdzie, kiedy i jak. 

chowania energii, gdyż cząstka przez pewien czas przebywa w obszarze 
zabronionym przez zasadę zachowania energii. [https://pl.wikipedia.
org/wiki/Zjawisko_tunelowe]. Murinskij bardzo to wszystko metaforycz-
nie opisuje, sądzę, że chodzi mu o to, że akt wydania książki był w grun-
cie rzeczy wypadkową różnych, często przeczących sobie czynników.
310 Chodzi o wspomnieniowy tekst Borisa Strugackiego Kommentarii k pro-
idennomu (Boris Strugackij, Kommentarii k proidennomu, w: Arkadij Stru-
gackij, Boris Strugackij: Sobranije sočinenij w odinadcati tomach, Doneck 
2000–2001, Т. 1–11, Izdatiel’stwo „Stalker”, Doneck). Kolejne 11 odcinków 
wspomnień zostało opublikowanych w każdym z tomów wydania.
311 Prawdopodobnie chodzi o fragment Komentarzy..., ale Murinskij nie 
zlokalizował cytatu.
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I odwrotnie. Wydania utworów Strugackich, które 
nie zawierały żadnych zamachów na autorytety – były 
przyhamowywane. Po prostu po skanadalach z publika-
cją „Bajki o Trójce” w „Graniach” i „Gadkich Liebiediej” 
w Posiewie redakcje dmuchały na zimne.

I krytyka wcale nie „pełniła funkcji bezpośredniej 
reprezentacji poglądów” partyjnego kierownictwa. To 
znaczy – oczywiście że próbowała. ALE – po pierwsze 
dyspersja poglądów także miała miejsce, po drugie 
rytualne ukłony pod adresem panującej ideologii i tak 
samo dyżurne ataki na zachodnią naukową fantastykę 
kamuflowały banalne załatwianie porachunków i wal-
kę o koryto – to było maim zdaniem bardziej typowe; po 
trzecie dużo (a może i wszystko) zależało od stosunku 
władz do poszczególnych osób, czyli – obrazowo mó-
wiąc – jeśli o tym i tym coś powiedziano, to już można 
i huzia na Józia...

Humor krytyka mogła zepsuć (albo – co rzadsze – 
polepszyć); przeszkodzić w publikacji – mogła bez pro-
blemów. Lecz wpłynąć na twórcze i społeczne poglądy 
pisarzy wątpliwe czy mogła! [8)].

„Nie żadną kwintesencją histerii twórcy zajmuje się 
nasza krytyka, a zajmuje się ona niwelowaniem litera-
tury, aby dla własnej wygody wyrównywać z twórcami 
osobiste lub tyczące się gustów rachunki. Tak to jest”312. 

W.K.: „Wskazywały na jej elementy niejednoznacz-
ne, irracjonalne, których istnienia nie uznawały teorie 
socjalistycznego realizmu – wedle nich człowiek nie ma 
tak wielu tajemnic. (...) trudno zrozumieć, dlaczego nie 
podchwycono kwestii w atakach na «Drogę na Amalteę». 

312 Kolejny cytat niezlokalizowany przez Murinskiego.
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Zwłaszcza że Strugackim nie uszło na sucho «przestęp-
stwo» o wiele mniejszego kalibru” (W.K.: BS, s. 46). 

– Jeśli uważać całą krytykę za monolit – rzeczywiście 
trudno. Ale jeśli uwzględnić dyspersję reakcji – wszystko 
jest jasne. Poważnych pretensji nie było, a z powodu dro-
biazgów wyskoczył jakiś idiota pełen inicjatywy.

W.K.: „Co więcej, w przeważającej większości po-
wieściowych epizodów zastosowano ten sam, co w utwo-
rach ze zbioru artystyczny chwyt: akcja obraca się wokół 
technicznego urządzenia, wynalazku lub naukowego od-
krycia, podczas gdy wprowadzany przy okazji «ludzki» 
wątek porusza problematykę dorzucającą cegiełkę do te-
matu: człowiek przyszłości, jego moralność i umysłowość 
oraz społeczeństwo, w którym żyje. Przyczyn takiego sta-
nu rzeczy dojść trudno” (W.K.: BS, s. 48).

– Oto płód godzien złej metody, wszystko jest posta-
wione na głowie. Właśnie to urządzenie–wynalazek–od-
krycie wprowadzono, by pokazać charakter człowieka 
przyszłości [9)]. I jest to zrobione w sposób artystycznie 
przekonujący. Dlatego że Strugaccy to Strugaccy, a pra-
wie wszystko inne, napisane i opublikowane w tym cza-
sie, zostało z powodzeniem zapomniane.

Rozdział 3
W.K.: „[O Stażystach] Po raz pierwszy fantastyczny 

świat dzieła stał się dla Strugackich jedynie narzędziem, 
tłem dla niosących właściwą treść wydarzeń, miejscem 
przebywania bohaterów, których przeżycia stanowią no-
śnik sensu utworu” (W.K.: BS, s. 68).

– Według mnie nie po raz pierwszy. Może we wcze-
snych opowiadaniach zrobione to było gorzej ze względu 
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na technikę pisarstwa, ale idea ta zawsze Strugackim 
towarzyszyła. I jeszcze jedno: teoretyczno–krytyczne wy-
stąpienia Strugackich to jedno, a to, co w duszy się two-
rzyło – to troszkę co innego. Próba opisania tego za pomo-
cą słów, i to jeszcze w momencie innym niż bezpośredni 
moment tworzenia – wedle mnie nie może dać adekwat-
nego rezultatu. Do tego dochodzą różne rzeczy intencjo-
nalnie niewypowiadane lub wypowiadanie nieprecyzyj-
nie, aby nie zaszkodzić rzeczy (albo osobie), o której się 
mówi. To także trzeba brać pod uwagę.

W.K.: „Tłem fantastycznym jest jeszcze utopia, a nie 
jej traktowane już konwencjonalnie elementy, czy ele-
menty rozmijające się nawet z potocznym poczuciem 
prawdopodobieństwa. Spełnia więc ta powieść postulo-
wane przez krytykę radziecką kryterium «naukowości» 
w znaczeniu naukowej weryfikowalności fantastycznych 
pomysłów...” (W.K.: BS, s. 69).

– Ale przecież celem było nie dogodzenie krytykom, 
a opisanie świata LOGICZNIE SPÓJNEGO. Inaczej fabuła 
się rozsypie i w najlepszym wypadku wyjdzie rozrywko-
wa bajeczka, a nie literatura [10)].

W.K.: „Wedle Strugackich literatura fantastyczna to 
nic innego jak szczególny «nurt stylistyczny» w ramach 
«metody realistycznej», a nawet «metody realizmu socja-
listycznego» – jeśli oczywiście zamierzali badać «relację 
człowiek – świat, człowiek – społeczeństwo» po marksi-
stowsku” (W.K.: BS, s. 64).

– Wedle mnie tu pomieszano wierność realizmowi 
w literaturze (o której Boris Natanowicz mówi do dzisiaj) 
z tym, że ten realizm nazwano socjalistycznym, co było 
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daniną wobec ideologicznych konwencji i pewnych rudy-
mentów w świadomości autorów.

W.K.: „Ponadto przesłanie Strugackich możliwe było 
do prawidłowego odczytania dopiero po dokładnej ana-
lizie: wbrew pozorom nie szło im o rozstrzyganie po raz 
n–ty prastarego etycznego sporu, ale o pokazanie, kto jak 
skłonny jest go rozstrzygać, zilustrowanie tezy, a nie po-
stawienie problemu” (W.K.: BS, s. 74).

– W jednej kupie wymieszano postawienie „wiecz-
nego problemu”, jego ilustrację (sądzę, że jest ona tylko 
metodą postawienia problemu i nie ma samodzielnego 
znaczenia), czyli to, czym literatura powinna się zajmo-
wać – i rozstrzygnięcie tegoż problemu, którym literatura 
nie powinna się zajmować i nie może (i czego Strugaccy 
nigdy nie robili i nie próbowali) [11)].

Rozdział 4
W.K.: „Można postawić hipotezę, że to właśnie nowa, 

stworzona przez atak sytuacja skłoniła ich do uczynienia 
z opowieści narzędzia walki z tym wszystkim, co Niem-
cow uosabiał” (W.K.: BS, s. 98).

– Po opublikowaniu „Komentarzy do czasów, któ-
re minęły” ta hipoteza stała się dla niektórych bardziej 
przemyślaną, niż to, że autorzy uzyskali wskazówki od 
Człowieka Śniegu, który przybył na latającym talerzu.

W.K.: „Przemawiałyby za nią te wypowiedzi pisarzy, 
w których zaznaczają, że podobnie jak «Próba ucieczki», 
tak «Ślimak na zboczu» (i inne buntownicze utwory) w prze-
ciwieństwie do ich starej fantastyki powstawały nie we-
dług uprzednio ustalonego planu, ale często wbrew nie-
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mu, spontanicznie, więc – jak się można domyślić – „pod 
ciśnieniem” bieżących wydarzeń. Uważam tę hipotezę za 
psychologicznie prawdopodobną” (W.K.: BS, s. 98).

– Tak oto dostosowuje się sytuację do apriorycznego 
(nieprawdziwego) schematu. Badacz nie wierzy w siłę 
faktów: w wypadku uczciwego pisarza protest przeciwko 
chamstwu władzy i jej myśleniu tylko o żłobie odbija się 
w dziełach NIEŚWIADOMIE, AUTOMATYCZNIE. 

Ciśnienie [bieżących wydarzeń – W.K.] – tak, było, ale 
odzwierciedla się ono w dziele poprzez duszę autora. No 
i się domyśl człowieku, dlaczego jakiś zwrot akcji staje 
się już nieciekawy dla autora? Czy to społeczne nastroje 
stały się gorętsze, czy słoneczko przygrzało, czy może 
przeczytana właśnie książka pobudziła do myślenia...

I jeszcze odwołam się do autorytetów (dziękuję stare-
mu „Poniedielnikowi”):

„Trudno przy tym przypisywać ówczesnym mistrzom 
fantastycznego kręgu – jak z dużym udziałem konwencji 
można określić ten pstry i rozlewający się nurt – jakieś 
szczególne ezopowe podstępy. ONI wcielali swoje wizje, 
idąc za swobodną intuicją, i nie myśleli, aby publicystycz-
nie wyznaczać te straszliwe strachy duchowych i ekolo-
gicznych nieszczęść, które rozpościerały się wokół”313 [12)].

W.K.: „Bezpośredniej reakcji recenzentów – jeśli nie 
liczyć polemicznych wypadów felietonistów „Ogonioka” 
i „Żurnalisty” – nie było” (W.K.: BS, s. 113).

– I tyle? Boris Natanowicz miał inne wrażenie: „oficjal-
na krytyka – rozgniotła, przede wszystkim za to, że auto-
rzy pozwalali sobie obrażać najświętsze dla nas wszyst-

313 M. Sokolov: Begstvo iz kosmosa, k kartine Petra Belenka, „Čelovek 
i priroda” 1992, nr 7, s. 49–50.
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kich słowa, jak „patriotyzm”, „odznaczenia”, „weteran”, 
wkładając je w usta obywatelstwa i innych postaci ne-
gatywnych”314. Toż to przecież polityczne wyroki. I gdyby 
krytyka była tak ściśle związana z władzą, jak to logicz-
nie wynika z rozważań pana Kajtocha, źle by było z au-
torami. Do zakazu publikacji rzecz by się nie ograniczyła.

W.K.: „władze bezpośrednio chcą tutaj kierować lite-
raturą i sztuką, (...) zabronione są dzieła Spenglera. (...) 
Strugaccy w powieściowym świecie [Gadkich Lebiediej 
– RM] tak wymieszali elementy historii realnej, aby na 
oskarżenie o czynienie antyradzieckich aluzji znalazł się 
zawsze kontrargument, a równocześnie były widoczne 
fakty znajome” (W.K.: BS, s. 106).

– O zakazaniu dzieł Spenglera nie ma w „GL” mowy. 
Czy dużo rosyjskiej młodzieży czyta Spenglera (Jaspersa, 
Haideggera) dzisiaj? A w demokratycznej Polsce? Te fakty 
nie dają nam podstaw, aby mówić o zakazie [publikacji – 
W.K.] dzieł filozofów w danych krajach, ani o tym, że to wła-
śnie one są wyobrażone w „Brzydkich łabędziach” [13)].

Wymieszanie nie ratowało przed oskarżeniami. 
Dziarscy krytycy i „w szczególnej Arkadii” „Drugiego 
najazdu Marsjan” znajdowali obrazy socjalizmu. Brak 
wskazania konkretnego pierwowzoru jest o wiele istot-
niejszy dla rozpoznania podniesionych problemów. Uwa-
żam, że podnosi to znaczenie dzieła.

W.K.: „w latach siedemdziesiątych jako awaryjne 
miejsce druku służył im tadżykistański «Pamir»” (W.K.: 
BS, s. 116).

– To niedokładność o ile nie zamierzone podcią-
ganie faktów do hipotezy. Jeszcze były co najmniej 

314 Kolejny cytat niezlokalizowany, zapewne z Komentarzy....
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„Znanie–Siła” i petersburska „Aurora” (i wiele innych 
– patrz bibliografie). Chyba że ja nie zrozumiałem ter-
minu „awaryjne miejsce druku” [14)].

W.K.: „Zaproszeni do dyskusji Strugaccy rzecz jasna 
dawnych poglądów nie odwołali, ale ich głos bardziej się 
skupiał na wyjaśnianiu twórczości własnej niż postula-
tach” (W.K.: BS, s. 119).

– Czyli próbowali się trzymać, zachować ludzką nor-
malność w ideologicznym bałaganie. To właśnie twór-
czość powinna przede wszystkim interesować krytyka 
i literaturoznawcę. Analiza postulatów jest interesująca, 
jeśli pozwala odkryć jakieś niuanse twórczości, a – tak 
ogólnie – ma znaczenie drugorzędne, czy trzeciorzędne.

Rozdział 5
W.K.: „zarówno powierzenie rękopisu «łajdakowi», 

jak i zupełna niefrasobliwość emigranckiego wydaw-
nictwa (a zaistnienie tych dwu faktów logicznie z wersji 
Strugackich wynika) są już mniej prawdopodobne. Wy-
rządzenie pisarzom tak «niedźwiedziej» przysługi wyma-
gałoby bowiem rzeczywiście niezwyczajnego łajdactwa 
ze strony kuriera, a przede wszystkim grubego ryzyka 
oficyny, która tak postępując, mogłaby utracić dobre imię 
i zyskać opinię niebezpiecznej w środowisku... krajowych 
dysydentów” (W.K.: BS, s. 123).

– Pewien łajdak dostał rękopis całkowicie bez wiedzy 
autorów. A emigracyjne wydawnictwa się nie przejmowa-
ły. I wtedy, i obecnie. A przy okazji: wersja o przygotowa-
nym równoległym wydaniu (za granicą i w domu) grzeszy 
nie tylko przeciw prawdzie, ale i przeciw logice. Rękopisy 
wysyłano za granicę w sytuacji bez wyjścia, gdy nie było 
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żadnej możliwości opublikowania ich w ojczyźnie. Emigra-
cyjne wydawnictwa w przeszłości miały do czynienia z au-
torami, którzy świadomie wyszli na barykady i ze względu 
na to podejmującymi przemyślaną decyzję: albo podpisu-
jemy się własnym nazwiskiem, albo pseudonimem. Nato-
miast publikowanie radzieckich autorów TAM, bez ich woli 
i wiedzy, ale pod ich nazwiskiem oznaczało świadome 
zmuszanie ich do walki z władzą, a więc dążenie, by za 
każdą cenę tę walkę wzmacniać – nawet za cenę podłości. 
Ponadto, Strugackich drukowali na zachodzie oficjalnie – 
przez WAPP. Po cóż mieliby się wiązać z „Posiewem”? 

 
W.K.: „okazało się, że SF ambitniejszej, w której specja-

lizowali się bracia, nie ma kto drukować” (W.K.: BS, s. 124).
– Nie tylko śmiałej – także dobrej. Powtarzam, że 

konflikt miał charakter estetyczny. No i oczywiście wokół 
wydawnicza mafia robiła swoje.

W.K. „związek programotwórstwa z pisarstwem jest 
u Strugackich dość ścisły” (W.K.: BS, s. 125).

– Tak, tylko że ten związek jest anizotropowy: [na osi 
– W.K.] od twórczości do programotwórstwa jest o wiele 
silniejszy niż na odwrót.

W.K. „niezbyt poważny, klasycznie wymieniany 
wśród ulubionych w naukowej fantastyce temat kontaktu 
z «obcymi» w podziale Strugackich znalazł się tam, gdzie 
się znalazł, i to jako pełnowartościowe, godne literatury 
«serio» zagadnienie ogólnoludzkie. Zachodzi podejrzenie, 
że tak dowartościowując najbliższe plany, Strugaccy pu-
blicznie ratowali swój pisarski i obywatelski honor, sło-
dzili gorycz porażki” (W.K.: BS, s. 127).
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– Podejrzenie jest bezpodstawne. To była normalna 
ewolucja poglądów (a nie kardynalna zmiana), możliwa 
u każdego myślącego człowieka. Przy czym Strugaccy 
zwracają podstawową uwagę nie na Kontakt jako taki, 
a na psychologię człowieka w procesie Kontaktu, to jest 
z grubsza – piszą solidny realizm (z poprawką na nie-
zwykłe warunki oczywiście).

Rozdział 6
W.K.: „Wszystkie wymienione pozycje mają nastę-

pującą wspólną cechę: rzeczywistość w nich przedsta-
wiona testowana jest rzuconą weń niespodzianie kro-
plą niezwykłości o symbolicznych lub czysto konwen-
cjonalnych treściach i niedookreślonych zarysach. (...) 
Tu potrzebne jest zastrzeżenie: Sytuację «eksperymen-
tu fantastycznego» można by dostrzec i w poprzednich 
dziełach naszych autorów (...). Co innego jednak świa-
dome... i nieświadome jego użycie. Przedtem pisarze 
sięgali do niego niejako automatycznie i na równi z in-
nymi chwytami” (W.K.: BS, s. 153). 

– Po pierwsze to całkowity subiektywizm, a po dru-
gie, już w 1970 w „Dawajtie dumat’ o buduszczem”315 
o tym chwycie jako o zdolnym do tworzenia fantastycz-
nych form pisze się otwartym tekstem i precyzyjnie. Tak-
że we wcześniejszych artykułach. Tak więc pomysł doj-
rzał w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych.

W.K.: „Przedtem w ogóle mało udzielali się w czaso-
pismach i nie mieli okazji do głoszących «credo» wystą-
pień” (W.K.: BS, s. 153).

315 Arkadij Strugackij, Boris Strugackij, Davajte dumat’ o buduščem, 
w: „Literaturnaja gazeta” 1970/4 lutego, s. 4.
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– Po prostu nie chce mi się (a i nie mam 11 tomu stal-
kerowskiego wydania – trzeba wziąć i przeczytać) spraw-
dzać, ale wg. mnie drukowano tego dużo. Natomiast jeśli 
chodzi o to, co drukowano później – to dużo pisali nie o li-
teraturze, a o społeczno–politycznych problemach. Taki 
czas nastał [15)].

W.K.: „Fantastyczna sytuacja, zetknięcie się boha-
tera z czymś niezwykłym, była dla powołujących się na 
Wellsa («Człowiek, który czynił cuda»), Gogola («Nos»), 
Puszkina («Dama pikowa»), Bułhakowa («Mistrz i Małgo-
rzata») Strugackich – głównym wehikułem problemów, 
które chcieli poruszyć” (W.K.: BS, s. 157). 

– Czy ta katachreza pochodzi z wyjściowego tekstu 
czy z przekładu? Jeśli jest motor, od „chcenia” już nic nie 
zależy [16)].

Zakończenie
W.K.: „Dlatego też bez zażenowania zdradzić mogę, 

że Strugaccy nie oparli się pokusom i jak dzieci bawili na-
pomykaniem: to o narkotykach..., to o Afganistanie..., pa-
rodiowaniem politycznej retoryki, wykpiwaniem prasy, 
Komsomołu i Bóg wie jeszcze czego” (W.K.: BS, s. 187).

– Nie zgadzam się. Teraz doskonale wiemy, że bawili 
się tak cały czas, tylko że teraz cenzura przestała skre-
ślać. A jakie cięgi dostali od krytyki za „parodiowanie” 
i „wyśmiewanie” to i napisano w samej pracy [17)].

W.K.: „Pracując nad nim [rękopisem Manochi-
na z Niedoskonałych – W.K.] sięgnęli bracia do katalogu 
motywów religijnych i biblijnych, z którego dotąd nie ko-
rzystali” (W.K.: BS, s. 188).
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– Mówię autorytatywnie – to nieprawda. W „Chmu-
rze” bezpośrednich cytatów z Biblii (przede wszystkim 
z Apokalipsy) jest tylko trochę mniej (11, a w „Niedosko-
nałych” – 18) [18)].

W.K.: „Wyobraźmy sobie kraj socjalistyczny, a więc 
taki, gdzie owszem, utrzymane jest panowanie partii 
komunistycznej – lecz wyłącznie na mocy olbrzymie-
go moralnego autorytetu tej organizacji [tu i dalej 
podkreślenia Murinskiego – W.K.]. Państwo rozbite jest 
na szereg społeczności lokalnych, w pełni samorząd-
nych, zarządzanych przez przedstawicielstwa wyło-
nione w demokratycznych wyborach. (...) gdzie trwa 
wolna gra sił politycznych” (W.K.: BS, s. 189).

– Boris Natanowicz zupełnie słusznie (i nie raz) za-
znaczał, że opisany w „Niedoskonałych” obraz bardziej 
przypomina współczesne Chiny, i że komunistyczna par-
tia nigdzie w tekście nie jest wprost wspomniana [19)].

Dodatek
W.K.: „Zwróćmy uwagę na analogie i antynomie mię-

dzy bohaterami «Kulawego losu» i «Pory deszczów». Soro-
kin ma córkę trzydziestoletnią, a Baniew – dziesięciolet-
nią, i jest o dobrych 20 lat młodszy od Sorokina. Dalej: 
Baniew jest fizycznie nieomal niezniszczalny, prowadzi 
burzliwy romans, pracuje spontanicznie i «do utraty tchu», 
podczas gdy Sorokin poważnie choruje, pracuje najwyżej 
po 2–3 godziny dziennie, a jego romans jest ostatnią mi-
łością starszego mężczyzny. Baniew jest kimś powszech-
nie znanym, a jego przejście do aktywności oznacza 
wmieszanie się w walkę służb specjalnych, w sprawy 
o pierwszorzędnym znaczeniu. O Sorokinie mało kto wie, 
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uczestniczy on najwyżej w idiotycznych sporach o pla-
giat. Układ rozdziałów podkreśla te prawidłowości”316.

– Pośpiech w pisaniu prowadzi do pośpiesznych 
wniosków. Analogii i podobieństw (czysto codziennych) 
jest o wiele więcej niż kontrastów, zwłaszcza, jeśli 
uwzględnić odbicia w krzywym lustrze. A „przejście [Ba-
niewa – W.K.] do aktywności” to także kradzież cięża-
rówki z książkami dla mokrzaków. 

Na zakończenie chciałem się włączyć do dyskusji 
z Diakonowem.

Rozdział 5.
W.K.: „Spróbowali co prawda pokazywać, że Gag 

i jako morderca nie był taki zły (cenił pewne wartości 
– np. bojową odwagę), i tak znów bardzo się nie zmie-
nił (opowieść swą snuje w gronie podobnych «chłopców», 
więc zapewne żołnierzy jakichś «kontrrewolucyjnych 
band», o których chyba nie bez celu napomyka się w in-
nych miejscach)” (W.K.: BS, s. 136). 

W.K.: Ad. 7) „Nie wiedziałem, że w języku rosyjskim 
można mówić «riebiata» samemu sobie, albo «do siebie» 
(tak jak w polszczyźnie np. «O mój Boże!»). Jeśli jest tak 
rzeczywiście, to Diakonow może mieć rację. Ale swoją hi-
potezę też uważam za uzasadnioną”. 

– O żadnej hipotezie w tekście książki nie ma mowy. 
Wywód, oparty tylko na fakcie zwrócenia się przez Gaga 
do „chłopców”, jest podany jako stwierdzający niepod-
ważalny fakt. 

316 Do przekładu rosyjskiego mojej książki w charakterze Dodatku dołą-
czono mój artykuł: Jeszcze o „Kulawym Losie”, patrz W. Kajtoch: Szkice 
o fantastyce, s. 177–182.



541Dodatek

W.K.: „Po pierwsze dlatego, że narracja w pierwszej 
osobie zawsze ma pewien element konkretności (nawet 
w «Robinsonie Crusoe» – bohater pisze pamiętnik), za-
wsze jakoś akt opowiadania bywa tu ukonkretniony, bo 
wszak narrator jest równocześnie bohaterem opowiada-
nej historii, a nie tylko opowiadającym abstraktem (jak 
w przypadku narracji w 3 osobie) – «wszechwiedzącym 
duchem powieści».

Po drugie dlatego, że «monolog wypowiedziany» wła-
śnie Rosjanie wymyślili (konkretnie Dostojewski; a jeśli 
nawet on go nie wymyślił, to spopularyzował) i – niekie-
dy określany jako «skaz» – nie jest w rosyjskiej literaturze 
(jak i polskiej, francuskiej, angielskiej) czymś niespotyka-
nym. (...)

W sumie (zwłaszcza w wypadkach wątpliwych) wy-
rokowanie o tym, czy dana narracja w pierwszej osobie 
to «już monolog wypowiedziany» czy «jeszcze nie» jest 
typową kwestią interpretacji. Moim zdaniem, narracja 
w «Przyjacielu z piekła» przekracza tę granicę, choć jesz-
cze nieznacznie”. 

– W związku z tym jak zrozumieć „monologi wypo-
wiedziane” Schoehardta, na przykład: „Powolutku za-
cząłem się rozbierać. Zdjąłem zegarek, patrzę: byliśmy 
w Strefie pięć godzin z minutami, moi państwo! Pięć go-
dzin. Aż mi się słabo zrobiło. Koledzy, w Strefie czas nie 
istnieje. Pięć godzin... A właściwie, jeżeli się dobrze za-
stanowić, to co to jest dla stalkera pięć godzin? nawet 
mówić nie warto. A dwanaście godzin nie łaska? A dwie 
doby nie łaska?”317. 

W czym leży zasadnicza różnica między tym mono-
logiem, a monologiem Gaga? I z jakimi „chłopcami” czy 

317 Tłum. I. Lewandowska.
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„panami” on rozmawia, komu się spowiada? Może sąsia-
dom z celi? [20)]. 

A przy okazji taki drobiazg: u pana Kajtocha o podty-
tułach w „Pikiniku na skraju drogi” się pisze: „nazwy roz-
działów przypominające nagłówki personalnych ankiet” 
(W.K.: BS, s. 141). Ja bym raczej powiedział, że to na-
główki protokołów policyjnych, ale to już sprawa gustu.

Wszystkie te zprawy są całkiem zrozumiałe dla czy-
telników „Poniedielnika”, ale, jak widać, nie dla wszyst-
kich. Dlatego też piszę. Wyszło zadzierzyście, ale szcze-
rze. „To tak jakby szklankę komuś opisywać, albo nie 
daj Boże kieliszek. Tylko palcami poruszasz i chrząkasz 
z bezsilności”. 

Życzę wszystkiego najlepszego i naukowych sukcesów.
Roman Murinskij
18 czerwca 2004
„Poniedziałek” 34, 21 czerwiec 2004

* * *
B. Odpowiedź po latach...
Na tę polemikę już nie odpowiedziałem. Zbliżał się 

rok akademicki, musiałem poświęcić czas rozprawie ha-
bilitacyjnej – obiecałem zatem Murinskiemu, że później 
do niego, napiszę, i nie dotrzymałem słowa. A może mia-
łem już dość? W Polsce przywykliśmy do nieco bardziej 
konwencjonalnych polemik. 

Na zakończenie relacji o polemikach, z których po 
dziesięciu latach w sumie jestem bardzo zadowolony, 
bo daleko nie wszyscy pisarze i naukowcy mają okazję 
do takiej konfrontacji – poruszę jednak niektóre kwestie 
podniesione przez Murinskiego, bo nawet po latach wy-
dają się jeszcze na tyle ważne i interesujące, że pozosta-
wić ich bez odpowiedzi jednak nie można.
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Powyżej ponumerowałem je w nawiasach [1)], odpo-
wiadam w porządku liczb.

1) Zupełnie nie rozumiem, dlaczego Murinskij wi-
dzi w mojej książce mechaniczność takiego systemu. 
A może jest on elastyczny, może nawet znajduje się 
w stanie równowagi chwiejnej? W każdym razie był 
w stanie ewoluować, więc nazwanie go „ściśle mecha-
nicznym” to pewna przesada, choć niewątpliwie ułatwia 
uzasadnianie dalszych pretensji.

2) Problem na tym polega, że bycie literatem–stali-
nowcem zakładało wierność zasadom socrealizmu, a te 
zasady domagały się podjęcia czynności konstrukty-
wistycznych... Nie widzę zatem w swoim rozumowaniu 
żadnej sprzeczności.

3) Murinskij nie rozumie, że to także Partia wyzna-
czała moment odwilży... Nie tylko zabraniała, ale i ze-
zwalała, „przychylała się do zdania”, proponowała itd. 
Polityka kulturalna nie polegała jedynie na „trzymaniu 
za twarz”, „marchewką” też kuszono.

4) Niezupełnie stochastyczny... Wolnej gry czynni-
ków nie było, choćby dlatego, że nie było ich równorzęd-
ności. Autor raczej nie mógł do czegoś zmusić cenzora 
– cenzor zmusić mógł autora do diametralnych zmian 
w tekście. Ponadto krytyka i władze tworzyły sprzyjające 
warunki do rozwoju danych konwencji raczej, do poru-
szania danego typu tematów (niektóre tematy, owszem 
też narzucały, ale nie tak często). Ponadto nawet jeśli 
nikt nie był w stanie nikomu „wejść do głowy” i kazać 
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tak, a nie inaczej myśleć, to na pewno mógł nakazać, 
aby niektóre książki wydawano szybko, w prestiżowych 
wydawnictwach i dużych nakładach, przyzwoicie za nie 
płacąc, inne – z dużą trudnością i bez osobliwego pre-
miowania autora, a jeszcze innych nie wydawano w ogó-
le. Tak też można autorów do takich a nie innych tema-
tów skutecznie zachęcić. 

Generalnie – Murinskij jest z 1964 roku i jako czło-
wiek świadomy oglądał System w stanie pełnego roz-
kładu. Twórczość Strugackich zaczynała się wtedy, gdy 
działał jeszcze całkiem skutecznie. I stąd wizja Murin-
skiego mnie niezbyt przekonuje. Jest trochę adekwatna 
do okresu lat siedemdziesiątych, a bardziej – do osiem-
dziesiątych.

5) Napisałem Rudmanowi i Diakonowowi, powtórzę 
jeszcze raz Murinskiemu: jestem strukturalistą, inte-
resują mnie dzieła, gatunki, prądy itd. Dusza autora, 
jako niedostępna, mnie nie interesuje. Autor jest dla 
mnie tylko rzeczywistością wyznaczoną przez swoje tek-
sty. Jeśli nie mogę nic powiedzieć o tym, jak dokładnie 
kształtowały się warianty tekstu, to nie biorę tego po 
prostu pod uwagę. Kieruję się tym, co jest. Jeśli zaś pi-
szę: „Strugaccy tak mogli sądzić...”, „Strugaccy uważali 
że...”, to tylko dlatego, że muszę pisać w sposób zrozu-
miały, unikając wyrażeń typu: „Widoczne w tekście prze-
jawy kategorii zwanej «obrazem autora», składają się na 
obraz, który pasuje do modelu autora, kierującego się 
w swym działaniu tym i tym...”. Byłoby to pisanie ścisłe, 
ale kompletnie niezrozumiałe. (Znam takich, którzy są 
„ściśli” – na studiach musiałem ich czytać i lektura jed-
nej strony zajmowała czasem i 2 godziny).
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Mój strukturalizm zadeklarowałem na początku 
książki. Murinskij nawet stosowny fragment cytuje. 
Ale nie zrozumiał, o co tam chodzi, bo prawdopodob-
nie nikt nie uczył go w szkole czy na studiach o struk-
turalizmie.

6) Murinskij zapomina o tzw. „autocenzurze”, tj. 
sytuacji, kiedy autor nie zdecydował się na napisanie 
czegoś, bo znał zasady dopuszczania lub niedopuszcza-
nia danych treści do druku. Zapomina także o tym, że 
książkę pisałem ładnych parę lat przed ukazaniem się 
wariantów kanonicznych (i jeszcze: wariant kanonicz-
ny, to w praktyce ostateczny wariant, który autor chce 
pozostawić potomności, a nie wariant pierwotny, przed 
redakcją i cenzurą).

7) Przecież rozumiem, cała książka o tym jest...

8) Murinskij prezentuje wizję ciekawą. Rzeczywiście 
na ostateczny kształt dzieł ma wpływ wręcz kosmiczna 
liczba czynników. Tak zresztą jak na ostateczny kształt 
czegokolwiek. Problem jednak w tym leży, że kierując 
się dążeniem do opisywania dzieła z uwzględnieniem 
„wszystkiego”, niczego byśmy nie opisali. Gdybym tak 
spróbował, to po trzydziestu latach pracy pewnie bym 
kończył opis „Krainy purpurowych obłoków...”. 

Dlatego też, co filozofowie ostatecznie ustalili zdaje 
się że w XIX wieku, wśród przyczyn wyróżnia się czyn-
niki ważniejsze i mniej ważne. W opisie uwzględnia się 
te pierwsze. Wynikiem opisu jest model, który rzeczywi-
stości nie opisuje kompletnie i obiektywnie. Jest do niej 
najwyżej adekwatny. 
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Mój model chyba jednak był adekwatny, skoro zo-
stał przez znawców zaakceptowany – inaczej książki by 
nie przetłumaczono i nie wydano tam, gdzie wydano. 
Choć oczywiście pewne skrzywienia w nim muszą być, 
jak i w każdym. Powstają one w procesie uznawania 
czynników za mniej lub bardziej istotne. Jednym uda-
je się to lepiej, innym gorzej. Stąd naukowiec–humani-
sta, żeby do czegoś dojść, musi mieć w sobie tę iskierkę 
talentu, czy intuicji... Nie obliczy wszystkiego, jak fizyk 
zajmujący się teorią pola...

9) A skąd Murinskij o tym tak dobrze wie? Mnie 
akurat Arkadij Natanowicz Strugacki powiedział coś zu-
pełnie innego318.

10) W przytoczonym przez Murinskiego cytacie 
mowa o „spełnianiu kryteriów”, a to coś całkiem innego 
niż „dogadzanie komuś”. Chodzi o mieszczenie się w ra-
mach wypracowanej (w tym i przez krytyków) konwencji.

11) Murińskij łatwo mówi o pomyłkach, „miesza-
niu”, nawet wtedy, kiedy albo się na czymś nie zna (np. 
niewiele wie o doktrynie realizmu socjalistycznego), albo 
źle odczytał mój tekst. W cytowanym fragmencie chyba 
jasno (a jeśli niedostatecznie jasno, to późniejsza ana-
liza wszystko wytłumaczyła) napisałem, że Strugaccy 
zajmują się ludźmi, który tak a nie inaczej rozstrzygają 

318 [ O opowiadaniu Ispytanije SKIBR] W tym momencie Strugacki się 
zadumał. Długo przypominał sobie, co to było za opowiadanie, i w koń-
cu powiedział, że dla tego opowiadania nie było ważne, jakie ma ono 
zakończenie. Bo już wcześniej powiedzieli w nim to, o co im chodziło. 
A chodziło im o przedstawienie przede wszystkim wizji technologicznej. 
Cyt.: W. Kajtoch: Notatka z rozmowy z Arkadijem Strugackim w dniu 7. 
05. 1987, w tegoż: Szkice o fantastyce, s. 147.
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moralne problemy. Na przykład moralnymi pragmaty-
kami, głupcami, którym tylko wydaje się, że wiedzą, co 
dobre a co złe itd.

12) Patrz punkt 8). Tak właśnie się rozmawia struk-
turaliście z postmodernistą...

13) Ja czytałem tekst w zakazanym „samizdacie”, 
Murinskij w „wersji kanonicznej”. Może stąd różnica 
w moim i jego odczytaniu tekstu. Niestety nie mam już 
tego wydania i nie mogę sprawdzić. W każdym razie do 
dzisiaj pamiętam, że Baniew dziwi się, że jego córka 
i inne cudowne dzieci czytają „zaprietnyje knigi” (zaka-
zane książki), co dla mnie brzmi dość jednoznacznie.

14) Awaryjne miejsce druku, to takie, gdzie się dru-
kuje, jeśli już gdzie indziej się nie da. Jeśli rzadko, ale 
jeszcze się da – to się nie drukuje.

15) Tu nie chodziło o niepublikowanie w prasie. 
W istocie i wcześni Strugaccy drukowali w niej swoje 
publicystyczne wypowiedzi („mniej” nie znaczy „wcale”). 
Chodziło mi o wypowiedzi zawierające credo, czyli takie, 
gdzie pisarz ogłasza swój twórczy program. A na takie 
wypowiedzi redakcje bardzo rzadko udostępniają swoje 
łamy „młodym pisarzom”, uważając, że muszą oni naj-
pierw mieć coś do powiedzenia. Tak jest na całym świe-
cie... Murinskij znowu nie doczytał. Pewnie nie spraw-
dził słowa credo w słowniku.

16) Tu w istocie był kłopot z przekładem, ale cóż – 
bywa tak, że się czegoś w porę nie zauważy.
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17) Na pewno się nie bawili, kiedy wiedzieli, że się 
nie da. Po pierwsze byłoby to stratą czasu, a po drugie 
Murinskij nie docenia faktu, że redaktorzy i cenzorzy za-
pewne pisali raporty i szczególnie uparte próby „zabaw” 
nie pozostałyby bez następstw dla autorów. Znów Murin-
skij nie docenia siły Systemu w czasach, gdy jako tako 
funkcjonował. Zresztą do końca jeszcze jakieś siły miał.

18) Chmura (Tucza 1987) to mało znany scenariusz. 
Kiedy pisałem książkę, albo nie istniał, albo – choć ist-
niał – nie był jeszcze opublikowany. Murinskij zna go 
zapewne ze stalkerowskiego wydania „Dzieł”. Prócz tego: 
co innego motywy, a co innego cytaty. Motywy to posta-
cie i wydarzenia, rzeczy tworzące fabułę, a cytaty mogą 
być używane np. w formie ozdobników. To kwestia stylu. 

19) Rzecz tylko na tym polega, że Chiny doszły do 
takiego modelu sporo lat po napisaniu przez Strugac-
kich książki. Czyli Boris Strugacki poprzez porównanie 
z Chinami po prostu przybliżał wizję, którą wspólnie 
z Bratem obmyślili wcześniej. No i nie należy zapominać, 
że Chiny wciąż są krajem socjalistycznym (taki mają 
system sprawowania władzy i jej doktrynę), choć z eko-
nomiką opartą na ogólnie przyjętych podstawach i zasa-
dach oraz o tym, że pod względem zdemokratyzowania 
jeszcze bardzo dużo brakuje im do modelu wymyślonego 
przez Strugackich.

20) Zasadnicza odmienność leży w tym, że cały 
Przyjaciel z Piekła jest utrzymany w konwencji monolo-
gu. Prawie cały (z wyjątkiem ostatniej sceny) składa się 
z monologów Gaga. Natomiast w Pikniku... monologi są 
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tylko jedną z form składających się na mozaikę. Stąd 
zastosowanie formy monologu w Przyjacielu... było dla 
mnie istotne. Tylko poprzez nią bohater jakoś informo-
wał o swojej przemianie lub jej braku.
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Dodatek 2. 

Czy Polacy lubią Lema

Jeden z fragmentów mojej książki (w obecnym wyda-
niu s. 287, przypis 204), opowiadający o kształtowaniu 
się programu twórczego Arkadija i Borisa Strugackich 
na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, 
spowodował reakcję Borisa Natanowicza. A oto moja 
odpowiedź:

Wielce Szanowny Panie Borysie Natanowiczu!
Trochę mi przykro, że moja hipoteza odnosząca się do 

twórczych zamierzeń Pana i Brata we wzmiankowanym 
okresie okazała się częściowo nietrafna. Pocieszam się, 
że przecież częsciowo była trafna, a poza tym była tylko 
hipotezą, postawioną na podstawie dostępnych mi kie-
dyś danych. Nie mam zamiaru w tej chwili jej bronić ani 
przepraszać za błąd. Chciałbym natomiast wypowiedzieć 
się na temat bardzo interesującej kwestii, przez Pana po-
ruszonej. No bo rzeczywiście Polacy nie lubią Lema. Ow-
szem, szanują go, bywają nawet z niego dumni (ostatnio 
wszyscy życzyliśmy mu Nobla), ale już go nie czytają... 
Wyrasta pokolenie czytelników fantastyki praktycznie 
Lema nie znające. Przyznam się, że nie myślałem na ten 
temat, dopiero Pana komentarz (widać, że niektóre kwe-
stie lepiej widzi się z dystansu) uświadomił mi problem...
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No więc dlaczego Polacy nie lubią Lema? Czy dla-
tego, że „uciekał w kosmos, w cybernetykę w tym cza-
sie, kiedy wojska okupacyjne stały nad Wisłą?” Chyba 
jednak nie sprawy narodowe zdecydowały. Mówiąc ści-
ślej – do pewnego czasu nie obchodziły one Lema wca-
le. Był Lem za młodu bardzo radykalnym stalinowcem 
i pozwalał sobie na słowa, na które nawet najbardziej 
serwilistyczni pisarze sobie nie pozwalali. Oto przykład 
najjaskrawszy: w wydanej w 1955 roku drugiej części 
trylogii współczesnej Czas nieutracony, Lem tak opisy-
wał kampanię września 1939 roku: 

Naprzeciw maszerował zwarty oddział wojska z gło-
śnym śpiewem. (...) Gdy Wilk zrównał się z czołem ko-
lumny, ktoś zawołał z szeregu:

– Hej, co, to za wieś?
Nie odpowiedział od razu.
– To hajdamaka! Bij cepa! – rozległo się w szeregach. 

Z boku nadchodził oficer, w rzemieniach, w chropowa-
tym hełmie, wielki i ciemny na tle łuny zachodu.

– Spokój! – krzyknął wydłużając krok. – Polak? – 
spytał Karola.

– Polak.
Pieśń buchnęła z nową siłą. (...) Bieluńska szkoła 

podchorążych szła do Rumunii i płonące wsie ukraińskie 
oświetlały ślady jej przemarszu (cyt. Stanisław Lem: 
Czas nieutracony – tom II, Wśród umarłych, Kraków 
1957, s. 215–216).

Wypoczęty oddział wojsk polskich w dziarskim or-
dynku ucieka do Rumunii, mordując po drodze Ukraiń-
ców – tyle miał Lem do powiedzenia na temat kampanii 
1939 roku, w czasie której – jak mówi historia – niespeł-
na mln naszych żołnierzy, posiadających 800 czołgów 
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i 400 samolotów starł się z ok. 2,5 mln przeciwników 
uzbrojonych w ok. 4000 czołgów i przynajmniej 2000 
samolotów. Polskich żołnierzy zginęło prawie 100 000, 
przeciwników – ok. 14 000. Ale Lem napisał tylko to, 
co napisał, i to jako – wedle reguł ówczesnej poetyki – 
epizod typowy. Ręczę, że każdy Polak, który to czytał – 
był oburzony (inne, nawet pisane w tych latach polskie 
powieści o wojnie były o wiele bardziej sprawiedliwe, 
w dodatku cytowany fragment wygląda na próbę legi-
tymizacji radzieckich uzasadnień ataku – wszak Armia 
Czerwona miała „brać w opiekę Ukraińców i Białorusi-
nów”). Na szczęście jednak prawie nikt tych słów nie 
przeczytał, bo książka wyszła pod koniec stalinowskiej 
epoki, a od 1957 roku nie była już wznawiana. Niemniej 
ten fragment dobrze ukazuje pełnię początkowej Lemo-
wej obojętności w polskich, narodowych kwestiach.

Nie znaczy to jednak, by Lem – jak i inni polscy pisa-
rze – nie interesował się polityką. Wprost przeciwnie – po 
1956 roku często dokonuje krytyki stosunków społecz-
nych w Polsce i to dokładnie w tymże duchu, jak i inni 
pisarze polscy. Eden (1959) jest ubraną w kosmiczną 
scenerię krytyką stalinizmu (w tych latach pisali podob-
ne Brandys, Konwicki i inni – ale w poetyce realistycz-
nej). Trochę kafkowski Pamiętnik znaleziony w wannie 
(1961) jest jednak satyrą na policyjne państwo. Od 1964 
roku, czyli od Cyberiady i Bajek Robotów, prowadzi Lem 
wojnę z absurdami polskiego i każdego komunizmu – 
w ramach estetyki groteski. Czymże innym są np.: Bajka 
o królu Murdasie czy Doradcy króla Hydropsa – niż roz-
prawą z satrapią, dyktaturą i zamordyzmem?

Więc Lem wojował jak i inni. Ostatnią polityczną 
satyrą była Wizja lokalna (1982), wydana w czasie sta-
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nu wojennego, niepozostawiająca suchej nitki na spo-
łeczeństwach totalitarnych... I tu dochodzimy do kwe-
stii istotnej. Lema denerwowały nie nieszczęścia narodu 
– lecz absurdy ustrojów totalitarnych, paradoksy uto-
pijnego, socjalistycznego myślenia, można więc powie-
dzieć, że to, co w sytuacji Polski było uniwersalne! Był 
– jak pisał Franz Rottensteiner – „dialektycznym mę-
drcem”, a nie uczuciowym patriotą, bo wtedy pisałby 
realistyczno–zaangażowane protesty i wydawał je poza 
cenzurą lub na Zachodzie, jak to od końca lat siedem-
dziesiątych wielu w Polsce czyniło i to prawie zupełnie 
bez przykrych konsekwencji. Ponadto Lem wypowiadał 
się o kwestiach politycznych w zasadzie tylko w poetyce 
groteski, intensywnie i z powodzeniem uprawiając po-
nadto – jak wszyscy doskonale wiemy – klasyczne SF 
oraz esej filozoficzny i literaturoznawczy. Nie ma sensu 
pisać teraz o tym. Wniosek: przez lat prawie trzydzieści 
Lem bynajmniej nie „uciekał w kosmos”, lecz polityko-
wał, jak inni. I może to właśnie – paradoksalnie – jest 
powodem pewnego zmęczenia jego twórczością. Ma ono 
– moim zdaniem – następujące przyczyny:

1) Właśnie polityczne zainteresowania Lema. Uro-
dzone w okolicach 1980 roku pokolenie Polaków gene-
ralnie ucieka od polityki. Nie tylko Lema nie chcą czytać, 
ale i wielu innych pisarzy współczesnych, którzy na po-
lityce zrobili pisarskie kariery. Krytyka komunizmu, to-
talitaryzmu, czy wałkowanie tematów ongiś zakazanych 
– nic młodzieży nie obchodzi. Mają własnych pisarzy, 
wypowiadających się tylko o ich problemach.

2) Zestarzenie się Lemowej poetyki. Lem cały czas 
pragnął zreformować tradycyjne SF. Z poziomu literatury 
rozrywkowej chciał podnieść je do rangi twórczości psy-
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chologicznej i filozoficznej. Cóż – filozofia w ogóle niewielu 
osobom jest dostępna, a psychologię Lem kreował wedle 
wzorów francuskiej powieści egzystencjalistycznej (Sartre, 
Camus, itd.). Ta powieść się zestarzała – lemowska psycho-
logia także. Ponadto większość książek Lema, począwszy 
od Głosu Pana (1968), to już eseje lub beletryzowane eseje. 
A to nie jest lektura masowa. Oczywiście Lem do tego cza-
su pisywał swoje powieści i opowiadania z dbałością o czy-
telnika (była i sensacyjna akcja, i przygoda, i horror) – ale 
w końcu i jego najsłynniejsze powieści się oczytały.

3) Uczynienie z Lema klasyka. Sądzę, że zaszkodzi-
ło mu w oczach młodego pokolenia wprowadzenie na li-
stę szkolnych lektur. Zmuszany do czytania Opowieści 
o pilocie Pirxie dwunastolatek zniechęcał się na trwałe 
do każdej lektury Lema. Przecież nic z tych opowiadań 
nie rozumiał, one nie są dla dzieci... Paradoksalnie tak-
że zaszkodziły Lemowi zbyt duże nakłady. Były takie, że 
książki latami zalegają w księgarniach. Wznawia się ty-
tuł – zanim się stary rozejdzie. Cóż – wydawnictwa wy-
dają przypuszczalnie nie za środki własne, lecz z rzą-
dowych i lokalnych dotacji. No więc im nie szkodzi, że 
książki zalegają. A czytelnicy to widzą! 

Wielce Szanowny Borisie Natanowiczu!
Jestem z rocznika 1957. Na Lemie się wychowałem, 

znam prawie wszystkie jego dzieła literackie (publicysty-
ki tak dokładnie nie śledziłem). Żal mi, że moje dzieci 
nie chcą go czytać, choć je zachęcam i czytują innych 
autorów (także fantastykę). Uważam, że dramat Lema 
jest wycinkiem szerszego zjawiska, które dotyka wielu 
zasłużonych w poprzedniej epoce autorów i o którym 
mam niewielkie pojęcie (to, co mogę napisać – to tylko 
niesprawdzone hipotezy). 
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Jak zauważyłem – twórczości Arkadija i Borisa Stru-
gackich ten dramat nie dotyczy (z czego szczerze się cie-
szę, bo to przecież o Nich napisałem swoją najważniejszą 
książkę). A więc, aby precyzyjnie się dowiedzieć, dlacze-
go Lema Polacy przestali lubić, trzeba by się dowiedzieć, 
dlaczego Rosjanie nadal lubią Strugackich i jeszcze – 
aby zachować konsekwencję myślowego eksperymentu 
– wskazać na różnice w narodowym charakterze Pola-
ków i Rosjan Po tym porównaniu – wyszłaby prawda na 
jaw. Ale ja się nie podejmuję tego dokonać! Może ktoś 
młodszy i mądrzejszy rozstrzygnie ten problem, jeśli 
można go rozstrzygnąć.

Serdecznie więc Panu dziękuję, Borisie Natanowi-
czu, za uwagi o mojej książce i myśli o Lemie.

Pozostaję z szacunkiem: 
Wojciech Kajtoch, maj 2003 

(druk: „Tygiel. Kwartalnik Elbląski” nr 1/38, 2005, 
s. 64–67).



Rodzice braci Strugackich: Aleksandra Iwanowna Litwincze-
wa i Natan Zalmanowicz w 1924. Matka z małym Arkadijem. 

Arkadij z ojcem i pierwsze wspólne zdjęcie braci, rok 1939.



Arkadij Strugacki, zdjęcie z 1924 roku.

Bracia z matką, rok 1948.

Borys i Arkadij z matką.



Bracia w 1949 roku.

Po prawej Arkadij i Jelena Oszancuna, 1954 r.

Arkadij Strugacki w trakcie służby wojskowej.



Arkadij w wojsku.

Arkadij z rodzicami w 1930 roku.

Z kolegami w wojsku 1948 rok.



Arkadij i Innaja w 1949 roku.

Arkadij i Jelena, 1954.

Arkadij i Jelena, 1960.



    Arkadij i Jelena, 1956.              Borys w 1951 roku.

Jelena z córka, Maszą, 1955. Obok żona Borysa, Adelajda          
Andriejewna 1960.



Borys w 1967 roku i bracia w 1978.

Rok 1970.

Arkadij z czytelnikami, Swierdłowsk 1981.



Swierdłowsk 1981, pierwszy konwent w ZSRR.
Arkadij z Kazancewem.

Petersburg 1998 - Borys z Robertem Sheckleyem.

Bracia w Moskwie.



Arkadij w 1989 roku.

Bracia Strugaccy.


