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Adam Podlewski 

Nerd na salonach — wspomnienie o prof. Edmundzie Wnuku-Lipińskim 

Z prawdziwym smutkiem przywitałem wiadomość o niedawnej śmierci profesora Ed-

munda Wnuka-Lipińskiego, i sądzę, że wśród polskiego fandomu, odczucie owo było po-

wszechne. Autor Trylogii Apostezjonu odszedł 4 stycznia 2015, a jego śmierć wpisała się 

w medialnym przekazie w czarną serię - stratę kilku znanych i cenionych ludzi nauki oraz 

kultury na przełomie 2014/15. W mediach był wspominany jako socjolog i opozycjonista; 

jego aktywność fandomowa przewijała się na marginesie pamiątkowych notek, ale nie do-

czekała należnej uwagi. O Profesorze pisali jego koledzy, współpracownicy i studenci – 

ludzie, którzy znali Go i cenili za te najpowszechniej kojarzone aspekty publicznego do-

robku. Brakuje mi jednak wspomnienia tej twórczej, a przecież dla nas równie ważnej 

strony życia Wnuka-Lipińskiego. Pisarstwa. 

Apostezjon jest w nas 

Profesor napisał trzy powieści, dobrze znane i pamiętane przez starsze pokolenie fa-

nów. Wir Pamięci ukazał się w roku 1979, Rozpad połowiczny w 1988 i Mord założycielski 

rok później. Poza kilkoma krótkimi formami, jest to cała spuścizna literacka autora. Nie 

można jednak powiedzieć, że Wnuk-Lipiński traktował swoje pisarstwo jako błahą roz-

rywkę, przypadkowe hobby, podrzędne wobec pracy, działalności społecznej i poważ-

nych zainteresowań. Chyba dla każdego, kto zna Trylogię Apostezjonu, oczywistym jest, że 

te trzy powieści powstały dzięki skrzyżowaniu pasji i ciekawości autora z historią; stano-

wią naturalny kanał, którym autor opisywał otaczającą go rzeczywistość, swoje nadzieje 

i obawy wobec niej. Rzadko kiedy dobra science-fiction powstaje inaczej. 

Zapytany na Polconie 2013, czy zamierza wrócić do literatury fantastycznej, udzie-

lił wymijającej odpowiedzi. Być może większość zgromadzonych na sali potraktowała dy-

plomatyczne "być może" za deklarację, iż Profesor do Krainy Fantastyki wracać nie chce. 

Jednak uważam za ściślejsze pytanie: czy kiedykolwiek ją opuścił? Wir Pamięci uznawany 
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jest za jedną z powieści ustanawiających gatunek polskiej fantastyki socjologicznej. Ta od-

miana SF, choć powszechnie kojarzona i rozpoznawana, nie jest tak łatwo definiowana, 

jak się zdaje. Wiele zawdzięcza ona Lemowi, którego późne teksty o Ijonie Tichym doty-

kają już tych problemów, które stanowić będą główny punkt odniesienia dla twórców z 

lat osiemdziesiątych. Jednak najbardziej kojarzonym Ojcem-założycielem polskiej szkoły 

pisania jest z pewnością Janusz A. Zajdel. Autor Paradyzji z pewnością pozostaje tym słow-

nikowym odniesieniem dla gatunku fantastyki socjologicznej. Złożyło się na to kilka czyn-

ników (o których, jakiś czas temu, pisałem na łamach „Teologii Politycznej Co Miesiąc”1) i 

nie bez powodu Janusz Zajdel, zasłużony działacz fandomu i aktywny przez praktycznie 

całe dojrzałe życie twórca, stał się ikoną polskich fantastów. Jednak, nie odbierając w ni-

czym zasług Lemowi i Zajdlowi, warto przypomnieć, że to Wir Pamięci na dobre rozpoczął 

tę niezwykłą epokę w polskiej literaturze. Ponad dekadę temu Wnuk-Lipiński przybliżył 

czytelnikom "Newsweeka" własną definicję uprawianego gatunku:  

Cała współczesna fantastyka socjologiczna tym różni się od prozy głównego nurtu, że albo dzieje 

się w przyszłości, albo w egzotycznym miejscu, albo też w przyszłości w egzotycznym miejscu. Nie jest 

to więc ani "tu", ani "teraz", tylko "gdzie indziej" i "kiedyś". Takie oderwanie od codziennych realiów 

pozwala autorowi stworzyć świat od podstaw (pod warunkiem, że ów świat ma swoją wewnętrzną 

logikę). Kwestie, które w codziennych realiach mogłyby być odczytywane jako doraźna, niemal 

publicystyczna wizja rzeczywistości, nabierają cech uniwersalnych. Stają się metaforą ludzkiego losu, 

przygodnego, zanurzonego w historię swojego czasu i będącego igraszką w trybach Systemu2. 

W tym świetle warto jeszcze raz zastanowić się nad Trylogią Apostezjonu. Powieści, 

choć nie zyskały sławy Paradyzji czy Limes Inferior, były dla ówczesnego czytelnika (i po-

winny być dla nas) równie ważne. Pierwszy tom cyklu ukazał się przed najbardziej zna-

nymi powieściami Zajdla. Nie zawsze jest uważany za w pełni uformowany przejaw "pol-

skiej szkoły", a to z kilku powodów. Jednym z nich jest owo przypisanie autora do świata 

nauki, bardziej niż literatury. Socjolog Wnuk-Lipiński był po prostu szerzej kojarzony niż 

fantasta Wnuk-Lipiński; w oczach niektórych nie uchodziło, aby poważany naukowiec 

mieszał to, co uznawano za dorobek poważny, z tym, co nazywano twórczością hobbi-

styczną. W pewnym stopniu Wnuk-Lipiński padł ofiarą własnej oryginalności, bo Wir Pa-

 

1 Adam Podlewski, My z niego wszyscy? Fantastyka socjologiczna w roku zajdlowskim, "Teologia Politycznej 
Co Miesiąc", nr 2. 
2 http://www.newsweek.pl/science-fiction-jako-opis-socjologiczny,45744,1,1.html  (dostęp: styczeń 2015) 
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mięci czytano z początku przez pryzmat klasycznych dystopii i wszelkie odejścia od for-

muły uznawano bardziej za ciekawy eksperyment niż świadomą wizję twórcy. Także jego 

działalność społeczna i polityczna, doradztwo "Solidarności" i uczestnictwo w obradach 

Okrągłego Stołu automatycznie przypisały Wnuka-Lipińskiego do głównego nurtu me-

dialnego. Przekonanie o bezpośrednim i niepowstrzymanym wpływie historii oraz bieżą-

cej polityki na literaturę czasem przeszkadza w docenieniu dzieła jako literatury, a nie 

tylko wypowiedzi publicystycznej czy kronikarskiej. Z pewnością późniejsze pisarskie 

milczenie autora nie pomogło w należytym docenieniu powieści z lat osiemdziesiątych. 

Był to niezawiniony błąd fandomu, nie dość wyraźne odczytanie, czym była Trylogia Apo-

stezjonu. Fantastyczna twórczość Wnuka-Lipińskiego nie stanowiła przecież jakiegoś roz-

rywkowego bajania, ale pozostała dobrą SF – dziełem realizmu rozszerzonego. 

Już Wir Pamięci pokazał, że Wnuk-Lipiński nie jest dobrym pisarzem oraz socjolo-

giem, ale, że jest dobrym pisarzem, ponieważ jest socjologiem. Dokonał konstrukcji spo-

łeczeństwa Apostezjonu jak naukowej analizy – przez przyjęcie arbitralnych założeń, ale 

i następną konsekwencję w ich rozwijaniu. Autor skupił się pewnych uniwersalnych 

aspektach odgórnie moderowanego społeczeństwa, ludzi, którym władza (niezależnie od 

złych czy dobrych motywacji) chce grzebać w głowie śrubokrętem. Dlatego owe sławne 

pastylki, numerowane koktajle i zestawy obiadowe pełnią tak istotną rolę w świecie 

Wnuka-Lipińskiego. Zderzenie natury człowieka ze sztucznością (rozumianą na wiele 

sposobów) stanowi oś zainteresowań autora. Nawet w Mordzie Założycielskim, powieści 

uznawanej za najbardziej inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami politycznymi, owo 

poszukiwanie modus operandi człowieka w systemie społecznym i politycznym wciąż gra 

pierwsze skrzypce. Nie uważam, aby stwierdzenie, iż Wnuk-Lipinski napisał Trylogię Apo-

stezjonu jako manifest, wezwanie do działania czy nawet zbeletryzowaną relację wyda-

rzeń, było słuszne. Autor nie pisał o dysydentach, enklawach wolności i buncie legendar-

nego, a w rzeczywistości tworzącego swoją tożsamość dynamicznie "szarego człowieka", 

bo było to dobre, piękne, prawdziwe i moralnie słuszne. Było przede wszystkim fascynu-

jące. Tak, jak filozofia, literatura rodzi się ze zdumienia, a dobra literatura – ze zdumienia 

popartego próbą zrozumienia. Warto pamiętać, że powieści Wnuka-Lipińskiego bronią 

się nie tylko jako świadectwo jakiejś epoki, teksty podgatunku fantastyki socjologicznej, 

ale fantastyka jako taka. I to zawsze stanowi największy sukces autora: odzew u czytel-

nika z innego miejsca, momentu, pokolenia; osiągnięcie uniwersalizmu. 
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Co więcej, można dziś czytać powieści Wnuka-Lipińskiego z dreszczykiem nowego 

zrozumienia. Choć wiele (ale nie tak wiele, jak byśmy chcieli) zmieniło się w politycznej 

rzeczywistości przez ostatnie trzydzieści lat, jest w dzisiejszym społeczeństwie dość Apo-

stezjonu, aby zastanowić się nad fantazjami i przewidywaniami autora raz jeszcze. Ode-

rwanie człowieka od naturalnego środowiska i tradycyjnych więzi społecznych, zagroże-

nia niesione przez zbyt konsumpcyjny i rozrywkowy tryb życia, uniwersalne dramaty wy-

obcowanego z prawdziwego świata intelektualisty czy podziały społeczne, często rozgry-

wane przez władzę nie zniknęły w jakimś magicznym momencie naszej historii, ba!, nie 

dają się zamknąć za państwową granicą czy barierą różnicy kulturowej. A przecież inspi-

racja, bodziec do nowego spojrzenia na rzeczywistość jest nieodłącznym zadaniem dobrej 

literatury fantastycznej. 

Człowiek, badacz, miłośnik 

Edmund Wnuk-Lipiński był człowiekiem nie tylko wielkiej kultury intelektualnej, ale 

i nienagannej kultury osobistej. Jego aktywność medialna, która niszczy przecież maniery 

oraz akademicki sposób bycia wielu ludzi kultury i nauki, nie odcisnęła na Nim piętna. 

Mimo jednoznacznych i, w świetle tematyki swojej twórczości, kontrowersyjnych poglą-

dów politycznych (ten dawny kontestator i polityczny sceptyk zaangażował się zdecydo-

wanie w poparcie obecnej władzy), wyrażał je w sposób, którego bardzo brakuje polskiej 

debacie publicznej – bez zbędnych emocji, pustych gestów, i zawsze żywą, przyjemną dla 

ucha polszczyzną. To, niestety!, jest coraz rzadsze w naszych środkach masowego prze-

kazu i, być może, stanowi wezwanie dla ludzi pióra do walki o mikrofon i kadr kamery. Z 

Profesorem nie miałem wiele do czynienia bezpośrednio - ostatni raz widziałem Go na 

warszawskim Polconie w 2013, gdzie odbierał zaległą statuetkę Zajdla (za Rozpad Poło-

wiczny). Panel, w którym uczestniczył Wnuk-Lipiński, doskonale zaprezentował to ciepłe 

i szczere oblicze autora. Był naturalny i uprzejmy w relacjach z fanami i kolegami z fan-

domu, w tym z obecnym na sali Rafałem A. Ziemkiewiczem, z którym wszak mógłby się 

kłócić o tysiące spraw związanych z bieżącą polityką. A co jeszcze ważniejsze, szacowny 

profesor tego wieczora okazał się po prostu fantastą, jednym ze szczerych uczestników 

konwentu, razem z szarą bracią fandomową celebrującym to nasze święto. Przy okazji nie 

krył wzruszenia z owej uroczystości, czyniącej zadość jemu i innym pechowym laureatom, 

którzy swego czasu nie mogli zostać odpowiednio docenieni na forum fandomu. Widząc 

Profesora tego wieczoru zrozumiałem, że mam do czynienia "naszym człowiekiem", w 
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każdym calu. Niezależnie od kariery naukowej, doświadczanych pokus i bagien medial-

nego życia politycznego, czuł się na Polconie jak wśród swoich, i my czuliśmy, że nie jest 

gościem, ale uczestnikiem. Ten obraz naturalnego i znajdującego się we właściwym miej-

scu pisarza, będzie ze mną, kiedykolwiek wspomnę Edmunda Wnuka-Lipińskiego. 
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