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Dyktando na zagrzebskiej polonistyce. Fot. z archiwum K. Kwiatkowskiej.

Na okładce instalacja „Wielki Mutius”. Fot. M. Agičić.
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Drodzy Ziemianie!
Rok 2021 minął pod hasłem: „Uwaga, roboty na dachu!”. Były
to oczywiście roboty z powieści Stanisława Lema, wypatrujące
Obłoku Magellana, nasłuchujące Głosu Pana, zebrane na Wizji
lokalnej, oczekujące Pokoju na Ziemi. Któż z nas nie zna choćby
jednego tytułu utworu Lema? Solaris, Cyberiada, Bajki robotów,
Opowieści o pilocie Pirxie... Ten rok, ogłoszono rokiem Lema, w
setną rocznicę jego urodzin.
Stanisław Herman Lem urodził się 12 lub 13 września 1921 r.
we Lwowie, studiował medycynę, której nigdy nie ukończył z pożytkiem dla światowej
literatury. Zmarł 27 marca 2006 r. w Krakowie. Był pisarzem, filozofem, futurologiem,
krytykiem i wybitnym polskim intelektualistą żydowskiego pochodzenia.
Napisał recenzje nieistniejących książek, wydane w tomie Doskonała próżnia, 1971 r.
Na szczęście jego wspaniałe powieści science fiction istniały naprawdę. Poruszał w nich
tematy związane z rozwojem nauki, techniki, naturą człowieka, miejscem człowieka
we wszechświecie, podróżami kosmicznymi, pozaziemskimi formami życia, sztuczną
inteligencją, odnosił się też do kondycji współczesnego człowieka czy ogólnego stanu
społeczeństwa. Swoje refleksje naukowo-filozoficzne nierzadko okraszał groteską. Ma
wierne grono wyznawców i wielbicieli na cały świecie, którzy uważają go za prawdziwego
mistrza gatunku (hard science fiction). Jego książki przetłumaczono na ponad 40 języków,
w tym na chorwacki. Był niezwykle popularny w Stanach Zjednoczonych i Rosji (wcześniej
ZSSR). W 1980 r. był kandydatem do Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, ale jak pamiętamy
nagrodę tę przyznano wtedy Czesławowi Miłoszowi. Został odznaczony medalem „Gloria
Artis” oraz Orderem Orła Białego. Jego nazwiskiem nazwano pierwszego polskiego satelitę
naukowego oraz planetoidę. Jego powieści doczekały się kilku adaptacji filmowych, choćby
Solaris (2002) w reż. Stevena Soderbergha z udziałem George’a Clooneya czy Przekładaniec
(1968) - komedia science fiction w reż. Andrzeja Wajdy z Bogusławem Kobielą w roli głównej.
W Zagrzebiu również uczciliśmy pamięć Lema. Uczniowie Polskiej Szkoły pisali dyktanda
ze zbioru Dyktanda czyli...w jaki sposób wujek Staszek wówczas Michasia – dziś Michała –
uczył pisać bez błędów. Również studenci zagrzebskiej polonistyki trudzili się z ułożonymi
przez Lema dyktandami i pisali: „Oskardem rozpruł zmurszały pokład, a wtedy dostrzegł
wnętrze kajuty, w której szkielet w mundurze kapitańskim piszczelami obejmował
zardzewiały kufer.” Mogli również wysłuchać wykładu dotyczącego jego twórczości. A
przed Pawilonem Sztuki stanęła enigmatyczna instalacja „Wielki Muntius” autorstwa
rzeźbiarza Nevena Bilića. Krótki wywiad z artystą przeczytacie w tym bardzo kosmicznym
numerze. Wsiadajcie, czytajcie, startujemy!
Redaktor naczelna
Małgorzata Vražić
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Projekt je financiran iz sredstava Savjeta za nacionalne manjine RH.
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Stanisław Lem w 1966 r.,
zdjęcie udostępnione przez
Wojciecha Zemka,
sekretarza autora. Źródło
ilustracji i informacji:
commons.wikimedia.org.

Stanisław Lem. Szkic do portretu
Od lat niezwykle bogata i wielowymiarowa twórczość Stanisława Lema (1921-2006) cieszy
się niesłabnącym zainteresowaniem licznej rzeszy czytelników i badaczy, zarówno z Polski,
jak i z zagranicy. Do dziś Lem należy do niezwykle poczytnych pisarzy. A przy tym był także
krytykiem, futurologiem i filozofem1. Autor Cyberiady jest najczęściej tłumaczonym polskim autorem, a jego książki zostały przetłumaczone na 41–42 języki, w nakładzie ponad
30 milionów egzemplarzy.
W jego niezwykle zróżnicowanej pod względem treści, formy twórczości można wyodrębnić nurt powieści realistycznych, nurt klasycznej fantastyki naukowej, nurt groteski fantastycznonaukowej, utwory zbliżone do powiastki filozoficznej w stylu oświeceniowym,
opowiadania o szalonych naukowcach i cudownym wynalazku, groteskowe widowiska
telewizyjne, utwory o zabarwieniu groteskowym archaizowane na baśń, epos rycerski,
gawędę szlachecką, utwory stylizowane na pamiętniki, napisane językiem stylizowanym
na staropolski; a także nurt z pogranicza literatury pięknej i eseistyki filozoficznej, zbiory
recenzji i wstępów do fikcyjnych książek; nurt utworów na granicy powieści kryminalnej
i fantastycznej, powieści „statystyczne”, groteskową powieść szpiegowską; nurt eseistyki
naukowej, filozoficznej i futurologicznej.
1
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Wszystkie wiadomości biograficzne na podstawie materiałów ze strony: www.lem.pl.
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Powieści S. Lema z księgozbioru
M. Najbar-Agičić.

Stanisław Lem urodził się prawdopodobnie 13 września 1921 r. we Lwowie. Aby uniknąć
pecha, do aktu urodzenia wpisano mu 12.09. i tak już zostało. Lwów do końca jego życia
pozostał ukochanym miastem. Tu spędził szczęśliwe dzieciństwo i młodość. Mieszkał przy
ulicy Brajerowskiej (obecnie Bohdana Lepkiego). Pochodził z rodziny polskich Żydów. Rodzina była zamożna i miała w posiadaniu dwie kamienice. Był synem znanego lekarza laryngologa Samuela Lema (1879–1954) i Sabiny Woller (1892–1979). Matka zajmowała się
domem. Według tradycji rodzinnych jego rodzice mieli poznać się jeszcze przed I wojną,
ale ich ślub mógł odbył się dopiero po jej zakończeniu, ponieważ Samuel został powołany
do służby w armii austro-węgierskiej. W czasie wojny po upadku twierdzy Przemyśl, trafił
do niewoli rosyjskiej i przebywał w obozie jenieckim w Azji Środkowej. Po powrocie do
Lwowa został asystentem na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza. Warto
wspomnieć, że Samuel był nie tylko znakomitym lekarzem, ale również próbował swych sił
jako poeta. W młodości opublikował kilka wierszy i prozę na łamach lwowskiej prasy. Siostra Samuela Berta Hescheles, była matką znanego artysty Mariana Hemara.
Swe wspomnienia z okresu lwowskiego Lem opublikował w postaci książki autobiograficznej pt. Wysoki Zamek (1966). Tej nostalgicznej opowieści o małym chłopcu towarzyszą
rozważania filozoficzne o Absolucie oraz dywagacje na temat teorii matematycznych. Stanisław ukończył znane lwowskie II Państwowe Gimnazjum im. Karola Szajnochy. Wziął udział
w badaniach nad inteligencją uczniów przeprowadzonych przez ówczesne władze oświatowe, które wykazały, że był on najinteligentniejszym dzieckiem w południowej Polsce. Czas
spokoju i dobrobytu dla rodziny Lemów skończył się dramatycznie we wrześniu roku 1939
wraz z wybuchem II wojny światowej i wkroczeniem 17.09.1939. wojsk sowieckich. Na początku lata roku 1939 Stanisław zdał maturę. Jego pragnieniem były studia na Politechnice
Lwowskiej, po których pragnął poświęcić się pracy naukowej. Na uczelnię nie został jednak
przyjęty ze względu na burżuazyjne pochodzenie. Aby uchronić się przed powołaniem do
Armii Czerwonej, Lem w roku 1940 rozpoczął studia medyczne na Wydziale Medycznym
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Uniwersytetu Lwowskiego, wydzielonym
następnie w samodzielny Lwowski Instytut
Medyczny. Po inwazji Niemców na ZSRR i
zajęciu przez nich Lwowa w czerwcu roku
1941 zostały zamknięte wszystkie lwowskie uczelnie. Ze względu na żydowskie pochodzenie rodzina Lemów żyła w ciągłym
zagrożeniu. Udało się im przeżyć dzięki fałszywym dokumentom. Stanisław pracował
wtedy jako pomocnik mechanika i spawacz
w garażach niemieckiej firmy Rohstofferfassung, zajmującej się odzyskiem metali,
na przykład ze zniszczonego sprzętu wojskowego. Szybko przystąpił do polskiego
ruchu oporu. Jego zadaniem było przekazywanie wykradzionej podczas pozyskiwania
złomu amunicji i materiałów wybuchowych. W roku 1944 po wkroczeniu do Lwowa Armii Czerwonej kontynuował studia.

Cyberiada S. Lema,
Wydawnictwo Literackie,
1967 r., Kraków. Z
księgozbioru biblioteki
Fakultetu Filozoficznego
Uniwersytetu Zagrzebskiego.
Fot. M. Vražić.
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Dzienniki gwiazdowe

Bajki robotów

Stanisław Lem
Powrót z gwiazd

Niezwyciężony

Głos Pana

Cyberiada

Stanisław Lem
Powrót z gwiazd

Eden

Pokój na Ziemi

Stanisław Lem
Szpital przemienienia

Pamiętnik
znaleziony w wannie

Stanisław Lem

Literackie
nisława Lema

W lipcu roku 1945 Lemowie podjęli decyzję wyjazdu do Krakowa w ramach akcji
przesiedleńczej. Ojciec Lema, Samuel podjął pracę w tamtejszym szpitalu. Stanisław,
aby wspomóc rodzinę finansowo, zaczął
publikować w prasie swe utwory, nie przywiązując jednak większej wagi do pracy pisarskiej. W tym czasie sytuacja materialna rodziny Lema była na tyle zła, że myślał on
Stanisław Lem
nawet
o pracy
pisarz,
myśliciel,
futurologspawacza, na co nie chciał
zgodzić się jego ojciec. Ostatecznie StaniJego książki zostały przetłumaczone
sław
podjął przerwane studia medyczne w
na ponad 40 języków.
Uniwersytecie
Jagiellońskim. Po otrzymaMaestrią kreowania odległych światów
zaskakuje i zadziwia
pokolenia czytelników.
niu kolejne
absolutorium
przez miesiąc odbywał
obowiązkową praktykę lekarską w szpitalu.
Opowieści Cyberiady
to oryginalny
stop baśni,
fantastyki,
Swej
przyszłości
nie
chciał jednak wiązać z
materii „naukowo-technicznej” i pierwiastka filozoficznego. Świat przedstawiony
przez Stanisława
Lema zamieszmedycyną,
nie czuł
bowiem powołania do
kują istoty nie będące produktem natury i jej swoistych
bycia lekarzem.
Ostatecznie
nie złożył końprawideł, lecz projektowania
i perfekcyjnego
konstruktorstwa. Ludzie są dla robotów stworami budzącymi grozę.
cowych
egzaminów
i
nie
otrzymał
dyplomu
W miejsce biologicznego rozrodu zjawia się inżynieria,
której mistrzamilekarskiego.
są dwaj bohaterowie
książki:
Nie
byłwiecznie
to czas stracony, ponierywalizujący ze sobą Trurl i Klapaucjusz. Wyczyny konważdostudia
medyczne
dały mu upragnione
struktorów prowadzą
niesłychanie
zabawnych zdarzeń,
jednak z ich fantastycznych przygód można wysnuć bardzo
wykształcenie
przyrodnicze
i solidne podCyberiada
poważne wnioski.
stawy z nauk ścisłych, co wkrótce z powodzeniem spożytkował w swej twórczości
literackiej.

(fr

Szpital Przemienienia

Pierwsze próby pisarskie Lem podjął jeszcze przed wojną. Mając 17 lat pisał wiersze.
Nie były one zbyt udane. Próbował
ISBN 978-83-08-05528-1
też pisać w czasie okupacji. Czytał wtedy
dużo, a jego ulubionymi lekturami były
utwory
Grabińskiego,
Umińskiego, Verne’a
Cena 39,90
zł
W ydaWniC t Wo LiteraCkie
www.wydawnictwoliterackie.pl
Bezpłatna infolinia 800 42 10 40

Stanisław Lem
Człowiek z Marsa

Człowiek z Marsa

Astronauci

Cyberiada wydana przez Wydawnictwo
Literackie w 2015 r. Projekt okładki:
Przemek Dębowski.
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„Gwiazdy dawno ju
i lecieli tak po omac
wszystkie sprzęty, ga
czuli, jak lecą gdzi
gruchnęło przeraźli
szy, znieruchomiał w
ruchomego wbił dzi
zewnątrz ćma zupeł
słychać, ktoś niewiad
się do wnętrza dobie
a w otwór ktoś gęb
aby mógł cały w śla
gęba zaś jest niewym
od góry do dołu, w
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Powieści S. Lema z księgozbioru
M. Najbar-Agičić.

i Wellsa. Wciąż powracał do Trylogii Henryka Sienkiewicza, ale czytał tylko wybrane – według niego – najlepsze fragmenty. Poważniej podszedł do pracy literackiej po wojnie, kiedy
to w latach 1946–1948 na łamach ówczesnych pism takich jak „Kuźnica”, „Żołnierz Polski”, „Odra” i „Co Tydzień Powieść” opublikował opowiadania o tematyce okupacyjnej.
Wkrótce w „Tygodniku Powszechnym” zamieścił opowiadania z fantastyki: Obcy, Ogród
ciemności i Dzieje jednego odkrycia. Po latach w roku 2005 opublikował je w zbiorze Lata
czterdzieste. Dyktanda. W roku 1946 ukazała się drukowana w odcinkach w „Nowym Świecie Przygód” (numer 1 z 29 marca, wyd. książkowe 1994) wzorowana na prozie Wellsa
nowela fantastycznonaukowa Człowiek z Marsa, której fabuła dotyczyła tajemniczego
przybysza badanego przez ziemskich uczonych w tajnym laboratorium. W tym czasie publikował swe wiersze, a także dzięki znajomości z Wisławą Szymborską pisywał fraszki do
humorystycznego pisma śląskiego „Kocynder”. W roku 1948, będąc na ostatnim roku studiów medycznych, zdecydował się opublikować swą pierwszą powieść, czyli Szpital Przemienienia, której akcja rozgrywa się w likwidowanym przez Niemców w 1940 r. sanatorium
dla psychicznie chorych. Wydawnictwo „Książka i Wiedza” zażądało od Lema, aby dopisał
dalszy ciąg. Całość pod tytułem Czas nieutracony w roku 1955 została wydana przez Wydawnictwo Literackie.
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Szpital Przemienienia w wersji pierwotnej, pozbawiony wcześniejszych ingerencji cenzury,
został wydany dopiero w roku 1975. Warto dodać, że w latach późniejszych Lem nie wyraził zgody na wznawianie całości trylogii. Dopuścił do druku po jednym rozdziale z każdej
części – Wśród umarłych i Powrót – we wspomnianym już zbiorze Lata czterdzieste. Dyktanda (2005).
Duży wpływ na przyszły kształt pisarstwa Lema wywarła jego praca w latach 1948–1950
w Konwersatorium Naukoznawczym Asystentów Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzonym przez doktora Mieczysława Choynowskiego, który podsunął mu wartościową literaturę naukową, dotyczącą głównie cybernetyki. Lem pisał wtedy pod pseudonimem recenzje
książek naukowych i dawał przegląd prasy w wydawanym przez Konwersatorium miesięczniku „Życie Nauki”, który wkrótce został przeniesiony do Warszawy, a Lem został bez pracy.
Sytuacja zmieniła się, kiedy latem roku 1950 w Zakopanem pisarz spotkał Jerzego Pańskiego, ówczesnego prezesa Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”. To za jego namową w krótkim czasie napisał powieść Astronauci, wydaną w roku 1951.

Stanisław Lem

Lem

uturolog

etłumaczone
ków.

łych światów
kolenia czytelników.

Astronauci

ch powieści Lema, wydakonieczności częściowo
oki i dlatego przez wiele
mnienie. Jej niebywały
ojemu wyjątkowemu taych i trudnych dla artyeło oryginalne i daleko
nych decydentów. W tej
międzyplanetarnej jest
wiary w to, że mądrość
ym szaleństwem. Obraz
ku na Ziemię, ale zniszczej wojny, jest do dziś
ich wiedzie prymitywny

Astronauci

„ – Jak byłem mały – pow
nem zwierzenia do profesora
dawniej były wojny. W głow
pomieścić. Ludzie byli wtedy
dzicy, całkiem dzicy.
– Głupi byli! — zawołał kto
Profesor zatrzymał się. Ci, c
cili, sądząc, że chce ich pożegn
światła budynków.
– Mylisz się, chłopcze – rzek
się mylicie. Ludzie byli dawnie
nas, tylko świat był źle urząd
do czego użyć chciano energ
skończyło? Ale nie nazywajci
ku dzikusami i głupcami. Wł
walczyli z ciemnymi siłami, j
a to jest o wiele trudniejsze n
międzyplanetarna!”

(fragment ksi

ckie
ckie.pl

Powieść Astronauci wydana przez Wydawnictwo Literackie
w 2017 r. Projekt okładki: Przemek Dębowski.
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Ta fantastyczna opowieść o losie wyprawy na Wenus odniosła ogromny sukces czytelniczy,
który sprawił, że Lem postanowił napisać kolejne utwory. Na fali popularności tej powieści w roku 1954 wydał tom Sezam i inne opowiadania, gdzie znalazły się pierwsze utwory
związane z cyklem Dzienniki gwiazdowe.

Chorwackie wydanie Dzienników gwiazdowych, wydawnictwo Hangar 7, www.hangar7.hr.
Sve knjige Lema u hrvatskom izdanju izdavačke kuće Hangar 7 mogu se kupiti
na www.inverzija.net/shop.

7

Temat numeru

Kolejną powieścią Lema był Obłok Magellana (1955) traktujący o wyprawie do najbliższego Ziemi układu gwiazd Alfa Centauri. Tych pierwszych swych utworów pisanych głównie
ze względów finansowych pisarz nie cenił i nie zgadzał się na ich wznowienia, miał bowiem
świadomość, że na ich treść i formę zbyt duży wpływ miała doktryna socrealistyczna.

Chorwackie wydanie Kongresu futurologicznego, wydawnictwo Hangar 7,
www.hangar7.hr.
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Sve knjige Lema u hrvatskom izdanju izdavačke kuće Hangar 7 mogu se kupiti na
www.inverzija.net/shop.

Nadchodzące lata przyniosły rozkwit różnorakich form jego prozy beletrystycznej i dyskursywnej. Wkrótce napisał kilkanaście książek wpisujących się w nurt sf, które szybko
przyniosły mu rozgłos w Polsce i zagranicą. W roku 1957 ukazały się wywodzące się z tradycji platońskiej Dialogi, wpisujące się w nurt naukowej eseistyki, pisarz dokonał m.in.
krytycznej analizy mechanizmów społecznych w centralnie sterowanym systemie polityczno-ekonomicznym. Również w tym samym roku ukazały się trzy nowe podróże znanego
z Sezamu i innych opowiadań kosmicznego wędrowcy Ijona Tichego w zbiorze groteskowo-satyrycznych opowiastek filozoficznych zatytułowanym Dzienniki gwiazdowe. Podróże
Tichego na stałe weszły do twórczości Lema, który konsekwentnie wydawał kolejne tomy
opowieści o swym ulubionym podróżniku, uzupełniane cyklem Ze wspomnień Ijona Tichego prezentującym sylwetki różnorakich szalonych naukowców w opowiadaniach pisanych
w większości w tonacji poważnej, wpisujących się w konwencję XIX-wiecznej opowieści o
„cudownym wynalazku”. W roku 1971 w zbiorze Bezsenność ukazało się obszerne opowiadanie Kongres futurologiczny inicjujące nowy w pisarstwie Lema cykl Ze wspomnień Ijona
Tichego, przynależący do nurtu fantastyki socjologicznej, która za pomocą alegorycznych
środków wyrazu miała za zadanie odsłonić zniewalające ludzi mechanizmy sprawowania
władzy.
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W roku 1959 Lem powrócił do tematyki dalekich wypraw kosmicznych w powieści Eden,
który zapoczątkował dojrzały okres w jego twórczości. Dokonał w niej rozrachunku z utopią kontaktu z Innymi/Obcymi, wykorzystując przy tym doświadczenia Holocaustu. Wkrótce ukazało się Śledztwo, wpisane w konwencję powieści kryminalnej. Akcja tej powieści
koncentruje się wokół zniknięć zwłok z kostnic. Zagadka jest zagadką fantastycznonaukową, osnutą wokół problemów wynikających z istnienia mechanizmu przypadkowości,
który – zdaniem pisarza – wpisany jest w konstrukcję świata. Temat ten rozwinął Lem w
dalszej swej twórczości. Rok 1959 przyniósł narodziny jednego z ulubionych bohaterów
pisarza, pilota Pirxa. Opowieści o nim zebrał potem w tomie Opowieści o pilocie Pirxie
(1968). Każda z tych opowieści przedstawia bohatera w różnych, opresyjnych sytuacjach,
wymagających od niego niekonwencyjnego, twórczego działania, z których wychodzi on
dzięki temu, co wydaje się ludzką słabością: naiwności, niewiedzy i nielogicznej reakcji.
W roku 1961 ukazały się dwa dzieła fantastycznonaukowe Lema uznawane przez badaczy
jego twórczości za najważniejsze: Solaris i Powrót z gwiazd oraz groteskowa powieść Pamiętnik znaleziony w wannie.
Tematem Solaris, podobnie jak
Edenu, jest motyw kontaktu z inną
inteligentną formą życia, a zarazem jest to utwór traktujący o bezsilności nauki i samego człowieka
wobec niemożności zrozumienia
kosmosu. Powrót z gwiazd buduje
z kolei obraz konsumpcyjnego społeczeństwa przyszłości oglądanego
oczyma bohaterów, którzy powrócili na Ziemię po ponad stu dwudziestu latach z wyprawy w okolice
jednej z najbliższych gwiazd. Pamiętnik znaleziony w wannie, wyrastający z powieści Frantza Kafki,
to z kolei opis podróży bohatera po
labiryncie zagadkowego Gmachu
pewnej rządowej instytucji, co zamienia się w figurę niepoznawalnego świata. W roku 1965 ukazała się
Cyberiada, w której Lem zastosował
konwencję staropolskiej gawędy
szlacheckiej w połączeniu z techniczno-kosmiczną opowieścią fantastycznonaukową w stylu eposu,
poematu heroikomicznego czy też
powiastki filozoficznej. Ten utwór
był uważany przez samego Lema za
szczytowe jego pisarskie osiągnięcie. Pogląd ten podziela również
wielu krytyków. Rok 1964 przyniósł
z kolei premiery aż trzech dzieł, które ugruntowały sławę pisarską Lema, czyli zbiór esejów
filozoficzno-futurologicznych pt. Summa technologiae, następnie powieść Niezwyciężony
z tomu Niezwyciężony i inne opowiadania oraz zbiór pt. Bajki robotów – zbiór groteskowo-baśniowych opowiadań ze świata robotów wzorowanych na bajkach ludowych.
Fot. M. Najbar-Agičić.
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Chorwackie wydanie Bajek robotów, wydawnictwo Hangar 7, www.hangar7.hr.
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Sve knjige Lema u hrvatskom izdanju izdavačke kuće Hangar 7 mogu se kupiti na www.inverzija.net/shop.

Każda z bajek opowiada inną historię, można przy tym wskazać na obecne w nich elementy tradycyjnych bajek o rycerzach i królach, gdzie bohaterami są roboty, a królestwa
są zastąpione stworzonymi przez autora planetami, galaktykami lub innymi miejscami w
przestrzeni kosmicznej. Przy tym wszystkie bajki opatrzone zostały przez pisarza morałem,
ujawniającym jego specyficzne podejście do ludzkości. Według niego człowiek, nazywany
przez niego bladawcem, staje się zbrodniarzem, chcącym za wszelką cenę unicestwić maszyny robotyczne, podróże kosmiczne i kontakty z pozaziemskimi formami życia, ponieważ
nie jest zdolny do kontaktu.
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Francuskie wydanie powieści Głos Pana, wydawnictwo
Éditions Denoël, Paryż 1976 r., z księgozbioru S. i M. Vražić.
Fot. M. Vražić.

W tym samym czasie Lem na łamach różnych czasopism takich jak „Nowa Kultura”, „Przekrój”, „Życie Literackie”, „Twórczość czy „Problemy” publikował eseje oraz felietony literackie i popularnonaukowe. Część z tych utworów została później zamieszczona w zbiorze
Wejście na orbitę (1962), czyli pierwszej nieprozatorskiej książce pisarza. Z kolejnych ważnych tekstów pisarza należy wymienić Głos Pana (1968), napisany w formie wspomnień
fikcyjnego naukowca, uczestniczącego w projekcie badawczym o tytułowym kryptonimie
mającym na celu rozszyfrowanie ujawnionego przypadkowo przekazu z kosmosu.
Utwór ten jest przekonującym literackim portretem
odkrycia naukowego i metodologii nauk ścisłych w
całej prozie Lema. Wkrótce jednak formy beletrystyczne w twórczości Lema zaczęły stopniowo ustępować miejsca rozważaniom filozoficznym i eseistyce
naukowej. Przykładem takiego dzieła jest Filozofia
przypadku, w której pisarz zaprezentował teorię dzieła literackiego na gruncie nauk ścisłych, odnosząc się
przy tym bezpośrednio do zagadnień kultury współczesnej. W roku 1970 wydał dwutomową pracę pt.
Fantastyka i futurologia, czyli monografię literatury
fantastycznonaukowej, głównie anglosaskiej. W teoretycznej części Lem przeprowadził wnikliwą analizę
tego gatunku literackiego, a w drugiej części omówił
krytycznie wybrane utwory w grupach tematycznych,
dokonując także autointerpretacji własnych dzieł.
Lem świadomie poszukiwał nowych sposobów dla
wyrażenia w przekonujący i wiarygodny sposób nurtujących go problemów. Chciał – jak to wielokrotnie
ujawniał – znaleźć pojemną formę literacką, aby połączyć wykład naukowy i filozoficzny z fantastyczną
teorią. Efektem tych poszukiwań stały się: Doskonała próżnia (1971), czyli zbiór recenzji
nieistniejących książek, Wielkość urojona (1973), czyli zbiór fikcyjnych wstępów do nieistniejących dzieł oraz Nowa Kosmogonia, czyli fikcyjny wykład laureata Nagrody Nobla, w
którym został przedstawiony Kosmos jako gra zaawansowanych cywilizacji, co miało pomóc w rozwiązaniu zagadki „milczenia” Wszechświata. Najobszerniejszą część zbioru stanowi utwór Golem XIV.
Są to dwa wykłady inteligentnego komputera przedstawiające jego pogląd na ewolucję rozumu i zarys dalszego rozwoju ludzkości. Pomysł ten rozwinął Lem w
samodzielnej książce pt. Golem XIV wydanej w 1981 r.
Zbiorowa edycja tekstów eseistycznych Lema pt. Rozprawy i szkice (1975) została uzupełniona o nowe teksty
w tomie pt. Mój pogląd na literaturę (2003).
Przez cały czas Lem był mocno zaangażowany w życie publiczne, chociaż nie przystąpił do żadnej organizacji ani partii politycznej. W jego utworach czytelna
jest krytyka ustroju komunistycznego, polityki PRL-u i
ZSRR, a szerzej rzecz postrzegając ustroju totalitarnego. W roku 1976 podpisał jeden z protestów przeciwko
wpisaniu w konstytucję zapisów o „wiodącej roli PZPR”
oraz „przyjaźni z ZSRR”, Lem przygotował dla Polskiego
Fot. J. Sychowska Kavedžija.
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Porozumienia Niepodległościowego dogłębną analizę aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w Polsce pt. Prognozy Chochoła, pod pseudonimem opublikowaną przez paryską
„Kulturę”. W tym „gorącym” czasie wydał także powieść pt. Katar, utrzymaną, podobnie
jak wcześniejsze Śledztwo, w konwencji prozy detektywistycznej. Tym razem zagadkę stanowi seria „dziwnych” zgonów bogatych turystów przebywających latem w Neapolu, którą
rozwiązuje prowadzący prywatne śledztwo amerykański astronauta. Jest to jednocześnie
obrazowe studium samotności człowieka ery ponowoczesnej. W tym samym roku 1976
ukazał się zbiór opowiadań Maska, zawierający m.in. tytułowe opowiadanie o inteligentnej, zabójczej maszynie – uważane za jedno z najlepszych opowiadań Lema, a także utwór
Sto trzydzieści siedem sekund, w którym pisarz przewidział zbliżającą się erę komputerową
W roku 1978 w czasopiśmie „Itd” Lem opublikował cykl felietonów Czy jesteśmy sami w
Kosmosie?

Utwory S. Lema z księgozbioru biblioteki Fakultetu Filozoficznego Uniwersytetu Zagrzebskiego.
Fot. M. Vražić.
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Fot. J. Sychowska Kavedžija.

W tymże roku 1978 Lem napisał dwa listy do Wydziału Kultury KC PZPR, w których protestował
przeciwko ingerencji w jego prywatną korespondencję z zagranicznymi wydawcami i agentami
literackimi. O emigracji myślał poważnie już po
wydarzeniach marcowych w roku 1968. Z planów
tych zrezygnował, ponieważ w tym czasie urodził
mu się syn, Tomasz. Decyzję tę zrealizował dopiero po roku 1981, po wprowadzeniu w Polsce
stanu wojennego. W latach 1983-1988 wraz z rodziną mieszkał w Wiedniu. Współpracował wtedy
z paryską „Kulturą”, gdzie do roku 1987 zamieszczał artykuły publicystyczne pod pseudonimem
„P. Znawca”.
W roku 1987 ukazała się ostatnia powieść Lema
pt. Fiasko – utwór poświęcony problematyce pionierskiego lotu do innej gwiazdy oraz podjęcia
kolejnej nieudanej próby kontaktu z pozaziemską cywilizacją. Po powrocie do kraju Lem podjął
decyzję o całkowitym zaprzestaniu uprawiania
beletrystyki. Słowa dotrzymał i w następnych latach opublikował tylko kilka krótkich opowiadań. Zajął się na poważnie pisaniem felietonów oraz prognoz futurologicznych, uprawiał krytykę literacką i komentował współczesne wydarzenia społeczno-polityczne. W
1992 r. w „Odrze” zaczął ukazywać się cykl jego felietonów pt. Rozważania sylwiczne, a w
„Tygodniku Powszechnym” cykl Świat według Lema. Felietony te zostały potem wydane
osobno w kilku tomach takich jak np. Lube czasy (1995), Dziury w całym (1997), Dylematy (2003), Krótkie zwarcia (2004) i Rasa drapieżców (2006). W roku 1993 Lem rozpoczął
publikację esejów naukowych w „PC Magazine” (do 1998), zebranych później w zbiorach
Tajemnica chińskiego pokoju (1996) oraz Bomba megabitowa (1999). W roku 2000 ukazał
się tom Przekładaniec zawierający wszystkie wydane przez Lema scenariusze filmowe, widowiska telewizyjne i słuchowiska radiowe, W tym samym roku 2000 ukazała się ostatnia
książka eseistyczna Lema pt. Okamgnienie, nawiązująca do wcześniejszych jego utworów:
Dialogi (1957) i Summa technologiae (1964).
Tak w dużym skrócie wygląda zaprezentowana tu obfita i zróżnicowana twórczość Lema,
która w roku 2005 zamknęła się w trzydziestu trzech tomach składających się na edycję
dzieł zebranych pisarza na wydawaną od roku 1998 przez Wydawnictwo Literackie pod
redakcją Jerzego Jarzębskiego.
Twórczość Lema nie daje się łatwo przyporządkować określonym zasadom, regułom czy
konwencjom. Pisarz nigdy nie dążył do prostego odwzorowania form zastałych w literaturze. Wymykał się wszelkim schematom. Dla własnych pisarskich celów wykorzystywał
obecne w literaturze modele, następnie przekształcał je na swój użytek, łącząc ze zjawiskami wywodzącymi się z odmiennych porządków estetycznych. Niełatwo jest zatem zaszufladkować tę twórczość. Wszechstronność zainteresowań naukowych i literackich autora
Solaris oraz jego erudycja jest niewątpliwie imponująca, inspiruje do podążania tropem
kulturowych odwołań i inspiracji. Dzięki swej głębokiej mądrości, przenikliwości, doświadczeniu, pozwalającym na dokonanie wnikliwych analiz otaczającej rzeczywistości w wymiarze globalnym, w połączeniu z wielką wyobraźnią i talentem autor Solaris zyskał miano
wybitnego pisarza, jak i futurologa, myśliciela i filozofa. W kontekście tego, co zostało
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Z księgozbioru J. Sychowskiej Kavedžiji.

powiedziane należałby zadać pytanie, co łączy tę tak zróżnicowaną twórczość autora Bajek
robotów. „Zagadka świata, jego poznania i mediacyjnej roli kultury wydaje się być właśnie
ośrodkowym punktem zainteresowań Lema [...]”. A „[...] horyzontem działań pisarskich
autora Cyberiady jest poszukiwanie prawdy o człowieku, przede wszystkim w jej etycznym
aspekcie”2. Konkluzja ta dotyczy również jego eseistyki fantastycznej. Jak pisał Paweł Okoński: „Lem nie zajmuje się ani jak scjentyści samą nauką, ani jak hermeneuci samą kulturą,
tylko stykiem i zderzeniem tych dwojga: efektem, jaki na kształt kultury wywiera uderzenie
w nią myśli naukowej” 3. Pisarza interesowały kwestie dotyczące kondycji psychicznej, moralnej i biologicznej człowieka wobec rosnącego tempa rozwoju cywilizacji, wpływ technologii na kulturę i człowieka oraz zmiany, jakie w życiu społeczności ludzkich dokonują się
za sprawą rozwoju techniki i pod wpływem przyrostu automatyzacji. Stąd można w jego
dziele twórczym wyróżnić podstawowe tematy takie jak: cywilizacyjne trendy rozwojowe,
specyfika odkrycia naukowego i filozofia nauki, rola przypadku w kształtowaniu rzeczywistości, antyutopijne wizje społeczne i krytyka totalitaryzmów oraz sztuczna inteligencja. A
przy tym jego utwory cechuje świetny zamysł pisarski, umiejętność budowania ciekawego
dyskursu, pomysłowość fabuły, błyskotliwość, ironia, przenikliwość w opisywaniu relacji
społecznych, aktualność podejmowanej problematyki, skłanianie czytelnika do pogłębionej refleksji.
Utwory Lema dały podstawę dla licznych, mniej lub bardziej udanych adaptacji filmowych i
telewizyjnych. Pisarz nie był zadowolony z większości adaptacji swych utworów. Dotyczyło
to nawet tak znanych dzieł jak Solaris zarówno w wersji z roku 1972 rosyjskiego reżysera
Andrieja Tarkowskiego, jak i wersji z roku 2002 amerykańskiego reżysera Stevena Soderbergha z George’em Clooneyem w roli głównej oraz Szpitala Przemienienia (1978) w reżyserii Edwarda Żebrowskiego. Docenił natomiast Przekładaniec (1968) w reżyserii Andrzeja
Wajdy z Bogumiłem Kobielą w roli głównej, do którego sam napisał scenariusz. Prace Lema
były wykorzystywane jako podręczniki akademickie na wykładach dotyczących filozofii. Na
jego cześć nazwano planetoidę oraz pierwszego polskiego satelitę naukowego.
2
3
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Maciej Dajnowski, Groteska w twórczości Stanisława Lema, Gdańsk 2005, s. 203, 205.
Paweł Okoński, Materia i wartości. Neolukrecjanizm Stanisława Lema, Warszawa, 2010, s. 127.
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A przy tym wszystkim Stanisław Lem był postacią niezwykle barwną. Jego niebanalny portret można zrekonstruować na podstawie udzielanych przez niego wywiadów-rzek takich
jak ten udzielony Stanisławowi Beresiowi, który został opublikowany pt. Tako rzecze… Lem
(2002) czy prac Wojciecha Orlińskiego: Co to są sepulki? Wszystko o Lemie (2007) i Życie
nie z tej ziemi (2017).
Jak się okazuje, pisarz z natury przyjacielski i gościnny, uwielbiał dysputy z przyjaciółmi,
choć jednocześnie wpadał w gniew, kiedy ktoś się z nim nie zgadzał. Kochał słodycze,
zwłaszcza marcepan i chałwę. Pijał likiery, benedyktynkę, chartreuse i gin, palił papierosy, ale tylko mentolowe. Potem rzucił palenie. Był zapalonym narciarzem do końca lat 60.
XX w., Był także pasjonatem motoryzacji i kierowcą obdarzonym dużym temperamentem.
Uwielbiał Trylogię Sienkiewicza, a z poezji wiersze Bolesława Leśmiana. Lubił także muzykę
poważną, szczególnie symfonie Beethovena, jazz (duet Louisa Armstronga z Ellą Fitzgerald), piosenki z Kabaretu Starszych Panów i wybrane piosenki grupy The Beatles. Do jego
ulubionych filmów należały filmy o King Kongu, seria z Jamesem Bondem, Gwiezdne wojny
oraz serial Star Trek, a z kina artystycznego najbardziej cenił filmy reżysera hiszpańskiego
Luisa Buñuela. Był poliglotą: znał łacinę, niemiecki, francuski, angielski, ukraiński i rosyjski.
Był nominowany do Nagrody Noble w roku 1980, ostatecznie otrzymał ją Czesław Miłosz.
Choć jego ukochanym miastem do końca życia pozostał Lwów, po wojnie nigdy do niego
nie zawitał; miastem, z którym związał swój los pozostał Kraków, gdzie wybudował dom
na Borku Falęckim. Tu też został pochowany na cmentarzu Salwatorskim w Krakowie. W
czasie pożegnania dominikanin o. Jan Andrzej Kłoczowski powiedział o autorze Cyberiady:
„była w nim pasja prawdy i odkrywania świata”. Jedno jest pewne, że dla przeciętnego
czytelnika historia polskiej literatury fantastycznonaukowej zaczyna się od powieści Stanisława Lema.
Maria Jolanta Olszewska
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Eden Stanisława Lema, czyli o niemożliwym
spotkaniu z Innym
Eden (1958) stanowi szczególną pozycję w twórczości Stanisława Lema (1921-2006). Zamyka wczesny okres jego twórczości, do którego należą m. in. Astronauci i Obłok Magellana,
a rozpoczyna okres dojrzały. Pisarz nie był z tej książki zadowolony, o czym tak pisał:
Eden jest mi dzisiaj obojętny. Może być – taki sobie. Pisarsko to chyba niewypał, gdyż skażony jest schematyzmem bohaterów i płaskim widzeniem świata, choć jest to powieść,
którą się „czyta”. Jest to drugorzędna literatura, która w porównaniu z typową Science
Fiction jest może nawet dobra, ale nie można przecież ustawić człowieka o normalnym
wzroście wśród garbatych i twierdzić, że to właśnie Apollo1.

Pomimo krytycznego sądu pisarza, warto powrócić do lektury Edenu, aby docenić jego
aktualność. Powieść została napisana przez Lema pod wpływem trudnych doświadczeń
II wojny światowej, piekła Holocaustu i nocy czasów stalinowskich. Dla niego, jako osoby
pochodzenia żydowskiego, było to czas skrajnie traumatyczny2. Wiele zamieszczonych w
Edenie opisów budzi skojarzenia z okrucieństwem tamtych, wojennych lat.
Powieść ma bardzo prostą fabułę: rakieta kosmiczna z sześcioma członkami załogi rozbija
się na nieznanej im planecie o nazwie Eden wyróżniającej się niezwykłym kolorem, przypominającym opal. Zdarzyło się tak, ponieważ:
W obliczeniach był błąd. Nie przeszli nad atmosferą, ale zderzyli się z nią. Statek wbijał
się w powietrze z grzmotem, od którego puchły bębenki. Rozpłaszczeni na legowiskach
czuli dobijanie amortyzatorów, przednie ekrany zaszły płomieniem i zgasły, poduszka rozżarzonych gazów napierająca na dziób zatopiła zewnętrzne obiektywy, hamowanie było
niedostateczne i opóźnione. Sterownię napełnił swąd rozgrzanej gumy, pod prasą deceleracji ślepli i głuchli, to był koniec, ale nawet tego nie mógł żaden pomyśleć, nie starczyło wszystkich sił, aby unieść klatkę piersiową, wciągnąć oddech, robiły to za nich do
ostatka pracujące tlenopulsatory, wtłaczały w nich powietrze jak w pękające balony. Nagle grzmot ucichł.[…] – Żyjemy – powiedział Chemik. Powiedział to w zupełnej ciemności.
[…] Niekoniecznie – odparł Inżynier. – Czy wiesz w ogóle, co się stało?– Dokładnie nie.
Trafiliśmy z kosmiczną szybkością w atmosferę tam, gdzie nie miało jej być. Dlaczego? Automat nie mógł się pomylić.– Automat się nie pomylił. Myśmy się pomylili – powiedział
Koordynator. […]. – Jako szczeniak przeczytałem chyba więcej książek o kosmonautyce,
niż waży nasza nieboszczka, a jednak nie znalazłem ani jednej opowieści, żadnej historii,
anegdotki nawet o czymś podobnym do tego, co nas spotkało. Dlaczego – nie pojmę! –
Bo to nudne – wyjaśnił z szyderczą intencją Cybernetyk3.

Zgodnie z prawami fizyki rakieta powinna się rozpaść, a załoga zginąć. Stało się jednak inaczej. Zadecydował o tym przypadek. Główni bohaterowie są to: Inżynier (jako jedyny ma
imię: Henryk), Chemik, Koordynator, Fizyk, Cybernetyk i Doktor. Nie mają oni imion, nazywani są od funkcji, które sprawują na statku, co potwierdza niechęć Lema do pogłębiania
ich portretów psychologicznych swych bohaterów. Brak imion i biografii buduje złudzenie,
że mamy do czynienia z ludźmi znikąd. Nie wiadomo, skąd, dokąd i po co lecą. Nigdzie
bowiem nie zostało w powieści powiedziane, w jakim celu załoga rozbitej rakiety została
1
2
3
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www.lem.pl [dostęp: 10.10.2021].
A. Gajewska, Zagłada i gwiazdy, Przeszłość w prozie Stanisława Lema, Poznań 2016, s. 78. Sam Lem opowiada o doświadczeniach wojennych w: Tako rzecze Lem. Ze Stanisławem Lemem rozmawia Stanisław
Bereś, Kraków 2002
S. Lem, Eden, Warszawa 1959, s. 5-6, 13, 15-16. Wszystkie cytaty według tego wydania. Po cytacie podaję
numer strony w nawiasie.
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Stanisław Lem
Eden

– Skończyłem pol
Inżynier, jakby nie wi
ny. – W każdym razie
jest w środku coś – w
– Tak, w samym śro
no – przytaknął Koor
być, co o tym sądzisz
– Jeżeli te drzewa n
co tamte, w wąwozie…
– Średnicy? Ja też t
– Oba zniknęły ta
przesłaniającą dalszy
– A więc i my tam pój
Zaczął schodzić p
rękami. Podążyli za n
– Musimy przygoto
– powiedział Cybernet
– Tego, co się stan
Spokój, rozwaga, opa
na jakie nas stać – po
– Ale może będzie
Jeden zwiadowca na p
ciągniemy się trochę

Eden

(frag

Powieść Eden wydana przez Wydawnictwo Literackie w 2016 r.
Projekt okładki: Przemek Dębowski.
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wysłana na swą misję, ani nawet, w jakim stopniu rozwoju znajduje się ludzkość. Wiemy
tylko, że na Edenie znaleźli się przez przypadek.
Widziałeś Eden? – spytał Inżynier.
Koordynator popatrzał na niego, nie rozumiejąc.
- Jak to czy widziałem?
- Teraz. Popatrz.
- Koordynator odwrócił się. Na ekranie płonęła gasząc pobliskie gwiazdy, jedna – ogromna gwiazda opalu.
- Piękna – powiedział Inżynier – Zboczyliśmy, bo taka była piękna. Chcieliśmy tylko nad
nią przelecieć.
- Tak – powtórzył Koordynator – chcieliśmy tylko przelecieć…(48).

Początkowe sceny powieści wydają się zapowiadać „międzyplanetarną robinsonadę” w
duchu powieści Juliusza Verne’a. Bohaterowie muszą naprawić rakietę, aby kontynuować
swą podróż kosmiczną. Członkowie załogi dzielą między sobą obowiązki: Inżynier, Cybernetyk i Fizyk zajmują się naprawą statku, a Koordynator, Lekarz i Chemik próbują poznać
okolicę oraz uzupełnić zapasy. Bohaterowie wiedzą o edeńskim świecie tyle samo, co czytelnik, czyli zupełnie nic i ze zdziwieniem i przerażeniem odkrywają tam coraz to nowe
zjawiska i rzeczy. Powoli Eden odkrywa przed nimi swe straszne po ludzku tajemnice. Ziemianie napotykają na roślinną fabrykę, produkującą bez końca rzeczy, które wyglądają na
chłam, potem na ogromne, cylindryczne cmentarzysko, klaustrofobiczne miasto, a w końcu na masowe groby. Napotkane ślady świadczą o tym, że mieszkańcy Edenu są istotami
inteligentnymi, ale sposób funkcjonowania ich społeczeństwa jest dla ziemian zupełnie
niezrozumiały. Z zebranych informacji, które z trudem udaje im się pozyskać, wyłania się
obraz dziwaczny, irracjonalny, a w końcu straszny. Bohaterowie zaczynają podejrzewać,
że mają do czynienia z cywilizacją, której struktura całkowicie umyka ich ziemskiej logice.
Na zasadzie analogii z europejską kulturą i historią budują różne teorie, mające pomóc
im w wyjaśnieniu struktur obserwowanego przez nich świata i odkryciu mechanizmów,
jakie nim rządzą. Nie są jednak w stanie odwołać się do żadnej konkretnej wiedzy. Świat,
w którym niespodziewanie znaleźli się, powoli zamienia się w koszmar. Planeta poraża
pięknem krajobrazu i roślinności, ale przez ohydny zapach i spotkane tam budowle budzi
w przybyszach odrazę i przerażenie. Wydaje się zamieszkana przez obłąkańców, na której
istnieją tylko opuszczone fabryki i masowe groby. Osady, w których egzystują mieszkańcy Edenu, nazwani przez bohaterów Dubeltami ze względu na dziwne fałdy skóry i tors
przypominający dziecko, odizolowane od siebie lustrzanymi zasiekami, przypominają im
obozy koncentracyjne, getta lub szpitale psychiatryczne. Prawda poraża bohaterów. Okazuje się, że na tej planecie silniejsi zabijają słabszych i ułomnych, traktując ich jako błąd
genetycznych. Cywilizacja Dubeltów wykorzystuje bioinżynierię w celu wyprodukowania
lepszej rasy. Nieudane egzemplarze, „odpady postprodukcyjne”, poddawane są anihilacji.
Eksterminacja obejmuje większą część mieszkańców planety. A zatem na planecie trwa
masowy mord, a Eden przypomina wielki grób. Co więcej władza na tej planecie wydaje
się nie istnieć, a zatem fizycznie jej nie ma i tym samym nie można się jej przeciwstawić.
„Przeklęta władza udająca własne nieistnienie”(258) kontroluje każdy aspekt życia obywateli, starannie izolując ich od wpływów zewnętrznych. Społeczeństwo wydaje się przy tym
całkowicie pogodzone z losem i akceptuje wszystko, co owa władza postanowi i zarządzi.
Bohaterowie dochodzą do wniosku, że edeńska, stechnicyzowana cywilizacja to wysnuta z
koszmarnego snu apokaliptyczna wizja najgorszego z możliwych światów. W ich odczuciu
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„jest to płód wariata. […] A raczej wariatów. Cywilizacja obłąkańców, oto, czym jest ten
przeklęty Eden!”(48). Co więcej zagłada słabszych na Edenie pozbawiona jest świadków
rozumiejących to, co się wydarzyło. Milczenie ofiar jest znaczące.
W zakończeniu Edenu bohaterom udaje się nawiązać kontakt z mieszkańcami planety za
pośrednictwem Kalkulatora. Ponieważ, jak im się wydaje, język nauki, prawa fizyki i atomistyki są takie same we wszechświecie, co powinno stać się początkiem do nawiązania
międzycywilizacyjnego dialogu. Ziemianie porozumiewają się z Edeńczykiem za pomocą
niezwykłego algorytmu semantycznego, który okazuje się niedoskonały, dlatego nie może
dojść do wiarygodnej wymiany myśli. W dodatku bohaterowie nie mają pewności, czy to,
co przekazał im Dubelt, ma odpowiednik w tym, co przetworzył komputer. Technika jako
wytwór ludzki również okazała się niedoskonała. Zrozumieć Edeńczyków można by tylko
przez ich „uczłowieczenie” za pomocą instrumentów wiedzy zbudowanej na ludzkim doświadczeniu. A zatem nie da się przekroczyć bariery obcości międzykulturowej. Utopijny
program naprawy społeczności Dubeltów okazuje się złudzeniem. Pomoc dla Dubeltów
byłaby oparta na użyciu siły militarnej i ostatecznie zamieniłaby się w przemoc i zbrodnię,
ponieważ bohaterowie byliby zmuszeni użyć wszystkich narzędzi zniszczenia, które posiadają. Zaopatrzony w atomową broń pancerny pojazd, nazwany „Obrońcą”, staje się figurą
ziemskiej cywilizacji. Nie tylko zagrożenie ze strony Dubeltów, ale również świadomość
wielkości zła, którego mogą być sprawcami, zmusza Ziemian do ucieczki z planety Edeńczyków.
[…] spytam was – czy startujemy?
- Tak - powiedział Inżynier.
- Tak - Fizyk i Chemik, niemal równocześnie.
- A ty? Milczysz? Teraz? – spytał Koordynator Doktora.
- Zastanawiam się... ja wiecie, nie byłem nigdy tak bardzo ciekaw…
- Wiem, szło ci raczej o to, jak można im pomóc. Ale teraz wiesz już przecież, że…(255).

Dubletom nie można więc w żaden sposób pomóc. Doktor chce jeszcze zostać, ale w końcu
i on zrozumie bezsens takiego postępowania, o czym świadczy rozmowa bohaterów:
spytałem go, czy moglibyśmy coś dla nich zrobić. Dla nich wszystkich.
- I co powiedział?
Zero […] (255).
[…]
Zostali? [...] Tak. On tak chciał. [...] Wolał, żeby to my – a nie oni. To było wszystko, co
mogliśmy dla niego zrobić (265-266).

W tym kontekście rodzi się pytanie, jak bohaterowie poradzą sobie z okrutną prawdą o
Edenie. Muszą uznać swą epistemologiczną bezradność i decydują się zostawić planetę
nietkniętą. Spotkanie z Innymi wymusza na nich trudne pytanie o ich własną tożsamość.
Odpowiedź na pytanie: „A czym my jesteśmy?” przeraża ich samych. Wymowa powieści Lema jest więc głęboko pesymistyczna. Eden jest parodią świata uporządkowanego i
poznawalnego za pomocą rozumu. Ostatecznie powieść ta, tak jak cała twórczość Lema,
podejmuje kwestię granic ludzkiego poznania. Szczególnej wymowy w tym kontekście nabiera ostatnia scena w powieści, będąca pożegnaniem z Edenem.
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- Wyjątkowy blask. Inne planety nie mają tak czystego. Ziemia jest po prostu niebieska.
[…] – Jak czysta – powiedział Koordynator – Ale … wiesz? Z rozkładu prawdopodobieństwa wynika, że bywają jeszcze piękniejsze (285-286).

Należałoby zadać pytanie, czy nie jest to może znów pułapka, w którą wciąga człowieka
jego rozum. Tajemnica Wszechświata pozostanie dla człowieka na zawsze nieprzenikniona.
W przypadku Edenu mamy do czynienia z utopią socjologiczną. Powieść powstała wtedy,
kiedy w świadomości czytelniczej utrwaliły się XIX i XX - wieczne antyutopie Herberta George’a Wellsa, a także pojawiły się nowe: My Jewgienija Zamiatina (1921), Nowy wspaniały
świat Aldousa Huxleya (1932) czy Rok 1984 George’a Orwella (1948). W Edenie mamy do
czynienia z ciekawym wykorzystaniem formuły utopii, traktowanej jako gatunek literacki,
styl myślenia i archetyp marzeń człowieka o szczęściu, służącej ukazaniu trudności wpisanych w dążenie do prawdy o świecie i człowieku i potwierdzającej krytyczne podejście
autora do współczesnej mu rzeczywistości społeczno-historycznej. Utopia błyskawicznie
zamienia się w antyutopię. W Edenie pod fasadą barwnych wydarzeń fabularnych, wpisanych w formułę powieści przygodowo-awanturniczej sf, kryje się bezwzględna diagnoza
współczesności. W centrum powieściowego świata sytuuje się zagadnienie totalitaryzmu. Lem w
swych utworach świadomie nawiązywał do bestialstwa nazizmu, bolszewizmu i stalinizmu, ukazując
ich zbrodnicze przejawy m.in. eksperymenty genetyczne „wyższej rasy”, świat fabryk militarnych i
totalitaryzmu wojskowego. Lektura Edenu jako powieści przygodowej czy antyutopijnej byłaby jednak uproszeniem. U Lema schemat ten jest tylko
pretekstem dla pogłębionej refleksji o charakterze
filozoficznym4. Eden traktuje o głębokim lęku przed
poznaniem bezwzględnej prawdy o świecie i człowieku. Bohaterowie, dążąc do poznania obcego im
świata, nieustannie stawiają pytania, aby w końcu przekonać się, że prawda na zawsze pozostanie
nieuchwytna, a ludzkie możliwości poznawcze w
konfrontacji z Innym okazują się bezsilne, bo, jak
pisał Lem w Solaris: „Człowiek wyruszył na spotkanie innych światów, innych cywilizacji, nie poznawszy do końca własnych zakamarków, ślepych dróg,
studni, zabarykadowanych, ciemnych drzwi”5.
Fot. M. Najbar-Agičić.

4

5
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W Edenie pojawiają się już charakterystyczne dla całej twórczości Lema wątki takie jak: prowadzenia narracji w przestrzeniach zamkniętych – w tym wypadku na obcej planecie, obecność istot budzących lęk swą
odmiennością – chorych psychicznie, kosmitów, robotów; udziału wśród bohaterów ekspertów – lekarzy,
naukowców; rozważań nad niedoskonałością fizycznej budowy człowieka. Wątki z Edenu z kolei są rozwinięte i pogłębione w kolejnych powieściach takich jak np. Niezwyciężony, Solaris czy Fiasko. Temat podróży
kosmicznej i kontaktu z pozaziemskimi formami życia antyutopijne wizje społeczne i krytyka totalitaryzmów określa kształt wydają się stanowić podstawę dla fabuły takich utworów jak: Eden (1959), Powrót z
gwiazd (1961), Solaris (1961), Niezwyciężony (1964), Głos Pana (1968), Opowieści o pilocie Pirxie (1968),
Fiasko (1987).
S. Lem, Solaris, Kolekcja „Gazety Wyborczej”, nr 31 [b.r. i m.], s. 141.
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Fot. M. Agičić.

„Wielki Muntius” przed Pawilonem Sztuki
W listopadzie 2021 r. przy wejściu do Pawilonu Sztuki na Placu Króla Tomislava w Zagrzebiu
pojawiła się dziwna kreacja. Ogromne ciernie, jak ze bajki Śpiąca królewna, sieć rybacka,
jakiś „obcy”, a może: „Wielki Muntius” rzeźbiarza Nevena Bilića.

Wielki Muntius i „Solaris”
Przypomnijmy sobie powieść science fiction wielkiego polskiego pisarza Stanisława Lema
Solaris, w której poprzez postać Krisa Kelvina poznajemy psychologię człowieka i dotykamy
najbardziej wrażliwych pytań naszej rzeczywistości. W książce, Solaris to planeta pokryta
oceanem, który zarządza ludźmi znajdującymi się na stacji kosmicznej. Ta powieść wypełniona mistycznym, klaustrofobicznym i przytłaczającym wizjami zachęca nas do wypytywania o granice naszego poznania i uświadomienia sobie tego, że są rzeczy, których nie
możemy pojąć i nie powinniśmy tracić na to czasu. Muntius jest wymieniany jako autor
książki, którą studiował Kelvin podczas swej wyprawy.
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Fot. M. Agičić.
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Kto kim rządzi? Czym jest rzeczywistość? Czy rzeczywistość ma znaczenie? Dlaczego tu jesteśmy? Solarystyka według Muntiusa jest właściwie zamianą za religię w czasach kosmosu. Jest ona wiarą przykrytą pod płaszczem nauki.

Wielki Muntius i człowiek
To ciało, które zajęło Pawilon Sztuki, to nieznana siła, która uniemożliwiła do niego wejście. Tak jak bohaterom powieści nie udało się obronić się przed mentalnym wirusem, który wstrzyknął im telepatycznie Solaris, tak w rzeczywistości jesteśmy coraz mniej zdolni do
obrony przed konsekwencjami tego, co „wstrzykujemy” do naszej planety. Nie musimy być
pesymistami, żeby zgodzić się z Muntiusem.
Bilić z grubego, czarnego plastiku buduje ten pesymizm Muntiusa, nadaje mu groźny wygląd, przy nim człowiek wydaje się mały i bezradny. Tak jak Solaris wpływał na umysły
astronautów i doprowadzał je do szaleństwa, tak Ziemia daje ludziom znaki, które mogą
zapowiadać szaleństwo.

Wielki Muntius i sztuka
A jeżeli przyjrzymy się temu na poziomie sztuki (ponieważ rzeźba postawiona jest dokładnie
przed głównym wejściem do jednego z najładniejszych budynków muzealnych w Zagrzebiu), to można to tłumaczyć jako radę artysty, że stratą czasu jest próbować zrozumieć sztukę. Jednak artysta szuka odpowiedzi na pytanie, czym właściwie jest sztuka. Poświęcenie się
samemu projektowi, bowiem to duża instalacja, która świadczy o wielkim zaangażowaniu,
wskazuje na to, że Bilić nie żałował swojego czasu ani artystycznego wysiłku, aby zilustrować
Muntiusa i w ten sposób mu się sprzeciwić. Ciernie i kolce Muntiusa reprezentują niemożność zrozumienia, z czego wynika to, że tak naprawdę rzeźba nie jest sztuką. Sztuka znajduje
się wewnątrz, ale jest dla widza niedostępna, ponieważ cierpi on na niemoc poznania.
Nie należy zapominać o jeszcze jednym fakcie, że budynek Pawilonu Sztuki został uszkodzony podczas trzęsienia ziemi w 2020 r. i nie będzie otwarty dla publiczności do 2023 r.
Rzeźna symbolizuje również i jego niedostępność dla odbiorców sztuki.

Wielki Mutius i Neven Bilić
Tworząc coś, co jest niezrozumiale, niematerialne, jak
Muntius czy ludzkie nierozumienie, to był i wysiłek
dla samego artysty. To co niezrozumiale przenosi on
w przestrzeń sztuki i tłumaczy jako czyn autorski, w
którym stara się także wyrazić to, co niewyrażalne,
zbliżyć się do światła, które nieustannie umyka. W
ten sposób przestrzeń sztuki konfrontuje się z rzeczywistością. Tak samo jak Kelvin w Solaris, tak Bilić pyta
się: czy powinienem zrezygnować ze snów w obawie
przed koszmarem, czy dalej tracić czas na walkę z
niezrozumiałym? Jednak wybiera trzecią opcję i nie
rezygnuje z marzeń, lecz motyw z koszmaru przenosi
w rzeczywistość.

Fot. M. Najbar-Agičić.

Artysta z przyjemnością odpowiedział na kilka naszych pytań.
Marta Agičić
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Razgovor s Nevenom Bilićem
Marta Agičić: Iz naslova skulpture proizlazi da ste inspiraciju crpili iz književnosti i to iz
djela poljskog pisca Stanisława Lema. Je li to uobičajeno za Vas? Zašto Lem?
Neven Bilić: Nisam dosad radove direktno dovodio u vezu s literarnim predlošcima. Niti
u ovom se ne referiram prema SF-u kao žanru, nego koristim sasvim sporednu epizodu s
prof. Muntiusom kao polazište univerzalne ideje o uzaludnosti pokušaja da shvatimo nešto
što nas veličinom nadilazi. To se i vidi kroz moju depersonalizaciju same pojave Muntiusa,
koji je znanstvenik, dakle čovjek, a ja naziv pridružujem objektu i još mu nadodajem „veliki”.
Knjigu Solaris sam dobio na poklon, i nisam tada poznavao djelo S. Lema.
MA.: Stanislaw Lem bio je izuzetan vizionar, kreativan autor i osebujan filozof. Slažete
li se da trebamo prihvatiti „Velikog Muntiusa” i shvatiti da postoje pitanja koja su izvan
našeg dosega spoznaje? Što bi onda uopće značila čovjekova svijest o problemima svoje
okoline, o svojoj psihi, o umjetnosti?
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NB.: U ovovremenoj hiperprodukciji ideja, mentalnih slika i dobara, želja za upornim istraživanjem svijeta, objašnjavanjem društva i posljedica njegova utjecaja na nas, podsjeća
nas na činjenicu o vlastitoj nemoći. Nakon niza pokušaja, vraćeni smo na početak i „vrtimo
se u krug”. Znanstvenici na postaji godinama istražuju, postavljaju teze, pronalaze i sumnjaju. Mislim da Lem uopće ne akcentira Muntiusa, a ja upravo u njegovoj teško objašnjivoj
„herezi” pronalazim polazište svoje ideje. Ono je za mene najjača ideja djela. Vjerojatno je
mogućnost raznolikih „čitanja” i interpretiranja nekog teksta odlika velikih literarnih djela.
Premda se ne ubrajam u zagrižene SF fanove, sa veseljem sam pogledao izvrsnu interpretaciju Tarkovskog, i manje uspješnog Soderbergha. Ostala pisana djela S. Lema tek čekaju
da ih otkrijem.
MA.: „Velikog Muntiusa” prikazujete kao čudnovatu tvorevinu koja zaprečuje ulaz u
Umjetnički paviljon. Crne, debele cijevi s trnjem predstavljaju ono što je čovjeku nepoznato, a čovjek se boji nepoznatog. Što vas je inspiriralo da Muntiusa oblikujete upravo
na ovaj način? Kakve su reakcije publike?
NB.: Nije mi bila namjera stvoriti djelo koje izaziva strah ili odbojnost, isto kao što nisam
želio zapriječiti ulaz. Tako je naprosto ispalo, a da sam htio izvršiti totalnu vizualnu dominaciju, kao i konkurirati arhitekturi, to je točno.
Kao što je vidljivo, karakter moje skulpture (neki kažu i site-specific instalacije) ne odslikava prepoznatljivu vizualnu tipologiju žanra. Komponirana tipološka obilježja segmenata,
ponavljaju se po točno postavljenim geometrijskim obrascima, a u nama otvaraju vizualne
podražaje koji zbunjuju. Zašto geometrijski, a opet mekano, zašto kićeno, a opet svedeno,
zašto ornamentalno, a opet mehanički čvrsto, zašto biljka, a opet stroj? Ova pobrkanost
kodova, u zadnje vrijeme je glavno obilježje mojih kiparskih radova.
Koliko znam, kroz protekla tri mjeseca, ovaj moj rad je vidio zaista velik broj ljudi, iako to
nije ciljana publika kao što je to slučaj u galerijama. Gotovo da svatko tko prođe ispred
Umjetničkog paviljona, pokaže interes, pročita o djelu, fotografira... dobio sam mnogo
ugodnih komentara od poznatih, ali i nepoznatih posjetilaca.
MA.: Jeste li znali da je 2021. proglašena u Poljskoj godinom S. Lema? Mislite li da je njegova književnost i danas aktualna? Jeste li privukli pažnju poljske publike?
NB.: Nisam upoznat s činjenicom da je 2021. proglašena u Poljskoj godinom S. Lema. To
je velika stvar i istinski kulturni doseg, koji svjedoči o aktualnosti autorovog odnosa prema stvarnosti. Nisam dobio informaciju da sam privukao pažnju posebice poljske publike,
nego publike u cjelini.

Temat numeru

Stanisław Lem, Ana sa zvijezda
Godine 2021. obilježena je stogodišnjica rođenja Stanisława Lema pa je stoga ona i proglašena godinom tog autora. Ovaj svjetski poznati autor znanstveno-fantastične književnosti,
većini hrvatskog čitateljstva još uvijek je nažalost strano ime, poznato možda samo onima
koji se bave poljskom književnošću ili ljubiteljima znanstvene fantastike. Lem, kao zanimljiva ličnost i vrstan pisac, svakako zaslužuje više pozornosti.
Dijete židovskih roditelja autor je morao mijenjati identitet i koristiti krivotvorene dokumente kako bi preživio Drugi svjetski rat i izbjegao život u getu. Nakon njega je započeo,
ali nije i završio studij medicine na Jagelonskom sveučilištu. Odustavši u potpunosti od
medicine, Lem je krajem 40-ih godina prošlog stoljeća napokon otkrio svoju pravu strast.
Iako je i prije pisao i objavljivao druge oblike književnosti prvi njegov objavljeni znanstveno
fantastični roman Astronauti izašao je 1951. godine. Sljedeći roman objavljen mu je već
1955. godine iako ne u punoj verziji jer se tada moralo pisati pod uvijek budnim okom cenzora. Prije nego što je znanstveno fantastični roman Ana sa zvijezda objavljen kao knjiga,
njegovi fragmenti mogli su se pročitati u časopisu „Przekrój”, koje su pratile i ilustracije
Jerzyja Skarżyńskog.
Radnja romana smještena je u 32. stoljeće kada je čovječanstvo već usavršilo umijeće putovanja svemirom i prati glavnog lika koji odlazi na putovanje među zvijezdama na brodu
„Gea”, zajedno s još 226 ljudi. Lem optimistično zamišlja budućnost u kojoj su znanost i
tehnologija u mnogočemu poboljšale i olakšale čovjekov život. Autor vješto izgrađuje zamišljeni svijet budućnosti, detaljno opisuje svakodnevicu čovjeka tog doba, izmišlja riječi
kojima bi se opisale stvari koje ne postoje ni u današnje vrijeme. Lem ne ostavlja prazna
mjesta, daje kontekst događajima i mogućnostima novog svijeta opisujući na nekim mjestima povijest koja se dogodila između našeg vremena i tog 32. stoljeća, a uz to dopisuje i
objašnjenja tehničkih pojmova. No Lem od svoje književnosti ne traži samo da ispuni trope
znanstvene fantastike ili da čitatelja osvoji svojom maštovitošću ili detaljnošću, već njome
pokušava prodrijeti u ljudsku psihu i dozvoliti čovjeku da izjasni i ono što misli i osjeća. Prikazani svijet romana potpuno je uređen, granice su ukinute i vlada utopija, kako na Zemlji,
tako i na brodu „Gea”, koji možemo promatrati kao društvo u malom. Ljudi na „Gei” su
znanstvenici, liječnici, umjetnici, a nalaze se u okruženju koje im može ispuniti gotovo svaku želju, pomoću automata mogu jesti što god zamisle, ako se zažele zemaljskog okruženja
mogu boraviti u iluziji šume, sve je predviđeno tako da bi ispunjavalo njihove želje i takvo
okruženje zvuči idealno. Sami putnici broda vode se idealima poput pravednosti i jednakosti. Iako je čovjek usavršio svoju okolinu i uspio ju replicirati u umjetnom okruženju nije
uspio promijeniti sebe, što postaje još jasnije kada se nađe u situaciji, to jest u prostoru, iz
koje nema izlaza. Okružen sa svih strana bespućem svemira, čovjek počinje gledati u nutrinu. Čovjek zaključuje da sve znanje svijeta ne može odgovoriti na pitanja koja su s nama od
početka svijeta, a bit će prisutna i do njegovog kraja. Čak i kada su mu sve potrebe naizgled
ispunjenje, čovjek svoje probleme nosi sa sobom, gdje god pošao i gdje god se nalazio. Poput gravitacije koja veže dvije patuljaste galaktike koje čine dva Magellanova oblaka iz originalnog naslova, ljudskost, strah, zajednički teret želje za ljubavi, usamljenosti ili traženja
smisla života veže poboljšanog čovjeka budućnosti s običnim čovjekom sadašnjice. Gdje
onda uopće tražiti odgovor? Odgovor, ako postoji, zasigurno se nalazi u čovjeku samom.
Često možemo čuti izjavu da je put važniji od cilja. U tom smislu, čak i ako čovjek ne pronađe definitivno rješenje svojih problema, putovanje je za njega neizbježno. Lem se ovdje
poslužio i motivom pravog fizičkog putovanja kako bi to dočarao. Roman Ana sa zvijezda
možemo čitati kao misaoni eksperiment Lema koji odgovara na pitanje bi li ljudski subjekt
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bio zadovoljan ili sretan kada bi mu se osigurali svi uvjeti potrebni za ono što bismo opisali
kao dobar život. Odgovor nije potvrdan, ali to ne znači da pokus nije uspio. Naprotiv, takav
ishod je sasvim predvidljiv! Čovjek žudi za ostvarenjem nekih viših želja – želje za ljubav, za
ispunjenje i za smisao. Sam autor nije se previše ponosio ovim djelom, a ono se u usporedbi s romanom Solaris kojim je Lem postao kandidat za Nobelovu nagradu čitateljima može
činiti zanemarivim. Ipak, ideje predstavljene u romanu univerzalne su i mogu ponuditi više
od pretpostavljenog pa će čitanje sigurno biti na užitak čitatelju.
Nikolina Orić

Powieść wydana przez wydawnictwo Iskry w 1955 r. Projekt Okładki: Jan Młodożeniec.
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W zaprzyjaźnionej z nami kieleckiej Poczytani Na Dvorcu odbył się,
w ramach obchodów Roku Lema, cykl interesujących wydarzeń.
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Uczniowie Polskiej Szkoły piszący dyktanda Lema. Fot. M. Vražić.
Dyktanda czyli... w jaki sposób wujaszek Staszek wówczas Michasia - dziś Michała - uczył pisać
29 bez błędów,
wydawnictwo PRZEDSIĘWZIĘCIE GALICJA, Kraków 2001 r., opracowanie graficzne: Grupa 99$.

Stanisław Lem w 1966 r., zdjęcie udostępnione
przez Wojciecha Zemka, sekretarza autora. Źródło
ilustracji i informacji: commons.wikimedia.org.

