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Letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej jest organizowana przez
Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego od 16 lat. Przez te
16 lat lektoratom, wykładom, ćwiczeniom, pokazom filmowym, koncertom to-
warzyszą wycieczki. Jedna z nich zawsze jest organizowana do Krakowa.
Przez 15 lat wycieczce do Krakowa, niezmiennie, towarzyszyły dwa punkty
programu: zwiedzanie Wawelu i wizyta u Stanisława Lema*. Wawel uczest-
nicy letniej szkoły będą zwiedzać nadal. Do Lema już nie pojadą.

I wydaje nam się to nieprawdopodobne, bo jeździliśmy do Niego zawsze.
Jak długo istnieje Szkoła, tak długo w sierpniu bywaliśmy u Lema. Na po-
czątku wszyscy. Bo pierwsza letnia szkoła liczyła 32 uczestników. Potem było
to już niemożliwe. Lem prosił, by przyjeżdżało 20 osób, bo tyle — tak uwa-
żał — może pomieścić jego salon. Nigdy nie było nas mniej niż 40. Nasi
studenci twierdzili, że mogą stać, siedzieć na podłodze, ale takiej okazji nie
mogą zaprzepaścić. Lem nigdy nam nie odmówił. Kiedy pisałam 3-4 lata temu
kolejne swoje pytanie o możliwość spotkania z Nim, lekko wystraszona, czy
aby naprawdę nie nadużywamy Jego gościnności i dobroci, odpisał, że wła-
ściwie to już sobie sierpnia bez studentów letniej szkoły nie wyobraża. A te-
raz my musimy sobie wyobrazić sierpień bez Lema.

Dlatego zależało nam ogromnie, by jeden z tegorocznych numerów „Post-
scriptum” poświęcić właśnie Jemu. Zaprosiliśmy do tego numeru najwięk-
sze sławy, osoby, które zajmowały się Jego twórczością. Wszyscy przysłali
swoje teksty, więc numer jest tym cenniejszy. Swoje teksty publikują też
osoby, które dzięki Szkole miały okazję poznać Stanisława Lema oraz ci, któ-
rzy są emocjonalnie związani z miejscem Jego urodzenia.

Mam nadzieję, że numer ten stanie się niezbędnym składnikiem biblio-
tek wszystkich fascynatów Lema.

Jolanta Tambor

PRESCRIPTUMPRESCRIPTUM

* W „Postscriptum” przedstawiamy wybór zdjęć z tych wizyt.
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Stanis³aw Lem
Stanisław Lem — jeden z najbardziej znanych i cenionych polskich pi-

sarzy futurologów, przyszedł na świat 12 września 1921 w zamożnej lwow-
skiej rodzinie lekarza laryngologa. Dzieciństwo i młodość beztrosko spędził
we Lwowie, gdzie w 1939 roku ukończył II Państwowe Gimnazjum im. Karo-
la Szajnochy. Wspomnienia z tego okresu zostały później opisane w auto-
biograficznej powieści Lema Wysoki Zamek.

W 1940 roku, zgodnie z rodzinną tradycją (ojciec i stryj byli lekarzami),
rozpoczął studia w Lwowskim Uniwersytecie Medycznym. Niestety, po
wkroczeniu wojsk niemieckich do Lwowa w 1942 roku, był zmuszony prze-
rwać edukację i podjąć pracę jako pomocnik mechanika i spawacz w gara-
żach niemieckiej firmy, zajmującej się odzyskiwaniem surowców. Dopiero
w 1944 roku, po ponownym wkroczeniu armii radzieckiej do Lwowa, poja-
wiła się możliwość kontynuacji studiów. Nie trwało to jednak długo. Już
w 1946 roku w ramach akcji repatriacyjnej wraz z całą rodziną Lem wyjechał
do Krakowa. Tutaj kontynuował studia na Uniwersytecie Jagiellońskim,
gdzie w 1948 roku uzyskał absolutorium.

Początek jego drogi literackiej to rok 1946, kiedy zadebiutował nowelą
Człowiek z Marsa, napisaną jeszcze za czasów okupacji, a drukowaną w od-
cinkach w tygodniku „Nowy Świat Przygód”. Lata 1946-1948 to okres współ-
pracy także z „Tygodnikiem Powszechnym”, gdzie publikował swoje wier-
sze i opowiadania. W roku 1948 zaczął pisać swoją pierwszą powieść —
Szpital Przemienienia.

Debiutem książkowym była wydana w 1951 roku powieść Astronauci,
która otworzyła drogę fantastycznonaukowemu pisarstwu Stanisława Lema.
Ale twórczość Lema to nie tylko proza fantastycznonaukowa. W 1957 po-
wstała jego pierwsza książka filozoficzna — Dialogi, którą, razem z Summą
technologiae wydaną w 1964 roku, uznaje się za najbardziej znane dzieła
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filozoficzno-futurologiczne w Lemowskiej twórczości. Jednakże międzyna-
rodową sławę przyniosło Lemowi dopiero jego dzieło należące do grotesko-
wej odmiany fantastyki naukowej, a mianowicie Cyberiada (1965). Pozycja
Lema jako pisarza światowej sławy została ugruntowana przez Solaris —
powieść, która doczekała się aż dwóch ekranizacji — przez reżysera rosyj-
skiego Andrieja Tarkowskiego (1972) oraz amerykańskiego Stevena Soder-
bergha (2002).

Ostatnią powieścią science fiction Lema było wydane w 1987 roku Fia-
sko, po którego napisaniu autor definitywnie skończył swoją pracę na polu
fantastyki naukowej. Od tej chwili Lem zajmował się głównie publicystyką
i pisaniem felietonów, które później zostały wydane w kilku zbiorach (m.in.
Tajemnica chińskiego pokoju, Bomba megabitowa, Krótkie zwarcia, Rasa
drapieżców). Na stałe współpracował z „Tygodnikiem Powszechnym”,
z „Odrą” oraz z polską edycją „PC Magazine”. Był także cenionym kryty-
kiem literackim i komentatorem rzeczywistości.

Stanisława Lema nie ominął los emigranta. Po wprowadzeniu w 1982 roku
w Polsce stanu wojennego, Lem wyjechał na roczne stypendium do Wis-
senschaftskolleg w Berlinie Zachodnim, a następnie przeniósł się do Wied-
nia, gdzie pozostał aż do 1988 roku.

Wielkość Lema została zauważona i doceniona na wielu polach, o czym
świadczą liczne nagrody i wyróżnienia. Stanisław Lem był członkiem Sto-
warzyszenia Pisarzy Polskich oraz Polskiego Pen Clubu, laureatem wielu
nagród krajowych i zagranicznych (m.in. Nagrody Państwowej I stopnia
w dziedzinie kultury i sztuki, austriackiej nagrody państwowej w dziedzinie
kultury europejskiej, austriackiej nagrody państwowej im. Franza Kafki
w dziedzinie literatury), doktoratów honoris causa (Politechniki Wrocław-
skiej, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Lwowskiego oraz Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego), w 1996 roku został odznaczony orderem Orła Białego,
a rok później otrzymał honorowe obywatelstwo Krakowa.

27 marca 2006 roku w szpitalu klinicznym Collegium Medicum UJ w Kra-
kowie świat stracił jednego z najwybitniejszych ludzi. Stanisław Lem zmarł,
mając 84 lata. Urna z jego prochami została złożona 4 kwietnia 2006 roku na
Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

Monika Rusin

Mgr Monika Rusin jest doktorantką na Wydziale Filologicznym Uni-
wersytetu Śląskiego w Katowicach, obecnie pracuje jako lektor języka pol-
skiego w Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie.
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Stanis³aw Bereœ

Ita dixit Lem

Każdy inteligentny Polak zna prawo Stanisława Lema. Głosi ono: „nikt
nic nie czyta; jeśli czyta, nie rozumie; jeśli rozumie, natychmiast zapomina”.
Tymczasem sam Lem był zaprzeczeniem tego prawa. Wszystko czytał i ro-
zumiał, niczego nie zapominał. Jego erudycja przekraczała wszelkie znane
standardy i odpowiadała wiedzy kilku poważnych instytutów naukowych.
Łatwo można się o tym przekonać, zaglądając np. do zapisów jego dyskusji
z najwybitniejszymi polskimi filozofami w specjalnym numerze „Studiów Fi-
lozoficznych” (1965, nr 2-3) lub z elitą polskiego literaturoznawstwa w „Pa-
miętniku Literackim” (1971, nr 1). Jego hipotezy, przedstawiane na kartach
kolejnych powieści i książek eseistycznych, były przekładane na język ma-
szyn cyfrowych i absolutnie poważnie dyskutowane podczas głośnego
workshopu naukowego na Freie Universität w Berlinie Zachodnim w 1981
roku (Project Instrat), który zgromadził wybitnych uczonych z całego świata
z zakresu literaturoznawstwa, psychologii, genetyki, informatyki. Jakby mało
tego, jako jedyny na świecie nienaukowiec, Lem brał udział w opracowy-
waniu koncepcji międzynarodowego programu naukowego SETI (Search for
Extraterrestrial Intelligence), mającego na celu poszukiwanie form inteli-
gentnego życia poza Ziemią. Wszystkie te konfrontacje ze światem nauki
potwierdziły niewiarygodną szerokość wiedzy Lema, jego wyjątkową prze-
nikliwość i zaskakującą trafność w konstruowaniu długofalowych prognoz
cywilizacyjnych (np. w zakresie kierunków ewolucji „sztucznej inteligencji”,
inżynierii genetycznej, bioinformatyki, koncepcji cyberspace i wirtualnej rze-
czywistości, a nawet technologii wojskowych).

Już w kilka lat po debiucie Lem stał się jednym z najpopularniejszych,
a wkrótce też najwybitniejszych polskich pisarzy XX i XXI wieku. Jego bo-
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gaty dorobek powieściowy, dystansujący nakładami Sienkiewicza oraz ory-
ginalna eseistyka filozoficzno-naukoznawcza zapewniły mu światowy roz-
głos oraz pozycję międzynarodowego eksperta w sprawach współczesnej
cywilizacji. Twórczość Lema doczekała się niezliczonej ilości przekładów (po-
nad 900 wydań) i przez ponad pół wieku stanowiła wyzwanie i inspirację
dla każdego, komu bliskie były pytania o przyszłość świata, o perspektywy
rozwoju podstawowych gałęzi nauki i technologii, o szanse penetracji ko-
smosu, o sposób wykorzystania wiedzy ludzkiej dla zmiany ziemskiego śro-
dowiska i samego gatunku ludzkiego.

Stanisław Lem urodził się w 1921 roku we Lwowie. W 1940 roku roz-
począł studia na wydziale lekarskim Instytutu Medycznego, przerywając je
po wkroczeniu do miasta wojsk niemieckich. Do roku 1944 pracował fizycz-
nie jako mechanik samochodowy i spawacz, współdziałając z ruchem opo-
ru. W latach 1944-1946 kontynuował przerwane studia medyczne we Lwo-
wie, zaś po repatriacji ponowił naukę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Kra-
kowie, gdzie uzyskał absolutorium w 1948 roku. W tym czasie pracował jako
asystent w Konserwatorium Naukoznawczym, publikując stałe przeglądy pra-
sy na łamach „Życia Nauki”. W 1946 roku zadebiutował jako poeta na łamach
„Tygodnika Powszechnego”, zaś jako prozaik w „Nowym Świecie Przygód”.
Od tego momentu rozpoczęła się droga pisarska Lema, który w krótkim cza-
sie zdobył pozycję lidera w światowej science fiction, a zarazem w zdumie-
wający sposób rozbudował swą wiedzę na wielu polach nauki. Pisarz ten,
niczym intelektualny buldożer, z zadziwiającą łatwością przeorywał wszyst-
kie możliwe dziedziny poznania. Wypowiadał się, m.in. w gronie specjali-
stów, na tematy historyczno- i teoretycznoliterackie, językoznawcze, filozo-
ficzne, psychologiczne, astronomiczne, ekonomiczne, medyczne; pisał o cy-
bernetyce, fizyce, matematyce, teorii gier, logice, statystyce, genetyce i kon-
taktach międzygalaktycznych; zajmował się estetyką, historią, teorią kultu-
ry, futurologią, socjologią, informatyką, chemią, krystalografią, obyczajowo-
ścią erotyczną i osteologią, biologią i zachowaniem się polarników, techno-
logią i polityką, metafizyką i teologią, psychotroniką i polityką, okultyzmem
i informatyką, a wreszcie Bóg jeden wie, czym jeszcze. Ta intelektualna żar-
łoczność odzwierciedla się w charakterystyczny sposób w strukturze języ-
ka Lemowego, wykorzystującego aparaturę pojęciową i idiomatykę tych
wszystkich dyscyplin. Zmieszane w jednym kotle literatury, wzajemnie skon-
frontowane i zreinterpretowane, tworzą w efekcie jedyną w swoim rodzaju
mieszaninę artystyczno-naukową, w której odnajdziemy, jak w przekroju, śla-
dy gigantycznej pracy poznawczej, mającej na celu ogarnięcie monstrual-
nie rozległego gmachu wiedzy ludzkiej. Jeśli tęsknimy więc dziś czasem za
umysłami renesansowymi, obejmującymi całość humanistycznej i przyrodo-
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znawczej refleksji o świecie; jeśli wzdychamy żałośnie za bezpowrotnie utra-
coną przez nieprawdopodobny wzrost wiedzy możliwością syntezy wiedzy
ludzkiej, pisarstwo Lema przypomina, że jeszcze niedawno było to możliwe.

Co więcej zaś, literacka wyobraźnia, wyjątkowy dryg narracyjny i na-
ukowa pasja doprowadziły Lema do wypracowania, unikalnej w skali świa-
towej, formuły ambitnej fantastyki naukowej. Obecność wątków podróżni-
czych i przygodowych, żywa akcja, zafascynowanie światem techniki oraz
humor zapewniły pisarzowi szeroki rezonans czytelniczy, niewiarygodna zaś
wiedza, rzetelność diagnozowania i oryginalność refleksji zdobyły mu naj-
wyższy autorytet w środowiskach naukowych. Nie jest tajemnicą, że autor
Solaris był w gronie noblistów nauk ścisłych najbardziej cenionym pisa-
rzem, zaś absolutną wyrocznią wśród astronautów.

Dzieła prozatorskie i eseistyczne Stanisława Lema wykraczają poza pro-
blemy i horyzonty charakterystyczne dla polskiej literatury. Pisarz, który
najaktywniejszą część swojego życia związał z krajem, nigdy nie dał się ze-
pchnąć do polskiego grajdołu, pozostając kompletnie nieczułym na literac-
kie mody, środowiskowe owcze pędy czy narodowe zaczadzenia. Kokieto-
wany przez komunistyczne władze, zachował duchową niezależność, a je-
dyne odstępstwo od tej zasady zdarzyło mu się w początkach drogi twór-
czej, na przełomie lat 40. i 50., gdy dał się wplątać w serwituty wobec so-
crealizmu (Astronauci, 1951; Jacht „Paradise”, 1951; Obłok Magellana,
1955), z których po paru latach, ale grubo przed Październikiem `56 się wy-
plątał, dokonując pionierskiej, miażdżącej analizy systemu centralistyczne-
go w tomie Dialogi (1954). W latach 70. i 80. publikował w paryskiej „Kul-
turze” i w prasie niezależnej (pod pseudonimem P. Znawca). Wyprowadzo-
ny z równowagi ogłoszeniem stanu wojennego, wyjechał z kraju i przeby-
wał przez kilka lat w Berlinie Zachodnim jako stypendysta Institute for Ad-
vanced Studies (1982-1988), później zaś w Wiedniu. Jego międzynarodowy
autorytet powodował, że przypadła mu wówczas rola „obywatela świata”,
gościa prestiżowych instytucji naukowych, a nie zagubionego polskiego
emigranta. Powróciwszy po „okrągłym stole” do kraju, nadal zachował nie-
wrażliwość na pokusy politycznej doraźności i środowiskowych mód, choć
niejednokrotnie dawał upust swej pasji polemicznej i cierpko wypowiadał
się na temat sytuacji w Polsce. Ostatnie lata jego życia to wręcz wybuch —
rzadko wcześniej w takim stopniu ujawnianej — aktywności publicystycz-
nej. Spoglądając jednak globalnie na całość jego dzieła, tę część twórczości
uznać należy jednak za margines, rodzaj komentarzy do irytującej go rze-
czywistości. W nurcie głównym, pozostał wierny sobie i własnym pasjom,
przedmiotem poznawczych eksploracji czyniąc sprawy i zjawiska, wykracza-
jące poza granice państw i kontynentów, niekiedy nawet ziemskiego globu.
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Jego twórczość ma wszelkie cechy wyjątkowości, brak dla niej porównań
i odniesień nie tylko w kraju, ale również za granicą.

Pisarz ten, powszechnie uznawany za jednego z najwybitniejszych —
w skali światowej — przedstawicieli ambitnej, intelektualnej science fiction
(zwanej „twardą”) przeszedł w swej twórczości drogę od tematyki współ-
czesnej (Szpital Przemienienia, 1947), poprzez pełną niespodzianek i dra-
maturgicznych napięć fantastykę eksploracyjną, ukazującą — najpierw —
potęgę geniuszu ludzkiego, ruszającego na podbój kosmosu (Astronauci,
1951; Obłok Magellana, 1955), potem zaś jego ograniczoność w zderzeniu
z narastającymi przeciwnościami, tajemnicami świata i własną niedoskona-
łością (Solaris, 1961; „Niezwyciężony”, 1964). Kolejnym etapem pisarskiej
ewolucji tego kultowego dla kilku pokoleń pisarza stały się powieści, które
w coraz bardziej erudycyjny, a zatem piętrzący trudne pytania sposób, po-
kazywały złożoność uniwersum (Głos Pana, 1968) i rzeczywistości społecz-
nej (Pamiętnik znaleziony w wannie, 1961), zwątpienie w możliwości rozu-
mu i dobrą wolę człowieka (Prowokacja, 1984; Fiasko, 1987). Dlatego już
na przełomie lat 60. i 70. akcja i przygoda zaczęły ustępować intelektualnym
sposobom opisu zagadek świata, literatura coraz mocniej wypierana była
przez esej oraz traktat filozoficzny (Summa technologiae, 1964; Filozofia
przypadku, 1968; Fantastyka i futurologia, 1970; Rozprawy i szkice, 1975),
humanistyczny optymizm nieuchronnie zaś ustępował wnioskom katastro-
ficznym. O ile wcześniej Lem dbał o przyjemność czytelnika, opakowując
swoje scjentyczne koncepcje w literackie kostiumy fabuły, sensacji, przy-
gody, bajki, groteski itd., o tyle w latach 80. z pewną surowością zaczął trak-
tować cały ten sztafaż. Wyjątek uczynił wyłącznie dla języka, który — choć
został wprzęgnięty w wehikuł eseistyki — zachował jednak swą dawną bar-
wność i soczystość.

A zaczęło się to wszystko dość skromnie, bo od powieści Człowiek
z Marsa, drukowanej w odcinkach w 1946 roku na łamach pisma młodzieżo-
wego „Nowy Świat Przygód”. Autor zresztą dopiero w ostatnich latach swo-
jego życia zdecydował się na jej przedruk (1995). Utwory, które powstały
po debiucie, a zatem Astronauci, Sezam (1954) i Obłok Magellana, nie
wstrząsnęły może rynkiem czytelniczym, ale zaskarbiły za to Lemowi liczne
grono fanatycznie wiernych czytelników i uczyniły go ojcem chrzestnym
powojennej fantastyki polskiej. W swoich horyzontach prognostycznych
i diagnostycznych były one naturalnie dziećmi swojej epoki (socrealizm),
kreśliły więc — obowiązkowy wówczas — krzepki technologicznie i opty-
mistyczny humanistycznie obraz nowej rzeczywistości społecznej, w której
wszystkie rasy i narody łączą się w jeden bezklasowy organizm, najbardziej
wyszukane potrzeby ludzkie zostają zaspokojone, a konflikty socjalne roz-
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wiązane, co pozwala na wcielenie w życie programu śmiałych eksploracji
międzyplanetarnych. Co prawda w Astronautach znajdziemy wątek apoka-
lipsy atomowej, która zmiotła z ziemi społeczności, nie umiejące się wyrzec
swych hegemonistycznych aspiracji (imperializm amerykański), jednakże
problemy te w roku akcji powieściowej należały już do przeszłości, bowiem
w bezklasowym raju królował racjonalizm i etyka, zaś wszechwładna wiedza
ścieliła orbis terrarum wprost pod nogi pragnącego go spenetrować i za-
gospodarować człowieka. Wprawdzie jego dalsza droga — ku galaktyczne-
mu empireum — miała być jeszcze długa i niebezpieczna, jednakże — jak
mówił jeden z bohaterów: „nic nie może mu się oprzeć. Tym staje się więk-
szy, im większe napotyka przeszkody. W nim jest wszystko: wielkość i sła-
bość, miłość i okrucieństwo, to, co ograniczone, i to, co nie ma granic. Bo
nawet gwiazdy starzeją się i gasną, a my pozostaniemy”.

Iluzje młodości, zwłaszcza podkręcane przez ideologie, starzeją się wy-
jątkowo szybko. Do tego typu przekonań Lem nigdy już więc nie wrócił,
a co więcej myśli o nich wyparł ze swojej pamięci. Trudno je dziś traktować
jako owoc ideologicznego zaczadzenia, gdyż jako takiemu raczej nie podle-
gał. W jego wypadku były one raczej efektem rozbuchanych — mniejsza
już o to, że były to lata „zimnej wojny” — marzeń o nowej cywilizacji, w której
technika rozwiąże, niczym usłużny dżin, wszystkie uciążliwe codzienne i glo-
balne problemy. Była to ostatecznie era, gdy wystrzelenie pierwszego sput-
nika na ziemską orbitę było już bardzo bliskie, co pozwalało wierzyć w to,
że podbój kosmosu jest już tylko na wyciągnięcie ręki. Być może też w tych
socrealistycznych odysejach kosmicznych drzemała również naiwna wiara,
którą wyrażało słynne zdanie Adama Ważyka z Poematu dla dorosłych: „kie-
dy nie można mówić wprost o ziemi, mówimy: niebo nie jest puste”. Nie
zmienia to jednak faktu, że był to rodzaj eskapizmu. Utopie zaś wszystkich
wieków mają to do siebie, że są pozytywnym negatywem rzeczywistości do-
świadczalnej, projekcją tego, co nieurzeczywistnialne w inną przestrzeń
i czas. Choć nieraz i same pobrzękują dźwiękiem kajdan.

Utopie jednak — jak wiemy — często lubią płodzić antyutopie. Tak się
też stało w twórczości Lema. Równolegle bowiem ze wspomnianymi utwo-
rami powstawały Dzienniki gwiazdowe (1957), otwierając wewnętrzną po-
lemikę z nurtem galaktycznego sielankopisarstwa. W przeciwieństwie do na-
puszonych i śmiertelnie poważnych wizji eksploracyjnych, były to opowia-
dania groteskowe, odwołujące się chętnie do absurdu czy komizmu. Niezli-
czone przygody Ijona Tichego, „słynnego gwiazdokrążcy, kapitana dalekiej
żeglugi galaktycznej, łowcy meteorów i komet, niestrudzonego badacza i od-
krywcy”, spadkobiercy Münchhausena, Masłobojnikowa i Guliwera, stały
się pretekstem dla ukazania całej paradoksalności i zakłamania ówczesnego
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świata. Wydrwiony w nich został napuszony i pusty język nauki i ideologii,
mechanizmy życia zbiorowego, dominujące wówczas style myślenia, posta-
wy intelektualne, polityczne strategie i schematy poznawcze. O ile więc fan-
tastyka „na serio” była prezentacją perspektyw i możliwości, stojących przed
ludzkością, o tyle nurt groteskowy był próbą ukazania niemożności, pętają-
cych ludzką zbiorowość więzami humanistycznych złudzeń, stereotypów, ide-
ologicznych dewiacji i charakterologicznych ułomności. W każdej więc po-
dróży Tichego, jako (niekoniecznie ciekawych) przedstawicieli innych cy-
wilizacji oglądaliśmy karykatury samych siebie. Tyle samo w tym było bez-
troskiej zabawy i łobuzerskiego kpiarstwa, co i poważnego diagnozowania
rzeczywistości drugiej połowy lat 50. Zgodny był Lem w tych opowiast-
kach z tradycją — wysoko przez niego waloryzowanej — powiastki filozo-
ficznej, dla której cała warstwa zdarzeń, konfliktów i postaci była płaszczyzną
pretekstową, podczas gdy podstawowym nośnikiem sensów była warstwa
podskórna, skłaniającą ku refleksjom moralistyczno-filozoficznym.

Zarówno Dzienniki gwiazdowe, w których Lem puścił swobodnie cu-
gle wyobraźni, jak i Dialogi (1957), wyrastające na fali urzeczenia możliwo-
ściami cybernetyki, będące zestawem ośmiu rozmów Hylasa z Fylonousem
na temat granic poznania ludzkiego, skutków manipulowania socjostazą,
szans na przeniknięcie obcych kodów kulturowych, ewolucji ludzkiego móz-
gu w środowisku pozasomatycznym, czy wreszcie — obok wielu innych —
konstytuowania się „nieobiektywnych” obrazów świata na skutek wrasta-
nia w narzucone lub fałszywie przyjęte systemy doznawania, postrzegania
i interpretacji, stanowią niezwykle ważki moment w rozwoju pisarstwa Sta-
nisława Lema. Od tego momentu bowiem twórczość jego podążać będzie
trzema równoległymi, wzajemnie przecinającymi się i zazębiającymi — czę-
sto w ramach jednego utworu — torami. Dzienniki dadzą podbudowę pod
długi cykl utworów groteskowych i bajkowych; Dialogi staną się pierw-
szym ogniwem bogatej i erudycyjnej eseistyki naukowej Lema, odżywiają-
cej z kolei zarówno groteskę jak i „realistyczne” powieści fantastyczno-na-
ukowe. I choć każdy z tych modeli literackich rozwijany będzie osobno, to
przecież w znacznym stopniu będą się one nawzajem dopełniać. Dyskurs
naukowy osadzi się w poważnej fantastyce (Głos Pana), prognostyczna fan-
tastyka w futurologicznej eseistyce (Summa technologiae) lub w grotesce
(Przekładaniec), groteska w fantastyce (Pamiętnik znaleziony w wannie),
z kolei zaś w groteskach koncepcje zrodzone w esejach (Dzienniki gwiaz-
dowe). Przyszłościowe koncepcje i diagnozy współczesnej kultury maso-
wej w ogóle nader często będą potrzebowały wsparcia groteski, by ukazać
grozę lub absurd obserwowanych czy prognozowanych zjawisk (Doskona-
ła próżnia, 1982; Prowokacja, 1984). Stworzy w ten sposób Lem zjawisko
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„tunelowe”, charakteryzujące się złożonym systemem wewnętrznych odbić,
polaryzacji i dopełnień swoich najważniejszych koncepcji, wątków myślo-
wych i motywów fabularnych. To, co w jednym utworze pojawi się w tona-
cji poważnej, w drugim powróci odbite w lustrze groteski, a wymyślny, po-
dany żartobliwie paradoks logiczny pojawi się niespodzianie w kostiumie
starannie uargumentowanego dowodu futurologicznego. Mechanizm ten stał
się dla Lema procederem tak powszechnym, że można powiedzieć, iż cała
jego twórczość jest nim napędzana od początku do końca. Sama już nawet
kostyczna scjentycznie Summa jest ogromną składnicą pomysłów, z których
wiele odnajdziemy na kartach jego beletrystyki. Twórczość bowiem tego pi-
sarza, pozornie tak niejednorodna w swojej tkance gatunkowej, okazuje się
zjawiskiem wyjątkowo spójnym i jednolitym, jeśli spojrzeć na nią przez kom-
pleks konstytuujących ją myśli i przekonań, zwątpień i zadufań, fascynacji
i repulsji.

Już w początkach lat 60. Lem został uznany za najwybitniejszego przed-
stawiciela polskiej science fiction, a w latach 70. zaliczono go do najściślej-
szej elity światowej fantastyki. Z czasem to przypisanie do science fiction
stało się tak oczywiste, że aż do ostatnich lat, nawet wtedy, gdy pisarz
w ogóle już nie uprawiał prozy fabularnej, uznawano go nadal za modelo-
wego przedstawiciela tego gatunku. Tymczasem ta kwalifikacja już od lat
70. krzywdziła pisarza, gdyż nieustannie i świadomie przekraczał gatunko-
we ramy, ograniczające go w kreacyjnej potencji i epistemologicznej wydol-
ności. Si parva magnis comparare licet można powiedzieć, że jego przyna-
leżność do science fiction opierała się na podobnych zasadach, jak przyna-
leżność Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego do powieści kryminalnej,
Błogosławieństwa ziemi Knuta Hamsuna do prozy wiejskiej, a Lorda Jima
Josepha Conrada do powieści marynistycznej. Oczywiście, w takim kwalifi-
kowaniu tkwić będzie jakieś źdźbło prawdy, jednakże pełna prawda, jak kor-
pus góry lodowej, ukrywać się będzie w mętnej wodzie filologicznych roz-
różnień. Niestety, wzorzec gatunkowy ustala się na podstawie uśrednienia
zawartości utworów danej grupy. W tej sytuacji dzieła wybitne i prekursor-
skie, częstokroć z racji fabularnego sztafażu, wpychane są kolanem nie do
tej genologicznej szuflady, co należy. Niejednokrotnie zresztą jako parawan
i wygodne alibi dla mniej wartościowych utworów. Ostatecznie, gdyby się
ktoś uparł, bez trudu zaklasyfikowałby Pożegnanie jesieni i Nienasycenie
Witkacego do science fiction. Sytuacja Lema była jednak znacznie gorsza,
gdyż wyszedł od rozwiązań typowych dla gatunkowego „getta” i chociaż
przez całe dziesięciolecia poszerzał tereny science fiction, anektował dla niej
nowe rozwiązania i obszary inspiracji, łamał jej reguły, manifestacyjnie prze-
prowadzał się do scjentycznej eseistyki, a nawet brutalnie szydził ze wszyst-
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kiego, co zaliczano do speculative fiction (Fantastyka i futurologia, 1970),
to jednak dla czytelników, krytyków, a co gorzej — historyków literatury
pozostał do końca koryfeuszem science fiction.

Tak bogata i erudycyjna twórczość niełatwo poddaje się prostym typo-
logizacjom i lapidarnym formułom. Ale gdyby trzeba było iść na skróty, wów-
czas należałoby powiedzieć, że cała twórczość Lema koncentruje się wokół
rozważań na temat szans i niebezpieczeństw rozwoju techniki i nauki, moż-
liwości kontaktu i wymiany doświadczeń z innymi cywilizacjami, perspek-
tyw rozwoju „sztucznej inteligencji” (komputeryzacja, biotechnologia), so-
cjotechniki praktykowanej na wyizolowanych grupach społecznych, ale i ca-
łych narodach, wreszcie szans na przejęcie przez człowieka tych technolo-
gii, którymi operuje od miliardów lat natura. Wszystkie te kwestie rozważa-
ne były przez Lema zarówno w „realistycznych”, choć rozgrywających się
w przyszłości, utworach fabularnych, w ogromnych traktatach podejmują-
cych problematykę filozofii przyszłości, w zabawnych powiastkach typu wol-
terowskiego (Bajki robotów, 1964; Cyberiada, 1965), w wyrafinowanych
intelektualnie, choć również pełnych komizmu groteskach (Kongres futuro-
logiczny, 1973), jak i w książkach-apokryfach, w których zaciera się granica
pomiędzy realnością i fikcją, a język oraz aparatura myślowa respektują ry-
gory myślenia naukowego (Golem XIV, 1981; Biblioteka XXI wieku, 1986).

Gdyby jednak poszukiwać jeszcze bardziej jednoznacznych precyzacji,
trzeba by powiedzieć, że wszystkie utwory powieściowe Stanisława Lema,
zaludnione galerią niebanalnych postaci literackich, posiadają tak napraw-
dę tylko jednego, wszechobecnego bohatera — poznanie. Ono właśnie jest
siłą napędową Bregga z Powrotu z gwiazd (1961), Gregory`ego ze Śledz-
twa (1959), Kelvina z Solaris, Hogharta z Głosu Pana, czy wreszcie Pirxa
z Opowieści (1968). Sam zaś Lem, niczym wszechwładny demiurg tego ima-
ginacyjno-epistemologicznego iluzjonu, przekłada te figury na szachowni-
cy powieściowego świata, rozgrywając wciąż nowe partie w poszukiwaniu
coraz to innych odpowiedzi na pytania: o możliwości i granice ludzkiego
poznania, o etykę w sytuacjach ekstremalnych, o rolę przypadku w zagęsz-
czonych układach społecznych, o konsekwencje przekształcania świata
i skutków politycznych „pedagogik”, o zasady współistnienia różnoimien-
nych kultur i cywilizacji (problem Innych), o perspektywy człowieka w świe-
cie technologii, wymykającej się nieuchronnie spod jego kontroli (prolife-
racja informatyki, golemizacja „sztucznej inteligencji”). Jakkolwiek ciekawy
byłby bohater tej prozy, nie on jest jednak jej podmiotem. Nie jego uczucia
czy psychologia są tu ważne. Istotny jest sposób jego myślenia i rozumie-
nia świata, a także konsekwencje przyjętych przez niego hipotez na temat
badanej przez niego rzeczywistości. I jakkolwiek byśmy nie czytali tej pro-



17POSTSCRIPTUM 2006 · 1 (51)

zy, zawsze zauważymy, że jej ewolucja przebiega od wiary w możliwości po-
znawcze i moralność istoty ludzkiej do zwątpienia w jej rozumność i zdol-
ność do rozumnego przekształcania świata, w którym żyje i działa. O ile utwo-
ry Lema pisane w latach 50. dawały się jeszcze przypisywać do utopijnej
linii fantastyki, o tyle utwory późniejsze mieszczą się całkowicie w nurcie
antyutopijnym, choć nader daleko im do tej twórczości, która specjalizuje
się w coraz wymyślniejszych sposobach wizualizacji zagłady świata. Pisa-
rza interesuje głównie sytuacja, w której człowiek czy cywilizacja zostają
postawione wobec sytuacji czy problemów zupełnie dla siebie nowych i nie-
spodziewanych — głównie wynikających z potrzeby penetracji przestrzeni
kosmicznej. Nie znajdziemy jednak w jego utworach człekokształtnych lub
człekopodobnych przybyszów z kosmosu, z którymi można pogawędzić za
pomocą elektronicznego translatora. Wyobrażenia ludzkie o kosmosie i za-
mieszkujących go przedstawicielach innych cywilizacji niemal zawsze oka-
zują się tak schematyczne, że bohaterowie tej prozy zmuszeni są odrzucić
dotychczasowy bagaż wiedzy, przyzwyczajeń i oczekiwań, a przede wszyst-
kim bezwartościowe w tej sytuacji procedury poznawcze. Grupa badaczy
z Inwazji z Aldebarana na próżno usiłuje wyjaśnić cel przybycia na ziemię
dziwacznych, roślinopodobnych „zarodników”; załoga międzyplanetarnego
krążownika z „Niezwyciężonego” odlatuje zdziesiątkowana z planety Re-
gis, nie mogąc nawet wywrzeć zemsty na nekrosferycznej „chmurze”; bo-
haterowie Solaris stają wobec zagadkowego mózgu-oceanu, który nie kwa-
pi się do „rozmowy” z naukowcami; kosztowne prace, finansowane przez
rząd i kręgi wojskowe, nad zbadaniem neutrinowego „listu” z kosmosu
w Głosie Pana kończą się zupełnym niemal fiaskiem, pozostawiając jej ucze-
stników w gorzkim przeświadczeniu, że wobec zagadkowych nadawców je-
steśmy jedynie galaktycznymi neandertalczykami.

Szczególnie dwa ostatnie utwory, najwybitniejsze chyba w twórczości
tego pisarza, zdradzają jego sposób myślenia, a zarazem przyczyny jego pe-
symizmu, co do szans na kontakt z inną cywilizacją, a co gorsza, co do zdol-
ności człowieka do rozumnego i odpowiedzialnego sterowania rozwojem ga-
tunku. Dlatego warto przypomnieć je uważniej. Solaris — to pozycja już
absolutnie klasyczna, nobilitowana dwoma głośnymi ekranizacjami (Andrieja
Tarkowskiego i Stevena Sodebergha), uważana za jedną z najwybitniejszych
pozycji w klasyce science fiction. Autor, rozważając problematykę kontaktu
człowieka z pozaziemską inteligencją, wyjątkowo efektownie połączył w niej
walory przygodowe z problematyką filozoficzną. Utwór ten, powstały skąd-
inąd w dobie szczególnie intensywnych nadziei uczonych na nawiązanie
dialogu z inną cywilizacją (m.in. uruchomienie przez NASA gigantycznego
projektu nasłuchowego SETI — Search for Extraterrestial Intelligence), już
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wtedy zaskakiwał pesymizmem w ocenie szans poznawczej eksploracji ko-
smosu. Pisarz, przychylając się do powszechnej wówczas w gronie specja-
listów tezy o statystycznym rozkładzie inteligencji w kosmosie, wyrażał jed-
nocześnie chłodny sceptycyzm co do szans na jakikolwiek sensowny dia-
log z inną cywilizacją, a szczególnie wobec jego poznawczych i technolo-
gicznych profitów. Powieść ukazuje frustrujące poznawczo, a zarazem dra-
matyczne moralnie położenie grona badaczy (Gibarian, Sartorius, Snaut) na
stacji badawczej na Solaris, próbujących nawiązać kontakt z pokrywającym
planetę autarkicznym oceanem-mózgiem, który w odpowiedzi na naświetla-
nie jego powierzchni promieniami Roentgena obdarza ich towarzystwem wy-
posażonych w ludzkie cechy, choć niezniszczalnych fantomów, stanowią-
cych materializację ich zapisów pamięciowych lub projekcji podświadomo-
ści (np. wyrzutów sumienia, wyobrażeń z pogranicza psychopatologii). Efek-
tem jest załamanie się programu badań i śmierć kierownika stacji. Oddele-
gowany na Solaris w celu zbadania sytuacji, psycholog dr Kelvin najpierw
staje w obliczu kompletnego — ukazanego w poetyce powieści grozy —
chaosu oraz dostrzegalnych u wszystkich objawów paranoi, a wkrótce sam
staje twarzą w twarz z wierną neutrinową kopią swojej żony Harey, zmarłej
przed laty samobójczą śmiercią. Drastyczne próby wyzwolenia się od „go-
ścia” udowadniają mu (podobnie jak wcześniej innym mieszkańcom stacji),
że ma do czynienia z istotą w niczym psychicznie nie różniącą się od czło-
wieka, co nadaje jego ponawianym wysiłkom wyzwolenia się od sztucznej
małżonki cechy ewidentnej zbrodni (np. wystrzelenie przemocą w kosmos).

Udręczeni przerastającą ich odporność sytuacją, nie umiejąc do końca
ocenić intencji rozumnego „oceanu”,  uczeni podejmują kolejną próbę kon-
taktu, emitując w jego głębiny encefalogram Kelvina, by przekazać w ten
sposób obraz swoich stanów psychicznych. W tym samym czasie, za ple-
cami psychologa, w którym niedostrzegalnie dla niego samego budzi się
uczucie do „zmartwychwstałej” żony, wykorzystując jej rozterkę tożsamo-
ści, Snaut i Sartorius namawiają ją na udział w eksperymencie, który koń-
czy się jej anihilacją, czyli — inaczej mówiąc — śmiercią poprzez demateria-
lizację. Definitywne zniknięcie wszystkich — dotąd powracających — fan-
tomów stanowi dowód rozumiejącej reakcji zwrotnej, potwierdzenie „psy-
chicznej” organizacji solaryjskiego oceanu, równocześnie jednak zamyka ten
tajemniczy „dialog”, pozostawiając bohaterów z poczuciem klęski poznaw-
czej oraz moralnego krachu.

Ważnym elementem powieści są jej apokryficzne partie, ukazujące losy
— obejmującej prace wielu generacji uczonych — solarystyki, całkowicie
bezradnej wobec nieprzeniknionego sensu eruptywno-architektonicznej pro-
duktywności gigantycznego mózgu (np. „mimoidy”, „symetriady”) oraz jego
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kosmogonicznych umiejętności (zdolność oddziaływania na położenie pla-
nety). Imponując erudycją i hipotezotwórczą inwencją (postmodernistycz-
na gra naukowymi koncepcjami), a jednocześnie krytyczny wobec mecha-
nizmów rządzących rozwojem nauki (pamfletowy ton rekonstrukcji stanu ba-
dań planety), pisarz ukazuje bezradność człowieka w obliczu zagadek
wszechświata, nieumiejętność wyjścia poza własne kategorie myślowe i lo-
gikę. Centralne usytuowanie w powieści psychologiczno-moralnego drama-
tu uczonych (nieprzypadkowe skojarzenia z Dostojewskim i Kafką), którzy
na antypodach kosmosu stają wobec podstawowych pytań ludzkości, a za-
razem wyeksponowanie sytuacji ślepej uliczki, w jakiej znalazła się solary-
styka, są wyrazistymi sygnałami ewolucji poglądów pisarza, odchodzącego
od optymistycznej wizji eksploracji kosmosu, wątpiącego w gotowość czło-
wieka do podjęcia galaktycznych wyzwań oraz sugerującego dobitnie sku-
pienie uwagi na penetracji tajemniczych i mrocznych obszarów człowieczej
duszy.

Jeszcze głębszy pesymizm poznawczy promieniuje z późniejszej o 7 lat,
apokryficznej powieści Lema, stanowiącej przełomowy punkt w ewolucji pi-
sarza, który zainicjował nią wyjątkowo intensywny proces eseizacji prozy,
odchodząc od tradycyjnych wyznaczników powieściowych i nasycając ją
specjalistycznym dyskursem naukowym w stopniu nieznanym dotąd pol-
skiej literaturze pięknej. Utwór ten, poprzedzający o 3 lata uruchomienie stałej
sekcji SETI przy Międzynarodowej Unii Astronomicznej (1971), odpowie-
dzialnej za kolejny etap programu skanowania kosmosu w poszukiwaniu śla-
dów obcej inteligencji, powszechnie uznany za nową kartę w dziejach astro-
fizyki i kosmologii, jawi się jako dzieło prekursorskie, przenikliwie antycy-
pujące głęboki kryzys, jaki obserwujemy obecnie, po 35 latach prac wszyst-
kich zespołów (m.in. internautów-wolontariuszy włączonych w 1999 roku
w program SETI@Home).

Powieść Lema, stanowiąca specyficzną odmianę fabularyzowanego eseju
naukowego, opowiada dzieje supertajnego programu naukowego MAVO
(Master Voice), uruchomionego przez rząd USA po ustaleniu — na drodze
serii nieprawdopodobnych przypadków (zjadliwy obraz niekompetencji śro-
dowisk naukowych) — że rejestrowany przez obserwatorium Mount Palo-
mar „szum” kosmiczny, odbierany z rejonu galaktyki Małego Psa stanowi
w istocie emitowany od 30 miliardów lat neutrinowy komunikat. Przedsta-
wiona w postaci apokryfu, pośmiertna epistolograficzna relacja genialnego
matematyka, prof. Piotra E. Hogartha, członka Rady Naukowej projektu, uka-
zuje dzieje programu oraz przynosi rozważania na temat zagadkowej natury
przekazu, który jest tyleż kodem, co i recepturą technologiczną, pozwala-
jącą wyprodukować m.in. Żabi Skrzek (galaretowata masa, wyzwalająca
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energię na drodze „zimnych” reakcji jądrowych). Wkrótce okazuje się rów-
nież, że neutrinowy „deszcz” stanowi z jednej strony rodzaj niewidzialnego
„inkubatora”, wspomagającego mechanizmy powstawania życia, co w no-
wym świetle stawia początki bioewolucji na Ziemi, z drugiej jednak umożli-
wia uruchamianie efektu Trexu, pozwalającego na wywołanie w dowolnym
miejscu globu i kosmosu wybuchów jądrowych o pożądanej konfiguracji
i mocy. Ponieważ postęp prac badawczych nieustannie kontrolowany jest
przez Pentagon, Hogarth i jego współpracownik Protero utajniają ekspery-
menty jądrowe, zdając sobie sprawę z ich śmiertelnego zagrożenia dla ludz-
kości. Kiedy jednak okazuje się, iż Trex posiada niemożliwe do złamania za-
bezpieczenia, ujawniają wyniki swych badań, co kończy się oskarżeniem ich
o zdradę stanu i przejęciem programu przez armię.

Po jakimś czasie ewidentne fiasko doświadczeń Pentagonu doprowadza
do wznowienia prac MAVO oraz ujawnienia drugiego tajnego zespołu ba-
dawczego (Ghost Voice), który przedstawia koncepcję alternatywną: neutri-
nowy przekaz jest formą erupcji, wyzwolonej przez ginący kosmos, niein-
tencjonalnie „adresowany” do nowego kosmosu. Niemożność weryfikacji
obu hipotez i brak ich militarnych zastosowań doprowadza do powolnego
wygaszenia prac wszystkich zespołów. Pośmiertne zapiski Hogartha pozwa-
lają ustalić, że nigdy nie zwątpił w intencjonalność „listu”, widząc w „za-
bezpieczeniu” jego kodu przed niszczycielskim użyciem dowód rozumnej in-
tencji nadawców, zaś w jego mistrzostwie technologicznym dowód takiej
wyższości cywilizacyjnej, która uniemożliwia porozumienie. „List” z kosmo-
su musi pozostać zatem — według niego — dla ludzkości taką samą za-
gadką, jak schemat komputera dla neandertalczyka.

Ponieważ Master Voice przedstawiony został przez Lema jako najtrud-
niejszy poznawczo problem ludzkości, notatki bohatera-uczonego przynoszą
wybitnie specjalistyczne rozważania z zakresu astrofizyki, matematyki, ko-
smologii i wielu innych dyscyplin, uwzględniające alternatywne stanowi-
ska innych badaczy projektu (Y. Baloyne, D. Prothero, T. Dill, S. Rappaport,
W. Eeney). W ten sposób powieść wkroczyła w sferę, gdzie granice pomię-
dzy rzeczywistymi koncepcjami naukowymi a hipotezami „literackimi” zacie-
rają się, a horyzont intelektualny przedstawionych w niej koncepcji uczynił
z dzieła zjawisko unikalne w skali światowej. Głos Pana stanowi też jednak
pożegnanie Lema na długie lata z eksploracyjnym modelem fantastyki na-
ukowej i twórczością powieściową (powróci do niej dopiero po 20 latach
Fiaskiem, 1987 i Pokojem na Ziemi, 1987), a zarazem ostateczne rozstanie
z wiarą w możliwość zmiany człowieka oraz zwiększenie jego szans rozwo-
jowych na drodze kontaktu z inną, bardziej rozwiniętą cywilizacją. Mimo po-
sępnego obrazu ludzkości, ukazanej jako gatunek przepojony instynktem
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zła, rządzonej przez elity polityczne, gotowe w imię irracjonalnej doktryny
militarnej pchnąć świat w otchłań atomowej zagłady, a także mimo jadowi-
tego obrazu środowisk naukowych, na dnie tego utworu ukrywa się wiara
w racjonalność obrazu wszechświata, w możliwość uczenia się jego „języ-
ków”, a przede wszystkim w etyczny imperatyw, rządzący poczynaniami każ-
dego wielkiego rozumu.

Oczywiście, nie zmienia to faktu, że ludzkość w przekonaniu Lema nie
jest w stanie ponieść odpowiedzialności za swoją przyszłość. Co gorzej, tak
naprawdę nie potrafi prawidłowo rozpoznać mechanizmów rządzących świa-
tem, a tym bardziej przewidzieć skutków swoich działań. Stąd ceną za roz-
budzone urojenia poznawcze stają się bolesne porażki poznawcze i coraz
dotkliwsze uświadamianie sobie własnych ograniczeń. Tak oto wiedza i kul-
tura w tym samym stopniu okazują się narzędziem poznania świata, jak i je-
go mistyfikacji. Jako gatunek bowiem okryliśmy się, gwarantującą na pozór
bezpieczeństwo, tarczą nauki, religii, mitów, legend i totemów, które poma-
gają nam w poznawaniu i ujarzmianiu świata. Nieustannie jednak deformuje
ona faktyczny obraz rzeczywistości, którą jakoś tam tłumaczymy sobie przy
pomocy uczonych i duchownych „na nasze”, ale nie umiemy dotknąć jej
istoty. Być może w niektórych kwestiach jest tak, jak orzekamy o świecie,
w innych jednak na pewno jest „jakoś” inaczej, bo są wymiary, w których
nam się poznawczo nie poddaje i broni wstępu, choć szturmujemy go w pan-
cerzu wiedzy i metafizyk, jaki od tysiącleci na siebie nakładaliśmy.

Jak zatem postępować? Czy rozłożyć bezradnie ręce i oddać się hedoni-
zmowi, jak społeczeństwo w Powrocie z gwiazd, czy też wciąż na nowo po-
dejmować wysiłki poznawcze, w nadziei na chwilowy choćby błysk ilumina-
cji? Zważywszy konsekwencję, z jaką Lem każe swym bohaterom rozbijać sobie
głowę o twarde mury Nieznanego, sądzić by można, że nie widzi on innego
sposobu na podtrzymanie nadziei na harmonijny rozwój ludzkości, jak tylko
poprzez ponawianie zabiegów o zdobycie choćby pozycji ubogiego krewne-
go w piramidzie wysokich rozumów w kosmosie. Zyski poznawcze takiego
procederu jeżdżą jednak na pstrym koniu przypadku. Bohaterowie Solaris nie
dowiedzieli się właściwie niczego o planetarnym mózgu, za to postawieni nos
w nos ze zmaterializowanymi projekcjami własnych win, strachów i niespeł-
nień ujrzeli nagle siebie w przerażającej nagości. Lektura kosmicznego listu
w Głosie Pana nie odpowiedziała badaczom, kim są nadawcy, stworzyła jed-
nak nowe gałęzie wiedzy i dała pracę sporemu gronu uczonych oraz zajęcie
rzeszom entuzjastów i maniaków. Nauka w swych nieustannych zrywach po-
zwala ogarnąć coraz to nowe przestrzenie, przynosi coraz to nowe odpowie-
dzi na pytania stawiane światu. Niekiedy, są to jednak odpowiedzi frustrują-
ce, a co gorsza, na zupełnie inne, często niezadane pytania.
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Ceną, jaką przyjdzie zapłacić za człowiecze urojenia, pychę i niewiedzę,
nie będą, niestety, tylko Himalaje cierpliwego, zaczernionego papieru, a za-
tem gigantyczny śmietnik niesprawdzonych koncepcji oraz idei, które po
wielu latach oglądać się będzie jako rodzaj kolekcji chimer, lecz również,
a może przede wszystkim, nieodwracalne w ich następstwie zdarzenia, któ-
re w postaci cywilizacyjnych katastrof, wyniszczających wojen i nieobliczal-
nych rewolt lub rewolucji zostaną wypisane na ludzkiej skórze. I tutaj sta-
jemy przed problemem, który zawsze pasjonował Lema, a mianowicie socjo-
techniki oraz prewencyjnego sterowania socjostazą. Powracał do niego
w Summie technologiae, Edenie (1959), Dialogach, Pamiętniku znalezio-
nym w wannie, Powrocie z gwiazd, Cyberiadzie (1965), Wizji lokalnej
(1982).

Pomysł uwolnienia człowieka od instynktu agresji, a zatem fanatyzmu
i innych pokrewnych diabelstw ludzkiej duszy, wydawać się musi na pierw-
szy rzut oka pociągnięciem rozsądnym, jednakże śledząc miotanie się boha-
terów Powrotu..., uświadamiamy sobie, jak daleko idące zmiany w każdej
dziedzinie może przynieść taka decyzja. Ceną za bezpieczeństwo i harmonię
międzyludzką, uzyskane na drodze betryzacji (wykastrowania instynktu zła)
stała się rezygnacja z aspiracji poznawczych i eksploracyjnych, zanik spo-
łecznego ducha aktywizmu, wygaśnięcie potrzeby ekspansji, gruntowne
zmiany w moralności, aksjologii, obyczajowości i wszelkich innych sferach
życia ludzkiego. Pytanie o skutki ingerencji w socjostazę, opisane w tej książ-
ce, nie było wbrew pozorom pytaniem abstrakcyjnym, skierowanym ku od-
ległej przyszłości, lecz problemem, który musiał żywo zaprzątać człowieka
początków lat sześćdziesiątych, zwłaszcza w kraju takim jak PRL, gdzie co-
dziennie przekonywano obywatela, że wszystko, co narzuca i egzekwuje wła-
dza, realizuje się dla jego dobra i szczęścia. Nie przypadkiem tak często wraca
w twórczości Lema motyw sterowania społeczeństwami przy pomocy infor-
macji. Groteskowa opowieść o zwyrodniałym modelu życia urzędników-agen-
tów w Pamiętniku znalezionym w wannie była też próbą pokazania skut-
ków wyizolowania pewnej zbiorowości, a potem poddania jej ciśnieniu oraz
wtrącenia w mechanizm ściśle określonych dyrektyw i procedur. Tego typu
dewiacje — ukazane również w Wizji lokalnej na przykładzie Kurdlandii —
rodzić może każdy system społeczny, w obrębie którego działa informacja.
Może ona doprowadzić do pełnego przeprofilowania aspiracji i celów człon-
ków danej aglomeracji społecznej, zmienić sposób ich myślenia, reagowa-
nia na świat zewnętrzny, a także sposób rozumienia i odczuwania go. Na-
wet zakładając racjonalizm i dobrą wolę dążeń inżyniera społecznego, nie
istnieje możliwość uwzględnienia interesów wszystkich jednostek, ani har-
monijnego rozkładu dystrybucji dobra (albo oczywiście zła, podającego się
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za dobro). Zawsze pojawić się musi jakaś forma przymusu i poczucie zawie-
dzionych nadziei, a wtedy uruchomiony być może nieprzewidywalny i skom-
plikowany mechanizm wewnętrznych zaburzeń, które doprowadzą do roz-
padnięcia się całego układu, albo — wręcz przeciwnie — do powstania „ta-
kiego systemu, który będzie szkodliwy, zły [...], a jednak przejawi znaczną
spoistość wewnętrzną, znaczną trwałość, globalny wzrost produkcji, niepod-
ległość wewnętrznym oscylacjom oraz sprawiedliwy i powszechny rozdział
dóbr. System taki narzuci uniformizm myślenia i działania nie terrorem ani
przymusem fizycznym, ale stworzonymi konwencjami światopoglądowymi,
artystycznymi, metodologicznymi, pedagogiki, życia towarzyskiego, rodzin-
nego...”

Nader łatwo można było dojść do wniosku, że opowiadając o koszma-
rach betryzacji w Powrocie... czy tyranii bystrów (wirusów dobra) w Wizji
lokalnej, Lem pozornie tylko martwi się uszczęśliwiającymi praktykami, któ-
re czekać mogą ludzkość w przyszłości (dałby bowiem Bóg tylko takie zmar-
twienia!), a w rzeczywistości używa problemu paradyzacji jako wyrafinowa-
nej alegorii zniewolenia — by rozprawiać o niebezpieczeństwach „tu i te-
raz”, a zatem o inżynierii społecznej w czasach PRL-u. Oczywiście, wolno
było tak myśleć, zwłaszcza w czasach stanu wojennego, ale w rzeczywisto-
ści Lema interesował i frasował problem nieziszczalności wszystkich wiel-
kich projektów społecznych i niebezpieczeństw inżynierii socjoewolucyjnej,
nawet wtedy, gdy oparte są faktycznie na ideałach demokracji (jak opie-
kuńcza Luzania, frustrująca swych obywateli niemożnością ekspresji zła).
Nie przypadkiem mędrzec Anix twierdzi, że „tryumfująca idea, zwrócona
w świat czy w zaświat, nie tam prowadzi, gdzie wskazuje”, a inny nieorto-
doksyjny myśliciel Xaimarnox dowodzi, że utopia, w której wszyscy są na-
karmieni i bezpieczni „to katastrofa: powszechny raj, w którym każdy siedzi
z własnym piekłem w sobie, i nie może dać drugim do posmakowania tego
piekła. I niczego nie pragnie tak bardzo, jak udzielić innym tego smaku”.
Jak widzimy, przekonanie pisarza o nieszczęściu, jakim są obiecujące raj na
ziemi ideologie, dopełnia przykra świadomość, że nie ma innej drogi dla ludz-
kości, o ile ma sobie nie uczynić krzywdy, jak skrępowanie jej w bioetyczny
„kaftan bezpieczeństwa”. Jak jednak wiadomo, w psychiatrycznym kaftanie
jest może i bezpiecznie, bo furiat nie zrobi sobie krzywdy, ale na pewno trud-
no się w nim czuć szczęśliwym.

Poza tym — twierdzi Lem — nie sposób obliczyć wszystkich czynni-
ków, odgrywających istotną rolę w życiu tego najbardziej skomplikowane-
go układu, jakim jest ludzkość. Rządzi się ona bowiem, jak każdy układ ele-
mentów, zasadami stochastycznymi, więc nieobliczalną rolę odgrywa w niej
zwykły przypadek. Już jedna z jego wczesnych książek, jaką było Śledztwo
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(1959), pod płaszczykiem intrygującej zagadki kryminalnej (znikanie zwłok
w londyńskich kostnicach) przemycała kwestię konieczności uwzględnie-
nia tego czynnika w życiu społecznym. Ale jak włączyć przypadek w ogólną
strategię postępu i zmian, jakie muszą się dokonywać w ogromnym mrowi-
sku ludzkim na drodze do przyszłości. Trudno przecież zgodzić się na sytu-
ację, ciekawie zobrazowaną w Katarze (1976), w której mechanizm losowy
rodzić będzie zagadki świata i sam je rozwiązywać. Nie ma oczywiście ucieczki
z tej ogromnej ruletki, jaką jest Ziemia i wirujący wokół kosmos, jednakże
trudno pogodzić się z rolą jednej z wielu miliardów kul, która z takim samym
prawdopodobieństwem trafi na wielką wygraną o lepsze jutro, jak i na pu-
ste pole, oznaczające nieszczęście, kraksę lub zwykły zmierzch naszych ma-
rzeń, tęsknot i pożądań. Jeśli są jakieś obiektywne prawa, rządzące tą mon-
strualną loterią, na której postawione zostały nie tylko nasze osobnicze losy,
ale przede wszystkim — bo to je bezlitośnie warunkuje — losy narodów,
państw, kontynentów, ziemskiego globu, układu planetarnego, czy wresz-
cie całego wszechświata, to ludzkość musi podjąć trud obliczenia trajektorii
tego jednostkowego i zbiorowego lotu w przyszłość. Bez względu na to,
jak trudne i czasochłonne może być to zadanie.

Ta droga ku poznaniu i zrozumieniu reguł świata, z którym — powiązani
nierozerwalnym węzłem — podążamy w mrok jutra, pozostanie jednak na
zawsze pełna zasadzek, jeśli z naszej dociekliwości poznawczej wyłączymy
nas samych. To ostatecznie my jesteśmy podmiotem i narzędziem poznania.
To w naszych umysłach zapisuje się i filtruje ten potok zjawisk, zdarzeń i pro-
cesów fizycznych oraz dziejowych; w nas też dokonuje się ich synteza. Jacy
są zatem bohaterowie powieści Lema? Wiemy już, że opętani ciężką cho-
robą ciekawości i żądzą rozumienia. Na ogół są to uczeni, badacze lub innej
maści poszukiwacze prawdy o świecie, których emocje i uczucia zostały zdo-
minowane przez intelekt. W tym gronie najbardziej „ludzką” (a zarazem ulu-
bioną) postacią Lema jest gapiowaty i roztargniony pilot Pirx. Pisarz pod-
daje go w Opowieściach próbom o zwiększającym się stopniu komplikacji.
W sytuacji, gdy zawiedli specjaliści, wkracza po nich, by „posprzątać”,
a w niebezpiecznych sytuacjach pomaga mu nieodmiennie przypadek i in-
tuicja. W Odruchu warunkowym postępuje wbrew logice i ratuje życie...,
widząc na patelni omlety; w Rozprawie ratują go błysk przeczucia i niepew-
ność; w Ananke na ślad rozwiązania tragedii naprowadzają go podejrzliwość
i nieufność itd. A zatem co jest najgłębsze, charakterystyczne i niepowta-
rzalne w człowieku? Suma defektów, mankamentów i niedoskonałości — od-
powiada Lem. „Człowieczeństwo jest tym, czym chcemy być, a nie potrafi-
my, nie możemy, nie umiemy, to jest po prostu dziura pomiędzy ideałami
a realizacją”.
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Obraz człowieka jako istoty dwoistej, rozdartej między marzenia a istnie-
nie, powinność a byt, ideał a jego brak — to figura chętnie eksponowana
przez filozofów i pisarzy. Świetnie określił to wewnętrzne rozdwojenie czło-
wieka Czesław Miłosz w Dolinie Issy ustami czarownika Masiulisa: każdy
człowiek jest owcą, nad którą nadbudowana jest druga owca, którą chce
być, a nie jest. Motyw ciągłego wznoszenia się istoty ludzkiej ku innemu
i lepszemu często wraca w twórczości Lema, który uważa, że jak długo nie
nauczymy się wznosić ponad siebie i sięgać do ukrytych w nas głęboko
rezerw człowieczeństwa (zarówno poznawczych, jak i moralnych), tak dłu-
go nie mamy czego szukać w kosmosie, gdyż inaczej na pewno poniesiemy
ze sobą pomiędzy gwiazdy tego samego demona pychy, żądzy władzy i zła,
który od zarania homo sapiens kala jego historię krwawym pasmem zbrodni
i wojen. Czy możliwe jest odcięcie się od takiej przeszłości? Pisarz nie ukry-
wa, że chciałby, aby tak było, ale nie jest w stanie uwierzyć, by drapieżna
małpa, jaką jest wciąż człowiek, który wykosił w walce o środowisko wszyst-
kich konkurentów na ziemskim globie, mogła się zmienić, tym bardziej, że
maczugę wymienił na guzik wyrzutni rakietowych.

Istnieje spora ilość problemów, których Lem nie mógł albo nie chciał
rozwiązać na planie powieściowym. Sięgnął w związku z tym po formułę nau-
kowego eseju. Na linii tej umieścić należy utwory takie, jak: Dialogi, Sum-
ma technologiae, Filozofia przypadku, Fantastyka i futurologia oraz Roz-
prawy i szkice, nie licząc ogromnej liczby tekstów opublikowanych na ła-
mach czasopism polskich i zagranicznych. Tematyka jest tak różnorodna,
a zarazem szeroka, że łatwo dojść do wniosku, iż znajduje się w niej niemal
wszystko. Jeśli spojrzymy na Filozofię przypadku czy Rozprawy i szkice,
ujrzymy w nich teoretyczne rozprawy z doktrynami strukturalistycznymi, z In-
gardenowską fenomenologią, socjologią dzieła literackiego, semiologią czy
teorią informacji, zaprzęgniętą do badań lingwistycznych; znajdziemy tu poza
tym próby interpretacji dzieł w kategoriach losowości i przypadku, analizy
genetycznych uwarunkowań wytworów kultury i uwikłań jej idiomatyki oraz
paradygmatycznych motywów w historię gatunkowej obyczajowości itd.,
itd. Nie cofał się przy tym Lem w swoich rozważaniach przed analizą kon-
kretnych utworów, opiniami na temat kosmicznych cywilizacji, poznania po-
zarozumowego czy najnowszych koncepcji historiozoficznych. W jego ese-
istyce widoczna jest autentyczna pasja filozoficzna, która każe wkraczać
w najtrudniejsze obszary nauki i podejmować wyprawy w takie obszary po-
znania, w których goszczą tylko najwybitniejsze umysły ziemskiego globu.
Co zaś najciekawsze nawet wtedy, gdy podejmował dyskusje z najnowszy-
mi teoriami naukowymi, roztrząsanymi na ogół tylko w elitarnym gronie uczo-
nych, Lem pozostawał sobą, a zatem pisarzem o nieokiełznanym tempera-
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mencie, wykorzystującym w swych szkicach z jednakową łatwością sofizma-
ty logiczne, jak i hermetyczne wywody astrofizyczne, ustalenia retoryki łaciń-
skiej i skomplikowane koncepcje przyrodoznawcze, a co więcej, potrafią-
cym łączyć filozoficzną precyzję z pasją do anegdoty i skłonnością do ga-
dulstwa.

Szczególną na tej eseistycznej liście książką jest Fantastyka i futurolo-
gia (1970). Autor dokonał w niej analizy współczesnej mu światowej scien-
ce fiction, pragnąc pokazać jej możliwości i ograniczenia. Przegląd ten, do-
konany na monstrualnie wielkim materiale, przekonał go, iż gatunek, w któ-
rym pokładał tak wielkie nadzieje, nie spełnił nawet w drobnej części jego
oczekiwań. Normą fantastyki naukowej jest bowiem — jak odkrył — sztam-
pa myślowa, schematyzm poznawczy i stereotyp fabularny. Jak zatem po-
winien zachować się w tej sytuacji pisarz, przypisujący literaturze dużą rolę,
wybierający ją właśnie jako narzędzie komunikacji ze współczesnymi? Czy
przymknąć na wszystko oczy i zapatrzywszy się w swoją misję nadal pło-
dzić kolejne fantastyczne powieści, opowiadające o bezradności ludzkiego
rozumu wobec zagadek wszechświata, czy też rozpocząć pracę „u podstaw”
i wypowiedzieć wojnę literaturze, która zdradziła — oczywiście, jego zda-
niem — intelektualne ideały „twardej” science fiction? A może celem dzia-
łania takiego pisarza powinno być ukazywanie intelektualnych mistyfikacji,
jakim ulegają największe autorytety, demaskowanie uproszczeń w podejmo-
wanych przez nich próbach opisu świata, polemika z niedowarzonymi kon-
cepcjami naukowymi, piętnowanie schematyzmu poznawczego, kłótnia o im-
ponderabilia i „powszechniki”, pogłębiona refleksja nad istotą literatury
i człowieka? Wszystko to jest w tej twórczości, prócz niewzruszonej wiary,
że warto podjąć wysiłek nawracania fantastyki na właściwą drogę, a co
więcej, ufności we własne posłannictwo na jej terenach.

Ewolucja pisarstwa Stanisława Lema poświadcza, że jego wątpliwości
co do roli, którą chciał odgrywać na terenie hard science fiction, a zatem
literatury respektującej aktualny stan wiedzy przyrodoznawczej i jej nauko-
we procedury, z latami rosły, a z czasem wyprowadziły go poza obszar pro-
zy fabularnej. Od końca lat 60. powieściopisarstwo uprawiał coraz rzadziej,
oddając się chętniej różnym odmianom eseistyki i felietonistyki. Jego prze-
miana przypomina nieco casus Witkacego, który po latach uporczywego ar-
tykułowania swych filozoficznych, estetycznych i historiozoficznych poglą-
dów, u schyłku życia zabrał się za hybrydyczne formy prozatorskie i ese-
istyczne, w których dyskutował ze wszystkimi i wszystkim, udzielając na-
wet porad, jak posługiwać się szczotką do zębów, żyletką i mydłem. Analo-
gia to, oczywiście, trochę żartobliwa, niemniej jest coś symptomatycznego
w Lemowym rozczarowaniu możliwościami literatury fantastyczno nauko-



27POSTSCRIPTUM 2006 · 1 (51)

wej, a być może w ogóle powieściopisarstwem. Pierwszym wyrazistym sy-
gnałem tego rozczarowania były artykułowane właśnie w Fantastyce i fu-
turologii wątpliwości co do tego, czy da się namówić przedstawicieli fan-
tastyki do większego wysiłku intelektualnego i wpłynięcia na głębsze wody
problemowe (niejednokrotnie porównywał te swoje próby do ewangeliza-
cji, podjętej przez misjonarza w burdelu), kolejnym powstałe w początkach
lat 70. dwie introdukcjonistyczne książki: Doskonała próżnia (1971) i Wiel-
kość urojona (1973). Pierwsza z nich zawiera zestaw wstępów i przedmów
do nieistniejących utworów i rozpraw naukowych, druga zaś prezentuje
przyszłe, a więc wyobrażone, gałęzie sztuki i dyscypliny badawcze. Ten
niezwykły pomysł, wywodzony jak najsłuszniej z twórczości Jorge’a L. Bor-
gesa, stanowi swoiste wotum nieufności wobec literatury. Jest bowiem
czymś w rodzaju nadbudowanego nad nią piętra — tego, które nie istnieje,
ale jest możliwe. Skądinąd oryginalny to przejaw twórczej dezynwoltury i roz-
rzutności, bo pisarz przedstawił czytelnikom szczegółowe omówienia utwo-
rów i ich receptury konstrukcyjne, w sytuacji, gdy mógłby je po prostu
napisać, ale mu się to z różnych powodów nie opłacało lub nie chciało. W tej
zaskakującej decyzji tkwiło zatem przekonanie, że nie warto albo szkoda czasu
na pracowite budowanie powieściowych światów, z ich bohaterami oraz ota-
czającą rzeczywistością, skoro wystarczy przedstawić wyłącznie sam pomysł,
a następnie zasymulować, że został już obleczony w narracyjną skórę. Tego
typu decyzja zdradza oczywiste przeświadczenie pisarza, że ważniejsze jest
wymyślanie koncepcji i artystycznych „przepisów” niż pracowite budowa-
nie gmachów z fikcji i udawanie, że istnieją naprawdę. Dla niektórych, na-
turalnie, był to rodzaj zdrady literatury na rzecz substytutów, ale sam Lem
rozumiał swoje apokryfy jako formę akcji ratunkowej, polegającej na wska-
zywaniu literaturze dróg ewakuacji na niezagrożone wyschnięciem tereny,
bo „literaturę odnawiać, literaturze pomagać, literaturę przysposabiać do
świata można tylko z zewnątrz, rozsadzając jej zakrzepłe postaci, że z jej
wnętrza, tylko z niej samej, ratunek przyjść nie może”. Jest to, oczywiście,
przekonanie kwestionujące wysokie notowania, jakie w odbiorze społecz-
nym zachowała powieść, a także zadufanie, które zdaje się być jej udziałem.
Powieściopisarstwo, zdaniem Lema, „na pewno nie może zbawić świata, ani
go odmienić i nie uczyni tego tradycyjnie, czy nowatorsko pisana [powieść
— red.]. Niemniej może być narkotykiem i odżywką mrzonek, snów, narkozą,
albo nieustającym wysiłkiem ogarniania rzeczy ludzkich i antycypowania ich
przyszłego losu”.

Każdy przyzna zapewne, że zawarty w ostatnich słowach tego cytatu
akcent konsolacyjny brzmi mało pocieszająco, przynajmniej dla tak maksy-
malistycznego pisarza, jak Lem. Skoro literatura jest tylko rodzajem neuro-
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leptyka, ale nie ma już żadnego realnego wpływu na czytelników, a zatem
i losy świata, to właściwie pisarzowi pozostaje jedynie rola rozweselacza,
co oczywiście Lem robił niejednokrotnie, i to z powodzeniem (Dzienniki
gwiazdowe, 1957; Księga robotów, 1961; Bajki robotów, 1964; Cyberiada,
1965), ale nie taka misja była obiektem jego ambicji. W rzeczywistości Lem
zawsze czuł się nauczycielem i kaznodzieją, powołanym do oświecania oraz
pouczania, a zarazem — jako ten, który zwykle widział więcej i dalej — obar-
czonym obowiązkiem ostrzegania. Tymczasem — jak przekonywał się coraz
boleśniej z upływem lat — ani narzędzie transmisji z ludzkim światem nie
okazało się dostatecznie sprawne, ani ci, do których pragnął mówić, wy-
starczająco pojętni i zainteresowani przyszłością ludzkiego gatunku.

Ostatnią fazę twórczości pisarza, przypadającą na lata po 1989 roku, wy-
znaczają utwory, w których z pełną siłą do głosu doszła już jego niecierpli-
wość oraz — nacechowana publicystyczną pasją — potrzeba wypowiada-
nia się na tematy bieżące. Być może, zobaczywszy po upadku komunizmu
szansę na wywieranie realnego wpływu na sposób myślenia swoich współ-
czesnych o sprawach bezpośrednio ich dotyczących, Lem postanowił zejść
z naukowych obłoków na ziemię. Powstałe w ostatnim piętnastoleciu jego
życia felietony, sylwy i eseje zdradzają jak zawsze autentyczną troskę o cy-
wilizacyjno-duchowy dorobek człowieka i wyrażają żywy niepokój o jego
przyszłość (Sex Wars, 1996; Tajemnica chińskiego pokoju, 1996), ale są też
dokumentem politycznej idiosynkrazji pisarza, bez względu na to, czy pisał
o mechanizmach sprawowania władzy w Polsce, czy komentował wydarze-
nia światowej sceny politycznej. Jego droga twórcza, jak widzimy zatem
(w tym okresie szczególnie już ostro), to przemiana urodzonego fabularyza-
tora, pasjonata zagadek kosmosu oraz przenikliwego popularyzatora wie-
dzy naukowej w sceptycznego filozofa, z niesmakiem przyglądającego się
schorzeniom współczesnej kultury (Lube czasy, 1995; Dziury w całym, 1997;
Bomba megabitowa, 1999; Okamgnienie, 2000; Dylematy 2003), coraz bar-
dziej rozczarowanego człowiekiem, jego podatnością na zło i niezdolnością
do wzięcia odpowiedzialności za przyszłość świata. Nie ulega wątpliwości,
że ten wykazujący już wcześniej pewne cechy mizantropa pisarz, doczekaw-
szy się kresu XX i początku XXI wieku poczuł się rozczarowany. Poznaw-
szy w czasach młodości na własnej skórze zbrodnicze możliwości dwóch
totalitaryzmów, miał szczęście dożyć ich agonii, ale nie było mu dane ujrzeć
tego, na co zawsze liczył: wielkiego zrywu ludzkości na rzecz globalnego
pokoju oraz przymierza uczonych i rządów w walce o przyszłość planety.
Z przykrością i rosnącą z roku na rok irytacją musiał przyglądać się tym sa-
mym, co zawsze grzechom ludzkości: wszechobecności śmierci i zniewole-
nia, cynizmowi agresorów i zbrodniczej hipokryzji narodów pilnujących peł-
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nego brzucha, lejącej się z mass mediów Niagarze głupoty i moralnego per-
misywizmu, niewybaczalnej ślepocie i deprawacji polityków, uczonych,
autorytetów religijnych i moralnych, a nawet proroków. Patrząc na stosy
zapisanych własną ręką — ku nauce i przestrodze — papierów, pisarz do-
chodził bez wątpienia do przykrego wniosku, że mówił na darmo i „do chiń-
skiego luda”, stąd stracił w ostatnich latach ochotę na cieniowanie słów
i opinii, przemawiając z coraz większą gwałtownością i goryczą. Ale też za-
wsze tak było w dziejach, że starym profetom brakowało cierpliwości i po-
nosiła ich pasja oraz pewność własnych racji.

Trudno być Kasandrą, zwłaszcza pomiędzy swymi. Gdy widzi się jaśniej
i dalej niż inni, rodzi się dramat niezrozumienia i odtrącenia; gdy ma się do
zakomunikowania swym współczesnym rzeczy przykre, trudno liczyć na ich
wdzięczność; gdy mówi się w głuchą pustkę to samo od półwiecza, trudno
nie dojść do wniosku, że rzuca się perły przed wieprze (mówił to Lem wie-
lokrotnie). By przebić się przez tę ścianę, pisarz starał się mówić na różne
sposoby, mieszając — znów podobnie jak Witkacy — konwencje, języki,
style i gatunki wypowiedzi. Nie wahał się nawet wstąpić na dwuznaczne
tereny, gdzie — jak pisał — „graniczą ze sobą: literatura, nauka, filozofia,
hipotezotwórstwo, nieodpowiedzialne bredzenie i profetyczność”. Nieste-
ty, im był starszy, tym mocniej uświadamiał sobie, że „głównym zagroże-
niem dla człowieka jest sam człowiek”. Dlatego też zrezygnowany wyzna-
wał: „stojąc w obliczu naszej cywilizacji, czuję się jak nad łożem bardzo ciężko
chorego. Cóż tutaj mogą zrobić lekarze? Przede wszystkim należy zawołać
księdza i przedsiębiorcę pogrzebowego”.

Jeśli dla ludzi, którzy odpowiadają za losy narodów i świata, rozum waży
tak mało; jeśli wypracowane na przestrzeni wieków procedury poznawcze
są tak powszechnie ignorowane, a rząd dusz sprawują idioci; jeśli świat prze-
myka obok nas, tak niewiele nas ucząc, a świadomość powinności nie zmie-
nia podstaw naszego bytu, to faktycznie mogą opaść ręce. Szczególnie czło-
wiekowi, który za najwyższą moralną sankcję i dyrektywę postępowania, jak
wyznał w ostatnich słowach Rozmów z Lemem, uznał Rozum. Tylko on koił
jego frustracje i on zapewne nie pozwolił mu złamać pióra i podążyć śladem
swojego Golema XIV w rejony czystej, niezwiązanej kompletnie z życiem,
spekulacji oraz pogrążenie się w nirwanie filozoficznych medytacji. Mówił
zatem i pisał Lem aż do końca. W jakimkolwiek gatunku by się wypowiadał,
ciągle były to te same problemy, które pasjonowały go przez całe życie. Mówił
zatem do nas Lem: o naiwności, która każe nam rozglądać się za „Innymi”
jako remedium na ziemskie bolączki; o zadufaniu pozwalającym nam przy-
puszczać, że zdolni jesteśmy do podjęcia kosmogonicznej gry psychozo-
ików; o konieczności podejmowania na własny rachunek posunięć na skalę
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globalną, które rozstrzygną o naszym „być albo nie być” we wszechświe-
cie; o naszej niegotowości do podjęcia odpowiedzialności za cywilizacyjne
jutro; o przepaści ziejącej pomiędzy technologicznymi możliwościami i aspi-
racjami człowieka a jego moralnym, aksjologicznym i poznawczym ubóstwem;
o konsekwencjach socjoewolucyjnych decyzji, czynionych w imię rzekome-
go uszczęśliwiania ludzkości; o niebezpieczeństwach autoewolucyjnej in-
żynierii, wymagającej ingerencji w ciało, którym otuliła nas natura; i wresz-
cie o konieczności „wykucia takiego rynsztunku pojęciowo-artystycznego,
więc takich miar intelektualnych, etycznych i estetycznych, które nie roz-
sypią się na najbliższym zakręcie historii”.

Jak widzimy, wiele niepokojów i frustracji Lema dotyczyło spraw aktual-
nych i dotyczących każdej ludzkiej jednostki, ale też należy podkreślić
z wielką mocą, że z równą intensywnością przeżywał on sprawy dla innych
całkowicie abstrakcyjne i odległe, takie jak na przykład podpatrywanie in-
żynieryjnych rozwiązań przyrody czy projektowanie dalekosiężnych strate-
gii poznawczej eksploracji kosmosu. W przeciwieństwie do wielu wybitnych
uczonych i luminarzy, uznawał je za kwestie fundamentalne i niemożliwe do
odłożenia ad acta dla przyszłych pokoleń. A więc nie umiał także przestać
myśleć o przyczynach nieprzeniknionego silentium universi, czyli milczą-
cego mijania się planet i galaktyk, mknących przez próżniowe bezdroża, pod-
czas gdy nawet prosta logika podpowiadałaby, że frekwencyjność form życia
we wszechświecie nie może być zerowa. Dla wielu ludzi taka kwestia może
nie mieć najmniejszego styku z aktualnym życiem, dla Lema jednak miała,
bo jako człowiek dalekowzroczny wiedział, że jeśli pod rozgwieżdżonym nie-
bem wciąż jeszcze, przez długie eony, musimy być dla siebie jedyną instancją,
to „nic nie może być ważniejsze ponad wysiłek zrozumienia, dokąd świat
zmierza, i czy mamy mu stawiać opór, czy też, akceptując ten ruch, aktywnie
w nim uczestniczyć”. Ita dixit Lem — i ja mu wierzę. Wierzę tym bardziej, że
miałem szczęście znać go osobiście i rozmawiać z nim dziesiątki, może na-
wet setki godzin, dzięki czemu powstały Rozmowy ze Stanisławem Lemem,
Lem über Lem. Gespräche oraz Tako rzecze Lem. Nigdy nie spotkałem i jak
sądzę, już nie spotkam, umysłu równie niezwykłego. A rozmawiałem prawie
ze wszystkimi współczesnymi polskimi pisarzami. Żyjącym w naszych cza-
sach generacjom nie będzie już dane obcować z inteligencją tak żywą, z ro-
zumem tak głębokim i wszechstronnym. Nie tylko wśród pisarzy. Takie in-
dywidualności zdarzają się bowiem tylko raz na stulecie.

Prof. dr hab. Stanisław Bereś pracuje w Instytucie Filologii Polskiej oraz
w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wro-
cławskiego.
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LEM O SOBIELEM O SOBIE

Stanis³aw Lem

Dlaczego przesta³em pisaæ science fiction?1

Dlaczego przestałem pisać science fiction?

Na to pytanie udzielałem często niejasnych odpowiedzi.
Po stanie wojennym mieszkaliśmy w Austrii, w Wiedniu, w wynajętym,

bardzo ładnym domku. Najpiękniejszą częścią tego domu był ogród, a w tym
ogrodzie rosła bardzo piękna śliwka. Takich pięknych śliwek u nas w Pol-
sce nie ma, bo one wymagają cieplejszego klimatu.

Sprawy klimatu pozostawmy jednak na boku, chociaż bardzo mnie fa-
scynują. Uważam bowiem, że na kuli ziemskiej od dłuższego czasu zachodzą
zmiany klimatyczne. Zmiany występują nie tylko na północy i południu, ale
także w strefie umiarkowanej, w której my się znajdujemy. Pochodzę ze Lwo-
wa. Kiedyś te rejony nazywały się Galicją, teraz to jest Ukraina. Zostałem
stamtąd wypędzony z rodziną. Tam panował klimat kontynentalny. To zna-
czy jak była zima, to była zima. O żadnych odwilżach nie mogło być mowy.
Lato było bardzo spokojne i ciepłe. Teraz natomiast klimat przypomina duży
baniak pełen bielizny postawiony brzegiem na kuchence gazowej. Wskutek
częściowego nagrzewania pojawiają się kłęby kondukcyjne, które powodują,
że wszystko się kręci, kotłuje. Zmiana wyżów i niżów jest coraz częstsza, co
frustruje niektórych meteorologów, zwanych pospolicie synoptykami. Czują
się odpowiedzialni za swoje prognozy, co jest oczywiście nonsensem, bo
oni odpowiedzialności za pogodę nie ponoszą.

1 Publikowany przez nas tekst składa się z fragmentów wypowiedzi wygło-
szonej przez Stanisława Lema do studentów Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ.
Spotkanie odbyło się w Krakowie, w domu pisarza, w sierpniu 1999 roku.
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Wracając jednak do rzeczy. W 1988 r., kiedy kończyłem w Wiedniu pisać
jedną z ostatnich moich książek, pojawił się na terenie ZSRR Gorbaczow
i nastała tzw. głasnost. Moja żona dała pierwsza wiarę temu, że to już nie
jest odwilż symulowana, ale prawdziwa i w związku z tym warto wracać do
Polski. Tak też uczyniliśmy. W 1988 r. wróciliśmy do Polski. Dom, w którym
z Państwem teraz rozmawiam, budowaliśmy po stanie wojennym, był więc
wykończony i mogliśmy w nim zamieszkać.

I jakoś tak przeszła mi ochota do pisania science fiction.

Pisarz science fiction w epoce biotechnologii

Odpowiedź na pytanie, dlaczego mi przeszła ochota do pisania science
fiction, jest trudna. Nie znaczy to, że w mojej imaginacji porobiły się jakieś
suche obszary, że już nie jestem w stanie niczego wymyślić, co by było
fantastyką naukową. Myślę, że zbiegło się tutaj kilka różnych przyczyn.

Po pierwsze — co nie było przeze mnie ani zamierzone, ani zawinione:
wiele zjawisk, problemów, rzeczy, spraw, o których pisałem jako o fantazma-
tach odległej przyszłości, stało się rzeczywistością. Nie mogłem więc już spo-
kojnie pływać w fantazjach. Mój status wyglądał tak, jakbym znajdował się
na łodzi podwodnej, podczas gdy głębokość wody, w której znajduje się
łódź, gwałtownie się obniżała. Łódź staje wreszcie na dnie i zaczyna się je-
dnocześnie wynurzać. To, co sobie wyobrażałem i umieszczałem w bardzo
dalekiej, nieokreślonej przyszłości i co mnie ośmielało do rozwijania skrzy-
deł fantazji, zaczęło się stawać rzeczywistością. Kiedy coś wymarzonego
staje się rzeczywistością, z reguły jest tak, że to, o czym się marzyło, reali-
zuje się zawsze jako mniej nadobne, piękne, korzystne i pożyteczne dla ludz-
kości.

Jeden z pionierów kosmonautyki w carskiej Rosji wyobrażał sobie, że
rozwój kosmonautyki spowoduje przyjaźnie ludów i rozpocznie się epoka
pokojowa. Mniej idylliczny w swoich mniemaniach politolog amerykański
Francis Fukuyama pisał trochę później, że nastąpi koniec historii, tzn. że
odtąd prawie wszędzie będzie panował kapitalizm rynkowy i że będzie bar-
dzo nudno. Będzie ogólny dobrobyt, w którym wszyscy będą się rozpływa-
li jak cukier w herbacie. Czytałem ostatnio jego wypowiedź, w której stwier-
dzał, że go źle zrozumiano. Miał podobno na myśli tylko koniec historii w ro-
zumieniu ruiny marksistowskiej idei postępu prowadzącego do komunizmu.
Kiedy wszyscy mają wszystkiego w bród, to robi się strasznie nudno.

Myślę, że wielu z państwa tu obecnych poznało wątpliwe uroki syste-
mu zaprowadzonego przez Sowietów. Był to system, w którym zdobycie dzie-
sięciu deko szynki albo pary butów było wielkim problemem. Nabycie bu-
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tów, szynki, a czasem nawet chleba, sprawiało wielką radość. Teraz można
iść i po prostu kupić. I oczywiście nie całkiem tak rozumiał to Fukuyama,
ale wyobrażał sobie, że powszechnie zapanuje nuda dobrobytu i ta nuda
będzie dokuczliwa. On teraz wykręca się trochę sianem, twierdząc, że miał
na myśli tylko historię w rozumieniu nieustającego postępu. Podczas kiedy
faktem jest, że historia jako szereg zjawisk, przeważnie nieoczekiwanych,
wcale się nie skończyła. Nie trzeba przypominać katastrofy trzęsienia ziemi
w Turcji, które przyniosło kilkanaście tysięcy ofiar, ażeby zorientować się,
że o żadnym końcu historii nie ma mowy. Dowodzą tego choćby sprzeczne
ruchy polityczne. Z jednej strony mamy dążenia do dezintegracji (np. roz-
pad całej Jugosławii, która była sklamrowana komunizmem za czasów Tity),
a z drugiej strony tendencje integracyjne (np. zjednoczenie się Niemiec).
Jednym słowem sytuacja jest historycznie nowa.

Przewidywanie przyszłości, które do niedawna nazywano futurologią, jest
bardzo niewygodne. Kilkanaście lat temu mówiono: „albo będzie wojna nu-
klearna, albo nie będzie”. Wóz albo przewóz. Obecnie okazuje się, że mogą
powstawać konflikty lokalne, lokalne wojny, a w tych sytuacjach przewidy-
wanie zakresu zjawisk politycznych jest na granicy niemożliwości.

Przyznam się państwu, że ja osobiście, po oszacowaniu wartości róż-
nych nauk, zawsze najmniej ceniłem sobie politologię. Tu jeszcze nigdy ni-
komu nie udało się niczego przewidzieć. Właściwie wszystko dzieje się od-
wrotnie, niż się tego spodziewamy. Rosja utraciła status państwa będącego
równoważnym przeciwnikiem Stanów Zjednoczonych. Jeden ze znanych po-
lityków (dawniej sowieckich, teraz rosyjskich) powiedział do Billa Clintona:
„Ukradliśmy wam wroga”. Związek Radziecki rozsypał się jak babka z pia-
sku.

Oprócz tego zaczęły dochodzić do głosu lokalne tendencje nacjonali-
styczne. Pojawiły się narodowości, o których nawet nie wiedzieliśmy, że is-
tnieją. Takie kraje jak Czeczenia, oczywiście, istniały, ale niewiele się o nich
mówiło, bo były trzymane krótko przez Związek Sowiecki, który przy całym
swoim okrucieństwie wszystkie je spajał. Zaczęła się pojawiać rzeczywistość,
najbardziej przypominająca spokojną równinę oceanu albo morza, które tra-
ci na głębokości. Zaczyna się pojawiać to, co było na dnie, gdzie nigdy nie
jest gładko i równo. Marzyło się o energii atomowej, której początek wyko-
rzystywania przypadał na lata czterdzieste i pięćdziesiąte. Miała dostarczyć
nam bezpłatnej energii na tysiąclecia, a teraz panuje powszechny strach.
W Niemczech Partia Zielonych wymusza na kanclerzu Schröderze rezygna-
cję z energii atomowej. Rozpoczęły się spory, ile to wszystko będzie kosz-
towało. Sumy przeszły w miliardy marek, ale najgorsze jest to, że przy utra-
cie takiego dużego potencjału energetycznego trzeba przejść na inne źró-
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dła energii, tzn. na źródła kopalne — gaz i węgiel, które przy spalaniu prze-
rzucają do atmosfery dwutlenek węgla. Powoduje to ocieplenie klimatu i może
grozić zmianą biegu wielkiego globalnego kołowrotu prądów morskich, cy-
klonów i antycyklonów.

Sytuacja jest bardzo niedogodna dla kogoś, kto chciałby pisać o przy-
szłości jakieś miłe, łagodne baśnie. Spod powierzchni tych baśni mogą się
wyłonić obrazy i krajobrazy dość ponure. Jeden choćby przykład. Oprócz
Chin, które mają przeszło 1250 milionów mieszkańców, teraz również Indie
przekroczyły już liczbę miliarda ludności. Oblicza się, że do połowy przy-
szłego stulecia będzie 10-12 miliardów ludzi na ziemi. Sytuacja przypomina
pewne doświadczenia psychologów i zoologów amerykańskich, którzy szczu-
rom w zamkniętych pomieszczeniach pozwalali się dowolnie rozmnażać.
Szczurów było coraz więcej, zaczynały się wściekać, gryźć nawzajem siebie
i swoje potomstwo. Ich nadnercza zaczynały produkować hormony streso-
we. Podobnie, gdyby w pomieszczeniu, w którym rozmawiamy, znalazło się
znacznie więcej ludzi niż w tej chwili, zaczęłoby się robić nieprzyjemnie.
Gdyby tu było sześć razy tyle osób, musielibyśmy leżeć jak sardynki w pusz-
ce, a to już nie jest wygodna pozycja.

Fantastyka naukowa wprawdzie zajmowała się pewnego rodzaju wycin-
kiem katastrof mogących wydarzyć się w przyszłości, ale były to katastro-
fy, że tak powiem, fotogeniczne. Jak się ogląda telewizję amerykańską, to
można zauważyć, że Amerykanie z wielką lubością przedstawiają w filmach
katastrofy, o których można powiedzieć, że są to katastrofy „urodziwe”.
„Urodziwa” katastrofa polega na tym, że krew się leje i trupy padają w wiel-
kich ilościach, ale każdy dorosły wie, że jak się takie widowisko skończy, to
wszyscy pomordowani za kulisami wstaną i pójdą na piwo. Niestety, dzieci
traktują tego rodzaju widowiska ze zbytnią powagą. Jak uzyskają dostęp
do broni, to zaczynają strzelać, a potem się dziwią, że ci, do których strze-
lali, nie wstają i wszyscy są martwi.

Zastanawiam się, czy ilość durniów na świecie jest pewną stałą procen-
tową. Czy jak mamy 1000 ludzi, to 10 idiotów zawsze się znajdzie? Mamy
100 000 — to odpowiednio więcej? A może im więcej ludzi, tym ilość dur-
niów rośnie w sposób ekspozycjalny, czyli wykładniczy, więc jest ich coraz
więcej? Jeśli nawet nie jest ich coraz więcej, to w każdym razie robią coraz
więcej szumu. Ostatnio były zamieszki w Polsce, w wyniku których 80 po-
licjantów poszło do szpitala. To jest oczywiście spowodowane tym, że my
nie mamy w Polsce ustroju demokratycznego, my mamy ustrój anarchicz-
no-syndykalistyczny, tzn. im silniejsza grupa społeczna, tym silniejsze i ener-
giczniej artykułowane są jej wymagania. Lekarze mogą przestać leczyć, gór-
nicy zamykają się w podziemnych sztolniach, a chłopi obrzucają minister-
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stwo masłem. Muszę powiedzieć, że mnie to jako człowieka starego dosyć
dziwi, bo przed wojną w latach 20. i 30. to było nie do pomyślenia, żeby
chłop rzucał masłem, ponieważ masło było na wagę złota. Teraz mamy za
dużo niedobrej wolności. Niedobra wolność to jest taka, kiedy każdy, kto
ma dobre układy i dojścia do centrum władzy, może komuś rozbić głowę
albo zrobić strajk tam, gdzie mu się podoba.

I znowu odszedłem od tematu. Zatem: weszliśmy w epokę, którą przewi-
dywałem w swoich opowiadaniach i powieściach fantastycznych, w epokę
biotechnologii. Łatwość dostępu zabiegów upiększających zaowocowała
w USA masowym postępem chirurgii plastycznej. Kobietom wszywa się si-
likonowe wkładki do piersi, usuwa nadmiar tłuszczu, podnosi pośladki. Jed-
nak kiedy jest możliwy dobór płci u dzieci nienarodzonych, kiedy jest moż-
liwe prawie wszystko, to nie jest to wizja zachwycająca. Zaczyna to wykra-
czać poza najdalszą rubież fantastyki, staje się rzeczywistością i wtedy za-
traca baśniowy urok. Możliwe są nie tylko metody antynaturalistyczne, an-
tykoncepcyjne, ale także możliwe jest klonowanie, czyli przełamanie bariery
transgenicznej pomiędzy różnymi gatunkami. Widziałem żywą żabę, która
miała wyhodowaną na plecach małżowinę ucha ludzkiego. Jest to pewnie
nieprzyjemne dla żaby, ale dla ludzi, którzy to oglądają i myślą sobie, co
z tego będzie, jest jeszcze bardziej nieprzyjemne. Dowiedzieliśmy się, że na-
sze zegary biologiczne uwarunkowane są dziedzicznością. U myszy znale-
ziono tzw. gen cnoty, który zmusza mysiego samca do wierności swojej to-
warzyszce. Wyobraźmy więc sobie mężczyznę, który ma tendencje do bycia
Don Juanem, a tu mu wstawiają gen, który go zmusza do wierności. To zmu-
szanie biochemiczne i genetyczne — nawet do zachowań pożądanych —
wydaje mi się niewłaściwe. Oczywiście, gdyby operacje genowe sprawiały,
żeby ludziom takim, jak ja — łysym — odrastały włosy albo zęby, to nie
byłoby źle!

Możliwości, które się realizują, wymagają opanowania legislacyjnego.
Tymczasem praktyka wykazuje, że prawo stanowione wlecze się w ogonie
tzw. postępów, chociaż jest rzeczą wiadomą, jak się ma społecznie wystę-
pek do cnoty. Stałem kiedyś na ulicy i pomyślałem sobie, że gdyby wszyst-
kie auta, które jednym wielkim strumieniem pędzą ulicami zostały zmniej-
szone o liczbę aut nabytych wskutek nielegalnych transakcji, to by się zro-
biło całkiem pusto. Ilość osobników, którzy są w stanie kraść, ulegać ko-
rupcji, dokonywać czynów przestępczych wzrasta. Czy jest to proporcjo-
nalne do ogólnego wzrostu populacji? Trudno ustalić.
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Współczesne kino i telewizja

Gdyby taka katastrofa, jak trzęsienie ziemi w Turcji, wydarzyła się sto
lat temu, to dowiedzielibyśmy się o tym z gazet po tygodniu. A teraz już na
drugi dzień mamy na miejscu helikoptery z kamerami i natychmiast wszyst-
ko to pakuje się nam do pokoju przez szklane okno telewizora, które po pro-
stu bucha strumieniami trupów. Nadmiar drastycznych scen powoduje zo-
bojętnienie. Dla przeciętnego Anglika wiadomość, że jego sąsiad złamał nogę
jest przykra mniej więcej w tym samym stopniu, jak wiadomość, że dziesię-
ciu Węgrów utopiło się w Dunaju albo tysiąc Chińczyków zginęło w Chi-
nach. Im dalej, tym jakoś mniej strasznie. Potęga liczby jest niezwalczona
i nie ma sensu wmawianie nam, że życie jednostek ma zawsze taką samą war-
tość.

Do osłabienia wrażliwości widzów prowadzi też epatowanie przemocą
w filmach fabularnych. Możemy sporządzić listę tematów i przedmiotów, któ-
re są niezbędne do stworzenia widowiska telewizyjnego. Po pierwsze po-
trzeba kilku samochodów, z których połowa wybuchnie gdzieś po drodze.
Poza tym potrzeba kilku kałasznikowów, następnie kilku komputerów. Ci, któ-
rzy pracują na tych komputerach, są bardzo ważnymi osobami. Pozostaje
jeszcze pytanie: o co oni się wszyscy w filmie kłócą i o co tu chodzi? O ma-
rihuanę, o kokainę, ewentualnie o skarb Inków, czyli o forsę, albo o coś, co
można zamienić na forsę.

Jeszcze tylko w niemieckiej telewizji widać czasami sceny, że ktoś kogoś
zaciukał z miłości albo z zazdrości — ale i tam to wielka rzadkość. Niedaw-
no rozmawiałem z moim niemieckim agentem. On telewizji nie ogląda. Wy-
pożycza sobie stare czarno-białe filmy, bo miło jest je oglądać: wszystko
dzieje się wesoło i spokojnie. Ostatnio był w niemieckiej telewizji benefis
Hitchcocka. Chociaż były to filmy kryminalne, to przecież tam trupy zdarza-
ły się bardzo rzadko. Teraz zaś następuje licytacja okrucieństwa. We wcze-
snych latach 30., kiedy miałem 14, 15 lat, wyprawa do kina z rodzicami czy
z kolegami była przeżyciem. W silniejszych momentach waliłem ze wszyst-
kich sił ojca łokciem w bok. Poruszały człowieka King-Kong, Czarna kom-
nata, chociaż czarno-białe. Teraz, aby ktoś w ogóle raczył pójść do kina,
muszą być pokazywane jakieś masowe masakry. W starych filmach bardzo
rzadko, jak migdał w torcie, pojawiała się jakaś drastyczna scena i wtedy
było to coś bardzo wstrząsającego. We współczesnych filmach krew zale-
wa nas z ekranu falami.

Wynika z tego, że istnieje jakiś niedobry rodzaj postępu. Nie jestem ża-
dnym wstydliwym purystą, ale uważam, że nie może się wszystko zasadzać
na tym, że tylko krew, seks, forsa i nic więcej. Co prawda pisze się, że coś
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by należało zrobić, aby ilość mordów na telewizyjną godzinę emisyjną wy-
nosiła jakąś skromną stałą, której nie można byłoby przekraczać. Jednakże
uchwalenie ustawy, która ograniczałaby nawet fikcyjną ilość mordów, jest
bardzo trudne. Jeden z producentów amerykańskich, usłyszawszy, że mógł-
by być ograniczony w ilości pokazywanych morderstw, wydał okrzyk trwo-
gi: „A co my będziemy pokazywali, kiedy nikt nikogo nie zabija?!”

W filmach amerykańskich do ulubionych motywów należy też taki: mię-
dzy piętrami wysokościowca zostaje wskutek jakiejś niewiadomej awarii czy
działań terrorystów zatrzymana winda i oczywiście wśród pasażerów jest
kobieta, która właśnie rodzi. Kiedy w końcu dziecko szczęśliwie przychodzi
na świat, to wcale nie jest to noworodek, ale przynajmniej półroczne nie-
mowlę. Nie ma pępowiny, łożyska i wszystko jest od razu gotowe. Licha
komedia obliczona na to, by zwiększyć napięcie, a przecież i tak każdy wie,
że to się dobrze skończy. Gdyby się źle skończyło, scenarzysta mógłby stra-
cić pracę. Panują żelazne schematy. Taka mechanizacja i schematyzacja wcale
nie jest lepsza niż ta z czasów, kiedy panował komunizm i pokazywano nam
rozśpiewanych traktorzystów. To jest też schematyzm, tylko inny.

Ostatnio pojawiła się nowa część Gwiezdnych wojen. Oglądałem i wy-
daje mi się beznadziejnie głupia. Krytyka amerykańska też tak uważa. Ale to
nic nie szkodzi: w pierwszych dniach projekcji film zarobił kilka milionów
dolarów. To świadczy albo o pogorszeniu się ogólnego smaku, albo o tym,
że tak zwane społeczeństwo permisywne rozhulało się na całego. Z jednej
strony mamy coraz doskonalsze technologie, orbitalne transpondery, a z dru-
giej strony treści przekazywane są coraz krwawsze, głupsze i nudniejsze.
Jakby to była odwrotna proporcjonalność.

Wszystko to wpływa zniechęcająco na twórcę takiego, jak ja. Nie mam
ochoty sprzedawać praw do ekranizacji moich książek. Zwykle odmawiam.
Zaczęło się to jakiś czas temu fantastyczną historią zatytułowaną Przekła-
daniec, w której pewien kierowca wyścigowy w czasie katastrof samocho-
dowych po kolei traci odnóża: części rąk i nóg. Zostaje następnie sprotezo-
wany i pod koniec firma, której jest winny za te wszystkie protezy, skarży
go i chce rozebrać na kawałki. Wajda zrobił z tego niezły półgodzinny fil-
mik. Potem ktoś z Leningradu zwrócił się do mnie o pozwolenie ponownej
realizacji z drobnymi wariacjami. „Dobrze — powiedziałem — zgadzam się”.
Pisał później do mnie mój agent z Moskwy: „Widziałem w telewizji pański
Przekładaniec. Kupa gołych dziewczyn się tam rusza”. „Na miłość boską,
jakich gołych dziewczyn? Przecież tam nic takiego nie było!” „Oni wstawili,
żeby było ciekawiej”. Co mogłem zrobić? Przecież nie wypowiem wojny Rosji.
Najbezpieczniej jest po prostu odmawiać. Ja odpowiadam za każde słowo,
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które napiszę, ale jak ktoś mi wstawia gołe dziewczęta tam, gdzie ja sobie
tego nie życzę, to już nie mam na to żadnego wpływu.

Jak się nie ma zamiaru ryzykować, to lepiej w ogóle nie zaczynać. Pró-
bowałem różnych chytrych wybiegów. Na przykład, kiedy jeden Ameryka-
nin chciał nabyć prawa do mojego utworu, powiedziałem mu: „Zgoda, ale
w umowie umieścimy pewien paragraf. Cała produkcja ruszy tylko pod wa-
runkiem, że przed rozpoczęciem otrzymam scenariusz i jeśli mi się nie będzie
podobał, to pociągnę za rączkę hamulca bezpieczeństwa”. „Proszę pana, to
nas kosztuje miliony dolarów, a pan będzie hamował nasze twórcze zapę-
dy? Tak nie może być”. To znaczy ja muszę im oddać nie tylko tekst, ale
i prawo do zmian. To mi się bardzo nie podobało.

Niektórzy jednak mówią mi: „Proszę pana, przecież nie można ciągle stać
w progu domu i pałką odganiać od siebie wszystkich reżyserów. Tak się nie
robi. Trzeba od czasu do czasu wychodzić naprzeciw oczekiwaniom publicz-
ności”. Niedawno więc zawarłem umowę na filmową adaptację mojego tek-
stu. Zobaczymy, co z tego będzie. Może zarobię trochę grosza, ale czarno
to widzę. Może nie będzie samych gołych dziewcząt, ale być może wytną
tam takie historie, od których pociemnieje mi w oczach?

Współczesny pisarz, księgarnie i czytelnicy

Zaczynam zresztą dawać wiarę tym, którzy twierdzą, że epoka słowa dru-
kowanego zmierzcha. Znacznie wygodniej jest siedzieć na kanapie i oglą-
dać telewizję, aniżeli męczyć się lekturą. Trzeba układać litery w słowa, sło-
wa w zdania, zdania w teksty, a na ekranie wszystko leci automatycznie, nie
trzeba się zastanawiać, można być skończonym analfabetą i mieć z tego dużo
przyjemności. Podobno zresztą nie będziemy się już męczyli kupowaniem
książek. Kładzie się człowiek do łóżka, stawia sobie na brzuchu niewielki
komputerek, pojawia się wybrana książka, naciska się guzik i przewraca się
strona. Ja bardzo przepraszam, ale ja nie lubię czytać w ten sposób. Tu przy-
znaję się do pokrewieństwa ze zwierzętami. Jak biorę książkę do ręki, to naj-
pierw ją powącham, bywają książki, które mają bardzo miły zapach. Przy-
jemnie jest, kiedy książka jest ładna, ilustrowana.

Jak się wchodzi do księgarni, to dokopać się do dobrej książki jest nie-
słychanie trudno. Wypisują jakieś potworne brednie. Nie tylko w Polsce,
ale i we Frankfurcie czy w Wiedniu wchodzę do księgarni, widzę ogromne
stoły zasłane masą makulatury, oglądam to i nieraz wychodzę z pustymi rę-
kami. Tego, czego szukam, właśnie nie ma. Domaganie się i proszenie, aby
książkę sprowadzili napotyka albo zdziwione spojrzenia, albo informację, że
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nakład jest wyczerpany. Bardzo rzadko się zdarza, że wydawca znajduje
w piwnicy jeszcze jakiś egzemplarz.

W dodatku mam nieszczęście być znanym człowiekiem, któremu począt-
kujący pisarze przysyłają swoje pierwsze płody do oceny. Zdarza się raz na
100, raz na 150 razy coś wartościowego i udaje mi się to wysłać w świat, ale
z reguły są to rzeczy bardzo, bardzo niedobre. Oczywiście, jako człowiek
stary mam gust staroświecki. Nie lubię współczesnej poezji, bez rymu, bez
rytmu itd. A poczta przychodzi bez żadnej litości. Całe paczki tego wszyst-
kiego i ja sam jeden. Dwie ręce, dwoje oczu i ograniczony czas. Wszystko
to razem wziąwszy powoduje, że zniechęcenie moje rośnie.

Są tacy ludzie, którzy wpadają na pomysł, aby wysłać do mnie list z proś-
bą o autograf. Z reguły jest napisane, żebym podpisał się tam, przykleił zna-
czek, wysłał i dołączył dwie kolorowe fotografie. Dlaczego dwie? Jedna dla
tego, kto wysyła, a druga na wymianę na jakiegoś lepszego autora. A ja nie
mam worka z fotografiami! Nie jestem gwiazdą filmową. Ostatnio zwróciła
się do mnie firma Netia, proponując, żebym wysłał zdjęcie, to oni będą się
moim zdjęciem reklamowali. Nie używam ich wytworów, więc byłoby to oszu-
stwo, a po drugie, ja nie jestem aktorem i po prostu się do tego nie nadaję.

Pojutrze muszę wygłosić mowę dla filozofów, potem dla fizyków. „Niech
pan mówi, o czym pan chce”. Paradoksalnie jedyny właściwie fach, który
nigdy się do mnie nie zwracał z prośbą o wypowiedź, to fach ginekologów
położników. Nie czuję się tym dotknięty, bo od medycyny uciekłem. Moja
rodzina była lekarska. Ojciec mówił: „Co to jest literatura? Weź się do jakie-
goś porządnego zajęcia”. I w 1948 roku skończyłem studia medyczne. Przez
kilka tygodni miałem praktykę na położnictwie. Czasami tylko nie przeszka-
dzałem siłom natury, czasami im pomagałem. Praca położnika to zajęcie bar-
dzo krwawe i to był jeden z powodów, który mnie odstręczył od zawodu
lekarza. Dwa razy asystowałem przy cięciach cesarskich i wtedy przysią-
głem sobie w duszy, że ucieknę z tego terenu. Rzeczywiście, potem nie mia-
łem już nic wspólnego z medycyną.

Ale bywam proszony o wypowiedzi na różne tematy. Redaktorka pisma
„Pani” poprosiła mnie ostatnio, bym powiedział „o przyszłości świata”. Gdy-
bym znał przyszłość świata, to przecież siedziałbym teraz u prezydenta Clin-
tona w złotej kasie pancernej i był żywiony przez specjalny lufcik, a nie pisał
jakieś dyrdymały do „Pani”! Myślałem, że jak się kończy 70 lat i jest się
emerytem, to już się nic nie musi robić. Nic podobnego, jest jeszcze gorzej.

Na pytanie, które postawiłem na wstępie: dlaczego przestałem pisać fan-
tastykę naukową, nie udzieliłem odpowiedzi, bo jej nie znam. Dobrze wy-
chowany człowiek wie, kiedy trzeba wstać od stołu. Dobrze wychowany
człowiek nie zjada całego tortu. Uważam, że trzeba coś zostawić innym, mło-
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dszym. To, kiedy się przestaje pisać, to kwestia dobrego wychowania. Trzeba
lekko głodnym wstawać od stołu — oto moja dewiza.

Nie wiem, w jakim stopniu było dla państwa zrozumiałe to, co mówiłem
w tym dziwnym, polskim języku, ale to już chyba wszystko, co miałem do
powiedzenia.

Opracowała i przygotowała do druku Jagna Malejka

Przedruk z: „Postscriptum” 1999, nr 30, s. 10-19.

Dr Jagna Malejka współpracuje ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej Uni-
wersytetu Śląskiego w Katowicach, obecnie jest lektorką języka polskiego
w Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych w Chinach.
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Andrij Kozyckyj

Lwów Lema

Dużo wody upłynęło w podziemnej rzece Pełtwi od tych czasów, kiedy
to ulicami Lwowa spacerował młody chłopiec imieniem Stanisław Lem. Wie-

Dom Lema we Lwowie (mieszkanie z balkonem)*

* Wszystkie fotografie w tym artykule są autorstwa Jolanty Tambor.
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le rzeczy zniknęło od tych czasów bez śladu, coś się zatarło, a jeszcze coś
tylko nadgryzł ząb czasu. Burzliwe XX stulecie dużo zmieniło we Lwowie
i w całej Galicji. A jednak nadal istnieje ten Lwów, który można byłoby na-
zwać Lwowem jego dawnych mieszkańców, Lwowem Lema.

„Mieszkaliśmy przy ulicy Brajerowskiej, pod czwartym numerem, na dru-
gim piętrze” (s. 12) — tak zaczyna opowieść o mieście swego dzieciństwa
wybitny pisarz w książce wspomnień Wysoki Zamek1. Dom i mieszkanie,
w którym spędził swoje lata dziecięce i młodzieńcze Stanisław Lem, nadal
istnieje. W czasach sowieckich dawne mieszkanie Lemów, które składało się
z sześciu pokojów, zostało podzielone na dwa oddzielne mieszkania. Dziś
mieszkają w nich dwie osobne rodziny. Dom nadal ma mały balkon, jedyny
na całe drugie piętro. Ten balkon był kiedyś miejscem zabaw przyszłego pi-
sarza. „Kiedy było ciepło, okupowałem mały balkon kamienny, na który wy-
chodziło się z gabinetu ojca. Przypuszczałem zeń ataki do okolicznych ka-
mienic, bo kominy ich, dymiąc, zamieniały je w okręty wojenne. Chętnie rów-
nież bywałem tam Robinsonem albo właściwie sobą na bezludnej wyspie”
(s. 15). W innym miejscu swoich wspomnień Lem przytacza opowieść o tym,
jak bardzo śnieżną zimą 1930 roku czekał, aż „śnieg zasypie cały nasz dom,
że staną tramwaje i auta, że będzie można z balkonu drugiego piętra wyjść
prosto na przekształconą w lodowcowy wąwóz ulicę” (s. 83).

Na początku XX wieku ulica Brajerowska była jedną z najmłodszych
lwowskich ulic. Została wytyczona w 1880 roku na gruntach należących do
E.F. Brajera, dlatego dostała taką nazwę. Rodzina Lema miała na swojej uli-
cy dobrych sąsiadów. W kamienicy nr 10/12 mieszkali: wybitny dyplomata
i historyk Szymon Askenazy oraz znany lwowski działacz społeczny, poseł
na Sejm Włodzimierz Stesłowicz, kamienicę nr 20 wybudował dla siebie sza-
nowany we Lwowie lekarz Władysław Tatarczuch. Na rogu ulicy Brajerow-
skiej i Mickiewicza, w domu pod nr 10 od Mickiewicza, na przełomie XIX
i XX wieku mieszkał założyciel Polskiego Towarzystwa Filologicznego i póź-
niejszy minister oświaty Ludwik Ćwikliński. Obecnie dawna ulica Brajerow-
ska nosi imię znanego ukraińskiego pisarza Bohdana Łepkiego.

Na swoje pierwsze w życiu spacery, oczywiście w towarzystwie rodzi-
ców, Lem wychodził zazwyczaj do Ogrodu Jezuickiego (dziś — park Iwana
Franki) albo w górę ulicą Mickiewicza (obecnie — Listopadowego Czynu)
w kierunku cerkwi św. Jura. W tym drugim przypadku szło się wzdłuż parku
do skweru, znajdującego się na tyłach Politechniki Lwowskiej.

Jednak wyprawy do Ogrodu Jezuickiego były chyba częstsze. Pierwszy
park w tym miejscu został założony przez rodzinę lwowskich patrycjuszy

1 Wszystkie cytaty pochodzą z: S. Lem, Wysoki Zamek. Wiersze młodzień-
cze, Kraków 1975.
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Szolc-Wolfowiczów jeszcze w XVI wieku. Uporządkowany w XIX wieku przez
utalentowanego ogrodnika Karola Bauera, park stał się popularnym miej-
scem odpoczynku i spacerów. Tu urządzano festyny i zabawy, witano sza-
nownych gości miasta, w tym parku odbyła się pierwsza Galicyjska Wysta-
wa Przemysłowa. Ciekawostką jest fakt, że właśnie tu, jeszcze w XIX wieku
zaczęła działać pierwsza we Lwowie loteria. W latach młodości Lema loterii
już nie było, lecz przed wejściem do Ogrodu Jezuickiego siedział człowiek
z „kołem szczęścia”, obracając które, można było wygrać coś ciekawego.
W wieku szkolnym Lem kilkarotnie próbował szczęścia, jakimś dziwnym tra-
fem wygrywając tylko małe dwustronne lusterka i blaszane papierośnice.
Ciekawe, że takie papierośnice sprzedawano we Lwowie jeszcze w latach
80. ubiegłego wieku.

W parku stoją: okrągła rotunda w stylu doryckim i budyneczek małej
restauracji. Między wysokimi leszczynowymi krzakami znajdowała się tu tak-
że beka z wodą. Właśnie ona z jakiegoś powodu najbardziej utkwiła w pa-

Uniwersytet Lwowski w dawnym gmachu Sejmu Galicyjskiego
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mięci przyszłemu fantaście. Lem pisał, że trzydzieści lat później przeniósł ją
do opowiadania Ogród ciemności (s. 13). Chociaż park nie był zbyt wielki,
Lem zdołał się raz w nim zgubić. Na szczęście, przestraszeni rodzice niemal
od razu odnaleźli swoją pociechę.

Ostatni epizod już tylko na wpół dziecinnych wspomnień Lema doty-
czących Ogrodu Jezuickiego pochodzi z wojennego września 1939 roku. Pisał
po latach:

Podczas wrześniowego ostrzeliwania Lwowa przez Niemców bie-
gałem po Ogrodzie Jezuickim, szukając gorących jeszcze szrapne-
lowych zegarów, w okropnym strachu, bo kanonada trwała, i rzecz
nie tylko w tym, że byłem głupi, ale i w tym, że pocisk mógł zabić
(s. 78).

Na szczęście skończyło się tylko wielkim strachem.
Zimą, kiedy park był zasypany śniegiem, rodzina Lemów wychodziła na

spacery ulicą Marszałkowską (obecnie ulica Uniwersytecka) przed gmach
byłego Sejmu Galicyjskiego, który był wzniesiony w latach 1877-1881 przez

Rzeźby przed Uniwersytetem Lwowskim (z prawej strony wejścia)
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architekta Juliusza Hochbergera. Od roku 1922 w posejmowym gmachu działa
Uniwersytet Lwowski. O tych przechadzkach przed uniwersytetem Lem pisał:

Zadarłszy głowę, mogłem oglądać ogromne półnagie postacie ka-
mienne w osobliwych też kamiennych kapeluszach; spełniały nie-
ruchomo swoje niepojęte funkcje: jedna siedziała, druga trzymała
otwartą księgę, oparłszy ją o gołe kolano (s. 12-13).

Przyczyną zafascynowania przyszłego pisarza były dwie wielkie alego-
ryczne kompozycje, rozmieszczone przed pylonami gmachu z obu stron głów-
nego wejścia do uniwersytetu: z prawej — „Praca”, z lewej — „Oświata”.
Wykonał te rzeźby Teodor Rygier. Kompozycja z otwartą księgą i nagim ko-
lanem symbolizowała „Oświatę”. Jezdnia przed uniwersytetem na początku
XX wieku była wyłożona specjalną drewnianą kostką, na której kopyta koni,

Rzeźby przed Uniwersytetem Lwowskim z lewej strony wejścia
(tu: postać z otwartą księgą)
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zaprzężonych do przejeżdżających powozów, wydawały osobliwy dźwięk,
„zupełnie jakby pod spodem kryła się jakaś wielka przestrzeń” (s. 13). Mu-
siało się to podobać przyszłemu twórcy Doskonałej próżni.

Lem wspomniał kiedyś, że do czasów gimnazjalnych był raczej mało sa-
modzielnym dzieckiem domowym i poza najbliższą okolicą bardzo słabo znał
Lwów. Twierdził, że przez dłuższy czas nie ryzykował wychodzenia dalej poza
ulicę, na której mieszkał, czasem wychodził na Kazimierzowską (teraz —
część Gródeckiej), czy na Bernsteina (obecnie ulica Szolem-Alejchem), gdzie
jego wuj Fryc miał kancelarię adwokacką. Do domu wujka Fryca na ulicy
Kościuszki (jakieś 200 metrów od mieszkania Lemów na ulicy Brajerowskiej)
mały Stasio chodził już tylko w asyście kogoś z rodziców. Gorliwie opowia-
dał, że potrafiłby zajść tam i samodzielnie, co, jak musiał wyznać, „zresztą
w praktyce się nie zdarzyło” (s. 47).

Najbliższą okolicę ulicy Brajerowskiej na początku XX wieku zasiedlali
lwowscy Żydzi. Wspomniane ulice Kazimierzowska i zwłaszcza Bernsteina
w tych czasach były ośrodkami żydowskiego życia społecznego. Na ulicy
Bernsteina pod nr 12 mieścił się Kahał Lwowskiej Gminy Żydowskiej, a na-
przeciwko — pod nr 11 — teatralno-koncertowa sala Towarzystwa Ręko-
dzielników Żydowskich „Jad Charuzim”. Obok placu Smolki, przez który Lem
chodził do szkoły, znajdował się „Lwowski Berdyczów”, obszerne wspólne
podwórze budynków nr 5, 7, 9 na ulicy Kołłątaja (obecnie — Mencynskie-
go), na którym ciasno stały jeden przy drugim żydowskie sklepy. Na tej samej
ulicy Kołłątaja w latach 30. mieszkał znany scenograf i artysta-malarz żydow-
skiego pochodzenia Otto Axer. Rodzina Lemów zwykle kupowała owoce
w sklepie Orensteina na placu Smolki. Był to chyba najlepszy sklep owoco-
wy w tej części miasta: „Na wystawie leżały zawsze piramidy rumianych ja-
błek, pomarańcze i banany z owalną nalepką, opatrzoną napisem »Fyffes«”
(s. 14).

Jak wynika ze wspomnień, ulubioną cukiernią małego Lema był zakład
Ludwika Zalewskiego przy ulicy Akademickiej 22 (teraz — al. Szewczenki).
Pisarz namiętnie opisywał swoje wrażenia z odwiedzin tej cukierni. Cukier-
nia znajdowała się w całkiem innej dzielnicy miasta, więc sama wędrówka
do niej musiała przysparzać dużo emocji. Chociaż od domu Lemów można
było tam dostać się w jakieś 10 minut, do Zalewskiego czasem jechało się
dorożką.

Największe wrażenie robiła na małym chłopcu okazała wystawa zakładu
Zalewskiego:

Miałem widać dobry gust, ponieważ od tego czasu nie widziałem
doprawdy nigdzie wystaw cukierniczych urządzonych z takim roz-
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machem. Była to zresztą właściwie scena, oprawna w metalowe ra-
my, na której kilkakrotnie w roku zmieniano dekoracje, stanowiące
tło dla potężnych posągów i figur alegorycznych z marcepanu. Ja-
cyś wielcy naturaliści albo i Rubensowie cukiernictwa urzeczywist-
niali swoje wizje, a szczególnie już przed Bożym Narodzeniem
i Wielkanocą działy się za szybami zaklęte w masę migdałową i ka-
kaową dziwy. Cukrowi Mikołaje powozili zaprzęgami, a z ich wo-
rów kipiały lawiny smakołyków; na lukrowych półmiskach spo-
czywały szynki i ryby w galarecie, też marcepanowe z tortowym
nadzieniem, przy czym te moje informacje nie mają czysto teore-
tycznego charakteru. Nawet plastry cytryny, przeświecające spod
galarety, były udaniem cukierniczego rzeźbiarstwa. Pamiętam sta-
da różowych świnek z czekoladowyni oczętami, wszystkie możli-
we rodzaje owoców, grzyby, wędliny, rośliny, jakieś knieje i werte-
py: można było dojść do przeświadczenia, że Zalewski potrafiłby
kosmos cały powtórzyć w cukrze i czekoladzie (s. 32).

Wizyta u Zalewskiego ciągnęła za sobą wydatki większe niż w zwykłej
cukierni. Zwykłe ciastko kosztowało u Zalewskiego aż pięć razy drożej niż
gdzie indziej we Lwowie — 25 groszy, „straszny pieniądz”, jak wyznawał
sam Lem po wielu latach.

W latach gimnazjalnych kulinarne preferencje Stanisława Lema trochę
się zmieniły. Bardziej niż ciastka zaczęła mu smakować chałwa. Ten przy-
smak najczęściej kupował w kiosku pana Kawurasa, który stał na rogu pla-
cu Św. Ducha (teraz pl. Iwana Podkowy). Ten kiosk znajdował się dokład-
nie w pół drogi między domem Lema i gimnazjum, do którego chodził. Pan
Kawuras produkował chałwę w dwu rodzajach opakowań, po 10 i 20 gro-
szy, przy tym paczki chałwy miały geometrycznie nieporównywalne kształ-
ty, co wprowadzało małego chłopca w niemały zamęt. „Nękał mnie też pro-
blem trudny, z pogranicza geometrii brył i algebry — co się lepiej opłaca,
jedna paczka za 20 czy dwie po 10 groszy?” (s. 55). Chyba tego problemu
Lem i tak nie zdołał rozwiązać. Oprócz wytworów pana Kawurasa mały Lem
gustował także w chałwie dwu innych producentów: Piaseckiego i Wedla.
Ta ostania miała tylko jedną cechę ujemną — sprzedawano ją w zbyt ma-
łych, jak dla młodego lwowianina, pudłach. Wschodnie słodycze — „roz-
maite rachatłukumy, makagigi, egzotyczne nugaty, kwas chlebowy i dużo
innych dobrych rzeczy” Lem kupował w cukierni „Jugosławia”, która znaj-
dowała się obok miejskiej Opery (s. 89).

Wiele lat po tych dziecięcych przeżyciach, już w XXI wieku, w wywia-
dzie dla jednego z polskich dzienników, Stanisław Lem opowiedział o swo-
im niespodziewanym powrocie w świat lwowskiego dzieciństwa. W czasie
wizyty w hipermarkecie wybitny pisarz przypadkowo trafił na półki z chałwą



48 POSTSCRIPTUM 2006 · 1 (51)

w kilogramowych opakowaniach. Jak sam opowiedział, kilka razy wracał do
tej półki, ale chałwy nie kupił. Nie sposób dwa razy wejść do jednej rzeki.

Przez wiele lat główną trasą codziennych wypraw młodego Lema była
droga do gimnazjum i z powrotem. Wychodził do gimnazjum, jak sam wspo-
mina, o pół do ósmej.

Szedłem przez Moniuszki, Szopena, plac Smolki z kamiennym
Smolką pośrodku, Jagiellońską, mijając kino „Marysieńka”, ku uli-
cy Legionów. W głębi, z lewej strony, majaczyła perspektywa te-
atru, lecz jak latarnia morska żeglarza, wabił mnie budyneczek da-
leko mniej pokaźny, stojący na rogu placu Ducha — kiosk z wy-
tworami pana Kawurasa. […] Kiedy nie miałem ani grosza przy
duszy, szedłem raczej obok tak zwanej kawiarni „Wiedeńskiej”, może
aby widok tłustych murów chałwy za szybką kiosku nie ranił mi
serca. Przy kawiarni znajdował się pierwszy punkt orientacyjny,
zegar elektryczny, następny był w Rynku, wysoko na wieży ratu-
szowej. Wyjawiały, czy można jaszcze stanąć przy jakim oknie
sklepowym, czy też koniecznie trzeba już wyciągać nogi. […]
Dalsza droga wiodla w poprzek Rynku, pod ogromnym pudłem
magistrackim, z wieżą Ratusza, obok studni z Neptunem i lwów

Gimnazjum, do którego uczęszczał S. Lem
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kamiennie kucających u bramy, przez ciasną ulicę Ruską na Pod-
wale, gdzie stał dwupiętrowy, otoczony drzewami, budynek gim-
nazjalny (s. 54-55).

Gimnazjum, w którym uczył się Lem, nazywano we Lwowie niemieckim,
ponieważ zostało założone jeszcze w 1818 roku i przez długi czas zajęcia
prowadzono tam w języku niemieckim. Budynek szkolny został wzniesiony
w 1809 roku, w czasach austriackich mieściło się tu II Wyższe Gimnazjum
Miejskie, w okresie międzywojennym nosiło imię Karola Szajnochy i kilka-
krotnie zmieniało numer. Obecnie znajduje się tu Szkoła Średnia nr 8. Ucznia-
mi tego gimnazjum byli: polski pisarz, autor bardzo nastrojowych wspomnień
Ułamki stłuczonego lustra, Lew Kaltenberg, dyrektor lwowskiej rozgłośni
radiowej Juliusz Petry, artysta malarz Stanisław Matusiak. Ze znanych dzia-
łaczy kultury ukraińskiej uczyli się tu Markijan Szaszkiewicz — jeden
z pierwszych pisarzy galicyjskich, który zaczął pisać we współczesnym ję-
zyku ukraińskim, oraz Ilko Łemko, znany współczesny muzyk i literat lwow-
ski.

Ulubionym miejscem odpoczynku uczniów gimnazjum, do którego
uczęszczał Lem, był Wysoki Zamek. Z właściwego zamku już w czasach mło-

Podejście pod Wysoki Zamek
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dości Lema pozostał tylko kawałek muru, i nazwa tego miejsca była chyba
piękniejsza od samej starej ruiny. Na Zamek, gdzie można było spotkać swo-
ich nauczycieli, wybierano się wyłącznie w legalnie wolnym od zajęć cza-
sie. Wagarować chodziło się na wzgórza Kaiserwaldu i Górę Piaskową, gdzie
wąwozy i krzaki pozwalały się schować przed oczami wychowawców. Lem
pisał, że na Kaiserwald czasem też zabierał uczniów nauczyciel botaniki Nos-
kiewicz. W czasie tych wycieczek przyszły pisarz musiał klasyfikować na-
potkane rośliny, co sprawiało mu niemały kłopot: „Przy klasyfikowaniu z klu-
czem Rostafińskiego w ręku, trawy i bodiaki zmieniały się mi nieomal w ro-
dodendrony” (s. 60). W innym zaś miejscu swoich wspomnień napisał, że
był posłusznym uczniem, raczej nie uciekał z zajęć i dlatego — jak pisał:

okoliczne tereny poznałem potem lepiej jeszcze zimą, na nartach,
a także jako junak Przysposobienia Wojskowego; pełne były wy-
krotów, wąwozów, wzgórz, ale najpiękniejszy widok roztaczał się
z Kopca Unii Lubelskiej (s. 70).

Drugim miejscem, które stale przyciągało chyba wszystkich chłopców
ówczesnego Lwowa, był plac Targów Wschodnich. Chodzono tam „hurmą”,

Ruiny Wysokiego Zamku
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aby zbierać po pawilonach bezpłatne druki reklamowe i częstować się dar-
mowymi próbkami różnorodnych reklamowanych tam przysmaków. Najła-
twiej było dostać kubek gorącego rosołu Maggiego. Jak wspominał Lem,
kierownik stoiska tej poczciwej firmy czasem musiał nawet odpędzać lwowską
młodzież szkolną od swego stoiska (s. 69).

Plac Targów Wschodnich znajdował się we wschodniej części parku
Stryjskiego, który sam z siebie także był dużą atrakcją.

Było tam jeziorko o kształcie ósemki, a z prawej strony otwierała
się alejka, wiodąca na koniec świata. Może dlatego, że nigdy tam-
tędy się nie chodziło, nie wiem. Może mi ktoś to powiedział. Ale
chyba sam to wymyśliłem i nawet dość długo skłonny byłem w to
wierzyć (s. 13)

— pisał Lem. Park Stryjski doskonale nadawał się do zabaw:

miał topografię zawiłą… zimą i latem królowała nad nim wieża Ba-
czewskiego, czworoboczna, cała obłożona rzędami kolorowych peł-
nych butelek. Byłem ciekaw, czy tam jest prawdziwy likier, czy
tylko kolorowa woda, ale nikt tego nie wiedział (s. 13).

Wieża Baczewskiego, wyłożona w celach reklamowych butelkami, miała
reklamować produkcję znajdującej się na Zamarstynowie fabryki wódek i li-
kierów J.A. Baczewskiego.

Wspominając o placu Targów Wschodnich, Lem zaznaczył, że lubił tam
przychodzić w tym czasie, kiedy ów teren stał pusty i bezludny.

Dziwne były wtedy wielkie hale o zbrudzonych szybach, a szcze-
gólnym miejscem stało się dla mnie wielkie zakole, utworzone przez
najdłuższy, półokrągły pawilon, który obejmował połową łuku pa-
wilon Baczewskiego (ten wykładany butelkami likierów). Kiedy sta-
nęło się pod wieżą Baczewskiego, można było obudzić echo śpiące
w przestrzeni; klaśnięcie w dłonie, jeżeli dość silne, powtarzało się
cztery, pięć, a nawet sześć razy, podobnie jak każdy okrzyk. A przy
tym niezwykle dużo jakby czasu upływało między tymi coraz to
słabszymi i słabszymi powrotami głosu, który zdawał się zamie-
rać, przybywając z coraz większej odległości, z coraz większym
trudem; stałem tam w chłodnych dniach pogodnej jesieni, skwapli-
wie nasłuchając ostatnich, agonalnych już odzywek echa, w któ-
rych było coś przejmującego, tajemniczego i zarazem fascynująco
żałosnego; wiedziałem, rozumie się, na czym polega mechanizm po-
wrotów odbijającej się fali dźwiękowej, ale nie miało to nic wspól-
nego ze szczególnym urokiem owego miejsca (s. 89-90).
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Dodatkowym powodem do tego, aby chodzić do Parku Stryjskiego było
to, że — jak pisał:

za terenem Targów Wschodnich rozpościerało się jedno z najpięk-
niejszych dla mnie miejsc świata — Wesołe Miasteczko. Były tam
karuzele, kolejka górska, pałac duchów, beczka śmiechu i atrakcje
ciekawsze nawet. Na przykład skórzany bałwanek, którego waliło
się w gębę, a siłomierz od razu pokazywał w odpowiednich stop-
niach potęgę ciosu. Albo cyrk pcheł, gdzie ciągnęły one, chcąc nie
chcąc, miniaturowe powozy i karety. Albo tajemnicze kioski i gabi-
nety; w jednym, kiedy wszedłem tam z ojcem, rozbierała się nie-
zwykle tęga pani, nie w celach strip-teasowych, ale by ukazać nam
bogactwo fenomenalnych tatuaży, jakie ją zdobiły. Przy demonstro-
waniu ciekawych scen na brzuchu ojciec zaniepokoił się, a kiedy
przeszła dalej, zdążyłem obejrzeć ledwo rąbek jakiegoś oryginalne-
go pejzażu, ponieważ siłą wyciągnął mnie za drzwi (s. 88-89).

Największe zainteresowanie małych chłopców przyciągało stoisko, w któ-
rym można było wygrać różnego rodzaju smakołyki. Za barierką stał tam
duży niski stół, na którym leżały czekolady, pudełka z cukierkami, solidne
bombonierki. Sens gry polegał na tym, że w kierunku tego stołu należało
rzucić monetę w ten sposób, aby spadła na jakieś pudełko i zatrzymała się
na nim. W tym wypadku pudełko stawało się wygraną szczęśliwego gracza.
Niestety wszystkie leżące na stole większe pudełka miały lekko wypukłe po-
krywki, na dodatek oklejone bardzo śliskim celofanem, co w rezultacie po-
wodowało ześlizgiwanie się monety. Lem postanowił wygrać największe pu-
dełko cukierków. W tym celu poczynił pewne przygotowania:

Sporządziłem sobie w domu, z rozłożonych na podłodze książek
i piórników, poligon doświadczalny i nauczyłem się po niedługim
czasie rzucać monetą tak, żeby wznosząc się najpierw w górę, pa-
dała potem zupełnie pionowo i martwo, bez tendencji do bocznych
poślizgów. Potem spokojnie udałem się do Wesołego Miasteczka.
Jakoż wygrałem wielką bombonierkę, ale prawie natychmiast zbli-
żył się do mnie z boku jakiś mężczyzna o imponujących barach
i syknął mi do ucha „zmiataj, gówniarzu”. Zastosowałem się roz-
sądnie do tej prośby (s. 89).

Niestety, końcówka tej historii nie była happy endem: skamieniała z po-
wodu upływu czasu zawartość bombonierki okazała się całkiem niejadalna,
więc pomysłowy Stasio nie skorzystał ze swej wprawy w rzucaniu pieniędz-
mi.
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Dość wcześnie, jak na swoje lata, Lem zapoznał się ze sztuką filmową.
Blisko jego domu, na placu Smolki, od 1912 roku działało kino „Marysień-
ka”.

Bardzo go nie lubiłem, ponieważ chodziłem tam z matką, kiedy,
zdaje się, nie miała co ze mną począć. Tego, co się działo na ekra-
nie, nie rozumiałem. Strasznie mnie to nudziło. Kończyło się nie-
raz tak, że powolutku, ukradkiem zsuwałem się z fotela i zaczyna-
łem na czworakach penetrować chłodne pobliże ziemi, łażąc mię-
dzy nogami ludzi, lecz i to też szybko się przykrzyło. Musiałem
więc czekać, aż się film skończy. Panowie i panie na płótnie otwie-
rali i zamykali usta, nie wydawając głosu, przygrywała tylko mu-
zyczka. Zrazu fortepianowa, później chyba z gramofonowych płyt
(s. 14).

Obecnie w byłym kinie „Marysieńka” działa ukraiński Lwowski Teatr
„Woskresinnia”. Jako młodzieniec Lem częściej uczęszczał do kina w towa-
rzystwie ojca. Jak sam wyznaje, miał wtedy „dość okrutny zwyczaj posztur-
chiwania ojca łokciem w kinie podczas scen co silniejszych”, a już na fil-

Opera
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mach o King Kongu, Mumii czy Frankensteinie „niepohamowanie tłukłem
go omal bez przerwy; zakazy nie skutkowały, było to silniejsze ode mnie”
(s. 81). W latach 30. we Lwowie działały przedstawicielstwa największych
wytwórni filmowych świata: „Fox-Film” na ulicy Jagiellońskiej 20, „Metro-
Goldwyn-Meyer” na ulicy Kopernika 11, „Paramount-Picture” z początku
na ulicy Kilińskiego 3, potem na placu Mickiewicza 5. W związku z tym dro-
ga nowych filmów do lwowskich widzów bardzo się skracała. Niestety,
obecnie Lwów nie może się pochwalić obecnością przedstawicielstwa żad-
nej ze światowych wytwórni filmowych.

Lem wyznał, „że jak każde lwowskie dziecko” chodził co jakiś czas do
Panoramy Racławickiej, która w tych czasach znajdowała się we Lwowie
w parku Stryjskim.

Najpierw samo już wejście nastrajało podniośle i niezwykle, po-
nieważ przechodziło się przez strefę półmroku i po schodkach wy-
dostawało na pomost, który kojarzył mi się nieodparcie z gondolą
bardzo wielkiego, zawieszonego nieruchomo balonu. Z tego pomo-
stu oglądało się panoramę bitwy jak żywą, przy czym wiele spo-
rów obudził problem, w którym miejscu płot autentyczny z nasa-
dzonymi na żerdki garnkami przechodzi w malowany (s. 82).

Współcześni lwowianie, żeby obejrzeć Panoramę, muszą odwiedzić Wro-
cław.

Rozpoczynając ostatni rozdział swych dziecięcych wspomnień, Lem na-
pisał:

Niewiele już pozostało mi do opisania, a cały tłum pominiętych
przedmiotów domowych i ulic, którymi chodziłem, natarczywie do-
maga się jednorazowego choćby nazwania (s. 121).

Pisarz miał rację: nie sposób opisać całego uroku dawnego Lwowa na-
wet w najgrubszych książkach. Najdociekliwsze badania historyczne mogą
tylko uchylić rąbka tajemnicy tych pięknych czasów sprzed ostatniej woj-
ny. Pisząc wspomnienia o latach swojej lwowskiej młodości, Stanisław Lem
chyba nie miał uczucia, że właśnie w tym momencie tworzył prawdziwy po-
emat ku czci znikającego powoli świata zupełnie innych wartości i obycza-
jów. Od czasów opisanych w Wysokim Zamku Lwów bardzo się zmienił. A je-
dnak dalej zostaje miastem, które z całą pewnością można nazwać Lwowem
Lema.

Dr Andrij Kozyckyj jest wykładowcą w Katedrze Historii Nowej i Naj-
nowszej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki.
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LEMOWE POWIEŒCILEMOWE POWIEŒCI

Jerzy Jarzêbski

Modele ewolucji u Lema

Żaden z wiernych czytelników prozy Stanisława Lema nie może nie za-
uważyć roli, jaką w jego fabułach odgrywa motyw ewolucji. Ewolucji rozu-
mianej bardzo szeroko: począwszy od historii całego kosmosu wraz z pla-
netogenezą, poprzez rozwój życia na Ziemi, dzieje społeczeństw ludzkich
i produkowanej przez nie kultury, aż po historię poznania. W klasycznej pra-
cy o związkach etyki i ewolucji Thomas H. Huxley podkreślał zarówno po-
wszechny charakter ewolucyjnych procesów, jak też ich odrębność i nie-
przystawalność do pojęcia kreacji1. O ile ewolucja — niezależnie od wielo-
ści cech indywidualnych ewolucyjnych procesów w poszczególnych przy-
padkach — jest zjawiskiem przebiegającym samorzutnie, sam fakt powszech-
ności ewolucyjnego postępu jest wszelako intrygującą tajemnicą, z którą
można sobie oczywiście poradzić, likwidując z zasady wszelkie pytania o ce-
lowość jako „nienaukowe”, ale jest to lekarstwo skutkujące jedynie na krót-
ko, a niedozwolone pytania — zmieniwszy kostium — pojawiają się znowu,

1 T. H. Huxley, Collected Essays IX: Evolution & Ethics, p. 6: „As a natural
process, of the same character as the development of a tree from its seed, or of
a fowl from its egg, evolution excludes creation and all other kinds of supernatural
intervention. As the expression of a fixed order, every stage of which is the effect
of causes operating according to definite rules, the conception of evolution no less
excludes that of chance. It is very desirable to remember that evolution is not an
explanation of the cosmic process, but merely a generalized statement of the me-
thod and results of that process. And, further, that, if there is proof that the co-
smic process was set going by any agent, then that agent will be the creator of it
and of all its products, although supernatural intervention may remain strictly exc-
luded from its further course”.
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od prób radzenia sobie z nimi nie może bowiem uciec kultura, tworząca nie-
ustannie mityczne bądź religijne protezy teleologii, przerzucające tylko in-
stancję decydującą o celowości rozwoju w zaświaty. W artykule Natural-
ne, sztuczne i dziura w Kosmosie2 próbowałem niedawno dowodzić, że Lem
— nie sprzeniewierzając się swemu ateizmowi — czyni coś podobnego, ucie-
kając w swych fabułach wytrwale poza granice dostępnego nam wszech-
świata, umieszczając instancję „wyjaśniającą” czy rozstrzygającą podstawo-
we dylematy owego wszechświata na zewnątrz. W szkicu tym skupiłem jed-
nak uwagę przede wszystkim na paradoksach wynikających ze zderzenia po-
jęć „naturalności” i „sztuczności” w Lemowym świecie. Dziś chciałbym za-
jąć się sprawą ewolucji w aspekcie fabularnym, tzn. ewolucją rozumianą jako
pewna fabuła i rolą tej fabuły w historiach opowiadanych przez Lema.

Czy ewolucja jest zorganizowaną podług jakiegoś sensownego planu fa-
bułą? Z punktu widzenia nauki nie jest nią na pewno; jak podkreślał Hux-
ley, ma charakter często przypadkowy, jest posłuszna jakimś losowo zacho-
dzącym zdarzeniom: wpływają na nią — zarówno w dziedzinie kosmogonii,
jak ewolucji naturalnej — katastrofy na planetarną bądź gwiazdową czy ga-
laktyczną skalę i szereg innych losowych czynników. Ewolucję społeczeństw
z kolei warunkuje tak ogromna ilość zmiennych parametrów, że nie sposób
wyznaczyć jakichś stale obowiązujących reguł pozwalających opisywać ją
jako ciąg zdarzeń wypełniających sensowny plan. A przecież wszystkie te
rodzaje ewolucji wpisywane były w dziejach w modele fabularne: począw-
szy od niezliczonych mitów kosmogonicznych aż po wizje historii jako re-
alizacji jakiejś Zasady — czy to w wersji nadawanej dziejom przez starożyt-
nych (np. w Metamorfozach Owidiusza), czy potem przez filozofów chrze-
ścijańskich, wreszcie przez Vica, Hegla, Marksa i ich mnogich naśladowców.

Nie podejmuję tu tego ogromnego tematu, zamiar mój jest znacznie
skromniejszy: chciałbym mianowicie przyjrzeć się roli, jaką modele fabular-
ne pełnią w Lemowych wizjach ewolucji. Zbadajmy je wpierw in statu na-
scendi, w latach początków literackiej kariery pisarza. Zarówno w Astronau-
tach, jak w Obłoku Magellana przyszłe dzieje ludzkości opisuje autor jako
konsekwentnie przemierzaną drogę ku naukowemu i społecznemu zarazem
postępowi. Oznacza to nie tylko potęgowanie się możliwości technicznych
cywilizacji i społecznej sprawiedliwości, ale też zwycięstwo powszechnie
obowiązującej racjonalności jako motoru i zasady ludzkich postępowań.
Obowiązująca w latach stalinowskich w oficjalnie aprobowanych progno-
zach ewolucja dziejów społecznych w kierunku komunizmu oznacza więc

2 J. Jarzębski, Naturalne, sztuczne i dziura w Kosmosie, w: tegoż, Wszech-
świat Lema, Kraków 2003.
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u Lema tyle, co stopniowe odsiewanie z zachowań ludzkich wszystkiego,
co sprzeczne z ideą Rozumu, to znaczy — uwikłane w mity, przesądy, wie-
rzenia religijne, konflikty na tle ekonomicznym, walkę o władzę itd. Przykła-
dem może być wczesna Podróż dwudziesta druga z Dzienników gwiazdo-
wych, gdzie głęboko wierzący księża lub zakonnicy, pod samym tylko wpły-
wem uroków naukowej wiedzy, porzucają gromadnie religię i oddają się dzia-
łalności poznawczej bądź praktycznej. Owa racjonalność działań w dziedzi-
nie nauki czy technologii musi iść w parze z równością i sprawiedliwością
w dziedzinie porządków społecznych: inaczej cywilizacja popada prędzej czy
później w szaleństwo imperializmu i kończy — jak Wenusjanie w Astronau-
tach — powszechną zagładą. Pierwsza — dość naiwna, przyznajmy — fa-
buła „ewolucyjna”, jaką Lem opowiada w swoich książkach, jest zatem hi-
storią o ludzkości przechodzącej drogę od przesądów ku światłu (Rozumo-
wi). W klasycznej, sowieckiej wersji tej fabuły ludzie są istotami wykołysa-
nymi w kolebce zasadniczo przychylnej im przyrody; w kolejnych etapach
swego rozwoju coraz lepiej poznają zasady rządzące ich środowiskiem, aż
w końcu uczą się owo środowisko rozumnie przekształcać, skutecznie —
pod kierunkiem Partii — naprawiając niedoskonałości natury. Istotnych róż-
nic pomiędzy tą wizją ewolucji a pierwotnymi propozycjami Lema na pozór
nie było, marksistom więc pomysły pisarza zdawały się satysfakcjonujące,
choć prędko rozmaite herezje zaczęły przedostawać się tylnymi drzwiami do
fabuł ewolucyjnych Lema. Tak było przede wszystkim w Dziennikach gwiaz-
dowych, w których bardzo szybko pojawiło się — jako zagrożenie dla ro-
zumnego porządku — szaleństwo czy aberracja niby to rozumnej władzy,
dążącej z takich czy innych powodów do absolutyzacji jakiejś jednej zasa-
dy, narzucenia społeczeństwu praw sprzecznych z naturą istot, które społe-
czeństwo tworzą. Tak było w Podróży dwudziestej czwartej z upowszech-
nianiem Absolutnego Porządku, negującego wszelkie życie jako nieuniknio-
ny bałagan, tak w Podróży trzynastej, w której władca odległej planety —
niczym jakiś kosmiczny Łysienko — nakazał swoim poddanym przyzwycza-
jać się do życia w wodzie, tak wreszcie w Podróży jedenastej, w której nie-
dola ludzi, zmuszonych udawać roboty, spowodowana została przez nad-
użycia biurokracji kierującej wywiadem.

Przykłady wydają się dość różnorodne, opisywane rzeczywistości coś
jednak łączy, łączy je mianowicie obecność konceptu, intelektualnej sztucz-
ki, w myśl której świat ma się poddać takiemu bądź innemu wymyślonemu
porządkowi. Lem z reguły pokazuje takie koncepty jako źródło zła, destruk-
cji, wykolejenia sensu. Nie na tym więc rzecz polega, by świat słuchał Ro-
zumu, ale także — by Rozum chciał słuchać świata, nie popadał w samo-
uwielbienie. Dość oczywista jest ta przestroga w kontekście ówczesnej po-
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lityki i borykania się z demonem stalinizmu (szczególnie Podróż trzynasta
ma charakter oczywistej dla odbiorców z tamtych lat satyry politycznej).
Ale w tym samym czasie problem Rozumu wcielonego w dzieje komplikuje
się u Lema niepomiernie i wykracza poza dotychczasowe rozwiązania — czy
to apologetyczne, czy to krytyczne wobec realizowanych w Polsce ustrojo-
wych przemian.

Komplikacja przychodzi najpierw od strony ewolucji naturalnej. Traktu-
je o niej po części Eden — pierwsza popaździernikowa powieść Lema. Eden
czytany był w tamtych czasach, zgodnie z konwencją epoki, jako powieść
„orwellowska”, tzn. opisująca społeczeństwo, w którym władza realizuje pa-
nowanie nad poddanymi drogą takiej kontroli nad językiem, by jej zbrodnie
nie miały szans przedostać się do świadomości obywateli. W ten sposób
władcy ukrywają przed Edeńczykami fiasko projektu genetycznej modyfi-
kacji mieszkańców planety i postępującą za nim okrutną eksterminację „nie-
udanych” mutantów.

Czytając tę powieść niedawno, po latach, odkryłem możliwość innego
rozumienia tekstu. Z lekturą odwołującą się do wzorców Roku 1984 Orwel-
la poczęła konkurować lektura mająca za zaplecze refleksję nad naturą i stop-
niem jej przychylności dla mieszkających w jej łonie istot. Jak wiemy z Wizji
lokalnej, Lem w przychylność kosmicznego środowiska dla jego mieszkań-
ców zasadniczo nie wierzy, skoro łatwiej w nim zawsze niszczyć niż two-
rzyć, dręczyć niż uszczęśliwić, zgubić niż ocalić, zabić niż ożywić3. Natura
jest zasadniczo nielojalna wobec jednostek — bardziej ceni sobie gatunki,
a w szczególnej estymie ma dobro genetycznego kodu, który w procesie
reprodukcji przechodzi z pokolenia na pokolenie, powiela się lub — rzadziej
— mutuje. To wszystko wiedzą doskonale czytelnicy Lemowego Golema
XIV, dość cynicznego podsumowania losu ludzkości, dokonanego przez sto-
kroć od człowieka mędrszy hiperkomputer, gadający całkiem po myśli piew-
cy „samolubnego genu”, Richarda Dawkinsa4. Natura tedy troszczy się o jed-
nostki tylko wówczas, gdy mogą być reproduktorami wartościowego mate-
riału genetycznego — o osobniki stare, zmutowane niekorzystnie lub z in-
nych względów niezdolne do zapłodnienia programowo nie dba.

Jeśli na planetarne społeczeństwo Edeńczyków spojrzymy — w zgodzie
z sugestiami autora — jako na oryginalną cywilizację, która swą technikę,
urządzenia i reguły społecznej gry oparła na wzorcach płynących z biologii,

3 Por. S. Lem, Wizja lokalna, Kraków 1998, s. 136-137. Autor w rozmowach
ze mną kilkakrotnie podkreślał, że identyfikuje się z tezami wyrażonymi w po-
wieści przez encjańskiego mędrca.

4 Por. R. Dawkins, Samolubny gen, przeł. M. Skoneczny, Warszawa 1996.



59POSTSCRIPTUM 2006 · 1 (51)

to zachodząca w jej łonie masakra nieudanych mutantów stanie się tylko
jedną z wielu manifestacji bliskiej prawom natury pogardy dla losu takich
jednostek, które w wielkiej grze o przekazanie i rozwój genetycznego kodu
nie mogą brać udziału. Okrucieństwo eksterminacji, za które we wcześniej-
szych interpretacjach powieści miał być odpowiedzialny totalitarny reżim
Edenu, teraz staje się skutkiem immanentnych cech natury jako takiej, a prze-
to jednym z akcydentalnych składników zbiorowego losu. Porządki na pla-
necie nie tyle więc do Orwella odsyłają, co raczej do Darwina, a przez niego
także do Marksa. Nie można zarzucić im „nierozumności” — raczej podle-
głość innego typu bezlitosnej racjonalności, którą ludzki umysł odrzuca.

Eden wprowadza swoisty niepokój w problematykę ewolucji u Lema.
Przedtem widzieliśmy ją wpisaną w uniwersalną fabułę kreślącą równolegle
i niesprzecznie — dzieje ewolucji natury i dzieje potęgowania się Rozumu.
Zdawała się ona korespondować ściśle z ideą ulepszenia: potęgujący się
Rozum, to przecie Rozum, który wciąż więcej poznaje, jest zatem zdolny do
sprawniejszego opanowania natury. Pod jego kuratelą złożone układy (or-
ganizmy, społeczeństwa) stają się coraz bardziej złożone, ale też coraz le-
piej, racjonalniej urządzone i przeto sprzyjające jednostkom. Ten model sta-
je pod znakiem zapytania w momencie, gdy pisarz odkrywa obojętność, a mo-
że i nieprzychylność natury wobec jednostek. Niepokój wynika również z mo-
rału powieści: w finale kosmonauci, którzy próbowali wpierw siłą bronić
„nieudanych” Edeńczyków przed masakrą, rezygnują z interwencji i odla-
tują. Jest to akt tolerancji wobec odmienności planetarnego porządku, ale
także — ustępstwo w obliczu odkrycia, że nie ma jednej, kanonicznej drogi
rozwoju „ku Rozumowi”, jaką kroczyć miałyby wszystkie społeczności. Tym
samym jednolitość ewolucyjnej „fabuły” ulega zakwestionowaniu.

W kolejnych utworach Lema coraz większą rolę odgrywa krytyka rozu-
mu jako narzędzia kształtującego optymalnie człowieka i jego środowisko.
Wątek ów wpierw, jak się rzekło, podporządkowany celom doraźnej satyry
politycznej, usamodzielnia się wyraźnie w mnogich tekstach zawartych głów-
nie w Cyberiadzie. Bohaterami tego cyklu są sławni Konstruktorzy, a więc
postacie działające z zasady racjonalnie. Oni to wielokrotnie będą sami lub
za pośrednictwem innych bohaterów próbowali stworzyć społeczeństwo
szczęśliwe. Tu szczególnie załamuje się idea rozumnej melioracji: w opowia-
daniach takich, jak Kobyszczę czy Altruizyna, gdzie wszelkie próby ulep-
szania kondycji społeczeństw na drodze jakichś przemyślnych manipulacji
prowadzą zawsze do klęski. I nic dziwnego: konstruktorzy, chcąc naprawić
całe społeczeństwo, zabierają się do ulepszania składających się nań oby-
wateli, tak jakby wszczepiona im poczciwość lub altruizm mogły się w spo-
łecznych działaniach po prostu kumulować, dając w wyniku szczęście całej
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populacji. Model fabuły ewolucyjnej z upływem lat zatem komplikuje się
u Lema. Zaspokojenie materialnych potrzeb i zapewnienie sprawiedliwości
społecznej jako punkt dojścia ewolucji społecznej przestaje pisarza zado-
walać. Pojawiają się w jego utworach fabuły mierzące dalej — ku jakimś bar-
dzo odległym rozwiązaniom, a wraz z nimi narastają problemy, których wcze-
śniej w jego twórczości nie było. Przede wszystkim rozszerza się spektrum
analizy: pisząc o ewolucji na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesią-
tych, Lem włącza w jej obręb zarówno procesy kosmologiczne, jak rozwój
przyrody ożywionej i dzieje ludzkiej kultury. Tworzą one swoistą całość
i podlegają porównywalnym regułom. Pojawia się wówczas, szczególnie
w głośnym eseju Summa technologiae, pomysł związania wszystkich trzech
ewolucji w jeden proces, którego logika wygląda z grubsza tak: najpierw
ewoluuje kosmos i materia nieożywiona, tworząc środowisko, w którym może
rozwijać się życie. Ewolucja biologiczna prowadzi w kierunku powstania ro-
zumu jako funkcji życiowych procesów u istot wyżej zorganizowanych. Na-
stępnie ewoluuje sam rozum, który zdaje się być w ówczesnej eseistyce Le-
ma tworem niejako samoistnym, który udoskonala się najpierw jako instan-
cja pomocnicza w procesach przystosowania i walki o byt, potem zyskuje
niejaką autonomię, za sprawą ludzi przeniesiony zostaje w lepiej mu służące
środowisko maszyn — aż wreszcie uniezależnia się od człowieka, zdobywa
umiejętność samorozwoju i rośnie prawie w nieskończoność, używając jako
materialnego nośnika swych procesów najpierw coraz potężniejszych ma-
szyn, potem ich sieci — wreszcie materii całych galaktyk.

Oto najbardziej monumentalna z fabuł ewolucyjnych u Lema. Ma tylko
jedną wadę: zbyt małą rolę przypisuje człowiekowi, który na pewnym etapie
musi się wycofać z pierwszej linii przemian, stać się nieledwie reliktem bez
widoków na (ewolucyjną) przyszłość. Pojmujemy już, dlaczego Rozum nie-
koniecznie istotom żyjącym służy: po prostu wobec człowieka zachowuje
się on równie samolubnie, jak sławetny gen Dawkinsa — wykorzystuje go
mianowicie jako przejściowy wehikuł dla swoich przemian, o jego los indy-
widualny niewiele dbając. Nie pozwala to w istocie oceniać Rozumu z punktu
widzenia „skuteczności” zastosowań, nie chodzi mu przecie o zaspokajanie
ludzkich (czy jakichkolwiek innych) potrzeb, ale o dalszy nieskrępowany
wzrost. W tej fabule Rozum na wyższych, tzn. ponadludzkich etapach roz-
woju nie podlega jakościowym kwalifikacjom, bo też i trochę brak po temu
mechanizmów weryfikujących. Jest wprawdzie Lem autorem prześlicznej opo-
wieści o głupiej maszynie cyfrowej5, spisał też wynurzenia gigantycznego
mózgu, wypełniającego metaliczny księżyc zamieszkałej przez rozumną rasę

5 S. Lem, Maszyna Trurla, w: tenże, Cyberiada, Kraków 2001.
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planety, uszkodzonego jednak przez wielki meteoryt i przez to rojącego sobie,
że jest „bogiem”6, myślącej głupio galaktyki nie poważył się wszelako za-
projektować. Drugą wadą tak opisanej fabuły jest to, że komuś patrzącemu
na nią z dystansu musi się wydać mało sensowna. No bo i po cóż Rozumo-
wi ekspansja po krańce kosmosu? Po to, by świat cały zyskał samowiedzę?
A następnie poddał się i tak konsekwencjom „śmierci cieplnej” czy innym
jakimś wersjom finalnej Apokalipsy7? Stanowczo, z problematyką tego ro-
dzaju lepiej radzi sobie całkiem tradycyjna teologia — i choć Rozum Lemo-
wy nieco Boga przypomina, a w każdym razie go zastępuje, to z pytaniami
eschatologicznymi nie umie się uporać — stąd, jak już pisałem, tendencja
autora, aby konstruować światy wyposażone w rodzaj pępowiny czy bra-
my łączącej je z — rozumianą w fizycznym i zdecydowanie świeckim sensie
— transcendencją8. Pozwala to przynajmniej przerzucać pytania eschatolo-
giczne w zaświaty — bez obowiązku odpowiadania na nie w obrębie zna-
nego nam kosmosu.

Przyjrzyjmy się zatem fabułom ewolucyjnym skrojonym na skromniejszą
skalę. Jest ich u Lema bardzo wiele, ponieważ większość historii opowie-
dzianych w jego utworach ma za tło i punkt odniesienia jakiś proces ewo-
lucyjny. Na pytanie, w jaką stronę idzie (pójdzie) cywilizacja, próbuje się
odpowiadać w Powrocie z gwiazd, Solaris, Śledztwie, Pamiętniku znale-
zionym w wannie, „Niezwyciężonym”, Głosie Pana, Kongresie futurolo-
gicznym, Katarze, Wizji lokalnej, Pokoju na Ziemi, Fiasku, w licznych opo-
wiadaniach z Dzienników gwiazdowych, Opowieści o pilocie Pirxie i Cy-
beriady, także w fikcyjnych recenzjach i wstępach z Doskonałej próżni i Wiel-
kości urojonej. I nic dziwnego: fabuły Lema rozgrywają się w rzeczywisto-
ści dynamicznej, zmieniającej się, wymagającej też zmian w sferze myślenia
i działania od zamieszkujących ją mieszkańców. Modeli fabuły ewolucyjnej
jest w tych utworach kilka i można je połączyć z kilkoma typami poznaw-
czych eksperymentów, jakie w swoich książkach projektuje autor.

Pierwszym z tych modeli jest historia o kontakcie z inną cywilizacją lub
jakąś zasadniczo obcą, nieludzką istotą (Eden, Solaris, „Niezwyciężony”,
Głos Pana, Wizja lokalna, Fiasko). Z pozoru brak tu motywu ewolucyjne-
go — w rzeczywistości odgrywa on sporą rolę. Kontakt z obcą cywilizacją

6 S. Lem, Pamiętnik, w: tenże, Zagadka. Opowiadania, Kraków 2003, s. 250-
274.

7 Jakiego typu będzie to koniec, trudno wyprorokować. Na razie wiemy po-
dobno, że nie ma powrotu do stanu skupienia materii z okresu Big Bangu, choć
i to — jak wszystko inne w tej kwestii — nie jest pewne.

8 Por. J. Jarzębski, Naturalne, sztuczne i dziura w Kosmosie, dz. cyt.
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jest bowiem możliwy tylko na pewnym etapie rozwoju („okno kontaktu”
z Fiaska). Odmienne cywilizacje przypominają więc kręcące się bąki, które
muszą spotkać się z sobą w taki sposób, aby istniejące w ich powierzch-
niach otwory wypadły naprzeciw siebie i umożliwiły przeskok informacji.
Cóż jednak w istocie możemy o sobie przekazać? Jak wiadomo, Lem niezwy-
kle sceptycznie traktuje szanse porozumienia w kosmicznej skali, o czym
wiedzą najlepiej czytelnicy Solaris czy Fiaska. Przekaz informacji jest naj-
częściej pozorem, kosmonauci spoglądają na Innego siłą rzeczy jak na fe-
nomen porównywalny z ich doświadczeniami, uczłowieczają więc Niezna-
ne, nadają mu własne rysy. Ale spotkanie z kosmitami zmusza ludzi przynaj-
mniej do opowiedzenia — im, sobie — własnej historii jako fabuły jakoś
tam sensownej i zorganizowanej. Zetknąwszy się z fenomenem Solaris,
Kelvin zmierza zaraz w kierunku biblioteki, w której zapozna się z historią
badań nad planetą przedstawioną tak, jakby to były dzieje ludzkiego po-
znania w ogóle, solaryści zresztą przeżywają swoje spotkania z „tworami F”
na wzór opowieści wykorzystujących różne literackie konwencje. Kosmo-
nauci z Fiaska bombardują obcą planetę filmowymi bajkami dla dzieci, cy-
wilizacja Encjan z Wizji lokalnej produkuje niezliczone teksty będące
(sprzecznymi wzajem) fabularyzacjami własnej historii. Jeszcze jaskrawiej
widać to w Bajkach robotów, gdzie rozumne roboty swoje relacje z ludźmi
muszą zawsze ujmować w kształt budzącej grozę przypowieści, w której
szafuje się ocenami moralnymi, ferowanymi w perspektywie zdecydowanie
eschatologicznej (tak jak to jest w Białej śmierci, gdzie przyrodzona ludz-
kiej naturze złośliwość powoduje zagładę cywilizacji robotów). We wszyst-
kich tych przypadkach spotkanie z Innymi, choćby nie prowadziło do żad-
nej wymiany informacji, jest zawsze wydarzeniem w aspekcie ewolucji klu-
czowym, doprowadza do punktu kulminacyjnego, w którym dochodzi do
podsumowania dotychczasowych dziejów, samorozpoznania, ustalenia przez
cywilizację jej miejsca w kosmosie i określenia dalszych perspektyw —
choćby miało to być bolesne i niezgodne z wcześniejszymi aspiracjami roz-
poznanie własnych ograniczeń.

Drugi model fabuły ewolucyjnej wiąże się z historią poznania i techno-
logicznego opanowywania świata. Ten jest najciekawszy, bo prowadzi za-
wsze do konfrontacji z dość powszechnym przekonaniem o nieograniczo-
nym charakterze naukowego poznania i technologicznego rozwoju. U Lema
jednak sprawa zawsze się komplikuje: nieograniczony rozwój napotyka u nie-
go na przeszkodę, którą jest po prostu wyczerpanie wszelkich odkryć i wszel-
kich możliwych umiejętności. Powstaje w wyniku społeczeństwo Eneferców
(od Najwyższej Fazy Rozwoju z Altruizyny) bądź istot z Podróży dwudzie-
stej pierwszej z Dzienników gwiazdowych, które nie znają żadnych ograni-
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czeń inżynierskiej sprawności. W obydwu wypadkach wszechmoc inży-
nierską modeluje Lem jako stan wyczerpania pragnień, prowadzący do gro-
teskowej indolencji i nieróbstwa, a zatem dążenie do finałowej stacji tech-
nologicznej ewolucji niczego dobrego nie obiecuje. Podobne, choć wyra-
żone poważniej refleksje, pojawią się w Wizji lokalnej.

Nieco inaczej z poznaniem. Tu granice rozwoju — jeśli się pojawiają —
mają inny charakter. O takie granice potykają się bohaterowie Śledztwa i Ka-
taru, którzy znaleźć muszą rozwiązanie kryminalnej zagadki w świecie tak
przepełnionym zdarzeniami i korelacjami, że rozsupłanie ich węzła z pomocą
klasycznych metod dedukcji nie daje się pomyśleć. To nie jest, jak by moż-
na sądzić, próba ustawienia przed poznaniem jakiejś nieprzekraczalnej ba-
riery. Ostatecznie można wyobrazić sobie komputer o gigantycznej mocy,
który jakoś by sobie poradził z natłokiem informacji. Lemowi chodzi raczej
o kryzys pewnego typu fabuły o charakterze sensacyjnym czy przygodo-
wym, w której bohater rozwiązuje zagadki, łącząc analityczny umysł z oso-
bistą dzielnością, pomagającą mu wytyczyć sobie drogę przez labirynt zda-
rzeń-danych i odkryć prawdę. Miejsce po takiej prywatnej przygodzie po-
znawczej zajmuje moloch statystyki, która nie śledzi już pojedynczych zda-
rzeń i ich związków, ale bada prawdopodobieństwo, z jakim można ich ocze-
kiwać w danym czasie czy miejscu. Z tego punktu widzenia rozwiązanie za-
gadki w Katarze jest raczej ukłonem w stronę literatury — opiewającej przy-
padki niezwykłe i jednostkowe — niż jakimś wskazaniem drogi przed po-
szukiwaczami rozwiązań zagadek w przyszłości9.

Fabuła oparta na ewolucji poznania i technologii nie jest więc u Lema
historią zbyt optymistyczną. Obiecuje istotom obdarzonym rozumem albo
niezmierzoną potęgę — ale za cenę wyzbycia się gatunkowej tożsamości
(Enefercy i mieszkańcy planety odwiedzanej przez Tichego w Podróży dwu-
dziestej pierwszej nie są już „sobą”, bo wszechmoc ofiarowuje im możność
nieskończonego samoprzekształcania, z której oczywiście korzystają10) albo
stawia je przed zadaniami, którym podołać nie będą w stanie, staną się więc
w wielkim pochodzie poznania zbędne. Pozostaje im używać technologii

9 Por. J. Jarzębski, Chaos, ład i literatura, posłowie do: S. Lem, Katar, Kra-
ków 1998, s. 172; P. Czapliński, Śmierć chaotyczna: „Katar” Stanisława Lema,
w: Mikrologi ze śmiercią. Motywy tanatyczne we współczesnej literaturze polskiej,
Poznań, Biblioteka Literacka „Poznańskich Studiów Polonistycznych” 2001, s. 156-
158.

10 Problemowi autoewolucji u Lema poświęcona jest w dużej mierze niezmier-
nie interesująca i dociekliwa rozprawa doktorska Pawła Majewskiego pt. Utopia
technologiczna Stanisława Lema, która powstała na Uniwersytecie Warszawskim
pod kierunkiem prof. Andrzeja Mencwela.
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w miarę i raczej w celu samoograniczania się, niż otwierania przed jednost-
kami przestrzeni całkowitej wolności. Taką historią cywilizacji, która — na
dwa krańcowo różne sposoby — ograniczyła swobodę mieszkających w jej
obrębie istot, jest Wizja lokalna — z jej dwoma na pozór diametralnie róż-
nymi systemami politycznymi. Obydwa jednak — zarówno totalitaryzm kur-
dlandzki, jak luzańska demokracja nakryta parasolem etykosfery — służą
w gruncie rzeczy zamknięciu w klatce takich lub innych restrykcji właściwej
tak ludziom, jak mieszkańcom Encji, dążności do przekraczania wszelkich gra-
nic na drodze do samozatraty.

W jednym z mniej znanych opowiadań, Formule Lymphatera, kreśli Lem
najprostszy chyba scenariusz lękowy ewolucji poznania i technologii. Bo-
hater opowieści natrafia w swych badaniach nad sztuczną inteligencją na
formułę pozwalającą skonstruować z biologicznych składników superkom-
puter, który swymi zdolnościami twórczymi nieskończenie przerasta czło-
wieka. Konstruuje ów supermózg, ale kontakt z nim uświadamia mu z całą
ostrością, że od tej chwili ludzkość jako podmiot dziejów postępu stanie
się zbędna. Przerażony — niszczy swoje dzieło i przeistacza się w kloszar-
da, ze śmiertelnym lękiem czekającego, aż ktoś znowu odnajdzie drogę do
fatalnej formuły.

Koszmar w tym opowiadaniu polega na tym, że formuła likwidująca
szczytne posłannictwo ludzkości przedstawiona została jako coś, co już nie-
jako „istnieje” i tylko czeka na ponowne odkrycie. Co więcej, jej możliwość
kryje się w naturze, jest jakby utajoną potencją powstania nowego gatun-
ku, który przyroda może w każdym momencie wprowadzić do gry. Człowiek,
jako „uczeń czarnoksiężnika”, byłby wtedy nieświadomym wykonawcą sce-
nariusza dalszej ewolucji biologicznej, który ukrywa w sobie nie dbająca
szczególnie o ludzkość natura. Jest jeszcze inny — równie lękowy — sce-
nariusz dalszego rozwoju człowieka: ten z Kongresu futurologicznego. Tam
ludzkość, rozmnażając się bez umiaru i niszcząc zasoby Ziemi, zachowa się
jak pierwsza lepsza bezrozumna populacja stworzeń, którą bezlitosne prawa
natury skażą niebawem na zagładę. Ludzkość tym się jednak różni od swych
zwierzęcych pobratymców, że swą dramatyczną sytuację zechce zamasko-
wać, przykryć ją niejako chemiczną, halucynowaną złudą, w ramach której
realizować się będzie inny — hedonistyczny wariant ewolucyjnej fabuły,
podług którego postęp i wszechstronne sukcesy człowieka nie mają żad-
nych ograniczeń.

Jakiż jest więc pogląd Lema na ewolucję? Wydaje się, iż ma on do niej
stosunek głęboko ambiwalentny. W jego intelektualnej formacji znać jesz-
cze ślady dziewiętnastowiecznych poglądów na powszechny postęp, który
miał być powszechną cechą całej przyrody i całej ludzkiej kultury, a który



65POSTSCRIPTUM 2006 · 1 (51)

czciciele nauki wartościowali jednoznacznie pozytywnie. Lem dojrzały za-
uważa wiele czynników, które zmuszają do pewnej rezerwy wobec ewolucji.
Jest ona procesem, który — jak powiada superkomputer Golem XIV — nie
zawsze prowadzi od rozwiązań technologicznie gorszych do lepszych, nie
dba o losy jednostek, a nawet całych gatunków, dopuszcza kosmiczne ka-
tastrofy i hekatomby, hoduje w sobie Rozum, który jednakowoż zbyt czę-
sto zbacza ze ścieżki racjonalności w kierunku najdzikszych aberracji. Jest
więc ewolucja panią dość okrutną i darmo czekać od niej względów dla świata
i życia, którym kieruje11.

Co gorsza: ewolucja z punktu widzenia człowieka właściwie nie pozwala
się ogarnąć rozumem i pojąć jako proces sensowny. Dlatego nie umiemy
inaczej poradzić sobie z nią, jak tylko — nakładając na nią ludzkie, quasi-
sensowne fabuły, choć tego właśnie — z punktu widzenia rygorów „po-
rządnej nauki” — robić nam nie wolno, nadajemy bowiem w taki sposób
temu, co naturalne, spontaniczne, kierowane przypadkiem, charakter proce-
su teleologicznego. Ewolucję musimy sobie za każdym razem opowiedzieć,
włączyć w ludzką historię, przymierzyć do czegoś, co znamy. Lem robi to
czasami — innym razem odsłania bezlitośnie to, co jest niepochwytną dla
racjonalizacji tajemniczością istnienia. Stąd obecność u Lema fabuł zamknię-
tych i otwartych, spuentowanych i pozostawionych bez wyraźnej konklu-
zji. Puentę posiadają przede wszystkim utwory wykorzystujące w ostenta-
cyjny sposób literacką konwencję — takie jak opowiadania z Cyberiady
czy Dzienników gwiazdowych (poza Podróżą dwudziestą pierwszą), Eden,
„Niezwyciężony”, Powrót z gwiazd. Z kolei bardziej otwartą kompozycję
prezentują Solaris, Głos Pana, Wizja lokalna, Fiasko, które kończą się bez
zdecydowanej poznawczej czy fabularnej konkluzji. Konkluzja tych pierw-
szych utworów ma w większości przypadków charakter moralny: moralność
to prawdziwie ludzki wkład w dzieje świata, pozwalający immoralizm darwi-
nowskiego modelu obdarzyć rysem człowieczeństwa, konstrukcyjnym sen-
sem, zamknąć wyrazistą puentą. Niekonkluzywność utworów z drugiej gru-
py jest wyzwaniem dla rozumu, który musi borykać się z nieludzkością ko-
smosu i nieludzkością ewolucyjnych procesów. Nie dają się one ująć w fa-
bularną formułę — stąd częste rozczarowania czytelników, chcących za
wszelką cenę dowiedzieć się, jak było „naprawdę” z oceanem Solaris, z „li-
stem z gwiazd”, z dziejami Kurdlandii i Luzanii, z niepoznaną do końca cy-
wilizacją Kwinty. Pokazując tę niekonkluzywność wysiłków poznawczych
swoich bohaterów, Lem pokazuje w istocie ograniczenie nie tyle poznania

11 Bardzo interesujące rozważania poświęcone temu tematowi zawiera szkic
Lema Biologia i wartości, zamieszczony w Dialogach, Kraków 2001.
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w ogóle, ile poznania ludzkiego. W świetle tego, czego dowiadujemy się
u Lema gdzie indziej o poznaniu bez granic i wszechpotężnej technologii,
to wyznaczenie ram człowiekowi wydaje się aktem rozsądku i obrony tego,
co umożliwia nam egzystencję, a zatem — aksjomatów kultury. Nie mają one
racjonalnego charakteru, powiada Lem, ale mimo to nie można sobie bez
nich wyobrazić istnienia społeczeństw12. Może więc nieludzką z zasady hi-
storię ewolucji (przeszłej i przyszłej) tylko językiem kultury (a więc literatu-
ry) da się opowiedzieć. Jeśli tak wszelako, to ewolucja jako nieskończony
ciąg zmian o charakterze pozytywnym i „postępowym” nie daje się pomy-
śleć — tak jak fabuła bez zakończenia i nieskończony postęp w kulturze
(Lem mówi o tym dobitnie w rozdziale Granice wzrostu kultury z Filozofii
przypadku13). Ewolucja odbita w literaturze jest więc albo historią o zakoń-
czeniu ironicznym (Rozum wciela się w cały kosmos, Enefercy zyskują
wszechmoc i dlatego nic im się nie chce), albo apokaliptycznym, albo wresz-
cie brak jej wyraźnego zakończenia: fabularność odmawia tym samym współ-

pracy z ewolucją, zamykając dzieło pytajnikiem zamiast kropki.

Prof. dr hab. Jerzy Jarzębski pracuje w Katedrze Historii Literatury Pol-
skiej XX wieku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie.

12 Por. na ten temat: S. Lem, Etyka technologii i technologia etyki, w: tenże,
Dialogi, dz. cyt.

13 S. Lem, Filozofia przypadku. Literatura w świetle empirii, Kraków 2002,
s. 297-369.
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Andrzej Stoff

Dialog interpretacyjny na temat Powrotu z gwiazd

I. Przedmiot zainteresowania

Autor: Stanisław Lem. Tytuł: Powrót z gwiazd. Gatunek: powieść fanta-
stycznonaukowa. Odmiana gatunkowa: przyszłościowa wizja społeczna.
Czas powstania: Zakopane-Kraków 1960. Rok wydania: 1961. Wydawnic-
two: Czytelnik, seria „z jamnikiem”. Kilkakrotnie wznawiana.

Powrót z gwiazd Lem pisał już jako autor niesłusznie zapomnianego Czło-
wieka z Marsa, słusznie zapomnianych opowiadań antyimperialistycznych,
nadal wydawanych, również w licznych tłumaczeniach, fantastyczno-socre-
alistycznych Astronautów i Obłoku Magellana, Szpitala Przemienienia —
powieści, która miała być jego debiutem, ale nim nie została — dopełnione-
go na zamówienie wydawnictwa dla zrównoważenia „pesymistycznej wy-
mowy” do formy trylogii Czas nieutracony, części przygód Ijona Tichego
w Dziennikach gwiazdowych, uznawanych za groteskowy nurt jego pisar-
stwa, powieści Eden — najwcześniejszej realizacji fantastyki serio, pierw-
szego fabularyzowanego wykładu filozofii przypadku, czyli Śledztwa, a także
Dialogów, w których w formie eseistycznej pisarz zarysował podstawy swo-
jego światopoglądu.

W biografii artystycznej Lema był to rok szczególny. Równocześnie z Po-
wrotem z gwiazd pojawił się wtedy kłopotliwy dla interpretatorów, jak mia-
ło się okazać, Pamiętnik znaleziony w wannie, zapowiadająca nurt fanta-
styki baśniowej Księga robotów, a przede wszystkim powieść Solaris —
obecnie przez wielu uważana za najwybitniejsze dzieło pisarza, a nawet za
najlepszą powieść światowej science fiction. Obfitość tak różnych publika-
cji (sam moment ich ukazania się, zwłaszcza w ówczesnych warunkach wy-
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dawniczych, to w znacznej mierze okoliczność przypadkowa) jest zewnętrz-
nym przejawem zmian w pisarstwie Lema: ostatecznego uwolnienia się od
ograniczeń początków twórczości, świadectwem zdobycia pewności siebie
jako autora — zwłaszcza poprzez wypróbowanie rozmaitych rozwiązań for-
malnych (także w latach poprzednich: Eden i Śledztwo, 1959) i w zasadzie
finalnego już ukształtowania kanonu tematów i konwencji decydujących
o antologicznym charakterze jego dorobku1.

Nowa powieść najwidoczniej była zaskoczeniem także dla wydawcy, sko-
ro Czytelnik włączył ją do serii „z jamnikiem”, przeznaczonej dla opowieści
sensacyjnych, detektywistycznych. W sposób nietypowy dla dotychcza-
sowej twórczości pisarz przedstawiał obraz ziemskiego społeczeństwa przy-
szłości: był to ton całkiem odmienny od socjalnych utopii Astronautów i Ob-
łoku Magellana, których akcja, choć działa się w przeważającej części w ko-
smosie, to jednak za tło miała oficjalną „marksistowską teorię rozwoju spo-
łecznego”. Powrót z gwiazd zachowywał schemat konstrukcyjny utopii, nad-
budowywał nad nim atrakcyjną akcję, ale nie zasadzał się po prostu na wy-
mianie filozofii społecznej, a w sposobie wydobywania negatywnych cech
bliższy był duchowi antyutopii, choć nie miał jej typowych wyznaczników.
Reakcja krytyki była bardziej niż skromna: Polska bibliografia literacka
nie odnotowuje żadnej recenzji ani w roku publikacji, ani później, aż do dru-
giego wydania powieści w roku 1968, kiedy to rejestruje cztery świadectwa
odbioru, choć tylko jedną recenzję w piśmie kulturalnym2. Można ten fakt
odczytywać jako przejaw zlekceważenia przez krytykę powieści, prezentują-
cej się jako zbyt łatwa na tle dotychczasowych dokonań Lema, ale także
jako skutek „nadmiaru” książek tego autora, wydanych owego roku. Brak
zdecydowanych głosów krytyki literackiej w momencie pojawienia się Po-
wrotu z gwiazd, jakichś istotnych propozycji interpretacji powieści, zawa-
żył na późniejszej jej obecności w obrazie pisarstwa Lema w świadomości

1 Pojęciem antologiczności w charakterystyce pisarstwa Lema po raz pierw-
szy posłużyłem się w: A. Stoff, Powieści fantastyczno-naukowe Stanisława Lema,
Warszawa 1983, s. 176. Tezę tę, już z perspektywy zamknięcia twórczości tego
pisarza, podtrzymuję nadal.

2 J. Wilhelmi, „Powrót z gwiazd”, „Kultura” 1968, nr 28, s. 3. Warto odnoto-
wać to wczesne odczytanie jako reprezentatywny wyraz ówczesnych możliwości
interpretacyjnych. Wilhelmi uznaje, że powieść Lema to „ocena cywilizacyjnego
postępu”, „książka o nieprzystosowaniu” i odpowiedzialności za czyny, a jej wy-
mowę streszcza następująco: „sympatia autora, a także i moja, nie jest wcale po
stronie cywilizacyjnego postępu i totalnego bezpieczeństwa jednostki”. Jak rozu-
mieć taką deklarację w tamtym czasie, to już sprawa dla kogoś, kto szczegółowo
chciałby się zająć recepcją pisarstwa Lema.
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badaczy i czytelników — jak pozwalają sądzić nieliczne świadectwa odbio-
ru — marginesowej.

II. Głos zabiera Autor

Opracowując w Fantastyce i futurologii swój pogląd na literaturę fan-
tastycznonaukową, Lem nie tylko teoretyzował, nie tylko bezlitośnie anali-
zował prawdopodobieństwo różnych pomysłów przybranych przez pisarzy,
głównie amerykańskich, w formę powieści czy opowiadań, ale także włączał
do wywodów w charakterze przykładów bądź argumentów omówienia wła-
snych utworów. A potrafił być wobec nich równie bezlitosny, jak wobec
utworów cudzych. Wyjątkowo obszerna autoanaliza Powrotu z gwiazd jest
tu jednak nie tylko przykładem interesującego pisarza zjawiska teoretycz-
noliterackiego, ale i, a może nawet przede wszystkim, zaspokojeniem psy-
chicznej potrzeby komentarza, którego w wypadku tej powieści zabrakło
w sposób wyjątkowo dotkliwy. Jest rozrachunkiem z własnymi intencjami,
zamiast głosów krytyki, która powinna była odpowiedzieć autorowi niejako
w imieniu czytelników, jak zrozumiana została książka.

Odwołanie do powieści pojawia się w rozdziale poświęconym „struktu-
rom kreacji artystycznej”, czyli technikom zapewniania prawdopodobieństwa
fantastycznonaukowym pomysłom3. W autorskim streszczeniu ideą powie-
ści jest przekonanie, że „cenne są wszystkie wykrywalne w człowieku jako-
ści i dlatego amputowanie uznanych za negatywne jest formą okaleczenia”4.
Podstawowy zarzut pisarza, adresowany do samego siebie, to „niedotrans-
formowanie” pomysłu betryzacji w konsekwencjach dla przedstawionego
świata:

Powieścią usiłowałem dowieść, że może być instrumentalnie sku-
teczny zabieg, który należy odrzucić dla ponadinstrumentalnych,
bo czysto kulturowych racji, czyli rzecz miała być dowodzeniem
tezy, że osiąganie instrumentalne celu kulturowego jest operacją nie-
bezpieczną. Lecz teza ta nie daje się właśnie dowieść podług przy-
jętych w Powrocie z gwiazd założeń (dotyczących samej specyfiki
betryzacji oraz jej skutków psychicznych i socjalnych)5.

Gotowa powieść nie podoba się Lemowi, ponieważ, jak słusznie zauwa-
ża, zła nigdy nie daje się usunąć tak prostymi środkami, jak wprowadzony

3 S. Lem, Fantastyka i futurologia, t. 1, Kraków 1973, s. 303-305.
4 Tamże, s. 303.
5 Tamże, s. 304.
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w powieści jako podstawa organizacji przyszłego świata wolnego od prze-
mocy zabieg betryzacji. Wyhamowanie agresji indywidualnej nie usuwa
automatycznie negatywnych skutków złych rozwiązań społecznych, ani tym
bardziej, nie jest w stanie zmienić ich automatycznie na lepsze. W wymiarze
jednostkowym pisarz krytycznie ocenia wykorzystanie mechanizmu lęku
(obywatele nowego świata po prostu boją się wszelkich przejawów demon-
stracji siły, a nawet samego kontaktu z osobnikiem niebetryzowanym); sy-
tuacja taka, według niego, musiałaby prędzej czy później doprowadzić do
szerzenia się na skalę nieprzewidywalnie wielką stanów depresyjnych, neu-
rotycznych. A już na komentarz ironiczny zasłużyły sobie jakości czysto li-
terackie: fabularność, a zwłaszcza wątek erotyczny. Lem pisze wprost, że
„problem został naddatkowo wywichnięty romansową historią pilota”6.

Obserwowany tu nadkrytycyzm można tłumaczyć nie tylko brakami in-
telektualnego opracowania pomysłu, niedostatkami „logiki transformacji”,
ale także, zawsze przecież przez tego autora deklarowaną, niechęcią do pro-
stego opowiadania historii i, widoczną od początku twórczości, tendencją
do nasycania utworów problemową dyskursywnością. Lema-czytelnika, ale
pamiętajmy o tym — także Lema-myśliciela, zdumieć musiał czysto literacki
rezultat pracy, bardzo tradycyjny kształt powieści, tylko pośrednio, a więc
w sposób podlegający czytelniczej dyskusji czy nawet swobodzie konkre-
tyzacyjnej, eksponujący zamierzoną przez autora problematykę. W przypad-
ku Powrotu z gwiazd literackość nieoczekiwanie wzięła górę nad eseistycz-
nością. Pisarzowi przydarzyło się więc to, czego teorię sam formułował
w Fantastyce i futurologii: konflikt „konsekwencji własnej” utworu i au-
torskich „dążeń lokalnych”, a więc ujawnienie przez powieść „początków
samoorganizacji”, ograniczających wszechmoc autora, zwłaszcza w zakre-
sie kształtowania postaci7. Z tym trudno było mu się pogodzić do tego stop-
nia, że skłonny był nawet deprecjonować rzeczywiste artystyczne wartości
utworu i wspominał wręcz o słabości autora, widocznej — jego zdaniem —
we współczuciu wobec bohatera (które można było wyrazić jedynie w od-
powiednim ukształtowaniu jego losu, a więc fabularnie).

Czytając autoanalizę Powrotu z gwiazd, pamiętać trzeba, że Lem nie re-
konstruuje sytuacji genezy własnej powieści, nie porządkuje czynników, któ-
re, jak to zapamiętał, wywołały pomysł utworu i zabiegów, za pomocą któ-

6 Tamże, s. 304.
7 Tamże, s. 63. Lem usamodzielnienie się bohaterów literackich uważał za zja-

wisko patologiczne, jednak wtrącona przy okazji uwaga na temat prawdopodo-
bieństwa czynu Zagłoby, jakim jest uratowanie Heleny, zdradza niedostatki Le-
mowej teorii literatury.
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rych obmyślał go i opracowywał, by stał się artystyczną całością, czyli nie
dostarcza świadectw charakterystycznych dla psychologii twórczości lite-
rackiej ani tym bardziej literackich anegdot. Jest to analiza dokonywana z ze-
wnątrz, w sposób czysto przedmiotowy, zgodnie z celem, jakim jest określe-
nie stopnia prawdopodobieństwa tego, co w powieści przedstawione. A tak-
że, warto o tym pamiętać, z możliwością popełnienia błędu, jako że przed-
miotem uwag nie są sprawy wiadome wyłącznie pisarzowi jako twórcy dzie-
ła, bo dotyczące okoliczności jego powstania, lecz poetyka i semantyka po-
wieści, w zakresie których uprawnienia autora niczym się nie różnią od upra-
wnień czytelnika czy badacza (co Lem uznaje, o czym świadczą pojawiające
się w toku wywodów charakterystyczne zwroty w rodzaju: „jak wynika z tek-
stu powieści...”). Jedynym miernikiem skuteczności ich wykorzystania po-
zostają kompetencje analityczne i interpretacyjne, ujawnione w sposobie
postępowania. Istotność uwag Lema określa cel ich formułowania: włącze-
nie własnego utworu, a ściślej rzecz ujmując, jednego z kreujących jego świat
pomysłów, do dyskusji na temat prawdopodobieństwa konsekwencji wzglę-
dem wynikających z tego pomysłu założeń. Tak pomyślany cel jest zresztą
bardziej logiczny niż artystyczny — ten, charakterystyczny dla pisarza spo-
sób myślenia o literaturze nazwałem kiedyś „empirycznym stylem odbioru”8.

Analizując własny pomysł, Lem weryfikował podstawowe założenie kre-
acji fantastycznonaukowej jako przekształcania tego, co empiryczne:

im poziom kategorii naruszonej wyższy, tym bardziej całościowe
dla kreowanego świata, i zwykle też — tym bardziej interesujące
są skutki takiej kreacji, ponieważ już nie są czysto lokalną „dzi-
wacznością”, ale mają znaczenia sięgające granicy — ontologiczne-
go pułapu9.

Wychodząc od tak sformułowanej teorii, można jednak wskazać na nie-
prawomocność autorskiej krytyki powieści, ponieważ charakter zabiegu be-
tryzacji (biologiczne podstawy osobowości) i bezwyjątkowe jego zastoso-
wanie (przynajmniej w teorii) jest naruszeniem empirycznego status quo na
bardzo wysokim poziomie. A w takim wypadku, skutki zabiegu nie muszą
się mieścić wyłącznie w obszarze celu, co właśnie podlega prezentacji po-
przez cechy nowego świata, ale obejmować wręcz muszą sferę jego plano-
wania, sprawstwa i kontroli, a samo niewspominanie o tych aspektach spra-

8 A. Stoff, Stanisław Lem jako czytelnik własnych utworów, Acta Universitatis
Nicolai Copernici. Filologia Polska XXVIII, Toruń 1986, s. 85-87.

9 S. Lem, Fantastyka i futurologia, t. 1,  dz. cyt., s. 283.
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wy nie usuwa ich z logiki ludzkich działań — zwłaszcza działań na taką skalę,
jak założona przez Lema w Powrocie z gwiazd skala globalna. W zakresie
motywacji powieść pozostaje utworem realistycznym, a więc przez wska-
zaną lukę dostrzeżone być mogą treści wprost w niej nieobecne, potencjal-
ne tylko, jednak przez założone warunki w wysokim stopniu uprawdopo-
dobnione.

Swoją krytyczną ocenę Powrotu z gwiazd Lem podtrzymał w obu wer-
sjach rozmów, jakie z pisarzem przeprowadził Stanisław Bereś10. „W utwo-
rze, którego nie lubię...” — tak rozpoczął odpowiedź na pytanie rozmówcy,
który przypomniał autorowi surową ocenę powieści w Fantastyce i futuro-
logii. Ze sposobu odnoszenia się do utworu i treści uwag krytycznych wi-
dać, że Lemowi nie podoba się jego „niedorefleksyjnienie”, pozostawienie
zbyt dużej roli fabule: „Co prawda sam problem betryzacji uważam nadal za
sensowny, ale jego realizację zbytnio uprościłem”11. Pochodne wobec tej
diagnozy są sobie samemu czynione zarzuty sentymentalizmu („Autorowi
nie wolno robić bohaterom przyjemności dlatego, że im sprzyja”) i uprosz-
czonego przedstawienia postaci („krzepa bohaterów, papierowość bohater-
ki”). W pewnym sensie są to zarzuty kategorialnie sprzeczne: pierwszy z nich
jest krytyką „nadmiaru” literackości, drugi wypływa z troski o jakość wła-
śnie tego, co literackie. Obydwa są wynikiem „przymiarki” gotowego utwo-
ru do jakiegoś bliżej nieokreślonego idealnego przedstawienia wykoncypo-
wanego problemu. Rozmowom Beresia z Lemem zawdzięczamy natomiast
wiadomość, która dobrze ilustruje ambiwalentny stosunek pisarza do książ-
ki — wprost przez niego deklarowany, mianowicie wiadomość o napisaniu
wspólnie z Janem Józefem Szczepańskim dla Aleksandra Forda scenariusza
na podstawie Powrotu z gwiazd, który jednak nigdy nie doczekał się reali-
zacji12. Uwagi na temat powieści pozostały bez zmian w drugim wydaniu
rozmów Tako rzecze... Lem, choć w czasie dzielącym obydwa wydania sto-
sunek do niej pisarza miał się jednak zmienić, w jednej przynajmniej spra-
wie.

10 Stanisław Bereś, Rozmowy ze Stanisławem Lemem, Kraków 1987; Tako rze-
cze... Lem. Ze Stanisławem Lemem rozmawia Stanisław Bereś, Kraków 2002.

11 S. Bereś, dz. cyt., s. 51.
12 S. Bereś, dz. cyt., s. 141-142. Lem nie datuje faktu. Na podstawie informa-

cji prasowych można go usytuować w roku 1967 („Gazeta Pomorska” 1968, nr 9,
s. 5), co jednak kazałoby zakwestionować, podany przez pisarza jako jedyny po-
wód niepowstania filmu — sprawy finansowe.
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III. To, o czym się nie wspomina13

Powrót z gwiazd Lema czytałem wielokrotnie, nie licząc powrotów do
tej książki w poszukiwaniu rozstrzygnięć różnych spraw szczegółowych
i wsparcia zawodnej przecież pamięci. Kolejne lektury przynosiły trwające
czas jakiś wrażenie, że dobrze rozumiem, o co w tej powieści chodzi, jakie
jest jej myślowe przesłanie. Ale rychło pojawiło się zwątpienie: zawsze w koń-
cu czegoś mi brakowało, coś istotnego wymykało się rozpoznaniu i budziło
niepokój. Było to tym bardziej zastanawiające, że powieść nie jest skompli-
kowana ani w warstwie sensów, ani w swym kształcie formalnym. W prze-
ciwieństwie do innych utworów Lema wydaje się jednoznaczna.

Wrażenie to jest rezultatem niezwykle szczegółowego nakreślenia obra-
zu świata przyszłości. W żadnym innym utworze autor ten nie poświęcił tyle
uwagi i wysiłku rysowaniu wizji Ziemi i przyszłej cywilizacji, co w Powrocie
z gwiazd. Czytelnik otrzymuje obraz niezwykle barwny, plastyczny i prze-
konujący; jasno rysują się także zasady warunkujące obserwowany kształt
świata. Tajemniczość, zagadkowość, niezwykłość — te kategorie, które tak
mistrzowsko funkcjonowały w Edenie, „Niezwyciężonym”, Solaris, tu nie
obowiązują. Pozostaje wprawdzie obcość, ale nie ma ona wymiaru kosmicz-
nego, jak w powieściach o nieudanych próbach nawiązania kontaktu z ob-
coplanetarnymi cywilizacjami, tylko psychologiczny.

Powrót z gwiazd jest opowieścią o zagubieniu w nie swoim świecie,
o konfrontacji dwu koncepcji rzeczywistości, konfrontacji wymuszonej, nie-
odwołalnej, w której jednostka — reprezentująca jedną ze stron — zdana
jest wyłącznie na siebie. Dramatyzm tej samotności podkreśla wyjęcie całej
sytuacji z naturalnego biegu historii i przeniesienie człowieka w nie swój
czas, a więc i nie swój świat. Bohaterem powieści jest Hal Bregg, astronau-
ta, który wskutek relatywistycznych efektów czasowych powrócił z wypra-
wy do gwiazd jeszcze w pełni sił, by zastać Ziemię starszą o sto trzydzieści
lat. Rozziew między światem, jaki pamięta bohater (a który, jak można są-
dzić, poza znacznie bardziej zaawansowaną techniką astronautyczną niewiele
różnił się od tego, w którym my żyjemy), i światem, do którego powraca,
nie daje się jednak mierzyć wyłącznie kalendarzem. Między światem, który
go wydał a rzeczywistością, w którą będzie musiał wrosnąć, zerwane zosta-
ły wszelkie naturalne więzy. Podczas trwania wyprawy gwiazdowej rozwój

13 Poniższy fragment powstał jako samodzielny tekst do poświęconego fan-
tastyce numeru kwartalnika „Akcent” (1982, nr 3); następnie przedrukowany w:
A. Stoff, Lem i inni, Bydgoszcz 1990, s. 36-47.
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cywilizacji ziemskiej nie dokonywał się w sposób naturalny, ewolucyjnie —
jego kierunek został zmieniony w drodze obejmującego całą planetę ekspe-
rymentu.

Dla Bregga kontakt z wytęsknioną Ziemią zaczyna się przeraźliwą pustką
niewiedzy i dominującym poczuciem obcości i zagubienia. Ponad cywiliza-
cyjną przepaścią bohater będzie musiał przerzucić pomost zrozumienia i zgo-
dy na nową rzeczywistość. To dlatego Powrót z gwiazd staje się przede
wszystkim opowieścią o „poszukiwaniu utraconego czasu”. Jest to relacja
nie tylko z konfrontacji, ale także z poznawania i odzyskiwania Ziemi. Były
astronauta podejmuje trud zasypania przepaści i rekonstrukcji ogniw łączą-
cych dwa światy, w których dane mu było żyć. Czyniąc swego bohatera
również narratorem, Lem zyskał wyjątkowo dobrego i wiarygodnego prze-
wodnika dla czytelników. Równie, jak Bregg, zaskoczeni odmiennością świa-
ta, z sympatią i lękiem obserwujemy jego wysiłki, by zrozumieć i pokochać
Ziemię tak inną, a przecież tę samą.

Przede wszystkim chodzi jednak o to, by zrozumieć, bo miłości do oj-
czystej planety bohater nigdy nie utracił. Dopiero pod wpływem doświad-
czeń powrotu zmieszała się ona z lękiem przed bezdomnością. To dlatego
we wszystkich poczynaniach Bregga tyle jest dobrej woli i wybaczenia, które
skwapliwie gromadzi wszystko, co przywraca poczucie zakorzenienia, pew-
ności bycia „u siebie”. Bo były astronauta od początku zdecydowany jest,
przeciwnie niż jego koledzy z „Prometeusza”, pozostać tu, gdzie się urodził
i skąd kiedyś wyruszył do gwiazd. Ziemia, jakakolwiek jest, jest jednak do-
mem, do którego się wraca, by pozostać na zawsze, gdy oddało się światu
wszystko, co oddać było można. Pragnienie zrozumienia nowej rzeczywi-
stości ma nie tylko sens poznawczy. Bregg pragnie odbudować zaufanie
do Ziemi, która najpierw wysłała go w kosmiczną misję, a potem przyjęła
w sposób dowodnie wykazujący zbędność tej misji. Poznając historię, bo-
hater zaczyna rozumieć teraźniejszość, a rozumiejąc ją, może ponownie włą-
czyć się w losy Ziemi i ocalić siebie.

Antyastronautyczna wymowa tej powieści została dobrze podbudowa-
na. W wymiarze psychologicznym ujawniają ją decyzje bohatera i towarzy-
szące im przemyślenia. W wymiarze problemowym powieści tendencję tę
reprezentuje teoria Starcka obowiązująca w nowym świecie. Uznaje ona loty
kosmiczne za najkosztowniejszą formę ucieczki od historii. Bezsensowność
ofiary — nie z siebie, bo do takiego ryzyka zdolnych jest wielu ludzi, ale ze
świata, którego wyrzec się trzeba całkowicie i nieodwołalnie — staje się ja-
skrawo widoczna.

Loty kosmiczne narodziły się z chęci poznania, wyjaśnienia, z głodu No-
wego, ale prowadzone w tej skali, która uruchamia już paradoksalne mecha-
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nizmy czasowe, astronautyczne przedsięwzięcia tracą poznawczy sens. Cóż
z rezultatów swej misji ma do zaoferowania społeczeństwu astronauta wra-
cający na Ziemię po stuleciach, do pokoleń żyjących już zupełnie innymi
sprawami?

W przypadku Bregga mit nieskończoności, mit misji człowieka we
Wszechświecie, przegrywa z mitem domu. A przegrana to tym bardziej zna-
mienna, że „dom” zatracił wiele, bardzo wiele z dawnych cech, które stano-
wiły o przywiązaniu do niego. Pozostała jeszcze przyroda (aż dziw, że ucho-
wała się w stanie takim, w jakim ogląda ją podczas swej górskiej wędrówki
bohater) i prawa płci, choć zmieniły się zupełnie reguły gry w tej dziedzinie
(czy w stosunku do tego, co obserwujemy w nowym świecie, można jesz-
cze użyć słowa — miłość?). Na tych podstawach były astronauta decyduje
się odbudować swój związek z Ziemią.

W ciągu pierwszych dni po powrocie bohater może się przekonać, jak
w każdej dziedzinie, w najdrobniejszych nawet szczegółach, różni się świat,
który zastał, od tego, który opuścił. Lem, włączając swego bohatera w naj-
rozmaitsze sytuacje życiowe, zasadnicze i zupełnie drobne, rejestrując jego
reakcje i przemyślenia, również czytelnika prowadzi po tym wyobrażonym
świecie. Ta wielość informacji służy — do czasu przynajmniej — wywoła-
niu wrażenia pełni, kompletności obrazu przedstawionego świata, sugeruje
jego realność. W momencie, gdy czytelnik zechce zająć się nim samym jako
swego rodzaju utopijnym obrazem społeczeństwa hipotetycznego, te wła-
śnie szczegółowe informacje dają możliwość weryfikacji kreacyjnych zało-
żeń autora.

Pamiętając o tym, że Powrót z gwiazd to eksperyment na człowieku nie-
przystosowanym i próba odpowiedzi na pytanie o możliwość porozumienia
się dwu czasów, dwu kultur, można przyjrzeć się wnikliwie społeczeństwu,
w które Bregg chce wrosnąć, światu, w którym chce znaleźć zadośćuczy-
nienie za lata spędzone w imieniu ludzkości wśród gwiazd. Jaki jest napraw-
dę, widziany oczami mniej przyćmionymi emocjami, oglądany z zewnątrz przez
kogoś bezpośrednio nie zainteresowanego? Przewodnictwo bohatera
w zwiedzaniu tego świata przyszłości w pewnym momencie przestaje czy-
telnikowi wystarczać, więcej — zaczyna krępować. Dysponując bogatym
materiałem, może on pokusić się o własne zdanie, zdobyć na własną inter-
pretację.

Przelot Bregga z bazy na Księżycu pozwala zorientować się w poziomie
techniki komunikacyjnej, a dworzec rakietowy staje się najlepszą wizytówką
nowej Ziemi, streszcza jej odmienność, skomplikowanie techniczne i styl ży-
cia, w którym dominuje ubóstwo reakcji psychicznych. Fakt niespotkania
umówionego przewodnika daje pretekst do pozbawionej wyjaśniającego ko-
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mentarza samotnej wędrówki i zderzenia się bohatera z coraz to nowymi sy-
tuacjami pozwalającymi mu odczuć, do jak zmienionego świata powrócił.
W ten sposób, poprzez doświadczenia postaci, czytelnik poznaje jeszcze wie-
le dziedzin życia. Ale nie tylko tak. Gdy Bregg otrząsnął się już z szoku no-
wości, pogrąża się w zachłannych lekturach, poszukując przyczyny zmian,
próbując zrekonstruować historię i poznać to, czego nie może już doświad-
czyć samemu. Powstaje w ten sposób wszechstronny i zarysowany z we-
wnętrzną konsekwencją obraz społeczeństwa materialnego dobrobytu, eko-
nomicznego egalitaryzmu, ale także duchowego prymitywizmu, społeczeń-
stwa dotkniętego atrofią uczuć, czule troszczącego się o bezpieczeństwo
i wygodę w każdej dziedzinie życia.

Wszystkie te cechy nowej rzeczywistości społecznej są konsekwencja-
mi betryzacji — biochemicznego zabiegu, jakiemu od pewnego czasu pod-
dawane są wszystkie nowo narodzone dzieci. Zabieg ten prowadzi do uwol-
nienia człowieka od agresywnych popędów, nawet od samej myśli o zada-
waniu gwałtu i stosowaniu przemocy. Nie stwarza dodatkowych zakazów,
lecz po prostu usuwa tkwiące gdzieś w głębi człowieka mroczne instynkty.
Likwidacja agresywności pociąga za sobą konsekwencje sięgające wszyst-
kich spraw życia: wszelki gwałt musi być wyeliminowany z otoczenia czło-
wieka. Prowadzi to do przebudowy kultury tak, by nic, na przykład w litera-
turze, nie przypominało zła. W pierwszej chwili wygląda to nawet zachęca-
jąco:

Była to cywilizacja pozbawiona lęku. Wszystko, co istniało, słu-
żyło ludziom. Nic nie miało wagi, prócz ich wygody, zaspokojenia
potrzeb oczywistych i najbardziej wyszukanych14.

Ten obraz ma, nieliczne na szczęście, niedostatki kompozycyjne. Najpo-
ważniejszym z nich jest ten, że w nowym świecie Bregg nie ma właściwie
partnera, jakiegoś adwersarza, z którym mógłby prowadzić spory. Jest sam,
a po drugiej stronie znajduje się społeczeństwo. Żaden jego reprezentant
nie został zindywidualizowany dostatecznie mocno, by mógł stanąć prze-
ciw astronaucie w obronie tego, co zrobiono, by zdolny był nawiązać rze-
czowy dialog. Bregg kontaktuje się przede wszystkim z kobietami, jest to
w jego sytuacji wręcz naturalny odruch. Zniewieściali mężczyźni, zaprzecze-
nie tych wszystkich cech, dzięki którym stworzona została cywilizacja, mogą
wywołać u niego uczucie politowania. Faktem jest, że cywilizacja, pomyśla-
na jako rezultat betryzacji, bardziej odpowiada psychice kobiet niż mężczyzn,

14 S. Lem, Powrót z gwiazd, Warszawa 1961, s. 205.
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pozbawiając ich właśnie, a nie płeć piękną zasadniczych dyspozycji psy-
chicznych, redukując sferę działania do „bezpiecznych” uczuć. Męski świat
reprezentują jeszcze wprawdzie doktor Juffon i matematyk Roemer, ale są to
dostojni starcy, ostatni reprezentanci dawnych czasów, a nie typowi przed-
stawiciele nowego pokolenia. Jest także Olaf, przyjaciel Bregga i współto-
warzysz gwiezdnej wyprawy, ale ten wybierze wkrótce inny los, nie mogąc
pogodzić się z tym, co zastał na Ziemi.

Kontakty z kobietami mają siłą rzeczy problemowo dość monotonny cha-
rakter i służą autorowi głównie do wydobywania w scenach zbliżeń lęku
przed „dzikusem z gwiazd”, do podkreślania dystansu, jaki dzieli reprezen-
tantów dwu epok. Jeżeli w końcu erotyzm pozwoli przezwyciężyć barierę
obcości (Hal i Eri), to przyczyną tej sytuacji będzie początkowo nie miłość,
lecz lęk. Dopiero gdy reprezentantka nowego świata przyjmie reguły daw-
nej gry, odkryje smak niepewności i urok ryzyka — stanie się pełnopraw-
nym partnerem uczucia. Dopiero w tym momencie narodzi się szansa, ale
dopiero szansa prawdziwej miłości. Rzecz charakterystyczna: wyłom w prze-
strzeganiu reguł nowego społeczeństwa następuje w dziedzinie najbardziej
podstawowej, a nie w sferze rozstrzygnięć ideologicznych, czy w ogóle ro-
zumowych, ale właśnie w sferze irracjonalnych odruchów, uczuć.

W tym momencie, gdy kończy się prezentacja świata, a zaczyna coś is-
totnego między dwojgiem ludzi — powieść się urywa. Chwila jest po temu
nawet odpowiednia: odpowiedź na pytanie o możliwość odnowienia wię-
zów z Ziemią wydaje się przesądzona; będzie to najprawdopodobniej od-
powiedź pozytywna. Sam proces dojrzewania decyzji bohatera przedstawio-
ny został przekonująco. Czegóż więc tu brak?

Czytelnik, który ma poza sobą lekturę choćby kilku utopii, zwróci na-
tychmiast uwagę na jeden zasadniczy brak w obrazie świata, jaki rysuje Lem.
Powrót z gwiazd utopią wprawdzie nie jest, ale z tą odmianą piśmiennictwa
dzieli podstawową cechę: tworzenie w oparciu o przyjęte założenie myślo-
we modelu społeczeństwa uznanego za doskonałe. Otóż podróżnicy, którzy
odkryli utopijną krainę, zmierzali zazwyczaj do stolicy idealnego państwa,
do ośrodka władzy, której reprezentant bardzo często towarzyszył im i w dro-
dze wyjaśniał zasady nowego ustroju. Tymczasem w powieści Lema, w tak
wszechstronnie zarysowanym obrazie społeczeństwa, brakuje choćby naj-
krótszej wzmianki o politycznych zasadach nowej ziemskiej rzeczywistości.
Nie ma urzędów państwowych (światowych?), w ogóle niczego, co przypo-
minałoby instytucje władzy. W każdym razie Bregg nie trafia nawet na ich
ślad. Nie ma też wzmianki o stratyfikacji społeczeństwa, co dziwić musi tym
bardziej, że nawet tradycyjne utopie, głosząc egalitaryzm materialno-kon-
sumpcyjny, wiele uwagi poświęcały wyborowi i przygotowaniu ludzi spra-
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wujących funkcje kierownicze, na przykład zastanawiając się nad cechami
charakteru niezbędnymi do sprawowania władzy i nad wychowaniem mają-
cym sprzyjać ich rozwinięciu. Tę cechę powieściowej rzeczywistości czy-
telnik zauważy być może nawet wcześniej niż Bregg, który uświadamia ją
sobie w toku studiów nad historią okresu, który on spędził na wyprawie
kosmicznej. Z tego pęknięcia w spójnym dotąd obrazie wyziera coś, co sta-
nowić może ostatecznie niezwerbalizowaną w narracyjnej warstwie powie-
ści cechę rzeczywistości przedstawionej, cechę uprawniającą do nieoczy-
wistej, ale zupełnie prawdopodobnej interpretacji.

Brak czegoś w powieściowym świecie nie zawsze jest świadectwem nie-
istnienia owego czegoś, może być po prostu brakiem informacji. Niekiedy
brakiem intencjonalnym, wymagającym od czytelnika naprawienia tego po-
zornie autorskiego niedopatrzenia, a więc przemilczeniem wymownym.
A przyjęcie takiej perspektywy zmusza wręcz do dopisania powieści jesz-
cze jednego wątku myślowego — już tylko w oparciu o wnikliwą lekturę,
podejrzliwość w stosunku do wszystkiego, co wydaje się oczywiste i w miarę
własnych zdolności czytelnika. Zabieg taki to wręcz konkurowanie z pisa-
rzem, choć konkurowanie w jakiś sposób przez niego założone czy sprowo-
kowane. Argumentu za takim postępowaniem w przypadku Powrotu
z gwiazd dostarcza powieść Lema napisana dwa lata wcześniej — Eden.
W niej właśnie motyw władzy, upowszechniającej na użytek poddanych te-
orię własnego nieistnienia, był jednym z zasadniczych elementów określa-
jących charakter edeńskiej cywilizacji, choć może elementem niknącym
w pierwszej lekturze w relacji z sensacyjnej przygody.

Ten motyw, obecny w Edenie, zaledwie w krótkiej wzmiance w dialogu
prowadzonym z tubylcem, sugestia bardziej niż gotowa teoria, nie potwier-
dzona wprost przez przybyszów z Ziemi, w Powrocie z gwiazd spożytko-
wany został w sposób przewrotny. Stał się najistotniejszym, choć nigdzie
nienazwanym, założeniem nowej rzeczywistości. Kiedy czytelnik uświado-
mi to sobie, spostrzeże, że wizja społeczeństwa zawarta w powieści ma cha-
rakter nie utopijnej propagandy, lecz ostrzeżenia przed „miękkim”, zakamu-
flowanym totalitaryzmem. Świat, jaki obserwujemy, powstał przecież w wy-
niku eksperymentu, przekraczającego swym zakresem i głębokością powo-
dowanych zmian wszystko, co najbardziej pomysłowi i despotyczni dykta-
torzy zdolni byli dotąd przenieść ze sfery zamiarów w sferę faktów politycz-
nych. Totalitarnego charakteru zmian nie powinny przesłaniać takie cechy
prezentowanego społeczeństwa, jak powszechny materialny dobrobyt i ab-
solutne bezpieczeństwo osobiste.

Od tradycyjnych totalizmów system opisany w Powrocie z gwiazd róż-
ni się naukowym charakterem. Jego siła bierze się nie ze sprawności orga-
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nizacji państwowej i z doskonałości instytucji represyjnych, lecz z powszech-
nego zastosowania rezultatów odkryć naukowych. Sprzyjające warunki dla
obejmującego cały glob eksperymentu stworzył właśnie postęp nauki i tech-
niki. Dzięki niemu także możliwe było rozwiązanie jednej z najtrudniejszych
kwestii społecznych — pracy. Społeczeństwo zostało uwolnione od jej obo-
wiązku, a cały ciężar wytwarzania dóbr materialnych przerzucono na „me-
chaniczną armię pracy” — niezliczone rzesze robotów i zautomatyzowanych
urządzeń. W tym rysie antyutopia Lema przekroczyła śmiałością rozwiązań
najśmielsze nawet oczekiwania najbardziej optymistycznych utopii.

Eksperyment na ludzkości, wykluczający pod groźbą niepowodzenia ca-
łego programu wyjątki od przyjętej reguły, musiał być nie tylko opracowa-
ny od strony naukowej, ale także konsekwentnie przeprowadzony. Musiała
więc istnieć instytucja dysponująca siłą zdolną do egzekwowania nakazów.
Jej sprawne i bezwzględne działanie było jedyną gwarancją powodzenia ca-
łego przedsięwzięcia, gdyż nawet niewielka grupa niebetryzowanych oby-
wateli mogła w oparciu o zachowane instynkty, a zwłaszcza zdolność zada-
wania gwałtu, pokusić się o zdobycie władzy i bardzo łatwo podporządko-
wać sobie całe społeczeństwo. W planowaniu i przeprowadzeniu ekspery-
mentu uczestniczyła ekipa, która z przebudowy świata uczyniła program dzia-
łania i potrafiła zdobyć środki dla jego realizacji. Teoretycznie kres jej ist-
nienia powinno położyć zakończenie eksperymentu, czyli betryzacja wszyst-
kich mieszkańców Ziemi, co przy założonej technice (zabiegiem objęto wy-
łącznie noworodki) trwać musiało dłużej niż czas jednego pokolenia. Czy
tak się stało? Historia podpowiada, że zakończenie „misji dziejowej” nie staje
się zazwyczaj końcem władzy jej głosicieli i realizatorów, że osiągnąwszy
cel, przyjmują oni najchętniej rolę gwarantów nowej rzeczywistości i nadal
tworzą elitę przebudowanego społeczeństwa. Elita taka powinna istnieć także
w świecie opisywanym w Powrocie z gwiazd i to tym bardziej, że ktoś po-
winien pilnować, by nie zaniechano betryzacji nowych pokoleń.

Bregg, poznając historię tego eksperymentu z książek, zwraca uwagę na
znamienny fakt przemilczenia stanowiska opozycji, choćby tylko naukowej
(która istnieć musiała choćby w pierwszej fazie popularyzowania idei budo-
wy społeczeństwa bez przemocy), wobec samych założeń biologicznej prze-
budowy społeczeństw Ziemi:

Najbardziej niepokoił mnie brak opracowań krytycznych czy wręcz
paszkwilanckich z ducha, jakiejś analizy, podsumowującej wszystkie
ujemne skutki zabiegu, bo o tym, że musiały one istnieć, ani przez
chwilę nie wątpiłem; nie dla braku szacunku wobec badaczy, ale
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dlatego po prostu, że taka jest istota wszelkich ludzkich poczy-
nań: nigdy nie ma w nich dobrego bez złego.15

Bohater słusznie widzi w tym świadomą manipulację strony czuwającej
nad skutecznością eksperymentu, a nie zanik ducha dociekliwości, czy choć-
by zwykłej przekory. Sprzeciw najbardziej zainteresowanych, to znaczy ro-
dziców, istniał, choć w historycznych opracowaniach Bregg znajdował prze-
de wszystkim wiadomości o dramatach psychologicznych jednostek i kon-
flikcie pokoleń. Nie było w nich natomiast ani słowa o przyczynach tego
gigantycznego i ryzykownego przedsięwzięcia, jak również o politycznych
mechanizmach jego realizacji.

Używano wszelkich środków, od fałszowania zaświadczeń lekar-
skich o dokonaniu zabiegów, aż po zabójstwa lekarzy, którzy je
wykonywali. Kiedy okres masowego oporu i gwałtownych starć
minął, przyszło pozorne uspokojenie. Pozorne, bo wtedy dopiero
wyłaniać się począł konflikt pokoleń. [...]
Był to czas wielkich tragedii. Betryzowana młodzież stawała się
czymś obcym dla własnych rodziców. Nie dzieliła ich zaintereso-
wań. Brzydziła się ich krwawymi gustami. Na przeciąg ćwierćwie-
cza trzeba było wprowadzić dwa rodzaje czasopism, książek, sztuk
teatralnych, jeden dla starego, drugi dla nowego pokolenia. Ale wszy-
stko to działo się przed osiemdziesięciu laty. Obecnie rodziły się
dzieci trzeciego betryzowanego pokolenia, a nie betryzowanych po-
została przy życiu garstka...16

Wprowadzając betryzację, przedstawiano ją zapewne jako przełom w roz-
woju ludzkości, jako historyczną konieczność i nieuchronny rezultat doj-
rzewania człowieka do nowych, doskonalszych form życia zbiorowego, a mo-
że wręcz jako triumf rozumu nad prawami natury i poprawienie naturalnej
ewolucji. Jakkolwiek było, intencje eksperymentatorów nie musiały być zu-
pełnie czyste, skoro historia Ziemi w epoce sprzed betryzacji uległa zdefor-
mowaniu, tendencyjnej interpretacji. Starano się w ten sposób dostarczyć
argumentów za zmianami, kiedy już i tak nie istniały siły zdolne je powstrzy-
mać i uchylić ich konsekwencje:

Kiedy z ust Eri słyszałem, jak uczą w szkołach dawnej historii,
ogarniał mnie gniew, z trudem tylko powściągany.

15 Tamże, s. 120.
16 Tamże, s. 120-121.
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Były to, w tym ujęciu, czasy zwierzęcości i barbarzyńskiego, nie-
pohamowanego rozrodu, gwałtownych katastrof ekonomicznych i
wojennych, a nieprzemilczane osiągnięcia cywilizacyjne przedsta-
wione jako wyraz tych sił i dążeń, które pozwalały ludziom prze-
zwyciężać ciemność i okrucieństwa epoki; dochodziło więc do
owych osiągnięć niejako na przekór powszechnie wówczas panu-
jącej tendencji życia kosztem innych17.

Wątek ten otrzymuje w świadomości czytelnika nieuchronnie ciemne za-
barwienie i staje się tym bardziej ponury i zatrważający, im mniej otrzymuje-
my informacji. Jeżeli Powrót z gwiazd jest przede wszystkim powieścią
o szansie nawiązania utraconego kontaktu, to ten, rozwijający się gdzieś
w fabularnych i myślowych podtekstach wątek, ma wyraźnie antyutopijny,
antytotalitarny, z ducha Huxleya i Orwella poczęty charakter.

Sprawa na tym się jednak nie kończy. Władza, jakkolwiek zresztą nazwie-
my tę siłę, która przeprowadziła eksperyment w skali światowej, okazała się
bardziej przewidująca od wielu historycznych sił dążących do przebudowy
świata: przewidziała szansę odwrotu. Szansa ta została wkalkulowana w pa-
nowanie nad sytuacją. Jak odkrywa podczas swych lektur Bregg, betryza-
cja:

nie był to zabieg na plazmie dziedziczącej, jak się tego skrycie oba-
wiałem. Zresztą, gdyby takim był, nie trzeba by betryzować każ-
dego pokolenia. Pomyślałem o tym z otuchą. Zawsze pozostawa-
ła, teoretyczna przynajmniej, możliwość odwrotu18.

Bregg, schodząc z gór po nocy spędzonej na rozmyślaniu, już pogodzo-
ny z Ziemią taką, jaka jest, jeszcze nie podejrzewał, że zaskakujący fakt po-
zostawienia mu tak dużej swobody może być zarówno zabiegiem wycho-
wawczym stosowanym dla w miarę bezkonfliktowego włączenia go w ziemską
społeczność, jak i... eksperymentem na nim. Może oto w ośrodku dyspozy-
cyjnym nowego świata ludzie, którzy przyjęli na siebie odpowiedzialność
za losy cywilizacji, doszli do przekonania, że z eksperymentu betryzacyjne-
go należy się wycofać, że gwałt na naturze wyrosły z niezgody na jej niera-
cjonalne rzekomo cechy prowadzi donikąd, a społeczeństwu grozi zabójcza
atrofia woli i w perspektywie — całkowita degeneracja. Postanowiono więc
zakłócić, a właściwie zezwolić na zakłócenie, w niewielkiej na razie skali, do-
tychczasowej stabilizacji, by jednostki najbardziej wartościowe wprowadzi-

17 Tamże, s. 203.
18 Tamże, s. 118.
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ły ożywczy prąd zmian. Powracający z wyprawy kosmicznej astronauta na-
daje się do tego doskonale.

Ta hipoteza, zakładająca istnienie nie ujawniającego się ośrodka władzy
i traktująca losy bohatera jako rezultat nie tylko własnej woli, ale i umiejęt-
nie maskowanej pozorami samodzielności manipulacji, ma swoje uzasadnie-
nie w powracającym co pewien czas motywie inwigilacji. Krytyczny stosu-
nek Bregga do Adaptu — instytucji opiekującej się astronautami powraca-
jącymi z misji w celu włączenia ich w normalny bieg ziemskiego życia, nie
ma charakteru wykoncypowanej decyzji, rodzi się z intuicyjnego wyczucia,
że coś w tym wszystkim jest nie w porządku. Wyrasta też z lęku przed ubez-
własnowolnieniem — nawykły do stale i dobrowolnie podejmowanego ry-
zyka astronauta nie zniósłby nawet myśli, że ktoś inny decyduje o nim i je-
go poczynaniach. Jest to zdrowy odruch, w którym kryje się duża szansa
ocalenia własnej indywidualności, a może i wygranej w konfrontacji z tym
światem, którego duchowa konsystencja przypomina gumę do żucia.

Pozostawiony niby to samemu sobie musi on jednak znajdować się pod
stałym nadzorem, skoro w odpowiednim momencie zjawia się pracownik
Adaptu, by zaproponować łagodny sposób przystosowania się do zmie-
nionych radykalnie warunków życia. Skoro możliwe jest niezwłoczne usta-
lenie miejsca jego pobytu, o którym nikogo nie informował, może więc błą-
dzenie po dworcu rakietowym miało być delikatną nauczką, przestrogą przed
zbytnią samodzielnością. A może starannie obserwowaną próbą, od której
wyniku zależeć miało dalsze postępowanie, decyzja o jego dalszych losach.
Może więc i Eri nieprzypadkowo znalazła się na jego drodze; to przecież
biuro podróży poleciło Breggowi zarówno miejsce pobytu, jak i towarzy-
stwo. Czyż nie można przypuścić, że biuro podróży spełniało tylko polece-
nie kogoś innego, a Eri została wybrana na jego partnerkę wyjątkowo sta-
rannie...

Kiedy już raz wkroczyliśmy na drogę podejrzliwości wobec utworu, wszy-
stko stało się dwuznaczne, a w tym, co się dzieje, skłonni jesteśmy upatry-
wać jedynie kamuflażu tego, o co istotnie chodzi. Tak odczytywana sytu-
acja byłego astronauty byłaby odwróceniem sytuacji anonimowego peten-
ta Gmachu z Pamiętnika znalezionego w wannie. Tam zorganizowane i pod-
legające woli człowieka działanie odsłaniało w końcu jako swój najgłębszy
mechanizm — przypadek. Tu — przypadek może się okazać sytuacją wyre-
żyserowaną starannie w najdrobniejszych szczegółach, otwierającą przed bo-
haterem jeden jedyny kierunek działania pożądany przez tych, od których
zależały losy opisanego w powieści świata. Bregg, podejrzewając już, że nie
wszystko w jego ziemskich doświadczeniach jest dziełem przypadku, nie wie
jeszcze rzeczy najważniejszej. Moment zrozumienia roli, jaką mu przeznaczo-
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no, jest jeszcze przed nim. Na razie ma dla kogo żyć, kocha Eri miłością, od
której odwykły ostatnie pokolenia; we dwoje tworzą coś, co może stać się
dla niego szansą ostatecznego i pełnego pogodzenia z Ziemią, a z perspek-
tywy autorów nowego eksperymentu — zaczynem odrodzenia cech oso-
bowych i form życia zbiorowego stłumionych przez betryzację.

Istnienie tego pozafabularnego, domyślnego zaledwie nurtu treściowe-
go powieści wykracza poza granice dosłownych znaczeń tekstu. Jest jed-
nak rzeczywistością, z którą powinny liczyć się interpretacje tego utworu
Lema. Tym bardziej, że formalne zakończenie powieści nie jest równocze-
śnie sfinalizowaniem najważniejszych problemów; rzecz formalnie zakończo-
na domaga się wręcz dalszego ciągu. Dla bohatera noc spędzona samotnie
w górach (scena finałowa) jest nocą oczyszczenia. Opadają ostatnie wątpli-
wości. Oddalona zostaje ostatnia pokusa, by przyłączyć się do współtowa-
rzyszy niedawnej wyprawy, którzy nie mogąc pogodzić się z tym, co zro-
biono z Ziemią, przygotowują nowy lot ku jeszcze bardziej odległym celom.

Teraz trzeźwy i czujny, oczekując dnia, w powietrzu aż srebrnym
od szarości, wobec powolnego wyłaniania się ścian górskich, żle-
bów, osypisk, które wynurzały się z nocy jako milczące potwier-
dzenie realności powrotu, po raz pierwszy sam, ale nieobcy na Zie-
mi, już poddany jej prawom, mogłem — bez buntu, bez żalu —
myśleć o odlatujących po złote runo gwiazd…19

W momencie, gdy kończą się wątpliwości bohatera, sprawa najważniej-
sza dopiero się zaczyna. Świat zostaje zaledwie rozpoznany w najogólniej-
szych swych cechach. Hal Bregg podjął decyzję, która odnawiając emocjo-
nalną jedność z Ziemią-domem nie usuwa przecież przepaści między jego
światem i światem, do którego wrócił. Jest jednak Eri. Kto z nich zwycięży
w tym związku, co które wniesie do wspólnoty, co ocalą oboje z własnych
stanowisk, a czego dopracują się wspólnie, jak ułożą się ich stosunki ze
światem, czy siła ich uczucia zrównoważy ciśnienie rzeczywistości zewnętrz-
nej, wrogiej wszelkiej nietypowości, indywidualizmowi? Z tych pytań na kan-
wie fantastycznej sytuacji narodzić by się mogła nowa powieść. Zupełnie
niefantastyczna — mógłby ktoś zauważyć — wręcz tradycyjnie psycholo-
giczna, gdzie przyszłościowa projekcja czasu akcji byłaby tylko zbytecznym
kostiumem. Zapewne, ale pozostać by w niej musiało i to przesłanie, dające
się wyczytać z Powrotu z gwiazd, które wyraża niepokój z powodu konse-
kwencji manipulowania jednostką i społeczeństwem i wobec ambicji nauki
przekraczających jej służebną wobec człowieka funkcję, jakie w formach nie

19 Tamże, s. 243-244.
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tak drastycznych, jak w wyolbrzymiającej wizji science fiction, obserwować
można już dzisiaj.

Tak więc powieść Lema, która przy pierwszej, nawet bardzo uważnej le-
kturze, fascynowała bogactwem szczegółów, pomysłowością wizji przyszłe-
go świata, niezwykłością sytuacji głównego bohatera — najciekawsza jest
w tym, czego w niej nie ma, co istnieje tylko potencjalnie, jako interpretują-
ce uzupełnienie czytelnika.

Jest to interesujący przykład utworu, który od czytelnika wymaga nie
tylko uważnej lektury, ale i częściowego konkurowania z autorem. Bo pisarz
zrzuca na barki czytelnika Powrotu z gwiazd nie tylko interpretację, co jest
przecież rzeczą naturalną, ale i — najpewniej nieintencjonalnie — stworze-
nie powieści równoległej, będącej koniecznym uzupełnieniem tego, co zo-
stało powiedziane bezpośrednio. Czy autor chciał tego, czy nie? Jego po-
wieść wskutek odwoływania się do konwencji utopii, a szczególnie anty-
utopii, zdradza znamienne przemilczenia prowokujące reakcję czytelnika. Stru-
ktura semantyczna tej powieści pozostaje więc w sposób szczególny otwarta.
Właściwie wszystkie dojrzałe utwory Lema cechuje myślowe otwarcie na
kontynuującą podstawowe wątki treściowe refleksję, ale w żadnym tekście
nie odegrało tak decydującej problemowo roli to, o czym się w nim bezpo-
średnio nie wspomina.

IV. Powieść się wzbogaca

Interpretacja Powrotu z gwiazd jako obrazu łagodnej wersji rzeczywi-
stości totalitarnej byłaby tylko propozycją jednego z możliwych odczytań,
a nawet, ze względu na czas jej sformułowania, mogłaby być uznana za spo-
sób odreagowania ówczesnej rzeczywistości politycznej (w czymże wtedy
nie upatrywano aluzji do systemu komunistycznego!), gdyby nieoczekiwa-
nie nie spotkała się z akceptacją samego autora. W artykule Rozstaje infor-
matyczne, drukowanym po raz pierwszy w polskiej edycji miesięcznika „PC
Magazine” w 1994 roku, znalazła się zgoda na odczytanie Powrotu z gwiazd
jako obrazu łagodnej wersji władzy totalitarnej w rozważaniach na temat kon-
sekwencji wszechobecności elektroniki, gdzie powieść miała ilustrować sy-
tuację, kiedy to „sieć nie łączy ludzi, lecz we władzy jakowychś monopoli-
stów jest ona ponad ludźmi i potrafi nimi wszechstronnie sterować”20. W mo-
jej interpretacji nie było wprawdzie mowy o systemie informatycznym jako
podstawie organizacji i nadzoru powieściowego społeczeństwa (choć insty-
tucja Inforu sugeruje istnienie czegoś w tym rodzaju, to nie jest to jednak

20 Cyt. za wyd. książkowym: S. Lem, Bomba megabitowa, Kraków 1999, s. 87.
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motyw szczególnie eksponowany ani technicznie skonkretyzowany), ale —
zgodnie z fundamentalnym założeniem cybernetyki — wszystkie dziedziny
rzeczywistości, dające się sprowadzić do reguł techniki, pozwalają się opi-
sać tym samym językiem informatyki. W tym sensie interpretacja informa-
tyczna jest bardziej ogólna od interpretacji socjologicznej, właściwej tak
utopiom, jak i antyutopiom. Zgoda kogoś tak krytycznego wobec własne-
go dzieła, kto — ponadto — wobec powieściowych rozwiązań stosuje ry-
gorystyczną zasadę konfrontacji fantastycznego pomysłu z empirią, na in-
terpretację, zbudowaną w całości z implikacji, a nie z bezpośrednio danych
znaczeń tekstowych, jest dla proponującego takie właśnie odczytanie szcze-
gólnie ważna. I to nie z powodów prestiżowych, lecz jako wspólne stwier-
dzenie tej samej interesującej, choć nieoczywistej, właściwości powieścio-
wego świata i zmiana wartości utworu, jako semantycznie bardziej pojem-
nego, na wyższą od dotychczasowej.

Pisał Lem:

[...] ową „niewidzialną wszechkontrolę” urzeczywistnianą przez —
powiedzmy to tutaj tak — „elektrokrację” (a zatem „Maszynę do
bardzo łagodnego z pozoru rządzenia”) wymyśliłem, aczkolwiek by-
najmniej nie wymyślałem jej: znaczy to, że nawet do głowy mi nie
przyszła możliwość, pokazanego przez A. Stoffa, wyinterpreto-
wania powieściowych zajść. „Jakoś samo się tak napisało”, a ja
przypominam ową rzecz nie dlatego, iżbym chciał się jeszcze raz
jako udały prognosta cytować, lecz jedynie dlatego, ponieważ fa-
buła Powrotu z gwiazd pokazuje, iż nie musi być „elektrokracja
wszechobecna” od razu jakąś formą tyranii czy dyktatury modo
Orwelliano. Może być łagodna, może być pieściwa, mogłaby być
nawet niewidzialna, chyba tylko z wyjątkami wręcz eschatologicz-
nych sytuacji, w których wypadałoby jej co najmniej na mgnienie
zjawić się na zasadzie „elektronicznego Anioła Stróża”21.

Próba odsłonięcia ukrytego pod pozorami absolutnej swobody życia to-
talitarnego wymiaru świata przedstawionego w Powrocie z gwiazd, a więc
niezamierzenie antyutopijnej wymowy powieści, była typową interpretacją
aspektową. Jej przedmiotem była koncepcja społeczna, jeżeli nie wprost wpi-
sana w literacki obraz Ziemi przyszłości, to jednak niechybnie z niego wy-
nikająca. Ale nie jest to przecież kompletne znaczenie powieści Lema. Co
więcej, problematyka ziemska jest w niej „tylko” weryfikacją problematyki
astronautycznej. W swoim podstawowym wymiarze znaczeniowym Powrót

21 Tamże, s. 88.
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z gwiazd jest bowiem powieścią o człowieku podejmującym poznanie ko-
smosu. Zbyt łatwo skłonni jesteśmy te kwestie uznawać za banalny temat
fantastyki naukowej, i to tej nie zawsze najwyższego lotu, zważywszy, że
efektowna zmiana miejsca akcji może służyć jedynie powtórzeniu konwen-
cji tradycyjnych opowieści przygodowych. Zapominamy, że w połowie wie-
ku XX badanie przestrzeni kosmicznej najpierw za pomocą urządzeń auto-
matycznych, a potem statków załogowych stało się rzeczywistością, a współ-
cześnie korzystamy — nawet indywidualnie, w życiu codziennym — z tech-
niki kosmicznej w takich dziedzinach jak łączność, telekomunikacja, nawi-
gacja, prognozy pogody. Nie musimy natomiast być obserwatorami spekta-
kularnych przedsięwzięć w rodzaju lądowania Pathfindera na Marsie, jak
i w ogóle możemy nie zdawać sobie sprawy z tego, że od jakiegoś czasu na
orbicie okołoziemskiej, na stacji Alfa, bez przerwy znajdują się międzynaro-
dowe załogi, a więc to, co kiedyś było trwającym krótko eksperymentem,
stało się integralnym składnikiem naszej codzienności22. Parafrazując powie-
dzenie Friedricha Dürrenmatta, zamieszczone w komentarzu do Fizyków, mo-
żna stwierdzić, że techniczna strona astronautyki dotyczy astronautów, ale
jej sens i konsekwencje dotyczą całej ludzkości. Powrót z gwiazd należy
do nielicznych utworów, które proponują przemyślenia dotyczące jej pro-
blemów, a nie tylko fantastyczne pomysły.

Żeby docenić poziom refleksji Lema na temat lotów kosmicznych, jej
przenikliwość, uprzedzający w stosunku do faktów charakter, a także reali-
styczny krytycyzm, trzeba pamiętać, w jakim momencie historii astronauty-
ki pisarz formułował swoje uwagi. Powieść powstała trzy lata po wystrzele-
niu Sputnika, pierwszego obiektu zbudowanego ludzką ręką; w tym okresie
— jak wtedy szumnie pisała prasa — „podboju Kosmosu”, Związek Radziec-
ki i Stany Zjednoczone wystrzeliły łącznie 37 sztucznych satelitów Ziemi,
sond księżycowych i sztucznych planetoid, a pierwszy człowiek miał od-
być trwający zaledwie 108 minut lot orbitalny dopiero w roku jej publikacji.
Loty wszystkich obiektów miały charakter bardziej sprawdzianów możliwo-
ści technicznych, niż pełnowartościowych eksperymentów badawczych czy
tym bardziej skutecznej realizacji celów praktycznych w dziedzinie łączno-
ści i nawigacji. W tamtym okresie przy okazji poszczególnych przedsięwzięć
najczęściej powtarzano słowa „po raz pierwszy”, a równocześnie wydaw-
nictwa popularnonaukowe i prasa upowszechniały optymistyczne spekula-

22 Do jakiego stopnia „integralnym”, o tym świadczy wpływ sytuacji poli-
tycznej i gospodarczej na skład ekip, okoliczności ich wymiany, terminarz star-
tów. To pierwszy symptom procesu uzwyczajnienia astronautyki, tak przekonu-
jąco przedstawionego przez Lema w Ananke.
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cje na temat perspektyw astronautyki: celów i korzyści, jakie miała przy-
nieść w bardzo bliskiej przyszłości. To, że w ogóle za pomocą środków tech-
nicznych człowiek zaczął badać Kosmos, sprzyjało atmosferze zaufania do
wszelkich, najbardziej nawet nieprawdopodobnych pomysłów. Teoretyczne
cele i możliwości przedstawiano opinii publicznej jako coś nieomal oczywi-
stego, do spełnienia na wyciągnięcie ręki. „Opanowanie” przestrzeni kosmi-
cznej wydawało się bardzo bliskie.

Tymczasem już na progu eksperymentów astronautycznych i w atmos-
ferze entuzjazmu dla przedsięwzięć w tej dziedzinie Lem z jednej strony wy-
myśla niezwykle pomysłowy i ambitny eksperyment w zakresie lotów ko-
smicznych, z drugiej natomiast poddaje druzgocącej krytyce koncepcję przed-
sięwzięć rzeczywiście astronautycznych, to znaczy lotów do gwiazd. Jest
przy tym rzeczą niezwykle charakterystyczną, że podczas gdy zwolennicy
lotów kosmicznych takie ambitne przedsięwzięcia tylko odsuwali w czasie,
na przykład do momentu wynalezienia odpowiedniego napędu (choć i w tym
zakresie byli optymistami, przewidując rychłe zastosowanie techniki jądro-
wej), to powieściopisarz poddał bezlitosnej wiwisekcji samą ich koncepcję.
Wyprawy takie, nawet gdyby były technicznie możliwe wskutek efektów
relatywistycznych, są według Lema pozbawione sensu zarówno w wymia-
rze osobistym ich uczestników, jak i dla cywilizacji; astronautów — zda-
niem pisarza — pozbawiałyby realnego i niepowtarzalnego życia, ludzkości
ich wyniki nie byłyby do niczego potrzebne23.

Ta dwuaspektowa krytyka realizowana jest w Powrocie z gwiazd róż-
nymi metodami. Aspekt indywidualny pisarz realizuje metodą fabularną, cy-
wilizacyjny — w sposób dyskursywny. Ekspozycją pierwszego jest sytu-
acja, w jakiej po powrocie z wyprawy znalazł się główny bohater. Sposób
jej przedstawienia ma przekonać czytelnika, co traciłby człowiek, który zde-
cydowałby się lecieć do gwiazd, nie zyskując właściwie nic w zamian (a i tak

23 Poziom refleksji i jakość argumentów Lema zyskują jeszcze, gdy porówna-
my je z głosami innych. Arthur C. Clarke, angielski popularyzator wiedzy i autor
science fiction, któremu prawdziwą sławę miało przynieść dopiero współautor-
stwo scenariusza do filmu 2001: Odyseja kosmiczna Kubricka z wykorzystaniem
jego wczesnej noweli Strażnik (The Sentinel), pisał tylko o niemożności „podboju
kosmosu”, motywując to przede wszystkim skalą przedsięwzięć: „Szczegółowe
zbadanie wszystkich ziaren piasku na wszystkich plażach świata jest zadaniem
daleko mniejszym niż zbadanie Wszechświata”. Choć i on dostrzegał kłopotliwość
sytuacji astronautów: „Nikt powracający z odległości większej niż dystans do Vegi,
nie zostanie na Ziemi powitany przez tych, których znał i kochał”. A. C. Clarke,
Profiles of the Future. A daring look at tomorrow’s fantastic world, New York 1971,
s. 121 i 121-122.
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w końcu Lem okazał się dla swojego bohatera litościwy). Aspekt cywiliza-
cyjny jest uogólnieniem jednostkowych doświadczeń Bregga. Zwornikiem
obydwu aspektów są w powieści rozmyślania bohatera, podejmowane tak-
że wskutek lektur, jakim oddaje się, chcąc zrozumieć świat, do którego po-
wrócił. Służą one nie tylko przedstawieniu jego sytuacji i umotywowaniu
końcowej decyzji, ale zawierają także analizę przedsięwzięć astronautycz-
nych, których skalę trzeba byłoby mierzyć już nie miliardami kilometrów, lecz
latami świetlnymi. Ponadto indywidualne przemyślenia bohatera wzmocnione
zostają rozmowami i dyskusjami z kolegami astronautami. Obszerne potrak-
towanie wątku świadczy wyraźnie o rozbudzonym zainteresowaniu pisarza
tematem, a w perspektywie późniejszych, najdojrzalszych powieści — So-
laris i Głosu Pana — daje się odczytać jako zapowiedź zrealizowanych
w nich dyskusji teoriopoznawczych przy pretekstowym już tylko wykorzy-
staniu motywów kosmicznych24.

Stwierdzenie obecności w Powrocie z gwiazd druzgocącej krytyki lo-
tów międzygwiezdnych zakończyć wypada zwróceniem uwagi na jeszcze je-
den przejaw realizmu Lema25. Rozwiązanie powieściowych wątków wskazu-
je, iż jest on świadom tego, że zawsze znajdą się ludzie gotowi, bez względu
na osobiście płaconą cenę, wykorzystać możliwości, jeżeli tylko takie się
pojawią. Dlatego Hal Bregg pozostaje na Ziemi, a Thurber i Olaf Staave wraz
z innymi zapewne polecą na kolejną wyprawę, pracują bowiem intensywnie
nad jej przygotowaniem. I, rzecz to charakterystyczna, autor żadnego z tych
wyborów nie uznaje za „jedynie słuszny”, a sposób, w jaki kończy powieść,
zdaje się wskazywać, że uprawomocnia obydwa (nawet obszerniej przyta-
cza argumenty Thurbera za kontynuowaniem lotów), pozostawiając każde-
mu możliwość wyboru. Tyle tylko, że po przeprowadzeniu wszechstronnej
i wnikliwej argumentacji inaczej już będą się rozkładały racje obydwu stron:
poznawanie kosmosu będzie nie dumną realizacją wyzwań, jakie stoją przed
ludzkością, bo ta w fazie cywilizacyjnej przedstawionej w powieści przesta-

24 Zapowiedzi jest w powieści więcej. Najwyraźniejszą jest obraz planety Ke-
renei przedstawiony z perspektywy i we wspomnieniach Bregga; jest to próba
generalna przed popisem pomysłowości zaprezentowanym w Solaris (S. Lem, Po-
wrót z gwiazd, dz. cyt., s. 222-223).

25 Znając predylekcję Lema do zabaw słownych, zwłaszcza w zakresie antro-
ponimii, można byłoby rozważyć, czy nazwisko powieściowego krytyka podró-
ży międzygwiezdnych, Starck, nie jest aluzją do cytowanych już poglądów Clar-
ke’a i świadectwem znajomości jego prac. Umożliwić by to mogła analiza prawdo-
podobieństwa poznania przez niego drukowanych przed datą napisania Powrotu
z gwiazd fragmentów wskazanej książki (por. jej historię wydawniczą: A. C. Clar-
ke, dz. cyt., s. IV).
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ła oczekiwać czegokolwiek, lecz w istocie ucieczką z Ziemi wobec niemoż-
ności przystosowania się do życia. Astronautyka jako przejaw „życia po-
nad stan” cywilizacji — oto przekorna diagnoza Lema, ale jakże zgodna z ca-
łością jego poglądów.

Być może polonistyczne przyzwyczajenia nie pozwalały docenić tej pod-
stawowej treści Powrotu z gwiazd; wprowadzające ją wątki myślowe moż-
na było nawet uznawać tylko za właściwy konwencji science fiction sztafaż
naukowy, ale to ona właśnie jest podstawowym znaczeniem i pierwszą prze-
słanką wartości tej powieści Lema. Na tle powszechnej w fantastyce ten-
dencji do wymyślania najrozmaitszych dziwactw jest ona rzadkim przykła-
dem myślowej precyzji, funkcjonalności wyobraźni i realistycznego, nauko-
wego właśnie, stosunku do rzeczywistości. Zalet tych nie powinna przesła-
niać ani tym bardziej dyskredytować oryginalność, a dla części czytelników
zapewne nawet egzotyczność problemu. Cywilizacyjnie, choć nie od razu
w skali dyskutowanej przez pisarza, jest to problem realny. Dzieje lotów ko-
smicznych, zwłaszcza po księżycowym programie Apollo, są także historią
kalkulacji ekonomicznych, oszczędności i rezygnacji z wcześniej zapowia-
danych przedsięwzięć — generalnie: urealniania i upraktyczniania progra-
mów26. Można więc powiedzieć, że rzeczywistość — w aktualnie dostępnej
skali przedsięwzięć astronautycznych — pozytywnie zweryfikowała Powrót
z gwiazd i poruszony w nim problem, potwierdzając słuszność intencji au-
tora, by celem jego postawienia i rozpatrzenia było uniknięcie złudzeń. My-
ślowa i artystyczna jakość realizacji sprawiła jednak, że cel ten jest aktual-
ny nie tylko wtedy, gdy Lem pisał swoją powieść, i niekoniecznie wyłącz-
nie w odniesieniu do tematu, który go interesował.

Jeżeli chce się dyskutować o problematyce społecznej Powrotu z gwiazd
i tropić dla niektórych nieoczekiwane polityczne i społeczne implikacje au-
torskiego pomysłu, należy upomnieć się o podstawowy sens powieści. Głos
Lema na temat poznawania przez człowieka Wszechświata jest czymś god-
nym uwagi — nie z racji doraźnej aktualności, lecz dla docenienia przenikli-
wości autora i poziomu jego myślowego wysiłku. Kompozycyjnie uwarun-
kowana hierarchia spraw przedstawia się w tej powieści następująco: to nie
powrót „Prometeusza” został przedstawiony po to, by autor mógł zaprezen-
tować wizję nowej Ziemi, ale obraz zmienionej radykalnie cywilizacji służyć
ma przekonującemu uzasadnieniu bezsensowności lotów do gwiazd. Cha-
rakter problematyki sprawia jednak, że do czytelnika bardziej przemawia to,

26 Analogii sytuacji opisywanych przez Lema i rzeczywistej historii astronautyki
poświęciłem szkic Kosmos i astronautyka w twórczości Stanisława Lema, drukowany
w roku 1981 w „Astronautyce” (przedruk w: A. Stoff, Lem i inni, dz. cyt., s. 118-134).
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co jest mu bliższe i w stosunku do czego posłużyć się może analogiami z do-
stępnej mu historii; problematyka astronautyczna pozostaje czymś odległym,
myślowo elitarnym, ale przecież już współcześnie jest ona, choć jeszcze nie
w skali opisywanej przez Lema, trwałym horyzontem ludzkich poczynań.
Atrakcyjność przemyśleń w zakresie spraw społecznych zależy od stanu
rzeczywistości; kwestie astronautyczne pozostają „w uśpieniu” jako zbyt
teoretyczne w naszych czasach.

Wydawać by się mogło, że to koniec „życia dzieła w jego interpretacjach”
(określenie Romana Ingardena) — „życia” i tak już bogatego jak na utwór
science fiction, w dodatku początkowo tak krytycznie oceniany przez sa-
mego pisarza. Wszyscy uczestnicy tego dialogu powinni być zadowoleni:
autor, ponieważ jego utwór okazał się ciekawszy, niż on sam skłonny był
pierwotnie sądzić, krytyk — ponieważ zyskał zgodę autora na swoją inter-
pretację, wreszcie bardziej ambitni czytelnicy, którzy w ten sposób zyskali
więcej materiału do refleksyjnej konfrontacji z wynikami własnej lektury.
W moim wypadku to jednak nie był koniec procesu wzbogacania się Po-
wrotu z gwiazd w kolejnych lekturach o sensy rodzące się w subtelnej grze
tekstu z rzeczywistością.

V. To jeszcze nie koniec

Trzeba było przemian ostatnich piętnastu lat w Polsce, by w ponownej
lekturze można było uchwycić kolejny sens Powrotu z gwiazd. W ten spo-
sób powieść „zareagowała” na zmiany w świecie swoich czytelników. Do-
póki lekturze nie towarzyszyła świadomość odpowiedniego kontekstu prze-
mian mentalnościowych, ekonomicznych, politycznych, społecznych i oby-
czajowych, nim ich konsekwencje nie zaczęły stanowić problemu także dla
naszego obszaru świata, trudno było dostrzec w tym utworze możliwość
takiej interpretacji, jaką chcę zaproponować jako, w moim przekonaniu, cał-
kiem prawdopodobną.

Utopia kwestionowana przez Lema w tej jego wczesnej powieści, a od-
czytywana współcześnie, ukazuje się bowiem także jako literacki obraz świa-
ta, w którym spełniło się wiele z głównych założeń i tendencji liberalizmu —
jako formacji ekonomicznej, ale o rychło ujawnionych politycznych, spo-
łecznych i kulturowych nie tylko konsekwencjach, ale i ambicjach27. Tak oto
rzeczywistość raz jeszcze zweryfikowała fantastykę naukową, tym razem ra-

27 Jako punkt odniesienia służy mi książka Ludwiga von Misesa — histo-
rycznie wczesny i bardzo popularny wykład ideologii liberalnej. L. von Mises,
Liberalizm w tradycji klasycznej, przeł. S. Czarnik, Kraków 2001.
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czej jednak ocalając utwór dla żywego obiegu kulturowego, niż deprecjo-
nując jego wartość, jak to bywa w większości wypadków z pomysłami pod-
rzucanymi zbiorowej wyobraźni przez autorów książek tego właśnie gatun-
ku. (O teoretycznoliterackiej interpretacji opisywanego właśnie zjawiska na-
bywania przez dzieło nowych możliwości znaczeniowych wskutek zmiany
kontekstu historycznego trzeba będzie jeszcze wspomnieć.)

Świat, do którego Lem sprowadza z powrotem astronatuów z „Promete-
usza” jest rzeczywistością w sposób doskonały globalną. Nie w tym sen-
sie, by globalizm był stanem szczegółowo przez autora przedstawianym lub,
na wzór tradycyjnych utopii, szczegółowo referowanym. Jest on obecny
w powieści jako sugestia stanu świata i może być rozpoznawany w pew-
nych jego cechach. Żadna z postaci nie wykazuje choćby śladu świadomo-
ści przynależności narodowej czy państwowej. Sposób przemieszczania się
sugeruje zresztą, że nie istnieją już żadne granice polityczne, celne czy ja-
kiekolwiek inne. Wszyscy obywatele tego świata żyją w jednorodnym śro-
dowisku technologicznym, informacyjnym i społecznym. Nic nie stoi na prze-
szkodzie temu, by uznać, że krytyczna ocena przeszłości, która tak zbulwer-
sowała Bregga w nowych opracowaniach historii, dotyczy nie tylko stylu
życia sprzed betryzacji, ale również wszystkich form organizacji społeczeń-
stwa, które to formy były przecież pomyślane jako sposoby regulowania
współżycia jednostek i społeczności w biologicznie danych determinantach
i jako kontynuacja historycznych form organizacyjnych.

I jakby na przekór najczęstszym w utopiach przesłankom procesów in-
tegracyjnych — militarnym, bo klasyczne imperia powstawały zawsze jako
skutek podbojów bądź rewolucji — Lem czyni mechanizmem sprawczym glo-
balizacji praktyczne zastosowanie odkryć naukowych i wynikające z nich
zmiany sposobu życia. Tradycyjny pogląd na możliwość radykalnych zmian
zakładał pierwotność zawładnięcia terytorium siłą przed jego zorganizowa-
niem według nowych zasad; autor Powrotu z gwiazd zdaje się dostrzegać
charakteryzujące współczesność odwrócenie roli czynników reorganizacji
świata: to organizacja, wykorzystująca nowe środki, cele i zasady, prowadzi
do przejęcia władzy nad dowolnym, ale poddanym jej w wystarczającym sto-
pniu, obszarem28. O rozwiązaniach z użyciem siły mowa jest tu wyłącznie
w odniesieniu do łamania oporu jednostek klasyfikowanych według kryte-
rium pokoleniowego, a nie polityczno-historycznego. Świat stał się jedno-
lity, ponieważ uruchomiono takie procesy społeczne, które, by w ogóle mo-
gły zakończyć się powodzeniem, musiały być zrealizowane w maksymalnym

28 Już choćby z tego powodu całkowicie niezasadne jest uznanie świata przed-
stawionego w Powrocie z gwiazd za obraz zrealizowanego ustroju komunistycz-
nego. Por. P. Krywak, Fantastyka Lema: droga do „Fiaska”, Kraków 1994, s. 142.
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zakresie, przybrać formę zjawisk wyłącznych. Takiej skali realizacji nie za-
pewni skutecznie żadna idea — doświadczenia historycznych imperiów są
co do tego aż nadto przekonujące. Ingerencja sięgnąć musi głębiej; według
Lema skuteczne jest dopiero zejście na poziom biologii, zdeterminowanie w
pożądany dla nowej ideologii sposób fizjologii i — rozumianej behawioral-
nie — psychologii człowieka.

Mamy dzisiaj prawo odczytywać ten motyw Powrotu z gwiazd przez ana-
logię do badań genetycznych, których ostateczną perspektywę stanowi
przecież „człowiek na żądanie”. Możliwy zakres ich ingerencji w naturę czło-
wieka wydaje się zresztą większy niż w przypadku fantastycznego pomysłu
Lema; przecież w powieści Bregg z nadzieją odkrywa, że zabiegów nie do-
konuje się na materiale decydującym o dziedziczeniu, sytuacja jest więc,
teoretycznie, odwracalna. Paradoksalnie jednak, to w powieści zabieg wy-
woływał większe sprzeciwy, niż współczesne badania, z którymi umiejęt-
nie oswaja się opinię publiczną, obiecując zaspokojenie dzięki nim wielu nie-
możliwych dzisiaj do spełnienia oczekiwań. Wspólne obu sytuacjom jest
natomiast zakwestionowanie pojęcia natury i praw naturalnych, charakte-
rystyczne dla ideologii liberalnej, która temu, co stanowione, a w istocie
temu, co tylko daje się pomyśleć, przyznaje nie tylko pierwszeństwo, ale
nawet wyłączność.

Liberalizm nie jest formą cywilizacyjnie twórczą, lecz konsumpcyjną, to
znaczy, że jako forma życia praktycznego, a nie teoria, pojawić się może do-
piero wtedy, gdy cywilizacja osiągnie sposobami pozaliberalnymi poziom
zaspokojenia potrzeb przede wszystkim materialnych na tyle wysoki, że mo-
żliwe staje się jej przemodelowanie w nowym duchu. W świecie realnym
jest on możliwy wtedy, gdy środki techniczne i sposoby organizacji pro-
dukcji umożliwiają stabilizację konsumpcji, a nawet jej stymulację w zakre-
sach dla jego celów uprzywilejowanych. Stabilizacja polityczna, dostatek
energii, dostęp do surowców, wypróbowane efektywne metody produkcji
dóbr powszechnego użytku, innowacyjność zapewniona przez wysoki po-
ziom techniki i podporządkowanie nauki celom praktycznym, sprawne tech-
niki komunikacji społecznej. W takich warunkach wymóg poświęcenia może
być zastąpiony przez przyzwolenie teoretycznie na wszystko, ale w prakty-
ce jedynie na to, co nie kwestionuje ducha liberalizmu. Lem, pozostając
w obrębie wyobraźni science fiction, w sposób tyleż pomysłowy, co prze-
konujący, wskazał czynnik, który umożliwia realizację liberalnego stylu życia.
Jest nim opanowanie przez cywilizację przyszłości siły grawitacji, co zapew-
nia nieograniczone źródło energii, czyli klucz do wysokiego poziomu tech-
niki i konsumpcji. (Rzeczywistość musi się, oczywiście, zadowolić niepo-
równanie niższym poziomem możliwości, ale zasada pozostaje ta sama —
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nowy świat typu liberalnego można zbudować wyłącznie na wystarczająco
bogatej i sprawnej strukturze kultury dotychczasowej.) Dzięki temu możli-
we stało się zamienienie życia w — nawet jeszcze z naszego punktu widze-
nia — coś w rodzaju nieustannego, ale spokojnego karnawału. Sfera pro-
dukcji, powierzonej w całości maszynom, znalazała się poza zainteresowa-
niami przeciętnych obywateli, przestała być kojarzona z obowiązkiem pra-
cy, chociaż są jeszcze ludzie spełniający jakieś funkcje kontrolne, jak współ-
lokator Bregga z wynajętej willi, a intuicja podpowiada, że gdzieś w tym
świecie radosnego bezrobocia muszą jednak być zespoły specjalistów, za-
wiadujących olbrzymią infrastrukturą, choćby dla uniknięcia sytuacji kry-
zysowych.

Uwolnienie człowieka od obowiązku pracy oznacza konieczność zajęcia
go czymś innym. Intuicja Lema wyprzedza w tym zakresie propozycję poli-
tyka — a myślę tu o recepcie Zbigniewa Brzezińskiego na politykę wobec
mas pozbawionych pracy, znaną jako „tittytainment”, która miałaby pole-
gać na tym, by „za pomocą mieszanki z odurzającej rozrywki i wystarczają-
cej ilości pożywienia [...] sfrustrowaną ludzkość utrzymać w ryzach”29

w świecie zorganizowanym według formuły „20:80” (stosunek tych, którym
można będzie w warunkach wysokiej technologii zapewnić pracę, do bezro-
botnych)30. Te dwa czynniki „trzymania w ryzach” bezrobotnego społeczeń-
stwa pisarz uwzględnia w obrazie swojego świata wyjątkowo bogato. I zno-
wu: nie jest to proste powielenie utopijnej zasady równego podziału dóbr.
To, co potrzebne do utrzymania się przy życiu, cywilizacja przedstawiona
w powieści zapewnia swoim członkom darmo, nawet bez konieczności świad-
czenia w zamian jakichkolwiek powinności. Jest to niejako koszt spokoju
społecznego. W fantastycznonaukowym pomyśle Lema spełnione zostało
w ten sposób marzenie radykalnych liberałów o deregulacji gospodarki, któ-
ra miałaby działać niejako sama z siebie, według praw rynku. (Charaktery-
styczne zdziwienie Nais na pytanie Bregga, co będzie, jeżeli zabraknie po-
trzebnego właśnie środka: „Nie wiem nawet, skąd się biorą”31 — świad-
czy ono o zerwaniu świadomościowego związku między produkcją a dostęp-
nością towarów). W powieści istnieje jednak sfera zjawisk ekonomicznych
(choć czy jest to jeszcze w przyjętych założeniach społecznych i technicz-
nych klasyczna ekonomia?) nie mieszczących się w tym oficjalnym sche-
macie. Motyw nierówności potrzeb i sposobów ich zaspokajania w zakre-
sie dóbr rzadkich i luksusowych Lem wprowadza w odniesieniu do takich

29 H-P. Martin, H. Schumann, Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i do-
brobyt, przeł. M. Zybura, Wrocław 1999, s. 8-9.

30 Tamże, rozdz. Społeczeństwo formuły 20:80.
31 S. Lem, Powrót z gwiazd, dz. cyt., s. 36.
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artykułów, że czytelnik skłonny jest przejść nad tym do porządku bez zasta-
nowienia (luksusem jest książka, zastąpiły ją bowiem środki elektroniczne,
także tradycyjne samochody, bo transport jest publiczny — łatwo dostęp-
ny i doskonale zorganizowany). Czy nie jest to jednak jeszcze jedna prze-
słanka dwuznaczności tego świata? Ujawniony rys innego obiegu dóbr nie
musi przecież ograniczać się do tego, co wprost wymienione i co stało się
przedmiotem zainteresowania bohatera powieści. Typowość dotyczy także
wyjątków, a przynajmniej faktu ich występowania. Nic nie stoi na przeszko-
dzie temu, by wybrani, to znaczy sprawujący władzę, swoje bardziej wyra-
finowane, i to bardzo różne, potrzeby zaspokajali poza sferą jawności i spo-
łecznej kontroli. Bregg z racji skumulowanych przez czas lotu ziemskich za-
robków może przynajmniej z niektórych z tych dóbr korzystać: tam, gdzie
przebywa, nie ma tłumów wypełniających piętrowe miasta-molochy, spoty-
ka jedynie nadzorcę procesów samozniszczenia robotów, a więc według przy-
jętej koncepcji tego świata kogoś jednak ważnego, bez względu na to, jak
będziemy oceniać sens i wkład jego pracy.

O wiele obszerniej i bardziej pomysłowo reprezentowany jest w Powro-
cie z gwiazd drugi ze składników „tittytainment”: rozrywka. Dzieje się tak
dlatego, ponieważ Bregg, zagubiony w mieście, do którego dowieziono go
z bazy Adaptu i w którym, jak rychło zacznie podejrzewać, porzucono go
dla nauczki, spotyka aktorkę „realu”, Aen Aenis. Dzięki temu oraz bezpo-
średnim doświadczeniom bohatera w parku rozrywki czytelnik uzyskuje
wgląd w sposób spędzania czasu przez betryzowane społeczeństwo. „Real”
to, pomijając stronę techniczną, pseudosztuka na usługach inżynierii spo-
łecznej, wypełniacz czasu urojonymi problemami zmyślonych postaci, do-
starczyciel łatwych emocji, niewiele mający wspólnego z rzeczywistością —
czyli odpowiednik współczesnych seriali telewizyjnych, a zwłaszcza wido-
wisk typu reality show. Bohater, dysponując wiedzą, jakiej nie ma nikt z twór-
ców ani widzów spektaklu, bawi się przedstawieniem w sposób przewrot-
ny: „scenografia była naturalistyczna, ale właśnie dlatego bawiłem się, bo
wychwytywałem mnóstwo pomyłek i anachronizmów”32.

Porównanie świata przedstawionego w Powrocie z gwiazd ze społeczeń-
stwem liberalnym narzuca się zwłaszcza z powodu wyeksponowania przez
Lema obyczajowej strony życia. Nowe jej zasady pisarz wyprowadza z czyn-
ników ogólnocywilizacyjnych. Stosunki między ludźmi po prostu nie mogą
pozostać takie same w sytuacji współistnienia czynników, które w dotych-
czasowej historii pozostawały zawsze w sprzeczności: bezrobocia i dostat-
ku podstawowych dóbr, a ponadto nałożenia się na te czynniki biologicz-

32 Tamże, s. 109.
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nych i psychologicznych skutków usunięcia instynktu agresji. Dla kogoś
patrzącego z zewnątrz, a tak właśnie jest w Powrocie z gwiazd — perspek-
tywa poznającego bohatera pokrywa się z perspektywą czytelnika, świat tam
przedstawiony jest światem dojmującej łagodności. Trudno byłoby ów stan
rzeczy uznać za podejrzany, gdyby nie to, że wzorcem łagodności jest w nim
nie cnota wypracowana przez zrozumienie świata i opanowanie własnych
popędów, lecz zdziecinnienie przejawiające się w rezygnacji ze stanowienia
o sobie, korzystanie z wszystkiego, co dostępne, w sposób nieświadomy,
nawet poniżej tego poziomu, który wkrótce po przybyciu uświadamia sobie
bohater, a który jest naturalny w każdej kulturze: „większość ludzi korzysta
z technologii swej cywilizacji, nie znając jej”33. Fantastyka zna od dawna
taki wzorzec organizacji społeczeństwa: są nim Eloje z Wehikułu czasu Her-
berta George’a Wellsa. Rzecz w tym, że ten wzorzec w opowieści angiel-
skiego pisarza obsługuje ideę cywilizacyjnego schyłku, a na bezbronnych
i zdziecinniałych Elojów czyhają Morlokowie... I nie chodzi o to, czy był to
wzorzec dla Lema, czy taka była intencja pisarza. Powrót z gwiazd nie-
uchronnie czyta się w kontekście fantastyki o ambicjach socjologicznych,
także w kontekście pomysłów Wellsa.

Ludzie (z przymusu) łagodni w świecie bezpieczeństwa (za cenę utraty
indywidualności) i dostatku (w stosunku do którego trudno jednak o za-
zdrość) mogą się zajmować wyłącznie sobą. Najobszerniej Lem przedstawia
sferę życia erotycznego. Podlega tu ona dwom czynnikom: oficjalnie usank-
cjonowanej wolności związków (to także pomysł nienowy: już Zamiatin w la-
tach dwudziestych w powieści My opisywał zanik jakichkolwiek form związ-
ków trwałych, choć zgodnie z założeniami totalitarnego systemu, jaki przed-
stawiał, ta sfera życia była regulowana przez talony-zamówienia na „obiek-
ty seksualne”) i możliwość chemicznej regulacji zbliżeń (bryt). Ponieważ wraz
z betryzacją i wyłączeniem jednostek z decyzji ekonomicznych zanikły tra-
dycyjne mechanizmy zdobywania uznania w oczach płci pięknej, jedynym
towarem przetargowym w tym zakresie pozostała młodość. Bezwzględność
jednych czynników została zastąpiona przez bezwzględność innego rodza-
ju. Osobliwość nowej sytuacji polega na tym, że w przeciwieństwie do tra-
dycji zrównaniu uległy tu szanse i styl bycia obu płci: także mężczyzna zmu-
szony zostaje do troski o atrakcyjność czysto fizyczną, i to nie w guście
bywalców siłowni34.

Swoboda w kreowaniu siebie objęła również strój. Ze względu na doraź-
ny sposób jego powstawania, każdy jest kreatorem własnego wizerunku.

33 Tamże, s. 51.
34 Por. wykład na ten temat dra Juffona, do którego Bregg udał się po poradę

w sprawie niepokojących go zmian we wzroście. Tamże, s. 70-73.
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Nic więc dziwnego, że dla powracającego do nie swojego świata astronau-
ty najbardziej adekwatnym wzorcem obserwowanej rzeczywistości jest kar-
nawał, i nie myli się w tej diagnozie, choć uogólnia tylko to, co rzuca się
w oczy — ta rzeczywistość jest bowiem skarnawalizowana aż do podstaw.
Co więcej, karnawałowe formy życia pełnią w powieści Lema tę samą funk-
cję, jaką karnawał zawsze pełnił w historii: godzą jego uczestników z rzeczy-
wistością, ostatecznie podporządkowując „poddanych” — „rządzącym”35.

Jedynym śladem ideologii przemian pozostaje w obrazie świata Powro-
tu z gwiazd zmiana kalendarza. Bregg tuż po przylocie, dowiedziawszy się,
że jest godzina 27, stwierdza nostalgicznie: „Więc nawet rachuba czasu się
zmieniła”36. Zastąpienie tradycyjnej rachuby czasu, kojarzonej z chrześci-
jaństwem, było marzeniem wszystkich rewolucji, a najbardziej znaną i rady-
kalną próbą realizacji tego zamierzenia były rozwiązania przyjęte podczas
rewolucji francuskiej. Lem nie powraca więcej do tego motywu ani go nie
wyjaśnia; z punktu widzenia techniki powieściowej to dobre rozwiązanie,
nikt przecież nie tłumaczy w powieści obyczajowej następstwa dni tygo-
dnia, tylko odnotowuje je wtedy, gdy jest potrzebne. Drobiazg ten można
wykorzystać w niniejszej interpretacji, choć w intencji autora miał to być
tylko szczegół uzmysławiający radykalną odmienność świata, do którego
powrócił astronauta.

Wartość tego, tak zaprezentowanego, obrazu świata zostaje zanegowa-
na już wewnątrz powieści. Lema najbardziej zdaje się niepokoić dysonans
między pozorem wolności i rzeczywistym zniewoleniem na poziomie nie dla
wszystkich dostępnej refleksji. Liberalizm, wyrosły na hasłach szerzenia wol-
ności, wykazuje bowiem zdumiewającą skłonność do traktowania ludzi jako
jednostek, za które „czuje się odpowiedzialny”, a nie jako osób, zdolnych
do samodzielnego stanowienia o sobie. W praktyce przejawia się to regu-
lowaniem za pomocą rozwiązań instytucjonalno-organizacyjnych i w dro-
dze prawno-ustawowej nawet takich przejawów życia, o ingerencji w które
nie marzyły ustroje krytykowane przezeń jako przynajmniej autorytarne —
na przykład w stosunki rodzinne, których istotę odsłania przed Breggiem
Eri („uzyskanie prawa do dziecka było teraz szczególnym wyróżnieniem,
nieprzyznawanym byle komu”37). Tę zasadę bohater dostrzega bardzo szybko
i ujmuje ją następująco (to nic, że akurat w odniesieniu do życia intymne-

35 Na temat aksjologii karnawału por.: A. Stoff, W poszukiwaniu aksjologicz-
nego modelu karnawału i karnawalizacji, w: Teoria karnawalizacji. Konteksty i in-
terpretacje, pod red. A. Stoffa i A. Skubaczewskiej-Pniewskiej, Toruń 2000.

36 S. Lem, Powrót z gwiazd, dz. cyt., s. 18.
37 Tamże, s. 203. To również tradycyjny motyw utopii, od Państwa Platona,

który przewidywał państwową kontrolę nie tylko wychowania, ale nawet poczęcia.
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go): „zupełnie jakby skuwać wszystkim kajdankami ręce, bo a nuż ktoś jest
złodziejem”38. W swoim krytycyzmie wobec betryzacji odwołuje się do tego,
co naturalne (i w biologicznym, i w filozoficznym sensie), choć niekiedy dziwi
się radykalizmowi własnego sądu: „Wydało mi się, że ten zabieg niweczący
w człowieku zabójcę jest... okaleczeniem” i „może byłoby lepiej, gdyby lu-
dzie odwykli od tego... bez sztucznych środków...”39. W jego myśleniu ude-
rza odwołanie się do zaufania, a w przypadku astronauty jest to coś, czemu
możemy wierzyć. Taka też, między innymi, jest funkcja wspomnień Bregga z
lotu i sytuacji krytycznych, w jakich uczestniczył: koledzy ufali jemu, on
musiał ufać im — bez tego nikt by nie ocalał, a całe przedsięwzięcie pozba-
wione zostałoby sensu. Cywilizacja, jaką reprezentował, choć przecież nie
idealna, wyrosła z zaufania wzajemnego osób, społeczności, pokoleń —
świat, do którego powrócił, tę twórczą zasadę zakwestionował w sposób
radykalny i charakteryzował się pychą podpowiadającą, że zdolny jest, jak
wydawało się jego twórcom, bez niej obejść. W ten sposób, łącząc w re-
fleksji nad cywilizacją czynniki techniczne i etyczne, pisarz dał w powieści
dramatyczny obraz sytuacji możliwej, takiej, gdy człowiek bardziej niż sa-
memu sobie zaufa rozwiązaniom technicznym, jako rzekomo bardziej nieza-
wodnym i sprzyjającym wolności. Być może w historii naszej cywilizacji
jesteśmy bliżej tego stanu, niż nam się zdaje. Czytelnicy Powrotu z gwiazd
mają natomiast lepsze szanse, by to osądzić. Ale tylko szanse.

* * *

Na zakończenie wypada wreszcie zapytać, jaki jest wzajemny stosunek
obydwu interpretacji: czy są one propozycjami rozłącznymi, odczytaniami
wywołanymi przez zmieniające się okoliczności historyczne, a więc niejako,
i to w równym stopniu, narzuconymi powieści przez odmienne konteksty
czytelnicze, ale w niej samej wprost nieobecne, czy też, bez względu na po-
chodzenie charakteryzujących je sensów, wzajemnie się dopełniają — i w jaki
sposób? Jak sądzę, wcześniejsza interpretacja Powrotu z gwiazd jako dia-
gnozy łagodnego totalitaryzmu, zawiera się w odczytaniu powieści Lema
jako obrazu globalnego społeczeństwa liberalnego. Ówczesny kontekst hi-
storyczny uwydatnił zaledwie jeden aspekt sugestii bardziej ogólnej, którą
w warunkach braku doświadczenia pochopnie uznać można było za jedynie
tradycyjny sztafaż utopii. Tymczasem problem władzy — jej źródła, insty-
tucji, form sprawowania i mechanizmów trwania, jest zaledwie jednym ze skła-

38 Tamże, s. 38.
39 Tamże, s. 40.
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dników każdej koncepcji społecznej. Władza, będąc „systemem sterującym”
społeczeństwa, właśnie ze względu na sposób jej legitymizacji, wyłaniania
i sprawowania, jest zrozumiała i może być oceniana wyłącznie poprzez rze-
czywiste przejawy jej obecności. Świat powieści w momencie jej opubliko-
wania był zbyt odległy od świata czytelników, by mogli oni rozpoznać w nim
coś z realnych problemów; na problem władzy, pozbawieni realnego na nią
wpływu, wszyscy byliśmy wtedy szczególnie wyczuleni. Stąd kolejność in-
terpretacji. Lem, mówiąc o niedotransformowaniu obrazu świata według kon-
sekwencji przyjętego pomysłu, wyczuwał właśnie brak choćby zasygnali-
zowania w tekście złożonych problemów, jakie są im właściwe. Interpretacje
tego rodzaju, jak proponowane, „brak” ten w jakimś sensie nadrabiają, ale
bez pokusy współtworzenia z autorem, tylko po prostu jako odczytywanie
tego, co w propozycji autorskiej pozostało jedynie implikacją.

Jest więc Powrót z gwiazd intuicyjnym uchwyceniem procesów cywili-
zacyjnych, które łączą w sobie ducha utopii, bo tym zawsze pozostanie chęć
radykalnego przebudowania rzeczywistości według teoretycznego planu, bez
względu na jej motywację i konkretnych sprawców, i świadomość skutków
historycznych przypadków realizacji różnych programów ideologicznych,
która z kolei podpowiada, że bardziej skuteczna może być taktyka schlebia-
nia społeczeństwu i wszechogarniającej opiekuńczości, której od pewnego
momentu nie sposób odróżnić od kontroli, niż fizyczny terror. Betryzacja
jest więc nie tylko działaniem korygującym naturalną etykę, ale i wygod-
nym narzędziem zapewnienia spokoju społecznego i czynnikiem umożliwia-
jącym utrzymanie się jej kontrolerów przy władzy w sposób teoretycznie
czasowo nieograniczony. Ta interpretacja okazuje się, paradoksalnie, trud-
niej dostępna dla zwolenników nowoczesnego czytania intertekstualnego,
bo oto dla nich betryzacja pozostanie wczesnym pomysłem Lema z zakresu
technik felicytologicznych, których pomysłowość kulminuje w pomyśle by-
strów z Wizji lokalnej, a kompromitacja miała osiągnąć apogeum w Altru-
izynie40. Poszczególne utwory pisarza nie objaśniają jednak wzajemnie sa-
mych siebie, ale odnoszą się do świata, usiłując go objaśnić wystarczająco
dociekliwemu czytelnikowi. Mówiąc o betryzacji trzeba więc uświadomić so-
bie i to, że uniemożliwiając agresję międzyludzką, uniemożliwia ona również
wystąpienia przeciwko władzy. W świecie takim, jak opisany, bezpieczny jest
nie tylko obywatel, ale także władza. Każde działanie zmierzające do wpro-
wadzenia jakichkolwiek zmian, a nie tylko bunt czy rewolucja, wyrasta z du-

40 Por.: A. Stoff, „Altruizyna” Stanisława Lema, czyli o potrzebie miłości bliź-
niego, w: Polska literatura fantastyczna. Interpretacje, red. A. Stoff i D. Brzostek,
Toruń 2005, s. 297-313.
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cha protestu, ma w sobie coś z agresji, zwłaszcza w wypadku oporu strony
zachowawczej; wszystko to społeczeństwu opisanemu przez Lema amputo-
wano w zabiegu betryzacji.

VI. Co z tego wszystkiego wynika?

Komentarza Lema do zaproponowanej jeszcze jednej interpretacji już nie
będzie. Nie zwalnia to jednak od zastanowienia się samemu nad tym, na czym
w istocie polega proces wzbogacania się utworu w sensy wcześniej nie-
przewidywalne, nieoczywiste do czasu udowodnienia ich przynależności do
niego, nieobecne wprost w dosłownych znaczeniach tekstu. Rozpocząć wy-
pada od zapewnienia, że chodzi wyłącznie o działania interpretacyjne po-
dejmowane w dobrej wierze, metodologicznie dopuszczalne, rzetelnie prze-
prowadzone, o sensy możliwe do zweryfikowania w konfrontacji z tekstem,
a nie o zabiegi mające pokazać sprawność i pomysłowość interpretatora,
czy — to już według modnych pomysłów — potwierdzić jego „wolę mocy”,
albo zilustrować jeszcze jeden sposób „użycia”. Myślę tu jedynie o zabie-
gach na rzecz utworu, a więc ostatecznie i na rzecz jego autora. Przecież
każdy taki nowo odkryty i zweryfikowany sens jest świadectwem większej,
niż sądzono dotychczas, pojemności semantycznej dzieła, a więc i przesłanką
jego większej wartości poznawczej (każda nowa interpretacja ustanawia bo-
wiem nową relację z rzeczywistością, którą można, a nawet należy przemy-
śleć już na własny użytek) i artystycznej (każda taka możliwość jest świa-
dectwem kunsztu pisarskiego, który pozwala utworowi w sposób niesprzecz-
ny godzić różne sensy). Nowe, prawomocne propozycje interpretacyjne
zwiększają równocześnie prestiż autora, ponieważ bez względu na wynik
dyskusji na temat intencjonalności każdego nowego sensu, ukazują go jako
pisarza, który potrafił w swojej twórczości osiągnąć taki poziom konsekwen-
cji przedmiotowej, że jego utwór stawia interpretatorom wymagania analo-
giczne do rzeczywistości, której właściwie nigdy nie możemy przypisać sta-
nu poznania zupełnego i całkowitego objaśnienia.

Pisarz, tworząc, nie musi panować nad wszystkim; wystarczy, że stara
się przedstawić świat w jak najbardziej przekonujący sposób, to znaczy dać
jego konsekwentny przedmiotowo obraz, co jest najpełniejszą postacią lite-
rackiego mimetyzmu: zaproponować świat literacki nie tyle podobny do rze-
czywistego w szczegółach, bo to rzecz najmniej istotna, co respektujący w ge-
neralnych rysach swej budowy podstawowe zasady rzeczywistości — ale
zasady właśnie, a nie szczegóły. Tak zbudowany obraz świata ujawni swój
nowy sens pod wpływem nowych okoliczności historycznych, społecznych,
w konfrontacji z nowymi koncepcjami filozoficznymi, socjologicznymi i po-
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litycznymi. Ów respekt dla zasad rzeczywistości zapewnia dziełu zdolność
reagowania na zmieniające się okoliczności odbioru, bo — w jakimś sensie
należąc do rzeczywistości — odnajduje się w sposób naturalny przynaj-
mniej w tych z nich, które co do typu zgodne są z regułami świata w nim
przedstawionego. Sens ten nie tyle powstanie „z niczego”, co zostanie wy-
prowadzony z relacji między składnikami przedstawionej rzeczywistości, o ile
te relacje będą naśladowały konsekwencję przedmiotową świata realnego,
podstawowe rysy jego ontologii.

Z taką właśnie sytuacją mamy, jak sądzę, do czynienia w wypadku Po-
wrotu z gwiazd. Lemowi po prostu (jakkolwiek sformułowanie takie w tym
właśnie kontekście może się wydać dziwne) udało się wyobrazić sobie i zo-
brazować środkami literackimi wieloaspektowy świat o zasadach analogicz-
nych do rzeczywistości, choć w tym, co konkretne, od niej radykalnie od-
mienny, świat tworzący lub przynajmniej sugerujący pełnię, kompletność
składających się nań elementów w stosunku do wzorca. Autor o koincy-
dencjach własnych pomysłów z rzeczywistością myślał jeszcze inaczej: w ka-
tegoriach ulubionej przez siebie filozofii przypadku. We Wstępie do Bomby
megabitowej41 podobieństwo pomysłu stanowiącego podstawę opowiada-
nia Profesor A. Dońda i teorii angielskiego fizyka Paula Daviesa, zakładają-
cej, że „materia okazuje się formą zorganizowanej informacji”, wyjaśnia w
ten właśnie sposób, wiążąc go z przekonaniem o niemożności wyjaśnienia
definitywnego42. Opisany tam mechanizm daje się zastosować również do
wyjaśnienia interpretacji Powrotu z gwiazd, choć jeżeli myśleć o powieści
w ten właśnie sposób, to dyskusja przenosi się w końcu z poziomu refleksji
nad stosunkiem literatury do rzeczywistości na poziom dyskusji o nie-
uchronnych granicach ludzkiej wyobraźni i determinantach poznania.

Niemałą rolę w uruchamianiu nowych możliwości interpretacyjnych od-
grywają także wykorzystane przez Lema konwencje literackie, zwłaszcza ga-
tunkowe. Konwencje istnieją przecież i są wykorzystywane przez autorów
także w tym celu, by uniknąć szczegółowego przedstawiania różnych aspek-
tów literackiej rzeczywistości. Umożliwiają kompozycyjne skróty, a zarazem
uruchamiają ponadjednostkowe znaczenia. Autor Powrotu z gwiazd miał te-

41 Uwaga na marginesie, dotycząca zależności języka pisarza od momentu hi-
storycznego: poszukując dzisiaj tytułu dla swojego tomu Lem musiałby użyć for-
muły „bomba gigabitowa”, a jeszcze lepiej „terrabitowa” — tak oto daje o sobie
znać miara pojemności pamięci komputerowych, źródło i wzorzec formalny tytu-
łowego określenia.

42 S. Lem, Bomba megabitowa, dz. cyt., s. 5-6.
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go jasną świadomość, gdy dostrzegał jedną z podstawowych właściwości
fantastyki:

Science fiction wytworzyła imaginacyjny świat o swoistej jedno-
rodności i ten płód zbiorowej wyobraźni autorów, od najsłabszych
do najwybitniejszych, przedstawia fenomen daleko rozleglejszy i —
w sztuce rzecz niezwykła — bardziej godny uwagi, aniżeli poje-
dyncze utwory najświetniejszych nawet pisarzy43.

Prawidłowość ta nie dotyczy wyłącznie fantastyki naukowej. W niepo-
równanie słabszej wersji występuje jako system konwencji warunkujących
sposób odnoszenia się do świata nawet w powieści realistycznej. Powrót
z gwiazd odwołuje się do dawnej i dobrze ugruntowanej w świadomości
konwencji utopii, a rys krytycyzmu, charakteryzujący narrację Lema, natych-
miast aktualizuje konwencję antyutopii. To one dostarczają czytelnikowi i in-
terpretatorowi wzorców semantyzacji tego, co przedstawione.

O tym, że nowe propozycje interpretacyjne działają na rzecz wyższej war-
tości utworu, którego dotyczą, świadczy pojawienie się wraz z nimi nowe-
go rodzaju wartości, wartości sytuacyjnych44. Charakteryzują się one tym,
że do swego zaistnienia potrzebują dwu czynników: samego dzieła jako pod-
łoża, na którym wystąpią, i bodźca pochodzącego z historycznie konkret-
nych kulturowych okoliczności odbioru. Powrót z gwiazd, czytany jako de-
maskacja łagodnego totalitaryzmu i jako prognoza liberalnego społeczeń-
stwa postindustrialnego w epoce globalizacji, pozwala zastanowić się nad
zjawiskami, które w tej czy innej wersji ujawniają się w świecie nam współ-
czesnym. Uobecnia więc wartości poznawcze, z których ani powieści nie
należy czynić zarzutu, ani których autor nie musiałby się wstydzić.

Dr hab. Andrzej Stoff, prof. UMK, kierownik Zakładu Teorii Literatury
w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To-
runiu.

43 S. Lem, Science fiction, w: tenże, Wejście na orbitę, Kraków 1962, s. 9.
44 Odwołuję się tu do własnej koncepcji zaprezentowanej w: A. Stoff, Warto-

ści sytuacyjne dzieła literackiego, w: tenże, Studia z teorii literatury i poetyki histo-
rycznej, Lublin 1997, s. 167-188.
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Andrzej Stoff

Semantyzacja przestrzeni
w powieœci Stanis³awa Lema Solaris *

Kategoria przestrzeni jest podstawą organizacji rzeczywistości przedsta-
wionej w dziele literackim. Przestrzeń literackiego świata jest fikcyjnym od-
powiednikiem przestrzeni realnej. Pojęcie „fikcyjności” określa jej status on-
tologiczny, a więc fakt, że jest utrwaloną w tekście i wyłącznie dzięki niemu
dostępną autorską projekcją świata. Pojęcie „odpowiedniości” (analogii) od-
nosi się do faktu, że każde, nawet ostentacyjnie nierealistyczne przedsta-
wienie tego, co przestrzenne, musi z konieczności wychodzić od intersu-
biektywnie sprawdzalnych, zarówno naukowych, jak i potocznych, wzor-
ców odbioru i rozumienia przestrzeni. Takie ontologiczne podstawy prze-
strzeni literackiej wyznaczają jej szczegółowe właściwości, a w konsekwen-
cji charakterystyczne zespoły problemów, z którymi musi się zmierzyć lite-
raturoznawca. W artykule poświęconym przestrzeni miasta wyróżniłem cztery
zakresy spraw związanych z przestrzenią rzeczywistości przedstawionej
w utworze literackim1. Dotyczą one zarówno czynności składowych aktu
twórczego autora, jak i funkcji pełnionej przez rozwiązania dotyczące prze-
strzeni w gotowym już utworze. Są to: 1) wyznaczanie przestrzeni, rozumia-
ne jako wskazanie zakresu działania i doświadczania świata przez bohate-

* Artykuł ten ukazał się pierwotnie pod tym samym tytułem w publikacji
Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie: Inozemna Filolohija. Ukrajinskyj
Naukowyj Zbirnyk. Wypusk 114, Lwiw 2003, s. 185-194.

1 A. Stoff, Poetyka i semantyka literackich zobrazowań miasta, w: tenże, Stu-
dia z teorii literatury i poetyki historycznej, Lublin 1997, s. 152.
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rów; 2) kreowanie przestrzeni jako jej ukonkretnienie i uszczegółowienie;
3) funkcjonalizowanie przestrzeni, czyli uczynienie jej środowiskiem „życia”
powieściowych bohaterów i powiązanie miejsc i jakości przestrzennych
z charakterem i działaniami postaci; 4) waloryzowanie przestrzeni, polegają-
ce na powiązaniu sposobów jej przedstawienia z wartościami, zarówno w pla-
nie świata przedstawionego, jak i w planie idei utworu.

Wszystkie wyróżnione aspekty przestrzeni świata literackiego mają cha-
rakter semantyczny. Znaczą, są nośnikami sensów, które podlegają odczy-
taniu i rekonstrukcji podczas interpretacji utworu. Znaczą, ponieważ zosta-
ły poddane przez autora w akcie twórczym procesom semantyzacji. Służąc
ewokowaniu fikcyjnego odpowiednika rzeczywistości empirycznej — w pla-
nie znaczeń odnoszą się już bezpośrednio do niej, pozwalają autorowi wy-
powiedzieć się na temat rzeczywistych spraw świata i człowieka. Analizie
i ocenie podlegają zwłaszcza dwa rodzaje zmian. Semantyzację właściwą da-
nemu utworowi, a także jej rodzaj, charakteryzujący danego pisarza, okre-
ślają przede wszystkim różnice między postrzeganiem i rozumieniem prze-
strzeni w doświadczeniu potocznym a jej jednostkowym ujęciem literackim.
Równocześnie w równym stopniu istotne dla semantyki utworu i autorskie-
go sposobu widzenia świata są różnice między danym ujęciem a konwen-
cjami estetycznymi, które regulują odpowiedni dla poetyki przestrzeni za-
kres spraw, i dotychczasową praktyką literacką w tym zakresie. Różnicę
charakteryzuje nie tylko skala zmian, rozpiętość między wzorcem i realizacją;
semantycznie istotny jest zwłaszcza sam sposób osiągnięcia tej różnicy i ro-
dzaj jej uzasadnienia. W czynnikach tych ujawnia się artystyczny zamysł
autora, weryfikowany przez poświadczony w utworze stan jego wiedzy
o świecie i człowieku.

Semantyka przestrzeni literackiej, rozumiana jako ten aspekt znaczenio-
wy utworu, jaki wydobywamy podczas jego interpretacji, powstaje w wyni-
ku semantyzacji elementów i rozwiązań przestrzennych, czyli nadawania kon-
kretnego znaczenia typowym jednostkom topograficznym i relacjom takim,
jak zawieranie się w sobie, osobność, kontrast, zamkniętość, otwartość itd.
Ustalenie reguł semantyzacji przestrzeni pozwala poprawnie odczytać nada-
ne jej przez autora znaczenia. Ograniczenie się do przyjęcia „gotowych” sen-
sów rozwiązań przestrzennych jakiegoś utworu jest zaledwie potwierdze-
niem wykorzystanych konwencji. Tymczasem to dopiero autorskie użycie
nawet typowych elementów i rozwiązań nadaje im nowe odcienie znacze-
niowe, które decydują o stopniu oryginalności i, ostatecznie, o wartości
powieści.

Istotna z perspektywy semantyki utworu jest już sama przestrzenna skala
zdarzeń i jej stosunek do rzeczywistości człowieka, to jest tego obszaru świa-
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ta, który przez niego został fizycznie i świadomościowo rozpoznany i opa-
nowany. Konieczność określenia zasad kreowania przestrzeni w danej po-
wieści to wezwanie do szczegółowego rozpoznania jej poetyki, by dla ba-
dacza jasny stał się stosunek literackiego obrazu świata do świata samego.
A stosunek ten nie jest czymś samoistnym i samoważnym, lecz przejawem
funkcjonalizacji przestrzeni względem interesującej autora problematyki i idei
utworu. W nich zaś ujawnia się z kolei jego skala wartości, przy pomocy
której mierzy on sprawy świata i człowieka.

Przestrzeń powieści Stanisława Lema Solaris ujawnia swe znaczenie dla
interpretacji, gdy będziemy ją porządkować i odczytywać za pomocą serii
opozycji, charakterystycznych dla postrzegania świata w kategoriach kul-
turowych. Metoda ta sprawdza się tu z tego zwłaszcza powodu, że znacze-
nie utworu nie wyczerpuje się w tym, co dane jest wprost: nazwane bądź
przedstawione. To, co jest, w powieści Lema wymaga uzupełnienia o to, co
jest implikowanym przeciwieństwem dosłownie traktowanych ujęć i sfor-
mułowań. Co więcej: właściwy sens utworu kształtuje się w stałym napię-
ciu pomiędzy tym, co przedstawione i tym, co zaledwie (w ten czy inny spo-
sób) sugerowane. Czytelnik, który by chciał pominąć ów implikowany człon
semantyki powieści, nie zrozumie jej w pełni, sprowadzi sens opowiedzia-
nej przez Lema historii do przygody, jednej z tych, jakie wymyślają autorzy
fantastyki naukowej. A Solaris zasługuje przecież na baczniejszą uwagę, wni-
kliwszą lekturę i bardziej dociekliwą interpretację, gdyż sensy tej powieści
odnoszą się również do współczesności2.

Bliskie — Dalekie

Ta opozycja przestrzenna jest podstawą organizacji fabuły powieści, pełni
funkcję motywacyjną względem sposobu obrazowania środowiska działań
postaci, jest matrycą postrzegania świata przez bohaterów i konwencjonalną
podstawą wartościowania zarówno wewnątrz powieściowej rzeczywistości,
jak i podczas lektury, wskutek odwołania do stereotypowych wyobrażeń
i ocen czytelnika.

Świat przedstawiony Solaris zbudowany jest na opozycji dwu miejsc,
z których tylko jedno zostało zaprezentowane bezpośrednio. Jest to opozy-
cja Ziemi i Wszechświata. Tak skonkretyzowana relacja „bliskie” — „dale-
kie” oddaje radykalizm wyzwania. Jest to zarazem skala, w jakiej Lem reali-
zuje interesującą go problematykę. W odczytaniu typowych kulturowo zna-

2  A. Stoff, Fantastyka naukowa jako literatura współczesna, w: Edukacja
polonistyczna i literatura, red. W. Sawrycki i M. Wróblewski, Toruń 2000, s. 5-21.
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czeń Ziemia jest bliska, a Wszechświat daleki — fizycznie i świadomościo-
wo. Tym, co interesuje pisarza od początku jego twórczości, jest pytanie
o granice poznania, o możliwość ilościowego i jakościowego przeskalowa-
nia i przewartościowania relacji „bliskie” — „dalekie” w doświadczeniu czło-
wieka, ale także w nauce jako wyspecjalizowanej instytucji poznawczej.

W Solaris Ziemia obecna jest jedynie w dalekim tle. Jest miejscem, skąd
wyruszały na rozpoznanie niezwykłej planety wszystkie dotychczasowe eks-
pedycje, skąd pochodzą wszyscy członkowie aktualnej załogi stacji i skąd
przybywa główny bohater, ale niewiele o niej wiadomo. Jest miejscem po-
czątkowym kosmicznej ekspansji, źródłem zaopatrzenia i punktem odniesie-
nia wszystkich przedsięwzięć — tak to przynajmniej wygląda w momencie
rozpoczęcia akcji. Natomiast Wszechświat reprezentowany jest w fabule po-
wieści przez miejsce wyróżnione, jakim jest planeta Solaris. Jej wyjątkowość
spowodowała (w powieściowej prehistorii) zainteresowanie nauki, które
uczyniło z niej wręcz symbol tajemnicy „dalekiego” Wszechświata. Ponie-
waż przeważającą część informacyjnej tkanki utworu stanowi przedstawie-
nie stanu badań solarystyki, więc czytelnik powieści, paradoksalnie, wie nie-
porównanie więcej o tym, co „dalekie”, niż o tym, co „bliskie” w skali, także
jego, doświadczeń cywilizacyjnych.

Odpowiada to powieściowej waloryzacji tych kategorii: dla załogi sola-
ryjskiej stacji to Ziemia jest daleko. Gibarian, którego śmierć pozostali przy
życiu interpretują jako samobójstwo, nie wróci już na nią. Inni, to znaczy
Sartorius i Snaut, nie zdradzają ku temu najmniejszej ochoty, a główny bo-
hater w końcowej scenie powieści w ogóle nie wie, co robić. Ale Lem nie
buduje sensu swojej powieści na prostym, psychologicznym odwróceniu
waloru miejsc. Solaris, wskutek swej niedocieczonej niezwykłości, choć tak
bliska, bo widoczna poza iluminatorami stacji, nie przestaje być — dosłow-
nie i przenośnie — daleka. Z kolei Ziemia bliższa jest wszystkim bohaterom
powieści, niż skłonni byliby kiedykolwiek przyznać, a nawet bardziej niż
samym im to się wydaje. Nie chodzi przy tym wcale o sentymentalnie rozu-
mianą tęsknotę. Oni po prostu są reprezentantami Ziemi — jej cywilizacji
— nie tylko wtedy, kiedy to odczuwają, lecz po prostu każdy z nich całym
sobą, swoim stamtąd wywiedzionym życiorysem, więcej, kulturowo zdeter-
minowanym sposobem postrzegania i myślenia, w jej warunkach i na jej ska-
lę ukształtowanymi oczekiwaniami i nadziejami. Tę właściwość dzieli z ludz-
kim doświadczeniem nauka. Jest ona „Ziemiocentryczna” nie tylko z racji
miejsca, w którym powstała i z którego rozpoczęło się poznawanie Wszech-
świata, ale przede wszystkim z tego powodu, że zawiera w sobie, w syste-
mie wiedzy i w samym podejściu do rzeczywistości cechy konkretnej kultu-
ry, konsewkencje historycznie konkretnego rozwoju.
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Poprzez wymowę sytuacji fabularnej Solaris Lem zdaje się mówić, że na
Kosmos nie można przenosić usensowniania i wartościowania przestrzeni
w sposób, jaki sprawdzał się w ziemskiej skali. Rozwój cywilizacji przyzwy-
czaił nas do tego, że granica między „bliskim” i „dalekim” nie jest czymś
absolutnym, że w poszczególnych okresach historii stale się zmieniała, i to
na korzyść powiększania się obszaru bliskości — głównie wskutek rozwoju
środków transportu i technik informacyjnych. W powieści Lema opozycja
ta pojawia się w zupełnie nowym wymiarze: Solaris uzmysławia jej sens
w odniesieniu do Wszechświata.

Jest w sekwencji zapoznawania się Kelvina ze stacją drobny motyw, który
może być wyrazistym podsumowaniem analizowanej tu opozycji przestrzen-
nej. Przebierając się po kąpieli, bohater znajduje zawieruszony między kart-
kami notatnika klucz od ziemskiego mieszkania. Czytelnik poznaje też jego
reakcję: „Obracałem chwilę w palcach, nie wiedząc, co z nim począć. W końcu
położyłem go na stole”3. Interpretujący powieść ma prawo odczytać tę sce-
nę symbolicznie: klucz do tego, co człowiek pozostawił za sobą, jest zbęd-
ny, ale klucz do Solaris znajduje się na Ziemi. Stanowisko epistemologiczne
Lema polega na uznaniu, że tak naprawdę zrozumieć Wszechświat można
dopiero wtedy, kiedy rozumie się siebie — nie tylko jednostkę we właści-
wej jej osobowej indywidualności, ale również we wszystkich uwarunko-
waniach kulturowych, historycznych. Kelvin zdaje się tego wtedy jeszcze
nie rozumieć, a czytelnik zapewne rychło zapomni o symbolicznej wymowie
drobiazgu, zaabsorbowany wydarzeniami na stacji. Tę prawdę będzie jed-
nak musiał wypracować samemu, interpretując powieść Lema. Bo jest to bo-
daj najważniejsze jej przesłanie.

Opozycja przestrzeni bliskiej i dalekiej w świetle tej interpretacji ujawnia
swą względność. To, co powinno być „bliskie”, może okazać się świadomo-
ściowo odległe, a to, co jako „dalekie” miało być przez naukowe poznanie
włączone w sferę bliskości, pozostaje nieoswojone i trudno sobie w ogóle
wyobrazić zmianę tego stanu rzeczy. Jak oglądany z Ziemi Kosmos, tak i po-
strzegana z Komosu Ziemia, stawiają człowieka wobec podobnych proble-
mów. O ile jednak problemy Kosmosu traktowane były jako naturalne zada-
nia, które cywilizacja podejmuje poprzez swoich reprezentantów, to proble-
my, jakie narzucają się w związku z oglądaną z kosmicznego dystansu Zie-
mią, zaskakują, wydają się wręcz niesprawiedliwością. Kelvin opuszczał prze-
cież Ziemię właśnie po to, by o pewnych sprawach zapomnieć (samobój-
stwo Harey), chociaż trudno posunąć się aż do zarzutu, że cel, jakim jest
badanie Solaris, był dla niego tylko pretekstem. Tymczasem sprawy osobi-

3 S. Lem, Solaris, Warszawa 1974, s. 23-24.
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ste, nie załatwione na Ziemi, wróciły do niego tam, miliardy kilometrów od
niej. W wymiarze osobistym — w odtworzonej przez ocean Harey; w wy-
miarze cywilizacyjnym — jako kulturowe zdeterminowanie nauki nie pozwa-
lające zrozumieć kosmicznego fenomenu.

Teza Lema brzmi więc: podział rzeczywistości na „bliskie” i „dalekie” czło-
wiek nosi w sobie. W najważniejszych rysach dzieli go z innymi: z bliskimi,
narodem, ludzkością, ale konsekwencje tego podziału przeżywa sam i nikt
w tym nie może go wyręczyć, a i pomoc wydaje się wątpliwa. Ponadto bez
względu na to, jak daleko człowiek będzie kiedykolwiek w stanie poszerzyć
krąg tego, co bliskie, zawsze pozostanie coś, co jako niepojęte, będzie dla
niego wyzwaniem. W tym sensie uwikłanie człowieka w opozycję „bliskie”
— „dalekie” jest stałym, ponadhistorycznym skłanikiem jego kondycji.

Naturalne — Sztuczne

W odniesieniu do Wszechświata prawo fizycznego zawłaszczenia prze-
strzeni przestaje obowiązywać. Techniczna dostępność coraz to nowych jego
miejsc (a fantastyka naukowa tylko hiperbolizuje stan charakterystyczny
dla rzeczywistych lotów kosmicznych) nie oznacza trwałego włączenia ich
w sferę ludzkich oddziaływań. Tak prosty mechanizm możliwy był w daw-
nych wiekach na Ziemi. W Kosmosie człowiek, sprawdziwszy swoje możli-
wości, pozostaje w istocie na dawnej pozycji. Przykład lotów księżycowych
na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych — efektownego, ale
tylko epizodu w historii astronautyki — uzmysławia to wyraźnie. I chociaż
fantastyce przypisuje się nieograniczone możliwości w kreowaniu nowego,
to Lem jest pod tym względem więcej niż wstrzemięźliwy. A w tym bliższy
prawdy.

Wynika to z przeświadczenia, że tylko Ziemia jest naturalnym środowi-
skiem człowieka. Nie tylko w sensie przyrodniczym. Z tym może byłby naj-
mniejszy kłopot — wobec jedności budowy Wszechświata i powszechno-
ści praw fizyki. Środowisko uznawane za naturalne na Ziemi człowiek w zna-
cznym stopniu wytworzył sam — jako kulturę i technikę. Uznaje więc za
naturalne to, co ostatecznie jest sztuczne. Obraz solaryjskiej stacji badaw-
czej dobitnie to uprzytamnia. Pomiędzy wysłannikami Ziemi, a tym, co chcie-
liby oni zbadać, zrozumieć i w perspektywie — uczynić „bliskim”, jest roz-
legła, a absolutnie niezbędna, sfera urządzeń i rozwiązań technicznych. Te-
chnika pośredniczy nie tylko w badaniach, ale po prostu zapewnia przeży-
cie w otoczeniu, które nie jest naturalnym środowiskiem człowieka. A wkrót-
ce okaże się, że również wielowiekowe uwarunkowania kulturowe staną się
problemem w rozumieniu tego, co radykalnie inne. Tak w warunkach epoki
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lotów kosmicznych aktualizuje się i ujawnia dawna opozycja „natura” —
„kultura”.

Poznanie Solaris jest niewątpliwie zadaniem należącym do kompetencji
nauk przyrodniczych. Ale samo przystąpienie do niego jest możliwe jedy-
nie pod warunkiem zastosowania wyrafinowanych środków technicznych.
Lem uświadamia czytelnikowi ograniczoność, zdawałoby się wszechmocnej,
techniki badawczej, pokazując jej niewspółmierność z bezpośrednim, całko-
wicie nietechnicznym działaniem oceanu, wobec którego bezradne jest wszy-
stko, co człowiek wymyślił i skonstruował. W działalności technicznej, tak-
że w planowaniu ekesperymentów naukowych przy użyciu skomplikowanej
aparatury, jest uprzedzający wyniki osąd rzeczywistości. Tymczasem nie ma-
my gwarancji, że przyjęte przez naukę metody sprawdzą się w każdych wa-
runkach, względem dowolnego obiektu badawczego. Akceptowane teore-
tycznie granice adaptacji tak rozumianych metod i technik mogą okazać się
niewystarczające. W takiej sytuacji, w której Lem umieszcza swoich boha-
terów, próbie podlega już nie tylko pomysłowość badacza, nie tylko spraw-
ność metod i urządzeń, ale przede wszystkim sama filozofia poznania, sto-
sunek człowieka do świata. Może bowiem okazać się, podpowiada czytelni-
kowi autor, że sfera kultury i techniki przyzwyczaiła nas do takich reakcji na
rzeczywistość, do stawiania tylko takich pytań, które mieszczą się w akcep-
towanej przez nas wizji świata. A ta nie jest przecież czymś, czego prawdzi-
wość byłaby automatycznie gwarantowana, lecz wymaga stałej kontroli umy-
słu. Także odwagi w stosunku do rzeczywistości — wtedy, gdy odkrywa-
my w niej coś dla nas kłopotliwego, coś, co burzy nasze nawyki myślowe.

W kosmicznej skali powieści Lema realizuje się przeciwstawienie tego,
co trzeba przezwyciężyć jako już niewystarczające, coś, co bardziej wiąże
i ogranicza, niż pozwala na zrozumienie i dalszy rozwój, na rzecz tego, co
obiecuje nowe możliwości, a przede wszystkim uwolnienie od dotychcza-
sowych ograniczeń i wypracowanie wizji świata adekwatnej do „natury” w jej
pierwotnym znaczeniu. Także na tym, a nie tylko na fizycznym zawłaszcza-
niu nowych obszarów świata, polega mechanizm przesuwania granicy mię-
dzy „bliskim” i „dalekim”, ustawicznie działający w cywilizacji, ale radykal-
nie usprawniony dopiero w jej fazie naukowo-technicznej. Motywacja tego
procesu ma dwa czynniki: ogólnocywilizacyjny i osobowy. Uświadomienie
niezbieżności, a nawet potencjalnie konfliktowego charakteru tych czynni-
ków, dzięki powieściowej fabule i sposobowi przedstawienia bohaterów, to
zasługa Lema. W jego powieści astronautyka poczyniła niezwykłe postępy
w umożliwieniu człowiekowi lotów do gwiazd (czytelnik wnioskować musi
o tym z drobnych wzmianek narracyjnych, Solaris daleka jest bowiem od
konwencji historii przyszłości), ale nie oznacza to wcale, że obszary fizycz-
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nie dostępne stały się tym samym „bliskie”, poddane jego pewnemu i jed-
noznacznemu rozpoznaniu. Są takie momenty w rozwoju cywilizacji, kiedy
niemożliwe jest już rutynowe przekształcanie tego, co nowe, w to, co swoj-
skie. Sytuacja wymaga wtedy decyzji bardziej radykalnych.

Swojskie — Obce

Kategorie „swojskości” i „obcości” można interpretować jako kulturo-
we charakterystyki podstawowej opozycji przestrzennej: „dalekie” — „bli-
skie”. Ta bowiem, jeżeli jej członów nie traktować metaforycznie, wymaga
zawsze jako swej podstawy określonej przestrzeni realnej, fizycznej. W swo-
im objaśnianiu świata może zresztą ograniczyć się do niej. Tej wymierności
brakuje opozycji „swojskie” — „obce”, ponieważ podstawą tego zróżnico-
wania przestrzeni jest zawsze czyjś punkt widzenia, zabieg identyfikacji po-
łączony z postawą odrzucenia. „Swojskie” bądź „obce” może być wyłącz-
nie coś dla kogoś ze względu na określone (sformułowane i akceptowane
bądź stosowane intuicyjnie) kryteria. Opozycja ta ma zawsze ściśle okre-
ślony sens kulturowy, a w realnej przestrzeni geograficznej, w której współ-
istnieją różne kultury, granice odwołujących się do nich przeciwstawień będą
się krzyżować, zawłaszczać w sposób nieraz niezmiernie skomplikowany te
same miejsca, waloryzować je na przeciwstawne sposoby.

Niezwykła planeta reprezentuje w powieści Lema to, co obce, a co czło-
wiek, zgodnie z wielowiekową praktyką, zamierza uczynić „swoim” na dro-
dze poznania naukowego. Wskutek swojej niedostępności i niedocieczo-
ności Solaris staje się wręcz symbolem rzeczywistości, co umożliwia pisa-
rzowi efektowne uświadomienie interesujących go problemów filozoficznych,
bardziej jednak z zakresu teorii poznania niż ontologii.

Oryginalność Lema polega na tym, że rezygnując z łatwych, a przecież
semantycznie nośnych, rozwiązań, z narzucenia na sytuacje przedstawiane
w swoich powieściach stereotypów, w całej swojej twórczości obstawał przy
autonomiczności tego, co swoje i tego, co obce. Znalazło to wyraz już we
wczesnym Człowieku z Marsa jako przeświadczenie o całkowitej obcości
cywilizacji kosmicznych. Przekonaniu temu, które stanowi istotny składnik
jego sceptycyzmu poznawczego, dawał później wyraz zwłaszcza w tych po-
wieściach, w których jego bohaterowie świadomie i dobrowolnie rezygno-
wali z ingerencji w obcoplanetarne społeczeństwa (Eden, „Niezwyciężony”).
Zdaniem pisarza między „swoim” i „obcym” jest przepaść, której nie da się
przekroczyć bezboleśnie i bez istotnego uszczerbku dla jednej bądź drugiej
strony. Poznanie może od nas wymagać również rezygnacji z intelektualne-
go zrozumienia tego, co radykalnie inne.
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Solaris to kolejny krok Lema w reinterpretacji opozycji „swojskie” —
„obce”. Jej założenie czytelnik innych utworów tego pisarza zna dobrze. Ale
w tej powieści to „swojskie” okazuje się w istocie „obce” dla bohaterów.
Okazuje się, że dla uczonych wysłanych przez ziemską cywilizację po to, by
poszerzyć jej granice, największą zagadką i źródłem problemów są oni sami.
A przynajmniej niektórzy z nich, jak Kris Kelvin, zrozumieją właśnie dzięki
temu, co „obce”, że „nie szukamy nikogo oprócz ludzi. Nie potrzeba nam
innych światów. [...] Nie wiemy, co począć z innymi światami. Wystarczy
nam jeden, a już się nim dławimy...”4

Zamknięte — Otwarte

Ta opozycja przestrzenna wydaje się w pierwszej chwili oczywista. Wy-
raźne są odpowiadające jej sfery świata przedstawionego powieści. Jedno-
znacznie funkcjonalne jest ich emocjonalne nacechowanie. A wreszcie przy-
pisane są im określone wartości. Rozpoczynając bezpośrednie poznanie
Wszechświata, człowiek przezwyciężył zamknięcie Ziemi. Wyszedł od tego,
co znane, ku temu, co nieznane, na drogę fascynującej przygody. Jest to
cywilizacyjna konieczność, i jest to sprawdzian zarówno dla bohaterów po-
wieści, jak i dla ludzkości. Ale taka konkretyzacja omawianej opozycji wła-
ściwa jest tylko wtedy, gdy będziemy czytać Solaris jako powieść o tema-
tyce astronautycznej. Powieść Lema, będąc również nią, jest przecież jed-
nak tematycznie i problemowo bardziej złożona.

Drugą opozycję tych kategorii przestrzennych tworzą motywy stacji so-
laryjskiej i planety. Stacja także jest przecież przestrzenią zamkniętą prze-
ciwstawioną otwartości planety i Kosmosu. Jest ładem, przynajmniej po-
tencjalnie, jaki tworzy człowiek, chcąc uzyskać oparcie w działaniu na no-
wym dla siebie obszarze. Jest przyczółkiem tego, co bliskie i swojskie. Jest
w jakimś sensie streszczeniem i symbolem cywilizacji. To techniczne za-
mknięcie człowieka w enklawie cywilizacji ziemskiej w niezmierzonej „obco-
ści” Kosmosu okazuje się w powieści znakiem zamknięcia poznawczego i du-
chowego. Uwarunkowanie przez kulturę i z niej wyprowadzone pryncypia
poznania naukowego mogą okazać się przeszkodą, zamykającą przed czło-
wiekiem drogę do prawdy. Będzie tak zawsze wtedy, gdy nie potrafi on zdo-
być się na otwartość intelektualną i duchową, i zgodzić się, by poddać re-
wizji nawet najtrwalsze swoje przyzwyczajenia intelektualne, dogmaty na-
uki. To przesłanie ważne nie tylko w fabularnej sytuacji powieści Lema.

4 Tamże, s. 114-115.
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Zewnętrzne — Wewnętrzne

Ten niejednoznaczny charakter opozycji „zamknięte” — „otwarte” jest
skutkiem niesamodzielności tej relacji. Znaczy ona tylko w powiązaniu z re-
lacją inną: „zewnętrzne” — „wewnętrzne”. Zamkniętość poznawcza tego,
z czym zmuszony jest zmierzyć się człowiek, a co wydawało się być hory-
zontem nowej otwartości, okazuje się pochodną uznania za domenę całko-
witej swojskości tego, co wewnętrzne. Okazuje się tymczasem, że to wła-
śnie to, co człowiek nosi w sobie, co go stanowi w wymiarze kulturowym,
może być przyczyną niepowodzenia w poznaniu tego, co zaskakująco nowe.

Poznanie naukowe, loty kosmiczne — tematyczne dominanty pisarstwa
Lema, są przejawami działania w sferze tego, co zewnętrzne. Tymczasem bo-
haterowie jego powieści cierpią na brak wiedzy o innych, nawet bliskich
osobach i o sobie samych. Usiłują zrozumieć świat, podczas gdy mają kło-
poty z samymi sobą. W najbardziej spektakularny sposób stan ten uświa-
damia samobójstwo Harey w wyniku nieporozumień z Kelvinem. To jest pre-
historia, ale i symboliczne uzasadnienie niepowodzenia misji bohatera So-
laris. W „Niezwyciężonym” jest motyw, który tę prawdę dobitnie uzmysła-
wia; jeden z bohaterów, w nieoczekiwany nawet dla samego siebie sposób,
uświadamia sobie, że nie wie nic o człowieku, pod którego rozkazami prze-
mierzał Kosmos, a to, co sobie właśnie uświadomił, przepojone jest smut-
kiem poczucia wyobcowania:

Rohan pojął wtedy jak w olśnieniu, że w ogóle nie zna Horpacha,
pod którym służył już czwarty rok. Nigdy nie przyszło mu do
głowy zastanowić się, czemu w kajucie astrogatora nie ma niczego
osobistego, żadnej z tych rzeczy drobnych, czasem zabawnych albo
naiwnych, które ludzie zabierają w przestrzeń jako pamiątki dzie-
ciństwa czy domu. Wydało mu się w tej chwili, że zrozumiał, dla-
czego Horpach nic nie miał, czemu brak było na ścianach jakichś
starych fotografii, ukazujących twarze bliskich, którzy zostali na
Ziemi. Nie potrzebował nic takiego, bo cały był tutaj i Ziemia nie
była mu domem5.

Bohaterowie Lema uosabiają tę możliwość, kiedy to człowiek tak dalece
poświęca się poznaniu świata, że zapomina o zadaniu poznania siebie. Igno-
ruje w ten sposób własne przeznaczenie, które jest zawsze bogatsze niż stan
bycia specjalistą w ściśle określonej dziedzinie. Porządkując intelektualnie
obraz świata, zapomina o konieczności uporządkowania siebie. Nawet w naj-

5 S. Lem, „Niezwyciężony”, w: tenże, Opowiadania wybrane, Kraków 1978, s. 402.
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prostszym znaczeniu tego zarzutu, że staje się jednostronny. Dostosowu-
jąc metody i środki poznania do świata rzeczy, przestaje dostrzegać innych.
Wydaje mu się, że sam dla siebie nie jest już problemem, że określone kon-
cepcje naukowe wyjaśniły w tym zakresie wszystko, co niezbędne. Z takim
uproszczonym sposobem rozumienia człowieka Lem rozprawia się w swo-
ich utworach. W Solaris czyni to w sposób szczególnie dojmujący. Ocean
materializuje myśli, sny i wyobrażenia bohaterów, czyli niejako stawia im
przed oczy cząstkę ich samych. Klucz do zrozumienia Wszechświata znaj-
duje się nie tylko na Ziemi, ale i we wnętrzu człowieka. Poznanie samego
siebie jest warunkiem poprawnego odniesienia się do świata. Czy odniesie-
nia poznawczo skutecznego? Tego zagwarantować nie może nikt ani nic.
Bohaterowie książek Lema przemierzają Kosmos, by się o tym przekonać,
ale Kelvin w Solaris jest bliżej tej prawdy niż którykolwiek z nich.

Materialne — Duchowe

Odesłanie człowieka do poznania samego siebie zmienia radykalnie hie-
rarchię rzeczywistości. To, co wewnętrzne, duchowe, odzyskuje prymat nad
poznaniem świata materialnego. Lem pokazuje przekonująco, że jednym z wa-
runków obiektywizmu naukowego uczonego jest świadomość siebie, uwz-
ględnienie uwarunkowań kulturowych, na przykład światopoglądowych,
a nawet możliwości wprowadzenia do procesu poznawczego zniekształceń
wynikających z czysto subiektywnych przeżyć i myśli. Poznanie rzeczywi-
stości, w jakiejkolwiek zresztą dziedzinie i w każdym wymiarze (może to być,
jak w Głosie Pana, ziemski instytut badawczy), nie jest zadaniem czysto
przedmiotowym. Angażuje człowieka nie tylko emocjonalnie, ale zmienia jego
obraz świata i wyobrażenie o sobie samym. Wysłannicy ludzkości, jakimi
są członkowie załogi solaryjskiej stacji badawczej, przybyli w ten zakątek
Kosmosu wyposażeni zgodnie z możliwościami technicznymi ich świata naj-
lepiej jak tylko można. Ale są odpowiednio wyposażeni tylko do zbadania
tego, co materialne. Tymczasem problemy, jakie przed nimi stają, każą im
zwrócić się ku sobie, zrozumieć siebie, przyznać do tego, o czym chcieliby
niejednokrotnie zapomnieć.

W końcu XX wieku w metodologii nauki pojawiło się pojęcie „human
factor” na oznaczenie czynnika podmiotowego w poznaniu. Lem posuwa
się nawet jeszcze dalej: nauka jest taka, jacy są ludzie, którzy ją uprawiają.
W powieści historia fikcyjnej nauki — solarystyki, odczytana pod tym ką-
tem, a nie jako wirtuozeria pomysłowości autora, jest doskonałym dowo-
dem tej tezy. Ponieważ wzorcem nauki uprawianej przez bohaterów powie-
ści tego pisarza jest pozytywistyczne, scjentystyczne jej rozumienie, zasad-
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na będzie interpretacja, że Solaris jest także krytyką tego wzorca. A taka
wątpliwość nie jest już rzeczą praktyki badawczej, lecz zadaniem dla filozofii
nauki. Lem wierzy, że nauka jest niezastąpionym sposobem poznania świa-
ta. Ale widzi też jej ograniczenia. Zarówno te, które wynikają z kulturowych
(najszerzej rozumianych) uwarunkowań człowieka, jak i te, które są skut-
kiem jednostronności wynikającej z akceptowania określonego jej wzorca.
Nie proponuje łatwych recept metodologicznych, ale w losach swoich bo-
haterów ukazuje przejmujące skutki takiego stanu rzeczy.

Czytelnik, któremu nie wystarczy krytyczny aspekt poglądów Lema na
naukę, może sam zastanowić się nad tymi problemami. Będzie w tym naśla-
dowcą myślących bohaterów powieści i uczniem samego pisarza. Na tej dro-
dze pójść jednak musi dalej od nich wszystkich.

Fizyczne — Metafizyczne

Materialistyczne kierunki w filozofii także sferę duchowości człowieka
interpretowały w kategoriach fizycznych, jako proste przedłużenie i skom-
plikowanie procesów fizycznych zachodzących w materii. Tak więc rozpa-
trywana wcześniej opozycja „materialne” — „duchowe” wcale nie musi w ob-
jaśnianiu świata i człowieka oznaczać wykroczenia poza sferę fizyczności.
Fantomy pojawiające się w wyniku działalności solaryjskiego oceanu zdają
się nawet taką koncepcję potwierdzać: są przecież materializacjami składni-
ków psychiki członków zespołu badawczego, ich pamięci i fantazji. Główny
bohater utworu, już po dramatycznych przeżyciach z Harey, wydaje się z taką
interpretacją pogodzony, myśli przecież:

Każdy z nas wie, że jest istotą materialną, podległą prawom fizjo-
logii i fizyki i że siła wszystkich razem wziętych naszych uczuć
nie może walczyć z tymi prawami, może ich tylko nienawidzić6.

A jednak taka, jednoznacznie materialistyczna interpretacja sytuacji bo-
haterów powieści i reprezentowanej przez nich pozycji ludzkości wobec
Wszechświata nie jest w stanie oddać pełni znaczeń Solaris. Jest przede
wszystkim zbyt słaba w mocy objaśniającej niezwykłość tego, co stało się
udziałem Kelvina i jego uczonych kolegów. Nie chodzi jednak tylko o to, co
indywidualne, wręcz osobiste. Choć i tu bohater wyznaje: „Nie wiedziałem
nic, trwając w niewzruszonej wierze, że nie minął czas okrutnych cudów”7.
Chodzi zwłaszcza o ocenę faktu napotkania w Kosmosie przez ziemską cy-

6 S. Lem, Solaris, dz. cyt., s. 315-316.
7 Tamże, s. 317.
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wilizację niedającego się pojąć fenomenu, który chociaż niewątpliwie mate-
rialny, skłania do refleksji o sprawach najbardziej podstawowych, filozoficz-
nie pierwszych, i to bez przesądzania czegokolwiek w punkcie wyjścia. Nie
darmo ocena tego faktu w perspektywie ogólnoludzkiej, będąca swoistym
podsumowaniem dotychczasowych wysiłków nauki w celu zrozumienia nie-
zwykłej planety, w przemyśleniach Kelvina, który usiłuje znaleźć cokolwiek
pewnego i niepodważalnego, brzmi:

Jesteśmy, być może, w punkcie zwrotnym dziejów [...]. Samo ist-
nienie myślącego kolosa nigdy już nie da ludziom spokoju. Choćby
przemierzyli Galaktyki, choćby związali się z innymi cywilizacja-
mi podobnych do nas istot, Solaris będzie wiecznym wyzwaniem,
rzuconym człowiekowi8.

Akceptacja rzeczywistości taką, jaka jest, oraz uznanie, że nieustawanie
w wysiłkach jej poznawania jest właściwą akceptacji tej konsekwencją, to
znamiona realizmu poznawczego, od którego w ogóle zaczęło się oswajanie
świata przez intelekt człowieka. Otwiera to perspektywę nieporównanie szer-
szą i dalszą niż ta, którą w historii solarystyki dostrzega sam bohater, gdy
referując stan badań planety stwierdza, że najbardziej śmiałe hipotezy „wy-
dobyły z grobu i ożywiły jeden z najstarszych problemów filozoficznych —
stosunku materii i ducha”9. On sam od razu uściślił wtedy rozumienie „du-
cha” jedynie jako tego, co sam był w stanie przyjąć i zrozumieć — jako świa-
domości. U kresu obserwowanych doświadczeń, deklarując się jako episte-
mologiczny realista, bo tak jednak trzeba zinterpretować cytowany wcze-
śniej fragment o Solaris jako wyzwaniu dla człowieka, pozostaje otwarty na
konsekencje nowych doświadczeń i przemyśleń. Nie wie, że znalazł się bli-
sko takiego pojmowania metafizyki, które u początków europejskiej filozofii
charakterystyczne było zwłaszcza dla Arystotelesa:

Nauki [...] o świecie, przyrodzie, roślinach i zwierzętach nazywa-
no zgodnie z ówczesną tradycją PERI PHYSEOS lub krótko TA
PHYSIKA. To wszystko zaś, co jest „poza” — META — zasię-
giem tychże nauk i stanowi podstawę ich rozumienia, a więc co
stanowi ogólną teorię rzeczywistości, nazywano [...] TA META TA
PHYSIKA10.

8 Tamże, s. 265-266.
9 Tamże, s. 38-39.
10 A. M. Krąpiec, Metafizyka. Zarys teorii bytu, Lublin 1985, s. 27.
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Ze zgiełku konkurencyjnych interpretacji tego, co fizyczne, wyszedł z in-
tuicyjnym oczekiwaniem na zrozumienie czegoś bardziej podstawowego, co
kazałoby inaczej spojrzeć na wszystkie dotychczasowe wysiłki — w odnie-
sieniu do Solaris, ale i do samego siebie. Szukając tego czegoś, zadał sa-
mym przyjęciem tej postawy pytanie w istocie swej metafizyczne. Jest to
postawa, jeszcze nie myśl, obiecująca. A w interpretacji i ocenie powieści
— moment najważniejszy. W końcowej bezradności i oczekiwaniu Kelvina
powieść Lema osiąga punkt kulminacyjny jako wypowiedź autora na temat
poznawczych możliwości człowieka. Przestrzeń rzeczywistości materialnej do-
maga się od człowieka rewizji podstaw poznania. To, co miało być jeszcze
jednym etapem dobrze znanego procesu, okazuje się wymaganiem zupełnie
nowej jakości.

* * *

Organizacja przestrzeni w Solaris polega na wykorzystaniu przez autora
serii podstawowych opozycji kulturowych. W powieści Lema podlegają one
jednak oryginalnej semantyzacji. Zostają podporządkowane nie tylko po-
trzebom wynikającym z kreacji innego świata, ale przede wszystkim koniecz-
ności wyrażenia przemyśleń pisarza na temat poznania świata, roli w nim
nauki, człowieka, który usiłuje zrozumieć, jakie jest jego miejsce w bycie.
Odejście od konwencjonalnych znaczeń i wartości, przypisywanych typo-
wym opozycjom przestrzennym, jest tu miarą jego wysiłku artystycznego
i myślowego. A czytelnicy tej powieści odkryli już dawno, że także atrakcyj-
ności, która przygodę wyobraźni zmienia w przygodę myśli.

Dr hab. Andrzej Stoff, prof. UMK, kierownik Zakładu Teorii Literatury
w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To-
runiu.
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LEM A FILMLEM A FILM

Agnieszka Nieracka

„Ja tych filmów zwyczajnie nie znoszê” — czyli o adaptacjach
filmowych utworów Stanis³awa Lema

W wywiadzie, jaki z pisarzem przeprowadził na łamach „Kina” Łukasz
Maciejewski1, Lem ujawnia nie tylko rozczarowanie efektami zabiegów ada-
ptacyjnych (co nie dziwi), ale także daje wyraz swej ogromnej niechęci do
kina jako instytucji. „Moje osobiste doświadczenie wskazuje, że jeśli ktoś
chce zrobić w życiu coś poważnego, to powinien jak najmniej zajmować się
kinem” — oświadcza prowokacyjnie. Rzeczywiście, w licznych wypowie-
dziach Lema na temat kina przebija ton niechęci i irytacji. Zdaniem pisarza
kinematografia amerykańska odnosiła swe największe sukcesy w dobie kina
niemego (burleska), filmowanie arcydzieł literatury światowej jest rodzajem
świętokradztwa, zaś osławiona 2001: Odyseja kosmiczna Stanleya Kubricka
ujawnia w swej warstwie fabularnej bezradność reżysera w motywacjach
poczynań sztucznej inteligencji. Lem — błyskotliwy twórca futurystycznych
koncepcji kina interaktywnego (Obłok Magellana), virtual reality (Powrót
z gwiazd) i nowej, holograficznej telewizji (Kongres futurologiczny) jest jed-
nocześnie zdecydowanym przeciwnikiem kulturowej zmiany, jaką niesie ze
sobą cywilizacja obrazów. Postępowi technologicznemu nie towarzyszy bo-
wiem, jego zdaniem, jakościowa zmiana komunikatów transmitowanych przez
media. Wyrafinowana technologia służy w istocie do przekazywania błahych
i bezużytecznych wiadomości, symulacyjna moc kina, opartego na nośni-
kach cyfrowych zostaje roztrwoniona w rozrywkowych spektaklach firmo-
wanych nazwiskami Spielberga czy Lucasa. Być może istnieją jakieś arcy-

1 Pisarze o adaptacjach. Święty spokój. Ze Stanisławem Lemem rozmawia Łu-
kasz Maciejewski, „Kino” 2000, nr 10.
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dzieła filmowe, ale dla Lema kino jest z natury rzeczy sztuką dość podej-
rzaną. Wspominając współpracę z pisarzem przy ekranizacji Solaris, Andriej
Tarkowski stwierdzał z niekłamanym smutkiem:

[...] on nie bardzo lubi, nie rozumie, co to jest kino. [...] Ja bezgra-
nicznie uwielbiałem jego książki, a on był całkowicie obojętny w sto-
sunku do mojego kina. Mówiąc krótko, on przez cały czas uważał,
że on jako pisarz... że literatura istnieje. [...] Jak muzyka, poezja,
malarstwo. Ale kina nie pojmował i nie pojmuje do tej pory. Nie
wie, co to takiego. Lem nie traktuje poważnie kina jako sztuki. Wła-
śnie dlatego uważał, że powinniśmy w scenariuszu naśladować jego
powieść, po prostu ilustrować ją2.

Można, rzecz jasna, pozostawić ten passus bez komentarza, ale jednak
w starym tekście z 1958 roku, poświęconym filmowi Popiół i diament, Lem
ujawnia zaiste filmoznawcze pojmowanie procesu adaptacji.

Jest w tym filmie szereg scen w całym tego słowa znaczeniu nie do
opisania, i tak ma być, tak być musi, bo film nie jest przecież sfo-
tografowanym i uruchomionym tekstem literackim!3

Być może jednak łatwiej wypowiadać się o prawach reżysera przy ada-
ptacji cudzego tekstu...

Sława Stanisława Lema jako pisarza science fiction przyćmiewa w po-
wszechnym przekonaniu jego dorobek filozoficzny. Ten filozof technokul-
tury nigdy wszakże nie dokonywał znaczącego rozdziału między twórczo-
ścią literacką i dyskursywno-filozoficzną. Obecność dyskursu naukowego
w pisarstwie science fiction, ważkość stawianych pytań natury etycznej,
spór o granice poznania — autor Fantastyki i futurologii zawsze podkre-
ślał, że na fantastyce naukowej, z racji drugiego członu swej nazwy, ciążą
szczególne zobowiązania. Z drugiej strony struktura narracyjna dojrzałych
powieści pisarza realizuje Bachtinowską zasadę polifoniczności, która kapi-
talnie koresponduje z naczelnym tematem twórczości Lema: niemożliwością
Kontaktu4. Czyż trzeba przekonywać czytelnika, że filmowanie takiej litera-
tury jest istotnie przedsięwzięciem karkołomnym? Nie wynika to jednak z fał-
szywego założenia, że moc obrazów nigdy nie sprosta iluzjotwórczej mocy

2 A. Tarkowski, Kompleks Tołstoja. Wybrał, opracował i przedmową opatrzył
S. Kuśmierczyk, Warszawa 1989, s. 236.

3 S. Lem, Felieton apologetyczny, „Kwartalnik Filmowy” 1997, nr 17, s. 38.
4 Zob. A. Stoff, Stanisława Lema dialog z czytelnikiem, w: Dialog w literatu-

rze, red. E. Czaplejewicz i E. Kasperski, Warszawa 1978.
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słowa. Przez ponad sto lat swego istnienia kino wykształciło suwerenny język
artystyczny i techniki narracyjne, a przełom lat 50. i 60. był okresem szczy-
towym.

Kino artystyczne lat 60. — pisze Alicja Helman — zdolne było
stwierdzić i zdiagnozować kryzys kultury, w której żyjemy. Dać
mu świadectwo w sposób różnorodny, złożony, głęboki. Opisywało
kondycję człowieka naszych czasów niezależnie od lokalizacji i za-
sięgu podejmowanych tematów. Kwestionowało nasze dotychcza-
sowe nawyki percepcyjne, pozwalając swoim odbiorcom wyjść po-
za tradycyjny sposób widzenia rzeczy, dotknąć rzeczywistości głę-
biej poprzez wysubtelnienie sposobów przedstawiania i mówienia.
[...] Duch czasu wyraził się przede wszystkim w kinie5.

W kinie głęboko artystycznym — dodajmy, bo przecież adaptacje utwo-
rów Lema były uwikłane w nader różnorodne konteksty, w których uwarun-
kowania pozaartystyczne odgrywały istotną rolę. Dotyczy to szczególnie
pierwszej adaptacji — jej przedmiotem była książka napisana przecież w okre-
sie realizmu socjalistycznego, w 1951 roku, a zekranizowana przy współpra-
cy z kinematografią Niemieckiej Republiki Demokratycznej w roku 1959.

Spotkanie z doktryną — czujność i pryncypialność

Nie trzeba nikogo przekonywać, że adaptacja Astronautów nie miała na
celu wyprodukowania artystycznego filmu, ale miała być opłacalną inwe-
stycją ideologiczną. Pierwsza powieść Lema była, jak pisze Smuszkiewicz,
„haraczem płaconym epoce socrealizmu”6, ale była też przecież niebywale
atrakcyjna jako powieść fantastycznonaukowa, prezentująca historię wypra-
wy na Wenus w roku 2003. Choć projektowana w powieści przyszłość ludz-
kości zakłada, zgodnie z obowiązującą doktryną, powszechność ustroju ko-
munistycznego, choć jej główny bohater jest wielce przystojnym Rosjani-
nem, a los podstępnych agresorów (czytaj: imperialistów) z Wenus jest już
od dawna przypieczętowany, to jednak scenariusz autorstwa Kurta Maetzi-
ga (reżysera filmu) i Jana Fethkego do filmu Milcząca gwiazda daleko od-
biega od pierwowzoru literackiego7. Poddawany wielokrotnym przeróbkom,

5 A. Helman, 1955-1965: Dekada przełomów, w: Kino ma 100 lat. Dekada po
dekadzie, red. J. Rek i E. Ostrowska, Łódź 1998, s. 124.

6 A. Smuszkiewicz, Stanisław Lem, Poznań 1995, s. 34.
7 O perturbacjach związanych z realizacją tego filmu pisałam w tekście „Mil-

cząca Gwiazda”, czyli o historii pewnej koprodukcji, w: Socrealizm. Fabuły —
Komunikaty — Ikony, red. M. Piechota i K. Stępnik, Lublin 2006.
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konsultowany z „towarzyszami z Moskwy” miał w dobitny sposób podkre-
ślać to, czego w książce Lema najwyraźniej zabrakło: uporczywego ekspo-
nowania słusznego ideologicznego nastawienia. Dlatego też zadbano o swo-
istego rodzaju „uwspółcześnienie” opowieści filmowej: „Kosmokrator” —
twór geniuszu uczonych z obozu socjalistycznego, startuje na Wenus w 1985
roku z internacjonalistyczną załogą, a obóz imperialistyczny uporczywie wy-
kazuje swoją nikczemność i niższość. Zmiany, jakie czyniono, korespondo-
wały w znacznym stopniu z zarzutami stawianymi powieści Lema. A doty-
czyły one zarówno wulgaryzacji marksizmu, jak i nadmiernego sztafażu tech-
nologicznego. Na pierwszą adaptację nałożyły się zatem dwa wzory: ide-
ologiczny wzór socjalistycznej koprodukcji i wzór konwencji patronujących
wówczas gatunkowi science fiction w kinie.

[...] Ekranizacje tych powieści — pisze Krzysztof Loska — na-
wiązywały poniekąd do klasycznego paradygmatu fantastyki, cha-
rakterystycznego dla produkcji filmowych z przełomu lat dwudzie-
stych i trzydziestych, z jej specyficznym spojrzeniem na naukę
i jej rolę w kształtowaniu nowego świata. Fantastyka naukowa była
ucieleśnieniem marzeń o przekształceniu społeczeństwa, rodzaju
ludzkiego, materialnej rzeczywistości, o przekraczaniu ograniczeń
cielesnych8.

We wspomnianej na początku rozmowie Lem nazywa Milczącą Gwiaz-
dę „okropną chałą, bełkotliwym socrealistycznym pasztetem” i trudno nie
przyznać mu racji. Jednak zarzut o „tandetnej scenografii” jest już mocno
przesadzony. Interesujący projekt plastyczny Anatola Radzinowicza inspi-
rowany malarstwem surrealistycznym jest wizualnym odpowiednikiem ob-
cości i „nieludzkości” wenusjańskich pejzaży.

Spotkanie z artystą — „tego reżysera nie można zreformować...”

Solaris uznaje się za najlepszą powieść pisarza, wykraczającą daleko poza
ramy gatunku, najpełniej realizującą zasadę wielogłosowości, otwartą na róż-
norodność zabiegów interpretacyjnych. Lem w nader kunsztowny sposób
łączy ze sobą jeden z naczelnych tematów science fiction — kontakt z Ob-
cością z odczytanym na nowo motywem miłości tragicznej.

8 K. Loska, Filmowe i telewizyjne adaptacje utworów Stanisława Lema, w: Mię-
dzy słowem a obrazem, red. M. Jakubowska, T. Kłys, B. Stolarska, Kraków 2005,
s. 78.



120 POSTSCRIPTUM 2006 · 1 (51)

Solaris otwiera kilka równoległych, a nawet sprzecznych interpre-
tacji — pisze Istvan Csicsery-Ronay — można ją czytać jako
Swiftiańską satyrę, tragiczny romans, egzystencjalną parabolę Kaf-
ki, metafikcjonalną parodię hermeneutyki, ironiczną powieść ry-
cerską Cervantesa i Kantowską medytację nad naturą ludzkiej świa-
domości. Lecz ani jedno z tych odczytań nie jest w pełni satysfak-
cjonujące, co było chyba zamierzeniem autora. Zarazem sprzeczne
i wzajemnie motywujące się odczytania czynią z procesu interpre-
tacji tekstu metaforę naukowego problemu artykulacji jawnie para-
doksalnego świata naturalnego9.

W dokonanej w 1972 roku adaptacji filmowej Andriej Tarkowski daje
świadectwo swojej lektury tekstu, gdzie naczelną instancją staje się proble-
matyka moralna, bez której, jak twierdzi, nie istnieje prawdziwa sztuka. Nie
daremność Kontaktu, osadzona w dyskursie epistemologicznym, fascynuje
Tarkowskiego, ale odwieczne pytania o istotę człowieczeństwa, które pro-
wokują właśnie spotkanie z Nieznanym. Reżyser nie ukrywał, że spotkanie
filmu i literatury owocuje głęboką przebudową dzieła literackiego, a „ekrani-
zacja zawsze powstaje niejako na ruinach dzieła”10. Byłby to zatem rodzaj
„twórczej zdrady” wpisującej się konsekwentnie w poetykę filmów rosyj-
skiego reżysera, filmów, których bohaterami są wieczni wędrowcy w poszu-
kiwaniu bezpowrotnie utraconego czasu. Fantomy tworzone przez solaryj-
ski „myślący ocean”, owe zmaterializowane wyrzuty sumienia stają się dla
Tarkowskiego pretekstem dla dywagacji o naturze czasu i pamięci. Scena-
riusz staje się wehikułem dla analizy ważności przeszłego, a czas i pamięć
mieszają się, stając się dwoma aspektami tego samego zjawiska. Reżyser kon-
trastuje sztuczność stacji kosmicznej z obrazami ziemskiej przyrody. Stary,
rodzinny dom w dzikim ogrodzie to miejsce pamięci, przykład po Bachtinow-
sku rozumianego chronotopu, który będzie pojawiał się często w jego fil-
mach. Pisarz zarzucał reżyserowi, że uniemożliwił mu zobaczenie planety So-
laris, że nakręcił swoją wersję Zbrodni i kary, że wreszcie — całkowicie roz-
minął się z ideą powieści11. Tarkowski też nie był zadowolony z adaptacji,
choć jej niepowodzenia upatrywał raczej w zbyt wielkich zbieżnościach z for-
mułą gatunkową science fiction, której po prostu nie znosił. Czy rzeczywi-
ście film tak dalece odbiega od wymowy literackiego pierwowzoru? Sarka-

9 I. Csicsery-Ronay, Książka jest Obcym. O pewnych i niepewnych interpreta-
cjach „Solaris” Stanisława Lema, tłum. T. Rachwał, w: Lem w oczach krytyki świa-
towej, wybór i oprac. J. Jarzębski, Kraków 1989, s. 221.

10 A. Tarkowski, Kompleks Tołstoja, dz. cyt., s. 238.
11 Zob. S. Lem, Rozczarowania filmowe, w: Tako rzecze... Lem. Ze Stanisła-

wem Lemem rozmawia Stanisław Bereś, Kraków 2002.
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styczne uwagi Lema uważam za niesprawiedliwe. Przecież etyczne dylema-
ty bohaterów są równie ważne dla pisarza, jak i reżysera.

Powieść ta interesowała mnie tylko dlatego, że po raz pierwszy
zetknąłem się z dziełem, o którym mógłbym powiedzieć: to jest
pokuta, historia pokuty. Co to jest pokuta? — Skrucha. W pro-
stym, klasycznym sensie tego słowa — kiedy nasza pamięć o po-
pełnionych występkach, o grzechach, przeobraża się nam w rze-
czywistość. Dla mnie to właśnie był powód, dla którego zrobiłem
taki film — wyznaje Tarkowski12.

Czyż trzeba przytaczać w tym miejscu fragmenty powieści, w których
pisarz rozważa ideę Kontaktu jako lustra odbijającego w istocie nikczem-
ność człowieka? Byłoby to jednak działanie niepotrzebne i chybione, gdyż
dzieło filmowe, rezultat twórczej interpretacji utworu literackiego, czynionej
przez artystę, jest wartością autonomiczną. Lem kończy Solaris dramatycz-
nym wyznaniem Kelvina: „nie wiedziałem nic, trwając w niewzruszonej wie-
rze, że nie minął czas okrutnych cudów”. Andriej Tarkowski ów potencjal-
ny cud wizualizuje w ostatniej scenie swego filmu: w powrocie syna mar-
notrawnego upatrujemy szansy dla ocalenia naszej duchowości.

Spotkanie z konwencją — „tandeta i nuda”

W opowiadaniu Rozprawa z 1968 roku Lem podejmuje jeden z zasadni-
czych tematów science fiction — konstrukcji sztucznego życia. W tym przy-
padku chodzi o konstrukcję androidów — perfekcyjnych kopii człowieka
zwanych u Lema „nieliniowcami skończonymi”. Komandor Pirx, dowodzący
jednostką kosmiczną „Goliat”, ma za zadanie przetestować prototypowy eg-
zemplarz androida pod kątem jego przydatności (i niezawodności) w eks-
ploracji przestrzeni kosmicznej. Osąd komandora musi być bezstronny, toteż
tożsamość członków załogi zostaje przed nim utajniona. Tej wiedzy nie po-
siada również odbiorca. Ale intencje sztucznego człowieka zostają ujawnio-
ne — chodzi o zdobycie władzy nad ludzkością. „Podzielić waszą historię
na dwie części, do mnie i ode mnie, zmienić ją całkowicie, rozerwać na dwie
niespójne części, abyście pojęli i zapamiętali, co uczyniliście własnymi rę-
kami, stwarzając mnie, na coście się ważyli, zamyślając budowę wiernej czlo-
wiekowi lali — będzie to, jak myślę, nie najgorszą w końcu odpłatą” — pisze
nieliniowiec Calder, pierwszy pilot, w anonimowym liście do dowódcy13. Pre-

12 A. Tarkowski, Kompleks Tołstoja, dz. cyt., s. 237.
13 S. Lem, Opowieści o pilocie Pirxie, Kraków 1968, s. 326.
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cyzyjny plan androida, by zniszczyć ludzką załogę statku przez zaaranżo-
wanie sytuacji pozornie bez wyjścia, która wykaże wyższość maszyny nad
człowiekiem, udaremnia komandor Pirx. Udaremnia — paradoksalnie przez
swą ludzką bezradność. Calder przegrał, gdyż zbyt wysoko ocenił Pirxa, bo
— używając słów autora — doskonale orientując się w mechanice niebie-
skiej, nie orientował się w mechanice psychicznej człowieka.

Po dziesięciu z górą latach Rozprawę adaptuje Marek Piestrak. Film nosi
tytuł Test pilota Pirxa i, niezamierzenie chyba, staje się także testem dla
polskiej kinematografii. Trudno bowiem mówić o tradycji polskiej filmowej
fantastyki, do której reżyser mógłby się odwoływać, ale od czegoś zacząć
przecież należało... Znakomite opowiadanie Lema (autor słusznie obawiał się,
czy z tego materiału literackiego da się zrobić film bez dużych zmian w fa-
bule) zostało na etapie scenariusza niebywale spłycone, kalekie dramatur-
gicznie. Reżyser starał się, niejako na siłę, usensacyjnić fabułę i jednocze-
śnie pozostać maksymalnie wiernym pierwowzorowi literackiemu. Tylko bez-
miarem dobrej woli możemy tłumaczyć twierdzenie Andrzeja Kołodyńskie-
go, że film „w warstwie wizualnej nie ustępuje głośnym nawet pozycjom
światowego kina”14, choć w tej samej recenzji krytyk pisze też o chałupni-
czym niejako kształcie polskiej produkcji. Filmowa ikonografia odwołuje się
do rekwizytorni science fiction (obrazy kosmosu, pulpity sterownicze „Go-
liata”), choć przypomina, niestety, teatralną scenografię pierwszej serii Star
Treka. Konstruowaniu androida w laboratorium Cybertronics, oczywiście,
muszą towarzyszyć efekty znane z Frankensteina Jamesa Whale’a (1932 rok).
Zbyt czytelny jest także adres odbiorczy: Piestrak zwraca się wyłącznie do
młodego widza, który być może z satysfakcją przyjmie rozwiązanie o daniu
nauczki bezczelnej maszynie, której coś się pomieszało w elektronowym móz-
gu. Niepotrzebnie także reżyser „poprawia” Lema: w zakończeniu filmu ujaw-
nia, że nieliniowców było na statku więcej, ale jak widać pozostali nie cier-
pieli na manię wyższości...

Spotkanie z Hollywood — rozgrzeszenie Stevena Soderbergha

Reżyserzy hollywoodzcy nie cieszyli sie sympatią pisarza, Lem nazywał
ich „demonami spłyciarstwa”. Tego określenia używa także wnikliwy badacz
twórczości pisarza Jerzy Jarzębski.

Zabiegi wiodące do inscenizacji wiążą się nieuchronnie z obawą
przed reżyserem — tym demonem spłyciarstwa — który rad by
pewnie z głębokiej i niejednoznacznej opowieści o zdarzeniach wy-

14 A. Kołodyński, Miara na wyrost, „Kino” 1979, nr 4, s. 11.
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preparować zdarzenia same — i przyrządzić je w hollywoodzkim
sosie15.

Druga adaptacja Solaris to produkcja Jamesa Camerona (Terminator, Ti-
tanic) reżyserowana wszakże przez Stevena Soderbergha, twórcę, którego
można nazwać hollywoodzkim autorem filmowym (Seks, kłamstwa i kasety
wideo, Traffic, Erin Brockovich). Reżyser, w nowofalowym rozumieniu au-
torskości, jest autorem scenariusza i zdjęć do tego filmu. Soderbergh wy-
preparowuje z Solaris nie tyle zdarzenia same, ale raczej rozważa jeden z kar-
dynalnych dla rozumienia powieści wątków. Mówiąc najprościej, amerykań-
skie Solaris jest filmem o miłości, a konwencja science fiction służy jedy-
nie do wyartykułowania możliwości takiego, by tak rzec — pozagrobowe-
go, spotkania kochanków. Soderbergh rozprawia zatem o sensie bezpow-
rotnie utraconej przeszłości, o dręczącym poczuciu winy, a także o tym, jak
wiele jesteśmy w stanie poświęcić, by wykorzystać daną nam powtórnie
szansę powrotu ukochanej osoby. Harey (Rheya) powraca jednak jako fan-
tom utkany ze wspomnień Kelvina — a film, przez retrospekcje i wizualiza-
cje marzeń sennych bohatera, jest w istocie metafizyczną medytacją nad mi-
łością, śmiercią, tożsamością, rzeczywistością i złudzeniem. Kogo tak na-
prawdę kocha Kris Kelvin — Rheię czy może wspomnienie o niej? Zresztą
-— jaka jest różnica między tymi rodzajami miłości? Tak jak Lem zaprzecza
romantycznej wierze zakochanych i poetów w potęgę miłości, która jest
trwalsza niż śmierć, tak Soderbergh znajduje klucz do zrozumienia tożsamo-
ści Rhei w ukochanym przez nią poemacie Dylana Thomasa A śmierć utra-
ci swoją władzę („...Choć zginą kochankowie, lecz nie zginie miłość; A śmierć
utraci swoją władzę”). Krzysztof Loska, przywołując tekst Zygmunta Freu-
da Żałoba i melancholia, też uznaje wiersz Thomasa za kluczowy dla inter-
pretacji filmu:

O ile praca żałoby skłania się do pogodzenia ze stratą i rezygnacji
z utraconego obiektu, o tyle melancholia prowadzi do zachowań
patologicznych. W przypadku Solaris mamy do czynienia z nie-
zwykłym mechanizmem, który stwarza trzecią możliwość. Praca
żałoby zostaje wykonana niejako à rebours, jej skutkiem nie jest
bowiem pogodzenie się ze śmiercią bliskiej osoby, ale apophrades,
czyli „powrót zmarłych”. Wszystko to pozostaje w zgodzie ze spe-
cyficzną interpretacją zdarzeń fabularnych, jaką odnajdziemy
w wierszu walijskiego poety [...]16.

15 J. Jarzębski, Posłowie, w: S. Lem, Przekładaniec, Kraków 2000.
16 K. Loska, Filmowe i telewizyjne adaptacje utworów Stanisława Lema, dz.

cyt., s. 86.
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Tak potraktowana fabuła zostaje dopełniona wyrafinowaną warstwą obrazu. So-
derbergh stosuje odmienne rodzaje obrazowania dla retrospekcji, marzeń sennych
i rzeczywistości stacji kosmicznej. Niezwykłość opowieści nie zawiera się w „goto-
wej” ikonografii gatunku (reżyser odżegnywał się zdecydowanie od konwencji scien-
ce fiction), ale w starannie przemyślanej koncepcji plastycznej filmu, sugestywności
muzyki i rozwiązań montażowych (Soderbergh sam montował film). To pierwsze spo-
tkanie z Hollywood mile pisarza zaskoczyło. Ale też, wbrew wcześniejszym doniesie-
niom o zamiarach Camerona, film zrobił reżyser zwany „cudownym dzieckiem amery-
kańskiego kina niezależnego”, wielbiciel książki Lema, ale także wielki admirator ada-
ptacji Andreja Tarkowskiego. Film nie zachwycił pisarza, ale skłonił do wyrażenia
zdumiewająco wyważonego sądu: „Uważam, że dopóki adaptacja nie wykracza otwar-
cie przeciwko duchowi oryginału, nie przekręca ani nie zaprzecza zawartej tam inter-
pretacji świata, każdy twórca ma prawo podążyć swoją własną drogą”17.

Zaprezentowane powyżej adaptacje są wyborem z kilkunastu. Zdecydowa-
łam się bowiem na ujęcie, które można nazwać w pewnym sensie opisem filmo-
wych modeli adaptacji. Zatem celowo pominęłam adaptacje telewizyjne, w tym
także adaptację opowiadania Czy pan istnieje, mr Johns? dokonaną przez
Andrzeja Wajdę (Przekładaniec z 1968 roku) ze scenariuszem autorstwa Stani-
sława Lema (najwyżej ocenianą przez pisarza). Gdybym jednak miała przywołać
legendarny przecież Przekładaniec, to sądzę, że swe powodzenie zawdzięcza
nie tylko krótkiej, zwartej formie prezentacji świata przedstawionego, rządzone-
go przez dynamikę groteski, ale przede wszystkim genialnej roli Bogumiła Ko-
bieli. Nie pisałam też o adaptacji utworów spoza paradygmatu fantastyki (Szpi-
tal Przemienienia Edwarda Żebrowskiego) czy odwołujących się do konwen-
cji thrillera połączonego z opowieścią grozy (Śledztwo Marka Piestraka), bo
interesowało mnie jedynie spotkanie science fiction literackiej i filmowej.

„O adaptacji można w nieskończoność” powiada Alicja Helman18. Nie-
skończenie można zatem dywagować o sposobach adaptacji (tych dokona-
nych i tych możliwych) fantastycznonaukowej prozy Stanisława Lema. Na
jedno wszakże warto zwrócić szczególną uwagę: najbardziej interesujące ekra-
nizacje to te, których twórcy nie sięgnęli do konwencji gatunku filmowego
science fiction; ekranizacje odbiegające w znaczny sposób od pierwowzo-
ru, ale jednocześnie twórczo rozwijające jego sensy.

Dr Agnieszka Nieracka pracuje w Zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy
o Mediach Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

17 Rzeczywistość jest ciekawsza. Ze Stanisławem Lemem rozmawia Łukasz Ma-
ciejewski, „Kwartalnik Filmowy” 2004, nr 45, s. 185.

18 A. Helman, O adaptacji można w nieskończoność, „Kino” 1997, nr 6.



125POSTSCRIPTUM 2006 · 1 (51)

Antoni Smuszkiewicz

Droga do cyberpunku

Któż nie zna słynnej, i w swoim czasie bardzo poczytnej w środowisku
fanów fantastyki, czterotomowej książki, zredagowanej przez Jamesa Gun-
na, Droga do science fiction? Wyznacza ona cztery etapy tej długiej trasy:
od Gilgamesza do Wellsa, od Wellsa do Heinleina, od Heinleina do dzisiaj
i od dzisiaj do wieczności1. Droga do cyberpunku, analogicznie rzecz ujmu-
jąc, jest niewątpliwie krótsza i zaczyna się — co szczególnie godne jest za-
znaczenia — od Stanisława Lema. Wskazać by nawet można w pewnym
uproszczeniu trzy jej odcinki — od Lema do Snerga, od Snerga do Gibsona
i od Gibsona do Matrixa.

Jeśli nie liczyć — zgodnie z ostatnią wolą Pisarza — pierwocin w rodza-
ju „czerwonej utopii”, to jest Obłoku Magellana (1955)2, wszystko zaczęło
się od Summy technologiae po raz pierwszy wydanej w roku 1964. Publiko-
wane później, po wielu latach jego eseje, najpierw w miesięczniku kompute-
rowym „PC Magazine”, potem zebrane w tomach Tajemnica chińskiego po-
koju (1996) i Bomba megabitowa (1999), swoją problematyką w większości
nawiązują do tej właśnie pozycji.

Ze względu na owe nawiązania — niezależnie od wspomnianego wcze-
śniej głównego zagadnienia, któremu ten szkic ma być poświęcony — po
35 latach rozwoju dwudziestowiecznej cywilizacji technicznej warto też na

1 Droga do science fiction, wybór, przedmowa i tło historyczne James Gunn,
red. polskiego wydania Wiktor Bukato, Warszawa: 1. Od Gilgamesza do Wellsa
(1985), 2. Od Wellsa do Heinleina (1986), 3. Od Heinleina do dzisiaj (1987), 4 Od
dzisiaj do wieczności (1988).

2 Zob. S. Lem, Bomba megabitowa, posłowie J. Jarzębski, Kraków 1999, s. 31.
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niektóre zagadnienia spojrzeć ponownie i zobaczyć je w innym świetle,
w nowym kontekście współczesnych problemów egzystencjalnych.

W roku 1964 — jak stwierdza Jerzy Jarzębski, dziś chyba najlep-
szy znawca twórczości Lema w Polsce — kiedy ukazywało się pier-
wsze wydanie Summy, Lem był przede wszystkim wziętym pisa-
rzem science fiction i autorem esejów popularyzujących wiedzę ści-
słą, który ni stąd, ni zowąd, dokonał niejako fuzji tych gatunków,
zaglądając daleko w przewidywaną przyszłość technologii. Ten skok
w przyszłość na tle ówczesnego stanu wiedzy wyglądał na rojenie,
jeśli nie zupełnie dowolne, to przynajmniej obarczone nadmiernym
w oczach współczesnych gustem do fantazjowania i sztukowania
rzeczywistości nieuleczalnym wishful thinking3.

O ile wszakże Summa technologiae była śmiałą wizją przyszłości, prze-
widującą pewne odkrycia i wynalazki, była wizją optymistyczną, o tyle nie-
stety szkice późniejsze, a zwłaszcza pomieszczone w zbiorze Bomba mega-
bitowa, które mówią o paru spełnieniach owych wizji, już tego optymizmu
do końca nie podzielają. W esejach pisanych po 35 latach autor Solaris
przechodzi do rozważań nad możliwościami zastosowań swoich dawnych
idei, ale nie tylko własnych. Interesują go również najnowsze osiągnięcia
cywilizacyjne, w których dostrzega obok wielu pozytywów także poważne
zagrożenia.

Pisząc o swoich dawnych pomysłach, za proroka czy futurologa wpraw-
dzie się nie uważa, ale z drugiej strony nader często podkreśla zbieżność
swoich przewidywań z późniejszymi lub niekiedy współczesnymi, ale prze-
cież niezależnymi od siebie, dokonaniami naukowców, wybitnych świato-
wych uczonych, jak chociażby koncepcje biochemika, laureata Nagrody No-
bla z roku 1965, Jacquesa Monoda4.

Już w pierwszym zdaniu Bomby megabitowej stwierdza — zapewne nie
bez głębszej satysfakcji:

Nieszczęsnym i dziwacznym zrządzeniem losu stało się tak, że zna-
czna większość tego, co wyfantazjowałem, zastyga w rzeczywi-
stość5.

3 J. Jarzębski, Rozum ewolucji i ewolucja rozumu, w: S. Lem, Tajemnica chiń-
skiego pokoju, Kraków1996, s. 7.

4 S. Lem, Bomba megabitowa, dz. cyt., s. 33.
5 Tamże, s. 5.
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Cokolwiek by sądzić na ten temat, to jednak niewątpliwie przyznać trze-
ba, że w wielu dziedzinach myśl Lema była pierwsza. To nawet laik musi się
z tym zgodzić, choć szczegóły myślowych meandrów mogą być mu niedo-
stępne. Tak więc, nie będąc specjalistą w zakresie nauk ścisłych, ale zaled-
wie jednym ze skromnych „krytyków humanistów, którym zwyczajnie brak
kompetencji w źródłowym obszarze, w tym kręgu bibliograficznym, którego
[...] w ogóle na świecie jeszcze nie ma”6, nie chciałbym się tu wypowiadać,
jak to jest w rzeczywistości. W jakim stopniu pomysły Lema już się urze-
czywistniły, a w jakim jego ogólne idee czekają na realizację? Chciałbym je-
dynie — jak już zaznaczyłem na początku — zwrócić uwagę na inspirujący
wpływ jego myśli na rozwój niektórych odmian tematycznych science fic-
tion, jak chociażby wspomniany cyberpunk. Bowiem tego rodzaju „akcy-
dentalne paralelizmy” można zaobserwować również na gruncie literatury
i sztuki. Stąd zbieżności, których zapewne Pisarz sobie nie uświadamiał, wie-
dząc że:

Ogólna prawidłowość jest taka: trendy konceptualne można prze-
widywać, ale konkretnych faktów [...] nie da się „przeczuć”, bo
i na jakiej podstawie?7

Tak czy inaczej, bez większej przesady można więc powiedzieć, iż jest
on prekursorem tego głośnego w swoim czasie kierunku w obrębie literatu-
ry fantastycznonaukowej. Dzieje cyberpunku należałoby zatem zacząć opi-
sywać właśnie od Summy technologiae, gdzie pod nazwą fantomatyki (z gr.
phántasma i z fr. fantôme — zjawa, widziadło, przywidzenie) przedstawił Lem
pomysł aparatury, generującej światy do złudzenia podobne do rzeczywi-
stości, w których bohaterowie mają całkowitą iluzję autentyczności prze-
żyć. Po wielu latach ten sam pomysł zostanie wykorzystany również w fil-
mie Matrix (1999) w reżyserii braci Andy’ego i Larry’ego Wachowskich.

Mało kto z widzów tego głośnego w swoim czasie filmu zdawał sobie
sprawę, że zastosowane w jego fabule niezwykłe pomysły życia w świecie
wirtualnym, wyobrażonym, ale odczuwanym na kształt otaczającej rzeczy-
wistości, jedynie dzięki dostarczaniu do mózgu impulsów, drażniących pre-
cyzyjnie zaplanowane odpowiednie jego regiony, są „polskiego pochodze-
nia”. Oczywiście nie mam żadnych podstaw, by wyrokować o jakichkolwiek
zależnościach, czy zapożyczeniach. I nie o to chodzi. Rzecz w tym, że po-
dobne idee mogą się rodzić niezależnie od siebie w różnych czasach i w od-

6 Tamże, s. 33.
7 Tamże, s. 99.
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ległych nieraz regionach świata. No cóż, Spiritus flat, ubi vult. Jerzy Ja-
rzębski z podobnych zbieżności wyprowadza morał:

Że nawet na bezkresach fantomatycznego oceanu dwie butelki nio-
sące podobne przesłanie mogą się z sobą zderzyć, a zatem — że
kombinatoryczne zdolności ludzkiego umysłu napotykają jakieś gra-
nice, co pozwala mniemać, że się na tym oceanie jednak do końca
nie pogubimy8.

Trudno zatem byłoby nie przyznać Lemowi palmy pierwszeństwa w za-
kresie postulowania owej fantastycznej techniki, tylko dlatego, że kilkana-
ście lat później komuś innemu podobny pomysł przyszedł do głowy. Piszę
tu — zapewne wbrew intencji Pisarza — o „fantastycznej technice”, bo je-
dnak tylko w literaturze science fiction — jak dotąd — została ona „urze-
czywistniona”. Jej teoretyczne podstawy — jak już wcześniej wspomnia-
łem — wyłożył Stanisław Lem — co ważne — całkiem serio w rozdziale szó-
stym Summy technologiae (1964) i zastosował w swoim opowiadaniu Dwóch
młodych ludzi.

Pytanie o to, jak można poznać fikcyjność wizji fantomatycznej
— pisze Stanisław Lem — jest [...] analogiczne do pytania, jakie
sobie stawia czasem śpiący. Otóż bywają sny, w których poczucie
realności tego, co w nich zachodzi, jest dojmująco nieodparte. Tu
należałoby jednak zauważyć, że mózg śniącego nigdy nie znajduje
się w takiej pełni sił, rozeznania, inteligencji, jak na jawie. W wa-
runkach normalnych można wziąć sen za jawę, ale nie na odwrót
(jawę za sen), chyba wyjątkowo, a i to w stanach szczególnych
(tuż po przebudzeniu lub w chorobie [...]). Ale właśnie wtedy zaw-
sze mamy przed sobą świadomość dającą się „oszukać”, bo przy-
ćmioną9.

Po latach w Bombie megabitowej napisze:

Na odmiennych przykładach próbowałem ten właśnie „oszukańczy
wybieg” fantomatyczny zaprezentować w książce Summa techno-
logiae przed 34 laty. Można go tam znaleźć..., ale ani wtedy, ani
dzisiaj uniwersalnego środka, który by gwarantował p e w n o ś ć
opuszczenia świata zmyślonego, nie potrafiłem nazwać — chyba

8 J. Jarzębski, Błądzenie rozumu w informatycznym oceanie, w: S. Lem, Bom-
ba megabitowa, dz. cyt., s. 223.

9 S. Lem, Summa technologiae, wydanie II poszerzone, Kraków 1967, s. 262.
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że pojawią się eksperymentalnie wypróbowane techniki-tricki, poz-
walające ujść podobnym wnykom programów komputerowych: to
będzie jednak nie koniec, ale raczej początek pojedynków świata
skłamanego z autentycznym...10

Gdy powstawała Summa technologiae nie było jeszcze komputerów
w dzisiejszym rozumieniu i o dzisiejszych możliwościach technicznych. Ist-
niały ogromne i skomplikowane maszyny obliczeniowe, nazywane czasem
maszynami cyfrowymi. Późniejszy szybki rozwój tej dziedziny informatycz-
nej spowodował, że Autor fantomatycznych pomysłów swoje poglądy nie-
co doprecyzował, ale idea sprzed lat pozostała niezmieniona. Sam zresztą
miał tego pełną świadomość:

Jakem już nie tylko na tych łamach11 pisywał i jak przepowiada-
łem w roku 1963, idzie o podłączenie wszystkich zmysłów czło-
wieka do komputera, który będzie go „fantomatyzował”, czyli nie-
jako zanurzał w fikcyjnej realności. To może być niewinny spacer
po Akropolu, takie już były, może to być udanie się w głąb krateru
Etny lub Wezuwiusza, romans z królową Egiptu Kleopatrą albo wal-
ka z samym „biczem Bożym” Attyllą12.

Podobnie w filmie Matrix w scenie [012/00:37:52 i nast.]13 Morpheus wy-
jaśnia Neo, że to, co on obserwuje, to jedynie wynik działania odpowied-
niego programu kodującego, który umożliwia wykreowanie wszystkiego:
ubrania, wyposażenia, broni, symulacji treningowych, słowem: czego du-
sza zapragnie.

10 S. Lem, Bomba megabitowa, dz. cyt., s. 96.
11 Chodzi tu o czasopismo komputerowe „PC Magazine”, gdzie eseje Lema

publikowane były po raz pierwszy.
12 S. Lem, Bomba megabitowa, dz. cyt., s. 91.
13 Wszystkie oznaczenia scen, podane w tekście w nawiasach kwadratowych

[nr sceny / godzina : minuta : sekunda], odnoszą się do wersji filmu utrwalonego
na płycie DVD, oficjalnie dostępnej w Polsce za zgodą Wytwórni Warner Bros
i zostały wskazane na pasku wyświetlanym u dołu ekranu. Ponieważ jednak na-
zwy własne w tej wersji zostały przetłumaczone na język polski (np. Trinity —
Trójca; Switch — Obojnia; Matrix — Macierz) lub spolszczone (np. Morpheus
— Morfeusz), co może rodzić pewne nieporozumienia, w tym szkicu przywróci-
łem nazwy pierwotne, posługując się przy tym, zachowującą oryginalne brzmie-
nie imion i nazw, wersją kinową filmu, utrwaloną na taśmie magnetowidowej i sy-
gnowaną przez „Warner Home Video”. Konsekwencją tego zabiegu była również
zmiana rodzaju gramatycznego z żeńskiego „Macierz” na męski — „Matrix”.
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Zanim jednak powstał film Matrix pojawiły się nieliczne realizacje po-
mysłu Lema, którym Pisarz poświęcił też sporo miejsca w drugim wydaniu
swej Fantastyki i futurologii z początku lat siedemdziesiątych ubiegłego
wieku14, ograniczając się ze zrozumiałych względów (nie pisał przecież hi-
storii science fiction), do omówienia wybranych dzieł trzech autorów Gray
Matters Williama Hjortsberga, Raw Meat Richarda Geisa oraz grupy najcel-
niejszych powieści Philipa Kindreda Dicka z jego Ubikiem na czele15. O swo-
ich utworach nie wspomina, a przecież już w Obłoku Magellana, skazanym
— jako „utopia komunizmu”16 — na zapomnienie, pod nazwą „wideoplasty-
ki” opisał technikę wywoływania iluzji, którą po latach uznał za antycypa-
cję „wirtualnej rzeczywistości”, ponieważ astronauci, „choć zamknięci w ko-
smicznym statku, mogą [...] podlegać wrażeniu, że znajdują się w dżungli,
nad morzem itd.”17

W tym czasie motyw techniki fantomatycznej spotkać można było także
w niewielu opowiadaniach pisarzy polskich (np. Krzysztof Boruń, Fantom18,
Krzysztof W. Malinowski, Schizochronia19, Bohdan Petecki, A, B, C... dwa-
dzieścia cztery20). Szczególnie oryginalne zastosowanie znalazła fantoma-
tyka w Aniele przemocy Adama Wiśniewskiego-Snerga21, gdzie fantomatycz-
na wizja, stworzona przez bodźce dostarczane do mózgu, ukazana jest jako
forma życia w przeludnionym świecie. Ludzie pogrążeni w anabiotycznym
śnie, przeżywają tylko to, co dopływa do ich mózgów z taśmy fantomatycz-
nego aparatu, dając im złudzenie normalnej egzystencji. Fantomatyka w Anie-
le przemocy nie tylko służy ukazaniu niesamowitej wizji świata uśpionych
ludzi, ale okazuje się również formą specyficznej rozrywki w postaci filmo-
losu, który można przeżywać na zamówienie.

Fantomatyka [...] — pisze w Summie Stanisław Lem — to wpro-
wadzenie człowieka w świat przeżyć, których nieautentyczności
wykryć nie można. [...] Fantomatyka zatem jest możliwa, a nawet

14 S. Lem, Fantastyka i futurologia, wyd. II, Kraków 1973, t. 1, s. 162-192.
15 Zob. tamże, s. 165.
16 S. Lem, Bomba megabitowa, dz. cyt., s. 31.
17 Tamże, s. 31.
18 Pierwodruk w: „Młody Technik” 1962, nr 7.
19 Pierwodruk w: Kroki w nieznane — 1974. Almanach fantastycznonaukowy,

wybór L. Jęczmyk, Warszawa 1974.
20 Pierwodruk w: „Problemy” 1978, nr 7.
21 Pierwodruk w: Wehikuł wyobraźni. Antologia opowiadań fantastycznonau-

kowych polskich pisarzy współczesnych. Wybrał i posłowie napisał B. Kledzik,
Poznań 1978.
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prawdopodobna, jako technika rozrywkowa, ale nie jako droga, na
którą wchodząc, społeczność może [...] się oderwać od świata real-
nego22.

Jak z tego wynika, Adam Wiśniewski-Snerg w fantastycznym świecie
przedstawionym swojego opowiadania pokazał obie możliwości. Niemożność
odróżnienia autentycznego życia od fantomatycznego snu powoduje u czło-
wieka zwątpienie w prawdziwość rzeczywistości, którą ogląda. Któż może
autorytatywnie zapewnić, która rzeczywistość jest prawdziwa? Z tego za-
tem wypływa w istocie głębsze znaczenie tego utworu. Okazuje się on bo-
wiem wielką metaforą ludzkiego losu, kierowanego przez siły zewnętrzne,
od człowieka niezależne i których istoty człowiek nie jest w stanie zgłębić.

Obraz pojemników w filmie Matrix z pogrążonymi we śnie ludźmi [od
010/00:31:19 do 012/00:32:50] bardzo przypomina charakterystyczny pomysł,
na którym oparta jest fabuła Anioła przemocy.

Bohaterka tego opowiadania, Lucyna wraz z mężem, opala się na plaży
na Borneo, a przynajmniej tak się jej wydaje, i równocześnie na własne ży-
czenie przenosi się mentalnie do innej rzeczywistości za pomocą specjalne-
go aparatu. To, co przeżyła w rzeczywistości, wykreowanej w jej mózgu przez
impulsy wysyłane przez to urządzenie, nie bardzo jej odpowiadało, jak nie
zawsze odpowiada nam film, który postanowiliśmy obejrzeć i który nas roz-
czarował, nie zaspokajając naszych oczekiwań. Na szczęście, podobnie, jak
my możemy wyłączyć magnetowid lub przełączyć kanał telewizyjny, tak i Lu-
cyna mogła powrócić do swojej rzeczywistości. Czy to jednak naprawdę jest
jej rzeczywistość, to już inna sprawa. Ten motyw został później rozwinięty
w filmie braci Wachowskich w scenie [012/00:38:54] w rozmowie Morpheu-
sa z Neo:

— To nie jest rzeczywistość?
— A co jest rzeczywiste? Jaka jest definicja rzeczywistości? To,
co czujesz... smakujesz, wąchasz i widzisz? Rzeczywistość to sy-
gnały, odbierane przez twój mózg.

I dalej, gdy na ekranie telewizora przesuwają się obrazy Nowego Jorku
i wieżowców na Mannhatanie, padają dalsze słowa, objaśniające ten świat:

To jest świat, jaki znasz. Świat z końca XX wieku. Istnieje jako
interaktywna symulacja neuronów... zwana Matrixem [od 012/
00:38:55 do 012/00:39:09].

22 S. Lem, Summa technologiae, dz. cyt., s. 272.
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Podobnie jest w Aniele przemocy, gdzie czytamy:

Otwierając oczy, doznała wrażenia, że śni.
Najpierw zobaczyła niebo. W połowie było pokryte chmurami,
w drugiej miało błękitną barwę i rozciągało się do horyzontu. Aby
tam spojrzeć, podniosła się i ujrzała morze. Leżała na piasku pod
czerwonym parasolem. [...]
Przez chwilę patrzyła w dal. Coś jej przysłaniało widok: dostrze-
gła przewody biegnące od jej czoła do aparatu stojącego obok tury-
stycznej torby. Wtedy nagle odzyskała świadomość miejsca i cza-
su. Zdjęła z głowy ciężki pierścień, okręciła go przewodem i poło-
żyła na kocu. Wiedziała już, kim jest i gdzie się znajduje. Ale jak
poprzednio, choć zapoznała się z kilkoma innymi nagraniami, zno-
wu nie mogła uwierzyć, że tamto było koszmarnym złudzeniem —
tak wysoki stopień realności dawał magnetyczny sen, zrealizowa-
ny przez miejscową wytwórnię i utrwalony na taśmie filmolosu.
Wyszła spod parasola na słońce. Była jeszcze pod wrażeniem prze-
żytego piekła, gdy usłyszała głos swojego męża: [...]
— Podobał ci się Anioł przemocy?
— Kto?
Pochylił się nad aparatem, wyjął kasetę i pokazał jej barwną nalep-
kę z napisem ANIOŁ PRZEMOCY wydrukowanym na rysunku
białego komputera.
— To koszmar! — wykrzyknęła. — Jak mogłeś kupić coś tak okrop-
nego?
— Chciałaś obejrzeć filmolos grozy.
— Ale trzeba było mnie uprzedzić.
— Nic by to nie dało. Przecież po włączeniu aparatu straciłaś na-
tychmiast pamięć swej rzeczywistej przeszłości, bo wyparła ją his-
toria pozornego życia, dokomponowana do fabuły nagranej na ta-
śmie23.

Ale to nieprawda. To złudzenie, że powróciła do normalnej, prawdziwej
rzeczywistości. Życie, do którego powróciła Lucyna, odkładając pierścień,
dostarczający do jej mózgu impulsy filmolosu grozy pt. Anioł przemocy, też
okazało się jakąś symulacją wyższego rzędu. Świadczy o tym następny frag-
ment, w którym widzimy bohaterkę, gdy zaskoczona nagle obserwuje wy-
buch bomby atomowej na sąsiedniej wyspie:

Wiedziała, że za kilka sekund, wkrótce po upiornym błysku, gdy
na wybrzeże runie czoło niosącej grzmot powietrznej fali uderze-

23 A. Wiśniewski-Snerg, Anioł przemocy, w: Wehikuł wyobraźni, dz. cyt., s. 391-
392.
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niowej, zmiecione z powierzchni ziemi huraganowym ciosem wi-
chru zgaśnie tutaj morze radioaktywnego piekła.
Ale nie doczekała tego.
Odkryła, że leży we wnętrzu szklanego prostopadłościanu. Jej nagie
ciało zalewał przeźroczysty płyn. W nagłej ciszy, która nastąpiła
po serii jadowitych syków, odezwał się przy jej uchu miły kobie-
cy głos:
— Przykro nam bardzo, ale musieliśmy przerwać wyświetlanie
twojego filmolosu. Czy nosisz numer dziewięćset czterdzieści mi-
liardów pięć milionów siedemdziesiąt jeden?
Na tablicy w końcu szklanej komory, za literami T-Re, srebrzyła
się wielocyfrowa liczba: 940 005 000 071.
— Tak — powiedziała.
— A ile masz lat?
Licznik miał złote cyfry.
— Dziewiętnaście.
— Więc wszystko się zgadza — podsumował miły głos. — Po stu
dwudziestu latach oczekiwania w kolejce uzyskałaś prawo do jed-
nej doby autentycznego życia. Miejsce zwolnione zostanie za go-
dzinę i dlatego musieliśmy cię obudzić. Przygotuj się! Za kwadrans
szybkobieżna winda podniesie twoją kabinę na wysokość czterech
kilometrów — aż do samego dachu Europy. Zobaczysz tam praw-
dziwe słońce, znajdziesz wodę i drzewa. Raz jeszcze przeprasza-
my za wyłączenie filmolosu. Gratulujemy i życzymy przyjemnych
wrażeń!
We wszystkich kierunkach przestrzeni poza szybami ciasnych jak
trumny prostopadłościanów spoczywały postacie ludzi pogrążo-
nych we śnie. Tylko Lucyna leżała z otwartymi oczami. Przez kil-
kanaście minut patrzyła w dal na miliony nagich ciał symetrycznie
rozlokowanych w szklanych korytarzach, których ściany emito-
wały światło i zbiegały się w nieskończoności.
Liczniki na tablicy pokrywała szyba. Rozbiła ją silnym uderzeniem
łokcia. Najpierw wyrwała z gniazdka wszystkie przewody, a kie-
dy otwierając oczy znalazła dookoła siebie świat w niezmienionej
postaci — położyła dłoń na szklanym ostrzu w poszukiwaniu nie-
zawodnego wyłącznika24.

Na tym kończy się opowiadanie i czytelnik już się nie dowie, czy Lucy-
na istotnie znalazła się w autentycznej rzeczywistości, czy też jest to zaska-
kująco oryginalny ciąg dalszy śnionego filmolosu. Bohaterka podejrzewa,
że jest to sen, skoro poszukuje niezawodnego wyłącznika. Tak więc — mó-

24 Tamże, s. 395-397.
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wiąc słowami Lema — „przy doskonałym »oszustwie« wszystkich zmysłów
[...] staje się zupełnie bezradnym w i ę ź n i e m  fikcji”25.

W ten sposób przytoczone opowiadanie Wiśniewskiego-Snerga wień-
czy drugi etap drogi do cyberpunku. Stąd już kolejny krok do Matrixa,
w którym objawia się uderzająca zbieżność wielu elementów strukturalnych
z twórczością Adama Wiśniewskiego-Snerga. Czy owe analogie są świado-
mymi nawiązaniami, czy też nie, to już inna sprawa i nie mnie tu ten problem
rozstrzygać. Nie trudno wszakże zauważyć podobieństwa w zakresie głów-
nych założeń filozoficznych, metodologii kreowania świata przedstawione-
go, jego ontologii, jak również wielu motywów fabularnych.

Podstawowym założeniem metodologicznym filmu Matrix, a ściślej jego
główną koncepcją filozoficzną, jest fantastyczna (a dokładniej — fantastycz-
no-naukowa) teoria, oparta na przekonaniu o występowaniu wielu rzeczy-
wistości istniejących niejako równolegle w innych wymiarach czasoprze-
strzennych. Przedstawiane w utworach literackich lub filmowych światy mo-
gą istnieć niezależnie od bohaterów, którzy próbują poznać istotę tych rze-
czywistości, co nie zawsze się im udaje. Mogą owe światy istnieć wirtu-
alnie jako zjawiska wytworzone jedynie w mózgu człowieka albo w skompli-
kowanej sieci komputerowej jako swoista przestrzeń cybernetyczna. Z re-
guły jedna rzeczywistość bywa odbierana przez podmiot poznający (boha-
tera utworu) jako pierwotna, prawdziwa (chociaż tej prawdziwości nie jest
on do końca pewny), druga zaś jako wtórna, jako projekcja stworzona przez
główną siłę sprawczą, rządzącą całością praw świata przedstawionego da-
nego dzieła. W filmie braci Wachowskich jest to Matrix, zaś w powieści Robot
(1973) Adama Wiśniewskiego-Snerga — Mechanizm. Często owa siła spraw-
cza nie jest nawet nazwana, ani też uwidoczniona w świecie przedstawio-
nym. Widoczne są jedynie skutki jej działania. Bohaterowie, reprezentujący
ludzkość w utworach, sprowadzeni są do roli statystów w jakimś filmie, nie
wiedzieć przez kogo reżyserowanym. Również Adam Wiśniewski-Snerg
w swoich powieściach, zwłaszcza Nagim celu (1980) i Według łotra (1978),
żywił podobne przekonanie.

Znany bohaterom z autopsji świat otaczający jest rodzajem spektaklu,
w którym zdecydowana większość ludzi jedynie statystuje, a tylko nieliczni
żyją w nim naprawdę (chociaż i to może wydać się złudzeniem). Co więcej,
autor Robota pierwszy w literaturze — jeśli się nie mylę — już na początku
lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku zaczął się zastanawiać nad ontolo-
gią tego świata nadrzędnego, usytuowanego nad naszym światem rzeczy-

25 S. Lem, Bomba megabitowa, dz. cyt., s. 51.
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wistym. To zaowocowało tzw. teorią Nadistot26 i stało się znamiennym zna-
kiem rozpoznawczym autora. Czy wierzył on naprawdę w słuszność stwo-
rzonej teorii, czy opracował ją tylko dla potrzeb artystycznych swej prozy
fantastycznonaukowej, nie jest w tej chwili istotne. Warto jednak podkre-
ślić, że nie tylko w jego twórczości literackiej należy szukać uzasadnień tej
oryginalnej koncepcji, która tak go zafrapowała, że wspomniał o niej po wielu
latach również w swej rozprawie pt. Jednolita teoria czasoprzestrzeni
(1990), gdzie napisał między innymi:

Nikt nie chce zrozumieć, że substancja jest jedna i niepodzielna.
Nikt nie ośmiela się wyobrazić sobie wszechświata zbudowanego
z substancji czterowymiarowej i niepostrzegalnej! Ale kto powie-
dział, że istnieje tylko to, co akurat my postrzegamy? Mówili to
wszyscy materialiści, aby wykluczyć możliwość istnienia duszy,
na czym specjalnie im zależy. I dogmatem tym sami siebie wpro-
wadzili do kanału bez wyjścia: teraz każdy fizyk jest przekonany,
że gdy akceptuje atrybut niepostrzegalności tworzywa czasoprze-
strzennego, zmuszony zostanie do głoszenia tezy o istnieniu rów-
nież innych niepostrzegalnych bytów. Wprawdzie taka teza nie jest
logicznie konieczna, lecz — jak powiedziałem — kultu materii w po-
staci substancji przestrzennej nie może w uczonym obalić żaden
argument racjonalny ani empiryczny27.

W swoich utworach, a zwłaszcza w Robocie, Nagim celu i Aniele prze-
mocy Adam Wiśniewski-Snerg pokazuje rzeczywistość, wobec której prze-

26 Teoria Nadistot, mająca u swych podstaw znaną od wieków hierarchię istot
żywych, obrazuje — najogólniej rzecz ujmując — kolejne poziomy troficzne, ukła-
dające się w charakterystyczny łańcuch pokarmowy. Samożywne rośliny tworzą
w tym łańcuchu generację pierwszą, stanowiącą pokarm dla generacji drugiej, zwie-
rzęcej, która z kolei staje się pożywieniem dla człowieka, spożywającego zwie-
rzęta dla wykarmienia ciała, ale różniącego się od nich życiem psychicznym i przez
to tworzącego generację trzecią. Wydłużenie tego łańcucha w obu kierunkach, to
znaczy dołączenie na jego początku i na końcu po jednym ogniwie jest już nie-
kwestionowanym i oryginalnym pomysłem Adama. Chodzi mianowicie o powięk-
szenie hierarchicznej drabiny o szczebel najniższy, czyli o minerały, stanowiące
generację zerową, nieożywioną, konsumowaną przez rośliny oraz o szczebel —
z naszego ludzkiego punktu widzenia najwyższy — czyli o Nadistoty, którym
tak wiele uwagi poświęcił pisarz w trzech kolejnych (1973, 1977, 1983) zmienia-
nych wersjach powieści (Zob. A. Wiśniewski-Snerg, Robot, Kraków 1973, s. 342-
386).

27 A. Wiśniewski-Snerg, Jednolita teoria czasoprzestrzeni, Warszawa 1990,
s. 75-76.
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żywana przez bohaterów iluzja autentycznego życia okazuje się wtórna.
Z analogiczną sytuacją spotykamy się w filmie Matrix, gdzie rzeczywistość
Thomasa Andersona z roku 1999 okazuje się areną działań, zjawiających się
tu z innej rzeczywistości, ludzi z zespołu Morpheusa. Ekipa ta podejmuje
zadania, które jednak nie są do końca złudzeniem, skoro ich skutki bywają
boleśnie odczuwane po powrocie do realności, stanowiącej prawdziwy świat
owych bohaterów. Taka przestrzeń, wytworzona później przez sieć kompu-
terową, przestrzeń, do której można wchodzić mentalnie i zarazem odczu-
wać fizycznie efekty zachodzących w niej działań, otrzymała później nazwę
cyberprzestrzeni. Z kolei odmiana fantastyki naukowej, umieszczająca akcję
swoich utworów w owej cyberprzestrzeni nazwana została cyberpunkiem.

Oczywiście, aby pomysły Stanisława Lema w swoisty sposób zinterpre-
towane i rozwinięte fabularnie przez Adama Wiśniewskiego-Snerga mogły
się urzeczywistnić, musiało upłynąć trochę czasu, a przede wszystkim mu-
siała narodzić się technologia, mogąca przynajmniej w niewielkim zakresie,
doścignąć genialną myśl pisarza-fantasty. Musiały pojawić się komputery
umożliwiające kreowanie światów wirtualnych. Musiała też powstać odpo-
wiednia sieć połączeń komputerowych, nazywana dziś Internetem, oraz liczni
jej użytkownicy, a w ślad za nimi musieli pojawić się tzw. hackerzy, grasują-
cy po sieciach przekazywania danych, włamujący się, jak złodzieje do sejfu,
do elektronicznych pamięci komputerów i bardzo często siejących spusto-
szenie w ich zasobach.

Warto w tym miejscu zaznaczyć również, że sam pomysł Internetu, cho-
ciaż nie na taką skalę rozwinięty jak w obecnej naszej rzeczywistości, rów-
nież narodził się w głowie Stanisława Lema, gdy pisał, znienawidzony póź-
niej, Obłok Magellana. W tej to powieści przewidział, a może tylko prze-
czuł, ogólną jego koncepcję jako sieci specjalnych „urządzeń radiotelewi-
zyjnych” połączonych z bazą danych przez tzw. „triony”.

Posłużyły do tego dawno już odkryte, lecz stosowane tylko w tech-
nice triony — kryształki kwarcu, których strukturę cząsteczkową
można trwale zmieniać działaniem drgań elektrycznych. Nie więk-
szy od ziarnka piasku kryształek mógł zawrzeć w sobie ilość in-
formacji równoważną starożytnej encyklopedii. [...] Stworzona
została jedyna dla całej kuli ziemskiej Biblioteka Trionowa, w któ-
rej odtąd miały być magazynowane wszystkie bez wyjątku płody
pracy umysłowej. Specjalnie wiele trudu pochłonęło przełożenie na
język współczesny dzieł odziedziczonych po kulturach starożyt-
nych, dla umieszczenia w Bibliotece Trionowej. Ten gigantyczny
zbiór tworów umysłowości ludzkiej posiada urządzenia umożliwia-
jące każdemu mieszkańcowi Ziemi doraźne korzystanie z dowol-
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nej, byle utrwalonej w jednym z miliardów kryształów informacji,
a to dzięki prostemu urządzeniu radiotelewizyjnemu28.

To urządzenie, będące na początku lat pięćdziesiątych niezwykłym suk-
cesem cywilizacyjnym, obiektem marzeń fantastów, gdy się urzeczywistni-
ło, pokazało też swoje drugie oblicze. Internetowi więc poświęcił Lem
w Bombie megabitowej kilka esejów, eksponujących przede wszystkim nie-
bezpieczeństwa, wynikające z jego upowszechnienia i jednoczesnego bra-
ku jakiejkolwiek kontroli ze strony „centrów zawiadowczych, co otwiera wro-
ta [...] wszelkiej działalności — a zatem i takiej, która jest występna, a na-
wet zbrodnicza”29. Niezależnie od tego, że w Internecie można znaleźć wiele
rzeczy i złych i dobrych, że nadaje tam każdy, kto chce i co chce, „ponieważ
pragnących odezwać się na skalę światową w sieci jest nieporównanie wię-
cej aniżeli osób, które mają cokolwiek rozsądnego do zakomunikowania”30,
to jednak najwięcej obaw zatroskanego Lema budzi jego podatność „na in-
wazje zręcznych hackerów, wślizgujących się do baz danych”31. Okazuje się,
że wszystkie szyfry można złamać, że wszystkie zabezpieczenia można po-
konać. Jedynym warunkiem niezbędnym dla pomyślnego rozwoju sieci „jest
po prostu UCZCIWOŚĆ”32.

W ślad za rozwojem techniki komputerowej poszła też literatura, która
otrzymała nowy impuls, będący źródłem wielu pomysłów fabularnych, wy-
przedzających z kolei w wielu przypadkach rzeczywiste możliwości technicz-
ne. Bohaterem literackim staje się teraz często hacker, penetrujący przestrzeń
cybernetyczną, będącą właściwym polem jego działania. Rodzi się zatem —
jak już wspomniałem — nowa odmiana literatury fantastycznonaukowej,
zwana cyberpunkiem.

Narodziny tego podgatunku fantastyki naukowej wiążą się w zasadzie
z opublikowaniem powieści Williama Gibsona Neuromancer (1984). Mniej-
sza o to w tym momencie, w jakim stopniu jest to dzieło w pełni oryginalne,
a w jakim korzysta z literackich inspiracji swoich poprzedników, takich jak
między innymi Philip K. Dick, autor wydanej w 1968 roku powieści Do
Androids Dream of Electric Sheep?, sfilmowanej później przez Ridleya
Scotta pt. Blade Runner (1982) (polski tytuł tego filmu Łowca androidów).

Najbardziej charakterystyczną konstrukcją przestrzenną w prozie cyber-
punkowej jest nie istniejąca fizycznie przestrzeń generowana przez kompu-

28 S. Lem, Obłok Magellana, Warszawa 1959, s. 117.
29 S. Lem, Bomba megabitowa, dz. cyt., s. 11.
30 Tamże, s. 191-192.
31 Tamże, s. 173.
32 Tamże, s. 174.
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ter. William Gibson określił ją terminem „cyberprzestrzeń” („cyber space”),
albo niekiedy także „matrycą” („matrix”). Poszczególne modele tych cyber-
przestrzeni mogą się oczywiście różnić od siebie, ale ich wspólną cechą jest
trójwymiarowa przestrzeń, doświadczana mentalnie przez operatorów kom-
puterów, których system nerwowy jest bezpośrednio połączony z maszyną.
W tę przestrzeń ludzie mogą wchodzić tylko mentalnie za pomocą specjal-
nej aparatury i doświadczać świata, który istnieje tylko wirtualnie („rzeczy-
wistość wirtualna”).

W roku 1999, gdy wszedł na ekrany film Andy’ego i Larry’ego Wachow-
skich Matrix, można było bez większego trudu zauważyć, że wykorzystuje
on zarówno motywy, jak i nastroje cyberpunkowe ówczesnej zbuntowanej
młodzieży. Pokazuje bowiem dezaprobatę wobec otaczającego świata, co prze-
jawia się w różnych sposobach uciekania od niego w inny świat, świat ma-
rzeń, wizji narkotycznych, niosących zwątpienie w realność otaczającego
świata. Przekłada wreszcie owo zwątpienie na język obrazów, zrozumiały dla
wielu młodych ludzi, mających wrażenie, że świat, który ich otacza, w isto-
cie nie jest naprawdę taki, jakim go widzimy na co dzień. Film braci Wa-
chowskich okazał się momentem znamiennym w historii cyberpunku filmo-
wego. Można powiedzieć, że odegrał w sztuce filmowej taką samą rolę, jak
wcześniej Neuromancer Gibsona w literaturze. Krótko mówiąc, zapoczątko-
wał nowy nurt.

Podstawową zbieżnością filmu Matrix z twórczością literacką Adama Wiś-
niewskiego-Snerga są ontologiczne podstawy istnienia światów przedsta-
wionych, gdzie mamy do czynienia z wyraźnym rozróżnieniem rzeczywisto-
ści pierwotnej, niejako podstawowej, oraz rzeczywistości wtórnej, stanowią-
cej z reguły projekcję odpowiednio stymulowanego umysłu, funkcjonują-
cego fizycznie w rzeczywistości pierwszej. W jednym i w drugim wypadku
mamy do czynienia z dwoma światami przedstawionymi. Jeden uważany jest
za realny, drugi zaś za świat wykreowany albo — mówiąc inaczej — będą-
cy projekcją potężnego kreatora. W filmie braci Wachowskich — jak już
wcześniej wspomniałem — światem realnym (lub może raczej — „uznawa-
nym za realny”) jest ta rzeczywistość, w której żyje i działa Morpheus i jego
grupa, zaś światem wykreowanym przez Matrixa jest rzeczywistość końca
XX wieku. W Robocie zaś światem pierwotnym, „prawdziwym” jest rzeczy-
wistość, w której żyje Net Porejra, z kolei światem wtórnym, będącym pro-
jekcją pierwszego, okazuje się odwzorowane wiernie przez Mechanizm mia-
sto posągów Kaula-Sud. W Nagim celu rzeczywistość pierwotną stanowi
odległa przyszłość roku 9591, kiedy mieszkańcy korzystają ze specjalnych
spektakli rozrywkowych, tzw. stereonów, będących rodzajem trójwymiaro-
wego filmu. Świat przedstawiony owych stereonów stanowi rzeczywistość
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wtórną, do której można przenieść się odpowiednim kanałem i brać udział
w zaprojektowanej akcji, zachowując przy tym możliwość swobodnego po-
dejmowania decyzji. W Aniele przemocy rzeczywistość wtórna, a więc świat
projektowany, wytworzony jest przez odpowiednie impulsy drażniące mózg
śpiącego człowieka. W istocie rzeczy do końca nie wiadomo, która rzeczy-
wistość jest prawdziwa, a która jest tylko wytworem oszukiwanych zmy-
słów.

Podobnie dzieje się w filmie braci Wachowskich. Bohaterowie świadomi
istnienia Matrixa (ang. matrix — macierz, matryca, forma), wytworzonego
przez zbuntowaną Sztuczną Inteligencję, próbują z nim walczyć w celu jego
zniszczenia i uwolnienia ludzkości z jego niewoli. Matrix bowiem trzyma ludzi
w zamknięciu, w wirtualnej rzeczywistości i pasożytuje na ich energii życio-
wej.

Owa walka i przygody z nią związane stanowią fabułę filmu, która niesie
jednak inne, głębsze przesłanie. Jak znaleźć swoje miejsce w rzeczywistym
świecie, o którym w istocie nie wiadomo, czy jest światem prawdziwym, czy
tylko złudzeniem zawodnych ludzkich zmysłów.

W drodze do cyberpunku — jak w każdej zresztą podróży — nie tyle
sam cel jest ważny, ile pokonywanie przestrzeni najeżonej przeciwnościami,
które trzeba pokonać. Lektura Tajemnicy chińskiego pokoju i Bomby me-
gabitowej nie tylko pomaga odkryć źródła cyberpunku, popularnego pod-
gatunku — czy jak kto woli: odmiany tematycznej — science fiction, ale
przede wszystkim pokazuje głębię myśli swojego Autora. Zwłaszcza ta ostat-
nia pozycja to książka mądra i godna spokojnego, uważnego przestudiowa-
nia, bo jest refleksją nad współczesnymi osiągnięciami cywilizacyjnymi. Owe
wytwory cywilizacji współczesnej okazują się dla Lema pretekstem do roz-
ważań o człowieku. Z jego opisów, licznych dywagacji na różne tematy i czę-
stych nawiązań do swej wcześniejszej twórczości wyłania się nie tyle twarz
zadowolonego ze spełnionych przewidywań proroka, co twarz zatroskane-
go humanisty, dla którego najważniejszy jest człowiek. A zwłaszcza ta gor-
sza strona jego natury, jakby zło, wynikające z ludzkiej skłonności do wy-
stępnego nadużywania umiejętności technologicznych, zapisane było w ko-
dzie genetycznym. Jeśli coś bowiem jest możliwe do urzeczywistnienia, to
na pewno zostanie, niestety, zrealizowane, bez względu na konsekwencje
— czy to egzystencjalne, czy to moralne. Zawsze znajdzie się jakiś amoral-
ny, choć wysoce inteligentny maniak, który zrealizuje każdy pomysł w imię
opacznie rozumianego postępu nauki.

Inteligencja naukowców, niestety, nie zawsze idzie w parze z ich mądro-
ścią i moralnością. Gdyby tak było, nie byłoby żadnych przestępców z wy-
ższym wykształceniem, nie wspominając już o tych z wyższymi stopniami
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naukowymi. A niestety są — i to we wszystkich dziedzinach wiedzy, nawet
prawo i teologia nie są od nich wolne.

Gdy zagrożona jest egzystencja ludzka, zdarza się nader często, że słusz-
ne protesty etyków, zastrzeżenia moralistów, a nawet przestrogi specjalistów
pozostają bez echa. Stanowienie zakazów przez kompetentne gremia rów-
nież nie przynosi pożądanych efektów.

Znając jednak ludzkie dzieje — pisze Lem — w moc sprawczą takich
zakazów po prostu nie wierzę33.

W sumie obraz przyszłości, jaki wyłania się z esejów Lema, jest raczej
pesymistyczny, chociaż Autor nie stroni także od pokazywania stron jaśniej-
szych, budzących nadzieję. Przyznać trzeba wszakże, że nie ma on zbyt wy-
sokiego mniemania o człowieku, jego moralności i mądrości, które gwaran-
towałyby właściwe wykorzystanie zdobyczy cywilizacyjnych.

Na pytanie: „dlaczego dzieje się tak zawsze”, od eolitu po kosmo-
lit, niech nam starczy skrótowa odpowiedź: „ponieważ tak właśnie
zachowują się ludzie”34.

To gorzkie słowa. Na szczęście nie muszą być prawdziwe, jeśli wczyta-
my się w przesłanie Autora Solaris i „Niezwyciężonego”, jeżeli pod wpły-
wem ostatnich jego esejów zweryfikujemy własne sądy o świecie i o czło-
wieku, jeżeli pomyślimy czasem nad naszym losem, który sami sobie gotu-
jemy, przymykając oko na szerzące się przejawy zła — czasem dla świętego
spokoju, a czasem w imię opacznie rozumianej tolerancji dla różnych prze-
jawów dewiacji.

Prof. dr hab. Antoni Smuszkiewicz pracuje w Instytucie Filologii Pol-
skiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

33 Tamże, s. 104.
34 Tamże, s. 169.
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Maciej Parowski

Lem w kinie

Stanisław Lem (1921-2006) przewyższał pisarską popularnością Henryka
Sienkiewicza, ale w przeciwieństwie do autora Pana Wołodyjowskiego, Po-
topu, Krzyżaków, W pustyni i w puszczy — miał mniej szczęścia do kina.
Sam fantastycznego kina światowego zdecydowanie nie cenił, nawet filmo-
wych dokonań z najwyższej półki, dostrzegając w nich gry banałami i eks-
plozje efektów.

Wszystkie ekranizacje swej prozy, poza Przekładańcem (1968) Andrzeja
Wajdy, uważał za nieudane. O znakomitej adaptacji Szpitala Przemienienia
(1978) Edwarda Żebrowskiego, o cenionym przez miłośników fantastyki ory-
ginalnym Solaris (1972) Andrieja Tarkowskiego wyrażał się z zadziwiającym
lekceważeniem, bo reżyser z jego fascynacji tajemnicami kosmosu zrobił li-
ryczną przypowieść o tęsknocie za Ziemią. O socrealistycznej Milczącej
gwieździe (1959) Kurta Maetziga wg Astronautów źle mówi Lem i krytyka,
choć miłośnicy sentymentalizują tę ekranizację. Lem chciał kina wielkiego,
mądrego, wręcz dosłownie wiernego swojej prozie, a wszystko to okazywa-
ło się niemożliwe.

Lema pisarza, intelektualistę, wizjonera, filozofa... interesowały idee, byty
kosmiczne, postępy technologii, pułapki cywilizacji, konfrontacje kosmicz-
nych inteligencji, olśniewające wielopoziomowe gry językowe — film zda-
wał się nie dysponować dla tych spraw językiem ani stanowić dla nich are-
ny. W odwrotną stronę magia działała znakomicie — reżyserzy marzyli o fil-
mowaniu jego dzieł — ale ten fakt mało dla pisarza znaczył.

Także kino wysokie, kino w ogóle, właściwie nie funkcjonuje w Lemo-
wej eseistyce jako system kulturowych odwołań. W fundamentalnej dla mi-
łośnika fantastyki Fantastyce i futurologii kino zajmuje mało miejsca. Znaj-
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dziemy tu krótką uwagę o Brigitte Bardot jako nosicielce końskiego ogona
i o Marilyn Monroe oraz Elizabeth Taylor jako pięknych bohaterkach cu-
dzych opowiadań. Rasowym reżyserem, do którego Lem się odwołuje w dwu
opasłych tomach, pozostaje tylko Kubrick jako twórca Mechanicznej po-
marańczy i Doktora Strangelove'a. Orson Welles występuje tu jedynie w ro-
li twórcy słuchowiska (według Wellsa), Robb Grillet jako przedstawiciel
nouveau roman.

Pisarz sprawia więc w Fantastyce i futurologii wrażenie, że w swoim
widzeniu kina zatrzymał się na chłopięcym etapie zafascynowania pięknymi
aktorkami. Usprawiedliwieniem pisarza mogłaby być data wydania książki
(1969). Największe osiągnięcia estetyczne i intelektualne filmowa fantasty-
ka miała przed sobą. Ale fakty są takie, że i w niosącym wspomnienia z mło-
dości Wysokim Zamku poświęca Lem nieskończenie więcej miejsca pasji do
słodyczy, majsterkowania, katarynek, wesołych miasteczek, samochodów,
herbów i fabrykacji oficjalnych legitymacji niż kinu. Właściwie mamy tu tylko
jedną filmową scenkę, kiedy ukontentowany mały Staś Lem wali ojca łokciem
w bok podczas projekcji Frankensteina i King Konga. Trafny wybór re-
pertuarowy, nawiasem mówiąc, skutecznie formujący przyszłego mistrza
science fiction.

Za występującym również później brakiem fascynacji kryje się być może
Lemowy maksymalizm i uczucie zawodu. W Obłoku Magellana opowiada
Lem o funkcjonującej na statku kosmicznym wideoplastyce (skrzyżowaniu
filmu, powieściopisarstwa, plastycznej i barwnej telewizji).

Z pomocą tzw. genotoforu, będącego dla twórcy tym, czym forte-
pian dla muzyka, artysta może tworzyć wszystko, co tylko zdoła
pomyśleć. Może więc budować dramaty i komedie, rzeczywiste
historie osób bądź baśnie dziejące się w fikcyjnych światach, może
konstruować istoty na pół roślinne i na pół zwierzęce, a wszystko
dzięki nakładaniu się świetlnych pól powstających przy grze na
genotoforze...

Kino prosto z głowy? Montujące się samo? Kino jako bezpośrednia re-
alizacja myśli? To bardzo miła i bardzo nieprawdopodobna pisarska utopia.
Nawet kino komputerowe nie jest, nie stało się tym, co Lem naiwnie i mak-
symalistycznie projektował w 1957 roku. Ekran nie pokaże tego, „co pomy-
śli głowa”, bo „wyświetla” obrazy, nie myśli. A jednak w tej fantastycznej
wizji dotknął Lem swej ekscytującej idei fantomatyki (dziś virtual reality).
I jakoś zwiastował interesujące formalnie — Burzę mózgów Douglasa Trum-
bulla i Aż na koniec świata Wima Wendersa.



143POSTSCRIPTUM 2006 · 1 (51)

Powtarzające się konflikty Lema z filmowcami, z Tarkowskim, z Żebrow-
skim (skrytykowaną przez Lema wersję Szpitala Przemienienia wielu uwa-
ża za znakomitą), sprowadzają się do jednego: Lem uważa, że pisarz jest wła-
ścicielem swych przesłań i puent, że co zostało napisane, powinno być sfil-
mowane. Tymczasem kino, jak chciał Tarkowski, jest procesem wtórnej kre-
acji, jest przekształcaniem sztuki przez sztukę. Nie prostą obrazkową repliką
prozy.

W wywiadzie dla Kina z października 2000 r. Lem wyznaje, że podczas
prac nad scenariuszem Solaris nawymyślał Tarkowskiemu od „duraków”.
Ciekawe zdarzenie otwarte na różnorodne interpretacje. Oto pisarz wrzesz-
czy na filmowca — wspaniale. Polak ochrzania Rosjanina — jeszcze lepiej.
Ale — uwaga — to polski racjonalista ruga rosyjskiego artystę/mistyka...
Czy trzecia wersja tej sceny podoba się państwu tak samo jak dwie pierw-
sze? Za filmową wersją Solaris stoi gra uczuć, poetyckie (a może wręcz re-
ligijne) wizjonerstwo, protest przeciw spętaniu technologią, tęsknota za Zie-
mią, za naturą. U Lema jest raczej wola poznania, badanie granic postępu...
Może dobrze, że mamy dwie wersje, dwa ideowe warianty tej opowieści.

Karol Irzykowski mówił o kinie w X Muzie jako „widzialności obcowania
człowieka z materią”. Wesołek kontestator — jak Chaplin, komediant smu-
tas — jak Keaton, zmagają się tu z przeciwnościami losu. Na ekranie ukazu-
je się owe przeciwności jako zbuntowane przedmioty, jako różne kataklizmy
bądź innych ludzi, przeciwników bohatera. O dziele Lema natomiast kryty-
ka mówi, że jego istotą jest starcie rozumu ze światem materii, że wyobraź-
nia staje się tu pretekstem do formułowania zagadnień humanistycznych.
Niestety, rozum i zagadnienia humanistyczne są to, że tak powiem, obiekty,
które się ciężko filmują. Chyba że zostaną przedstawione tak enigmatycz-
nie, tajemniczo i tak zmitologizowane w obrazku, jak udało się Kubrickowi
w 2001: Odysei kosmicznej, która pozostaje dla Lema niedościgłym wzo-
rem filmowej fantastyki.

W kinie grają charaktery i emocje, choć samo kino jest sztuką bardzo
precyzyjnie konstruowaną. Proza to samotne poszukiwanie w ciemnościach.
Film jest kreacją zbiorową; scenarzyści, aktorzy, autorzy zdjęć, twórcy sce-
nografii i tricków — mają tu równie wielką i twórczą robotę do wykonania,
jak reżyser i scenarzysta. Wszystko to stanowi zaprzeczenie metody, typu
umysłowości i rodzaju talentu Lema. W jego prozie mamy raczej idee, pro-
blemy, wspaniały dowcip słowny niż barwne charakterystyczne postacie.

W Filozofii przypadku, w Okamgnieniu napomyka Lem krótko o swo-
im procesie twórczym — otóż zaczynał pisanie powieści bez znajomości za-
kończenia, rzucał się na głęboką wodę i płynął. Filmowcy tak nie pracują —
scenariusz to proces precyzyjnego konstruowania drabinki wydarzeń, bu-
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dowania punktów zwrotnych, podporządkowanych ostatniej scenie. Poza
tym Lem jest prozaikiem indywidualistą. Ideałem człowieka kina pozostaje
natomiast ktoś taki, jak Wajda, artysta egzaltowany, pozawerbalny (to zna-
czy wizualny), stymulujący innych, słuchający i słuchany przez innych, po-
trafiący wziąć od nich wszystko, co najlepsze.

Ukazał się niedawno w Dziełach zebranych tom Przekładaniec (Wy-
dawnictwo Literackie 2000) zawierający teksty Lema pisane dla kina, radia
i telewizji. Filmowe otwarcia i zakończenia, to znaczy uwzględniające spe-
cyfikę ekranu i możliwości kamery, mają tam tylko scenariusze Pamiętnika
znalezionego w wannie oraz Kataru. Jedno i drugie podpisał Lem wspól-
nie z Janem Józefem Szczepańskim. To znaczy, jak podejrzewam, bo zawa-
dziłem o branżę, akceptował tylko pracę adaptacyjną kolegi-pisarza-scena-
rzysty.

Reszta tekstów zaleca się dowcipem słownym, ale nie filmową narracją.
Nawet scenariusz Przekładańca odsłania walory tego utworu jako słucho-
wiska radiowego raczej, tylko końcowa kreacja Kobieli grającego postać
„złożoną naraz z dwóch mężczyzn i kobiety, z nieokreśloną bliżej domieszką
psa” (Jerzy Jarzębski w posłowiu) czyniła z tego dzieło filmowe. Słuchowi-
ska o profesorze Tarantodze przywodzą na myśl sceniczną mowę Mrożka
i Dürrenmatta. We wspomnianym Pamiętniku znalezionym w wannie wy-
czuwa się parantele z Mrożkiem, z Kafką.

Szaleństwa językowe, dowcip, paradoksy intelektualne, kabaretowe szy-
derstwa ze śmiesznostek PRL-u, z umysłowego ograniczenia naukowców
rozsiane po całym tomie dowodzą zainteresowania Lema teatrem absurdu.
Na pewno nie kinem. W przeciwieństwie do Conan Doyle’a, który chciał
pisać na scenę, a musiał trzaskać przygody Sherlocka Holmesa — Lem o kinie
nie marzy, a scenariuszy próbował dlatego tylko, że go przecie zmuszano.
Podobnie jak w starym dowcipie — i ona go nie chciała, i on jej nie chciał,
i rodzice się nie zgadzali.

Powiedziawszy to wszystko, chciałbym zauważyć — ani Lemowi nie stała
się krzywda, ani on tego tak nie odbierał. Krąg pisarzy znaczących (ba! wiel-
kich), lecz niefilmowych jest bardzo duży. Na pewno należy doń Kafka,
Conrad, chyba Borges, Vonnegut. Na najbardziej chandlerowski wygląda
film, którego nie nakręcono wcale na podstawie prozy Chandlera, a miano-
wicie Chinatown Romana Polańskiego. Wiadomo, jak poszło kinu z Sap-
kowskim, ale już z Dickiem o wiele lepiej; więcej niż przyzwoicie wypadł też
na ekranie Tolkien, co zawdzięczamy fascynacji i pieczołowitości Petera
Jacksona. To jest zawsze loteria.

W dodatku, zauważmy, Lem pośrednio oddziałał jednak na fantastyczne
kino, choć większość filmów nakręconych na podstawie jego prozy nie trzy-
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mała technicznych (Test pilota Pirxa, 1978, Marka Piestraka), bądź arty-
stycznych (jednak Solaris, 2002, Stevena Soderbergha) standardów. U nas
chcieli go filmować najwięksi — Wajda podchodził do Kongresu futurolo-
gicznego, Powrotu z gwiazd, do Pamiętnika znalezionego w wannie; Piotr
Szulkin marzył o Masce z Krystyną Jandą w roli robocicy zakochanej w swo-
jej ofierze i pragnącej mieć z nią dziecko. Niewykluczone więc, że doczeka-
my jeszcze ekranowego arcydzieła na podstawie prozy Stanisława Lema, ale
będzie to najpewniej owoc literackiego zakochania, a nie literalnej wierno-
ści.

Zresztą na dobrą sprawę najcelniejsze utwory Lema właściwie doczeka-
ły się ekranizacji. Dzienniki gwiazdowe, a zwłaszcza najważniejszą Podróż
jedenastą sfilmował przecież Godard, dając filmowi dla niepoznaki tytuł Al-
phaville. Filmowa wersja kilku wątków Cyberiady to wypisz wymaluj... Ma-
trix. Ekranizację Głosu Pana tylko dla zmyłki nazwał Zemeckis Kontaktem
według Karla Sagana. Niektóre przetworzone partie „Niezwyciężonego” roz-
poznamy przy odrobinie dobrej woli w pierwszym Alienie Scotta. Dyskret-
ny urok burżuazji Bunuela ewidentnie rozwija motyw Doskonałej próżni,
konkretnie tekstu Simon Merril: „Sexplosion”. Wiele momentów Pamięci
absolutnej ze Schwarzeneggerem przypomina niepokojące motywy Lemo-
wego Powrotu z gwiazd. Z kolei zanim Lem napisał Solaris (1961), to Fred
M. Wilcox już przeniósł trawestację tej powieści na ekran pod tytułem Za-
kazana planeta (1956).

Kultura jest jednością, dziedzina wyobraźni jest tworem zbiorowym, wiel-
ki pisarz udziela owej sferze swego ducha, a ten krąży, kędy chce. Niefilmo-
wość Lema nie jest faktem — jest metaforą, kryptonimem, żartem, paradok-
sem. To znaczy — także faktem.

Maciej Parowski, pisarz science fiction, dziennikarz, publicysta, zastęp-
ca redaktora naczelnego „Nowej Fantastyki”, prowadzi w niej dział litera-
tury polskiej, redaktor naczelny „Czasu Fantastyki”.



146 POSTSCRIPTUM 2006 · 1 (51)

LEM A JÊZYKLEM A JÊZYK

Jolanta Tambor

Stanis³aw Lem — fantasta o genialnej intuicji jêzykowej

Chciałabym skupić uwagę w tym tekście na językoznawczych aspektach
twórczości Stanisława Lema. Lem — fantasta miał wręcz fantastyczną intu-
icję językową, podobnie — jak w wielu innych dziedzinach nauki. Dlatego
wciąż mówi się o nim nie tylko jako o pisarzu science fiction, ale także jako
o futurologu, czy czasem wręcz proroku.

Lem opisywał przyszłe światy. Opisywał je wielorako: w formie fabular-
nej, w esejach, artykułach, fikcyjnych recenzjach, w wywiadach i wypowie-
dziach dla mediów. Opisując, przy okazji je budował: stwarzał w wyobraźni
przyszłe środki techniczne, instytucje społeczne i polityczne, a nawet cale
społeczeństwa. A wraz z nimi stwarzał ich nazwy.

Lem wyraźnie hołdował zasadzie, iż nienazwane nie istnieje, a przynaj-
mniej istnieje gorzej, inaczej, nie w pełni — przynajmniej dla człowieka. Czło-
wiek, aby mówić o otaczającej go rzeczywistości, a nawet o niej myśleć,
potrzebuje nazw. Wiedział o tym już Bóg w Edenie:

19. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta
i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zo-
baczyć, jak je nazwie, a każda istota żywa miała mieć taką nazwę,
jaką nada jej człowiek.
20. Nadał tedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu nie-
bios, i wszelkim dzikim zwierzętom...

Lem nazywał wszystko, co stworzył. Tym samym uwiarygodniał iluzję
stworzonego świata. Wykorzystywał przy tym właściwie wszystkie znane
sposoby wzbogacania słownictwa: tworzenie słowotwórczych neologizmów,
budowanie neofrazeologizmów, neosemantyzację i zapożyczanie.
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Wszystkie te metody wzbogacania słownictwa używane są i wykorzy-
stywane w żywym języku, we współczesnym świecie. Człowiek musi nazy-
wać, by móc opisać otaczającą go rzeczywistość. Nominacja jest jedną z pod-
stawowych czynności człowieka. Jeśli bowiem człowiek w imię swego czło-
wieczeństwa, rozumnego oglądu świata, co różni go od zwierząt, musi się
komunikować i porozumiewać, to musi dysponować odpowiednimi środka-
mi w celu owego porozumienia. Mówiąc o porozumieniu, mam na myśli tzw.
potocznie: porozumienie pełne. Czyli to, co w semantyce nazywa się kon-
taktem językowym utożsamionym z komunikacją. Jest to więc taki proces,
w którym dochodzi do całkowitego, niezakłóconego, zgodnego z intencja-
mi nadawcy porozumienia, a więc proces, który zgodnie z określeniami Lyon-
sa jest jednocześnie komunikatywny, bo znaczący dla nadawcy, i informa-
tywny, bo znaczący dla odbiorcy:

Przy pewnym dość powszechnie stosowanym uproszczeniu przyj-
muje się, że to, co komunikuje nadawca (czyli informacja niejako
wkładana w sygnał przez nadawcę na skutek wyboru jednej z ist-
niejących możliwości) oraz informacja czerpana z sygnału przez
odbiorcę (którą można sobie wyobrazić jako dokonany przez niego
wybór jednej spośród tychże możliwości) są identyczne1.

Aby tak rozumiane porozumienie mogło zaistnieć, muszą zostać stwo-
rzone ku temu niezbędne warunki i środki. Dla dysponowania pełnym arse-
nałem takich środków stale musi się dokonywać proces nominacji w języ-
ku, który polega na „tworzeniu jednostek językowych pierwszego rozczłon-
kowania, przede wszystkim wyrazów i frazeologizmów, służących do nazy-
wania i wyodrębniania fragmentów rzeczywistości”2. Bardzo wyraźnie ko-
nieczność nominacji (w sposób jakby odwrócony) pokazywał i postulował
George Orwell w swoim Roku 1984. Władcy stworzonego przez niego po-
wieściowego społeczeństwa wychodzili z założenia, opartego zresztą na re-
alnej hipotezie Sapira-Whorfa, iż nie da się pomyśleć tego, co nie ma swo-
jej nazwy. Dlatego oni w oficjalnym języku Oceanii usuwali zbędne, niepo-
prawne politycznie słowa, wierząc, że w ten sposób usuną niebezpieczeń-
stwo czynienia przez ludzi pewnych rzeczy. Bo nienazwane nie istnieje. Lem
pokazuje drugą stronę tego samego medalu. Żeby mogło istnieć, musi mieć
nazwę. Musi móc być wyodrębnione z otaczającego świata, a w tym celu
musi móc być nazwane.

1 J. Lyons, Semantyka 1, Warszawa 1984, s. 36.
2 Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław 1999,

s. 396.
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Ostatnie lata przynoszą możliwość obserwowania różnorodnych tech-
nik i metod nominacji w spotęgowanej postaci. Nazwy przyrastają już chy-
ba w postępie geometrycznym. Dzieje się tak na całym świecie z uwagi na
gwałtowny wzrost postępu technicznego i cywilizacyjnego. W Polsce i w in-
nych krajach byłego bloku komunistycznego sytuacja wydaje się jeszcze
bardziej zhiperbolizawana z powodu zmian ustrojowych. Przed 1990 rokiem
do wielu dóbr i elementów rzeczywistości nie mieliśmy dostępu. Tzw. Za-
chód, czy raczej należałoby powiedzieć po prostu: kraje wysoko rozwinięte
(bo trudno Japonię nazywać Zachodem), oswajały się z wieloma zjawiskami
(jak choćby przysłowiowa i symboliczna wręcz informatyzacja) powoli i miały
zdecydowanie więcej czasu na w miarę spokojne i systematyczne nadawa-
nie nazw. My spory fragment rzeczywistości otrzymaliśmy nagle, gwałtow-
nie i w ilościach hurtowych. I aby tę nagle pozyskaną rzeczywistość oswo-
ić, musieliśmy natychmiast i gwałtownie jej składniki ponazywać. Stąd zre-
sztą tak duży przyrost w naszym języku w ostatnim dziesięcioleciu ubiegłe-
go wieku anglicyzmów (może należałoby powiedzieć — amerykanizmów),
które dużej liczbie Polaków spędzały sen z powiek. Niewielu, jak profesor
Irena Bajerowa, historyk języka, która z racji swych zainteresowań ma per-
spektywę „długiego trwania”, potrafiło spojrzeć na te zjawiska z dystansu
i ze spokojem stwierdzić, że „nie dzieje się nic, czego by już wielokrotnie
w języku nie było; a język obroni się sam”. Obronił się. Spośród tego po-
czątkowego zalewu część zjawisk językowych została: chyba już na długo
ang. sorry zastąpiło z pochodzenia francuskie, ale dla mojego pokolenia już
nasze, rodzime pardon, młode pokolenie wyrzuciło zadomowiony francu-
sku makijaż na rzecz make upu, zostanie, rzecz jasna, komputer i Internet,
a najprawdopodobniej też interfejs, dżojstik, piling i lifting, ale z kolei znik-
nęły z języka całkowicie potworki z początku lat 90. typu sejwować, ustę-
pując miejsca rodzimym zachować, zapisać, ustąpiło printować na rzecz
drukować, czy kanselować na rzecz anulować. Ruszyły rodzime procesy
nominacyjne. Wprawdzie „najpierw powoli, jak żółw ociężale...”, ale w koń-
cu nabrały tempa. Ożywiły się stare sufiksy, które wydawały się obumierać
w latach 70. i 80. tamtego wieku. Jednym z nich, sztandarowym, chciałoby
się powiedzieć, jest sufiks -arka, który służył w czasach powojennych do
nazywania takich maszyn jak koparka, frezarka itp. Nie tworzył urządzeń
związanych z technikami wysokozaawansowanymi. Aż tu nagle pojawiły się:
drukarka, przeglądarka, wyszukiwarka, zmieniarka, nagrywarka, wypa-
larka, niszczarka, kopiarka, ładowarka. Powstają nowe sufiksy na zasa-
dzie oddzielania się pewnych cząstek od wyrazów. Dzieje się to w różny
sposób. Jeden z nich to usamodzielnienie się na gruncie języka polskiego
sufiksu, będącego tymże właśnie sufiksem w języku podstawie, z którego
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wyraz w całości został zapożyczony. Tak stało się z sufiksem -ing. Nie ule-
ga wątpliwości, że jeszcze niedawno takiego sufiksu w języku polskim nie
było, że wyrazy typu: parking, kemping, lifting, monitoring były w całości
traktowane jako zapożyczenia z języka angielskiego. Z drugiej strony nie
ulega wątpliwości, iż taki sufiks już jest, skoro przeciętny rodzimy użytkow-
nik języka buduje następujące stosunki motywacyjne:

parking to miejsce, gdzie można parkować,
monitoring to to, że ktoś coś monitoruje,
sponsoring to to, że ktoś coś sponsoruje,
czyli spełnia taką samą funkcję jak -anie (nazwy czynności), czy -nik,

-isko, -arnia itp. (nazwy miejsc). O tym, że rzeczywiście sufiks się uwolnił
i działa samodzielnie, świadczy możliwość tworzenia takich efemerycznych
nazw, jak szajning, czyli wieczór poświęcony Józefowi Szajnie, czy drzewing
— primaaprilisowy dowcip telewizyjny, w którym tak nazwano nowy ponoć
sposób spędzania czasu wolnego przez biznesmenów w miejsce przestarza-
łego już joggingu.

Inny sposób powstawania nowych produktywnych i żywych cząstek
wyrazotwórczych można pokazać na przykładzie serii: alkoholik, pracoho-
lik, seksoholik, zakupoholik, siecioholik. Pierwszy z serii, istniejący w ję-
zyku od kilkudziesięciu lat wyraz alkoholik został zbudowany sufiksem -ik
od podstawy alkohol. Gdyby więc zastosowano ten sam system do two-
rzenia serii wyrazów o znaczeniu ‘człowiek chorobliwie uzależniony od... pra-
cy, seksu, zakupów...’ powstałyby nazwy: pracyk? seksyk? zakupyk? Bez-
sensowne, brzydkie i bardzo słabo znaczące. Cząstka -holik, w której na-
stąpiła absorbcja części podstawy słowotwórczej jest natomiast ostra, wi-
doczna, wyrazista i dla ogółu mówiących — co istotne — znacząca! To w niej
upatrujemy znaczenia ‘chorobliwie uzależniony’. Zabieg więc uprawniony,
skoro prowadzi do ekonomicznie uzasadnionego wzrostu porozumienia. Bo
dążność do ekonomii językowej, wyrażającej się w precyzji i skrótowości,
jest jednym z podstawowych kryteriów oceny innowacji językowych.

Warto wreszcie wskazać, szczególnie żywy w języku młodzieżowym, pro-
ces tworzenia neologizmów za pomocą starych polskich sufiksów od pod-
staw obcych. Te rodzime sufiksy tym samym jakby „zeswojszczają” te na-
zwy:

debeściak < the best
debeściara > beściara < the best
sorki < sorry
kibordzista < keyboard
lajtowo < light
superowo < super.
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Czy te nazwy są ekonomiczne? Na pewno spełniają rolę odświeżania i in-
nowacyjności, tak ważną w języku młodego pokolenia. Młodzi zawsze od-
czuwali i odczuwać będą potrzebę funkcjonowania w kulturze nieco odmien-
nej od tej, która charakteryzuje pokolenie ich rodziców, dziadków, pokole-
nie „zgredów”. Jednym z ważnych, czy pewnie należałoby powiedzieć naj-
ważniejszych, składników tej kultury jest język.

Te wszystkie sposoby zaobserwował, przewidział lub intuicyjnie wyczuł
Lem. Jego intuicja językowa jest doskonała. Nie skończył polonistyki, nie
prowadził żadnych studiów językowych. Na to zapewne zabrakło mu czasu.
Jego doba też miała tylko 24 godziny. A interesował się polityką, teorią lite-
ratury, filozofią, biologią, cybernetyką, astronomią, postępami techniki, me-
dycyny, biotechnologii itd., itd. Więc jasne, że z czegoś zrezygnować mu-
siał. A jednak przyszłościowy, stworzony przez niego język, oraz opisy spo-
sobu jego powstawania są idealne. Przystają w pełni do procesów i faktów
rzeczywistych. Lem imituje nawet dyskusje wokół nowego języka, imituje
system myślenia językoznawców, fachowców z danej dziedziny i tzw. prze-
ciętnych użytkowników języka wokół nowych terminów, nazywających nowo
wynalezione czy nowo odkryte fakty z rzeczywistości.

Jednym z najbardziej klasycznych przykładów językowych rozważań Le-
ma jest opis powstawania terminologii solarystycznej i kontrowersji nara-
stających wokół tejże terminologii. Zacytuję odpowiedni fragment z Sola-
ris:

Giese nie był ani jednym ani drugim. Był po prostu klasyfikato-
rem-pedantem z gatunku tych, których zewnętrzny spokój osłania
pochłaniającą całe życie, niezmordowaną zaciekłość pracy. Jak dłu-
go mógł posługiwał się po prostu językiem opisu, a kiedy brakło
mu słów, radził sobie, stwarzając nowe słowa, często niefortunne,
nie przystające do opisywanych zjawisk. Ale w końcu żadne ter-
miny nie oddają tego, co się dzieje na Solaris. Jego „górodrzewy”,
jego „długonie”, „grzybiska”, „mimoidy”, „symetriady” i „asyme-
triady”, „pacierzowce” i „chyże” brzmią szalenie sztucznie, dają
jednak jakieś wyobrażenie o Solaris nawet tym, ktorzy oprócz nie-
wyraźnych fotografii i nader niedoskonałych filmów nic nie widzieli.
Oczywiście, i ten sumienny klasyfikator zgrzeszył niejedną nieos-
trożnością. Człowiek stawia hipotezy zawsze, nawet kiedy się ma
na baczności, nawet kiedy o tym nie wie. Giese sądził, że „długo-
nie” stanowią formę zasadniczą i zestawiał ją z wielokrotnie po-
większonymi i spiętrzonymi falami przypływowymi ziemskich
mórz. Kto zresztą kopał się w pierwszym wydaniu jego dzieła, wie,
że pierwotnie nazwał je właśnie „przypływami”, natchniony geo-
centryzmem, który byłby śmieszny, gdyby nie jego bezradność. Są
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to przecież — jeśli już szukać porównań na Ziemi — formacje roz-
miarami przekraczające Wielki Kanion Colorado, wymodelowane
w tworzywie, które ma z wierzchu konsystencję galaretowato-pie-
nistą (przy czym piana ta zastyga w olbrzymie kruszące się łatwo
festony, w koronki o olbrzymich okach, i nawet niektórym bada-
czom przedstawiała się jako „szkieletowate narośle”) — w głębi zaś
zmienia się w substancję coraz bardziej jędrną, jak napięty muskuł,
ale muskuł przekraczający rychło, na głębokości kilkunastu metrów,
twardość głazu, choć nadal zachowujący elastyczność3.

Lem odtwarza w tym fragmencie proces powstawania terminologii. Uży-
wa sufiksów rodzimych: -owiec, -isko i obcych: -ada, -oid. Sufiks -oid jest
np. typowym obcym przyrostkiem do tworzenia nazw nosicieli cech w funkcji
terminologicznej. W realnym języku tworzy głównie terminy chemiczne, bio-
logiczne i matematyczne. Cechuje go w języku słaba produktywność, ogra-
niczona właściwie tylko do tworzenia kolejnych terminów. Obcy sufiks -ada
wykorzystywany bywa do tworzenia nazw nosicieli cech. A takie są wła-
śnie Lemowe symetriady i asymetriady. To twory charakteryzujące się tym,
że są symetryczne i asymetryczne. Wreszcie rodzime przyrostki tworzą u Le-
ma terminy zbudowane jako derywaty asocjacyjne (takich również wiele
w naszym języku: bielinek, cytrynek): czyli pacierzowiec i grzybisko —
‘twór jak ogromny grzyb’. Zresztą ostatni przykład bliski jest procesowi neo-
semantyzacji: wszak grzybisko to ‘ogromniasty grzyb’ także w języku co-
dziennym, potocznym. I można uznać, że tej nazwie, będącej po prostu zgru-
bieniem, augmentativum, nadaje właśnie Lemowy bohater, naukowiec-kla-
syfikator, nowe terminologiczne znaczenie. I to typowy proces w powsta-
waniu terminologii. Neosemantyzacja jest czynnikiem sprawczym takich
choćby terminów jak ekran w fizyce, czy zdrobnienie w językoznawstwie.

Lem, budując swoje fantastyczne przyszłościowe światy, tworzył wiele
neologizmów, wykorzystując wskazaną już derywację sufiksalną: opton, le-
kton, glider, ulder, ale też i inne sposoby derywowania, jak choćby dery-
wację paradygmatyczną, czyli zmianę sposobu odmiany: mut < mutować,
czyst <czyścić, adapt < adaptować, jak w realnym języku bieg < biegać,
skok < skakać, czołg < czołgać czy rys < rysować i ucięcia, dezintegrację,
tak charakterystyczną dla współczesnego języka młodzieżowego z jego: spo-
ko, nara, impra, muza, kolo i pozdro. U Lema znajdziemy real < realny,
lab < laboratorium czy plast < plastyczny. Zresztą real — stworzony przez
Lema — tożsamy jest w brzmieniu z dzisiejszym wyrazem real, który po-
wstał w języku jako nazwa realnego świata, będąca antonimem do wirtual-

3 S. Lem, Solaris. „Niezwyciężony”, Kraków 1986, s. 128-129.
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nej rzeczywistości, którą oferuje nam powszechna informatyzacja i multime-
dializacja. Czy wyraz ten powstał na nowo, czy może wprowadził go do ję-
zyka jakiś fan twórczości Lema, tego pewnie nie uda się roz-strzygnąć.
Można jednak przypuszczać, że każdy miłośnik Lema, który usłyszy polskie
zdania: „to zdarzyło się w realu”, „spotkaj się z kolegami, pobądź choć tro-
chę w realu”, na pewno usłyszy w nich oddźwięk Lemowych światów i uzna
je za kolejne spełnione proroctwo pisarza.

Lem świetnie też wyczuwał gwałtowny przyrost w terminologii — szcze-
gólnie technicznej — tzw. złożeń jednostronnie motywowanych, czyli ta-
kich, których jeden człon jest elementem powtarzalnym, najczęściej pocho-
dzenia obcego. Są wśród nich np. złożenia z -log/-logia: planetolog, syme-
triadolog (jak biolog, filolog, stomatolog), -drom/-dromia: transgalakto-
dromia (jak kosmodrom, hipodrom), aero-: aeromobil (jak aerodynamika),
tele-: teletrans, teleport, telethon, teleran, teletaksja, telewizyta, teleson-
dy (jak telewizja, telekomumikacja).

Wydawałoby się, że Lem tylko naśladowczo imituje to, co się dzieje wokół
niego, ale pamiętajmy, że powieści, z których pochodzą wszystkie cytowa-
ne wyrazy i słowa: Solaris, „Niezwyciężony” i Powrót z gwiazd zostały na-
pisane 40 lat temu, gdy nie było na świecie nie tylko sporej części tu obec-
nych, ale może i części ich rodziców. To czasy, gdy o takiej technice, takim
rozwoju nauk prawie nikt jeszcze nie śnił. Prawie nikt, bo wszak znalazł się
pisarz, fantasta, który o tym marzył i swoje marzenia nazywał.

Warto tu jeszcze wspomnieć o innego typu Lemowych neologizmach,
o takich, które pojawiają się w jego groteskach i baśniach. To np. nazwy
ciał niebieskich: natągwie, nupajki, nurkownice, nędzioły, nałuszki, nie-
dostópki, nędasy, kambuzele, ściśnięta, wytrzopki, gryzmaki, rymundy,
trzepce, pćmy, graszaki, plukwy, filidrony, zamry. Tylko dla niektórych spo-
śród nich moglibyśmy poszukiwać mechanizmów typowych dla terminów
z Lemowej fantastyki naukowej serio. Często należą one jakby do nomina-
cji bezpośredniej, czyli są to wyrazy całkowicie nowe, które nie zostały zbu-
dowane z istniejących elementów leksykalnych, lecz są w zasadzie forma-
cjami sztucznymi. Do takich należą zapewne niekojarzące się z niczym nu-
pajki, rymundy czy wytrzopki i na pewno pćmy. Dla nazwy ostatniej, po-
dobnie jak dla nazwiska jednego z głównych bohaterów Bajek robotów —
Trurla, podstawową zasadą powstania było zestawienie głosek, stworzenie
grupy spółgłoskowej niemożliwej w języku polskim. Niemożliwe bowiem jest
w języku polskim połączenie dwóch spółgłosek sonornych: drżącej i bocz-
nej i niemożliwe jest zgrupowanie pćm. Mamy wprawdzie miasto Pcim, z tru-
dną zbitką spółgłoskową, ale to jednak tylko zbitka dwuspółgłoskowa. Lem
konwencję groteskowej baśni wykorzystał doskonale. Czujemy nieziem-
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skość, nieaktualność, zupełną nierealność świata stworzonego w opowia-
daniu. Świata, który zresztą wedle autora już nie jest? / nie będzie? możliwy
do oglądania przez nikogo, bo na naszych oczach zgodnie z wolą Lema,
przestał / przestanie istnieć:

Świat wyglądał wręcz przeraźliwie. Zwłaszcza ucierpiało niebo:
widać było na nim ledwo pojedyncze punkciki gwiazd; ani śladu
prześlicznych gryzmaków i gwajdolnic, które tak dotąd upiększały
nieboskłon!
— Wielkie nieba! — zakrzyknął Klapaucjusz. — A gdzie są kam-
buzele? Gdzie moje murkwie ulubione? Gdzie pćmy łagodne?”.
Tak to swoje zadanie wykonała maszyna, której kazano zrobić
NIC4.

No, właśnie. I tu dotykamy kolejnych intuicyjnych zdolności języko-
znawczych Lema. Zdolności na poziomie wyższym niż leksyka. Na poziomie
składniowo-semantycznym. Lem świetnie rozumiał możliwości języka, moż-
liwości uprawiania zabaw i gier słownych dzięki operowaniu wieloznaczno-
ścią, polisemią, ale też przekształceniom składniowym, tekstowym. Przyto-
czę fragment opowiadania Jak ocalał świat:

— Ale oto trzeci rozkaz: Maszyno! Masz zrobić Nic!
Maszyna przez dłuższy czas w ogóle się nie ruszała. Klapaucjusz
jął zacierać z zadowolenia ręce, Trurl zaś rzekł:
— O co ci chodzi? Kazałeś jej nic nie robić, więc nic nie robi!
— Nieprawda. Kazałem jej robić Nic, a to co innego.
— Też coś! Zrobić Nic, a nie zrobić nic, znaczy jedno i to samo.
— Skądże! Miała zrobić Nic, a tymczasem nie zrobiła nic, więc
wygrałem. Nic bowiem, mój ty przemądrzały kolego, to nie takie
sobie zwyczajne nic, produkt lenistwa i niedziałania, lecz czynna
i aktywna Nicość, to jest doskonały, jedyny, wszechobecny i naj-
wyższy Niebyt we własnej nieobecnej osobie!
— Zawracasz głowę maszynie! — krzyknął Trurl, lecz naraz roz-
legł się jej spiżowy głos:
— Przestańcie się kłócić w takiej chwili! Wiem, co to Niebyt, Ni-
cość, czyli Nic, ponieważ te rzeczy należą do klucza litery n, jako
Nieistnienie. Lepiej po raz ostatni przyjrzyjcie się światu, bo wnet
go nie będzie...5

4 S. Lem, Jak ocalał świat, w: tegoż, Cyberiada, Chotomów 1991, s. 108-109.
5 Tamże, s. 109.
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Nie umiem powiedzieć, na ile przetłumaczalna jest na inne języki zasto-
sowana tu gra słowna: „robić Nic, to nie znaczy nic nie robić”. Czy angiel-
skie: „to do Nothing is not the same as not to do anything” znaczy aby to
samo, co polskie zdanie? Zapewne mniej więcej. Można się owych znaczeń
domyślić, można je w wieloznaczności angielskiego „to do Nothing” odna-
leźć, odczytać, zrekonstruować. Ale nie jest ona tak jednoznacznie wyrafi-
nowana, jak w polskim tekście. Po polsku bowiem w konstruowaniu tej gry
pomaga gramatyka, gdyż język polski ma zasadę tzw. podwójnego przecze-
nia. „Nie robić nic” w sensie „lenistwa i niedziałania” wykorzystuje party-
kułę „nie” przy czasowniku, „robić Nic” w sensie „czynnego i aktywnego”
produkowania „czynnej i aktywnej” Nicości = Niebytu owej przeczącej par-
tykuły przy czasowniku nie ma i mieć nie może. Lem zbudował sytuację
groteskową: z powodu sporu językowego / językoznawczego o mało co znik-
nąłby świat, bo konstruktorzy, zacietrzewieni w rozstrząsaniu znaczenia
zdania z podwójnym i pojedynczym przeczeniem, nie zdążyliby o mały włos
zatrzymać maszyny. Czy to nasz świat sprzed zniknięcia na zawsze pciem
i kambuzeli. Nie wiemy, bo przecież maszyna spokojnie mogła przywrócić
do istnienia nupajki i nędzioły skoro były na „n”. My ich nie znamy. Więc
pewnie to legenda ze świata alternatywnego lub przyszłościowego. Choć,
jeśli z rozpaczy i złości. konstruktorzy zrezygnowali z przywracania wszyst-
kiego, co „ludzka” zawiść Klapaucjusza zniszczyła, to możemy uznać, że to
legenda z przeszłego, poprzedniego świata i dlatego my dziś nie znamy
„prześlicznych gryzmaków i gwajdolnic” oraz „łagodnych pciem”.

Groteska rządzi się swoimi prawami, więc np. w przypadku Bajek robo-
tów oglądamy świat całkiem bliski naszemu. Wydaje nam się, że z Trurlem
i Klapaucjuszem moglibyśmy usiąść przy kawie albo przy piwie i porozma-
wiać. W fantastyce naukowej serio Lem swoje światy alternatywne, przy-
szłościowe czy rozwijające się na odległych planetach w odmiennych wa-
runkach buduje na innych zasadach. Tu musimy wrócić do kwestii kontak-
tu, czyli komunikacji, czyli porozumienia. Fundamentalne dla hard science
fiction Lema pytanie brzmi: czy porozumienie między takimi światami jest
możliwe?

Złudne jest przekonanie, że ludzie przystosowują się do rzeczywistości
zasadniczo bez użycia języka, który jest tylko przypadkowym i ubocznym
środkiem rozwiązywania szczegółowych problemów komunikowania się i my-
ślenia. Sprawa przedstawia się nawet tak, że świat realny jest w znacznym
stopniu budowany nieświadomie na podstawie nawyków językowych gru-
py. Nie ma takich dwóch języków, które byłyby na tyle do siebie podobne,
aby można sądzić, że wyrażają taką samą rzeczywistość społeczną. Światy,
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w których żyją różne społeczeństwa, to światy odrębne, a nie po prostu
ten sam świat, któremu przylepiono różne etykietki... Jak pisze Adam Schaff:

Dochodzimy tu do nowej zasady relatywizmu: postrzegający nie
utworzą sobie tego samego obrazu świata na podstawie tych sa-
mych faktów fizycznych, jeśli ich zaplecza językowe nie są po-
dobne lub przynajmniej porównywalne6.

To dotyczy nawet dwóch społeczeństw na tej samej Ziemi. Lem więc
konsekwentnie udowadnia niemożność porozumienia między dwiema cywi-
lizacjami o całkowicie odmiennych uwarunkowaniach fizycznych, psychicz-
nych, społecznych i, co się z tym wszak wiąże, językowych. Pojęcie „języ-
kowych” jest tu oczywiście użyte w pewnym sensie symbolicznym, gdyż
chodzi w przypadku science fiction o działania kontaktowo-komunikacyjne
za pomocą systemu znaków, które z naszym rozumieniem języka jako syste-
mu dwuklasowego mogą mieć bardzo niewiele wspólnego, albo nawet mogą
nie mieć nic wspólnego.

Na pytanie, czy znaki z dwóch różnych języków z odległych planet mogą
znaczyć kiedyś to samo, musimy odpowiedzieć kolejnym pytaniem: Co zna-
czy „znaczy”? Sygnał informatywny niekoniecznie musi być komunikatyw-
ny. I, rzecz jasna, odwrotnie. Co jest ważniejsze? Co bardziej istotne? To
podstawowe pytanie w wielu światach powieściowych Lema, w tym także
w najbardziej dziś chyba, m.in. dzięki filmowi, znanej powieści Solaris. Tego
dylematu badacze oceanu w Solaris nie rozstrzygnęli. To już materiał do
przemyśleń dla czytelnika. Lem dał wiele różnorakich przesłanek, ale skon-
struowanie, zbudowanie na nich pewnej sensownej całości pozostawił in-
teligencji odbiorcy.

Rozważaniami na ten temat zamknął również pisarz powieściową część
swej twórczości. Kończy jego powieściopisarską drogę Fiasko, którego ty-
tuł jest symbolem i zwieńczeniem wskazanego nurtu twórczości pisarza. Nur-
tu, w którym wyraz fiasko i jego bliskoznaczniki przewijają się natrętnie. Nur-
tu, którego wymowa jest w końcu pesymistyczna: nie pozwala mieć nadziei
na nieograniczoność poznania ludzkiego, nie pozwala liczyć na komunika-
cję i porozumienie z obcym i niewiadomym. Obce i niewiadome ma na za-
wsze pozostać obce i niepoznane. Fiasko jest też reinterpretacją i przewar-
tościowaniem, przeniesieniem rozważań na inną płaszczyznę. Lem rezygnu-
je z wyeksploatowanej powierzchni zjawiska, czyli wskazywania wzajemnej
nieprzekładalności kodów, nieujednoznacznienia znaków tychże kodów, a na-

6 J. Lyons, Semantyka 1, dz. cyt., s. 18.
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wet niemożności wyodrębnienia pojedynczych znaków. Kod został uzgod-
niony. Nastąpiło to dzięki wykorzystaniu uniwersaliów fizjologiczno-kultu-
rowych7. Do tego celu wykorzystano mit, a właściwie ciąg mitów o Ziemi,
Słońcu, Ksieżycu i ludziach (stworach o wyprostowanej postawie).

Lem jest sceptykiem. Pomimo ujednolicenia pełnej odpowiedniości kodu
nie osiągnięto:

Wiele kłopotów wynikło przy zgłębianiu owych terminów. Nazew-
nictwo ludzi i Kwintan pokrywało się tym gorzej, im wyższej się-
gało abstrakcji. Takie hasła jak „władza”, „neutralność”, „stronność”,
„gwarancja” nie ujednoznaczniły się czy to od siły wyższej, jako
zasadniczej odmienności dziejów historycznych, czy od wpełzają-
cej w porozumienie premedytacji. Zresztą i premedytacja nieko-
niecznie równała się chęci zwodzenia i oszukiwania, jeżeli uwikła-
na w stuletnią wojnę Heparia nie była swobodna ani suwerenna
w danej zgodzie i nie chciała lub nie mogła zdradzić tego „Herme-
sowi”. Bodaj i tu, jak sądziła większość załogi, kryła się wypadko-
wa zmagań trwających na planecie od tylu pokoleń, że ukształto-
wały zarówno język, jak i sposób myślenia8.

To literacka wykładnia zasady relatywizmu językowego wyłożona wprost.
W tym wypadku tekstu Lema nie trzeba interpretować. Wystarczy go przy-
jąć obiektywnie. Potraktować fragment powieści jak fragment książki popu-
larno-naukowej.

Wielki żal, że Stanisław Lem nie napisze już niczego. Wiele moglibyśmy
się od niego jeszcze nauczyć. Mógłby nadal tworzyć nowe światy i opisy-
wać je nowym językiem.

W obecnej sytuacji możemy tylko analizować i dopasowywać do rze-
czywistości to, co „wyfantazjował”. W obecnej sytuacji możemy go tylko
podziwiać. Podziwiać jego dzieła, których materią w każdy sposób i w każ-
dym wymiarze jest język.

Dr Jolanta Tambor pracuje w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w Za-
kładzie Językoznawstwa Pragmatycznego Instytutu Języka Polskiego oraz
w Szkole Języka i Kultury Polskiej.

7 Czy takie istnieją rzeczywiście? Może pokaże to przyszłość i reakcja Ko-
smosu na naszą ziemską plakietkę wysłaną w kosmos właśnie.

8 S. Lem, Fiasko, dz. cyt., s. 358.



157POSTSCRIPTUM 2006 · 1 (51)

Dominika Oramus

Czy androidy marz¹ o pilocie Pirxie?
Android w wybranych utworach Stanis³awa Lema,

Philipa K. Dicka i J.G. Ballarda

Wiadomość o śmierci Stanisława Lema wstrząsnęła środowiskiem miło-
śników fantastyki przede wszystkim w krajach anglojęzycznych. Sądząc z po-
święconych science fiction stron internetowych, jest to najważniejsze wy-
darzenie tego roku1. Takiej reakcji trudno się dziwić, od prawie czterdziestu
lat znaczenie Lema na Zachodzie stale rośnie, przestał być traktowany jako
ciekawostka zza „żelaznej kurtyny” i stopniowo awansował na czołowego
autora hard science fiction drugiej połowy XX wieku. Przyczyniła się do
tego praca kilku osób: Michael Kandel2 od początku lat 70. przekładał Lema
na angielski, Franz Rottensteiner pisał o Lemie do magazynów poświęco-
nych science fiction oraz tłumaczył jego eseje, Darko Suvin zaś, nieżyjący
już słynny krytyk i literaturoznawca, nazwał Lema największym europejskim
pisarzem ubiegłego wieku. Fantaści tacy, jak Ursula Le Guin i Philip K. Dick,
czytali Lema z podziwem, a zainteresowanie Hollywood jego pisarstwem przy-
pieczętowało status Lema w krajach anglojęzycznych.

LEM A INNI
PISARZE SF
LEM A INNI
PISARZE SF

1 Główny polski miesięcznik SF „Nowa Fantastyka” zamieścił krótki tekst
w środku numeru, nie anonsując śmierci pisarza na okładce. Na tegorocznym zlo-
cie fantastów w Nidzicy nie było ani jednego spotkania o Lemie (cały dzień tema-
tyczny poświęcono Philipowi K. Dickowi). Zaznaczam, że mówię tu o reakcji
w środowisku fanów science fiction, nie o uniwersytetach i kulturze głównonurto-
wej.

2 Kandel zajmował się także analizowaniem twórczości Lema. Patrz np. Lem
jako oświecony, tłum. J. Piątkowska, w: Lem w oczach krytyki światowej, wybór
i oprac. J. Jarzębski, Kraków 1989.
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Motyw często zauważany przez zachodnich krytyków twórczości Lema
to relacja człowiek — android i jej filozoficzne oraz psychologiczne implika-
cje. Rozważania na temat ludzi-maszyn, żywych lalek i genialnych automa-
tów są stałym tematem literatury europejskiej. Już od czasów greckich i mitu
o Pigmalionie i Galatei powracają one w każdej niemalże epoce, by wspo-
mnieć Don Juana, Opowieść zimową czy nawet Pinokia i robota Marię
z Metropolis Fritza Langa. O mechanicznych ludziach pisali Descartes, Leib-
niz i La Mettrie, romantyczne opowieści o sztucznych istotach snuli E.T.A.
Hoffmann, Mary Shelley, Villiers de l’Isle-Adam. Psychoanalityczną analizę
tego wątku przeprowadził Zygmunt Freud w eseju Niesamowite3, który stał
się klasyką nie tyle psychologii, co literaturoznawstwa — zwłaszcza poświę-
conego powieści gotyckiej.

Zadanie niniejszego eseju to próba porównania motywu sztucznego czło-
wieka u Stanisława Lema i dwóch pisarzy zachodnich: Anglika J.G. Ballarda
i Amerykanina Philipa K. Dicka, którzy oprócz zainteresowania androidami
dzielą z nim również status autorów wyrosłych z science fiction i pod ko-
niec życia uznanych za twórców głównonurtowych4. W tym celu przedsta-
wię, jak twórczość Lema pokazywana jest w anglojęzycznych historiach i en-
cyklopediach science fiction, omówię wybrane utwory Ballarda i Dicka, by
wreszcie pokazać podobieństwa i różnice w przedstawianiu przez tych trzech
pisarzy relacji człowiek prawdziwy — człowiek sztuczny.

Z twórczości Lema poświęconej sztucznym ludziom wybrałam niektóre
opowiadania ze zbioru o pilocie Pirxie5, gdyż motyw automatu/robota/an-
droida ewoluuje w tym tomie wraz z dojrzewaniem głównego bohatera6, prze-

3 Z. Freud, Niesamowite, tłum. R. Reszke, w: Pisma Psychologiczne, 1997.
4 Znienawidzony przez fantastów podział SF/główny nurt jest wciąż widoczny

w krytyce anglojęzycznej. J.G. Ballard na przykład zaczynał jako twórca Nowej
Fali w angielskiej SF, następnie dzięki inspirowanej zamachem na J.F. Kennedy’ego
powieści eksperymentalnej The Atrocity Exhibition „awansował” do rangi pisarza
awangardowego, ale uznanie twórców głównonurtowych przyniosła mu dopiero
osnuta na wątkach autobiograficznych powieść wojenna Imperium Słońca. Philip
K. Dick dopiero po śmierci został „wielkim pisarzem” i wydano jego powieści
niefantastyczne, zresztą o wiele gorsze niż SF. Dick, co warto zauważyć w kon-
tekście niniejszego artykułu, bardzo wysoko cenił twórczość Lema, choć jego kon-
takty osobiste z polskim pisarzem nie były łatwe, patrz: Lawrence Sutin, Boże
Inwazje. Życie Philipa K. Dicka, tłum. L. Jęczmyk, Rebis, 2005, s. 262-267. Lem
w Fantastyce i futurologii omawia cztery powieści Dicka jako rzadki przypadek
dobrej amerykańskiej SF.

5 S. Lem, Opowieści o pilocie Pirxie, Kraków 2000.
6 J. Jarzębski omawia Opowieści o pilocie Pirxie jako Bildungsroman (używa-

jąc określenia powieść „edukacyjna”) w posłowiu pod tytułem Pirx i sekrety czło-
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chodząc przez różne fazy. Odwoływać się będę także do trudnego i kunsz-
townego narracyjnie opowiadania Maska7, które dodaje do tej dyskusji cie-
kawy wątek, prezentując punkt widzenia androida. Opowiadanie to8 ma wy-
jątkowe miejsce w krytyce światowej, często omawiane z pozycji gender stu-
dies jest jednym z najlepiej znanych utworów Lema na Zachodzie9.

Lata siedemdziesiąte przyniosły przekłady na język angielski pierwszych
ważnych książek Lema, zwłaszcza wysoko cenionych na tamtym rynku Cy-
beriady (The Cyberiad, 1974) i Opowieści o pilocie Pirxie (Tales of Pirx
the Pilot, 1979). Wkrótce potem ukazało się pierwsze wydanie po dziś dzień
wznawianego i czytanego (głównie na uczelniach) kompendium wiedzy o hi-
storii i współczesności SF, Science Fiction. A Critical Guide10. W części
omawiającej tematyczne nurty w ramach współczesnej science fiction Lem
pojawia się w nim często, głównie jako autor Solaris (znanego wówczas
angielskim czytelnikom z niemieckich i francuskich tłumaczeń) i nowego po-
dejścia do tematu kontaktu Ziemian z obcą inteligencją w kosmosie. W dłu-
gim eseju Franza Rottensteinera, omawiającym fantastykę w Europie
Wschodniej, Lem przedstawiony jest jako badacz roli świadomości w ko-
smosie (ludzkiej, cybernetycznej, obcej), który do tego zagadnienia podcho-
dzi nie tylko poważnie, ale i groteskowo. Opowieści o Pilocie Pirxie są dla
Rottensteinera esencją stylu Lema, gdyż łączą komizm z poważną refleksją.
Rottensteiner podkreśla to, co w późniejszych latach powtarzają inni kryty-
cy — u Lema nauka jest zawsze w centrum Wszechświata, ale bohaterowie
często w nią wątpią. Nigdy też nie dostają łatwych odpowiedzi na pytania
dotyczące natury Wszechświata.

W 1981 roku ukazał się Twentieth-Century Science-Fiction Writers11, lek-
sykon, w którym hasło „Lem” opracował Darko Suvin. Na jego podstawie

wieczeństwa w: S. Lem, Opowieści o pilocie Pirxie, dz. cyt. Tezę tę szerzej pre-
zentuje w eseju Stanisław Lem, Rationalist and Visionary, w: Science Fiction Stu-
dies, 12, vol. 4, part 2, lipiec 1977, s. 110-126.

7 S. Lem, Maska, w: tegoż, Fantastyczny Lem, Kraków 2003.
8 Poświęcone wedle słów Małgorzaty Szpakowskiej, przeprogramowaniu sztu-

cznej osobowości, która w toku działania uświadamia sobie, po co została stworzona
— M. Szpakowska, Dyskusje ze Stanisławem Lemem, Warszawa 1996, str. 100-101.

9 Patrz na przykład U. Jekutsch, Płeć Maszyny, w: Stanisław Lem. Pisarz,
myśliciel, człowiek, red. J. Jarzębski, A. Sulikowski, Kraków 2003, czy J. A. Par-
ker, Gendering the Robot: Stanislaw Lem’s „The Mask”, w: Science Fiction Stu-
dies 57, vol. 19, Part 2, lipiec 1992.

10 Science Fiction. A Critical Guide, wybór i oprac. P. Parrinder, Pearson Edu-
cation, Longman, 1979.

11 Twentieth-Century Science-Fiction Writers, oprac. C. C. Smith, S. Martin’s
Press, 1981.
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w roku 1993 zredagował uzupełnione hasło do najbardziej w tej chwili zna-
czącej The Encyklopedia of Science Fiction12. Suvin wprost już pisze o Le-
mie jako o jednym z ważniejszych twórców XX wieku, porównuje go z Wol-
terem i Swiftem (najwyżej ceni jego groteski). Za myśl przewodnią pisar-
stwa Lema uznaje dążenie narratorów do zrozumienia potencjału i ograni-
czeń ludzkości, w czym pomaga im raczej intuicja i zmysł etyczny, a nie in-
telekt. Suvin nazywa utwory Lema metaforami, które w różny sposób suge-
rują tę samą prawdę: nawet w epoce cybernetyki i politycznych absoluty-
zmów nie sposób człowieka zaprogramować — zawsze nadchodzi moment
„niezdeterminowania”, ludzkiej improwizacji13.

Pod wyraźnym wpływem Suvina jest James Gunn (i wielu późniejszych
badaczy), który jedno z opowiadań o Trurlu i Klapaucjuszu umieścił w swej
słynnej antologii Droga do science fiction14. Gunn podkreśla antyamery-
kańskość Lema, którego Anglosasi nauczyli jak NIE pisać SF, omawia swi-
ftowskie groteski Lema i twierdzi, że jego celem jest połączenie fascynacji
prawami nauki z humanistyczną transformacją tej fascynacji w formę baśni
i metafory. Zagadka Wszechświata pozostaje nierozwiązywalna: „Lem za-
kłada, że świadomość i intelekt prowadzą tylko do cierpienia i śmierci” 15.

Philip K. Dick, pisarz niezliczonych powieści pulpowych, w tym kilku
arcydzieł, mistyk i na poły szaleniec, lekoman uzależniony od środków ha-
lucynogennych, w Lemie widział wzorzec fantasty-filozofa, którego wszech-
stronność intelektualna pozwala na tworzenie przekonujących modeli przy-
szłości16. Czemu (nim zniechęcił się do Lema) właśnie tego autora wyróżniał
i polecał wydawcom? Dick całe życie bał się spisków, wielkich konspiracji,
fałszu; prześladowała go myśl, że to, co uważamy za rzeczywistość jest je-
dynie snem, grą czy inscenizacją mającą na celu zatuszowanie niemiłej praw-

12 The Encyklopedia of Science Fiction, oprac. J. Clute i P. Nicholls, Orbit,
1993.

13 Suvin boleje także nad nieprzetłumaczalnością części utworów Lema oraz
wspomina o kontrowersjach, jakie wzbudzała zawsze na Zachodzie miażdżąca kry-
tyka Lema wobec amerykańskiej SF. Obszerna historia konfliktu Lema (raczej wokół
Lema) z Amerykanami, tzw. „the Lem affair” znaleźć można w Science Fiction
Studies, 12, vol. 4, part 2, lipiec 1977.

14 J. E. Gunn, Droga do Science Fiction, t. IV, Od dzisiaj do wieczności, Alfa,
1988.

15 Tamże, s. 177.
16 Podobno Dick, paranoicznie bojący się komunizmu, jak i wszelakich tota-

litaryzmów, podejrzewał serio, że Lem to nie jedna osoba, ale kryptonim tajnej
grupy specjalistów z różnych dziedzin zza żelaznej kurtyny, którzy z ramienia
KGB dostali zadanie tworzenia właśnie takich wizji i wysyłania ich na Zachód.
Jeden człowiek nie mógł wiedzieć aż tyle i używać tylu różnych stylów.
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dy o świecie. Przewijający się u Lema motyw osób i społeczności, które same
o tym nie wiedząc, żyją jedynie w pamięci komputera, zapewne bardzo do
niego przemawiał, tak samo jak wątek androida „wtopionego” w środowi-
sko żywych ludzi i trudnego do odróżnienia od nich.

Androidy u samego Dicka pojawiają się wiele razy. W powieści Simula-
kra (1964)17 Stany Zjednoczone Ameryki i Europy są rządzone przez der Alte
— wybieranego co kilka lat męża, wzorowanej na Jacqueline Kennedy, pięk-
nej prezydentowej. Tylko Gesy — uprzywilejowana elita — wiedzą, że der
Alte to android wyprodukowany przez niemiecki kartel farmaceutyczny
i zmieniany co pewien czas. Gros społeczeństwa, Besy, żyje złudzeniami i mi-
łością do prezydentowej, która manipuluje nim za pomocą telewizji.

Dick rozbudowuje motyw androida w Możemy cię zbudować (1962, po-
prawiona wersja 1972)18, książce o małej firmie, której udaje się nie tylko
zbudować androidy do złudzenia przypominające nieżyjących już ludzi (pre-
zydenta Lincolna i jednego z jego ministrów), ale zaprogramować je tak, że
myślą jak swoje pierwowzory, mają ten sam system wartości i intelekt. Fir-
ma chce wykorzystać tęsknotę Ameryki za ideałami z czasów wojny sece-
syjnej i wykorzystać androidy komercyjnie. Multimilioner Barrows ma jed-
nak inne plany — przejęcia firmy i produkowania androidów setkami. Chce
wysłać je w kosmos, na zasiedlane planety (gdzie wykupił działki), by tam
udawały przyjaznych amerykańskich sąsiadów i przez to uczyniły życie osa-
dników znośniejszym. Po raz pierwszy Dick pisze tu o samotności ludzi
w pozbawionym życia środowisku i o produkcji sztucznych organizmów, któ-
re mają wypełnić pustkę. „Złemu” Barrowsowi przeciwstawiony jest „do-
bry” android Lincoln, który zostaje doradcą małej firmy i dzięki swemu hu-
manizmowi i wiedzy wyciąga ją z kłopotów.

Najsłynniejsze studium sztucznych ludzi autorstwa Dicka to powieść Czy
androidy śnią o elektrycznych owcach? (1968)19. W książce widzimy za-
trutą, wyludnioną Ziemię zamieszkaną przez chorobliwie tęskniących za przy-
rodą ludzi, których nie stać na drogie prawdziwe zwierzęta, hodują ich elek-
tryczne kopie. Z kolonii, gdzie życie jest jeszcze cięższe, na Ziemię uciekają
androidy (produkowane dla kolonistów jako służba i towarzystwo), a spe-
cjalnie wyszkoleni łowcy likwidują je. Łowca Rick Deckard współczuje an-

17 P. K. Dick, Simulakra, tłum. J. Jóźwiak, Warszawa 1998.
18 P. K. Dick, Możemy cię zbudować, tłum. T. Hornowski, Poznań 2001.
19 P. K. Dick, Blade Runner. Czy androidy śnią o elektrycznych owcach? tłum.

S. Kędzierski, Warszawa 1995. Pierwsza część tytułu dodana przez polskiego wy-
dawcę.
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droidom i dopiero romans z Rachel Rosen, jedną z nich sprawia, że odkry-
wa bezduszność maszyn, rzeczywiście niezdolnych do uczuć20.

W twórczości J.G. Ballarda androidy występują rzadziej, lecz ich poja-
wienie się to świadome nawiązanie — autor wpisuje swoje utwory w trady-
cje opowieści o żywych lalkach. W Witaj Ameryko21 (1981) pisarz przywo-
łuje wspomniane wyżej wczesne książki Dicka. Jego powieść pokazuje wy-
ludnioną Amerykę przyszłości, pusty porzucony kontynent, gdzie błąkają
się tylko wspomnienia dawnych USA — zwłaszcza kultury popularnej. Sza-
lony dr Flemming, Europejczyk poszukujący duchów przeszłości, produku-
je tam androidy — byłych prezydentów, z których każdy robi i mówi to, co
kojarzy się z jego pierwowzorem. Do laboratorium Flemminga trafia główny
bohater, chłopak poszukujący zaginionego w wyprawie do Ameryki ojca.

Bardzo poważnie do kwestii imitacji życia i jej psychologicznych impli-
kacji podchodził Zygmunt Freud. W eseju Niesamowite opisuje przeraże-
nie, jakie ogarnia ludzi, gdy nie mogą przyporządkować danego zjawiska
ani do sfery przedmiotów martwych, ani do świata żywych. Lalki, kukły, au-
tomaty są od zawsze tematem opowieści grozy, podobieństwo do żywych
sprawia, że zastanawiamy się, czy mają dusze, a także rozważamy samą istotę
człowieczeństwa i szanse, że otaczają nas nie ludzie, a simulakra (ich ideal-
ne kopie). Niepokojem napełniają nas też ludzie poruszający i zachowujący
się mechanicznie, jak kukły: epileptycy, lunatycy, opętani. Freud pisze o ten-
dencji, by rzutować na lalki własne odczucia i myśli i ulegać złudzeniu, że
mamy w nich partnerów dialogu, którzy nas rozumieją, choć sami milczą.

Opowiadanie Ballarda The Smile22 (1970) nawiązuje do Freuda w prze-
myślny sposób. Jego bohaterka, Serena Cockayne, to lalka do złudzenia
przypominająca żywą dziewczynę. Kupuje ją narrator i przez dłuższy czas
zabawia się w ten sposób, że „nabiera” swoich gości, którzy traktują mane-

20 W roku 1982 powieść została sfilmowana (reż. Ridley Scott) jako Blade
Runner (Łowca androidów). Ten słynny film, który według biografa Dicka, Law-
rence’a Sutina bardzo się pisarzowi podobał, zmienia nieco rozkład akcentów, za-
cierając jasne podziały na dobro/zło; ludzi/androidów, przyrodę/technikę. U Scotta
Ziemia jest przeludniona i tętni życiem, a androidy są w stanie wyrobić w sobie
odruchy etyczne. Wymóg happy endu sprawia że romans Deckarda i androida
Rachel Rosen kończy się szczęśliwie, a przywódca zbiegłych androidów, Roy, ginąc
ratuje życie łowcy — właśnie z empatii i tęsknoty za człowieczeństwem. To dziwne
„samobójstwo” warto przypomnieć w kontekście rozważań o Lemie, bo przypo-
mina scenę z Opowieści o Pilocie Pirxie, gdy robot Setaur ratuje życie Pirxa i praw-
dopodobnie działa intencjonalnie.

21 J.G. Ballard, Witaj Ameryko, tłum. P. Cholewa, Warszawa 1996.
22 W tomie J.G. Ballard, Myths of the Near Future, London (Gollancz) 1972.
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kin jak żywą osobę i dopiero w trakcie wizyty pojmują, że jest kukłą. Wkrót-
ce narrator zaczyna mówić do lalki, zakochuje się w niej, żeni z nią i żyje
oderwany od świata, święcie przekonany, że Serena zdradza go, intryguje,
ukrywa sekrety. Wybuch wściekłości i uszkodzenie lalki w finale opowiada-
nia sprawiają, że dzięki Serenie narrator ujawnia swoją prawdziwą osobo-
wość, a ich dziwny romans to parodia stereotypowych i sztucznych sto-
sunków międzyludzkich.

W Niesamowite Freud podkreśla, że imitacja człowieka, nieludzkie, me-
chaniczne ruchy, sztuczny głos i inne podobne efekty wydają się nam wła-
śnie n i e s a m o w i t e  i przez to są często wykorzystywane w horrorach.
W Terminusie Lema, opowieści o locie Pirxa zdezelowanym transportow-
cem po katastrofie, jaką „przeżył” jedynie automat naprawczy, mamy na pier-
wszy rzut oka scenerię z literatury grozy. Olbrzymi, pusty statek, rdzewieją-
ca maszyneria, mroczna przeszłość, zakurzone wielkie fotele w kabinie i krwa-
wa historia o zamkniętych w dryfującej rakiecie umierających ludziach skła-
dają się na przerażającą całość. W takim właśnie statku, pełnym głosów,
wspomnień i miarowych uderzeń automatu nadającego morsem wiadomo-
ści sprzed dziesięcioleci, racjonalista Pirx stara się nie poddać temu, co nie-
racjonalne i zrozumieć, co dzieje się z Terminusem23.

Terminus to automat dość prymitywny, zbudowany by plombować prze-
cieki reaktora, zaopatrzony w mózg, który niewiele więcej potrafi kontrolo-
wać. Mimo to rytm jego pracy odwzorowuje dawną komunikację konają-
cych członków załogi uszkodzonego statku, odciętych w poszczególnych
pomieszczeniach. Po 16 latach dryfowania w próżni Terminus wciąż potrafi
plombować wycieki, ale w pozafazowych reakcjach zdradza objawy urazu
posttraumatycznego — przynajmniej tak myśli Pirx. W późniejszej opowie-
ści, Polowanie mamy już przemyślniejszego robota, Setaura — automat
przystosowany do prac górniczych na Księżycu. Gdy meteory uszkadzają
jego mózg, właściwa takim urządzeniom nadmiarowość sprawia, że cierpią-
cy teraz na „schizofrenię” Setaur nadal działa, ale wedle dewiacyjnego, nie-
zrozumiałego dla ludzi programu.

W Wypadku Aniel, czyli „Automat NIELiniowy”, którego zachowanie nie
jest w pełni przewidywalne, a mózg niepokojąco autonomiczny, zdradza ty-
powo ludzkie cechy, takie jak chęć „sprawdzenia się”, które w końcu do-

23 Andrzej Stoff w Lem i inni, Bydgoszcz 1990 ujmuje to tak: „bohater staje
wobec możliwości, którą wiara z jednej strony i na swój sposób, a potoczne wie-
rzenia z drugiej i w sposób im właściwy, dawały wyraz ludzkim pragnieniom kon-
taktu ze zmarłymi. Lem kreuje więc ni mniej, ni więcej — sytuację przekreślającą
nieodwołalny podział na »tę« i »tamtą« stronę życia” (59).
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prowadzają go do destrukcji. Wreszcie w Rozprawie nieliniowce to nieroz-
różnialne od ludzi androidy, a Pirx ma przetestować w kosmosie złożoną z nich
częściowo załogę. Najpierw nie radzi sobie z identyfikacją, kto jest kim, potem
udowadnia wyższość słabszej i wolniejszej istoty ludzkiej. Równie dosko-
nałym androidem jest narratorka Maski, zakamuflowana maszyna katowska,
którą król fantastycznej autorytarnie rządzonej krainy zamówił u „rusznika-
rzy”, by zgładzić niepokornego filozofa24.

We wszystkich opowiadaniach powracają wariacje tych samych tema-
tów i wątków. Powtarzalne elementy występujące we wszystkich bądź więk-
szości spotkań Pirxa i sztucznych ludzi można podzielić na trzy kategorie
i umownie nazwać: subiektywnością człowieczeństwa androidów, nadmia-
rowością ich mózgów i szaleństwem, na które cierpią i które wywołują u in-
nych.

Uczłowieczanie. We wszystkich opowiadaniach z cyklu o Pirxie widzi-
my świat wyłącznie jego oczyma25. Choć rzadko jest on narratorem pierw-
szoosobowym, czytelnik ogląda świat przedstawiony wyłącznie z jego punk-
tu widzenia, trudno więc mówić o tym, jakie androidy są „obiektywnie”. Su-
biektywnie Pirx nadaje im cechy ludzkie, a w chwilach kryzysu wczuwa się
w maszynę26 — dzięki czemu wygrywa tam, gdzie zawodzą sztaby specjali-
stów.

W Terminusie dowiadujemy się, że automat był „schrypnięty”, „niepo-
radny”, „starczy”, potykał się i niemalże wstydził swej słabości. Nie spo-
sób ocenić, w jakiej mierze jest to opinia jedynie patrzącego na niego Pirxa.

24 W Masce status bohaterki jest bardziej skomplikowany. Jest ona andro-
idem, sztucznym człowiekiem tylko na początku. W akcie zaprogramowanego sa-
mookaleczenia porzuca ludzką, cielesną powłokę i wydobywa z siebie żelazną „la-
rwę”, maszynę katowską przypominającą w zachowaniach nie człowieka, lecz me-
chaniczne zwierzę. Narratorka jest sobą — w znaczeniu intelektualnym cały czas
— zachowuje tę samą inteligencję i psychiczną tożsamość płciową, lecz z niby-
człowieka staje się niby-zwierzęciem, co pokazuje umowność zewnętrznej formy,
w jaką ubrany jest jej mechaniczny mózg, co dla czytelnika-człowieka jest trudne
do pojęcia.

25 Narrator trzecioosobowy zdradza własne poglądy, niezależne od Pirxa, spo-
radycznie, na przykład w pierwszych opowiadaniach cyklu mówi niekiedy o tym,
czego sam Pirx nie wie o sobie — jak wygląda, co myślą o nim nauczyciele itp.
Zazwyczaj jednak widzimy wszystko oczyma Pirxa i oceniamy według jego sys-
temu wartości, a myśli pilota są cytowane lub podawane w mowie pozornie za-
leżnej, dzięki czemu narrator może ukryć swoje własne opinie.

26 W Masce mamy do czynienia z sytuacją odwrotną — postrzegamy świat
oczyma maszyny i ponadto słyszymy jej głos.
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W Polowaniu Pirx jako jedyny dopatruje się logiki w postępowaniu Setau-
ra i wczuwa się w robota:

Gdyby był na miejscu tego Setaura — tam — co by zrobił? Od razu
poczuł niepokój, ponieważ był pewny, że usiłowałby atakować.27

Co więcej, jedynie uczłowieczając robota, Pirx jest w stanie zrozumieć,
co naprawdę się stało i czemu tropiący Setaura ludzie wygrali z automatem:

W tym jego wahaniu, w tej niepewności było coś tak niesamowicie
ludzkiego, że mu się gardło ścisnęło. Co ja bym zrobił na jego miej-
scu, co bym pomyślał?28

Szaleństwo Setaura, samo w sobie już człowiecze, w oglądzie Pirxa rzą-
dzi się logiką zaszczutego człowieka, którego wstyd zabijać29.

Zdenerwowany przez kłótliwych towarzyszy Pirx w opowiadaniu Wypa-
dek utożsamia się z robotem Anielem niemalże świadomie. „Woli” go od ludzi,
współczuje mu, martwi się o niego, a w półsennych majakach wyobraża so-
bie stresy, jakie sprawiają robotom ludzie i marzy o buncie, w którym wziął-
by stronę pokrzywdzonych. W akcie autorefleksji stwierdza, że od czasów
Terminusa ma wobec robotów nieczyste sumienie i że moralność człowieka
najlepiej ocenia się właśnie po tym, jak traktuje automaty. Co więcej, sam
fakt stwarzania świadomych istot z wbudowanymi blokadami ograniczają-
cymi ich duchowość zdawał się mu „świństwem”30.

Nawet w Rozprawie, przedstawiającej nieliniowce jako wrogie ludziom
(a przynajmniej odpychające swoim zimnem i obojętnością), Pirx próbuje
wczuć się w ich położenie i zrozumieć psychikę. Sama idea naśladownictwa
formy ludzkiej wydaje się mu niesmaczna i w jakiś sposób nieuczciwa —
konstruktorzy wymuszają na androidach tę mimikrę, a ludzkość wedle słów
Pirxa nie jest jeszcze gotowa na ich istnienie. Dlatego trudno nieliniowce
winić za ich „paskudną, zimną, pustą naturę”31, mamy tu raczej typ „ucznia
czarnoksiężnika”, który odziedziczył po mistrzu najgorsze cechy:

27 S. Lem, Opowieści o pilocie Pirxie, dz. cyt., s. 232.
28 Tamże, s. 235.
29 W eseju Pirx i sekrety człowieczeństwa (w: tamże) Jerzy Jarzębski udowad-

nia, że to właśnie domieszka ułomnego człowieczeństwa doprowadza do zguby
automaty, z którymi styka się Pirx. Terminus trafia na złom przez swoją traumę
psychiczną, Setaur się waha, Aniel ma żyłkę ryzykancką, a Calder grzeszy pychą
i pogardą.

30 Tamże, s. 246.
31 Tamże, s. 368.
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Jeśli nawet sam wierzy w to, że nie nienawidzi swoich twórców,
to samego siebie oszukuje. Ja bym nienawidził — pomyślał Pirx
i był pewien swego. — To jednak jakieś draństwo, że im nie
wstyd!32

Pirx konsekwentnie stosuje miarę ludzką do opisu androidów, nawet
wbrew zapewnieniom „panów inżynierów”, że nie ma to sensu. Stosuje i wy-
grywa, udowadniając ułomne człowieczeństwo robotów. W Masce natomiast
przemawia sama maszyna i — co bardzo ciekawe — patrząc na ludzi, widzi
te ich cechy, które są mechaniczne, sztuczne, „robocie”. Na balu dworskim
czuje, że znalazła się „wśród mechanicznie tańczących manekinów”33 i wi-
dzi „maskę twarzy lokaja, upodobnionego służbistą gorliwością do pełnej
uszanowania lalki — żywy woskowy trup”34.

Odkrywanie własnej sztuczności i zaprogramowania jest dla niej powol-
nym procesem sondowania własnego wnętrza w poszukiwaniu ograniczeń
— rzeczy, których nie wolno jej pomyśleć, powiedzieć i zrobić. Przypomina
to szukanie w sobie obcego — pasożyta czy zaszytego kawałka metalu, cze-
goś nieludzkiego ukrytego w istocie psychicznie ludzkiej35. Autorefleksja,
intelektualna walka z programem i podejmowana czystym wysiłkiem woli pra-
ca nad własnym wnętrzem sprawia, że maszyna jest odruchowo „uczłowie-
czana” przez czytelnika (myśli się o niej jako o kobiecie, nie żelaznym ka-
cie), nawet przez zakonnika, który widzi ją już po przepoczwarzeniu w robo-
ta.

W The Smile Ballarda pierwszoosobowy narrator posługuje się jedynie
własnym punktem widzenia — właściciela manekina przekonanego o czło-
wieczeństwie swojej lalki. Czytelnicy podejrzewają, że jego słowom nie można
ufać i stopniowo zdają sobie sprawę, że widzimy parodię „uczłowieczania”
przedmiotu. Narrator opisuje wstydliwość Sereny, jej dziecinny zapał, na-
stępnie znudzenie mężem i zdrady. Interpretuje niuanse wyglądu i tłumaczy
generalne prawdy rządzące zachowaniem młodych kobiet, pokazując mimo-
wolnie, jak stereotypy zachowań zamieniają ludzi w automaty.

32 Tamże, s. 357.
33 Tamże, s. 316.
34 Tamże, s. 318
35 Opowiadanie rozpoczyna się opisem narodzin świadomości ludzkiej w mon-

towanej na taśmie maszynie. Moment ten, opisany stylem biblijnego Stworzenia
(„na początku była ciemność…”) i później wspominany przez bohaterkę niczym
zły sen, jest zaskakująco podobny do chwili obudzenia się androida Lincolna w Mo-
żemy cię zbudować. W obu przypadkach mamy do czynienia z narodzinami ludz-
kiej świadomości w maszynie.
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Philip K. Dick posuwa się najdalej w zamazywaniu różnic między ludz-
kim i sztucznym, bohaterowie często boją się, że są automatami, a automaty
kryją w sobie człowieczeństwo. W Możemy cię zbudować narrator obse-
syjnie myśli o tym, czy nie został podmieniony i nie jest już tylko perfekcyj-
nie zaprogramowanym homunkulusem (zwierza się psychiatrze). Humanizm
homunkulusa Lincolna zderza się z bezdusznością człowieka Barrowsa; w ich
rozmowie Lincoln cytuje Spinozę, mówiąc, że człowiek jest biologiczną
maszyną36. W Czy androidy śnią o elektrycznych owcach? Rick także za-
stanawia się, czy mógłby być podmienionym androidem37 z syntetyczną pa-
mięcią, a jeden z jego ludzkich współpracowników policjantów rzeczywiście
okazuje się kimś takim.

Pomysł wyposażenia androida w pamięć niby ludzkiej przeszłości zabu-
rza jasne podziały i stwarza nowe problemy: w sztucznej pamięci są sprzecz-
ności i niedopowiedzenia. Bohaterka Maski pamięta kilka różnych dzie-
ciństw, kiedy zdaje sobie z tego sprawę, włącza się program nadrzędny, który
dyskredytuje wspomnienia i tłumi uczucia. W Czy androidy... odwrotnie,
Rick, dopiero gdy zaczyna współczuć androidom i traktuje Rachel jak czło-
wieka, natyka się na nieprzekraczalną granicę obcości — doświadcza, że
Rachel jest nieludzka, sztuczna i zimna.38

Nadmiarowość. Aby doświadczać tych złożonych rozterek, sztuczne mó-
zgi posiadają swoisty „zapas” intelektualny, moce przekraczające minimum
konieczne, by spełniały swoje funkcje. Nasuwa się tu skojarzenie z ludzkim
mózgiem wyposażonym w zdolności lateralizacji. Jeśli i u androidów te same
funkcje psychiczne mogą być wykonywane przez różne części mózgu, to
nawet częściowo uszkodzony mechanizm może wciąż funkcjonować, choć
niekoniecznie zgodnie z zamierzeniami twórców.

W Polowaniu ludzie tropiący Setaura przeklinają tę nadwyżkę, która
sprawia, że Setaur jest tak trudny do schwytania (zwłaszcza, że posiada rów-
nież wielką siłę i zapasy energii). Androidy są „lepsze” także w Rozprawie,
ich przewaga intelektualna, kondycyjna i wydawałoby się każda inna wbija

36 Jak podkreśla Lawrence Sutin w cytowanej już książce Boże inwazje. Życie
Philipa K. Dicka, homunkulusy w Możemy cię zbudować rozumieją rzeczywistość
lepiej niż ludzie i to ich oglądowi powinniśmy zaufać.

37 Lech Jęczmyk w książce Trzy końce świata, czyli Nowe Średniowiecze,
Poznań 2006, zwraca uwagę na ironię, z jaką bohaterka-anroidka pyta Ricka, czy
sam siebie poddał testowi na ludzką empatię.

38 Film Scotta jest w tym aspekcie ciekawszy i bliższy wrażliwości Lema —
android, przekraczając swoją naturę zdobywa się na „ludzki”, dramatyczny gest
umiłowania życia. To samo robi bohaterka Maski — obchodzi polecenia programu
i doświadcza człowieczeństwa, aktem woli przeciwstawiając się żądzy, by zabić.
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je w dumę, czego dowodem jest pełen pogardy dla ludzkich słabości anoni-
mowy list, który Calder podrzuca Pirxowi (trzeba jednak przyznać, że drugi
android, Burns, ma świadomość własnej ułomności, jaką jest brak intuicji,
jego pokora pomaga więc Pirxowi pokonać Caldera — androidy, tak jak lu-
dzie, różnią się między sobą charakterami, co jest pochodną komplikacji ich
mózgów).

U Dicka, jedynie w Możemy cię zbudować, androidy reprezentują wyż-
szość moralną, jednak we wszystkich utworach mają inne istotne przewagi:
większą siłę fizyczną, talenty muzyczne (jedna z androidek w Czy andro-
idy... jest śpiewaczką o perfekcyjnym słuchu i głosie), intelekt, a nawet wra-
żliwość artystyczną. U Ballarda w Witaj, Ameryko androidy-prezydenci sym-
bolizują pełną chwały na zawsze straconą wielkość USA.

Szaleństwo. Utwory fantastyczne opisujące androidy bardzo często za-
wierają wątek szaleństwa — dotyka ono zarówno same automaty, jak i kon-
taktujących się z nimi ludzi39. Nawet prosty mózg Terminusa może zwario-
wać, nie tracąc zdolności do wykonywania swoich zadań (Pirx w złości na-
zywa go „żelaznym wariatem”40). Szaleństwo Terminusa jest łatwe do zdia-
gnozowania — ma on „przymus powtórzeń”, przeżywania wciąż na nowo
traumatycznej sytuacji z przeszłości, charakterystyczny dla nerwicy poura-
zowej, w których pacjent kompulsywnie odtwarza bolesny moment przeszło-
ści (w jego wypadku dryfowania w statku z umierającą załogą). „Marzenia
senne człowieka dotkniętego nerwicą pourazową charakteryzują się tym, że
stale cofają chorego do sytuacji, w jakiej uległ wypadkowi”41. W Polowa-
niu Setaur cierpi na schizofrenię, mimowolnie generuje ciągi chaotycznych
zdań pełnych pseudonaukowego żargonu. W Rozprawie to ludzie wydają
się androidowi schizofrenikami, jednocześnie próbującymi zrealizować sprze-

39 Prawdę tę wykorzystał Douglas Adams w swojej słynnej parodii SF Auto-
stopem przez Galaktykę. Występuje tam obdarzony zgryźliwą osobowością para-
noid-android Marvin, postać ośmieszająca cyborgi Philipa K. Dicka. Przy okazji
Adamsa warto wspomnieć, że w jego powieści występuje motyw zaczerpnięty
z Cyberiady Lema. U Adamsa statek kosmiczny wyposażony jest w napęd nie-
prawdopodobieństwa, którego użycie ma jednak skutki uboczne — najbardziej nie-
prawdopodobne zjawiska zachodzą spontanicznie. Identyczna niemalże scena ma-
terializowania się rzeczy nieprawdopodobnych ma miejsce w napisanych i prze-
tłumaczonych na angielski lata wcześniej Smokach nieprawdopodobieństwa Lema
— kiedy Klapaucjusz strzela do przebranego za smoka Trurla z miotacza niepraw-
dopodobieństwa. Jest to raczej nieprawdopodobny zbieg okoliczności.

40 S. Lem, Opowieści o pilocie Pirxie, dz. cyt., s. 377.
41 Z. Freud, Poza zasadą przyjemności, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1997,

s. 12.
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czne programy. Implantowane wielokrotne przeszłości sprawiają, że boha-
terka Maski musi sobie radzić z rozszczepieniem osobowości — nim udaje
jej się przezwyciężyć chaos logiką.

W utworach J. G. Ballarda szaleństwo rządzi zachowaniami ludzi wobec
androidów. W The Smile fakt obcowania z Sereną wtrąca narratora w para-
noję, a być może wyzwala tylko chorobę ukrytą w jego psychice od lat.
Jego miłość do manekina wybucha w momencie, kiedy dostrzega, że lalka
nie jest tak naprawdę sztuczna, lecz wykonana z misternie wypchanej ludz-
kiej skóry. W Witaj, Ameryko dr Flemming, twórca sztucznych prezyden-
tów, oszalał i próbuje otoczyć się zmaterializowanymi duchami przeszłości
USA.

Powieści Philipa K. Dicka, i to nie tylko te, w których występują andro-
idy, wydają się w dużej mierze poświęcone badaniu odmiennych stanów
świadomości. Dick klasyfikuje i ocenia rozmaite odcienie szaleństwa. Jego
schizofrenicy są zazwyczaj wrażliwi i dobrzy, natomiast zimny typ schizo-
idalny skojarzony jest często ze sztucznością — także sztucznymi ludźmi.
W Simulakrze i Możemy cię zbudować świat, w którym produkcja andro-
idów jest dobrym biznesem, zwariował — gros społeczeństwa cierpi na cho-
roby psychiczne, ich leczeniem kierują stosowne służby działające wedle
stosownych ustaw. Androidy zbudowane na wzór ludzi z przeszłości zdają
się na takim tle gwarantami normalności. W Czy androidy... schizoidalna
Rachel to jednocześnie android i model zimnej, nieczułej kobiety, a bliski
schizofrenii mistycyzm (empatyczny kontakt z umysłem cierpiącego za ludz-
kość mesjasza) jest jedyną drogą ucieczki z chorego świata. Androidom bra-
kuje takiej ucieczki i jakąś częścią swoich niezupełnie pozbawionych intu-
icji mózgów przeczuwają istnienie uczuć, choć nie potrafią o nich myśleć
logicznie. Dobrym symbolem takiego stanu jest scena, gdy android wpa-
truje się milcząco w reprodukcję Krzyku Muncha. Mimo wszelkich różnic
w sposobach pisania o androidach Stanisława Lema, J.G. Ballarda i Philipa
K. Dicka scena taka mogłaby znaleźć się w utworach każdego z nich.

We wspominanym przeze mnie kilka razy eseju Niesamowite Freud oma-
wia relację człowiek — kopia człowieka na podstawie sceny z jednej z bajek
E.T.A. Hoffmanna. Człowiek rozmawia z kukłą — zwierza się jej, dyskutuje,
wierzy, że słyszy jej odpowiedzi, czuje się zrozumiany, woli taką konwersa-
cję od rozmów z żywymi ludźmi. Wkrótce zaczyna wyobrażać sobie, co lal-
ka myśli i traktować ją w zależności od własnego kaprysu — czule lub okrut-
nie. Wkrótce lalka niby lustro odbije jego prawdziwe wnętrze.

Do eseju tego wprost nawiązuje Ballard, na zasadzie intertekstualnej gry,
przenosząc taką sytuację w lata 70., ale — w bardziej zawoalowany sposób
— również wszystkie analizowane przeze mnie utwory traktują sztucznych
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ludzi jako lustro dla ludzkości i stworzonego przez nią świata. W Witaj, Ame-
ryko sztuczni prezydenci „odbijają” nostalgię i tęsknotę za dawnymi czasa-
mi. W książkach Philipa K. Dicka androidy wysyłane są w kosmos, by da-
wać ludziom namiastkę rozmów — soliptycznego dialogu z samym sobą.
Jak u Freuda, w powieściach Dicka androidy wyzwalają w ludziach to, co
w nich ukryte. Dobry Rick traktuje je z szacunkiem i empatią, zły Barrows
instrumentalnie.

Teksty Stanisława Lema, choć pisane z perspektywy polskiej kultury
(która w mniejszym stopniu, jeśli w ogóle, ukształtowana jest przez freu-
dyzm), dobrze wpisują się w ten model pisania o androidach. Pirx ocenia
ludzi po stosunku do robotów nie przypadkiem — androidy pokazują, jacy
naprawdę jesteśmy pod względem moralnym i etycznym. Humanizm same-
go Pirxa sprawia, że widzi on „racje” robotów, współczuje im i poczuwa się
do odpowiedzialności za nie. Człowiek, zdobywając kosmos i tworząc nowe
technologie, zyskuje kolejną szansę poznania samego siebie. Rozumie to
i Lem, i pisarze z krajów, które uznały Lema za twórcę wielkiego formatu.

Dr Dominika Oramus pracuje w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu War-
szawskiego.
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Marek Oramus

Majówka nawigatora Rohana, czyli o b³êdach Stanis³awa Lema

W swoich pracach krytycznych Stanisław Lem rzadko kiedy okazuje wy-
rozumiałość poddawanym wiwisekcji utworom. Punktując bezlitośnie ich sła-
bości, wyzłośliwia się i ironizuje, a męki lektury rekompensuje sobie tym
gorszymi cięgami dla autora, który go zawiódł. Nie obowiązywała tu żadna
symetria — mało kto miał odwagę brać się do analizy dzieł samego Lema
z pozycji innej niż na kolanach i hagiograficznej. Nielicznych śmiałków (Ko-
łakowski, Bereś, Rottensteiner) spotykały sankcje ze strony urażonego au-
tora Głosu Pana.

Tymczasem twórczość Lema, stojąca na wysokim i bardzo wysokim po-
ziomie, nie jest, zwłaszcza we wcześniejszej fazie, wolna od błędów i pomy-
łek. Zwłaszcza analiza występujących w niej kwestii technicznych i nauko-
wych była dotąd ubogo reprezentowana, co się tłumaczy tym, że krytyką
zajmują się z reguły filologowie, którzy ani nie są zainteresowani kwestiami
technicznymi i naukowymi, kluczowymi i u Lema, i w całej science fiction,
ani nie dysponują w tej mierze odpowiednimi kompetencjami. Warto więc
może przyjrzeć się nie tym fragmentom, gdzie Lem wykazywał doskonałą
formę, lecz tym, gdzie mylił się i błądził, bo one równie wiele mówią o arty-
stycznym metabolizmie pisarza.

W czerwcu 2005 r., w natłoku wydarzeń hałaśliwych, acz byle jakich,
przemknął niepostrzeżenie komunikat, że sonda Voyager 1, która w latach
70. wespół ze swą siostrzycą Voyager 2 obfotografowała wielkie planety wraz
z ich księżycami, dotarła właśnie do krańca Układu Słonecznego. Gdzie jest
ten kraniec, nie wie nikt; przyjmuje się umownie, że na granicy heliopauzy,
gdzie zrównują się ciśnienia wiatru słonecznego i materii międzygwiazdo-
wej. Obu tych ciśnień, nieznacznie tylko wyższych od zera, nikt dotąd zresztą

LEM INACZEJLEM INACZEJ
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nie pomierzył, wszystko jest więc kwestią umowy. Aby osiągnąć tę dość
urojoną granicę, Voyager 1 potrzebował prawie 30 lat, a kudy tam jeszcze
do najbliższej gwiazdy. Z obliczeń wynika, że dryf sond wypuszczonych na
krańce Układu przez człowieka, nim osiągną okolice najbliższych gwiazd,
potrwa setki tysięcy lat. Zaiste, pozaukładowe podróże kosmiczne przezna-
czone są tylko dla wyjątkowo cierpliwych i długowiecznych.

W powieści Obłok Magellana Stanisława Lema astronauci na statku
Gea dolatują do czerwonego karła Proxima Centauri w lat zaledwie osiem;
nie to jednak bulwersuje poszukiwacza ciekawostek. Oto przyrządy pomia-
rowe wykrywają tam całkiem niespodziewanie stację orbitalną Atlantydów,
czyli Amerykanów, która z tysiąc lat wcześniej musiała zboczyć z kursu po
trafieniu meteorytem i dryfując pod wpływem udzielonego w ten sposób
impulsu, dostała się w strefę przyciągania gwiazd Centaura. Zastanówmy
się przez chwilę: ciała wewnątrz Układu Słonecznego poruszają się z pręd-
kościami rzędu 40-70 km/s; te pozaukładowe są szybsze, osiągając nawet
100 km/s. Jest to, jak łatwo obliczyć, jedna trzytysięczna prędkości światła,
które gna do Centaura 4,3 roku świetlnego. Dryf wraku Atlantydów, przy
założeniu, że puściłby się od razu z odpowiednią prędkością i dokładnie
w odpowiednim kierunku, winien zatem trwać najmarniej 13 tys. lat. Innymi
słowy w chwili, gdy Gea dobijała do Proximy Centaura, zdemolowana sta-
cja Atlantydów, nafaszerowana kolbami bakterii i pociskami atomowymi niez-
będnymi do niszczenia życia, znajdowałaby się ciągle w drodze, gdyż fizycz-
nym niepodobieństwem jest pokonanie tej trasy w tysiąc lat. Spotkanie obu
wehikułów w opisanym w Obłoku Magellana miejscu i czasie jest zatem
wykluczone. Tak to początkujący pisarz Lem z zapalczywości, by wymie-
rzyć kopniaka wrednym Amerykanom, nagina fizykę — bo nie chce mi się
wierzyć, żeby to proste rozumowanie nawet w latach 50. było poza jego za-
sięgiem. Wszak wszystkie przytoczone dane były naonczas dostępne.

W jednej z moich ulubionych powieści Lema, w Powrocie z gwiazd, ma
miejsce scena, gdy astronauta Hal Bregg dowiaduje się o stanie swego kon-
ta. Nie było go na Ziemi sto dwadzieścia siedem lat i przez ten czas zebrało
się w banku 26 407 itów (58 i n.)1. Bregg interesuje się, ile to jest, i dowia-
duje się, że bardzo dużo — miesięcznie wydaje się „czasem dwadzieścia,
czasem pięć albo i nic”. Ponieważ panuje swego rodzaju komunizm i więk-
szość rzeczy oraz usług jest za darmo, owe ity Bregg może wydać na roz-
maite fanaberie. W tym celu z banku zwanego Omniloxem otrzymuje urzą-

1 Źródłami informacji i cytatów są wymienione z tytułów książki Stanisława
Lema wydane jako Dzieła zebrane przez Wydawnictwo Literackie w latach 1998-
2005. Numery stron w nawiasach.
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dzenie nazwane kalsterem; ma to być rodzaj karty płatniczej będącej w po-
wszechnym użyciu. W okienku kalstera stoi dziwna „cyfra 1100 1000”; do-
piero po dłuższej chwili Bregg identyfikuje ją jako sumę 5 tysięcy itów, którą
kazał przelać na bieżące wydatki, tyle że zapisaną w systemie dwójkowym.
(Czemu nie dziesiętnym? Żeby było dziwniej?) Płaci się z kalstera, produku-
jąc trójkąciki z napisem 1 czy 2 (siła nabywcza ita jest zaiste zatrważająca)
i o tyle też zmniejsza się liczba w okienku.

Wyjaśnijmy najpierw elementarną kwestię, że 1100 1000 to liczba, nie cy-
fra; cyfry to 1, 2, 3 itd., natomiast 723 to liczba składająca się z trzech cyfr.
Cyfr jest dziesięć, liczb — nieskończenie wiele. Oczywiście, trafiają się też
liczby jednocyfrowe, jak np. 8; błąd polegający na nierozróżnianiu pomię-
dzy cyfrą a liczbą, nagminny u humanistów, nie powinien przydarzyć się
pisarzowi tej rangi. Sprawa druga: przytoczona przez Lema liczba z okienka
Breggowego kalstera, to po przeliczeniu na system dziesiętny zaledwie 200,
natomiast 5 tysięcy to w systemie dwójkowym 1001110001000. Jak z tego
wynika, nie był Lem biegłym rachmistrzem, przynajmniej na początku lat 60.

Teraz my spróbujmy coś policzyć. Załóżmy śmiało, że bankowcy Omni-
loxa znali się jednak na buchalterii i do okienka wpisali co trzeba, a więc
1001110001000. Liczba ta składa się z trzynastu cyfr; licząc po dwa — trzy
milimetry na cyfrę otrzymujemy, że okienko powinno mieć minimum 3 cm
szerokości. Mieści się ono zatem z powodzeniem w urządzeniu wielkości
dzisiejszej komórki telefonicznej i prawdopodobnie gabarytami by ją przy-
pominało. „Płaski przedmiot podobny do małej papierośnicy” (60) spełnia
to kryterium. Niestety, produkowanie przez kalster środków płatniczych bu-
dzi już więcej wątpliwości. Przyjmując, że jeden trójkącik waży gram, otrzy-
mujemy dla kalstera Bregga wsad materiałowy na owe trójkąciki o wadze
5 000 gramów (czy niewiele mniejszy, jeśli Bregg stanie się rozrzutny i za-
cznie z czasem płacić dwójkami i piątakami). Chcąc zatem posługiwać się
kalsterem aż do wyczyszczenia konta, Bregg musiałby nosić ze sobą 5 kilo
surowca na owe trójkąciki. Oczywiście jest to niemożliwe przy zachowaniu
małych rozmiarów urządzenia. Kto by więc chciał nadal w ten sposób regu-
lować należności, musiałby co pewien czas uzupełniać ów wsad w kalsterze
— inaczej pewnego razu pomimo naciskania guziczków ze szczeliny nic by
nie wypadło i towar czy usługa ponadstandardowa pozostałyby niezapła-
cone, a więc niedostępne. Chcąc każdemu posiadaczowi kalstera zapewnić
swobodę regulowania należności, należałoby gęsto rozmieścić automaty
z owym wsadem, aby każdy miał do nich łatwy i wygodny dostęp o każdej
porze dnia i nocy. Taka infrastruktura potęguje koszty banku Omnilox, któ-
ry firmował kalstery, nie mówiąc o przestępcach gotowych podbierać ów
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wsad z dozowników, aby w ten sposób zapewnić sobie środki na hulaszcze
życie. Krótko mówiąc, z ekonomicznego punktu widzenia tak pomyślany apa-
racik jest utopią ekonomiczną, a samo urządzenie wbrew solennym zapew-
nieniom autora nie jest bynajmniej kartą płatniczą, lecz przenośną mennicą
do produkowania monet, cóż z tego, że trójkątnych.

Kłopoty z przeliczaniem z systemu dwójkowego na dziesiętny i odwrot-
nie zdarzają się nawet tak łebskiemu osobnikowi jak Pirx. W opowiadaniu
Odruch warunkowy Pirx odbywa praktykę na stacji księżycowej. Nagaby-
wany o wiek, informuje że ma 111 lat, po czym dodaje: „W układzie dwójko-
wym” (Opowieści o pilocie Pirxie, 155). Wyznanie to z grubsza można trak-
tować jako dowcip, jako że 111 w systemie dwójkowym odpowiada liczbie
7 w systemie dziesiątkowym. Pirx jest młodzieńcem dwudziestodwuletnim
(„Nie takie rzeczy robi się, mając dwadzieścia dwa lata”, 140), mógłby mieć
zatem 10110 lat w systemie dwójkowym. Ale siedem? Jeśli jest to dowcip,
to wątpliwy — na pytanie o wiek odpowiadamy, że jesteśmy dzieckiem?

W powieści „Niezwyciężony”, której tytuł pochodzi od nazwy „krążow-
nika drugiej klasy” przybywającego z misją ratunkową na planetę Regis III,
zaraz na początkowych stronach obserwujemy procedurę lądowania. Regis
III ma rozmiary Marsa, a zatem i porównywalną masę, mniejszą od Ziemi
mniej więcej dziesięć razy, zaś przyspieszenie na powierzchni osiągałoby
trzecią część ziemskiego. Nie znaczy to, że można tam lądować jakkolwiek
i każde lądowanie będzie udane. Lem osadza „Niezwyciężonego” w ten spo-
sób, że każe mu opadać na ogniu dysz hamujących, póki dźwigary statku
nie dotkną powierzchni planety. Jest to, oględnie mówiąc, dobry sposób
do spowodowania katastrofy zaraz na wstępie, gdyż tak pomyślane opusz-
czenie dwudziestopiętrowej wieży o masie spoczynkowej 18 tysięcy ton sta-
nowi utopię techniczną. Lądowanie jest operacją dynamiczną, podczas któ-
rej działają ogromne siły i którą zakłócają wibracje statku, wiatry i fluktu-
acje atmosfery. Byle odchylenie od pionu powodowałoby bezwładny upa-
dek „Niezwyciężonego” na planetę, jak to zostało ukazane w bardziej wia-
rygodny sposób w opowiadaniu Ananke. Nawet, gdy kolos już osiądzie na
powierzchni, zagrażać mu może byle przechył — wszak powierzchnia Regis
III to nie kosmodrom, nie musi być równa jak stół.

Lem bierze także pod uwagę wytrzymałość podłoża — „Główny inżynier
stał z rękami na dwu rękojeściach awaryjnego odrzutu: skała mogła się pod-
dać” (9). Otóż gdyby podłoże nie utrzymało ciężaru wielkiej rakiety i osia-
dło, główny inżynier mógłby co najwyżej zaintonować Wieczne odpoczy-
wanie, gdyż zareagować by nie zdążył. Osiemnaście tysięcy ton, nawet przy
zmniejszonym trzykrotnie przyciąganiu, to niewyobrażalna inercja; zanim
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silniki dźwignęłyby tę górę ku niebu, już by się „Niezwyciężony” walił na
plecy; gdyby zaś nawet silniki go podniosły, wyprowadzony ze stateczno-
ści zatoczyłby nad planetą krótką parabolę i tak czy owak runął w piachy.
Krótko mówiąc: tak lądować, jak opisał Lem, takim statkiem, jak „Niezwy-
ciężony”, zwyczajnie się nie da.

Lem jednak, gdy już udało mu się ustanowić jeden rekord, natychmiast
zabrał się do jego pobicia: oto pod wpływem rozwoju wydarzeń dwukrotnie
zapada decyzja zmiany lądowiska, czyli przeniesienia „Niezwyciężonego”
w inne miejsce planety. Jakże się to odbywa?

Przerzucenie krążownika kosmicznego z jednego miejsca na drugie,
oddalone zaledwie o dwieście kilometrów, jest zadaniem niewdzięcz-
nym. Statek trzeba prowadzić cały czas zawieszony pionowo na
ogniu, ze stosunkowo małą szybkością, co powoduje znaczne zu-
życie paliwa. Pędnie, nieprzystosowane do takiej pracy, wymaga-
ły nieustannej interwencji elektrycznych automatów, a i tak stalo-
wy kolos posuwał się w nocy z lekkim chybotaniem, jakby go uno-
siła powierzchnia łagodnie falującego morza. Byłby to zapewne nie-
zwykły widok dla obserwatora stojącego na powierzchni Regis III
— ów słabo widoczny w odblasku wyrzucanych płomieni kształt,
sunący przez mroki niczym ognista kolumna.
Utrzymanie właściwego kursu także nie było łatwe. Przyszło
wznieść się ponad atmosferę, potem wejść w nią na powrót, rufą
naprzód. (123-124)

Bez dwóch zdań takie „przerzucanie” jest w astronautyce do tego stop-
nia cyrkowym numerem, że w żaden sposób udać się nie może. Astrogator
Horpach, który przeprowadza manewr, to fachowiec najwyższej klasy, ale
nie cudotwórca. Przemieszczanie masywnego, wydłużonego statku w po-
ziomie przy użyciu napędu pionowego, a wszystko to przy zachowaniu ze-
garmistrzowskiej stateczności, z punktu widzenia praw dynamiki jest nie do
wykonania. Tego typu ewolucje są najlepszym sposobem popełnienia zbio-
rowego samobójstwa.

Wydaje się, że Lem niespecjalnie czuł technikę rakietową, skoro w Astro-
nautach każe statkowi Kosmokrator startować bardzo osobliwym sposobem
na Wenus z tysiąchektarowego obszaru piasków na pustyni Gobi. Kto by
sobie jednak wyobrażał jakieś wyrzutnie, byłby w błędzie; rakietę złożono
wprost na piasku, jak porzuconą przez dziecko-giganta zabawkę („107 me-
trów długości, 10 metrów średnicy w najszerszym miejscu”). Start odbywa
się w ten sposób, że silniki rozpędzają Kosmokratora coraz szybciej po pia-
sku, aż wreszcie stosowny impet odrywa go od Ziemi.
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Pocisk, ryjąc ciężko w piasku, wznosząc się i opadając jak potwor-
ny pług, targany wybuchami, ruszył nierówno i niezgrabnie. Potem
wybuchy zgęstniały. Piekielne podrzuty, szorowanie o grunt, sko-
ki i upadki; lataliśmy we wszystkie strony, choć umocowani ela-
stycznymi pasami. (126-127)

Ani chybi autor wyobrażał sobie start takiej rakiety analogicznie do roz-
pędzania się samolotu — dlaczego zatem nie złożył jej na betonie? Ano,
dlatego, że szorowanie brzuchem o beton groziłoby zdewastowaniem jej jesz-
cze na Ziemi. A przecież odpalać rakiety umieli już starożytni Chińczycy,
umieli prekursorzy astronautyki z Rosji, Europy i Ameryki; w połowie XX
wieku, kiedy powstawali Astronauci, wiedza na ten temat była ogólnie dos-
tępna. Dlaczego autor z niej nie skorzystał?

Jako lekarz Lem powinien sobie zdawać sprawę, że lądowanie na obcej
planecie, na której stwierdzono istnienie życia, grozi zainfekowaniem człon-
ków załogi, jeśli ci nie będą przestrzegali instrukcji ochronnych. Udając się
poza statek, należałoby zatem każdorazowo zakładać pełne skafandry próż-
niowe z systemami ochrony biologicznej. Tymczasem już od pierwszego po-
bierania próbek (tzw. stereotyp) nawigator Rohan zezwala na założenie sa-
mych masek tlenowych.

Maska obejmowała tylko nos i usta, oczy i całą głowę miał wolną,
bo zdjął z niej płytki hełm ochronny. Czuł wiatr we włosach, osia-
danie delikatnych ziarenek piasku na twarzy, jak łaskocząc, wci-
skały się między plastykowe obrzeże i policzki. (15)

Pod koniec przygody na Regis III Rohan zachowuje się jakby był na
majówce, a nie na wyprawie grożącej śmiertelnym niebezpieczeństwem: „za-
czął żuć kostki prasowanego koncentratu, popijając suche kęsy wodą z po-
toczka” (179). W tym celu, to oczywiste, musi zdjąć maskę tlenową; następ-
nie odrzuca aparat tlenowy zupełnie, gdyż właśnie skończyły mu się zapa-
sy tlenu. Oddycha się jednak całkiem przyjemnie — w powietrzu planety
jest 16 procent tlenu — i właściwie nie wiadomo, czemu przez cały czas as-
tronauci męczyli się z tymi maskami.

Problem w tym, że infekcji bakteriami, zwłaszcza nieznanego typu, moż-
na ulec zarówno przez skórę, zwłaszcza obtartą lub zadrapaną, przez dobrze
ukrwione wewnętrzne powierzchnie powiek, a wreszcie bodaj i przez gałki
oczne. Uchylenie bądź otwarcie maski, która i tak nie jest stuprocentowo
szczelna, naraża na to samo powierzchnie chłonne jamy ustnej i płuc, a na-
picie się wody z przypadkowego strumyka to szaleńcze posunięcie kogoś,
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komu przestało zależeć na życiu (istotnie, Rohan poniekąd znajduje się w ta-
kim stanie): do bakterii dochodzą ameby, czy co tam jeszcze mogło czyhać
w miejscowej wodzie. Czy infekcja nastąpiła, czy też woda, powietrze i pia-
sek okazały się jałowe, tego nie wiemy, gdyż dalsze losy ocalałej części za-
łogi „Niezwyciężonego” okryte są tajemnicą. W każdym razie postępowa-
nie takie wypada nazwać co najmniej lekkomyślnym i na statku takim, jak
„Niezwyciężony”, powinna istnieć procedura, która by je wykluczała.

W tymże „Niezwyciężonym”, obfitującym, jak widzimy, w efekty będące
na bakier z logiką i różnymi dyscyplinami wiedzy, mamy już w pierwszym
zdaniu słynne przejście statku „przez skrajny kwadrant gwiazdozbioru” Liry.
Otóż gwiazdozbiór nie jest obiektem fizycznym, jeno rzutem nieraz bardzo
odległych od siebie ciał na sferę niebieską; nie można zatem nijak, nawet
„fotonowym ciągiem”, iść przez jego skrajny kwadrant ani w ogóle żaden.
Szczytem jednak jest następujący dialog między astrogatorem Horpachem
a jego podwładnym:

— (…) Jazon! Ile może wytrzymać pole siłowe superkoptera?
— Nawet milion atmosfer na centymetr kwadratowy. (93)

Rzecz w tym, że już sama atmosfera jest jednostką ciśnienia i nacisku,
równą 1 kG na centymetr kwadratowy. Atmosfera na centymetr kwadrato-
wy jest tego samego typu błędem, co podawanie prędkości statku w wę-
złach na godzinę.

Łatwo po półwieczu albo i dłuższym dystansie wytykać wady przyję-
tych przez Lema rozwiązań literackich. Niesamowity postęp techniczny, jaki
dokonał się w ostatnim półwieczu, wykpił i ośmieszył generalnie wysiłki pi-
sarzy fantastów, próbujących mozolnie wytyczać kształt przyszłości. Twór-
czość Stanisława Lema i tak wyszła z tego magla obronną ręką; sam fakt, że
wciąż się nią zajmujemy w takim czy innym kontekście, już świadczy o jej
wartości i żywotności.

Nie był Stanisław Lem inżynierem, z kwestiami technicznymi mierzył się
praktycznie bodaj tylko przy okazji kontaktu z urządzeniami gospodarstwa
domowego. (Wiadomo, że za młodu osobiście naprawiał samochód.) Tym
bardziej imponująco przedstawia się technika w jego utworach, rozumiał bo-
wiem, że wyjście człowieka w kosmos, a i dalszy jego pobyt na Ziemi, są
nie do pomyślenia bez urządzeń technicznych o olśniewających parametrach
i możliwościach. Lata 60. i 70., kiedy powstał główny zrąb jego dzieł, nie
były w Polsce czasami, kiedy autor science fiction mógł odwoływać się do
chmar specjalistów i konsultantów; strugano swe wizje raczej chałupniczo
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i Lem nie był tu żadnym wyjątkiem. Zresztą od początku przywykł do samo-
dzielnego rozwiązywania kwestii, które stawiała przed nim praca literacka
i niekiedy czynił to w imponujący sposób. To właśnie dzięki takiemu prak-
tykowaniu literatury science fiction zyskał w niej, a także poza nią, miano
omnibusa. W latach 70. mawiał o sobie nie bez pewnej dumy, że „wystarczy
potrząsnąć Lemem, aby zamrowiło logarytmami”.

Zauważmy, że przytoczone w powyższym tekście przykłady pochodzą
z wczesnego etapu twórczości autora Solaris, kiedy być może nie osiągnął
jeszcze w swoim fachu takiej biegłości, jak później. Najlepszym dowodem,
że się wciąż rozwijał, jest o wiele lepsze i inżyniersko poprawne rozwiązanie
tego samego, co w „Niezwyciężonym”, zagadnienia niestabilności lądują-
cej rakiety na Marsie we wskazanym już opowiadaniu Ananke. Zresztą ja-
kiekolwiek byśmy wynaleźli błędy i niedostatki szczegółowych rozwiązań
scenograficznych, naukowych i technicznych u Lema, nie osłabiają one głów-
nego tematu ani problemu wywodu — w przypadku „Niezwyciężonego”
ewolucji sztucznych mechanizmów i konfliktu ludzi z tak wysoko zorgani-
zowaną formą działalności, jednocześnie ślepej i zarazem na swój sposób,
po zwierzęcemu racjonalnej.

Tropiąc błędy i pomyłki w dziełach Lema, odnosi się wrażenie, że więk-
szości z nich dałoby się uniknąć, gdyby pisarz miał lepszych redaktorów,
a jego wydawnictwa konsultantów jako tako obznajomionych z problemami
fizyki i techniki. Znamienne jednak, że w kolejnych wydaniach Lem nie zmie-
niał i nie poprawiał tych wadliwych miejsc, których anachroniczność mu-
siała go z czasem coraz bardziej drażnić. Taki proces „poprawiania” nie ma
właściwie końca i w wielu wypadkach, na co wskazywał sam autor, podob-
ne nastawienie wymagałoby napisania tych książek od nowa. „Zamiast tego
wolę pisać nowe książki”, wyznał przy okazji rozważania, jak postęp tech-
niczny i naukowy demaskuje naiwność przyjętych przez pisarza science fic-
tion rozwiązań literackich. Twórczość Lema, i nie tylko jego, jest zatem nie
tyle obrazem przyszłości, która nas czeka, ile wręcz przeciwnie — świadec-
twem historycznym czasu, kiedy owe wizje powstawały, tego, jak dana epo-
ka wyobraża sobie „nowy wspaniały świat”, mając jedynie do dyspozycji
własną teraźniejszość i dominujące wtedy tendencje.

Nie jest zamierzeniem niniejszego szkicu dyskredytowanie osiągnięć Sta-
nisława Lema ani podważenie autorytetu, jaki sobie wypracował w toku sze-
ściu dekad zmagań na niewdzięcznym poletku science fiction. Powyższe ma
ukazać jedynie, jak trudną i wielodyscyplinarną mordęgą jest realistyczne
podejście do przyszłości, które przez całe twórcze życie preferował Lem. Jak
wiele szczegółów trzeba rozpracować i połączyć (a w każdym z nich tkwi
diabeł), chcąc otrzymać satysfakcjonujący rezultat artystyczny w utworach
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należących do pogardzanej science fiction. A i nawet w przypadku osią-
gnięcia go nie ma mowy o wdzięczności potomnych.

Marek Oramus, pisarz science fiction, dziennikarz, publicysta.
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Marianna Kijanowska

„DyLEMaty” Lema, LEMberg, „GoLEM XIV” i my: Lem — bo LEM

27 marca 2006 roku świat stracił Stanisława Lema. On już nie żyje w Kra-
kowie (ul. Narwik 66), on już nie żyje w Polsce. On już nie żyje. On zmarł —
i jego śmierć stała się powodem, by porozmawiać o nim.

Kilka lat temu pisałam o Lemie dla gazety „Kijewskij Tielegraf” (www.k-
telegraph.kiev.ua). Między innymi o tym, że Polacy jeszcze nie zrozumieli,
kim dla nich jest Lem. Odważę się powiedzieć, że wszyscy jeszcze niepręd-
ko to zrozumiemy. 27 marca 2006 roku zaczęło się nowe odliczanie Czasu
Stanisława Lema. Jego innego Czasu.

Miałam szczęście widzieć Lema, a nawet rozmawiać z nim — niedługo,
około dwóch godzin. Właśnie tak: miałam szczęście widzieć Lema i rozma-
wiać z nim. Nie więcej. Lecz i nie mniej. I te trochę więcej niż sto minut obe-
cności w przestrzeni takiego człowieka, jak Stanisław Lem, stały się dla mnie
czymś, być może jeszcze do dziś niepojętym do końca — tak często bywa
z darami losu.

Dobre znajome1 Stanisława Lema z Uniwersytetu Śląskiego doktor Jo-
lanta Tambor i doktor Aleksandra Achtelik zaprosiły mego męża Andrzeja
Porytkę, tłumacza kilku książek Lema, do powtórnego odwiedzenia pisarza,
który za trzy tygodnie miał ukończyć 82 lata, u niego w domu. Przy okazji
również dostałam zaproszenie, by odwiedzić Lema.

Przypominam sobie, że zdumiało mnie od razu kilka rzeczy. W tym czasie
przeczytałam dość sporo esejów Lema, z którymi regularnie występował na

1 Miło nam, że tak ocenia to Marianna Kijanowska. Fakt, że Stanisław Lem
rozmawiał z nami i zechciał gościć przez 15 lat w swoim domu studentów Szkoły
Języka i Kultury Polskiej zawsze, gdy się do niego z taką prośbą zwróciłyśmy
jest dla nas wielkim zaszczytem — Jolanta Tambor i Aleksandra Achtelik.
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stronach polskich periodyków, przede wszystkim w swojej stałej kolumnie
w krakowskim „Tygodniku Powszechnym”, przeczytałam kilkanaście napi-
sanych przez niego książek i wyobrażałam sobie Lema trochę jako mizan-
tropa, ironicznego, oschłego intelektualistę (może na obraz i podobieństwo
jakiegoś rosyjskiego pisarza-dysydenta), o gwałtownych ruchach, o ostrej
intonacji etc. A Lem okazał się nadzwyczajnie „zacisznym” człowiekiem. Wy-
glądał, mówił i poruszał się tak, jak bardzo dobry i bardzo zmęczony lekarz
w starszym wieku; traktował nas łagodnie, z odrobiną miękkiej pobłażliwo-
ści; zgadzał się mówić o sobie (i to Lem, o którym wiedziałam, że udzielał
wywiadów zawsze bardzo niechętnie!), a nawet odpowiadał na pytania...

Drugą rzeczą, która mnie uderzyła, było to, jak boleśnie zareagował na
niewydarzoną recenzję jednej z jego książek. Mogłoby się wydawać, że Lem
— pisarz o światowym nazwisku, filozof, autor kilku tysięcy felietonów na
aktualne tematy, człowiek, którego nazwiskiem nazwano gwiazdę — Lem po-
winien w ogóle na to nie zważać. Lem się nie oburzał, a raczej usiłował nie
okazywać swego oburzenia. Mówił, że po prostu nie rozumie takiej krytyki
— pobudowanej na zamianie pojęć. W jego powieści „Niezwyciężony” akcja
toczy się na planecie o cywilizacji nekrobiotycznej, powstałej w wyniku ewo-
lucji maszyn. I Lem dotyka w niej problemu absolutnie globalnego: czy czło-
wiek — jako istota zdeterminowana biologicznie — jest w stanie zrozumieć
i wygłaszać sądy o tym, co jest sprzeczne z jego jestestwem biologicznym.
Krytyk (prawdopodobnie zakłopotana feministka) pozwoliła sobie na nad-
interpretację tekstu — interpretację z punktu widzenia psychoanalizy. Też
nie rozumiem takiej krytyki. Lecz dotychczas myślałam, że taki wielki pisarz,
jak Lem, może sobie pozwolić, by nie zwracać na to uwagi. Ale, być może,
taki człowiek jak Lem, po prostu woli nie udawać? Nie chciał tego przemil-
czeć — i nie przemilczał...

Trzecią rzeczą, która mnie zafrapowała (chociaż tak naprawdę to dziwne,
że zwróciło to moją uwagę), była przestrzeń domu Lema. Bardzo miła, bar-
dzo ciepła przestrzeń, bez śladu mieszczaństwa. Dużo bieli — nie śnieżnej,
nie. Biel w domu Lema była kolorem lodów waniliowych. Na ulicy — sierp-
niowy upał, w pokoju — łagodny chłód i delikatna woń róż. Stanisław Lem
dużo się uśmiechał. Kilka razy powiedział, że w lecie włącza telewizor tylko
po to, żeby obejrzeć aktualne wydanie wiadomości telewizyjnych...

Czwarte, co mnie zadziwiło, to tabliczka na furtce: „Uwaga! Bardzo złe
psy”. W rzeczywistości Lem miał wówczas malutkiego dobrodusznego pie-
ska, a przed tym malutkim dobrodusznym pieskiem innego malutkiego do-
brodusznego pieska, a przed tym — jeszcze innego. O ile teraz wiem (bo
nie wytrzymałam i jednak zapytałam o to ludzi, którzy znali Lema od dość
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dawna), nigdy nie miał dużych i „bardzo złych psów”. Bardzo lubił jamni-
ki...

I było jeszcze coś, co mnie niesamowicie uderzyło (chociaż zrozumia-
łam, że to mnie poruszyło już znacznie później, nie w tym samym i nawet nie
w następnym dniu). Od czasu do czasu przypominałam sobie te sto mi-nut
w przestrzeni Stanisława Lema (jakieś luźne jego wypowiedzi, jakieś jego
gesty, jakieś zauważone przeze mnie — zwykłe dla niego — przedmioty, na
które codziennie patrzył, być może, już wcale ich nie dostrzegając) —
i w pewnym momencie zastanowiłam się: dlaczego właściwie ciągle to so-
bie przypominam, dlaczego co raz powracam w myślach do tego sierpnio-
wego dnia? No tak, byłam uczestnikiem rozmowy z bardzo znanym człowie-
kiem. Lecz była to zwykła rozmowa. Nie zostało wypowiedziane nic arcy-
ważnego. I Lem był, że tak powiem, „zwykłym” znanym człowiekiem. W moim
świecie nic się nie zmieniło — przynajmniej na pierwszy rzut oka. Prawda,
po tej rozmowie zapragnęłam zrozumieć i pojąć bardzo dużo rzeczy, nad któ-
rymi przedtem jakoś raczej nie zastanawiałam się. I to, co usiłowałam zrozu-
mieć i pojąć, na pierwszy rzut oka nie było związane z tym, o czym mówił
Stanisław Lem. I dopiero znacznie później uświadomiłam sobie, że to wła-
śnie jest charyzma. Jest zupełnie nie do uchwycenia; po prostu patrzysz na
człowieka obdarzonego charyzmą — i w twoim świecie zmienia się bardzo
dużo, czasami prawie wszystko...

A jeszcze mnie uderzyło, że Stanisław Lem i tak nie dostał Nagrody No-
bla. Z innej strony, Giordano Bruno, który napisał De la causa, principio
et uno oraz De l'infinito, universo et mondi, w swoim czasie został spalo-
ny na Piazza Campo dei Fiori w Rzymie. Trochę nawet śmiesznie o tym mó-
wić, lecz Giordano Bruno też był niezwykłego formatu człowiekiem.

Jerzy Jarzębski w anotacji do zbioru esejów Lema Summa technologiae
(wydanie 2000 r.) nazywa Lema „jednym z największych w historii gatunku
pisarzy science fiction”, klasykiem i zarazem najwybitniejszym innowatorem
tego gatunku. Z innej strony, właśnie Summę technologiae Stanisław Lem
uważał za swoją najważniejszą książkę. I to wcale nie przez przypadek. Nie
dlatego, że inne książki Lema były mniej interesujące, lecz dlatego, że Sum-
ma technologiae, chociaż od momentu jej pierwszego wydania w 1964 r.
minęło sporo czasu, pozostaje absolutnie aktualna — mimo że rzeczywi-
stość, wytworzona przez człowieka, przekroczyła wszystkie najśmielsze na-
wet oczekiwania. Autor opracował specyficzny projekt przyszłości pomy-
ślanej jako uniwersalia. Przy tym Lem, w ramach poszukiwania wspólnych
struktur ewolucji biologicznej, ewolucji nauki i techniki, rozwoju kultury etc.
wyartykułował szereg idei i prognoz, które, moim zdaniem, swoją oryginal-
nością i trafnością są całkiem współmierne z ideami i prognozami wielkiego
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geniusza epoki Odrodzenia — Leonarda da Vinci. Z innej strony, tezy, sfor-
mułowane w książce Summa technologiae, Lem bardzo konsekwentnie wcie-
lał w swoich książkach, napisanych po 1964 roku — m.in. w Tajemnicy
chińskiego pokoju, nie mówiąc już o Bombie megabitowej lub Okamgnie-
niu. W pewnym sensie wszystko, co usiłował powiedzieć Stanisław Lem
w swoich książkach, napisanych w ciągu ostatnich czterdziestu lat, tak lub
owak odsyła do Summy technologiae. Summa technologiae w swoisty spo-
sób zdeterminowała biografię intelektualną autora. Między innymi myśl, że
Rozum jest jedną z sił natury, nie zaś unikalną właściwością świadomości
ludzkiej, jest obecna już w Paszkwilu na ewolucję (a jest to jeden z esejów
Summy); później Lem rozwija tę ideę w Golemie XIV. Uderzające jest to, że
Summa technologiae może być odczytywana jako suma proroctw — mię-
dzy innymi dotyczących stworzenia sztucznego intelektu. Rozstrzygając tę
i inne kwestie, rozważając to, czym jest Rozum, Lem nie może wyrzec się
konkretnego stanowiska etycznego (a propos, jeden z jego esejów tak wła-
śnie jest zatytułowany — Etyka technologii i technologia etyki), i formu-
łowane przez niego kwestie, jak też odpowiedzi, których udziela na niektóre
z tych kwestii, pozwalają na postawienie go w jednym szeregu z najwybit-
niejszymi myślicielami ludzkości.

W 2003 roku ukazała się jedna z ostatnich książek Stanisława Lema —
DyLEMaty. Jest to zbiór krótkich esejów, przy czym ich zakres tematyczny
jest bardzo szeroki: rozprawia się w nich o polityce, kulturze, kwestiach eko-
logii (w tym energetyki), cybernetyki, genetyki etc. Autor to nieco drobiaz-
gowy, odrobinę skandalizujący racjonalista, ironiczny komentator wydarzeń,
współtwórca współczesności, jednocześnie snujący refleksje nad wieczny-
mi, uniwersalnymi pytaniami. Jaki więc on jest — Lem? Które z wymienio-
nych postaw są jego maskami? Które z wymienionych stanowią jego rze-
czywiste wcielenie? Jak daleko sięga jego gra — ze światem, z każdym z nas?
W jaki sposób ustala się ramy i reguły tej gry? I co właściwie jest jego —
Lema — grą? Mówiąc o grze jako dynamicznym procesie tworzenia znaczeń
w kontekście twórczości autora Cyberiady, Dzienników gwiazdowych Ijo-
na Tichego, zawsze pamiętając, że pisanie jest grą i że gra jest radością wol-
ności, ani na moment nie można zapominać, że Lem bardzo często był nie-
zwykle poważny. I ta powaga szczególnie daje się we znaki wówczas, gdy
usiłujemy sprowadzić napisane przez niego książki do jakiejś całości, wyja-
śnić jedno poprzez drugie, rozpocząć swoją własną grę.

Chciałabym powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Teksty Lema są „otwar-
te”. I jako autor esejów futurologicznych, i jako publicysta Lem regularnie
wiódł dialog ze swoimi czytelnikami i jednocześnie z „sumą” wiedzy, kultu-
ry i technologii, która „tu i teraz” stanowiła wypełnienie indywidualnej prze-
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strzeni konkretnego człowieka — i uniwersalnej przestrzeni konkretnej cy-
wilizacji. Jednocześnie teksty Stanisława Lema są bardzo „zamknięte”. Nie
zawoalowywał swoich idei, unikał jakiejkolwiek dwuznaczności, lecz społe-
czeństwo oczekujące pojawienia się „boga z machiny” czasami może po pro-
stu nie dostrzec przyjścia prawdziwego Boga. I nad tym oto Lem, jak każdy
z proroków, nie ma władzy.

Lem, co od razu podkreśla, nie wierzy w to, by świat był taki, jakim go
opisują teologowie, lecz jego książka Okamgnienie (2000) jest pełna takie-
go zapału, zawiera tak sporo refleksji dotyczących tego, co stało się po-
czątkiem życia na Ziemi, a co może stać się jego końcem, że przynajmniej
pod względem tematycznym i nastrojowym jest bardzo bliska tekstom reli-
gijnym. (Lecz być może, uległam pokusie — i dostrzegłam obecność Boga
tam, gdzie Lemowi chodzi o całkiem co innego. Być może, po prostu nie
zrozumiałam tej książki... Chyba muszę zrobić jeszcze jedno zastrzeżenie. Być
może to, co zostało powiedziane w poprzednim ustępie o Bogu i proroku
należy traktować jako metaforę. Lem zawsze podkreślał, że jest agnostykiem.)

Czytanie Lema nie jest rękojmią myślenia razem z Lemem i na jego wa-
runkach, lecz jest rękojmią myślenia w ogóle. Twórczość Lema staje się drogą
do bolesnego uświadomienia sobie tego, że suma technologii nie jest pa-
naceum; że świat nie jest teatrem, gdyż to, co odbieramy jako dekoracje,
dekoracjami nie jest.

Na sam koniec chcę powiedzieć jeszcze kilka słów — o Lemie i Ukrainie.
I w węższym zakresie — o Lemie i Lwowie.

Kilka lat temu ten autor przyszedł do czytelnika ukraińskiego — przy-
szedł po raz drugi. Przetłumaczono kilka jego książek, będą tłumaczone na-
stępne. Nasze błędy, gdy chodzi o Lema, są nieuniknione; w pewnym sen-
sie są nie do przezwyciężenia. Lecz nie powinniśmy sobie pozwalać na ste-
reotypy. A one już się zaczęły kształtować. Jeden z nich dotyczy faktów
przytoczonych w Wysokim Zamku. Lem mieszkał we Lwowie nie tylko przy
ul. Brajerowskiej (obecnie Łepkiego). Mieszkał także przy ul. Bernsteina, po-
tem jego rodzice przenieśli się na Zniesienie. Przy ulicy Zielonej, blisko Po-
hulanki, Lem przeżył ostatnie miesiące okupacji niemieckiej...

Jest tylko jeden sposób na walkę ze stereotypami i sposób ten jest szla-
chetny. Dlaczegoby nie stworzyć we Lwowie Muzeum Stanisława Lema?
We Lwowie — w jego i naszym mieście... Przecież Lwów to, jak wiadomo,
LEMberg. I tym samym wszystko jest powiedziane.

Ten artykuł został opublikowany pierwotnie w lwowskiej gazecie „Po-
stup” z dn. 30.03-05.04.2006 i jest dostępny w Internecie pod adresem:

http://postup.brama.com/dinamic/i_pub/usual.php?what=51137
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Inny artykuł Autorki o Lemie:
http://postup.brama.com/dinamic/i_pub/usual.php?what=3713&raz=1

Marianna Kijanowska, tłumaczka i znana młoda poetka ukraińska za-
mieszkała we Lwowie.
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Andrzej Porytko

O koñcu futurologii ze stanowiska futurologii

Ostatnia dekada sierpnia 1991 roku odcisnęła się w pamięci moskiew-
skim puczem. My, czyli studenci letniej szkoły języka, literatury i kultury
polskiej Uniwersytetu Śląskiego — nie wszyscy, lecz tylko ci, którzy przy-
jechali ze Związku Radzieckiego — z trwogą oglądaliśmy audycje CNN i Te-
lewizji Polskiej na ten temat i poważnie myśleliśmy, jak teraz mamy wracać
i jakie mamy szanse na uzyskanie azylu politycznego. Tak było jeden dzień,
drugi, trzeci... Na sobotę, 24 sierpnia, w programie była zaplanowana wy-
cieczka do Krakowa, a w ramach wycieczki — wizyta u Stanisława Lema.
Chociaż radość z takiego wydarzenia była przygaszona niepewnością na-
szej sytuacji, byliśmy bardzo wdzięczni organizatorom, zwłaszcza pani Jo-
lancie Tambor, jednej z dyrektorów Szkoły. Wiedzieliśmy, że pan Lem ostat-
nio rzadko udziela wywiadów, woląc nie „przelewać z pustego w próżne”,
lecz dla pani Jolanty, wielkiej wielbicielki science fiction, której doktorat był
poświęcony właśnie tej tematyce, zrobił wyjątek. Drugą przyczyną, jak do-
wiedzieliśmy się już od samego pisarza, była rzadka możliwość spotkania
z wielonarodowym, lecz mówiącym po polsku audytorium.

Willa Stanisława Lema mieści się w dzielnicy Podgórze, parterowym
przedmieściu Krakowa. Od otaczających domów różniła się obecnością an-
teny telewizji satelitarnej na dachu, wciąż jeszcze będącej rzadkością w owych
czasach. Na furtce słynna tabliczka: „Uwaga! Bardzo złe psy”.

Właśnie od Stanisława Lema, jeszcze prawie w samych drzwiach, do-
wiedzieliśmy się o krachu GKCzP, o którym dosłownie przed chwilą poin-
formowały główne kanały satelitarne. I tak zapamiętalibyśmy ów dzień na
zawsze, lecz tak wydał się jeszcze jaśniejszy.
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Okazało się, że nowości polityki interesują pisarza nie mniej, niż nowo-
ści nauki. Na adres podgórzańskiej willi przychodziło mnóstwo gazet i cza-
sopism z całego świata, zarówno popularnonaukowych, jak i ogólnopoli-
tycznych. Przeglądanie ich codziennie zabiera sporo czasu, a na wiele z nich
czasu się nie znajduje, na co pan Stanisław użalał się w rozmowie z nami.
Zresztą, mówił tylko on — o puczu, o wojnie w Kuwejcie, o braku odpo-
wiedzialności polityków w ogóle i polskich zwłaszcza, o problemach glo-
balnych, o literaturze i o różnych innych sprawach.

Wielu wielbicieli Lema jako fantasty boleśnie przeżyło jego odejście od
czystej science fiction („czystej” w tym sensie, w jakim twórczość Lema mie-
ści się w tym pojęciu). Sam on zaś uważał, że lepiej będzie, jeśli to, co ma
do powiedzenia, zostanie powiedziane wprost, bez owijania w jaskrawe opa-
kowania beletrystyki. I książki Lema do dziś ukazują się w dużych nakła-
dach i są tłumaczone na wiele języków, a ogólny ich nakład przewyższa na-
kład któregokolwiek z innych polskich pisarzy. Ponadto Lem w ciągu wielu
lat miał swoje stałe kolumny w niektórych czasopismach, m. in. w „PC Ma-
gazine” i „Tygodniku Powszechnym”.

O ostatnim chyba warto powiedzieć osobno. „Tygodnik Powszechny”
jest oficjalnym pismem katolickim, tygodnikiem Kurii. W czasach PRL „Ty-
godnik” był schroniskiem wolnomyślnej inteligencji — jak widać na przy-
kładzie Lema, nie tylko katolickiej. Właśnie tu odbył się jego twórczy de-
biut, wówczas jeszcze jako poety. Później wiersze, opublikowane w „Tygo-
dniku” w końcu lat 40., weszły jako osobny rozdział do powieści autobio-
graficznej Wysoki Zamek — o latach spędzonych we Lwowie. W „Tygodni-
ku” zostały opublikowane także pierwsze opowiadania Lema oraz jego re-
cenzje literackie. Później, kiedy jego utwory zaczęły ukazywać się jako osob-
ne książki, został zmuszony do zerwania oficjalnej współpracy z pismem ka-
tolickim i wznowił ją dopiero na początku lat 90. I tu „Tygodnik” znów wy-
kazał się wolnomyślnością — chyba mało które z pism katolickich, które
rozpleniły się od momentu upadku PRL, odważyło się zaproponować pro-
wadzenie stałej rubryki autorowi, który pozwala sobie na krytykę oficjalne-
go stanowiska Kościoła Katolickiego — na przykład w sferze kontroli na-
rodzin.

Za jedną z klęsk współczesnej cywilizacji pisarz uważa nieskończony po-
tok informacji. Niezliczone mnóstwo kanałów telewizyjnych, miliony tytu-
łów książek wystawianych co rok na Targach Książki we Frankfurcie, Inter-
net, zresztą — to wszystko zrodziło sytuację, opisaną w słynnym prawie
Lema: „Nikt nic nie czyta; jeśli czyta, to nie rozumie; jeśli rozumie, natych-
miast zapomina”. Właśnie to chyba stało się bodźcem do odejścia od scien-
ce fiction i przejścia do eseistyki i futurologii.
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Zresztą, stosunek Lema do futurologii również zawiera sporą dawkę scep-
tycyzmu. W jednym z rozdziałów Doskonałej próżni — De Impossibilitate
Prognoscendi, O niemożliwości prognozowania — wymyślony przez Lema
profesor Kouska twierdzi, że historia nie zawiera żadnych innych faktów
oprócz najzupełniej nieprawdopodobnych ze stanowiska probabilistyczne-
go. Dlatego futurologia, której podstawą jest rachunek prawdopodobień-
stwa tego lub innego wydarzenia, nie może dać pewnych wyników. Jako
przykład proponuje eksperyment myślowy — wydarzenia, które zaszły przed
końcem XX wieku, lecz są zupełnie nieprawdopodobne z punktu widzenia
futurologa z początku wieku: broń atomowa, smog samochodowy i kłopoty
z parkowaniem, lot na Księżyc i transmisja telewizyjna stamtąd, sztuczne
satelity, komputery... i hitlerowskie obozy zagłady. To samo dotyczy fanta-
styki naukowej. Tak, człowiek stąpał po Księżycu, lecz w ciągu czterdziestu
lat lotów kosmicznych pozostało to osiągnięciem szczytowym. O zagospo-
darowaniu kosmosu na dużą skalę, opisanym i zwiastowanym przez fanta-
stów wszystkich krajów, nie ma mowy — cała ludzkość pospołu może so-
bie pozwolić tylko na jedną stację orbitalną. Z innej strony, liczba sztucz-
nych satelitów prześcignęła wszystkie prognozy fantastów — już teraz na
orbicie geostacjonarnej po prostu brak wolnego miejsca, a tak zwane śmie-
ci kosmiczne są nie lada problemem. Nikt także nie mógł wyobrazić sobie
totalnej komputeryzacji i informatyzacji, nikt z fantastów nie zdołał przewi-
dzieć Internetu. Kiedy zaś ten zaczął stawać się rzeczywistością, nikomu
nie mogło przyjść do głowy, jak ze smutkiem pisze Lem w 12. numerze „Ty-
godnika” z roku 1995, że sieć łącząca instytucje naukowe będzie służyła prze-
kazywaniu pornografii.

To co robić? Jak zatrzymać lawinę informacji? Jak uchronić ludzkość
przed niebezpiecznymi wynalazkami? Jedno z wyjść zostało opisane przez
Lema w Doskonałej próżni: założyć fundusz na rzecz materialnego stymu-
lowania: kto mógłby pisać, konstruować, robić wynalazki itd., lecz dobro-
wolnie zrzeka się tego, oraz system kar dla tych, którzy dalej tym się zaj-
mują. Tylko to, zdaniem Joachima Fersengelda, autora wymyślonej przez Le-
ma książki Perycalipsis, może uratować kulturę ludzką przed utonięciem w
produktach własnej działalności. Zresztą sam Lem nie traktuje tej rady se-
rio, chociaż niektórzy autorzy podchwycili i rozwinęli tę ideę.

A propos, można powiedzieć, że właśnie od Doskonałej próżni, wyda-
nej po raz pierwszy w 1971 roku, zaczęło się odejście Lema od fantastyki
naukowej. Co prawda, takie twierdzenie będzie wyglądało dziwnie, skoro je-
szcze wcześniej zostały opublikowane studia filozoficzno-socjologiczne Dia-
logi i Summa technologiae, eseje literaturoznawcze Filozofia przypadku
i poważna monografia naukowa Fantastyka i futurologia. Jednak Dosko-
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nała próżnia zajmuje miejsce szczególne. Ta książka, jedyna w swoim ro-
dzaju, jest zbiorem recenzji fikcyjnych książek, a otwiera ją recenzja Stani-
sława Lema, w której z pozycji krytyka recenzuje samego siebie jako pisa-
rza. Przyczyna powstania Doskonałej próżni leży w tym właśnie, że Lem
miał bardzo dużo do powiedzenia, a wciskanie wielu idei w ramy konwen-
cjonalnej fabuły fantastyczno-naukowej było, po pierwsze, pracochłonne
i zabierało sporo czasu na „wystrugiwanie opisów markizy, która wyszła z do-
mu o piątej”, po drugie, przeszkadzało w dostrzeżeniu głównej myśli i nieja-
ko obniżało status tych idei — wielu ludzi do dziś uważa fantastykę na-
ukową za literaturę drugiego lub nawet trzeciego gatunku. Ponadto Dosko-
nała próżnia zawiera recenzje niektórych książek, które po prostu nigdy
nie mogłyby zostać napisane. Pomysł powiódł się i wkrótce ukazała się Wiel-
kość urojona — zbiór wstępów do fikcyjnych książek. Później zostały wy-
dane, napisane w ten sam sposób Prowokacja i Biblioteka XXI wieku. Nie-
dawno wszystkie te cztery książki zostały opublikowane w osobnym tomie
pod wspólnym tytułem Apokryfy. A ostatnimi stricte fantastycznonaukowy-
mi książkami Lema są Fiasko, zamykające cykl o pilocie Pirxie, oraz Pokój
na Ziemi, zamykający cykl o Ijonie Tichym.

Interesujący był stosunek do Lema do samej Polski. W pewnym sensie
potwierdza teorię o „proroku we własnym kraju”. Status Lema jako proroka
niby nie jest kwestionowany. Z drugiej zaś strony, mimo że pisarz rzadko
spotykał się z dziennikarzami, obok willi na Podgórzu jednak częściej moż-
na było spotkać delegacje Niemców, Francuzów, Amerykanów, Japończy-
ków niż Polaków. Być może, jednym z powodów był krytyczny stosunek
pisarza do panującej w Polsce religii (i do religii w ogóle), a być może po
prostu działała wspomniana wyżej zasada. W literaturze polskiej fenomen
Lema z jednej strony doprowadził do powstania ogromnej szkoły fantastyki
naukowej, z którą może się równać chyba tylko amerykańska, chociaż zu-
pełnie inaczej ukierunkowana, z drugiej zaś wywołał wytężone i całkiem zro-
zumiałe próby młodych pisarzy, by „pisać inaczej niż Lem”, częstokroć z opła-
kanym skutkiem. Tak czy owak, Stanisław Lem jest przedmiotem dumy na-
rodowej Polaków i w Polsce istnieje nawet komitet na rzecz przyznania
mu Nagrody Nobla — choć nie jest jasne, w jaki sposób mógłby wywrzeć
wpływ na stosowną komisję. Sam pisarz, wydaje się, jest zupełnie obojętny
na podobne przejawy próżności.

...Od sierpnia 1991 roku przechowuję kasetę dyktafononową z nagraniem
wystąpienia pisarza przed studentami letniej szkoły (która, zresztą, była wte-
dy zorganizowana po raz pierwszy), książkę Opowieści o pilocie Pirxie z au-
tografem pisarza oraz kilka zdjęć — w tym samej furtki. Dostaliśmy zezwo-
lenie na opublikowanie wystąpienia, lecz jakoś się to nie udało. Zresztą, do
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dziś nie straciło ono nic na aktualności, jak nie straciły na aktualności książki
Lema, napisane prawie pół wieku temu (Dzienniki gwiazdowe zostały wy-
dane po raz pierwszy w 1957 roku). I to jest chyba najważniejsza cecha fe-
nomenu Lema.

Andrzej Porytko, ukraiński tłumacz i krytyk literacki, zamieszkały we
Lwowie.
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Olga Pawluk

Moje spotkania ze Stanis³awem Lemem

Kilka miesięcy temu zmarł wielki pisarz Stanisław Lem. Nie chcę pisać
o tym, co wiedzą na pewno wszyscy, że był znany na całym świecie, że był
wielkim pisarzem naszego czasu, naszej epoki. Na pewno o tym napisze i po-
wie wielu ludzi. A ja chcę napisać o swoich trzech spotkaniach, swoich wra-
żeniach po rozmowach w domu pisarza.

Wiem, że miałam szczęście — mogłam siedzieć obok „samego” Lema, roz-
mawiać z Lemem. Taki nieoczekiwany prezent dostałam od losu.

Pierwszy raz to było w sierpniu 2002 r. Byliśmy — niewielka (40-osobo-
wa) grupa cudzoziemców — zaproszeni do jego domu w Krakowie. Szkoła
Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego niejednokrotnie organizo-
wała spotkania swych słuchaczy z pisarzem, ale dostać się do tej grupy szczę-
śliwców było niełatwo, wielbicieli Lema było wielu.

Dom w zielonym ogrodzie w jednej z dzielnic Krakowa. Stylowe meble,
kominek, obrazy, pies. Gospodarz — już niemłody człowiek, ale bardzo żywy
i żwawy. Rozmawialiśmy na różne tematy. Lem opowiadał o swych poglą-
dach na literaturę współczesną. Interesowało go, jak odbierają tematy jego
książek ludzie w różnych krajach. Jaka wersja Solaris — rosyjska czy ame-
rykańska bliższa jest odbiorcom, zwłaszcza młodzieży: różne kraje — różna
mentalność. Bardzo ostro postawił problem ochrony praw autorskich, mówił,
że bardzo zależy na tym młodym pisarzom, że nie wszystkie państwa sto-
sują się do tego prawa.

Był gorący słoneczny dzień, ale w pokoju było przyjemnie chłodno. Pies
plątał się po pokoju, trącał wszystkich swym nosem, jakby szukając wśród
nas największego obok siebie fana swego gospodarza. Znalazł. Położył się.
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Przez okno wleciał niezwykły motyl, wydawało się, że to poseł z innego świa-
ta.

Minął rok i ja znów jestem u Stanisława Lema. Ten sam ogród, ten sam
pokój — nic się nie zmieniło. Nawet sam gospodarz nie wygłąda inaczej —
żwawy, wesoły. Znów młodzież, znów cudzoziemcy, znów tradycyjne branie
autografów i podpisywanie książek, kartek. Rozmowa — o różnych rzeczach.
Tym razem pisarz pyta nas o wzrost zainteresowania językiem polskim wśród
cudzoziemców. Na letniej szkole są słuchacze z różnych krańców świata,
z ponad 40 państw. Pyta nas, czy dobrze znamy język, czy wszystko rozu-
miemy ze słuchu, pyta o motywację uczenia się języka polskiego. Mówił
szybko, dużo, emocjonalnie. Słuchał trochę przechyliwszy na bok głowę,
z zainteresowaniem w oczach. Wyglądał na zupełnie młodego człowieka, kie-
dy rozmawiał, dyskutował.

I znów wleciał niezwykły (ale inny od poprzedniego) motylek. Teraz on,
bo psa jakoś nie było widać, krążył nad gośćmi — jakby powoli wybierał
fana. Może to znów był jakiś poseł z innego świata?

Lato 2005 roku. Ogród, dom, Lem, znajomy pokój. Nasza grupa z trudem
rozlokowuje się w pokoju. Pokój nie stał się mniejszy, ale grupa stała się
większa. Niektórzy są tu po raz kolejny. Do znanych sobie z wcześniejszych
pobytów osób gospodarz kiwa głową. Tym razem rozmawiamy o Unii Euro-
piejskiej. Jak powodzi się Polsce w Unii i jak powodzi się w Unii innym kra-
jom, na przykład Łotwie i Litwie. Czy spełniły się oczekiwania tamtej mło-
dzieży przez ten rok. A jak myślą ci, którzy są w Unii od dawna? Mnóstwo
opinii, wiele poglądów — czas przelatuje niedostrzegalnie. Żegnamy się.
I znów motyl. Jakby w pośpiechu wlatuje przez okno do pokoju. Na pewno
to był poseł z innego świata — świata Stanisława Lema.

Olga Pawluk jest wiceprezesem Zaporoskiego Stowarzyszenia Kultury
Polskiej im. A. Mickiewicza na Ukrainie.
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Filmografia
Filmy:

Milcząca gwiazda
(Der Schweigende Stern)
NRD-Polska 1959
Reżyseria: Kurt Maetzig
Scenariusz: Jan Fethke, Kurt Maetzig na podstawie powieści Astronau-
ci

Ikarie XB-1
Czechosłowacja 1963
Reżyseria: Jindřich Polák
Scenariusz: Pavel Juracek, Jindrich Polak na motywach powieści Obłok
Magellana

Solaris
ZSRR 1972
Reżyseria: Andriej Tarkowski
Scenariusz: Andriej Tarkowski, Fredrich Gorenstein na podstawie powie-
ści Solaris

Wyprawa profesora Tarantogi
(Die Seltsamen Begenungen des Professor Tarantoga)
RFN 1978
Reżyseria: Charles Chuck Kerremans
Scenariusz: Nico Werhahn na podstawie scenariusza S. Lema Wyprawa
profesora Tarantogi
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Szpital Przemienienia
Polska 1978
Reżyseria: Edward Żebrowski
Scenariusz: Michał Komar, Edward Żebrowski

Test pilota Pirxa
Polska-ZSRR 1979
Reżyseria: Marek Piestrak
Scenariusz: Marek Piestrak, Władimir Wałucki na podstawie opowiada-
nia Rozprawa ze zbioru Opowieści o pilocie Pirxie

Solaris
USA 2002
Reżyseria: Steven Soderbergh
Scenariusz: Steven Soderbergh

Produkcje telewizyjne:

Profesor Zazul
Polska 1965
Reżyseria: Marek Nowicki, Jerzy Stawicki
Scenariusz: Marek Nowicki, Jerzy Stawicki na podstawie opowiadania
Profesor Zazul

Przyjaciel
Polska 1965
Reżyseria: Marek Nowicki, Jerzy Stawicki
Scenariusz:Marek Nowicki, Jerzy Stawicki na podstawie opowiadania
Przyjaciel

Przekładaniec
Polska 1968
Reżyseria: Andrzej Wajda
Scenariusz: Stanisław Lem

Śledztwo
Polska 1973
Reżyseria: Marek Piestrak
Scenariusz: Andrzej Kotkowski, Marek Piestrak
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Śledztwo
Polska 1987 (teatr TV)
Reżyseria i oprac. tekstu: Waldemar Krzystek
Adaptacja: Andrzej Zawada

Sporządziła: Agnieszka Nieracka
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Bibliografia t³umaczeñ twórczoœci Stanis³awa Lema
Statystyka bibliograficzna tłumaczeń literatury polskiej na świecie dostarcza

ciekawych informacji. Przede wszystkim świadczy o tym, że polska literatura pię-
kna czytana jest w wielu językach w różnych krajach. Jedną z pozycji prezentu-
jących dzieje tłumaczeń literatury polskiej jest Literatura polska w przekładach
1981-2004 redagowana przez Danutę Bilikiewicz-Blanc, Tomasza Szubiakiewicza
i Beatę Capik przy współpracy Anny Karłowicz1 — zespół Instytutu Bibliogra-
ficznego Biblioteki Narodowej. Wyniki przytoczonych badań bibliometrycznych
mają charakter orientacyjny, ale na ich podstawie można dość precyzyjnie ustalić,
w których państwach twórczość Stanisława Lema jest wyjątkowo popularna. Licz-
ba przekładanych książek i częstotliwość wznowień jest również ilustracją poten-
cjalnej recepcji i czytelnictwa książek Lema w danym kraju. Stanisław Lem uzna-
wany jest obecnie za pisarza, który cieszy się największą popularnością wśród
wydawców i tłumaczy na całym świecie. Jego utwory przetłumaczono na 35 ję-
zyków (literatura polska przetłumaczona jest na około 79 języków świata), łącznie
wydano 612 jego książek i 37 utworów w antologiach.

Poniższe zestawienie zostało opracowane na podstawie Literatura polska
w przekładach 1981-2004 i zawiera tytuł tłumaczenia, nazwisko tłumacza, nazwę
oficyny wydawniczej, miejsce i rok wydania oraz tytuł oryginału. W niektórych
miejscach dane są niekompletne: bywa, że brakuje tytułu oryginału lub nie został
przetłumaczony tytuł antologii albo zbioru dzieł. Literatura polska w przekładach
jest oczywiście jednym z licznych opracowań i, jak każda statystyka, ulega dez-
aktualizacji, ze względu na ogrom wydań jest też niepełna2. Tłumaczenia uszere-
gowane są w kolejności alfabetycznej, oznacza to zarówno kolejność języków, jak

1 Literatura polska w przekładach 1981-2004, red. D. Bilikiewicz-Blanc,
T. Szubiakiewicz i B. Capik, przy współpracy A. Karłowicz, Warszawa 2005.

2 Być może strona internetowa www.lem.pl poświęcona twórczości Stanisła-
wa Lema jest źródłem, które można potraktować jako wciąż aktualizowane. Przy-
kładowo odnajdziemy tu informację, że twórczość Lema została przełożona już
na 41 języków.
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i tłumaczonych dzieł. Zaprezentowane zestawienie jest jedynie fragmentem: obej-
muje lata 1981-2004.*

Wioletta Hajduk-Gawron

Stanisław Lem w tłumaczeniach

ANGIELSKI

The chain of chance; transl. from the Pol. by Louis Iribarne. — San Diego:
Harcourt Brace Jovanovich, 1984 — Evanston: Northwestern Univ. Press, 2000.
(Oryg.: Katar)

The chain of chance; transl. from the Pol. — London: Mandarin, 1990. (Oryg.:
Katar)

The cosmic carnival of Stanisław Lem; an anthology of entertaining stories by
the modern master of science fiction; transl. from the Germ. by Wendayne Acker-
man; transl. from the Fr. by Joanna Kilmartin and Steve Cox; transl. from the Pol.
by Louis Iribarne, Barbara Marszal, Frank Simpson, Michael Kandel — New York:
Continuum, 1981.

The cyberiad; transl. from the Pol. — London: Mandarin, 1990. (Oryg.: Cy-
b e r i a d a )

The cyberiad: fables for the cyberrnetic age; transl. from the Pol. by Michael
Kandel; ill. by Daniel Mróz. — San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1985.
(Oryg.: Cyberiada)

Eden; transl. from the Pol. by Marc E. Heine. — San Diego: Harcourt Brace
Jovanovich, cop. 1989; London: A. Deutsch, 1990. (Oryg.: Eden)

Fiasco; transl. from the Pol. by Michael Kandel. — London: A. Deutsch, 1987
— San Diego; New York [etc]: Harcourt Brace Jovanovich, 1987, 1988 — London;
Sydney: Futura, 1989. (Oryg.: Fiasko)

Fiasco; transl. from the Pol. — Mem Martins: Europa-America, 1988. (Oryg.:
Fiasko)

The futurological congress: (from the memoirs of Ijon Tichy); transl. from the
Pol. by Michael Kandel. — San Diego; London: Harcourt Brace and Co., 1985.
(Oryg.: Kongres futurologiczny: ze wspomnień Ijona Tichego)

* W sporządzeniu zamieszczonej bibliografii tłumaczeń utworów S. Lema
wydatnie pomagali Piotr Borzyński i Artur Wieczorek.
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Highcastle: a remembrance; transl. from the Pol. by Michael Kandel. — New
York [etc]: A Helen and Kurt Wolff Book: Harcourt Brace, 1995. (Oryg.: Wysoki
Zamek)

His master's voice; transl. from the Pol. by Michael Kandel. — London:
Mandarin, 1990 — London: Secker and Warburg, 1983 — San Diego; New York
[etc]: Harcourt Brace Jovanovich, 1983, 1984 — Evanston: Northwestern Univ.
Press, 1999. (Oryg.: Głos Pana)

Hospital of the Transfiguration; transl. from the Pol. — London: A. Deutsch,
1989. (Oryg.: Szpital Przemienienia)

Hospital of the Transfiguration; transl. from the Pol. by William Brand. — San
Diego; New York [etc]: Harcourt Brace Jovanovich, cop. 1988, 1991. (Oryg.: Szpi-
tal Przemienienia)

Imaginary magnitude; transl. from the Pol. by Marc E. Heine. — San Diego;
New York: Harcourt Brace Jovanovich, cop. 1984, 1985 — London: Secker and
Warburg, 1985. (Oryg.: Wielkość urojona)

The investigation; transl. from the Pol. by Adele Milch. — San Diego: Harco-
urt Brace Jovanovich, 1986 — London: Deutch, 1992. (Oryg.: Śledztwo)

Memoirs found in a bathtub; from the Pol. transl. by Michael Kandel and
Christine Rose. — San Diego; New York [etc]: Harcourt Brace and Co., 1986.
(Oryg.: Pamiętnik znaleziony w wannie)

Memoirs of a space traveler: further reminiscence of Ijon Tichy; draw. by the
auth.; transl. from the Pol. by Joel Stern and Maria Swiecicka-Ziemianek. — San
Diego; New York; London: Harcourt Brace Jovanovich, cop. 1982 — London:
Mandarin, 1991 — Evanston: Northwestern Univ. Press, 2000. (Oryg.: Dzienni-
ki gwiazdowe)

Microworlds: writings on science fiction and fantasy; ed. by Franz Rottenste-
iner. — San Diego; New York [etc]: Harcourt Brace and Co., 1984.

Selected works

More tales of Pirx the pilot; transl. from the Pol. — London: Mandarin, 1990.
(Oryg.: Opowieści o pilocie Pirxie)

More tales of Pirx the pilot; transl. from the Pol. by Louis Iribarne with the
ass. of Magdalena Majcherczyk and by Michael Kandel. — New York; San Diego:
Harcourt Brace, 1982 — London: Secker and Warburg, cop. 1982, 1983 — San
Diego; New York [etc]: Harcourt Brace Jovanovich, 1983. (Oryg.: Opowieści
o pilocie Pirxie)
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Mortal engines; transl. by Michael Kandel. — New York: Avon Books, 1982.
Selected stories

Mortal engines; transl. from the Pol. and with an introd. by Michael Kandel.
— San Diego; New York [etc]: Harcourt Brace Jovanovich, 1992.

One human minute. — [Londyn]: Mandarin, 1991. (Oryg.: One human mi-
nute)

One human minute; transl. from the Pol. by Catherine S. Leach. — San Diego:
Harcourt Brace Jovanovich, cop. 1986.

Contains: One human minute; The upside down evolution; The world as catac-
lysm

Orig: One human minute; Weapon systems of the twenty first century or The
upside down evolution; The world as holocaust

Peace on earth; transl. from the Pol. by Elinor Ford. — New York: Harcourt
Brace Jovanovich, cop. 1992 — San Diego; New York [etc]: Harcourt Brace, 1994.
(Oryg.: Pokój na Ziemi)

A perfect vacuum; transl. from the Pol. by Michael Kandel. — London: Man-
darin, 1991 — Evanston: North-western Univ. Press, 1999. (Oryg.: Doskonała
próżnia)

Return from the stars; transl. from the Pol. by Barbara Marszal and Frank
Simpson. — London: Mandarin, 1990. (Oryg.: Powrót z gwiazd)

Solaris; The chain of chance; A perfect vacuum; transl. from the Pol. — Har-
mondsworth: Penguin, 1981, 1985. (Oryg: Solaris; Katar; Doskonała próżnia)

Solaris; transl. from the Pol. by Joanna Kilmartin and Steve Cox. — San Die-
go; New York [etc.]: Harcourt Brace Jovanovich, 1987 — London; Boston: Faber
and Faber, 1991 — London: Faber and Faber, 2003. (Oryg: Solaris)

The star diaries; transl. from the Pol. — London: Mandarin, 1990. (Oryg.:
Dzienniki gwiazdowe)

The star diaries; transl. from the Pol. by Michael Kandel; with line draw by
Lem. — San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1985. (Oryg.: Dzienniki gwiaz-
dowe)

Tales of Pirx the pilot; transl. by Louis Iribarne. Return from the stars; transl.
by Barbara Marszal and Frank Simpson. The invincible; transl. by Wendayne Ac-
kerman]. — Harmondsworth: Penguin Books, 1982. (Oryg: Opowieści o pilocie
Pirxie; Powrót z gwiazd; „Niezwyciężony”)
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Tales of Pirx the pilot; transl. from the Pol. by Louis Iribarne. — San Diego:
Harcourt Brace Jovanovich, 1990 — London: Mandarin, 1990. (Oryg.: Opowie-
ści o pilocie Pirxie)

ARABSKI

Masrah al-khayal al-ilmi; transl. Hana Abd al-Fattah. — Al-Qahirah: Al-Hay-
ah al-Misriyah al-Ammah lil-Kitab, 2000.

Transl. of the title: Teatr science fiction

Nusus min al-masrah al Bulandi: thalath ma-srahiyat tajribiyah; transl. from
the Pol. Hana' Abd al-Fattah. — Al-Qahirah: Wizarat al-Thaqafah, 1999. (Oryg.:
Powtórka)

BIAŁORUSKI

Prygody Pirksa: apavjadanni; per. z pol. Maksima Valoški. — Mińsk: Ma-
stackaja Litaratura, 1992. (Oryg.: Opowieści o pilocie Pirxie)

Selected stories from the origs: Polowanie, publ. 1965 and Opowieści o pilocie
Pirxie, publ. 1973

Saljarys: raman; per. z pol. movy Maksiima Valoški. — Mińsk: Mastackaja
Litaratura, 1994. (Oryg.: Solaris)

BUŁGARSKI

Edem: naučnofantastičen roman; prev. ot pol. Ognjan Saparev; chudož. Silva
B”čvarova. — Plovdiv: Christo G. Danov, 1981. (Oryg.: Eden)

Izbrani fantastični proizvedenija v dva toma; s”ostav. Lina Vasileva; red. Sto-
janka Polonova. [Vol.] 1: Iz Zvezdni dnevnici; Iz Spomenite na Ijon Tichi; Iz Razka-
zi za pilota Pirks; Solaris. — Sofija: Narodna Mladež Izd-vo na CK na DKMS,
1988. (Oryg.: Dzienniki gwiazdowe; Ze wspomnień Ijona Tichego; Opowie-
ści o pilocie Pirxie; Solaris)

Izbrani fantastični proizvedenija v dva toma; s”ostav. Lina Vasileva; red. Sto-
janka Polonova. [Vol.] 2: Nepobedimijat; Iz Prikazki na robotite; Iz Kiberiada; 137
sekundi; Maska; Iz Summa technologiae; Biblioteka na XXI vek. — Sofija: Narod-
na Mladeż Izdvo na CK na DKMS, 1988. (Oryg: „Niezwyciężony”; Cyberia-
da; Powtórka; Maska; Summa technologiae; Biblioteka XXI wieku)

Kiberiada: s”branni razkazi; prev. ot pol. Svetlana Petrova. T. [1]. — Sofija:
Miriam, 1998. (Oryg.: Cyberiada)
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Kongres po futurologija: iz spomenite na Ijon Tichi; prev. ot pol. Svetlana Pe-
trova. — Sofija: Argus, 1994. (Oryg: Kongres futurologiczny: ze wspomnień
Ijona Tichego; Dzienniki gwiazdowe)

Priključenijata na zvezdnija navigator Pirks; prev. Ognjan Saparev; chudož.
Dimit”r Trendafilov. — 2 izd. — Sofija: Narodna Mladež, 1981. (Oryg.: Opowie-
ści o pilocie Pirxie)

Visokijat zam”k: avtobiografija; prev. ot pol. Magdalena Atanasova; il. Pet”r
Terziev. — Sofija: Otečestvo, 1985. (Oryg.: Wysoki Zamek)

Zvezdni dnevnici: roman; prev. ot pol. Lina Vasileva. — Varna: G. Bakalov,
1984. (Oryg.: Dzienniki gwiazdowe)

CZESKI

Bajky robotů; překl. František Jungwirth, Paveleigel. — Plzeń: Laser, 2002.
(Oryg.: Bajki robotów)

Deník nalezený ve vaně; z pol. orig. přel. Pavel Weigel. — Praha: Baronet:
Knižní Klub, 1999. (Oryg.: Pamiętnik znaleziony w wannie)

Dokonalá prázdnota; Golem XIV; z pol. přel. František Jungwirth. — Praha:
Svoboda, 1983. (Oryg.: Doskonała próżnia; Golem XIV)

Fiasko; přel. a dosl. naps. Pavel Weigel. — Praha: Mladá Fronta, 1990. (Oryg.:
Fiasko)

Hvezdné deníky; přel. z pol. — Praha: Baronet: Knižní Klub, 1999. (Oryg.:
Dzienniki gwiazdowe 1)

Hvezdné deníky 2; přel. z pol. František Jungwirth a Helena Stachová. Praha:
Baronet: Knižní Klub, 2000. (Oryg.: Dzienniki gwiazdowe 2)

Kyberiáda; přel. z pol. orig. František Jungwirth a Pavel Weigel. — Praha:
Baronet, 2000. (Oryg.: Cyberiada)

Kyberiáda: bajky kybernetického veku; přel. František Jungwirth; il. Vratislav
Hlavatý. — Praha: Českoslov. Spisovatel, 1983. (Oryg.: Cyberiada)

Mír na Zemi; z pol. orig. přel. Helena Stachová; il. Zdeněk Vlach. — Praha:
Mladá Fronta, 1989. (Oryg.: Pokój na Ziemi)

Nepřemožitelný; z pol. orig. přel. Pavel Weigel. — Praha: Knižní Klub, 1994.
(Oryg.: „Niezwyciężony”)
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Pánfův hlas: [výbor povídek, her a scénárů]; vybr. Ivo Železný; z pol. přel.
František Jungwirth a Pavel Weigel. — Praha: Svoboda, 1981, 1983.

Solaris; z pol. přel. Bořivoj Křemenák a Erich Sojka. — 2. vyd. — Praha:
Knižníi Klub, 1994. (Oryg.: Solaris)

Solaris; z pol. orig. přel. Pavel Weigel. — 3. vyd. — Praha: Mladá Fronta,
2003. (Oryg.: Solaris)

Summa technologiae; přel. z pol. Pavel Weigel; il. Teodor Rotrekl. — Praha:
Magnet-Press, 1995. (Oryg.: Summa technologiae)

Tajemství čínského pokoje; vybr. a přel. z pol. Pavel Weigel. — Praha: Mladá
Fronta, 1999. (Oryg.: Tajemnica chińskiego pokoju)

DUŃSKI

Fremtidskongressen: roman; overs. fra eng. Ellen M. Pedersen. — Kobenhayn:
Tiderne Skifter, 1985. (Oryg.: Kongres futurologiczny ze wspomnień Ijona
Tichego)

Solaris; pa dansk ved Rose--Marie Tvermoes; revideret af Runa Kildegaard
Klukowska. — [Kobenhayn: Gyldendal], 2003. (Oryg.: Solaris)

ESTOŃSKI

Pasaules gals pulksten astonos vakara; no polu valodas tulk. Rita Luginska.
— Riga: Liesma, 1989.

Selected stories from the origs: Dzienniki gwiazdowe; Bajki robotów

Solaris; Eeden; poola ke-elest tlk. Aarne Puu; ill. Andres Tali — Tallinn: Eesti
Raamat, 1989. (Oryg.: Solaris; Eden)

FIŃSKI

Eeden; suom. Kirsti Siraste. Helsinki: Kirjayhtymä, 1984. (Oryg.: Eden)

Isännän ääni; suom. Matti Kannosto. — Helsinki: Kirjayhtymä, 1985. (Oryg.:
Głos Pana)

Kuoleman planeetta; suom. Ilmari Raitakari. — 2 ed. — Helsinki: Kansalkult-
tuuri, 1984. (Oryg.: Astronauci)
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Kyberiada; suom. Matti Kannosto. — 2. ed. — Helsinki: Kirjayhtymä, 1986.
(Oryg.: Cyberiada)

Kyberias; suom. Matti Kannosto. — Helsinki: Kirjayhtymä, 1982. (Oryg.:
Cyberiada)

Nuha; suom. Ritta Koivisto ja Kirsti Siraste. — Helsinki: Kirjayhtymä, 1981.
(Oryg.: Katar)

Rauha maassa; suom. Kirsti Siraste. — Helsinki: Kirjayhtymä, 1989. (Oryg.:
Pokój na Ziemi)

Salainen planeetta; transl. from the Pol. Esko Salervo. — Helsinki: Yleisradio,
1983.

Solaris; ransk. laitoksesta suom. Matti Kannosto. — 2. painos [i. e. 3]. —
Helsinki: Kirjayhtymä, 1981. (Oryg.: Solaris)

Tähipäiväkirjat; suom. Päivi Paloposki, Kirsti Siraste. — Helsinki: Kirjayh-
tymä, 1983. (Oryg.: Dzienniki gwiazdowe)

FRANCUSKI

Bibliotheque du XXIe siecle: nouvelles fantastiques; trad. du pol. par Domini-
que Sila. — Paris: Éd. du Seuil, 1989. (Oryg.: Biblioteka XXI wieku)

Le bréviaire des robots; trad. du pol. par Halina Sadowska; ill. de Philippe
Druillet. — [Paris]: Gallimard, 1986.

Selected stories from the Oryg.: Dzienniki gwiazdowe

Le congres de futurologie; trad. du pol. par Dominique Sila avec la collab. de
Anna Labedzka. — [Paris]: J'ai Lu, 1984, 1995 — Paris: Presses Pocket, 1990.
(Oryg.: Kongres futurologiczny: ze wspomnień Ijona Tichego)

Contes inoxydables: nouvelles; trad. du pol. par Dominique Sila. — Paris:
Denoël, 1981, 1989. (Oryg.: Bajki robotów)

La Cybériade: nouvelles; trad. du pol. par Dominiqe Sila- [Paris]: Denoël, 1985.
(Oryg.: Cyberiada)

Fiasco; trad. du pol. par Roger Lanquetin. — Paris: Calmann-Levy, cop. 1988.
(Oryg.: Fiasko)

Le masque: nouvelles; trad. du pol. par Laurence Dyevre. — Paris: Calmann-
Levy, 1983 — Paris: Presses Pocket, 1988. (Oryg.: Maska)
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Mémoires d'Ijon Tichy; trad. du pol. par Dominique Sila — [Paris]: Calmann-
Lévy, 1989 — Paris: Presses Pocket, 1990 — Paris: Éd. J'ai Lu, 1996. (Oryg.:
Ratujmy kosmos: list otwarty Ijona Tichego)

Mémoires trouvés dans une baignoire; trad. du pol. — Paris: Presses Pocket,
1986. (Oryg.: Pamiętnik znaleziony w wannie)

Nouvelles aventures d'Ijon Tichy; trad. du pol. par Laurence Dyevre. — [Pa-
ris]: Calmann-Levy, 1986. (Oryg.: Pokój na Ziemi)

Provocation suivi de Réflexions sur ma vie; trad. du pol. et de 1'allem. par
Dominique Sila. — Paris: Éd. du Seuil, cop. 1989. (Oryg.: Prowokacja; Mein
Leben)

Retour des étoiles: roman; trad. du pol. par Michel de Wieyska. Paris: Denoël,
1994. (Oryg.: Powrót z gwiazd)

La rhume; trad. du pol. par Dominique Sila. — [Paris]: Calmann-Lévy, 1987.
(Oryg.: Katar)

Solaris; roman trad. du pol. par Jean-Michel Jasienko. — Paris: Denoël, 1994,
1999 — Paris: Gallimard, 2002. (Oryg.: Solaris)

GRECKI

Ī ánazī'tīsī mythistórīma; met. Grīgórīs Papadogiánnīs. — Athī'na: Grafī', 1982
— Athīna: Kastaniōtīs, 1990. (Oryg.: Śledztwo)

Cheirógrafa pou vréthīkan se mia mpaniera; met. apo ta pol. Márkos Liámos.
— Athī'na: Grafī', 1983 — Athī'na: Kastaniōtīs, 1990. (Oryg.: Pamiętnik znale-
ziony w wannie)

Kyberiáda; met. apo ta pol. Rozíta Sókou. — Athī'na: Káktos, 1987. (Oryg.:
Cyberiada)

HEBRAJSKI

Solaris; przekł. z pol. Aharon Hauftman. — Jerusalem: Keter, 2002. (Oryg.:
Solaris)

Tayas he-hălāl Pîrqesî; tîrgûm mi-pôlānît 'Ûrî'Ôrlēb. — Yerûšālayim; Tēl'Ābîb:
Šôqen, 1982. (Oryg.: Opowieści o pilocie Pirxie)
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HISZPAŃSKI

Cibériada; trad. del pol. Jadwiga Maurizio. — Barcelona: Bruguera, 1983, 1986,
1988 — Madrid: Alianza, 1988 — Barcelona: Circulo de Lec-tores, 2004. (Oryg.:
Cyberiada)

Congreso de futurología; trad. del pol. Ortiz Melitón Bustamante. — Barcelo-
na: Bruguera, 1981, 1986 — Madrid: Alianza, 1989. (Oryg.: Kongres futurolo-
giczny: ze wspomnień Ijona Tichego)

Diarios de las estrellas; trad. del pol. Jadwiga Maurizio. — Barcelona: Edha-
sa, 1988, 2003  — Barcelona: Bruguera, 1983, 1985 — Barcelona: Suma de Letras,
2000. (Oryg.: Dzienniki gwiazdowe)

Edén; trad. Luis Pastor Puebla. — Madrid: Alianza, cop. 1991. (Oryg.: Eden)

Fábulas de robots; trad. del pol. Jadwiga Maurizio; ii. de Isidre Monés. —
Barcelona: Bruguera, 1981, 1982. (Oryg.: Bajki robotów)

Fiasco; versión esp. Maribel de Juan, — Madrid: Alianza, D. L., 1991. (Oryg.:
Fiasko)

La fiebre del heno; trad. del pol. de Pilar Giralt y Jadwiga Maurizio. — 2 ed.
— Barcelona: Bruguera, 1983 — Madrid: Suma de Letras, 2002. (Oryg.: Katar)

El invencible; trad. del pol. de M. Home y F. A. — Barcelona: Minotauro,
1986, 2002. (Oryg.: „Niezwyciężony”)

El invencible; trad. del pol. Anna Strzelczyk. — La Habana: Ed. Arte y Litera-
tura, 1988. (Oryg.: „Niezwyciężony”)

La investigación; trad. del pol. de Jadwiga Maurizio. — 3a ed. — Barcelona:
Bruguera, 1986 — Barcelona: Suma de Letras, 2000. (Oryg.: Śledztwo)

Memorias encontradas en una banera; trad. del pol. Jadwiga Maurizio. —
Barcelona: Bruguera, 1983 — Barcelona: Edhasa, 1987. (Oryg.: Pamiętnik zna-
leziony w wannie)

Regreso a entia; trad. del alem. por Ana Tortajada. — Barcelona: Edhasa, 1990.
(Oryg.: Wizja lokalna)

Relatos del piloto Pirx; trad. Laura Krauz. — Madrid: Alianza Ed., D. L., 1991.
(Oryg.: Opowieści o pilocie Pirxie)
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Retorno de las estrellas; trad. del pol. Jadwiga Maurizio, Pilar Giralt Gorina.
— Barcelona: Bruguera, 1983, 1986 — Madrid: Alianza Ed., 1993. (Oryg.: Po-
wrót z gwiazd)

Solaris; trad. del pol. d'Agata Siewierska. — Alella: Pleniluni, 1988. (Oryg.:
Solaris)

Solaris; trad. del pol. Matilde Horne y Francisco Abelenda. — Barcelona: Círculo
de Lectores, 2003 — Barcelona: Minotauro, 1985, 1985 (print 1988), 1988, 2001,
2003, 2003 (2 ed.). (Oryg.: Solaris)

Solaris — Buenos Aires minotauro, 1984. (Oryg.: Solaris)

Vacio perfecto; trad. del ingl. Jadwiga Maurizio. — Barcelona: Bruguera, 1981,
1988. (Oryg.: Doskonała próżnia)

Valor imaginario. — Buenos Aires: Bruguera, 1984. (Oryg.: Wielkość urojo-
na)

Un valor imaginario; trad. del pol. Jadwiga Maurizio. — Barcelona: Bruguera,
1983. (Oryg.: Wielkość urojona)

Voz de su amo; trad. del pol. Rubén Masera. — Barcelona: Edhasa, 1989.
(Oryg.: Głos Pana)

HOLENDERSKI

Het kongres; vert. door Lisetta Stembor. — Utrecht: Veen, 1982. (Oryg.:
Kongres futurologiczny: ze wspomnień Ijona Tichego)

Solaris; vert. van Pools door C. C. W. Bakker-Offers. — 2-de dr. — Utrecht;
Antwerpen: Het Spectrum, 1984. (Oryg.: Solaris)

JAPOŃSKI

Eden; Kohara Masatoshi yaku. — Tokyo: Hayakawa Shobo, 1987. (Oryg.:
Eden)

Hoshi-kara-no kikan; (Oryg.: Głos Pana)

Yoshigami Shozo yaku. — [4 ed.]. — Tokyo: Hayakawa-Shobo, 1981. (Oryg.:
Powrót z gwiazd)
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Kanzenna shinku; Numano Mitsuyoshi, Kudo Yukio, Hasemi Kazuo yaku. —
Tokyo: Kokusho Kankokai, 1989, 1990. (Oryg.: Doskonała próżnia)

Kinsei oto nashi; Numano Mitsuyoshi yaku. — Tokyo: Hayakawa-Shobo, 1981.
(Oryg.: Astronauci)

Kyosu; Hasemi Kazuo, Numano Mitsuyoshi, Nishi Masahiko yaku. — To-
kyo: Kokusho Kankokai, 1998. (Oryg.: Wielkość urojona; Golem XIV)

Remu-no uchu-katarogu; F. Rottenshutaina hen; Yoshigami Shozo, Fukami Dan,
Numano Mitsuyoshi, Murate Yoshiharu yaku. Tokyo: Yamato Shobo, 1981.

(Wybór opowiadań)

Robotto monogatari; Fu-kami Dan yaku. — Tokyo: Hayakawa Shobo, 1982.
(Oryg.: Bajki robotów)

Sorarisu; Numano Mitsuy-oshi yaku. — Tokyo: Kokusho Kankokai, 2004.
(Oryg.: Solaris)

Taihei Yon-no gemba kensho; Fukami Dan yaku. — Tokyo: Hayakawa-Shobo,
1983. (Oryg.: Wizja lokalna)

Taihei Yon-no kaisoki; Fukami Dan yaku. — Tokyo: Hayakawa Shobo, 1981.
(Oryg.: Dzienniki gwiazdowe)

Taihei Yon-no mirai-gaku kaigi; Fukami Dan yaku. — Tokyo: Shueisha, 1984.
(Oryg.: Kongres futurologiczny: ze wspomnień Ijona Tichego)

Ten-no koe; Fukami Dan yaku. — Tokyo: Sanrio, 1982.  (Oryg.: Głos Pana)

Yokuso-de hakken sareta shuki; Murate Yoshiharu yaku. — Tokyo: Sanrio,
1983. (Oryg.: Pamiętnik znaleziony w wannie)

KOREAŃSKI

Solaris; yeok. — Seoul: Tosoch'ulp'ansa, 1992. (Oryg.: Solaris)

Sollaris; yeok Saem Kihoek. — Seoul: Ch'ongdamsa, 1992. (Oryg.: Solaris)

LITEWSKI

Futurologu kongresas: mokslinis fantastinis romanas ir apsakymai; iš lenku
kalbos verte Vida Brazauskiene. — Kaunas: Eridanas, 1995.
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Contains: Žvaigždžiu dienoraščiai; Futurologu kongresas; Profesorius A. Don-
da (Oryg.: Dzienniki gwiazdowe; Kongres futurologiczny: ze wspomnień Ijo-
na Tichego; Profesor A. Dońda)

Setauro medžiokle: mokslinis fantastinis romanas ir apysaka; iš lenku kalbos
verte K. Skudavičius, Ž. Samenaite. — Kaunas: Eridanas, 1994.

Contains: Setauro medžiokle / [verte Zivile Samenaite]; Nenugalimasis / [verte
K. Skuda-vićius]. (Oryg.: Polowanie; „Niezwyciężony”)

ŁOTEWSKI

Summa technologiae; no polu valodas tulk. Juris Biržvalks. — Riga: Zinatne,
1987. (Oryg.: Summa technologiae)

MACEDOŃSKI

Solaris: roman; prev. od pol. Grigori Popovski; il. Žarko Tunik. — Skopje:
Detska Radost, 1989.

MOŁDAWSKI

Solaris; Žurnale astrale; trad. de Ion Myneskurte; prezentare grafike M. Brunja.
— Kišineu: Literatura Artistike, 1981. (Oryg.: Solaris; Dzienniki gwiazdowe)

NIEMIECKI

Das absolute Vakuum; aus dem Poln. von Hubert Schumann. — Berlin: Buchc-
lub 65, 1984 — Berlin: Volk und Welt, 1984. (Oryg.: Doskonała próżnia)

Also sprach Golem; aus dem Pol. von Friedrich Griese. — Frankfurt am Main:
Insel, 1984 — Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986, 1987, 1990, 1998. (Oryg.:
Golem XIV)

Altruizm und andere kybernetische Beglückungen; mit Zeichn. von Daniel Mróz;
aus dem Pol übers. von Jens Reuter. — 2. Aufl. — [Frankfurt am Main]: Suhr-
kamp, 1987. (Oryg.: Cyberiada)

Die Astronauten; aus dem Pol. von Rudolf Pabel. — Frankfurt am Main: Suhr-
kamp, 1983, 1985, 1988, 1996, 1997. (Oryg.: Astronauci)

Auf der Kosmo-Trasse: aus den Sternta-gebüchern und Erinnerungen des Ijon
Tichy; aus dem Pol. von Caesar Rymarowicz. — Stuttgart; Hamburg; München:
Dt. Bücherbund, 1983. (Oryg.: Dzienniki gwiazdowe)
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Dialoge; Dt. aus dem Pol. von Jens Reuter. — Frankfurt am Main: Insel, 1981.
(Oryg.: Dialogi)

Der Drache. Die Auserwählten / Rainer Erler. Guten Tag, 1984. / Gert Heiden-
reich; [Zeichn. Gesine von Loesch]. — Frankfurt am Main: Eichborn, 1984. (Oryg.:
Pożytek ze smoka)

Eden: Roman; Die Maske: Erzählung; aus dem Pol. von Caesar Rymarowicz
und Hubert Schumann. — Berlin: Volk und Welt, 1982, 1986. (Oryg.: Eden; Maska)

Eden: Roman einer ausserirdischen Zivilisation; aus dem Poln. Dt. von Caesar
Rymarowicz. — Berlin [West]; Darmstadt [etc]: Dt. Buch-Gemeinschaft; Güter-
sloh: Bertelsmann Club; Stuttgart: Europäische Bildungsgemeinschaft; Wien: Buch-
gemeinschaft Donauland; Zug: Buch- und Schallplattenfreunde, 1984, 1985 —
Frankfurt am Main: Insel, 1983 — München: Dt. Taschenbuch-Verl., 1982, 1983
(2 wyd.), 1985, 1987, 1989, 1991, 1995, 1999 — München Nymphenburger, 1997.
(Oryg.: Eden)

Eine Minute der Menschheit: eine Momentaufnahme; aus dem Poi. von Edda
Werfel. — Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1983, 1985, 1990. (Oryg.: One hu-
man minute)

Die Entdeckung der Virtualität; mit einem Essay von Bernd Flessner. — Frank-
furt am Main: Suhrkamp, 1996.

Essays; Dt. aus dem Pol. von Friedrich Griese, S. Lem, Klaus Staemmler. -
Frankfurt am Main: Insel, 1981.

Essays; aus dem Pol. von Frie-drich Griese. Bd. 1: Sade und die Spieltheorie.
-Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986.

Contains: Tzvetan Todorovs Theorie des Phan-tastischen / Dt. Fassung von
S. Lem; Über In-konsequenzen in der Literatur; Bekenntnisse eines Antisemioten;
Sade und die Spieltheorie; Nachw. zu Stefan Grabiński "Das Abstellgleis" / übers.
von Klaus Staemmler; Nachw. zu Philip K. Dick "Ubik" / Dt. Fassung von S. Lem;
Nachw. zu H. G. Wells "Der Krieg der Welten"; Lolita oder Stawrogin und Beatri-
ce; Vorw. zu A. Słonimski "Zeittorpedo"

Oryg.: Tzetana Todorova fantastyczna teoria literatury; O niekonsekwen-
cji w literaturze; Wyznania antysemioty; Markiz w grafie; Posłowie do
"Niesamowitych opowieści" S. Grabińskiego; Posłowie do "Ubika" P. Dic-
ka; Posłowie do "Wojny światów" H. G. Wellsa; Lolita czyli Stawrogin i Be-
atrycze; Przedmowa do "Torpedy czasu" A. Slonimskiego
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Die Falle des Gargancjan: phantastische Erzählungen; aus dem Poln. von
Roswitha Matwin-Buschmann et al. — Leipzig: Dt. Zentralbücherei für Blinde,
1991. (Oryg.: Pułapka Gargancjana)

Die Falle des Gargancjan: phantastische Erzählungen; aus dem Pol. übers. von
Roswitha Buschmann und Caesar Rymarowicz. — Leipzig: Reclam, 1982, 1984,
1986. (Oryg.: Pułapka Gargancjana)

Fiasko; aus dem Pol. von Hubert Schumann. — Frankfurt am Main: Suhrkamp,
2000. (Oryg.: Fiasko)

Das Fiasko: Roman; aus dem Pol. von Hubert Schumann. — Berlin: Buchclub
65, 1987 — Berlin: Volk und Welt, 1980, 1987  — Frankfurt am Main: S. Fischer,
1986 — Frankfurt am Main: Fischer-Taschenbuch-Verl, 1989, 1992, 1993, 1995
— Frankfurt am Main; Leipzig: Insel, 1991. (Oryg.: Fiasko)

Der Flop; aus dem Pol. von Hubert Schumann. — Berlin: Volk und Welt, 1986,
1988, 1989. (Oryg.: Pokój na Ziemi)

Frieden auf Erden; Dt. aus dem Pol. von Hubert Schumann. — 2. Aufl. —
Frankfurt am Main: Insel, 1986, 1987 — Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1988,
1989, 1990, 1995, 1997. (Oryg.: Pokój na Ziemi)

Der futurologische Kongress: aus dem Erinnerungen des Ijon Tichy; Dt. von
Roswitha Matwin-Buschmann. — Berlin: Buchclub 65, 1986 — Berlin: Volk und
Welt, 1986. (Oryg.: Kongres futurologiczny: ze wspomnień Ijona Tichego)

Der futurologische Kongress: aus Ijon Tichys Erinnerungen; aus dem Pol. von
I. Zimmermann-Göllheim, — Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1983, 1984, 1986,
1988, 1990 (2 wyd.), 1994, 1996. (Oryg.: Kongres futurologiczny: ze wspo-
mnień Ijona Tichego)

Gast im Weltraum: Roman; aus dem Pol. von Rudolf Pabel. — Berlin: Volk
und Welt, 1982 (2 wyd.). (Oryg.: Obłok Magellana)

Die Geschichte von den drei geschichtenerzählenden Maschinen des Königs
Genius; aus dem Pol übers. von Jens Reuter. — Frankfurt (Main): Suhrkamp, 1985.

Das hohe Schloss; Dt. von Caesar Rymarowicz. — Frankfurt am Main. Suhr-
kamp, 1990. (Oryg.: Wysoki Zamek)

Das Hospital der Verklärung; aus dem Pol. von Caesar Rymarowicz. — Frank-
furt am Main: Suhrkamp-Taschenbuch-Verl., 1982 — Frankfurt am Main: Suhr-
kamp, 1984, 1998. (Oryg.: Szpital przemienienia)
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Imaginäre Grösse; aus dem Pol. von Caesar Rymarowicz und Jens Reuter. —
[Frankfurt am Main]: Suhrkamp-Taschenbuch, 1981 — Frankfurt am Main: Suhr-
kampf, 1996. (Oryg.: Wielkość urojona)

Irrläufer: Erzählungen; mit einem Vorw. von S. Lem; aus dem Poln. von Hanna
Rottensteiner. — Frankfurt am Main: Insel-Verl., 1989 — Frankfurt am Main:
Suhrkamp, 1992.

Contains: Der Garten der Dunkelheit; Der Fremdling; Exodus; Unser Mann in
Hiroshima; D-Day; Atomstadt; Plan Anti-V. (Oryg.: Ogród Ciemności; Obcy;
Exodus; Człowiek z Hiroshimy; D-Day; Miasto atomowe; Plan Anti-V)

Die Jagd: neue Geschichten des Piloten Pirx; aus dem Pol. von Roswitha Bu-
schmann, Kurt Kelm, Barbara Sparing. — Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1982,
1983, 1985, 1988, 1995, 1996, 1999.

Contains: Die Patrouille; Die Jagd; Der Unfall; Pirx erzählt; Die Verhandlung;
Ananke (Oryg.: Patrol; Polowanie; Wypadek; Opowiadanie Pirxa; Rozprawa;
Ananke)

Das Katastrophenprinzip: die kreative Zerstörung im Weltall; aus dem Pol. von
Friedrich Griese. — Frankfurt am Main: Suhrkamp-Taschenbuch-Verl., 1983 —
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1985, 1990, 1996. (Oryg.: The world as holo-
caust)

Kyberiade; aus dem Poln. von Jens Reuter, Caesar Rymarowicz, Karl Dede-
cius und Klaus Staemmler; mit Zeichn. von Daniel Mróz. Tl. 1: Wie die Welt noch
einmal davonkam. — Frankfurt am Main: Suhrkamp-Taschenbuch, 1985. (Oryg.:
Cyberiada)

Kyberiade; aus dem Poln. von Jens Reuter, Caesar Rymarowicz, Karl Dede-
cius und Klaus Staemmler; mit Zeichn. von Daniel Mróz. Tl. 2: Altruizin und an-
dere kybernetische Beglückungen. — Frankfurt am Main: Suhrkamp-Taschenbuch,
1985. (Oryg.: Cyberiada)

Kyberiade: Fabeln zum kybernetischen Zeitalter; mit Zeichn. von Daniel Mróz;
aus dem Pol. von Jens Reuter [et al.]. — Frankfurt am Main: Insel, 1983, 1992.
(Oryg.: Cyberiada)

Lokaltermin: Roman; aus dem Poln. von Hubert Schumann. — Berlin: Volk
und Welt, 1985, 1986 — Frankfurt am Main: Insel, 1985 — Frankfurt am Main:
Suhrkamp, 1987, 1988, 1995, 1999. (Oryg.: Wizja lokalna)

Mamosch Eigensohn oder die Geschichte, wie der grosse Konstrukteur Trurl
mit Hilfe eines gewöhnlichen Krugs eine lokale Fluktuation hervorrief und was dabei
herauskam; mit 2 Kupferstichen von Jürgen Czaschka; aus dem Pol. von Jens Reuter.
— München: Melusinen-Verl., 1990. Based on the pt. of an (Oryg.: Cyberiada)
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Die Megabit-Bombe: Essays zum Hyperspace; übers. aus dem Pol. von Ry-
szard Krolicki und Johanna Chwat. — Hannover: Heise, 2003. ( Oryg.: Bomba
megabitowa)

Mehr phantastische Erzählungen; hrsg. von Franz Rottensteiner. — Frankfurt
am Main: Suhrkamp, 1981, 1989, 1994.

Memoiren gefunden in der Badewanne; aus dem Pol. von Walter Tiel. -Frank-
furt am Main [etc]: Büchergilde Gutenberg, 1984 — Frankfurt am Main: Suhr-
kamp, 1982, 1983, 1986, 1990. (Oryg.: Pamiętnik znaleziony w wannie)

Memoiren gefunden in der Badewanne mit einer Einl. des Autors; aus dem Poln.
von Klaus Staemmler. — [8. Aufl.]. — Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1994.
(Oryg.: Pamiętnik znaleziony w wannie)

Memoiren gefunden in der Badewanne; Der Schnupfen 2 Drehbücher; [scen.]
von Jan Józef Szczepański; aus dem Pol. von Jens Reuter. — Frankfurt am Main:
Suhrkamp, 1989. (Oryg.: Pamiętnik znaleziony w wannie; Katar)

Der Mensch vom Mars: Roman; mit einem Nachw. von S. Lem; aus dem Poln.
von Hanna Rottensteiner. — Frankfurt am Main: Insel-Verl., 1989 — Frankfurt
am Main: Suhrkamp, 1992, 1993. (Oryg.: Człowiek z Marsa)

Mondnacht: Hör- und Fernsehspiele; aus dem Poln. übers. von Klaus Staemm-
ler et al. — Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1985, 1994. (Oryg.: Noc księżycowa)

Nacht und Schimmel: Erzählungen; aus dem Pol. von I. Zimmermann-Göllhe-
im. — Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1983, 1986, 1989.

Contains: Nacht und Schimmel; Der Freund; Tagebuch; Die Lymphatersche
Formel; Die neue Kosmogonie; Die Invasion; Der Hammer; Die Wahrheit; Zwei
junge Männer; Gibt es Sie, Mister Johns?

Oryg.: Ciemność i pleśń; Przyjaciel; Pamiętnik; Formuła Lymphatera;
Nowa Kosmogonia [from the coli.: Doskonała próżnia]; Inwazja z Aldebara-
na; Młot; Prawda; Dwoje młodych ludzi; Czy Pan istnieje, Mr. Johns?

Phantastik und Futurologie; übers. aus dem Pol. von Beate Sorger und Wiktor
Szacki; Red. und Beratung Franz Rottensteiner. Vol. 1. — Frankfurt am Main:
Suhrkamp, 1984. (Oryg.: Fantastyka i futurologia)

Phantastik und Futurologie; übers. aus dem Pol. von Edda Werfel; Red. und
Beratung Franz Rottensteiner. Vol. 2. — Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1984.
(Oryg.: Fantastyka i futurologia)
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Die phantastischen Erzählungen; hrsg. von Werner Berthel. — Frankfurt am
Main: Suhrkamp, 1988 (2 wyd.), 1990.

Philosophie des Zufalls: zu einer empirischen Theorie der Literatur; aus dem
Pol. von Friedrich Griese; mit einem Nachw. von Herbert Hörz. Bd. 1. — Berlin:
Volk und Welt, 1988. (Oryg.: Filozofia przypadku: literatura w świetle empi-
rii)

Philosophie des Zufalls: zu einer empirischen Theorie der Literatur; aus dem
Poln. von Friedrich Griese. Bd 1. — Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1989. (Oryg.:
Filozofia przypadku: literatura w świetle empirii)

Pilot Pirx: Erzählungen; aus dem Poi. von Roswitha Buschmann. — Frankfurt
am Main: Suhrkamp, 2003. (Oryg.: Opowieści o pilocie Pirxie)

Der Planet des Todes: Roman; aus dem Poi. von Rudolf Pabel. — Berlin: Volk
und Welt, 1982, 1990. (Oryg.: Astronauci)

Provokation: Besprechung eines ungelesenen Buches; aus dem Pol. übertr. von
Jens Reuter. — Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981. (Oryg.: Prowokacja)

Provokation: Essay; aus dem Poln. von Henryk Bereska. — Berlin: Volk und
Welt, 1985. (Oryg.: Prowokacja)

Provokationen; aus dem Pol. von Friedrich Griese [et al.]. — Frankfurt am
Main: Insel, 1988 — Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1990. (Oryg.: Prowokacja)

Die Ratte im Labyrinth; ausgew. von Franz Rottensteiner; Übers. aus dem Pol.
— Frankfurt am Main: Suhrkamp-Taschenbuch-Verl., 1982 — Frankfurt am Main:
Suhrkamp, 1983 (2 wyd.), 1987, 1994. (Oryg.: Szczur w labiryncie)

Riskante Konzepte: Essays; aus dem Poln. von Andreas Lawaty. — Frankfurt
am Main; Leipzig: Insel-Verl., 2001. (Oryg.: Okamgnienie)

Robotermärchen; aus dem Poln. übers. von I. Zimmermann-Göllheim; hrsg. von
Franz Rottensteiner; mit 111. von Daniel Mróz. — Frankfurt am Main; Leipzig:
Insel, 1991 — Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1982, 1983, 1984, 1986, 1988, 1991,
1993, 1995, 1996, 1997. (Oryg.: Bajki robotów)

Rückkehr von den Sternen: Roman; aus dem Poln. von Maria Kurecka. —
Frankfurt am Main: Insel-Verl., 1984 — München: Ullstein-Taschenbuchverl., 2002.
(Oryg.: Powrót z gwiazd)

Der Schnupfen: Kriminalroman; übers. von Klaus Staemmler. — Frankfurt am
Main: Suhrkamp, 1983, 1985, 1987, 1989, 1993. (Oryg.: Katar)
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Der Schnupfen: Roman; Test: Erzählungen; aus dem Pol. von Roswitha Bu-
schman, Caesar Rymarowicz; die Ausw. besorgte Jutta Janke. — Berlin: Volk und
Welt, 1982, 1986. (Oryg.: Katar; Test)

Science-fiction: ein hoffnungsloser Fall mit Ausnahmen; aus dem Pol. von Frie-
drich Griese. — Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1987.

Essays concern among others Pol. auths: Jerzy Żuławski, Antoni Słonimski,
Szymon Kobyliński, Władysław Bartoszewski, Jan Józef Szczepański.

Solaris; aus dem Pol. von Kurt Kelm. — Berlin: Volk und Welt, 1983, 1985,
1986 (2 wyd.), 1990. (Oryg.: Solaris)

Solaris; Dt. von Irmtraud Zimmermann-Göllheim. — München: Dt. Taschen-
buch-Verl., 1983 — Rheda-Wiedenbrück: Bertelsmann-Club; Wien: Buchgemein-
schaft Donauland [etc], 1997 — Düsseldorf: Claassen, 1981 — Berlin; Darmstadt;
Wien: Dt. Buchgemeinschaft; Gütersloh: Bertelsmann Club; Stuttgart: Europäische
Bildungsgemeinschaft; Wien: Buchgemeinschaft Donauland; Zug: Buch- und Schal-
lplattenfreunde, 1982 — Hildesheim: Claassen, 1997 — Klagenfurt: Kaiser, 1984
— Frankfurt am Main: Insel-Verl., 1984 — München: Dt. Taschenbuch-Verl., 1984
(2 wyd.), 1986, 1987, 1988, 1990, 1992, 1994, 1995, 1996 — Neuausg. —
München: W. Heyne, 2002 — [Rheda-Wiedenbrück; Gütersloh]: RM-Buch-und-
Medien-Vertrieb [etc], 2003. (Oryg.: Solaris)

Sterntagebücher; aus dem Pol. von Caesar Rymarowicz, Hubert Schumann. —
Berlin: Volk und Welt, 1982, 1990 — Frankfurt am Main: Insel-Verl., 1988. (Oryg.:
Dzienniki gwiazdowe)

Sterntagebücher; mit Zeichn. des Autors; aus dem Pol. von Caesar Rymaro-
wicz. — Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981, 1983, 1984, 1986, 1990 (3 wyd.),
1993, 1996, 2003. (Oryg.: Dzienniki gwiazdowe)

Die Stimme des Herrn: Roman; aus dem Pol. von Roswitha Buschmann. —
Berlin: Volk und Welt, 1981, 1982, 1983 (2 wyd.), 1985 — Frankfurt am Main:
Insel-Verl., 1981 — Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1983, 1984, 1995. (Oryg.:
Głos Pana)

Summa technologiae; mit einem Vorw. des Aut. zur dt. Ausg.; aus dem Pol.
übers. von Friedrich Griese. — Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981, 1986. (Oryg.:
Summa technologiae)

Technologie und Ethik: ein Lesebuch; hrsg. von Jerzy Jarzębski; aus dem Pol.
übers. von Friedrich Griese et al. — Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1990. Selected
essays (Oryg.: Doskonała próżnia; Dzienniki gwiazdowe; Wizja lokalna;
Bajki robotów; Cyberiada; Maska; Etyka technologii i technologia etyki:
model kultury)
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Die Technologiefalle: Essays; aus dem Poln. von Albrecht Lempp; das Kapitel
"Brain chips" übers. Friedrich Griese. — Frankfurt am Main; Leipzig: Insel-Verl.,
2001. (Oryg.: Tajemnica chińskiego pokoju)

Terminus und andere Geschichten des Piloten Pirx; aus dem Poln. übers. von
Caesar Rymarowicz. — Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981, 1986, 1989, 1994.
(Oryg.: Opowieści o pilocie Pirxie)

Transfer; Dt. aus dem Pol. von Maria Kurecka. — München: Dt. Taschen-
buch-Verl., 1983 — Berlin; Darmstadt; Wien: Buchgemeinschaft Donauland; Zug:
Buch-und Schallplattenfreunde, 1983 — Düsseldorf: Claassen, 1981 — München:
Dt. Taschenbuch Verl., 1984, 1986, 1987, 1989, 1991, 1995. (Oryg.: Powrót
z gwiazd)

Der Unbesiegbare: Roman Erzahlungen; Roman aus dem Pol. von Roswitha
Dietrich, die Erzählungen des Bandes "Die Jagd" übers. Roswitha Buschmann, Kurt
Kelm, Barbara Antkowiak; die Ausw. besorgte Jutta Janke. — 2. Aufl. — Berlin:
Volk und Welt, 1982, 1990

Contains: Der Unbesiegbare; Die Jagd: Erzählungen (Die Patrouille; Die Jagd;
Der Unfall; Pirx erzahlt; Die Verhandlung; Ananke) (Oryg.: „Niezwyciężony”;
Polowanie (Patrol; Polowanie; Wypadek; Opowiadanie Pirxa; Rozprawa;
Ananke)

Der Unbesiegbare: utopischer Roman; aus dem Pol. von Roswitha Dietrich.
— Berlin [etc]: Dt. Buch-Gemeinschaft; Gütersloh: Bertelsmann Club; Kornwe-
stheim: Europäische Bildungsgemeinschaft; Wien: Buchgemeinschaft Donauland;
Zug: Buch- und Schallplattenfreunde, 1986 — Frankfurt am Main: Fischer-Taschen-
buch-Verl., 1982, 1984, 1987, 1990, 1992 — Frankfurt am Main: S. Fischer, 1981,
1985 — Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1995, 1996, 1998. (Oryg.: „Niezwycię-
żony”)

Die Untersuchung: Kriminalroman; aus dem Pol. von Jens Reuter und Hans
Juergen Mayer. — Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1983, 1985, 1987, 1992. (Oryg.:
Śledztwo)

Die vollkommene Leere; autoris. Übers. aus dem Pol. von Klaus Staemmler;
"Die neue Kosmogonie" übers. I. Zimmermann-Göllheim]. — Frankfurt am Main:
Insel, 1985 — Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981, 1986, 1990, 1996. (Oryg.:
Doskonała próżnia)

Vom Nutzen des Drachen: Erzählungen; aus dem Pol. von Hubert Schumann
und Hanna Rottensteiner. — Frankfurt am Main: Insel, 1990 — [Frankfurt am
Main]: Suhrkamp, 1993, 1995.

Contains: Die Wiederholung; Ziffranios Erziehung; Vom Nutzen des Drachen
(Oryg.: Powtórka; Edukacja Cyfrania; Pożytek ze smoka)
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Waffensysteme des 21. Jahrhunderts: oder The upside down evolution "die
verkehrte Evolution"; aus dem Pol. von Edda Werfel. — Frankfurt am Main: Suhr-
kamp-Taschenbuch-Verl, 1983 — Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986. (Oryg.:
Weapon systems of the twenty first century or The upside down evolution)

Der weisse Tod: gesamelte Robotermärchen; aus dem Pol. von Karl Dedecius
[et al.]. — Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2003. (Oryg.: Bajki robotów; Cybe-
riada)

Wie die Welt noch einmal davonkam: der Kyberiade erster Teil; mit Zeichn.
von Daniel Mróz; übers. aus dem Pol. von Jens Reuter et al. — [3. Aufl.]. —
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1989, 1998. (Oryg.: Cyberiada)

NORWESKI

Kyberiaden; overs. fra eng. af Arne Moen. — Oslo: Gyldendal, 1981. (Oryg.:
Cyberiada)

PERSKI

Šekast dar Kuiintâ; transl. Peymân Esmâ'iliân Kâmene. — Tehrân: Javâneye
Rošd, 1382 [2003.]

Šekastnâpazir: român-e'elmi-takili; transl. Peymân Esmâ'iliân. — Tehrân: Našr-e
Ofog, 1374 [1995.].

Solâris; tarjome az zabân-e âlmâni Sâdeq Mozaffarzâde. — [Irân]: Faryâb, 1364
[1985] — Virayeš-e 2. — Tehrân: Našr-e Minâ, 1371 [1992]. (Oryg.: Solaris)

PORTUGALSKI

Biblioteca do Século XXI: novelas fantásticas; trad. do fr. Teresa Brito. — Lis-
boa: Estampa, 1991. (Oryg.: Biblioteka XXI wieku)

Congresso futurológico; trad. Manuela Alves. — Lisboa: Caminho, print 1986.
(Oryg.: Kongres futurologiczny: ze wspomnień Ijona Tichego)

Éden; trad. Nuno Miranda. — Mem Martins: Europa-América, 1990. (Oryg.:
Eden)

Fiasco; trad. Raúl de Sousa Machado. — Mem Martins: Europa America, 1988.
(Oryg.: Fiasko)
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A máscara; trad. do fr. António Pescada. — Lisboa: Caminho, 1990. (Oryg.:
Maska)

Memórias encontradas numa banheira; trad. do ingl., Mario Molina. — Rio
de Janeiro: F. Alves, 1985. (Oryg.: Pamiętnik znaleziony w wannie)

Memórias encontradas numa banheira; trad. Manuela Alves. — Luanda: Inst.
Nacional do Livro e do Disco, print 1985. (Oryg.: Pamiętnik znaleziony w wan-
nie)

Regresso das estrelas; trad. do pol. Fernanda Pinto Rodrigues. — Mem Mar-
tins: Europa-América, 1983. (Oryg.: Powrót z gwiazd)

Solaris; trad. do pol. Ines Busse. — Mem Martins: Europa-América, 1983,
2003. (Oryg.: Solaris)

Solaris; trad. do pol. Reinaldo Guarany. — Rio de Janeiro: F. Alves, 1984.
(Oryg.: Solaris)

Solaris; trad. do pol. Jose Sanz. — 2. ed. rev. — Rio de Janeiro: Relume Du-
mara, 2003. (Oryg.: Solaris)

Viagens de Ijon Tichy; com. desenhos do aut.; trad. do ingl. por António Sabler.
— Lisboa: Caminho, 1987. (Oryg.: Ze wspomnień Ijona Tichego)

A voz do Dono; trad. Maria de Fátima ás. — Mem Martins: Europa-América,
1985. (Oryg.: Głos Pana)

A voz do mestre; trad. do pol. Heloisa Medeiros. — Rio de Janeiro: F. Alves,
1991. (Oryg.: Głos Pana)

RUMUŃSKI

Catarul: [roman]; trad. din limba pol. de Mihai Mitu. — Bucureşti: Nemira,
1998. (Oryg.: Katar)

Ciberiada; ed. integrala, trad. [din limba pol.] şi postf. de Mihai Mitu. —
Bucureşti: Nemira, 1994. — 440 p.; 20 cm. — (Nautilus. S. F.; 47) (Oryg.: Cybe-
riada)

Contains among others: Povestiri despre roboli orig. title of the fragm.: Bajki
robotów

Eden: [roman]; trad. din limba pol. de Constantin Geambaşu. — Bucureşti:
Nemira, 1999. (Oryg.: Eden)
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Edificiul nebuniei absolute: [roman]; trad. din limba pol. de Cristian Tudor
Popescu. — Bucureşti: Univers, 1995. (Oryg.: Pamiętnik znaleziony w wan-
nie)

Glasul domnului: nu deschideţi cutia pandorei!; trad. de mihai mitu cu o pref.
a aut.; il. Tudor Popa. — Bucareşti: Nemira, 1997. (Oryg.: Głos Pana)

Întoarcerea din stele; Golem XIV; trad. de Mihai Dan Pavelescu şi Cristian
Tu-dor Popescu, Constantin Geambaşu; cuv. înainte de C. T. Popescu. — Bucu-
reşti: Univers, 1997. (Oryg.: Powrót z gwiazd; Golem XIV)

Solaris; trad. din limba pol.: Adrian Rogoz şi Teofil Roll. — Bucareşti: Savas
Press, 1993.

ROSYJSKI

Biblioteka XXI veka; per. s pol. — Moskva: AST, 2002, 2003.
Contains: Absoljutnaja pustota; Mnimaja veličina; Golem XIV; Provokacia;

Biblioteka XXI veka; Zapiski vsemoguščego (Oryg.: Doskonała próżnia; Wiel-
kość urojona; Golem XIV; Prowokacja; Biblioteka XXI wieku; Pamiętnik)

Bol´nica Preobraženija; Fiasko; per. s pol. A. N. Ermonskij [et al.]. — Mo-
skva: Tekst, 1995. (Oryg.: Szpital Przemienienia; Fiasko)

Bol´nica Preobraženija; Rasskazy; per. s pol. — Moskva: AST, 2003. (Oryg.:
Szpital Przemienienia; Wysoki Zamek; Koniec świata o ósmej; Czy Pan
istnieje, Mr Johns?; Inwazja; Przyjaciel; Ciemność i pleśń; Inwazja z Alde-
barana; Młot)

Čelovek s Marsa: povest´; Konec sveta v vosem´ časov: amerikanskaja skaz-
ka; Astronavty: roman; per. s pol. — Moskva: Tekst: EKSMO-Press, 1998.
(Oryg.: Człowiek z Marsa; Koniec świata o ósmej; Astronauci)

Edem: roman; Soljaris: roman; per. s pol. — Moskva: Tekst: Eksmo-Press,
1997.

Contains: Edem; Soljaris; Avtointerv'ju; Pravda; 137 sekund; Maska (Oryg.:
Eden, Solaris)

Etika technologii i technologija etiki: model´ kul´tury; per. s pol. K. V Dušen-
ko. — Perm´: RIF Begemot; Abakan: Centavr, 1993. (Oryg.: Etyka technologii
i technologia etyki: model kultury)

Fantastika i futurologija; per. s pol. S. N. Makarceva pod red. V. I. Borisova.
Kn.1.- Moskva: AST: Jermak, 2004. (Oryg.: Fantastyka i futurologia)



219POSTSCRIPTUM 2006 · 1 (51)

Fantastika i futurologija; per. s pol. E. P. Vajsbrota pod red. V. I. Borisova.
Kn.2.- Moskva: AST: Jermak, 2004. (Oryg.: Fantastyka i futurologia)

Fiasko: roman; Rasskazy; per. s pol. — Moskva: Tekst: ZAO Izdvo EKS-
MO-Press, 1998.

Contains stories: Krysa v labirinte; Vtorženie; Molot; Zagadka (Oryg.: Fia-
sko; Opowiadania: Szczur w labiryncie; Inwazja z Aldebarana; Młot; Zagadka)

Futurologičeskij kongress; Osmotr na meste; Mir na zemle: [romany]; per.
s pol. — Moskva: AST, 2003. (Oryg.: Kongres futurologiczny; Wizja lokal-
na; Pokój na Ziemi)

Futurologičeskij kongress: povest´; per. s pol. K. Dušenko. — Sankt-Peter-
burg: Amfora, 2000. (Oryg.: Kongres futurologiczny: ze wspomnień Ijona
Tichego)

Iz vospominanij Ijona Tichogo: [sbornik]; per. s pol.; sost. S. V Belozerov;
chudož. D. A. Anikeev. — Moskva: Knjižnaja Palata, 1990.

Katar: naukovo-fantastičnij roman; per. s pol. Ivan Svarnik; chudož. V. K. Pi-
nigin. — L´viv: Kamenjar, 1982. (Oryg.: Katar)

Kiberiada: povesti i rasskazy; per. s pol. — Moskva: Tekst: EKSMO-Press,
1998. (Oryg.: Cyberiada)

Magellanovo oblako; Nepobedimyj: romany; per. s pol. — Moskva: Tekst:
EKSMO, 1997. (Origs: Obłok Magellana; „Niezwyciężony”)

Magellanovo oblako; per. s pol. Lev Jakovlev, T. Agapkina. — Moskva: Tekst,
1995. (Oryg.: Obłok Magellana)

Maska: ne tol´ko fantastika: [zbornik]; per. s pol. sost. Konstantin Vasil´evič
Dušenko; chudož. Vladimir Ljubarov. — Moskva: Nauka, 1990. (Oryg.: Maska)

Mir na Zemle; Fiasko; per. s pol. — Moskva: Progress, 1991. (Oryg.: Pokój
na Ziemi; Fiasko)

Mir na Zemle; Glas Gospoda; Vernyj robot; per. s pol. K. V. Dušenko [et al.].
— Moskva: Tekst, 1994. (Oryg.: Pokój na Ziemi; Głos Pana; Wierny robot)

Mir na Zemle; per. s pol. K. Dušenko, I. Levšin. — Sankt-Peterburg: Amfora,
2000.

Contains: Osmotr na meste: roman; Mir na Zemle: roman (Oryg.: Wizja lo-
kalna; Pokój na Ziemi)



220 POSTSCRIPTUM 2006 · 1 (51)

Mir na Zemle: roman; Glas Gospoda: roman; Vernyj robot: televiz. p'esa; per.
s pol. K. V. Dušenko et al.; otv. red. A. Mirer; chudož. V. Galiev. — Moskva:
Tekst, 1996. (Oryg.: Pokój na Ziemi; Głos Pana; Wierny robot)

Moja žizn´; Eden; Rassledovanie; per. s pol. K. V. Dušenko, D. M. Bruskin,
S. I. Larin. — Moskva: Tekst, 1992. (Oryg.: Mein Leben; Eden; Śledztwo)

Nasmork; Absoljutnaja pustota; Mnimaja veličina; Provokacija; per. s pol.
S. I. Larin. — Moskva: Tekst, 1995. (Oryg.: Katar; Doskonała próżnia; Wiel-
kość urojona; Prowokacja)

Nasmork: roman; per. s pol. Fotorobot: roman / Mišel´ Lebren. Želtaja ten´:
roman / Ross Tomas. — Moskva: Priboj: Zurn. "Sel. Molodež", 1993.

Nepobedimyj; Kiberiada; per. s pol. D. Bruskin [et al.]. — Moskva: MP Firma
F. Greg, 1992. (Oryg.: Nieśmiertelny; Cyberiada)

Nepobedimyj; Soljaris; per. s pol. — Moskva: EKSMO-Press, 1999. (Oryg.:
„Niezwyciężony”; Solaris)

Odisseja navigatora Pirksa: [rasskazy]; per. s pol. — Moskva: Tekst: AST:
Eksmo-Press, 1994 — Moskva: EKSMO-Press; Nazran´: AST, 1999. (Oryg.: Test;
Odruch warunkowy; Patrol; Albatros; Terminus; Polowanie; Opowiadanie
Pirxa; Wypadek; Rozprawa; Ananke)

Osmotr na meste: roman; Mir na Zemle: roman; Formuła Limfatera: rasskaz;
Lunnaja noč´: radiop´esa; per. s pol. — Moskva: Tekst: Eksmo, 1997. (Oryg.:
Wizja lokalna; Pokój na Ziemi; Noc księżycowa)

Priključenija Ijona Tichogo: sbornik; per. s pol. — Moskva: AST, 2002. (Oryg.:
Dzienniki gwiazdowe; Ze wspomnień Ijona Tichego; Trzy widowiska o pro-
fesorze Tarantodze)

Rasskazy o pilote Pirkse; Fiasko; per. s pol. — Moskva: AST, 2003. (Oryg.:
Opowieści o pilocie Pirxie; Fiasko)

Rasskazy o pilote Pirkse; Maska; per. s pol. G. Gulijanškaja [et al.]. — Mo-
skva: MP Firma F. Greg, 1992. (Oryg.: Opowieści o pilocie Pirxie; Maska)

Rasskazy o pilote Pirkse; Rassledovanie: roman; per. s pol. — Moskva: Tekst:
Eksmo, 1997. (Oryg.: Śledztwo; Opowieści o pilocie Pirxie; Test; Odruch
warunkowy; Patrol; Albatros; Terminus; Polowanie; Opowiadanie Pirxa;
Wypadek; Rozprawa; Ananke)
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Rassledovanie; Rukopis´, najdennaja v vanne; Nasmork: [romany]; per. s pol.
S. Larina et.al. — Moskva: AST, 2003. (Oryg.: Śledztwo; Pamiętnik znalezio-
ny w wannie; Katar)

Rassledovanie; per. s pol. -Sankt-Peterburg: Amfora, 2000. (Oryg.: Katar;
Śledztwo)

Rukopis´ najdennaja v vanne: roman; Nasmork: roman; Rasskazy; P'esy o
professore Tarantoge; per. s pol. — Moskva: Tekst: EKSMO-Press, 1997.

Contains stories: Suščestvuete li vy, mister Džons?; Drug; Temnota i plesen';
Vtorźenie s ATdebarana (Oryg.: Pamiętnik znaleziony w wannie; Katar; Opo-
wiadania; Trzy widowiska o profesorze Tarantodze; Czy Pan istnieje, Mr
Johns?; Przyjaciel; Ciemność i pleśń; Inwazja z Aldebarana)

Rukopis´ najdennaja v vanne: roman; Vysokij zamok: roman; Povest´ Maska;
per. s pol. Konstantin Vasil´evič Dušenko, E. Vajsbrot, I. Levšin. — Moskva: Tekst:
RIF, 1994.  (Oryg.: Pamiętnik znaleziony w wannie; Wysoki Zamek; Maska)

Skazki robotov; il. Daniel ja Mruza, [Szymon Kobyliński, S. Lem; per. s pol.].
-Moskva: Vachazar: PAIMS, 1993.

Selected stories from the origs: Bajki robotów; Dzienniki gwiazdowe; Cy-
beriada

Skazki robotov: fantastika; per. s pol.; chudož. B. Chrabrych. — Barnaul:
Tvorč. Ob-nie „Materik", 1991. (Oryg.: Bajki robotów)

Sledstvie: povesti i rasskazy; per. s pol.; red. I. I. Slobozan; chudož. N. N.
Gul'kovskij. — [Leningrad]: Lenizdat, 1990. (Origs: Śledztwo; Ananke; Pokój
na Ziemi; Altruizyna; Kobyszczę)

Soljaris; Edem; Nepobedimyj: [romany]; per. s pol. D. Bruskina, A. Gromovoj.
— Moskva: AST, 2003. (Oryg.: Solaris; Eden; „Niezwyciężony”)

Soljaris; Nepobedimyj; Rasskazy o pilote Pirkse; Fiasko; Rasskazy iz cikla
"Kiberiada"; Iz vospominanij Ijona Tichogo; per. s pol. — Moskva: AST: NF
"Puškinskaja B-ka", 2003. (Oryg.: Solaris; „Niezwyciężony”; Opowieści o pi-
locie Pirxie; Fiasko; Cyberiada; Ze wspomnień Ijona Tichego)

Soljaris; Nepobedimyj; Zvezdnye dnevniki Ijona Tichogo; per. s pol. E. Parnov,
D. M. Bruskin, Ariadna G. Gromova; il. S. Michajlova. — Moskva: Pravda, 1988.
(Oryg.: Solaris; „Niezwyciężony”; Dzienniki gwiazdowe)

Soljaris; Priključenija zvezdnogo navigatora Pirksa; Ananke; Sud; per. s pol.
— Irkutsk: Vostočno-Sibirskoe Kn. Izd-vo, 1993. (Oryg.: Solaris; Opowieści
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o pilocie Pirxie: Test, Odruch warunkowy, Albatros, Terminus, Polowanie;
Ananke; Rozprawa)

Soljaris; Vozvraščenie so zvezd; per. s pol. G. A. Gudimova, V M. Perel´man.
— Moskva: Tekst, 1992. (Oryg.: Solaris; Powrót z gwiazd)

Soljaris: roman; Magellanovo oblako: roman; per. s poi. G. Gudimovoj, V. Pe-
rel'mana, L. Jakovleva. — Moskva: Raduga, 1987. (Oryg.: Solaris; Obłok Ma-
gellana)

Soljaris: roman; chudož. A. Likučev; per. s pol. — Moskva: Oniks 21 v.: AST,
2001. (Oryg.: Solaris)

Soljaris: roman; per. s pol. G. A. Gudimovoj, V. M. Perel´man; il. A. Likućeva.
— Moskva: Oniks 21 v.: AST, 2003. (Oryg.: Solaris)

Soljaris: roman; per. s pol. D. M. Bruskina. — Sankt-Peterburg: Azbuka, 2000.
(Oryg.: Solaris)

Summa technologii; per. s pol. — Moskva: AST; Sankt-Peterburg: Terra Fan-
tastica, 2002. (Oryg.: Summa technologiae)

Summa technologii; per. s pol. A. G. Gromova [et al.]. — Moskva: Tekst, 1996.
(Oryg.: Summa technologiae)

Summa technologii; per. s pol. F. Širokov. — Moskva: AST; Sankt-Peterburg:
Terra Fantastica, 2004. (Oryg.: Summa technologiae)

Vozvraščenie so zvezd; Glas Gospoda; Povesti; per. s pol. — Moskva: AST,
2002. (Oryg.: Powrót z gwiazd; Głos Pana; Szczur w labiryncie; Maska)

Vozvraščenie so zvezd; per. s pol. G. A. Gudimova, V. M. Perel´man. —
Moskva: Do "Glagol"', 1991. (Oryg.: Powrót z gwiazd)

Vozvraščenie so zvezd: roman; Glas Gospoda: roman; Absoljutnaja pustota:
rasskazy; Vernyj robot: televizionnaja p'esa; per. s pol. — Moskva: Tekst: EKS-
MO, 1997.  (Oryg.: Powrót z gwiazd; Głos Pana; Doskonała próżnia; Wierny
robot)

Vozvraščenie so zvezd: romany; per. s pol. — Sankt-Peterburg: Amfora, 2000.
(Oryg.: Głos Pana; Powrót z gwiazd)

Zvezdnye dnevniki; Iz vospominanij Ijona Tichogo; Futurologičeskij kongress.
— Moskva: Tekst: Eksmo-Press, 1998. (Oryg.: Dzienniki gwiazdowe; Ze wspo-
mnień Ijona Tichego; Kongres futurologiczny)
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Zvezdnye dnevniki Ijona Tichogo; per. s pol. — Moskva: Pušk. B-ka: AST,
2004. (Oryg.: Dzienniki gwiazdowe; Ze wspomnień Ijona Tichego)

Zvezdnye dnevniki Ijona Tichogo; per. s pol. — Sankt-Peterburg: Amfora, 2000.
(Oryg.: Dzienniki gwiazdowe; Ze wspomnień Ijona Tichego)

Zvezdnye dnevniki Ijona Tichogo; per. s pol. D. Bruskina. — Tallin: Glagol´,
1992. (Oryg.: Dzienniki gwiazdowe)

SERBSKO-CHORWACKI

Eden; prev. Petar Vujičić. — Beograd: Prosveta, 1989. (Oryg.: Eden)

Fijasko; prev. s polj. Emilija Bogdanović. — Beograd: Samostalno Aut. Prev.
Izd., 1988. (Oryg.: Fiasko)

Fijasko; prev. s polj. Emilija Bogdanović; [za izdavača Antun On-sea; urednik
Ivan Škunca]. — Opatija: Otokar Keršovani, cop. 1988. (Oryg.: Fiasko)

Nepobedivi; prev. s polj. Petar Vujičić. — Beograd: Prosveta, 1989. (Oryg.:
„Niezwyciężony”)

Solaris; prev. s polj. Predrag Obućina. — Beograd: Kojot, 2003. (Oryg.: So-
laris)

Solaris; prev. s polj. Petar Vujičić. — Beograd: Prosveta, 1988. (Oryg.: Sola-
ris)

Solaris; s polj. prev. Mladen Martić. — Zagreb: AGM, 2004. (Oryg.: Sola-
ris)

SŁOWACKI

Pánov hlas; z pol.´ prel. Félix Uváček. — Bratislava: Slovenský Spisovatel,
1988. (Oryg.: Głos Pana)

SZWEDZKI

Fiasko; övers. [fran pol.] av Martin von Zweigbergk. — Stockholm: Brom-
berg, cop. 1987. (Oryg.: Fiasko)

Fred pa jorden: [roman]; övers. fran pol. av Martin von Zweigbergk. — Stoc-
kholm: Bromberg, 1985. (Oryg.: Pokój na Ziemi)
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Rymd piloten Pirx; övers.: Martin von Zweigbergk. — Stockholm: Bromberg,
1983. (Oryg.: Opowieści o pilocie Pirxie)

Segraren; övers. fran pol. Strachil Peev. — Stockholm: Bromberg, 1987. (Oryg.:
„Niezwyciężony”)

Snuvan; övers. av Johan Malm. — Stockholm: Alba, 1981. (Oryg.: Katar)

Solaris; övers. fran pol. av Johan Malm. — [Stockholm]: Bromberg, 1984, 1988,
2002. (Oryg.: Solaris)

Stjarndagbockerna: teckningar av författaren; övers. av Martin von Zweig-
bergk. — Stockholm: Alba, 1983. (Oryg.: Dzienniki gwiazdowe)

TURECKI

Dönüşüm hastanesi; ingilizce'den çeviren Sevil Cerit. — Istanbul: Iletişim, 2000.
(Oryg.: Szpital Przemienienia)

Dünya'da bariş; ingilizce'den çeviren: Sevil Cerit. — Istanbul: Iletişim Yayin-
lari, 2000. (Oryg.: Pokój na Ziemi)

Fiyasko; ingilizce'den çeviren: Yücel Yilmaz. — Istanbul: Iletişim, 2002. (Oryg.:
Fiasko)

Gelecekbilim kongresi: Ijon Tichy'nin hatiralari; ingilizce'den çeviren: Fatma
Taşkent. — Istanbul: Iletişim, 1997. (Oryg.: Kongres futurologiczny: ze wspo-
mnień Ijona Tichego)

Insanin bir dakikasi; lngilizce'den çeviren Saliha Nilüfer. — Istanbul: Iletişim,
2000.

Kör talih; ingilizce'den çeviren: Devil Cerit. — Istanbul: Iletişim, 1999.

Küvette bulunan günce; ingilizce'den çeviren: Çiçek Öztek. — Istanbul: Iletişim,
1998.

Ölümlü makineler; çeviren: Hande Taylan. — Istanbul: Iletişim, 2001. (Oryg.:
Wierny robot)

Solaris; çeviren: Mehmet Aközer. — Istanbul: Iletişim, 1997. (Oryg.: Sola-
ris)
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Solaris; Ingilizce'den çeviren: Mehmet Aközer. — Ankara: Maya Yayinlari, 1983
— Istanbul: Kavram, 1995. (Oryg.: Solaris)

Soruşturma; çeviren: Sevil Cerit. — Istanbul: Iletişim Yayinlari, 1998. (Oryg.:
Śledztwo)

Yenilmez; almanca'dan çeviren: Erol Özbek. — Istanbul: Iletişim, 1998. (Oryg.:
„Niezwyciężony”)

Yildiz güncesi; Ingilizce'den çeviren: Sevil Cerit. — Istanbul: Iletişim, 2001.
(Oryg.: Dzienniki gwiazdowe)

Yildizlarardan dönüş; Ingilizce'den çeviren: Sevil Cerit. — Istanbul: Iletişim,
1998. (Oryg.: Powrót z gwiazd)

Yildizlarin dönüşü; çeviren: Asli Kayabal. — Istanbul: Baskan Yayinlari, 1984.
(Oryg.: Powrót z gwiazd)

UKRAIŃSKI

Apokrifi; per. z pol. Andrij Poritko. — L´viv: Liitopis, 2001. (Oryg.: Apokry-
fy)

Golem XIV; per. z pol. Andrij Poritko. — L´viv: Litopis, 2001. (Oryg.: Go-
lem XIV)

Kiberiada; per. z pol. — Kiiv: Dnipro, 1990.
Contains: Kazki robotiv; Kiberiada; Sim podorožej Trurlja i Klapavcija; Golem

XIV (Oryg.: Bajki robotów; Cyberiada; Siedem wypraw Trurla i Klapaucju-
sza; Golem XIV)

Soljaris; Eden: romani; per. z pol. Dmitra Andruchova; chudož. V. F. Ja-vors'kij.
— Kiiv: Molod', 1987. (Oryg.: Solaris; Eden)

Visokij zamok: [spogadi]; per. s pol.: L. Andrievs'ka, — L´viv: LA "Piramida",
2002. (Oryg.: Wysoki Zamek)

WĘGIERSKI

Béke a földön; ford. Nemere István. — Budapest: N and N Kvk., 2003. (Oryg.:
Pokój na Ziemi)

Béke a földön: regeny; ford. Muranyi Beatrix. — Budapest: Európa, 1991.
(Oryg.: Pokój na Ziemi)
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Csillagnapló; ford. a lengyelből Murányi Beatrix. — Budapest: Magyar Köny-
vklub, 1996. (Oryg.: Dzienniki gwiazdowe)

Éden: tudományos fantasztikus regény; ford. Murányi Beatrix. — 2. kiad. -
Budapest: Kozmosz Kvk., 1981. (Oryg.: Eden)

Az emberiség egy perce; ford. lengyelből Révái Gabor. — Budapest: Európa,
1988. (Oryg.: One human minute)

Képzelt nagyság; ford. lengyelből Hermann Péter. — Budapest: Poligráf, 1998.
(Oryg.: Wielkość urojona)

Kiberiáda; ford. lengyelből Murányi Beatrix, — 2. kiad. — Bratislava: Ma-
dach; Budapest: Európa, 1987. (Oryg.: Cyberiada)

A kudarc; ford. a lengyelből Muranyi Beatrix. — Budapest: Magyar Kőny-
vklub, 1995. (Oryg.: Fiasko)

A legyözhetetlen; ford. a lengyelből Gyözö Szabó. — Budapest: Sierra, 1992.
(Oryg.: „Niezwyciężony”)

Solaris; ford. a lengyelből Muranyi Beatrix. — Budapest: Magyar Kónyvklub,
1994 (2 wyd.), 2004. (Oryg.: Solaris)

Szempillantás az emberi civilizáció perspektívái; ford. Körner Gábor. — Buda-
pest: Typotex, 2002. (Oryg.: Okamgnienie)

WŁOSKI

II congresso di futurologia; Transls: Sandra Cecchi, Lewański Ryszard Kazi-
mierz — Roma: Ed. Riuniti, 1981.

Oryg.: Kongres futurologiczny: ze wspomnień Ijona Tichego; Opowieści
o pilocie Pirxie

L'indagine: romanzo; trad. dall'ingl. di Lorraine de Selle. — Milano: Rusconi,
1984. (Oryg.: Śledztwo)

L'invincibile; trad. dal pol. di Renato Prinzhofer. — Milano: O. Mondadori,
2003. (Oryg.: „Niezwyciężony”)

Memorie di un viaggiatore spaziale; trad. dal pol. di Pier Francesco Poli. —
Milano: A. Mondadori, 1991. (Oryg.: Dzienniki gwiazdowe)

Micromondi — Roma: Ed. Riuniti, 1992. (Oryg.: Doskonała próżnia)
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II pianeta del silenzio; trad. dal pol. di Riccardo Valla. — Milano: A. Monda-
dori, 1988. (Oryg.: Fiasko)

Pianeta Eden; I viaggi del pilota Pirx; trad. dal pol. — Milano: A. Mondadori,
1990. ( Oryg.: Eden; Opowieści o pilocie Pirxie)

Ritorno dall'universo; dal pol. trad. di Pier Francesco Poli. — Milano: A. Mon-
dadori, 1989. (Oryg.: Powrót z gwiazd)

Solaris; trad. dal pol. di Eva Bolzoni. — Milano: O. Mondadori, 2003, 2004.
(Oryg.: Solaris)

Vuoto assoluto; trad. di Alberto Zoina. — Roma: Ed. Riuniti, 1990. (Oryg.:
Doskonała próżnia)

Mgr Wioletta Hajduk-Gawron pracuje w Szkole Języka i Kultury Pol-
skiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
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Īī - baltik
Āā - baltik
Ēē - baltik
Ūū - baltik
Žž - baltik
Źź - baltik
Àà - turek
Ûû - normal
ŽžŹź - CE
Ōō
àáâãäåæçèéêëìíîïğñòóôõö÷øùúûüış
ĪīĀāĒēŪūŽžŹźÀàÛûŌō


