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żyserowane przez Olgę Lip i ń ską zosta ó 
do Złotej Setki Teatru TV. 

Po raz pierwszy termin „realizm socjalistyczny" 
pojawił się w „Literaturnej Gazetie" 23 maja 1932 
w związku z akcją mającą na celu zmuszenie grup 
literatów RAPP (Robotniczej Asocjacji Pisarzy 
Proletariackich) i Awangard do porzucenia nie
konwencjonalnej twórczości. Socrealizm został 

proklamowany w 1934 na Zjeździe Pisarzy Ra
dzieckich w Moskwie przez Maksima Gorkiego. 
Zakładał, że dzieło sztuki powinno posiadać reali
styczną formę i socjalistyczną treść, zgodną z ide-



Inne nurty w s 
i eksperymentalne były zwalczane jako wynatu
rzenia . Artyści odmawiający podporządkowania 
się kanonom socrealizmu narażeni byli na repre-
sje. 

W Polsce w styczniu 1949 roku na zjeździe Związ
ku Zawodowego Literatów Polskich w Szczecinie 
zadekretowano kryteria tzw. realizmu socjali
stycznego. Zjazd Szczeciński postawił twórcom 
bardzo rygorystyczne wymogi i normy literackie 
oraz ideowe, wykluczające praktycznie możli-

waść oryginalnej twórczości. 
Zasadnicze tezy socrealizmu były następujące: 

sztuka ma obowiązek naśladowania rzeczywi
stości, a w zasadzie ukazywania działań obrazu
jących obiektywne prawa historyczne, zgodne 
z teorią marksistowską, 

winna opisywać nie to, co indywidualne, ale to, 
co typowe i zgodne z założeniami marksizmu, 

sztuka ma być socjalistyczna w treści i narodo
wa w formie, 

literatura musi być zrozumiała dla wszystkich, 
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ANNA BIKONT, JOANNA SZCZĘSNA 

TO\\'J\HZYSZE NIEllD,\NE,I PODIUIŻY 
Wydawałoby się, że nic prostszego niż realizm socja
listyczny. 

Ale nie, na każdym kroku czyhały pułapki. Na zebra
niach pisarze całymi godzinami rozbierali utwory 
na akapity, zdania, a nawet słowa, przyglądali się im 
pod kątem ideologicznej słuszności. I zarzucali sobie 
nawzajem staczanie się na niewłaściwe pozycje oraz 
brak klasowej czujności. 

O ile w pierwszych powojennych latach dawało s ię 
jeszcze jakoś żyć w cieniu polityki i ideologii, po 1948 
roku jest to niemal niemożliwe. Teraz władza stara się 
wszystkich zagonić do ideologicznego zaprzęgu: po
południa na zebraniach partyjnych, niedziele na ma
sówkach - cały czas pod wszechobecnym okiem par
tii. Każdy - uczeń, robotnik, urzędnik - musi zachowy
wać czujność i demaskować wroga, inaczej sam może 
zostać zdemaskowany za brak czujności. A wszystko 
to oczywiście w znacznie większym stopniu niż zwy
kłych obywateli dotyczy pisarzy, którym przodujący 
ustrój wyznacza rolę inżynierów ludzkich dusz. 

Pierwsze produkcyjniaki pisano według jednej 
sztancy: bohater pochodzenia chłopskiego lub 
proletariackiego buduje socjalizm i walczy o wyko

nanie planu, a ten drugi, od początku podejrzany, 
z pochodzenia burżuj albo 

kułak, zostaje zdemasko
wany jako agent imperia
lizmu kolaborujący z fa
szystami. 

To był czas, kiedy urzędnik 
aparatu kultury i cenzor ści
śle współpracowa li z auto
rem, uczestnicząc w proce
sie twórczym, wnosili swój 
wkład w dialogi i wątki, 



Unikaj tych , co w swoim gronie 
Pograwszy w po li tyczne ko n ie, 
Gd na kominku ogień trzaska, 
Wo łają: lud a sze pczą: miazga, 
Wolają: naród , szepczą : gie. 
Myś l c; , że robią bardzo ź le , 

Bo upajają sit; pozorem. 
Sa mi są tylko meteorem 
I lata ich cze kaj<1 długie, 
G dy ich obracać będą pługwrn, 
I duzo wody n1inie w Wiśle, 

im o rnch znowu ktoś gdzieś pi ś ni e. 

Cz. Miłosz Traktat moralny 

Ja, Nikołaj Iwanow, wyrzekam się mojego ojca, 
byłego popa, ponieważ przez wiele lat oszukiwał 
ludzi, mówiąc im, że Bóg istnieje, i dlatego zry
wam z nim wszelkie stosunki. 
Geiger, The Family In Sowiet Russia 

Musiałem wyjaśnić towarzyszowi, że mój ojciec 
został aresztowany na moje własne żądanie. Po
wodem tego, że stoczył się na antysowieckie po
zycje, był jego pobyt w austriackim obozie jeniec
kim. Wrócił stamtąd przekonany, że burżuazyjne 
małe gospodarstwa rolne są gwarancją dobroby
tu rolników ... Błędy pierwszego etapu kolektywi
zacji uważał po prostu za chaos, a nie za przejścio
we trudnośc i. Gdyby tyl ko znał prawa dialektyki, 
gdyby nie był politycznym analfabetą, dostrzegł
by błąd w swoich poglądach i wyrzekłby się ich. 
A. Marjan, Gody moi, kak sołdaty : Dniewnik sielskogo akty
w ista, 1925-1953 

Podświadom ie wiedziałem, że musze milczeć, że 
nie mogę mówić, co myślę . Kiedy np. jechaliśmy 
zatłoczonym tramwajem, wiedziałem, że mam się 
nie odzywać, że nie powinienem o niczym mówić, 
nawet o tym, co widzę za oknem ... Wyczuwałem 
też, że wszyscy uważają ta k samo. W miejscach pu
blicznych, takich jak tramwaj było zawsze cicho. 
Wilgielm Tell, Archiwum Stowarzyszenia Memoriał, Moskwa 

Tata wyszeptał mi do ucha: „nigdy nie mówniczy
jego imienia, kiedy jesteś wśród ludzi". Na moje 
pytające i przestraszone spojrzenie powiedział 
głośno: „Czyż te małe kluski nie wyglądają zupeł
nie jak małe uszy!". Wiedziałam, co ma na myśli 
- że ktoś siedzący obok słucha naszej rozmowy. 
Naukę taty zapamiętałam na całe życie. 
O. Golownia, Dom na Wasiljewskoj, rkp 



u wyrzucono 
mu, uważali, ie dobrze mi tak, bo kry

tykowałam te wynat urzenia. Ale kiedy to samo 
p rzydarzyło się im, twierdzili, ze padli ofiarą błę
du, który zostanie naprawiony - ponieważ nigdy 
nie mieli żadnych wątpliwości, a każde plecenie 
z góry oklaskiwali i posłusznie je wykonywali ... 
A kiedy wyrzucano ich z parti i, żaden nie bronił 
drugiego; wszyscy milczeli, albo podnosi li ręce, 

głosując za wykluczeniem. Był to rodzaj po
wszechnej psychozy. 
S. Vilenskii , red„ Till My Tale is Told, Londyn 1999 

l\Jie wierzyłarri, że mój ojciec jest wrogiem ludu. 
Uważałam oczywiście, że jest niewinny. Ale jed
nocześnie nie ulegało dla mnie wątpliwości, że 

wrogowie ludu istnieją . Byłam n ajzupełniej prze
konana, że z powodu ich sabotażowej działalności 
przyzwoici ludzie, tacy jak mój ojciec, omyłkowo 
trafi li do więzienia . Istnienie tych wrogów było 
dla mnie oczywiste ... Czytałam o nich w gazetach 
i nienaw i dziłam ich tak samo jak wszyscy. 
Wywiad z Idą Stawiną, Kolonia, czerwiec 2003 

Żeby aw n sować w pracy, trzeba być energicz
nym w pracy wytrwałym , trzeba trzymać gębę na 
kłódkę i nosić maskę„. Jeśli człowiek potrafi krzy
czeć : „ Niech żyje Sta lin!''. .. i śpiewać popularną pio
senkę :„ N ie znam innego kraju, w którym człowiek 

eby dalej żyć, ponieważ 

oddałem swoje życie, zniszczyło za
dufanie w sobie i niedouczone kierownictwo par
tyjne ... Nasi najlepsi literaci zostali wytępieni lub 
zmarli za cichym zbrodniczym przyzwoleniem lu
dzi władzy ... Moje życie pisarza traci wszelki sens 
i z ogromną radością, z poczuciem wyzwolenia 
z tej nędznej egzystencji, w której człowieka ota
cza podłość, kłamstwo i oszczerstwo, odchodzę 
z tego świata . 

Aleksandr Fadiejew, li st do Komitetu Centralnego, 1956 

Fragmenty dokumentów pochodzą z ks i ą żki Orlando 
Figasa Szept. Życie w stalinowskiej Rosji, Wydawnictwo 

MAGNUM, 2008 
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