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Stanisław Lem (12 IX 1921, Lwów - 27 Ili 2006, Kraków), prozaik. eseista. 
W 1940 roku rozpoczął we Lwowie studia medyczne, zakończone w 1948 na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Początkowo ogłaszał artykuły w fachowej prasie 
lekarskiej, recenzje i felietony naukowe, opowiadania i wiersze. Debiutował w ka

towickim tygodniku .Nowy Świat Przygód· (1946) powieścią Człowiek z Marsa 
(pisaną jeszcze w czasie wojny); pierwszą książkę, powieść Astronauci wydał 
w 1951 roku, dalsza twórczość przyniosła mu opinię najwybitniejszego 
przedstawiciela polskiej fantastyki naukowej. Wśród najslynniejszych jego książek 
wymieniane są Ob/ok Magellana (1955). Eden (1959), Powrót z gwiazd (1961 ), cykle 
opowiadań Dzienniki gwiazdowe (1957), Księga robotów (1961), Pamiętnik 

znaleziony w wannie (1961). Głos Pana (1968), Bajki robotów (1964), Cyberiada 
(1965), Opowieści o pilocie Pirxie (1968). Interesowała go również literatura jako 

forma poznania i kreacji innej rzeczywistości, co znalazło odzwierciedlenie w takich 
dziełach. jak Filozofia przypadku. !Jteratura w świetle empirii (1968, 1988), 
Fantastyka i futurologia (1970), Rozprawy i szkice (1975) oraz zbiorach Doskonała 
próżnia (1971) i Wielkość urojona (1973) będących pastiszami i parodiami omó
wień książek, które nie zostały nigdy napisane, ale istnieją jako myślowa możliwość. 
Ogłosił ponadto trzyczęściowy cykl powieściowy Czas nieutracony (cz. I - Szpital 
przemienienia została zekranizowana), eseistyczną powieść autobiograficzną 

Wysoki Zamek (1960) i powieści łączące wątki sensacyjno kryminalne i fantastyczno 
- naukowe Śledztwo (1959), Katar(1976), Wizja lokalna (1982) i Fiasko (1987). 

Pisarz. jako odnowiciel problematyki i konwencji gatunkowo-stylistycznych Science 
Fiction oraz eseista-futurolog, zyskał międzynarodowy rozgłos; był m. in. członkiem 
stowarzyszeń amerykańskich Science Fiction Research Association i Science Fiction 
Writers of America, jego dzieła przetłumaczone zostały na ponad 25 języków. 
Współpracował z wieloma pismami polskimi, był laureatem licznych polskich i za
granicznych nagród literackich. W 1992 roku planetoida nr 3836 otrzymała imię 
Stanisława Lema. 
Solaris (1961) to prawdopodobnie jego najsłynniejsza powieść, wielokrotnie 
przekładana na wszystkich kontynentach, trzykrotnie zekranizowana, wciąż ins
pirująca twórców i czytelników. 

na podstawie .Uteratura polska XX wieku. Przewodnik encyfdopedyczn(. Wydawnictwo 

Naukowe~ WarSliJwa 200J. 

Stanisław Lem o .Solaris· 

Bardzo niewiele potrafię dziś powiedzieć o historii powstawania moich utworów. 
Wydaje mi sie bowiem, że każda książka zaciera h istorię swojego powstawania. 
Realizacja jakby nakłada się na proces krystalizacji utworu. Nie zawsze wygląda to 
tak, że książka koduje się w pamięci jako swoista rzeka o wielu dopływach, które 
przejawiają tendencje dośrodkowe. Ilekroć wchodziłem w jakieś boczne koleiny, by 
je potem odtrącić, wówczas wszystko ulegało dokładnemu wymazaniu, co było 

spowodowane tym, że częstokroć niszczyłem wszystko, co posiadałem w maszyno
pisie. Gdybym mógł zobaczyć te bruliony, zapewne sam bym się zdziwił, jak dalece 

kształt ostateczny książki różnił się od tego, co ją poprzedziło. Jest bowiem tak 
- o czym już wspomniałem - że pracowałem metodą prób i błędów. Powiem na 
przykład, że ostatni rozdział Solaris napisałem po rocznej przerwie. Książkę zmuszony 
byłem odłożyć, gdyż sam nie wiedziałem, co zrobić ze swoim bohaterem. Dzisiaj nie 
potrafię nawet odnaleźć tego .szwu· -miejsca, w którym została .sklejona·. Mało 
tego, nie wiem nawet, dlaczego nie potrafiłem jej przez tak długi czas skończyć. 
Pamiętam tylko, że pierwszą cześć pisałem jednym zrywem, potoczyście i szybko, 
a drugą dokończyłem po długim czasie w jakimś szczęśliwym dniu czy miesiącu. [ ... ] 

Trudno mi dodawać jakiś komentarz do tej książki. Sądzę, że udało mi się w niej 
powiedzieć to, co zamierzałem. Ta pozycja wydaje mi sie zupełnie przyzwoita. Mogę 
tylko dodać, że właśnie ona okazała się soczystym żerem dla krytyków. Czytałem jej 
omówienia tak uczone. że mało co z nich sam zrozumiałem. Zaczynając oczywiście 
od wykładni czysto freudowskiej, przy czym ów amerykański krytyk, anglista, dość 
paskudnie wpadł, bo wyławiał psychoanalitycznie pewne diagnozy z angielskiego 
tekstu, nie wiedząc o tym, że w polskim odmienna idiomatyka upoważnień do 
takiego diagnozowania nie daje. 
Z recenzji Solaris można by sporządzić gruby tom, nader zabawny, ponieważ 
recenzenci ciągnęli message tej książki w różne strony. Pewien bardzo anty
komunistycznie nastrojony Anglik uznał, że ocean - to ZSRR a ludzie na stacji - to 
dookolne małe państwa. Zjawisko projekcji, rzutowania w tekst tego, co gra w duszy 
krytyka, demaskuje wysoką dowolność krytyki literackiej. To właśnie spostrzeżenie 
było jedną z przyczyn, dla których napisałem potem moją teorię dzieła literackiego 
- Filozofię przypadku. Może gdybym w niej cytował rozlatujący się po wszystkich 
filozofiach zbiór omówień Solaris. byłoby to dobrym ukonkretnieniem głównej tezy 
o losowości dziejów książek. 

Stanisław Lem w : .Tako rzecze ... Lem. Ze Stanisławem Lemem rozmawia Stanisław Bereś". 

Wydawnictwo Literackie Kraków 2002. 
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Licencja na wystawienie utworu została wydana przez 

Barbarę Lem i Tomasza Lema oraz Stowarzyszenie Autorów ZAiKS 
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asystent refysera/ Karina Grabowska 
inspicjent /sufler/ Barbara Dudek 
opracowanie światła/ 
Maria Machowska I Mirek Kaczmarek 
światło/ Waldemar Janiszek I Piotr Łobacz 
dźwięk/ Marek Skutnik 
premiera/ 10.06.2011 I Scena Kameralna 





Reżyser Jarosław Tumidajski oraz scenograf 
Mirek Kaczmarek, znani są już widzom Teatru 
Sląskiego jako twórcy cieszącego się uznaniem 
krytyki i wielkim zainteresowaniem widzów 
przedstawienia 'Barbara Radziwiłłówna 

z Jaworzna-Szczakowej' według powieści 

Michała Witkowskiego. 



Przygody ffycerzy św. Kontaktu 

Ironiczne miano .ffycerzy św. Kontaktu• otrzymują u Lema bohaterowie Solaris. 
Niczym średniowieczni protoplaści z legend o rycerzach Okrągłego Stołu, poszukują 
nieustannie dróg porozumienia z Obcością, Innością planetarnego oceanu, 
a wymarzony kontakt staje się dla nich czymś w rodzaju św. Graala - ostatecznym 
sukcesem, zwieńczeniem wszelkich wysiłków, dotknięciem Tajemnicy Świata [ ... ] 
.Kontakt' to jeden z tych motywów, które nieodmiennie towarzyszą literaturze 
science fiction i na pozór nie ma w jego istocie zbyt wiele do tłumaczenia . Jest po 
prostu porozumieniem z Obcymi: istotami z innych planet czy innego wymiaru, ze 

zwierzętami o nadnaturalnej inteligencji lub sztucznymi tworami techniki - ro
botami, komputerami, cyborgami, hodowaną sztucznie inteligencją ulokowaną 

w jakimś typie biologicznej plazmy itp. Typów porozumienia, o którym tu mowa, 
można wymyslić bardzo wiele, nie darmo zresztą encyklopedia science fiction 
poświęca tej sprawie rozbudowane hasło. Wystarczy jednak, że autor powieści 
wykaże się większą niż u przeciętnych wyrobników ambicją filozoficzną, 

a problem kontaktu rozbuduje się natychmiast wszerz i w głąb. Tak właśnie jest 
u Lema. Znaczną część jego pisarstwa dałoby się zapewne wyinterpretować w ter
minach i pojęciach wywiedzionych z kwestii kontaktu, rozumianego tym razem 
bardzo szeroko, poczynając od zmysłowego zetknięcia podmiotu poznającego 
z jakimś .nie-ja·, a skończywszy na problematyce stricte epistemologicznej, gdzie 

owo zetknięcie nabierałoby charakteru intelektualnego, wiązałoby się z zagad
nieniem odbicia, odwzorowania pewnego bytu innej natury czy innej płaszczyzny 
ontologicznej. Po jednej stronie skali mamy zatem anegdotyczne spotkanie z małym 
zielonym ludzikiem, po drugiej - spotkanie ludzkiego .ja· ze światem w całej tego 
świata niepoznawalności i wewnętrznej komplikacji.[ ... ] 

U Lema doświadczenie Kontaktu ma sens znacznie szerszy, niż w tradycyjnej 
science fiction Autor zakreśla mu niezwykle obszerne spektrum: od prostego 

d o I k n i ę c i a czegoś co obce, nieznane, odrębne, poprzez różne sposoby 
oswojenia i dialogu - aż po systematyczny wysiłek naukowego opisu i interpretacji. 
To, co w procesie owego Kontaktu jest partnerem człowieka, jawi się równie 
rozmaicie: od trochę tylko zmodyfikowanego, odbitego w lustrze fantastycznej 
konwencji człowieka (Encjanina, robota itd.), poprzez klasycznych kosmitów w stylu 
mieszkańców Edenu, twory uderzające niepoznawalną obcością Oak ocean Solaris), 
przewyższające człowieka zdolnościami intelektualnymi komputery (ten z Golema 
XVI lub ten dziwaczny. biologiczny z Formuły Symphatera) - aż po wszechświat caly, 
przepojony neutrinowym przesłaniem - tajemnicą, co się objawia w Glosie Pana. 

Na każdym etapie tego rozciągniętego na całą twórczość Lema dramatu człowiek 
przede wszystkim spotyka się sam z sobą, odbija się w Inności, pomnaża wiedzę 
o sobie samym, znalazłszy się w obecności czegoś nieludzkiego, a więc wspie
rającego po drugiej stronie procesy samookreślenia. Można być - jak Lem - pe
symistą co do perspektyw odnalezienia myślących .braci " w kosmosie[ ... ]. Można 
żywić obawy. że istoty lub kultury całkiem sobie obce nie będą miały jak, o czym 
i po co ze sobą rozmawiać. A jednocześnie można stworzyć literacki cykl utworów 
o Kontakcie, który ludzką kulturę i ludzką istotę gatunkową wystawi na szereg dobrze 
przemyślanych prób, odsłaniający istotę człowieczeństwa, jego ograniczenia, 
szanse ekspansji i cenę, jaką trzeba za to zapłacić. To jest właśnie przypadek 

pisarstwa Lema. Jego .ffycerze św. Kontaktu" nigdy swego Graala nie zobaczą - to 
pewne, ale czas spędzony na wędrówkach i samodoskonaleniu nie będzie czasem 
straconym, choćby literackim zwieńczeniem usiłowań była na razie zaduma, 
poczucie klęski lub nieme urzeczenie Tajemnicą, której nie da się przeniknąć. 

J. Jarzębski .Wszechświat Lema·; Wydawnictwo Literackie, 2002 
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pracy artystycznej Danuta Pułecka, Biuro Obsługi Widz.Im: Ewa Sadkowska (kierownik, 

pełnomocnik dyrektora ds. sprzedaży), Irena Myszor. Paweł Solski, Ewa Wójcik: kierownik 
administracji Barbara Króliczek, specjalista ds. impresariatu i edukacji teatralnej Renata Goliasz

.Janiszewska, specjalista ds. biznesu Barbara Wolniewicz. rzecznik prasowy, fotograf, webmaster 

Krzysztof Lisiak. Główny inżynier Edward Wrzesień, kierownik techniczny Maciej Rokita, Wanda 

Nowak (zastępca): <jówny elektryk Kazimierz Strzelecki, elektryk Jerzy Boczkowski; informatyk 
Marcin Muller; kocrdynator techniczny Roman Klyta: brygadz.ista montażystów dekoracji Dariusz 

Sobieraj, Wojciech Smolarczyk (zastępca), montażyści dekoracji Lech Hamerlik, Mariusz 
Kooieczny, Sebastian Krysiak, Kamil Małecki, Sylwester PozMko. Piotr Sobota. Paweł Szymkowiak, 

Sebastian Zastróżny; akustycy Mikołaj Lichtański (kierownik), Mirosław Witek, Marek 

Skutnik; oświetlenie sceny Krzysztof Wożniak (kierownik), Waldemar Janiszek, Krzysztof Kapciak, 

Piotr Łobacz; specjalista do spraw dokumentacji wizualnej Beata Dzianowicz; pracownia 

krawiecka Ewa Kerger-Gardas (kierownik), Anna Malinowska (zastępca), Barbara Manowska, 

Jolanta Woszczyńska-Kolooko; garderobiane Ewa Połońska, Joanna Kulik, Aneta Oskard, Karina 
Karpiczak; pracownia stolarska Franciszek Kraczla (kierownik), Jerzy Graczyk; pracownia 

malarsko-modelarska Agata Kurzak (kierownik), Halina Wojtowicz; pracownia tapicerska Karol 
Koj; pracownia fryzjersko-perukarska Teresa Melek (kierownik), Violetta Krysiak; magazyn 

dekoracji Robert Hyla; magazyn kostiumów Małgorzata Kaczmarek; rekwizytornia Ireneusz 

Gajda, Aneta Oskard; dział zaopatuenia Jan Szypura (kierownik), Anna Jamróz, Maria Kraczla, 
Konrad Parys. 

Duża Scena Rynek 10, 
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Calderon de la Barca . Życie jest snem·, przekł. J. M. Rymkiewicz 
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