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WOJCIECH ORLIŃSKI 

SOLARIS 

W roku i960 Stanisław Lem przystąpił do pisa- W ten sposób wymyślił jeden z najgenialniej-

nia powieści pod roboczym tytułem KOSMICZNA szych wątków fabularnych w dziejach science 

MISJA, której tematem miał być raport sporządzo- fiction. Oto badacze usiłujący zrozumieć feno

ny przez emisariusza wysłanego na stację kos- men Oceanu pokrywającego planetę Solaris 

mierną przez „nieufną Centralę". Lem był świeżo sami odkrywają, że z badaczy przekształcili się 

po napisaniu EDENU i można domniemywać, że w obiekt badań. Ocean najwyraźniej próbuje 

myślał o rozwinięciu zarysowanego w tej powie- dowiedzieć się czegoś o nich samych, bo mate

ści pomysłu wykorzystywania sztafażu science rializuje najbardziej skryte marzenia, najgłębiej 

fi ction do opisywania ustroju totalitarnego. ukryte w gąszczu ich podświadomości. 

Nic z tego jednak nie wyszło, bo ledwie jego Głównemu bohaterowi ukazuje się kobieta, 

emisariusz spotkał na korytarzu pierwszego która kiedyś z jego winy popełniła samobójstwo 

mieszkańca Stacji, a ten przeraził się na jego wi- i ten wyrzut sumienia, miłosna tragedia sprzed 

dok - zaczęły mu przychodzić do głowy coraz lat, prześladuje go, choć minęło tak wiele lat 

ciekawsze wyjaśnienia powodów tego przera- świetlnych i lat kalendarzowych. Innym boha

żenia. Łamiąc wszystkie zasady, których można terom pojawiają się na Solaris materializacje in 

się nauczyć na różnych kursach kreatywnego nych wypartych myśli, jak się można domyślać 

pisania i warsztatach scenariuszowych, Lem z różnych przesłanek - skrytych fantazji seksu

zapomniał o wszystkich konspektach, „drabin- alnych. Natura tych wizji sprawia, że astronauci 

kach" i treatmentach. nie chcą o nich mówić, a swoje fantomy trzyma-

Cała historia rozwijała się przed pisarzem, ją pod kluczem, słychać najwyżej jakieś szmery 
w miarę jak stukał w klawisze maszyny do pi

sania w ośrodku pracy twórczej Związku Litera

tów Polskich w willi Astoria w Zakopanem. Sam 

od siebie dowiadywał się, co teraz się wydarzy. 

VII 

i tupot zza drzwi. 

Dla głównego bohatera możliwość naprawie· 

nia błędu sprzed lat jednak nagle staje się waż

niejsza od wszystkiego - od jego misji, od losu 
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stacji, od jego własnego przetrwania wreszcie. Blisko pół wieku po opublikowaniu SOLA
Któż z nas w jego sytuacji nie skorzystałby z ta - Rrs mamy już solarystykę równie bogatą jak ta 
kiej szansy i mając przed sobą utraconą ukocha- powieściowa . W powieści kosmologia próbuje 
ną - gdyby wszystkie zmysły mówiły, że to ona zrozumieć planetę Solaris, w realnym świecie 
- posłuchałby jednak głosu rozumu mówiące- literaturoznawcy próbują zrozumieć powieść 
go, że to groźny fantom o nieustalonym zada- SOLARIS . 
niu, przed którym przede wszystkim należy się A szkól mamy bardzo wiele, reprezentują-
zabezpieczyć, a nie brać go w ramiona? cych pełne spektrum interpretacji. Może w ogó-

Sam wątek miłosny w SOLARIS jest tak fascy- le cała akcja powieści to tylko sen albo halu
nujący, że utwór doczekał się nieformalnej ad- cynacje głównego bohatera? Niedotlenienie, 
aptacji w formie plagiatu - w amerykańskim przewlekły brak snu, w takich warunkach może 

dreszcowcu science fiction HO RYZONT ZDARZEŃ się komuś zwidywać ukochana sprzed lat. 
nie mamy wprawdzie Stacji ani oceanu, tylko Może wszystko to jest metaforą polityczną? 
eksperymentalny statek kosmiczny, który otarł A może jednak genderową - Ocean jako ucie
się o granicę Piekła. Jego konstruktor (grany leśnienie kobiecości, astronauci jako mężczyźni 
w tym filmie przez Sama Neilla) przeżywa dy- usiłujący kobiecość skatalogować, opisać , ob
iema! podobny do bohatera SOLARIS, wabi go jaśnić i w ten sposób ujarzmić? A może eschato
rn aterialny fantom żony, która popełniła sarno- logiczną - Ocean jako Bóg i astronauci jako lu-
bójstwo w identycznych okolicznościach . 

Lem jednak poszedł w SOLARIS dużo dalej -
wymyślając sotarystykę , naukę usiłującą wyjaś-

dzie usiłujący osiągnąć zbawienie na podstawie 
wskazówek teologów, bezradnych jak sołaryści'? 

Interpretacje SOLARIS tworzą labirynt, w któ-
nić fenomen planety i Oceanu. Okazuje się. że rym bardzo łatwo pobłądzić. Łatwo o pozorne 
incydent ma miejsce po wielu latach badań, za- skróty, prowadzące jednak na manowce. Do
sadniczo bezowocnych. Naukowcy sporządzi- brze to widać na przykładzie solarystyki obco
li bogate katalogi dziwnych zachowań Oceanu, ję zyczn ej, której twórcy za klucz do odczytania 
zwłaszcza gigantycznych, przypominających SOLARIS uważa li elementy obecne tylko w prze
ludzki e miasta tworów powstających na jego kładach. 

powierzchni - ale po tych wszystkich latach Niemiecki literaturoznawca Manfred Geier 
nie udało im się nawet wyjaśnić , czy to istota przeanalizował powieść od strony psychoana
żywa , czy tylko bardzo oryginalny twór geo ł o- lizy i gender studies. Odwołując się do grama
gi zny. To jak w innym utworze Lema, w którym tycznego rodzaju sołaryjskich neologizmów po
sztab mat matyków, zapisawszy ale tomiska, dzielił fenomen y zach odzące na powierzchni 
doszedł w końcu do jakże słusznego wniosku, Oceanu na męskie i żeńskie, dzięki czemu od
że Oo:o. nalazł w powieś i alegorie penisa i waginy. Fa-

So LAR IS w wiel ki m stylu nawiązuje więc do scynuj ąca interpretacja, tyle tylko, że rodzaj 
mickiewiczowskiej opozyc ji mi ędzy „ zuciem niemie kich neologizmów nie pokrywa ł si ę 

i wiarą" a „mędrca s zk i e ł k i em i okiem". Jaki z ich polskimi pierwowzorami. 
jest jednak wybór samego autora? Stawia na ro- Amerykanie z kolei wiele wyczytali w imie
mantyzm czy na oświecenie, na głos ser a zy ni u głównej bohaterki, brzmiącym Rheya: przez 
głos rozsądku? grecką bog i n ię Reę łączyli j ą z kultem Kybele, 

VI II 
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a więc z mitem Pramatki, kultem płodności akademik, przysłany jako wysłannik bliżej nie
i macie rzyństwa. sprecyzowanej Centrali. Nie może sobie pozwo-

Wszystko świetnie - ale w oryginale bohater- lić na luksus rozłożenia rąk i powiedzenia, że 
ka nie ma na imię Rheya. Pisarz nie wziął pod na sprawę można spojrzeć z różnych aspektów. 
uwagę tego, że Amerykanie „Harey" będą wy- Musi wybrać własną wersję wydarzeń. 
mawiać podobnie do męskiego imienia „Har- Widzowie tego spektaklu postawieni są 

ry''. Swoją drogą, gdyby tak zostało, dopiero w uprzywilejowanej sytuacji. Na to, co się dzie
można by dobudować transgenderową teorię je na stacji, spoglądają z widowni. To nie jest 
v.ryjaśniającą, dlaczego ukochana Kelvina ma punkt widzenia ani „nieufnej Centrali", ani jej 
męskie imię! 

Jedno zostało z pierwotnej koncepcji powie
ści - Kelvin nie przyl ecia ł na tę planetę jako 

wysłannika. To jest punkt widzenia samego 
Oceanu. Jeśli więc spróbować zrozumieć SOLA
RIS, to tylko w teatrze ... 

SOLARIS DOSSIER 
o 

-A-

PO WI E ŚĆ 

SOLARIS ukaza ła się w roku 196i. Stanisław Lem miał wtedy 40 lat i był u szczytu twórczej weny. 
W ciągu jednego roku opublikowa ł trzy powieści, z których każdą bez wahania można określić 
mianem wybi tnej. Poza SOLARIS był to PAM IĘTNIK ZNALEZIONY w WANN IE, niepokojąca mieszani
na Gombrowicza i Orwella i POWRÓT z GWIAZD, powieść o tyle komplementarna wobec SOLARIS, 
że równ ież stawiaj ąca pod wielkim znakiem zapytania ulubiony temat ówczesnej science fiction, 
jakim były zał ogowe wyprawy ku innym gwiazdom. 

Bohater POWROTU z GWIAZD wraca z wyprawy kosmi znej, która dla niego trwała tylko 10 lat, ale 
za sprawą einsteinowski j dylatacji czasu na Ziemi upłynęło 127 lat kalendarzowych. Jego własna 
planeta okazuje się bardziej egzotyczna od tego , co widział na innych ciał ach niebieskich - całko

wi ie zm ieniła się obyczajowość , ina zej wyglądają rel acj damsko-mę kie, a prz de wszystkim 
lot w kosmos uważa s i ę za barba rzyński przeży tek z przeszłośc i , bo znacznie więcej informacji do
sta rcza j ą bezza łogowe maszyny. 

IX 
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Warto pamiętać o tej drugiej powieści, która powstawała mniej więcej w tym samym okresie. 

Może jest bowiem tak, że SOLARIS należy odczytywać przez pryzmat POWROTU z GWIAZD - może 

kiedy raport Kelvina w końcu dotrze na Ziemię, okaże się niepotrzebny, bo nikogo już nie będą ob

chodziły dalekie planety i ich dziwaczne oceany? 

W roku 1961 poza tym, że polski pisarz wydał trzy powieści (i do tego zbiór opowiadań o !jonie 

Tichym), miało miejsce jeszcze jedno ważne wydarzenie. Krótki, ale ważny - bo pierwszy w histo

rii - orbitalny lot radzieckiego kosmonauty Jurija Gagarina. Lem swoją wyobraźnią wybiegał już 

w daleką przyszłość, gdy loty kosmiczne okażą się ostatecznie niepotrzebne - w tym samym roku, 

w którym człowiek po raz pierwszy oderwał się od ziemskiego pola grawitacyjnego .. . 

SOLARIS okazała się największym bestsellerem w dorobku Lema. Doczekała się kilkunastu wy

da11 w języku polskim, przetłumaczono ją t eż m.in. na japoński, włoski, hebrajski, szwedzki, gru

ziński i dwa hiszpańskie: kastylijski i kataloński. 

Istnieje też oczywiście przekład angielski, jednak z nim jest problem: sporządziła go para tłu

maczy na podstawie przekładu francuskiego, traktując robotę po macoszemu, z książki wypad

ło wszystko to, co nie posuwa akcji naprzód, a więc na przykład poetyckie opisy zachowania Oce

anu. 

To sprawia, że Amerykanie też lubią tę powieść, ale dla nich to trochę inna historia n i ż dla nas. 

Z ich punktu widzenia, adaptacja Soderbergha jest całkiem wierna oryginałowi: to po prostu love 

story w kosmosie, z Oceanem zredukowanym do roli wygaszacza ekranu. 

-B

STAN!Sł.AW LEM 

Polski pisarz urodzony w roku 1921 we Lwowie. W roku 1939 zdał maturę i natychmiast potem 

przeszedł przez koszmar przynależny jego pokoleniu - okupacji niemieckiej, potem radzieckiej, 

potem znowu niemieckiej, potem znowu radzieckiej. Jego ojciec zwlekał z wyjazdem do Polski do 

ostatniej chwili, czyli do roku 1946. 

Lemowie zabrali się do Polski ostatnim transportem. Gdyby nie to, młody Stanisław być może 

nigdy nie zostałby pisarzem science fiction. Jego ambicją pod koniec lat 40. było, po pierwsze, 

ukończenie studiów medycznych, a po drugie, pisanie tradycyjnej literatury realistycznej. 

Niestety, inspirowany okupacyjnymi doświadczeniami SZPITAL PRZEMIENIENIA długo nie mógł 

się ukazać ze względu na oficjalnie zadekretowany w polskiej literaturze socrealizm. Lem zdążył 

więc już ogłosić dru kiem pierwsze utwory science fiction - m.in. ASTRONAUTÓW i OBŁOK MAGEL

LANA - a SZPITAL PRZEMIENIENIA wciąż czekał na druk, przekształcony w pierwszy tom socreali

stycznej trylogii o młodym inteligencie budującym socjalizm. 

X 
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w połowie lat 50. Lem związał się ze środowiskiem tygodnika „Przekrój", co wywarło wpływ na 

całą jego literaturę. Przypadli sobie do gustu ze Sławomirem Mrożkiem i dostarczali nawzajem in

spiracji - wszak TANGO to w pewnym stopniu utwór science fiction, a Lemowi nie było obce kon

struowanie scen „jak z Mrożka", w których z lubością obsadzał zwłaszcza Ijona Tichego. 

Od roku 1959 (EDEN) Lem zaczął jednak pisać. utwory będące klasą same dla siebie, nieporów

nywalne z twórczością jakiegokolwiek innego pisarza. SOLARIS, CYBERIADA, POWRÓT z GWIAZD, 

GŁOS PANA - to wszystko utwory, z których każdy stanowi arcydzieło swojego gatunku. Jedna taka 

książka wystarczyłaby, żeby pisarza uznać za wybitnego, w szczytowym okresie - z którego po

chodzi SOLARIS - Lem zaś po l rafił wydać kilka takich w ciągu jednego roku. 

Pisarz zmarł w roku 2006, uhonorowany za życia m.in. doktoratami honoris causa sześciu 

uczelni z trzech krajów (Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetów: Jagiellońskiego, Lwowskiego, 

Opolskiego i Bielefeld), szeregiem odznaczeń państowowych, w tym Orderu Orła Białego, a także 

odzna zeniami z Francji, USA, Niemiec i Austrii. 

-(

ADAPTACJE 

SOLARIS doczekała się dwóch najsłynniejszych adaptacji filmowych: radzieckiej Andrieja Tar

kowskiego z 1972 roku i hollywoodzkiej Stevena Soderbergha z 2002 roku. 

To dwa skrajnie odmienne filmy, oba z kolei na swój sposób odmienne od powieści - a jednak 

jakoś jej wierne. Tarkowski nakręcił film introwertyczny, w którym Kelvin na Stacji spotyka nie tyl

ko swoją dawną ukochaną, ale także rodziców, a nawet „ciotkę Annę", co wyjątkowo zirytowało 

Stanisława Lema, który uznał to za wypaczenie idei powieści. 

Film Tarkowskiego do dzisiaj jednak ma wielu entuzjastów. Sekwencje pokazujące futurystycz

ną ziemską cywilizację, kręcone w rzeczywistości w Tokio i Osace, wyprzedzają późniejsze o de

kadę KOYAA NISQATSI Godrefya Reggio - zdumienie życ iem „wytrąconym z równowagi". Recenzja 

Stanisława Lema, lakoniczne „vvy durakl" rzucone w twarz Tarkowskiemu, była więc chyba tro

chę przesadzona. 

Soderbergh zrobił z kolei film akcji. Wróciłia do niego „pełna nieufności Centrala", będąca tym 

razem prywatną korporacją DBA, dla której planeta jest istotna jako potencjalne źródło energii. 

Również pojawiły się sekwencje kręcone na Ziemi, których wprawdzie w powieści w ogóle nie ma, 

a le trzeba przyznać, że pytanie „jak w tym świeci e wygląda Ziemia" nasuwa się automatycznie! 

Poza tymi dwiema najgłośniejszymi warto wymienić adaptacje teatralne, w tym: Stefana Szlach

tycza z roku 1995 (szczeciński Teatr Polski) oraz Je rzego Grotowskiego z 1972 (Teatr Polskiego Ra

dia), a także spektakl telewizyjny zreali zowany w ZSRR przez N. Kiemarskiego w 1969. • 

XI 
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JERZY JARZĘBSKI 

EMOCJE I OPOWIEŚCI 

Lem powiedział kiedyś, że swej powieści So- Taka powieść była od zawsze próbą wykro-
LARIS do końca nie rozumie, a kiedy indziej - czenia poza zwyczajność, wynalezienia form 
że zaczynając pisanie nowej książki, nie wie istnienia i myślenia, które się od ludzkich róż
nigdy, do czego jej akcja doprowadzi. Te dwa nią. Po co? Czasem po to, by zdać sobie spra
oświadczenia pozwalają nam innymi oczyma wę. na czym istota człowieczeństwa polega, 
spoglądać na fabułę powieści: nie jest ona, czasem - by po prostu wykorzystać ludzką oba
w świetle autorskich enuncjacji, skomponowa- wę przed Innością, przed zagrożeniami, jakie 
ną przemyślnie historią o czymś. co uprzednio z jej strony mogą płynąć, czasem w końcu -
zaistniało w świadomości pisarza, ale opisem 
procesu poznania. który autor inicjuje, projek
tując sytuację wyjściową, a czytelnik podąża 
tylko o krok za nim i na równi jest wprzęgnię 
ty w rozwiązywanie zagadki. Myśląc o SOLARIS, 
wyobrażajmy więc sobie to dzieło jako proces 
poczynający się w punkcie zero, którym jest -
czy ja wiem? - poczucie „normalności" świata, 
zespól przekonań, jakie żywimy o jego naturze, 
może też - jakiś przyjęty w ludzkiej kulturze 

aby określić, jakie są powszechne i niezależne 
od gatunkowych różnic dzielących kosmiczne 
istoty prawidła, którym podlegają: życie, my
ślenie, wartościowanie, sposoby zr::i;>szania się 
i wspólnego działania. 

Powieści o kontakcie wyrosły z literatury 
przygodowej, opisującej spotkanie z Innością 
na Ziemi: Innymi byli więc najpierw przedstawi
ciele obcych kultur. czasem istoty bajkowe, od
mienne od ludzi, budzące podziw lub grozę. Ale 

model poznawania i fabularyzacji procesów nawet najdziwaczniejsze potwory z niesamowi
poznawczych. W tym punkcie wyjścia istnieje tych opowieści literatury dawnej służyły w ja
więc także - jako presupozycja na temat dal- kimś sensie afirmacji ludzkiego porządku - ich 
szego ciągu - zbiór standardowych rozwią- zło było złem w odniesieniu do nasze j etyki, ich 
zań, jakie stosuje (stosowała dotąd) „powieść dobroć była idealizacją wyobrażeń o doskona-
o kontakcie". łym człowieku czy doskonałym społeczeństwie. 

Xll 
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Te właściwości przejęła zdecydowana więk- o „duchach" czy „upiorach", które bohater pró-
szość Obcych przedstawianych w literaturze 
science fiction: wykroczenie poza ludzkie cechy 
i reguły było zazwyczaj pozorne, służyło wypró
bowaniu ziemskich systemów wartości w rea
lia h jaskrawo odmiennych od tego, do czego 
na Ziemi i wśród ludzi jesteśmy przyzwyczaje
ni. Kosmici byli w tych powi eściach dziwnie po
dobni do nas - choćby zewnętrznie diametral
nie się od Judzi różnili. Ten fakt - wielokrotnie 
przez Lema przypominany i poddawany kryty
ce - skłaniał go do projektowania Obcych jako 
istot do tego stopnia od ludzi odmiennych, aby 
wszelkie porównanie i porozumienie pomiędzy 
nimi maksymalnie utrudnić lub uniemożliwić. 
Nie od razu ideał takiej istoty - obcej napraw-

buje przebić osinowym kołkiem , w daremnym 
usiłowaniu, aby się od nich uwolnić. 

SoLARTS jest więc najpierw nanacją naśladu 

jącą opowieści grozy, potem w miarę jak zmie
nia się emocjonalne nastawienie Kelvina wobec 
Harey, historia ich dwojga nabiera cech roman
su, urwanego na wysokiej, tragicznej nucie, 
kiedy kochanka fatalistycznie, bo niejako po 
raz wtóry w dziejach tej miłości, decyduje się na 
śmierć. 

Byłażby więc SOLARIS opowieścią o kochan
ce zza grobu? Nic podobnego: forma gotyckie 
go romansu jest wszak tylko powierzchniowym 
szyfrem, w którym wyraża się treść całkiem 

dę - urzeczywistnił. W CZŁOWIEKU z MARSA, odmienna, boż przecie Harey nie rzeczywi
AsTRONAUTACH, OBŁOKU MAGELLA A, nawet stym jest człowiekiem, ale „środkiem przeka
w EDENI E kosmici - źli czy dobrzy - tkwią jesz- zu", z którego pomocą ocean nawiązuje kon
cze po uszy w ludzkich kategoriach, dopiero takt z przybyszami. Więc ów romans - tak jak 
w następnych powieściach: SOLARIS, Nn:zwv- i samą neutrinową Harey - traktować moż

CIĘŻONYM, FIASK U, udaje się ich od ludzi sku- na jak pustą, w samej swej istocie nieprawdzi
tecznie odpodobnić. Wraz z tym niejakiej mody- wą „wydmuszkę'', ludzki kształt przykrywający 
fikacji ulega model powieści o kontakcie. coś z gruntu nieludzkiego, dla czego nie ma ani 

Powróćmy do punktu wyjścia SOLARIS i prze- nazwy, ani pojęciowych kategorii. Czyż nie tak 
śledźmy, co się z modelem dzieje. Otóż na sa- samo jest z na zwą „ocean" i zbiorem powiąza 

mym wstępie Kelvin jakoś tam wyobraża sobie, nych z nią kategorii, jakie przykłada się do je-
zego się można po oceanie spodziewać , i skłon- dynego mieszkańca planety·? Nie mówiąc już 

ny jest przykładać ludzkie miary do wszystkie - o całym bagażu popularnej solarystyki, która 
go, co na swej drodze napotka. Bardzo wierzę, ów galaretowaty twór pragnie na siłę uczłowie
iż na wstępie Lem nie wiedział dobrze, co dziać czyć, mówiąc o nim językiem demonologii, reli 
się będzie z jego bohaterem, choć może założył gii czy prymitywnej fantastyki grozy. 
już sobie ogólnikowo, jakiego typu monstrum j eśli jednak groza i romantyzm są „sztuczne" , 
spotka on na swej drodze. Powieść zaczyna się to cóż nadbudowuje się ponad nimi? Znów lite
jednak od sytuac ji typowych dla dość klasycz- ratura: można wszak odkryć w SO LARIS powieść 
nej powi eści przygód i tajemnic w jej kosmi ·z- psychoanalityczną, w której dochodzi do ucie
nym wydaniu. Kris Kelvin, l ądując na solaryj- l eśnienia dręczących zalogę stacji kompleksów, 
skiej stacji, natyka się na zjawiska dziwaczne. a rolę terapeuty pełni sam ocean, przysyłający 
ale w zasadzie nieprze kracza j ące „ziemskiej" kosmonautom „twory F". Można czemu ni e? 
miary, wyjęte zrazu jak gdyby z opowieści czytać ją jak traktat ontologiczny, w którym roz-
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patruje się pytania dręczące Lema od czasu DIA

LOGÓW, czy o istocie człowieczeństwa decyduje 

materialny substrat, w jakim istota ludzka się 

realizuje, czy jej schemat konstrukcyjno-funk

cjonalny? Od tego za l eżeć będzie, czy Kelvin po

traktuje Harey jak sztuczny mechanizm, naśla

dujący tylko rzecąwistą dziewczynę, czy jak 

prawdziwą, wskrzeszoną dziwacznie, kochan

kę. Każda z tych opcji pociąga za sobą określo

ną odmianę gatunkową powieści. 

Potłuczmy więc to opakowanie z literackich 

form, i cóż wtedy znajdziemy w środku? Przyj

mijmy, że sam ocean - jako jedyną w istocie 

rzeczy niewiadomą i zarazem przedmiot obiek

tywnych, naukowych studiów. Ale i tu czeka 

nas przykra niespodzianka: solaryjska bibliote

ka przynosi wszak kakofonię teorii i koncepcji, 

z których każda pociąga za sobą wiarę w taki czy 

inny badawczy paradygmat, więc znów - język, 

i to język, który na Ziemi powstał i pośród lu

dzi funkcjonuje. Takim językiem można od bie

dy opisać strukturę fizyczną oceanu, nie moż

na jednak w żaden sposób włamać się w jego 

„myślenie", poznać motywacji działania, itd., 

tak samo jak najdokładniejsze nawet opisanie 

struktury mózgu ludzkiego nie pozwoli nam 

wniknąć w świadomość, którą ten mózg wytwa

rza. Język nauki jawi się w Solaris jako pewna 

osobliwość: intencją jego jest tworzenie kate
gorii powszechnie obowiązujących, „nieludz
kich" w tym sensie, że fizyka, chemia i kosmo

logia mają opisywać równie dobrze Ziemię czy 

Układ Słoneczny, jak całą pozostałą materię we 

wszechświecie. Ale właśnie dlatego - aby móc 

coś „ludzkiego" powiedzieć człowiekowi, na

uki ścisłe flirtlLlją z humanistyką, skłonne są do 

tworzenia własnych narracji, do udzielania od

powiedzi na nieuprawnione pytania o Sens, lub 

przynajmniej od tego typu pytań się uzależnia

ją, tracą obiektywizm, a już na pewno nie mogą 

wznieść się ponad poziom posiadanych aktual

nie przez ludzkość narzędzi poznania. W pew

nym momencie SOLARIS staje si ę więc powieś

cią o nauce, jej ograniczeniach, jej niemożności 

włamania się w obcy, nieludzki subiektywizm, 

i ten wątek rozwija się równolegle z wątkiem 

przygodowym, romansowym, psychologicz

nym czy filozoficznym. 

Może więc historia oceanu mówi nam coś 

tylko o nas samych? O nieuleczalnym defekcie 

ludzkiej kondycji, który wszelkie porozumienie: 

między człowiekiem a Obcością, między jed

nostkami, ba, między ciałem a psychiką tej sa

mej jednostki, czyni względnym? Można czytać 

SOLARIS jako przypowieść kartezjańską z ducha 

o niemożności wykroczenia poza świadomość, 

nawiązania komunikacji pomiędzy ,,materią 

myślową" a „materią rozciągłą", ale jest w tej 

książce coś, co poza taką interpretację wykra

cza. Porozumienie z oceanem jako istotą wieczy

ście pojedynczą, nieuwikłaną w społeczeństwo, 

a tym samym - w system językowej komunika

cji, jest przecie jakoś tam możliwe, tyle że nie 

na gruncie symboliki i ratio. Ostatecznie oce

an „żyje" i tworzy fascynujące siłą swej eks

presji formy powierzchniowe, których estetykę 

można kontemplować, choć już nie - rozumieć. 

O logice, jaką się ten twór posługuje, nic nie 

wiadomo, i być może nie miałoby sensu bom

bardować go - jak to usiłują dziś robić ludzie 

w listach do hipotetycznych kosmitów - trójką

tami pitagorejskimi i innymi elementarnymi po

jęciami języka nauki. Ocean zdaje się natomiast 

rozumieć na swój niedocieczony sposób język 

emocji, o czym świadczy jego natychmiastowa 

reakcja na „przesłanie", jakie otrzymał od Kel

vina. Może to więc emocje (lęk, miłość, smu
tek, wesołość, agresja itd.) stanowią ten „język 

pierwszy", najbardziej elementarny środek po

rozumienia pomiędzy różniącymi się diametral-
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nie istotami z różnych po rządków bytu? W tym nie wie. Może więc Kelvin zostaje po to, by jesz

języku jednak nie da się komunikować treści ra- cze raz spotkać Harey i jeszcze raz przeżyć dra

cjonalnego poznania. mat, na którym ufundowana jest jego pełna 

W jednej z zamykających powieść dyskusji poczucia winy osobowość? Równałoby się to 

- Kelvina ze Snautem - pojawia się, półżartem próbie zrozumienia siebie i tego zadanego so

rzucona, hipoteza mianująca ocean (kalekim) bie na całe życie problemu, którym jest niszczą

„ bogiem" , „bogiem"-dzieckiem, które bawi się ce rozdarcie między miłość i pragnienie pozna

na razie swymi oszałamiającymi możliwościa- nia. Może jednak inaczej: zostaje po to, by po 

mi. Koncepcja to nie aż tak pozbawiona sen- raz kolejny zmierzyć się z Obcością, spróbować 

su, jak by się mogło wydawać, treść myślenia wykroczenia poza własne granice? Wówczas 

oceanu, jego „świat wewnętrzny" jest bowiem Kelvin widziałby się nam raczej uczonym-filo

dia ludzi tak niedosiężny, jakby był właśnie zofem, podejmującym wciąż na nowo bezna

transcendencją, komunikacja zaś między nim dziejne zadanie uchwycenia jakiejś uniwersal

a ludźmi odbywać się może niejako na pozio- nej, pozaludzkiej Prawdy. Obydwie motywacje 

mie modlitwy, tzn . porozumienia poprzez uczu- - silnie z sobą wzajem splecione - nie obiecują 

cia bardziej niż przez recytowany tekst. Porozu- żadnych spełnień poza tym jednym: zachowa-

mienie z Bogiem dokonuje się - przynajmniej 

w religii chrześcijańskiej - za pośrednictwem 

„Boga- c złowieka" i Brn w - świętej księgi, bę

dącej przecie historią ludzi , a zatem i tu nasz ję

zyk czy instrumentarium pojęciowe muszą się 

pojawić pomiędzy ludzkością a niewyrażalną 

bezpośrednio transcendencją. 

Tym samym istnieje w SOLARIS materiał na 

kolejny typ prozy: powieści metafizycznej, opi

sującej doświadczenie guasi-religijne, czyli do

świadczenie wykroczenia poza granice na

szego świata, doświadczenie wiary i nadziei. 

Widać już teraz, że z literackiego punktu wi

dzenia dzieło Lema jest wielowarstwowym pa

limpsestem, w którym współgrają różne poetyki 

i sposoby ujmowania świata. Każda z tych poe
tyk próbuje świat wytłumacz yć na swój sposób 

i żadnej się to udać nie może , bo wszelkie stan

dardowe wyjaśnienia ześli zgują się z tego osob

liwego przedmiotu poznania, jakim jest ocean. 

W fi nale Kelvin, przeżywszy swoj ą klęskę oso

bistą, postanawia mimo wszystko pozostać na 

solary jskiej stacji. Nie wiemy do końca dlacze

go i chyba autor sam tego „z całą pewnością" 

XV 

niem godności w obliczu nieuchronnej poznaw

czej klęski. 

SOLARIS jest niewątpliwie najsłynniejszą spo

śród powieści Lema, doczekała się niezliczo

nej ilości omówień w wielu krajach i językach, 

należy - jak może żadne inne dzieło literatu

ry polskiej - do ścisłego kanonu swego gatun

ku: „powieści o kontakcie", co oznacza, że żad

ne kompendium omawiające, nawet w wielkim 

skrócie, dzieje światowej fantastyki nie może 

jej pominąć i zlekceważyć. Dlaczego SOLARIS 

właśnie, bardziej niż inne powieści i zbiory 

opowiadań Lema, zdobyła sobie taką pozycję? 

Może dlatego, iż udało się tutaj n ie tylko stwo

rzyć najoryginalniejszą wizję Innego, jaką zna 

światowa science fiction, ale też najciekawiej, 
w sposób najbardziej emocjonujący przedsta

wić dramat poznania. 

Dramat ten polega najogólniej na tym, że 

człowiek, niezależnie od tego, jak nieludz

ki i niepojmowalny jest przedmiot jego pozna

nia, musi przede wszystkim, śc i erając się w po

wieści z Obcością, opowiadać jakąś „ludzką" 
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historię. Trudno i darmo! Nieludzka powieść nostek z osobna). Stąd bierze się wielowa rs two

nie da się pomyśleć. Maestria Lema polega tu wość powieści, wielość uruchamianych jed

na tym, że swoje ludzkie historie. choć pasjo- nocześnie modeli fabularnych i zarazem ich 

nujące w lekturze, uczynił jakby zasłoną spo- n iewystarcza lność. 

wijającą główną tajemnicę . Dlatego łatwo jest Jedyne, co pozostaje wspólne dla tych wielu 

SOLARIS przeczytać powierzchownie, przejąć poziomów komunikacji, to, jak się rzekło, sfera 

się tylko opisanymi w niej międzyludzkimi dra- uczuć. SOLARIS jest nimi wypełniona po brzegi. 

matami i nie dostrzec, że one zakrywają dramat Grają w niej strach, miłość, wstyd, ciekawość, 

główny, który polega na zaszpuntowaniu czło- duma i zniechęcenie, niepewność na zmianę 

wieka w jego gatu nkowej subiektywności. Tak, z niezachwianym przekonaniem. To emocje są 

zdaje się, czytał powieść Lema jedyny jak dotąd w powieści Lema czymś naprawdę niewątpli

jej filmowy adaptator, nd riej Tarkowski, któ- wym - i one przenoszą się łatwo na czytelni

ry z autorem ksi ążki najwyraźniej nie umiał się ka, czyniąc go jednym z „solarystów", mającym 

porozumieć. takie jak oni problemy ze sobą i otaczającym 

Wszystkie j ęzyki, jakie ta powieść urucha- światem. Emocje też sprawiają, że powieść od 

mia, zdają się niepełne i zdefektowane, ka żdy pierwszej do ostatniej strony przykuwa uwa

bowiem funkcjonuje tylko na pewnym pozio- gę, trudno się od niej oderwać. Ale w tej histo

mie ontologicznym. Język nauk ści słych, jak się rii, gdzie wszystko w końcu podlega podważe 

rzekło, nie umie nic powiedz i eć o świadoma- niu i zaprzeczeniu, także i emocje są zasłoną, 

ści, emocjach, sensach i wartościowaniu, język przynależą do sfery ułudy. Poza nimi jest chłod

międzyludzkiej komunikacji pełen jest ideolo- ne i dość bezlitosne przekonanie, że granice 

gicznych zafałszowa11, stereotypów, komuna- człowieczeństwa są w samej rzeczy granicami 

łów, a także miejsc „pustych", w których działa poznania. Świa t, na który projektujemy własne 
cenzura nałożona na treści naprawdę osobiste, stany ducha, daje się jakoś zaakceptować, oka

własność poszczególnych jednostek. L'. tego sa- zuje się zdatny do zamieszkania, co nie znaczy: 
mego powodu j ę zyk prywatny każdej jednostki możliwy do pojęcia. SO LARIS jest więc w sferze 

z osobna do komunikacji się nie nadaje, bo pró- poznawczej skrajnie pesymistyczna, choć zara

buje wyrazić to, co nieprzekazywalne, wstyd- zem mówi, że póki zdolni będz i emy przeżywać 

liwe, nie na pokaz (dlatego ocean , sondując św i at jako (ludzką ) opowieść , egzystencjalna 

mózgi kosmonautów, nie przedostaje się do po- rozpacz pozostawi nam mimo wszystko przy

ziomu komunikacj i społecznej, przemawia do mieszkę nadziei . • 

głębokich warstw psychiki każdej spośród jed-

JERZY J A RZĘBS K I, EMOCJE l OPOWIEŚCJ (w:J STAN ISLA LEM . S OLMilS, W YDAWNI CTWO LITERACK IE 1999 
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TWORY SOLARIS: 
DlUGONIE, CHYŻE, 

SYMETRIADY, MIMOIDY 

STAN I SŁAW LEM 

[ ... ]wróci ł e m do szacown e j ksi~gi , którą miał e m na kolanach. „Dzi e s i ęć lat bad a ń 

Solaris" wyszło w serii „Solari;ina " jako pozyc1e od czwartej do trzyna s tej, podcza s 

gdy obecne mają liczby czterocyfrowe. 

Giese nie miał zbyt wiele polotu, ale ta cecha może t ylko zaszkodzić 
badaczowi Solaris. Nigdzie bodaj wyobrażnia i umiejętność pospieszne
go tworzenia hipotez nie staje się tak zgubna. W koncu wszyst ko jest na 
tej planecie możliwe. Niewiarygodnie brzmiące opisy konste lacji , które 
tworzy pl azma, są według wszelkiego prawdopodobienstwa autentycz
ne, chociaż na ogól niesprawdzalne, ocean bowiem rzadko kiedy powta
rza swoje ewolucje. Obserwującego je po raz pierwszy przerażają głównie 
obcością i ogromem, gdyby występowały w malej skali, w jakimś bajorze, 

uznano by je zapewne za jeszcze jeden „wybryk natury", przejaw przypad
kowości i ślepej gry sit. To, że miernota i geniusz stają jednakowo bez
radni wobec nieprzebra nej rozmaitości solarycznych form, też nie uła
twia obcowania z fenomenami żywego oceanu. Giese nie był jednym ani 
drugim. Był po prostu klasyfikatorem-pedantem, z gatunku tych, których 
zewnętrzny spokój osłania pochłaniającą cale życie, niezmordowaną za
ciekłość pracy. Jak długo mógł, posługiwał się po prostu język i em opisu, 
a kiedy brakło mu słów, radził sobie, stwarzając nowe słowa, często nie
fortunne, nieprzystające do opisywanych zjaw isk. Ale w koncu żadne ter

miny nie oddają tego, co się dzieje na Solaris. Jego „g órodrzewy", jego 
„diugonie", „grzybiska", „mimoidy", „symetriady" i „asymetri1ady", „pacie
rzo wce" i „chyże" brzmią szalenie sztucznie, dają jednak jakieś wyobra-
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żenie o Solaris nawet tym, którzy oprócz ni ewyraźnych fotografii i nader 
niedos konałych filmów nic ni e widzieli. Oczywiście i ten sumienny klasy
fikator z grz eszył ni ejedną nieostroż nością. Człowiek stawia hipotezy za
wsze, nawet kiedy się ma na baczności , nawet kiedy o t ym nie wie. Giese 
sądził, że „diugonie" stanowią formę zasadniczą , i zestawiał ją z wielokrot
nie powiększonymi i spiętrzonymi falami przypływowymi ziemskich mórz. 
Kto z resztą kopał się w pierwszym wydaniu jego dzieła, wie, że pierwotnie 
na zwał je właśnie „p rzy pływami", natchniony geocentryzmem, który był
by śmieszny, gdyby nie jego bezradność. Są to prz eci eż - je ś li już szukać 

porównań na Ziemi - formacje rozmiarami prze kra czające Wielki Kanion 
Kolorado, wymodelowane w tworzywie, które ma z wierzchu kon systen
cję galaretowato-pienistą (przy czym piana t a zastyga w olbrzymie, kru
szące się łatwo festony, w koronki o olbrzymich okach, i nawet niektórym 
badaczom przedstawiała się jako „szkieletowate narośle") - w głębi zaś 
zmienia się w substancję coraz bardziej jęd rn ą , jak napięty m usk uł, ale 
muskuł przekraczający rychło, na głębokości kilkun astu metrów, twar
dość głazu , choć nadal zachowujący elastyczność . Pomi ędzy napiętymi 

jak błona na grzbiecie potwora ścianami , których cz epiają się „szkieieci
ska", ciągnie się na przestrzeni kilometrów właściwy „diugoń", t wó r po
zornie samodzielny, niby jakiś kolosalny pyton, który o bża rł się całymi 

górami i trawi je teraz w milczeniu, od czasu do czasu wprawiając swo
je ściśnione po rybiemu ciało w powolne, drgające ruchy. Ale tak wyglą
da „diugoń" tylko z góry, z pokładu lecącej maszyny. Kiedy się doń zbliżyć, 
aż obie „ściany wąwoz u" wzniosą się setki metrów ponad samolotem. 
„tułów pytona" okazuje si ę rozciąg niętym po horyzont obszarem ruchu 
t ak zawrotnego, że nabierająceg o przez t o wyg lądu bierni e spęcz niałego 

cylindra. Pierwsze wrażenie to wi rowanie śliskiej, szarozielonkawej mazi, 
która spiętrzeniami od rzu ca mocne błyski słońca, le cz gdy maszyn a za
wi śnie tu ż nad samą pow i e rz chni ą (a brze gi „wąwozu", kryjącego w sobi e 
„diugonia", stają się wówczas jak gdyby szczytami po obu stronach geo
logiczn j zapadliny), widać , ż e ruch j est daleko bardziej skomplikowany. 
Posiada współśrodkowe obi eg i, krzyż ują s ię w nim ciemniejsze strumie
nie, chwilami w ierzchni „pła szcz " staje s i ę lustrza ną p owi erzc hni ą odbija
jącą niebo i chmury, przebijan ą z hukiem wyst rzałów erupcjam i przemie
szanego z gazem, n pół płynnego ośrodka. Powo li staje się z rozumiałe. 
że tu ż pod sobą ma się centrum d z i ała n i a sił , które utrzymują rozchylo
ne na boki, dźwignięte pod niebo zb ocza k rysta l izuj ącej ospale galarety, 
ale tego, co jest oczywi ste dla oka, nie przyjmuje tak prosto do wiado
mości nauka . I l eż lat toczyły s ię zac iekle dyskusje na t emat. co właści
wie dzieje się w obrębie „diugoni ", kt óre mili onami przeo rywuj ą bezmiary 
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żywego oceanu. Sądzono, że to są jakieś narządy potwora, że odbywa się 
w nich przemiana materii, procesy oddechowe, transport substancji od
żywczych, i tylko zakurzone biblioteki wiedzą, co jeszcze. Każdą hipotezę 
udało się w końcu obalić tysiącem żmudnych, a nieraz i niebezpiecznych 
doświadczeń. A wszystko to dotyczy jedynie „diugoni", formy w gruncie 
rzeczy najprostszej, najtrwalszej, bo istnienie ich liczy się na tygodnie -
rzecz zgoła tu wyjątkowa. 

Bardziej zawiłą , kapryśną i najgwałtowniejszy bodajże sprzeciw u pa
trzącego budzącą formą - sprzeciw, rzecz jasna, odruchowy - są „mimoi
dy". Można rzec bez przesady, że Giese ukochał je i badaniu ich , opisywa
niu, odgadywaniu ich istoty poświęci! się do końca. Nazwą usiłował oddać 
to, co w nich jest dla człowieka najosobliwsze: pewną skłonność do na
śladowania form otaczających, wszystko jedno, bliskich czy odległych. 

Jakiegoś dnia głęboko pod powierzchnią oceanu zaczyna ciemnieć pła
ski, szeroki krąg o poszarpanych brzegach i jakby smołą zlanej powierzch
ni. Po kilkunastu godzinach staje się płatowaty, przejawia coraz wyrażniej
sze rozczłonkowania, a jednocześnie przebija się w górę, ku powierzchni. 
Obserwator przysiągłby, że toczy się pod nim gwałtowna walka. bo z ca
łej okolicy zbiegają się tu jak kurczące się wargi, jak żywe, umięśnione, za
mykające się kratery, nieskończone szeregi współbieżnych, kolistych fal, 
spiętrzają się nad rozlanym w głębi, czarniawym , chwiejącym się majakiem 
i stając dęba, walą w dół. Każdemu takiemu runięciu setek tysięcy ton to
warzyszy na sekundy rozciągnięty, lepki. mlaszczący, chciałoby się powie
d z ieć, grzmot. bo tu wszystko się dzieje na skalę potworną. Ciemny twór 
zostaje zepchnięty w dół, każdy następny cios zdaje się go rozpłaszczać 
i rozszczepiać, od pojedynczych płatów, które zwisają Jak zmokłe skrzyd
ła, oddzielają się podługowate grona, zwęż ają w długie naszyjniki, stapiają 
z sobą i płyn ą w górę, dżwigając jak gdyby przyrośniętą do nich. skawalo
ną tarczę macierzystą, a tymczasem z góry bezustanni e wpadaj ą w co
raz wyraźniej zaklęsające kolisko kolejne pierścienie fal. I ta gra toczy się 
czasem dzień, czasem miesiąc. Niekiedy na tym wszystko się już kończy. 
Sumienny Giese nazwał ten wariant „mimoidem poronnym", jak gdyby nie 
wiadomo skąd posiadał dokładną wiedzę. że ostatecznym celem każd e

go takiego katakli zmu jest „mimoid dojrzały", to znaczy ta kolonia polipo
watych, jasnoskórych narośli (zazwyczaj większa od ziemskiego miasta). 
której przeznaczeniem jest małpowanie kształtów zewn ętrznych„. Oczy
wiście nie zabrakło innego solarysty, nazwiski em Uyvens, który tę fazę 
ostatnią uznał właśnie za „degeneracyjną", za zwyrodnienie, obumieranie, 
a las tworzonych kształtów za oczywisty przejaw wyzwalania się odszypu
ł owanych tworów spod władztwa macierzy. 
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Giese jednak, który we wszystkich opisach innych tworów solarycz
nych zachowuje się jak mrówka chodząca po zamarzłym wodospadzie, 
niczemu nie dając się wytrącić z miarowego kroku swej oschlej frazy, tak 
był pewny swego, że poszczególne fazy wyłaniania się mimoidu uszere

gował w ciąg rosnącej doskonałości. 
Widziany z wysoka mimoid wydaje się być podobny do miasta. jest to 

jednak ułuda, wywołana poszukiwaniem jakiejkolwiek analogii pośród 
tego, co znane. Kiedy niebo jest czyste, wszystkie wielopiętrowe wyro
sła i ich szczytowe palisady otacza warstwa nagrzanego powietrza, po
wodując pozorne kołysanie się i uginanie kształtów i tak już trudnych do 
ustalenia. Pierwsza chmura sunąca błękitem [mówię tak z przyzwyczaje
nia, bo „błękit" ten jest rudy za czerwonego, a przeraźliwie biały podczas 
błękitnego dnia) wzbudza natychmiastowy odzew. Rozpoczyna się gwał
towne pączkowanie, w górę wyrzucona zostaje prawie całkowicie oddzie
lona od podłoża, ciągliwa, wydymająca się kalafiorowato powłoka, która 
równocześnie blednie i po kilku minutach do złudzenia imituje kłębiastą 
chmurę. Olbrzymi obiekt ten rzuca czerwonawy cień, jedne szczyty mimo
idu podają jak gdyby następnym ; ruch ten odbywa się zawsze w kierunku 
przeciwnym do ruchu rzeczywistej chmury. Myślę, że Giese dałby sobie 
zapewne uciąć rękę, żeby się dowiedzieć choć tego, czemu tak się dzie
je. Ale takie „samotne" wytwory mimoidu są niczym w porównaniu z ży
wiołową działalnością, jaką przejawia „podrażniony" obecnością przed
miotów i kształtów, które pojawiają się nad nim za sprawą ziemskich 

przybyszów. 
Odtwarzanie form obejmuje istotnie wszystko, co znajdzie się w od-

ległości nieprzekraczającej ośmiu-dziewięciu mil. Najczęściej mimoid 
produkuje odtworzenie powiększone, czasem zniekształca je, tworząc 
karykatury bądź groteskowe uproszczenia, zwłaszcza maszyn. Rzecz 
oczywista, tworzywem jest zawsze ta sama, szybko blednąca masa, któ
ra wyrzucona w powietrze zamiast opaść, zawisa, zespolona rwącymi 
się łatwo pępowinami z podłożem , po którym przesuwa się czołgliwie, 
a jednocześ nie kurcząc się, zwężlając bądż rozdymając, układa się płyn
nie w najbardziej zawiłe wzory. Samolot, kratownica czy maszt zostają 
zreprodukowane z jednaką chyżością; mimoid nie reaguje jedynie na sa
mych ludzi, a mówiąc ściśle na żadne istoty żywe, także i na rośliny, bo 
i te sprowadzili na Solaris dla celów eksperymentalnych niestrudzeni ba
dacze. Natomiast manekin, ludzka kukła, posążek psa czy drzewa wyrzeź
biony z dowolnego materiału kopiowany jest natychmiast. 

I tu, niestety, trzeba zaznaczyć nawiasowo, że to „posłuszeństwo" mi
moidu wobec eksperymentatorów, tak na Solaris wyjątkowe, podlega 
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niekiedy zawieszeniu. Najdojrzalszy mimoid przeżywa takie swoje „leniwe 
dni", w czasie których tylko bardzo powoli pulsuje. Pulsowanie to nie jest 

z resztą dostrzegalne dla oka, jego rytm, pojedyncza faza „tętna" obejmu

je ponad dwie godziny i trzeba byto dopiero specjalnych filmowych zdjęć, 
aby zostało odkryte. 

W takich okolicznościach mimoid, zwłaszcza stary, doskonale nadaje 
się do zwiedzania, gdyż zarówno tarcza podtrzymująca, zanurzona w oce

anie, jak i wzniesione z niej twory dają aż nadto pewne oparcie stopie. 

Można oczywiście przebywać w obrębie mimoidu także w jego dniach 
„pracowitych", ale wówczas widoczność bliska Jest zeru, wskutek nie

ustannego opadania puszystej, białawej jak zmielony śnieg zawiesiny ko
loidalnej, która bezustannie sypie się ze spęczniałych rozdrzewień odwło

ku, kopiującego formy. Form tych niepodobna zresztą ogarnąć z bliska, 

ze względu na ich ogrom zakrojony na skalę gór. Nadto podłoże „pracują
cego" mimoidu staje się grząskie od mięsistego deszczu, który w twar

dą, wielokrotnie lżejszą od pumeksu skorupę ścina się dopiero po kilku
nastu godzinach. Na koniec, bez odpowiedniego ekwipunku można łatwo 

zabłądzić w labiryncie pękatych uszypułowań, przypominających ni to 

kurczliwe kolumny, ni to półpłynne gejzery, i to nawet w pełnym słońcu, 

gdyż promienie jego nie mogą przebić pokrywy bezustannie wyrzucanych 
w atmosferę „imitujących eksplozji". 

Obserwowanie mimoidu w jego szczęśliwych dniach (są to, mówiąc ści
ślej, szczęśliwe dni badacza, który się nad nim znajduje) może być żród

tem niezatartych wrażeń. Miewa on swoje „wzloty twórcze", kiedy rozpo
czyna niesamowitą hiperprodukcję. Tworzy wtedy bądż własne warianty 

zewnętrznych form, bądż ich komplikacje czy nawet „kontynuacje formal

ne", i tak zabawiać się potrafi godzinami ku uciesze malarza abstrakcjo
nisty i ku rozpaczy uczonego, który próżno sili się zrozumieć cokolwiek 

z z achodzących procesów. Czasem w działalności mimoidu przejawiają 
się cechy wręcz dziecinnego upraszczania, czasem popada w „odchyle

nie barokowe", wtedy wszystko, co tworzy, naznaczone jest piętnem roz
puchłej słoniowacizny. Zwłaszcza stare mimoidy fabrykują kształty zdol

ne przyprawić o serdeczny śmiech. Ja co prawda nigdy nie potrafiłem się 
z nich śmiać, nazbyt zaszokowany tajemniczością widowiska. 

Ma się rozumieć, w pierwszych latach badań rzucono się wprost na mi
mo idy jako na wymarzone rzekomo ośrodki oceanu solaryjskiego,jako na 
miejsca, w których nastąpi upragniony kontakt dwu cywilizacji. Aż nadto 

szybko okazało się jednak, że o żadnym kontakcie nie ma mowy, wszyst
ko bowiem zaczyna się i kończy na imitowaniu kształtów, które prowa
dzi donikąd. 
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Bezustannie powracający w rozpaczliwych poszukiwaniach badaczy 
antropo- czy też zoomorfizm upatrywał w coraz to innych wytworach ży

wego oceanu „organy zmysłowe" czy nawet „kończyny'', za które przez 

pewien czas uczeni [jak Maartens i Ekkonai) brali „pacierzowce" i „chyże" 

Giesego. Ale te protuberancje żywego ocenu wystrzelające niekiedy do 

dwu mil w atmosferę są tyl eż „kończynami", ile trzęsienie ziemi jest „gim

n a styką" Jej skorupy. 
Katalog form powtarzających się względnie stale, rodzonych przez 

żywy ocean tak często, że przynajmniej kilkadziesiąt bądż kilkaset moż

na odkryć na jego powierzchni w ciągu doby, obejmuje około trzystu po
zycji. Najbardziej nieludzkie, w sensie absolutnego braku podobieństwa 

do czegokolwiek doświadczonego przez człowieka na Ziemi, są według 

szkoty Giesego symetriady. Kiedy już byto doskonale wiadome, że ocean 
ni e zachowuje się agresywnie i zginąć w jego plazmatycznych odmętach 

może t ylko ten, kto się o to szcze gólnie stara wskutek własnej nieostroż
ności b ą dż bezmyślności (nie mówię naturalnie o wypadkach spowo

dowanych np. uszkodzeniem aparatu tlenowego czy klimatyzatora), że 
nawet walcowate rzeki diugoni i potworne słupy pacierzowców, chwie

jących się błędnie pośród chmur, można na wylot przebijać samolotem 

czy inną latającą maszyną bez naJmnieJszego niebezpieczeństwa; plazma 
daje wolną drogę, ro zstęp ując się przed obcym ciałem z chyżością rów

n ą szy b kości dźwięku w sol aryjskiej atmosferze, otwierając, jeśli się ją do 
tego zmu si, głębokie tunele nawet pod powierzchnią oceanu [przy czym 
energia , j aką w tym celu momentalnie uruchamia, jest olbrzymia - Skria-
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bin oblicza! ją w wypadkach skrajnych na 1019 ergówlll). Do badania sy

metriad przystępowano z nadzwyczajną ostrożnością przy ciągtym co
faniu się, zwielokrotnianiu zabezpieczeń, często co prawda fikcyjnych, 

a nazwiska tych, co pierwsi zapuścili się w ich otchtanie, znane są każde
mu dziecku na Ziemi. 

Groza tych olbrzymów nie tkwi w ich wyglądzie, chociaż naprawdę 
może przyprawić o koszmarne sny. Pochodzi stąd raczej, że nie ma w ich 

obrębie nic statego ani pewnego, zawieszeniu ulegają w nich nawet pra
wa fizyczne. To badacze symetriad wtaśnie najgtośniej powtarzali zawsze 
tezę, iż żywy ocean Jest rozumny. 

Symetriady powstają nagle. Narodziny ich są rodzajem erupcji. Na ja
kąś godzinę przedtem ocean zaczyna gwattownie lśnić, jak gdyby ze

szklony na powierzchni kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych. Poza 
tym jego ptynność ani rytm falowania nie zmieniają się. Czasem wybu

cha symetriada tam, gdzie znajdowat się lej po wessanym chyżu, ale to 

nie jest regutą. Po jakiejś godzinie szkląca się powtoka wylatuje w górę 
potwornym bąblem, w którym odbija się caty nieboskłon, stońce, chmu

ry, wszystkie widnokręgi, mieniąc się i zatamując. Btyskawicowa gra ko

lorów, wywotana częściowo ugięciem, a częściowo z ałamywa niem świat
ła, nie ma sobie równej. 

Szczególnie gwattowne efekty świetlne dają symetriady powstające 
podczas błękitnego dnia ora z tuż przed zachodem słońca. Ma się wów

czas wrażenie, że planeta rodzi drugą, z każdą chwilą podwajającą swą 

objętość. Płonący blaskami globus, ledwo wystrzelony z głębin, rozpę
ka się u szczytu na pionowe sektory, ale to nie jest rozpad. Stadium to, 

nazywane niezbyt szczęśliwie „fazą kielicha kwiatowego", trwa sekundy. 
Mierzące w niebo tuki btoniastych przęseł odwracają się, sczepiają w nie

widzialnym wnętrzu i zaczynają formować błyskawicznie coś w rodzaju 

krępego torsu, w którego obrębie zachodzą setki zjawisk naraz. W sa
mym centrum, zbadanym po raz pierwszy przez siedemdziesięcioosobo

wą ekipę Hamalei, zachodzi przez giganto- i polikrystalizaCJę powstanie 
osiowego trzpienia dźwigającego, nazywanego czasem „kręgostupem", 

ale nie należę do zwo lenników tego terminu. Karkołomna architektonika 
tej centralnej podpory podtrzymywana jest in statu nascendi przez try

skające bezustannie z kilometrowych :capadlin pionowe stupy tak rozrze
dzonej, że prawie wodnistej galarety. Podczas tego procesu kolos wydaje 

głuchy, przeciągty ryk, otacza go wal tr z epocącej gwattownie, śnieżystej, 
grubokomorowej piany. Potem nastę pują - od centrum ku obwodowi -

nad wyraz skomplikowane obroty zgrubiałych płaszczyzn, na których na
warstwiają się bijące z głębi pokłady roz ciągliwego tworzywa, zarazem 
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wsp omniane przed chw i l ą głębi n owe gejzery pr ze k ształcają się, t ę ż e

ją c, w ruchliwe mackowat e kolumny, przy czym pęki ich z mierzają ku ści 

śl e ok re ś lonym dyn am i ką cało ś c i miej scom kon strukcji, przypomi naj ą c 

jal\ i eś niebotyczne skrzele płodu rosn ą c e g o z tysi ą ckrotnym przysp ie
szen iem, przez które pły ną strumienie ró ż ow ej krwi i ta k ci emnozielonej, 

ż e praw ie czarnej wody. Od tej chwili symetriada zaczyna JU Ż przejawiać 

swoj ą najni ezwy kl ej sz ą właściwo ść - mod elowania czy wrę cz zawiesza

nia pewnych praw fi zycznych. Powi edzmy najpierw, że nie ma dwu takich 
sa mych symetr iad i geometr ia każ dej j est jak gdyby nowym „wynal az

ki em" żyweg o oceanu. DaleJ, symet riada p rodukuj e w swym wn ętrzu to, 

co nazywa s i ę częs t o „momentalnymi ma szynami", cho c i aż t wory te nie 
p rzypo min aj ą l/vcal e maszyn konstru owanych przez lu dzi, ch odzi tu jedy

nie o stosunkowo wąs k ą i prz ez to jak gdyby „mecha ni cz ną" celowość 

d z iałania. 

Gdy bij ą c e z otchłani gejzery stężeją bądż rozedmą si ę w grubościenne 

galerie i koryta rze biegnące we wszystkich kierunkach, a „błony" utwo
rzą syst em prze c inających s i ę płaszczyzn , zwisów, stropów, symetri a

da uspraw iedliw ia swą nazwę tym, że każde mu u kształtowaniu krętych 

przelotów, ci ą gów i pochylni w o brę bie j ednego biegu na odpowiad a wi er

ny w szczegółach układ u bieguna przeci w nego. 
Po j ak i c hś dwudzies tu-t rzydziestu minutach gigant zaczyna woln o za

nurzać si ę , niekiedy pochyliwszy si ę pierwej w os i pionowej o osiem do 

dwuna stu stopni. Bywają symetriady większe i mniej sze, ale nawet ka r

ł y wzn oszą s i ę po zanurzeniu na dobre osiemset metrów ponad horyzon t 
i wido czne są z odl e głości kilkunastu mil. Dostać s i ę do wn ętrz a można 

najbezpieczn iej tu ż po nastąpieniu ró wnowagi, gdy całość prze staje się 
za g łębiać w żywy oc ean, zarazem n a st ę puje powrót do dokła dn eg o pio
nu; najwła ś ciwszym mi ejscem penetracji jest okolica tuż poniżej szczytu 

Względni e gład ką „ czapę" biegunową otacza tam obszar podziurawiony 

jak rzeszoto smo czkowatymi ujściami wewnętrznych komór i przewo
dów. Fo rma cja ta stanowi - Jako całość - trójwymiarowe ro zw i n ięcie Ja

k iegoś ró wnani a wyższeg o rzę du . 

Jak wiadomo, każ de równanie można wyra z ić figuralnym ję zykiem wyż

szej ge om et rii i z budowa ć bryłę będ ącą j eg o odpowi ed nikiem. Sym etr ia
da j est - w takim rozum ieniu - J a ką ś krewną sto żków Łoba cz ews kiego 

i ujemnyc h krzywizn Ri emanna, ale kr ewną ba rdzo dal e ką . wskutek swej 

ni ewyo braża l nej zawił o śc i. Stanow i obejmuj ą c e p rzestrz eń kil ku mil sz e ś 

ciennych rozw i n i ę c i e c a łe go sys t emu matematycznego, przy czym rozwi
ni ę cie to Je st czt erowymiarowe, albowie m istotne ws półczy nniki r ówna ń 

wyra żaj ą się ta kże w czasie, w zachod z ących z j ego upływem zmiana ch. 
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Najprostsza była, oczywiści e , myśl, że mamy przed sobą ni mniej, ni 

wi ę cej tylko „matematyczną maszynę" żywego oceanu, stworzony na 

jego skalę model oblic ze ń, potrzebnych mu do ni eznanego nam celu, ale 

tej hipotezy Fermonta nikt już d z iś ni e podziela. Ku szaca była na pewno 

- ale wyobraże nie, i ż t ak imi tyta nicznym i er upcj am i, których każda zą 

st eczka podlega bezustannie komplikuj ą cym się formułom w ielkiej ana

lizy, żywy ocean ro ztrzą sa zagadnieni a mate rii, kosmosu, bytu.„ nie dało 

się ut r zym ać. Zbyt wi ele można napotka ć: w głębi olbrzyma zjaw isk nie

dających się pogo dz ić z tym prostym w gruncie rzeczy [dziecinnie naiw

nym, Jak chcą niektó rzy) obrazem. 

Nie brakło prób wymyślenia jakiegoś przystępnego mod elu symetria

dy, unao cznieni a j ej; spopularyzował si ę d o syć p rzykła d A11veriana, który 

rzecz p rz edstaw ił tak Wyob rażmy sobi e za mierz c h łą budowl ę z iem ską 

z czasów św i e tnoś c i Babilonu, n1echaJ ut worzona b ę d z i e z żyw ej, pobud

liwej i ewolucyjnej substa ncji; architektonika jej przec hodz i płynnie przez 

sze regi faz p rzejściowych , p rzy bierając na naszych oczach formy budow

nictwa grecki ego, roma ńs kiego, potem ko lumny zaczynają si ę wysmuk

lać jak łodygi, sklepienie traci ci ę ż ar, ulatnia si ę, wyo strza, łuki przecho

dzą w strome parabole, na koniec zała muj ą si ę st rze liście. Tak powstały 

gotyk poczyna doj rzewać i s ta r z eć się, p rze pływa w fo rmy pó ź ne, dotych

czasową surowość stromego pięcia się, wz lotu zastępują erupcje or

giastycznej bujności, w naszych oczach rozrasta się owocujący nadmia

rem barok, Jeśli ciąg ten b ę d z iemy kon tyn uowa ć, traktując wciąż nasz 

zmieniający sic twór jako poszczególne et apy żywego is t nienia, dojdzie

my wreszcie do architektury epoki kosm od rom icznej, zbli żają c s i ę j edno

cześ nie, być może, do zrozumienia, czym jest symetria da. 

Ale porownanie to, jakkolwiek rozwijane i wzbogacane [były zre sztą 

próby jego wizualizacji za pomocą specj alnych modeli i filmu), pozosta 

je c zymś w najlepszym raz ie bezsilnym, w najgorszym zaś unikiem, jeśli 

nie kłamstwem po prostu, sym etriada bowiem do niczego ziemskiego 

nie jest podobna„. 

Ll Symetriada jest milion em, nie, mili ardem podniesionym do potęgi, 

niewyobra żalności ą sam ą ; cóż stąd , że w głębi jaki ejś jej nawy, będącej 

u dz ies i ę ciokrotnioną prze strz enią Kro neckera, stoimy jak mrówki ucze

pione fałdy oddyc h aj ąc ego sklepieni a, że widzimy wzlot gigantycznych 

płaszczyzn, opalizujących szaro w św i e t l e naszych flar, ich wzajemne 

przenikanie, miękkość i nieomylną doskon ałość rozwią za nia, które jest 

prze ci e ż tylko momentem - bo tu wszystko płynie - treści ą tej architek

toniki j est ruch, skupiony i celowy. Obse rwujemy okruch proc es u, drganie 

jednej st runy w orkiestrze symfonicznej nadolbrzymów i mato tego, bo 
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wiemy- ale tylko wiemy, nie pojmując - że równocześnie nad i pod nami, 

w strzelistych otchłaniach, poza granicami wzroku i wyobrażni zachodzą 

krocie i miliony równoczesnych przekształceń, powiązanych z sobą jak 

nuty matematycznym kontrapunktem. Nazwał ją więc ktoś symfonią geo

metryczną, ale wobec tego my jesteśmy głuchymi jeJ słuchaczami. 

o Tu, żeby zobaczyć cokolwiek naprawdę, trzeba by odbiec, cofnąć się 

w jakąś olbrzymią dal, ale przecież wszystko w symetriadzie jest wnę

trzem, rozmnożeniem, buchającym lawinami porodów, bezustannym 

kształtowaniem, przy czym kształtowanie jest równocześnie kształtują

cym i żadna mimoza nie jest tak wrażliwa na dotknięcie jak odległa na 

mile od miejsca, w którym stoimy, setką kondygnacji oddzielona część 

symetr iady, na zmiany, które przeżywa to nasze miejsce. Tu każda kon

strukcja momentalna, z pięknem, które spełnienie znajduje poza grani

cami wzroku, jest współkonstruktorem i dyrygentem wszystkich innych, 

współdzielących się, a one wpływają z kolei modelująco na nią. Symfo

nia - dobrze, ale taka, która tworzy samą siebie i samą siebie zadławia. 

Okropny jest koniec symetriady. Nikt. kto go widział, nie oparł się wra

żeniu. że Jest świadkiem tragedii, jeżeli nie morderstwa. Po jakichś dwu, 

trzech najwyżej godzinach - ten wybuchowy rozrost, powielanie się 1 sa

morództwo nie trwa nigdy dłużeJ - żywy ocean przystępuje do ataku. Tak 

to wygląda: gładka powierzchnia marszczy się, uspokojony już, zaschłymi 

pianami okryty przybój poczyna wrzeć, od horyzontów pędzą współśrod

kowe ciągi fal, takich samych umięśnionych kraterów jak te, które asy

stują narodzinom mimoidu, ale tym razem rozmiary ich są nieporównanie 

większe. Podmorska część symetriady zostaje ściśnięta, kolos podno

si się z wolna w górę, jakby miał zostać wyrzucony poza obręb plane

ty; wi erzchnie warstwy oceanicznego gleju zaczynają się aktywizować, 

wpełzaj ą coraz wyżej, na boczne ściany, powlekają je, tężejąc, zamurowu

ją wyloty, ale to wszystko Jest niczym w porównaniu do tego, co zacho

dzi jednocześnie w głębi. Najpierw pro cesy formotwórcze - wyłanianie 

si ę z siebie kolejnych architektonik - zastygają na krótką chwilę, potem 

ulegają gwałtownemu przyspieszeniu, ruchy do teJ pory płynne, przenika

nia, fałdowania się, rozskrzydlanie osnów i sklepień, miarowe dotąd i tak 

pewne, jakby miały przetrwać wieki, zaczynają gnać. Uczucie, że kolos 

w obliczu grożącego mu niebezpieczeństwa poczyna gwałtownie dążyć 

do jakiegoś spełnienia, staje się przytłaczające. Im Jednak bardziej wzra

sta szybkość przemian, tym Jawniejsza staje się okropna, wstręt budzą

ca metamorfoza samego budulca i jego dynamiki. Wszystki e zestrzelenia 

cudownie giętkich pła szczyz n miękn ą, flacz eją, obwisają, zaczynają się 

zjawiać potknięcia, formy nie dokończone, maszkarowate, kalekie, z nie-
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widzialnych głębin donosi s i ę ro s n ą cy szum. ryk, powietrze, wyrzucane 
jak w jakimś agonalnym od dechu, trąc o zwężaj ą c e si ę ci eś niny, chrapiąc 

i grając gromowa w prze lotach, pobudza zapadają c e s ię stropy do rzęże

nia jakby potwornych jakichś krtani, obras taj ącyc h stalaktytami śluzu, 

martwych głosowych strun, i widza ogarn ia momentalnie, mimo roz pętu
ją ce go się, najgwałtown iej sze go ruchu - jest to przeci eż ruch zni szcze
nia - zu pełna martwota. J uż tylko orkan wyjący z otchłani , przemierzają cy 

j ą tys ią cam i szybów podtrzymuje. rozdymając, podniebną budowl ę, która 
zaczyna płynąć w dół, za padać się, niczym chwycony płom ie n iam i plaster, 
ale jeszcze gdzie niegdzie wid ać ostatn ie trzepoty, bezwład ne , od erwa
ne od reszty poruszenia , ślepe, coraz słab sze , a ż atakowany bezustan
nie, z z ewnąt rz, podmyty ogrom wa li si ę z powolnością góry i zni ka w od
męcie pian, ta kich samych jak te, któ re towarzyszyły jego tytanicznemu 
powstaniu. 
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HISTORIA BADAŃ SOLARIS 

STANISł.AW LEM 

Wyc i ąg n ąl e m aż nadto do brz e mi zna n y dru g i to m s tarej mono g rar ii Hu g h esa 

i Eug la „Hi s to ria So la ri s " i zac zą l e m go •~e rtowa ć , ws p a rl szy g ruby, sz t ywn y g rz biet 

n a ko la n ie. 

Odkrycie Solaris nastąpiło niemal na sto lat przed moim urodzeniem. 
Planeta k rąży wokół dwu słoń c - czerwonego i niebieskiego. Przez czter
d z ieści lat z górą nie z bliżył się do niej żaden statek. W owych czasach 
teoria Ga mowa-Sh apleya o niemożliwości powstania życia na planetach 
gwiazd podwójnych uchod ziła za pewnik. Orbity takich planet bezustan
nie zmieniają się wskutek grawitacyjnej gry, z achodzącej podczas wza
jemnego okrążania się pary słońc . 

O Powstające perturbacje na przemian kurczą i ro zc iągają orbit ę plane
ty i pierwociny życia, jeśli powstaną, ulegają zn iszczeniu przez promieni
sty żar bądż lodowate zimno. Zmiany te zachodzą w okresie milionów lat, 
więc - wedle skali astronomicznej czy biologicznej (bo ewolucja wymaga 
set ek milionów, jeśli nie miliarda lat) -w cza si e bardzo krótkim . 
O Solaris miała według pierwotnych obliczeń z bli żyć się w ciągu pięciuset 
tysięcy lat na odległość potowy jednostki astronomicznej do swego czer
wonego słońca, a po dalszym milionie - spaść w jego rozżarzon ą otchłań. 

O Ale JU Ż po kilkuna stu latach przekonano się, że jej tor nie wykazuje 
wcale oczekiwanych zmian, zupełni e jak gdyby byt stały, tak stały, Jak 
tory planet naszego układu słonecznego. 
O Powtórzono, teraz już z najwyższą dokładnością, obserwacje i obliczenia, 
które potwierdziły tylko to, co byto znane: że Solaris posiada orbitę nietrwałą. 
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Z jednej z kilkuset odkrywanych rokrocznie planet. które kilkuwierszo
wymi notatkami, podającymi elementy ich ruchu, zostają wciągnięte do 
wielkich statystyk, Solaris awansowała wówczas do rangi ciała godnego 
szczególnej uwagi . 

Jalrnż w cztery lata po tym odkryciu okrążyła ją wyprawa Ottenskjolda, 
który b a dał planetę z Laokoona i dwu towarzyszących statków posiłko
wych. Wyprawa t a miała charakter prowizorycznego, zaimprowizowanego 
zwiadu, tym bardziej że nie była zdolna lądować . Wprowadziła na orbity 
równikowe i biegunowe większą ilość automatycznych satelitów-obser
watorów, których głównym zadaniem były pomiary potencjałów grawita
cyjnych. Ponadto zbadano powierzchnię planety, niemal w ca łości pokry
tą oceanem, i nieliczne, wznoszące się nad jego poziom płaskowyże. Ich 
łączna powierzchnia nie dorównuj e obszarowi Europy, choć Solaris ma 
średnicę o dwadzieścia procent większą od Ziemi. Te skrawki skalistego 
i pustynnego lądu, rozsiane nieregularnie, skupiają się głównie na półku
li południowej. Poznano też skład atmosfery, pozbawionej tlenu , i doko
nano nader dokładnych pomiarów gęstości planety, jak również albeda 
i innych elementów astronomicznych. Jak to było oczekiwane, nie odna
leziono żadnych śladów życia ani na lądach, ani też nie dostrze żono ich 
w oceanie. 

W cią gu dalszych d ziesi ęciu lat Solaris , teraz już znajdu1ąca się w środ
ku uwagi wszystkich obserwatoriów tego regionu, wykazywała zdumie
wającą tendencję do zachowania swojej ponad wszelką wątpliwość 
grawitacyjnie ni etrwałej orbity. Przez jakiś czas sprawa pachniała skan
dalem, gdyż winą za taki wynik obserwacji próbowano obarczyć (w tro
sce o dobro nauki) już to pewnych ludzi, już to maszyny rachujące, który
mi się po sługiwali. 

Brak funduszów opóżnił wysłanie właściwe ekspedycji solarycznej 
o dalsze trzy lata, aż do chwili, kiedy Shannahan, skompletowawszy zało
gę, uzyskał od Instytutu trzy jednostki o tonażu C, klasy kosmodromicz
nej. Półtora roku przed przybyciem ekspedycji, która wystartowała z ob
szaru alfy Wodnika, druga flota eksploracyjna wprowadziła z rami enia 
Instyt utu automatyczny Sateloid - Luną 2LJ7, na okołosolaryczną orbitę. 
Sateloid ten po trzech kolejnych rekonstrukcjach, oddzielonych od sie
bie dziesiątkami lat, pracuje do dnia dzisiejszego. Dane, które zebrał, po
twierdziły ostatecznie spostrzeżenie ekspedycji Ottenskjolda o aktyw
nym charakterze ruchów oceanu. 

Jeden statek Shannahana pozostał na wysokiej orbicie, dwa zaś po 
wstępnych przygotowaniach wylądowały na skalistym skrawku l ą du, któ
ry zajm uje około sześciuset mil kwadratowych u południowego biegu-
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na Sol aris. Prace ekspedycji zakończyły się po osiemnastu mies iącach, 

prze b i egając pomyślnie, z wyjątkiem Jednego niesz czę ś liwego wypadku. 
spowod owanego wad liwym działaniem aparatów. W ło nie ekipy nauko

wej przyszło jednak do rozłamu na dwa zwal czaJ ą c e si ę obozy. Przedmio
tem sporu stał się ocean. Uznano go na podstawie analiz za twór orga

niczny [n a zwać go żywym nikt j eszcze podówczas nie śmiał). Gdy Jednak 
biologowie widzieli w nim t wór prymitywny - co ś w ro dzaju gigantycznej 

zespólni, a więc Jak gdyby jedną, spotworni a łą w swym wzro ście, płynną 

komórkę (ale nazywali go „formacją prebiologiczną"l, która cały glob oto
czyła galaretowatym pła szcz e m, o głębokości sięgającej miej scami kilku 

mil - to astronomowie i fizycy t w ierdzili, ż e musi to być struktura nadzwy

czaj wysoko zorganizowana, być może b ij ą ca zawiłością budowy organi
zmy ziemskie, skoro potrafi w czynny sposób wpływać na kształtowanie 

orbity plan etarnej. Ża dn ej bow iem innej pr-zyczyny, wyjaśniaJącej zacho
wanie się Solaris, nie wykryto, ponadto z a ś planetofi zycy wykryli zwią

zek p omi ę dzy pewnymi procesami plazmatycznego ocean u a mierzonym 
lokalnie pote n cja ł e m grawitacyjnym, który zm i e n iał s ię w za l eż no śc i od 

oce anicznej „p rze miany materii". 
Tak w i ę c fi zycy, a nie biologowi e, wysu nęli paradoksalne sformułowa

nie „maszyna pl azmatyczna", rozum i ejąc przez to t wór, w naszym zna cze
niu może i nie ożywiony, ale zdolny do podejmowa nia celowych dzi ałań na 

skalę - dodajmy od razu - astronom i czną 

W sporze ty m, który jak w ir wc i ą gn ą ł w przec i ą g u t ygodn i wszystkie 
najwybitni ejsze aut orytet y, doktryna Gamowa-Shapleya za chw iała s i ę po 

raz pierwszy od osiem dz i es i ęc i u lat. 
J a k i ś cza s usi łowa no j eszcze broni ć jej twierdze niem, że oc ean nie ma 

nic wspólnego z życ i em , że nie jest nawet t worem „pa ra-" czy też „prebio-
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lo gicznym'', lecz geologi czną formacją , zap ewn e niezwykłą , lecz z dolną je
dynie do utrwalania orbity Solari s pop rzez zmiany siły ciążenia; powoły

wa no si ę przy t ym na regułę Le Chateliera. 
Na przekór t em u ko nserwatyzmow i wyrastały hipotezy gło szą ce, jak 

choć by jedna z lep iej opracowa nych Ci vita-Vitty, ż e ocean jest wyniki em 
dial ekt yczn ego rozwoju: ot o od swej postaci pierwotnej, od praoceanu , 

roztworu leniwi e reagujących ciał chemicznych , z d ołał pod naciskiem 
warunków (to znaczy, za g ra żających j ego istnieniu zmian orbity), bez po

śred n ictwa wszystkich ziemskich szczebli rozwoju, więc omijając po

wstanie Jedno- i wi elo ko mórkowców, ewolucję roślinn ą i zw i erzęcą , bez 
naro dzin systemu nerwowego, mózgu, p rze sko czy ć natychmias t w sta

dium „o ceanu homeo st atyczne go". I naczej mówiąc, nie przystosowywał 
się jak organizmy zie msk ie przez setk i milionów lat do oto cze nia, aby do

piero po tak olbrzymi m czasie dać początek ra sie rozumnej, ale zapano

wał nad swym otoczeniem od razu. 
B yło to wca le oryginalne, tylko że w dalszym ci ą g u nikt nie wiedział, 

ja k syrop owa ta galareta może stabilizować orbi tę ciała niebieskiego. Od 

w ieku ni em al znane były u rzą d ze nia, stwa rzając e sztu czne pola siłowe 
i grawi t acyj ne - grawitory - ale nikt nie wyobrażał sobie nawet. jak re
zu lt at u, bę d ą cego - w grawit orac h - wynikiem skomplikowanych reak

cji ją d rowyc h i olbrzym ich temperatur, może dopiąć bezpostaciowa maż . 
W gazeta ch, za chły st ujących się podówcza s ku zaci ekawieniu czyt elni

ków i ku zgrozie uczonych najni ewybredniej szymi wymysłami na t emat 

,,tajem nicy Solaris'', nie brakło i t akich twierdzeń , że ocean planetarny 

jest... dal ekim krewnym ziemskich węgorzy elektrycznych. 
Gdy p roblem udało si ę , w jakiej s przynajmniej mierze, rozwikłać, oka

za ło si ę , ż e wyjaśnienie, Jak to nieraz potem bywało z Solaris. na miejsce 

Jednej zag adki podstaw iło inną, moż e je szcze bardziej zdumi ewającą . 
Bad ania wykazały , że ocean nie działa bynajmniej na zasa dzie naszych 
grawit orów [co byłoby z reszt ą rze czą niemo ż liwą). ale potrafi b ez p o ś re d
nio mod e lować metry kę czasoprzestrzeni, co prowa dzi mi ędzy innymi do 
odchy l eń w pomi arze czasu na jednym i tym samym południku Solaris. 

Tak w i ęc ocea n nie tylko znal w pewnym sen sie, ale potrafił nawet [czego 
o nas ni e można powi e d z i e ć ) wyko rzystać konsekwe ncje teorii Ei nst ei na

-Boevieg o. 
Gdy to zostało powiedziane, wyb uch ła w świe c i e naukowym Jedna z naj

gwałtown iej szyc h burz na szego stule cia . Naj czci godni ej sze, powszech

ni e uznane za prawdziwe teorie wa liły się w gruz, w litera tu rze naukowej 

p oj aw i ały s i ę najbardziej heretycki e a rtykuły, alternatywa z a ś „genialny 

ocean" czy „gra wit acyjna gal are ta" roz p a liła wszystk ie umysły. 
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Wszystko to działo się na dobre kilkanaście lat przed moim urodze
niem. Kiedy chodziłem do szkoły, Solaris - za sprawą poznanych później 
faktów - powszechnie już była uznana za planetę obdarzoną życiem - tyle 

że posiadającą jednego tylko miesz kańca ... 
Drugi tom Hughesa i Eugla, który kartkowałem wciąż niemal be z myśl 

nie, rozpoczynał się od systematyki, tyleż oryginalnie pomyślanej , co za

bawnej. Tablica klasyfikacyjna pre zentowała kolejno: Typ - Polytheria, 
Rząd - Syncytialia, Klasa - Metamorpha. 

Zupełnie jak gdybyśmy znali Bóg wie ile egzemplarzy gatunku, podczas 

gdy w rzeczywistości wciąż był tyl ko jeden, co prawda wagi siedemna
stu bilionów ton. 

Pod palcami prz efruwały mi kolorowe diagramy, barwne wykresy, anali

zy i widma spektralne, demonstrujące typ i tempo przemiany podstawo
wej i jej reakcje chemiczne. Im dalej zagłębiałem się w zwalisty tom, tym 

więcej przemykało na kredowych stronicach matematyki; można było są
dzić, że nasza wiedza o tym przedstawicielu klasy Metamorpha, który le

żał, spowity ciemnością czterogodzinnej nocy, kilkaset metrów pod sta

lowym dnem Stacji, jest zupełna. 
W rzeczywistości nie wszyscy byli jeszcze zgodni co do tego, czy to jest 

„istota", nie mówiąc już o tym, czy można nazwać ocean rozumnym. Wsta
wiłem z trzaskiem wielki tom na półkę i wydobyłem następny. Dzielił się 

na dwie części. Pierwsza była pośw ięcona streszczeniu protokołów eks

perymentalnych wszystkich owych niezliczonych przedsięwzięć, których 
celem było nawiązanie kontaktu z oceanem. To nawiązanie kontaktu było, 

pamiętałem aż nazbyt dobrze, źródłem niekończących się anegdot, kpin 
i dowcipów w czasie studiów; średniowieczna scholastyka wydawała się 

klarownym, jaśniejącym oczywistością wykładem wobec dżungli, jaką 

zrodziło to zagadnienie. Drugą część tomu, liczącą prawie tysiąc trzysta 
stron, zajmowała sama tylko bibliog rafia przedmiotu. Oryginalna literatu

ra na pewno nie zmieściłaby się w pokoju. w którym siedziałem. 
Pierwsze próby kontaktu odbywały się za pośrednictwem specjalnych 

aparatów elektronowych, transformujących bodźce, przesyłane w obie 
strony. Ocean brał przy tym aktywny udział w kształtowaniu tych apa

ratów. Ale wszystko to działo się w z upełnej ciemności. Co znaczyło, że 
„brał udział?" Modyfikował pewne elementy zanurzanych weń urządzeń , 

wskutek czego zapisywane rytmy wyła dowań zmieniały się, aparatury re

jestrujące utrwalały mrowie sygnałów, jak gdyby strzępy jakichś olbrzy

mich działań wyższej analizy, ale co to wszystko z naczyło? Może były to 
dane o chwilowym stanie pobudzania oceanu? Może impulsy, powodu

jące powstawanie jego olbrzymich t worów, gdzieś o tysiące mil od ba-
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daczy? Może przełożone na niedocieczone konstrukt y elekt ronowe -
odzwierciedlenia odwiecznych prawd tego oceanu? Może jego dz i eła 
sztuki? Któż to mógł wiedzieć, skoro niepodobna byto u zyskać dwa razy 
takiej sam ej reakcji na bodziec? Skoro raz odp owiedzią był wybuch impu l
sów, nieomal rozsadzających aparaty, a raz głu c h e mi lcze nie? Skoro ża d
nego doswiadczenia niepodobna było powtó rzyć? Wc i ą ż wydawało s i ę , że 
stoimy o krok od rozszyfrowania tego, nieustannie p owięk szając e g o się, 
morza z pi sów; specjalnie przeci eż w t ym cel u budowano mózgi el ektro
nowe o przetwó rczej mocy informacyjnej, jak ich nie wymagał dotychczas 
żaden problem. Istotnie, uzyskano pewne rezu ltaty. Ocean - ź ródło elek
trycznych, magnetycznych, grawitacyjnych impulsów - przemawiał jak 

gdyby j ę zykiem matematyki ; pewne sekwe ncje Jego prądowych wyłado
wań moż na było klasyfikować, posługują c s ię najbardzi ej abstrakcyjnymi 
gałęz iami ziemski ej analizy, teorii mnogosci, poj awiały si ę tam homolo
gi struktur, znanych z tej dziedziny fizyki, która zaj muje się rozważaniem 
wzajemnego stosunku energii i materii, wielkosci skończonych i ni es koń
czonych, cząstek i pól - to wszystko skłani a ło uczonych do przeko nania, 
ż e mają przed sobą myslącego pot wora, że jest to rodzaj milionokrotni e 
rozrosłego, opasującego całą planet ę , protop lazmat ycznego morza-móz
gu, który trawi czas na niesamowitych w swej rozpiętosc i t eoretycznych 
rozważaniach nad istotą wszechrzeczy, a wszystko to, co wychwytują na
sze aparaty, stanowi drobne, przypadkowo podsłuchane strzę py owego 
toczącego się wiekuiscie w głębinach , prze rastającego wszelką możli
wos ć naszego pojmowania, gigantyczn ego monologu. 

O Tyle matematycy. Hipotezy takie okreslane były przez jednych jako 
wyraz lek c eważenia ludzkich możliwosci, Jako padanie na twarz przed 
czyms, cze go jeszcze nie ro zumiemy, ale co da się zrozumieć jako wydo
bywani e z grobu sta rej doktryny „ ignoramus et ignorabinius"; inni uważa li 
znów, że są to szkodliwe i jałowe bajędy, że w tych hipotezach matema t y
ków przejawia s ię mitologia naszych czasów, widząca w mózgu olbrzy
mim - elektronowym czy plazmatycznym, to wszystko jedno - najwyższy 
cel istnienia - summę bytu. 

O A inni jeszcze ... ale badaczy i poglądów były legiony. Cóż zreszt ą sta
nowi/a cała dziedzina prób „nawiązania kontaktu" w porównaniu z innymi 
gał ęziam i solarystyki , w których spe cjal iza cja tak się posunęła, zwła sz
cza na przest rzeni ostatniego ćw i erćw i e cz a, ż e sol arysta-cybern etyk nie 
mógł prawie poro zumieć się z s olarystą-symełriadolog i e m. „Jak m ożecie 
się poro zumieć z ocean em, j eże li nie potra fici e JUŻ tego uczyn ić mi ędzy 
sobą? " - za pytał kiedys żart obliwie Veubeke, który był wtedy, podczas 
moich studiów, dyrektorem Instytutu; w tym ża rc i e było wiele prawdy. Bo 
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t eż ocean nieprzypadkowo zaszeregowano do klasy Metamorpha. Jego 
fa lują ca powierzchnia mogła dawać poc zątek najbardziej ró ż ni ącym s i ę 

od si eb ie, do ni czego ziemskiego niepodobnym form om, przy czym ce lo
wosć - adaptacyjna, poznawcza czy jakakolwiek inna - owych gwałtow

nych ni eraz erupcji plazmatycznej „twó rczosc i" była zupełną za gad ką. Od
staw i aj ą c na półkę t om, ta k c i ęż ki , że musiałem p rzytrzymać go obiema 
r ę ka mi, pomyslałem, że nasza wiedza o Solaris, wypełniaJą ca biblioteki , 
jest bezużytecznym balastem i trzęsawiskiem fa któw i znajdujemy się 

w t ak im samym miejscu, w którym p ocz ęt o ją gromadzić , przed sied em
dz i es i ę c iu osmiu laty, a wtasciwie sytuacja była o wiele gorsza, ponieważ 
cały trud tych lat oka z ał s i ę daremny. 

To, cosmy w iedzieli dokładnie, obejmowało same tylko zaprzeczenia. 
Ocea n nie posłu giwał się maszynami ani ich nie budowa ł, cho ci aż w pew
nych o ko li czn ośc i ach wyd awał si ę do t ego zdol ny, g dyż powi ela ł częs ci 

ni ekt órych zanurzonych w nim apa rat ów, ale czynił to tyl ko w pi erwszym 
i drug im roku prac eksplora cyjnych; pot em ign orował wszelki e ponawia
ne z ben edyktyń s ką ci e rp liwosc i ą próby, jakby st racił dla naszyc h urzą 

dze ń i pro dukt ów (a wynikało by, że ta kż e i dla nas ... } wszelki e zaintere
sowa nie. Nie po s i adał - kontynuuj ę wyli czenie naszych „negatywnych 
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wiadomości" - żadnego systemu nerwoweg o ani komórek, ani struktu
ry przypominającej białkową; nie zawsze reagował na bodżce, nawet naj
potężniejsz e (tak na przykład całkowicie „z ignorował" katastrofę pomoc
ni cze go raki etowca drugiej ekspedycji Giesego, który runął z wysokości 
trzyst u kilometrów na powierz chnię planety, niszczą c jądrową eksplozją 

swych atomowych stosów plazmę w promi eniu półtorej mili). 
Powoli w kręgach naukowców „sprawa Solaris" brzmieć zaczęła jak 

„sprawa przegrana", zwłaszcza w sferach naukowej administracji Insty
tutu, gdzie podnosiły się w latach ostatnich głosy domagające się obcię

cia dotacji na dalsze badania. O całkowitym zlikwidowaniu Stacji nikt się 
dotąd nie o ś mielił mówić; byłoby to zbyt jawnym przymaniem się do klę
ski. Zresztą niektórzy, w rozmowach prywatnych, powi adali , że wszyst
ko, czego nam trzeba, to strategia możliwie „honorowego" wycofania się 
z „afery Solaris" Ola wielu j ednak, szczególnie zaś dla młodych, „afera" ta 
stawała się z wolna czymś w rodzaju kamienia probierczego własnej war
to śc i: „w gruncie rzeczy - mówili - idzie o stawkę większą aniżeli o zgł ę 

bi enie solaryjsk iej cywilizacji, gra toczy się bowiem o nas samych, o gra
nice ludzkiego poznania". 
O Przez pewien czas popul arny byt (rozpowszechniany gorliwie przez pra
sę codzienną) pogląd, że myślący ocean, który opływa całą Solaris, jest 

gigantycznym mózgiem, przewyższającym naszą cywilizację o miliony lat 
rozwoju, że to j ak i ś „kosmiczny yo ga", mędrzec , upostaciowa na wszech
wiedza, która dawno już pojęła płonność ws ;o·e lkiego d z iałani a i dlatego 
zachowuje wobec nas kategoryczne milczenie. Była to po prostu niepraw
da, bo żywy ocean działa, i to jak'jeszcze - tyle że według innych, ani że 

li ludzkie, wyobrażeń, nie buduje więc mia st ani mostów, ani machin lata
jącyc h; nie próbuj e też zwyciężyć przestrzeni ani jej przekro czyć (w czym 
niektórzy obrońcy wyższości człowieka za wszelką cen ę upatrywa li bez
cenny dla nas atut), zajmuje się natomiast tysiącznymi przekształcenia
mi - „auto metamorfozą ontologiczną"; już to uczonych terminów nie brak 
na kartach dzieł solarystycznychl Poniewa ż, z drugiej strony, człowie
ka, uporczywie wczytując eg o się we wszystkie możliwe solariana, ogar
nia nieprze parte wra żenie, iż ma przed sobą ułamki in t elektualnych kon
strukcji , być może genialnych, przemiesza ne bez ładu i składu z płodami 
jakiegoś kompletnego, grani czą cego z obłędem, głuptactwa, powstała 
jako antyteza koncepcji „o cea nu-yogi" myśl o „oceanie-debilu" . 
O Hipotezy te wydo były z grobu i ożywiły j ed en z naj starszych proble
mów filozoficznych - stosunku materii i ducha, świadomości. Trze ba był o 

niemałej odwagi , aby po raz pierwszy - jak du Haart - przypisać oceano
wi świadomość. Problem ten, przez metodologów uznany pospiesznie za 
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metafi zyczny, tlił się na dnie wszystkich nieomal dyskusji i sporów. Czy 
możliwe jest myś lenie bez świadomo śc i? Ale czy zachodzące w oceanie 
procesy można nazwać myśleni em? Czy góra to bardzo wielki kamień? 
Czy planeta to ogromna góra? Można używać tych nazw, ale nowa skala 
wielkości wprowadza na scenę nowe prawidłowości i nowe Zjawiska. 
O Problem ten stał się kwadraturą koła naszych czasów. Każdy samo
dzielny myś liciel usiłowa ł wnieść w skarbnicę solarystyki swój wkład; 
mnożyły się teorie gło szące , że mamy przed sobą produkt degeneracji , 
uwstecznienia, które nastąpiło po minionej fazie „ in te lektualnej świetno
ści" oceanu, już to, że ocean jest w samej rzeczy nowotworem-glejalkiem, 
który, narodziwszy się w obrębie ciał dawnych mieszkańców planety, po
żarł j e wszystkie i pochłonął, stapiając szczątki w postać wiecznie trwa
jącego , samoodmładzającego s ię , ponadkomórkowego żywiołu . 

ST;>NI SLAW LEM, SOJ.. ARIS, V YDAWN ICTWO Lrn .RACKIE 1999 
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