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UMYS£  I  NAUKA  WOBEC  CHAOSU  HISTORII
W  �CZASIE  NIEUTRACONYM�  STANIS£AWA  LEMA

Czas nieutracony, pisany w latach 1948�1950, jest dzieckiem swojej epoki �
i to w najbardziej dos³ownym sensie, tzn. nie istnia³by w ogóle w znanej nam po-
staci, gdyby nie ówczesna polityka wydawnicza. Okoliczno�ci jego powstania,
niechêtnie wspominane przez autora1, s¹ znane: Lem, dopiero debiutuj¹cy m³ody
repatriant ze Lwowa, napisa³ w Krakowie krótk¹ powie�æ Szpital Przemienienia,
opowiadaj¹c¹ o m³odym lekarzu Stefanie Trzynieckim, który w symbolicznej prze-
strzeni sanatorium psychiatrycznego prze¿ywa rozterki �wiatopogl¹dowe obser-
wuj¹c ob³¹kanych i lekarzy o do�æ mocno zró¿nicowanym stosunku do swojego
zawodu oraz dyskutuj¹c z ekscentrycznym poet¹ Seku³owskim, a potem doznaje
inicjacji w okrucieñstwo drugiej wojny �wiatowej, wcielone w postacie gestapow-
ców zabijaj¹cych umys³owo chorych Untermenschen. Powie�æ, przez szefów
�Ksi¹¿ki i Wiedzy� uznana za �reakcyjn¹�, �dekadenck¹�, nie mog³a siê ukazaæ.
Pisarz zosta³ nak³oniony do wprowadzenia poprawek b¹d� napisania kontynuacji,
która �wyprostowa³aby� dzie³o we w³a�ciwym ideologicznie kierunku. Lem wy-
wi¹za³ siê z zadania kompromisowo: poprowadzi³ bohatera �na drugi brzeg� woj-
ny, a¿ do roku 1950, w³¹czy³ ca³¹ galeriê drugoplanowych i epizodycznych posta-
ci, w³o¿y³ w ich usta socrealistyczne tyrady, ale nie pokaza³ czytelnikowi ostatecz-
nego akcesu Trzynieckiego do partii, spod landszaftu komunistycznej Polski
przezieraj¹ za� w¹tpliwo�ci. Ca³y ten landszaft jest zreszt¹ namalowany nieszcze-
rze, widaæ dostatecznie dobrze, ¿e i zainteresowania, i sympatie Lema kierowa³y
siê w inn¹ stronê. Pisarz po latach zdyskwalifikowa³ ostatecznie swoj¹ niechcian¹
trylogiê, pozwalaj¹c wznawiaæ ju¿ tylko Szpital Przemienienia; ostatnie wydanie
Czasu nieutraconego ukaza³o siê w roku 1965. Dwa fragmenty trylogii: Opera-
tion Reinhardt z czê�ci W�ród umar³ych i Dy¿ur doktora Trzynieckiego z Powro-
tu, zosta³y znacznie pó�niej opublikowane w ostatnim tomie Dzie³ zebranych pi-
sarza: Lata czterdzieste. Dyktanda.

Na kontynuacjê Szpitala sk³adaj¹ siê tomy W�ród umar³ych oraz Powrót. £¹cz-
nie tworz¹ ca³o�æ charakterystycznie zdradzaj¹c¹ swoj¹ genezê: Szpital Przemie-
nienia pozosta³ nienaruszonym, samodzielnym utworem, dwie za� dalsze czê�ci

1 Zob. Tako rzecze... Lem. Ze Stanis³awem Lemem rozmawia Stanis³aw Bere�. Kraków 2002,
s. 50�54.
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s¹ w³a�nie ju¿ tylko kontynuacj¹, nie funkcjonuj¹ osobno. Widaæ to dobrze w struk-
turze zdarzeniowej. Tre�æ pierwszego tomu nie jest pó�niej przypominana w szer-
szych retrospekcjach; wypadki i postacie ze Szpitala najistotniejsze dla wymowy
utworu obrastaj¹ jednak wspomnieniami i interpretacjami, nie pozwalaj¹c do koñ-
ca usamodzielniæ siê w¹tkom kolejnych tomów, a ich znaczenia nie mo¿na wy-
czytaæ ze zdawkowych quasi-streszczeñ, przytaczanych zwykle w dialogach. Naj-
wa¿niejszym elementem spajaj¹cym trylogiê jest postaæ Trzynieckiego, ukazana
na przestrzeni 10 lat ¿ycia. Chronologiczne, linearne uporz¹dkowanie cyklu i brak
nadrzêdnej ramy narracyjnej pozwalaj¹ � je�li zastosujemy terminologiê Jana Trzy-
nadlowskiego � sklasyfikowaæ Czas nieutracony jako cykl otwarty2. Jego osta-
teczny kszta³t wyznaczaj¹ dwie ramy, lecz nie narracyjne, tylko fabularne. Pierw-
sz¹, nadrzêdn¹, s¹ sceny pogrzebów: stryja Leszka, otwieraj¹ca Szpital Przemie-
nienia, oraz ojca Stefana � w zakoñczeniu Powrotu. Ta ostatnia sekwencja jest
po³¹czona ze szczê�liwym rozwi¹zaniem w¹tku mi³osnego, który stanowi drug¹
ramê fabularn¹; romans Stefana z lekark¹ Nosilewsk¹, w¹tek objêto�ciowo w¹t³y,
rozgrywa siê w dwóch scenach: zamykaj¹cej Szpital oraz koñcz¹cej � razem z po-
grzebem � ca³¹ trylogiê. Czas nieutracony jako cykl jest wiêc wyposa¿ony w szcze-
gólny rodzaj integralno�ci: mie�ci w sobie odrêbn¹ powie�æ, która, jako pierwsza,
jest niejako naturalnie samodzielna; na ni¹ nak³ada siê nadrzêdna ca³o�æ trylogii,
miêdzy dwoma pogrzebami oraz miêdzy katarktycznym do�wiadczeniem erotycz-
nym bohatera a nadziej¹ szczê�liwego zwi¹zku logicznie podsumowuj¹ca d³ugi
i brzemienny etap w jego psychicznym i �wiatopogl¹dowym rozwoju.

Wczesna trylogia Lema nosi piêtno okoliczno�ci, w których powsta³a. Szpital
Przemienienia odró¿nia siê od dwóch kolejnych tomów mniejszymi rozmiarami,
wyj¹tkowo przejrzyst¹ konstrukcj¹ oraz wyczuciem kompozycyjnym. Jest to tra-
dycyjna, realistyczna powie�æ z precyzyjnie naszkicowanymi bohaterami, konse-
kwentnie personalnym narratorem oraz wyrazist¹ symbolik¹, twórczo odwo³uj¹c¹
siê do tradycji literackiej, z Czarodziejsk¹ gór¹ i pisarstwem ¯eromskiego na cze-
le3. Na jej tle W�ród umar³ych i Powrót sprawiaj¹ wra¿enie utworów chaotycz-
nych i �workowatych�. Wszystkie recenzje i omówienia trylogii podkre�laj¹, ¿e
Lem bez powodzenia próbowa³ sprostaæ zbyt wielkim ambicjom: wprowadzi³ du¿¹
liczbê postaci � te pierwszoplanowe s¹ zwykle sztampowe, a drugoplanowe i epi-
zodyczne przerysowane lub po prostu zbêdne � oraz w¹tków i nadmiernie rozbu-
dowanych epizodów, które odsunê³y na dalszy plan protagonistê. Trzynieckiego
autor wrêcz zgubi³ w po³owie drugiego tomu � i w po³owie wojny � by dopiero
w Powrocie stre�ciæ w retrospekcji jego wojenne losy. Przy dok³adniejszej lektu-
rze zwraca uwagê tak¿e niejasna chronologia wydarzeñ trzeciego tomu. Lem wy-
ra�nie nie potrafi³ zrealizowaæ swojego wielkiego zadania: pokazania panoramy
spo³eczeñstwa w okupowanej Polsce, z ca³ym bogactwem typów spo³ecznych, po-
staw moralnych i skomplikowanych ludzkich losów. Warto jednak nadmieniæ, ¿e
nie poradzi³ sobie z tym, co � jak widaæ z perspektywy jego pó�niejszych dokonañ
� w gruncie rzeczy mniej go interesowa³o ni¿ problem cz³owieczeñstwa �w ogó-

2 J. T r z y n a d l o w s k i, Kompozycja cyklu literackiego. �Prace Literackie� t. 9 (1967),
s. 197.

3 Porównania z Mannem s¹ do�æ oczywiste, na pokrewieñstwo Czasu nieutraconego z ¯e-
romskim zwraca³ uwagê m.in. J. K w i a t k o w s k i  (Wielko�æ i upadek �Czasu nieutraconego�.
�Twórczo�æ� 1957, nr 8).
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le�. Dla Lema Czas nieutracony zdawa³ siê byæ � o czym mówi³ jeden z recen-
zentów4 � rodzajem literackiego oczyszczenia z prze¿yæ wojennych, pozwoli³
�wypisaæ siê�.

Kompozycja trylogii ma jednak swój istotny sens, wynikaj¹cy nie tyle ze �wia-
domych autorskich za³o¿eñ, ile z prawid³owo�ci procesu historycznoliterackiego.
Ciekawym �wiadectwem tego, jakie miejsce zajmuje Czas nieutracony w prze-
mianach epiki po³owy XX wieku, s¹ jego wczesne recenzje. Krytycy, zgodnie
karc¹cy Lema za wady konstrukcyjne powie�ci, podkre�laj¹, ¿e owa wielo�æ w¹t-
ków, epizodów i bohaterów, gadulstwo, szczegó³owo�æ opisów, czasowo-prze-
strzenne rozwichrzenie � a wiêc wszystkie cechy, które wprowadzaj¹ wyra�n¹
cezurê miêdzy Szpitalem Przemienienia a kolejnymi tomami � s¹ cen¹, jak¹ zap³a-
ci³ Lem za odej�cie od klasycznego modelu prozy realistycznej. Odej�cie, które
by³o konieczne. Powojenny dylemat �literatury po O�wiêcimiu� � a O�wiêcim
zajmuje w Czasie nieutraconym wa¿ne miejsce, nie omija go Trzyniecki w swojej
traumatycznej wêdrówce � znalaz³ swoje echo i w strukturze tekstu, i w krytycz-
nej dyskusji na jego temat. Aleksander �cibor-Rylski oraz wtóruj¹cy mu Ludwik
Flaszen dostrzegali w trylogii próbê stworzenia nowego �epickiego klucza� do
epoki, a problemy, jakie mia³ Lem z organizacj¹ materia³u fabularnego, by³y we-
d³ug nich w³a�ciwie problemami wspó³czesnej powie�ci5. Szczególny by³ bowiem
ów materia³. Bestialstwo hitleryzmu pokaza³ Lem ju¿ w Szpitalu, ka¿¹c lekarzom
bezradnie s³uchaæ krzyków zabijanych umys³owo chorych. By³a to jednak sytu-
acja modelowa, pewien metaforyczny skrót: zamkniêta, stosunkowo izolowana
przestrzeñ sanatorium, obci¹¿ona symbolicznym atrybutem �przemienienia�, lo-
kuje siê gdzie� w pobli¿u O�wiêcimia Borowskiego. Sprowadzaj¹c bohatera z �cza-
rodziejskiej góry� i ocieraj¹c go o �mieræ, Lem jednocze�nie zmieni³ strategiê; miej-
sce indywidualnego do�wiadczenia mia³o zaj¹æ do�wiadczenie spo³eczne, a w¹-
skie pole widzenia personalnej narracji � szerokie, panoramiczne spojrzenie
wszechwiedz¹cego podmiotu, swobodnie wybieraj¹cego obiekty obserwacji.

I taki zamiar musia³ byæ zrealizowany zupe³nie nowymi �rodkami. Kompozy-
cja Czasu nieutraconego, mimo wszystkich swoich wad, wydaje siê imitowaæ chaos
rzeczywisto�ci wojennej. Dobrym przyk³adem s¹ wspomniane losy Trzynieckie-
go: w po³owie tomu W�ród umar³ych Lem lokuje go w obozie koncentracyjnym
w Be³¿cu, po czym nie pojawia siê on a¿ do drugiego rozdzia³u Powrotu; wtedy
jest ju¿ jednak rok 1947, o swoich za� prze¿yciach obozowych Stefan opowiada
jeszcze jeden rozdzia³ dalej. Drugoplanowi bohaterowie wszystkich tomów rów-
nie¿ wêdruj¹: trafiaj¹ do obozów, gin¹ lub zostaj¹ uratowani, by po wojnie spotkaæ
siê w niespodziewanych miejscach i okoliczno�ciach. Trzyniecki jeszcze przed
aresztowaniem jest o krok od zetkniêcia siê z wa¿n¹ grup¹ bohaterów utworu: cz³on-
kami PPR-owskiego podziemia, skupionymi wokó³ warsztatu samochodowego,
a potem w O�wiêcimiu ratuje ¿ycie jednemu z nich. Przyk³ady mo¿na mno¿yæ.
Charakterystyczne jest to, ¿e Lem wielokrotnie �wiadomie narusza ¿yciowe praw-
dopodobieñstwo, co jednak nie sprawia wra¿enia warsztatowej nieudolno�ci. Je-
rzy Kwiatkowski, wykazuj¹c tutaj pokrewieñstwa Czasu nieutraconego ze strate-

4 A. K l i m o w i c z, Szko³a. �Nowe Ksi¹¿ki� 1965, nr 20, s. II ok³adki, 928.
5 A. � c i b o r - R y l s k i, W poszukiwaniu epickiego klucza. �Nowa Kultura� 1955, nr 44. �

L. F l a s z e n, Czas rzeczywi�cie nie utracony. �¯ycie Literackie� 1955, nr 50.
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gi¹ ¯eromskiego, stwierdzi³, ¿e pogwa³cenie zasad prawdopodobieñstwa mo¿e
pe³niæ � i pe³ni � funkcjê ekspresyjn¹, mo¿e wzmacniaæ emocjonalne jako�ci utworu.
Nale¿y dostrzec jeszcze jeden walor takich zabiegów: wszelkie te nag³e spotka-
nia i odnalezienia bohaterów tworz¹ pewien model � spo³eczeñstwa czasu wojny.
Nieoczekiwane, nie umotywowane logik¹ fabu³y zmiany punktu widzenia pod-
miotu narracji, po³¹czenie wszechwiedzy narratorskiej w poszczególnych fragmen-
tach, w³a�nie w ramach poszczególnych punktów widzenia, z owym �gubieniem�
postaci, czêste pozorowanie niewiedzy podmiotu � wszystko to stwarza wra¿enie
obcowania ze �wiatem chaotycznym, wytr¹conym z podstaw i pozbawionym lo-
giki. Druga wojna �wiatowa jest ¿ywio³em � u¿yte w odniesieniu do Czasu nie-
utraconego, stwierdzenie to nabiera dos³ownego niemal znaczenia.

Trzeba podkre�liæ, co jest zreszt¹ do�æ oczywiste, ¿e krytyka w latach piêæ-
dziesi¹tych interpretowa³a tê wizjê historii po marksistowsku � Trzyniecki by³
wed³ug recenzentów reprezentantem wychowanej w przedwojennym duchu inte-
ligencji, która dojrzewa do komunizmu; chaos wojny mia³ natomiast mobilizowaæ
do w³¹czenia siê w nurt historii. Flaszen pisa³ w �¯yciu Literackim�:

Najistotniejsze w cz³owieku staje siê to, co jest w nim to¿same z histori¹.

Choæ widaæ sta³e posuwanie siê naprzód, nie widaæ koñca drogi, ostatecznego fina³u d¹-
¿eñ, kresu zmagañ cz³owieka z jego w³asn¹ dol¹. Jednostkowy i historyczny jego los nie spo-
czywa na ¿ó³wiu; stanowi jakby cykl nieustannych zmian, gdzie jedne rozwi¹zania odnajduje
siê po to, by odnalaz³szy je, znów stan¹æ przed nowymi znakami zapytania i poszukiwaniem
nowych rozwi¹zañ. Nie ma raju w krainie rozwi¹zañ definitywnych, kresu historii � jak wy-
obra¿aj¹ sobie niekiedy wspó³cze�ni schola�ci � i ka¿dy dzieñ jest dniem s¹du ostatecznego.
Byt skazany jest na wieczn¹ antagonistyczno�æ. Taka filozofia zdaje siê le¿eæ u dna pisarstwa
Lema6.

Krytyk ten, i nie on jeden, za bardzo wzi¹³ sobie do serca dysputy ideologicz-
ne i tyrady docenta Wielenieckiego i towarzysza Aleksandra � g³ównych komuni-
stycznych rezonerów powie�ci. Ju¿ kilkana�cie lat pó�niej recenzenci Czasu nie-
utraconego dostrzegali sztuczno�æ tych czytankowych wtrêtów, która bynajmniej
nie przemawia³a na korzy�æ utworu, ale dzi� do�æ dobrze pozwala oddzieliæ to, co
w nim by³o narzucone, od tego, co wynika³o z autentycznych zainteresowañ Lema7.

Historia bowiem nie jest wed³ug m³odego Lema procesem maj¹cym jak¹kol-
wiek logikê, tak¹, która pozwoli³aby j¹ usprawiedliwiæ. Oto refleksje Trzynieckie-
go pogr¹¿onego w depresji po powrocie z obozu:

Nie wskutek przemy�leñ, ale jakby niezale¿nie od nich utworzy³ siê w nim taki obraz:
jaki� czas ¿y³ w strumieniu innych ludzi, jak drobina wody p³yn¹ca akweduktem. Potem jakby
kto� odkrêci³ bez jego wiedzy i woli kurek, przypadki zaczê³y miotaæ go w �miertelne zdarze-
nia, a¿ pewnego dnia znowu znalaz³ siê w uregulowanych brzegach spokojnego nurtu. Znów
wstawa³ rano, goli³ siê, wci¹ga³ spodnie �z kantem�, gniewa³ siê na siostrê, która przypali³a
jajecznicê, ¿artowa³, on, który wiedzia³, ¿e mo¿na spaliæ milion ludzi i nie dzieje siê nic, ale to
zupe³nie nic. Nie my�la³ o tym, lecz gdzie� na samym dnie �wiadomo�ci czu³, ¿e w ka¿dej
chwili wszystko mo¿e siê powtórzyæ; znów kto� niepojêty odkrêci jaki� kurek � a mo¿e w ogó-

6 F l a s z e n, op. cit., s. 7, 11.
7 Zob. Z. K o z a r y n o w a, Dobry i z³y Lem. �Wiadomo�ci� (Londyn) 1966, nr 49, s. 2. Kry-

tycy z lat piêædziesi¹tych nie byli ostatnimi, którzy powa¿nie potraktowali socrealizm Czasu nie-
utraconego. Marksistowskiego rozumienia historii w trylogii doszukuje siê jeszcze np. J. J a r z ê b-
s k i  � zob. jego pos³owie Skalpel i mózg w: S. L e m, Szpital Przemienienia. Warszawa 1995.
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le nie by³o nikogo, wszystko dzia³o siê samoistnie, kiedy naros³y dostatecznie si³y, odpadki
najniewinniejszych niby spraw; zapewne nikt nie by³ winny, bo winni byli wszyscy. Regu³y
gry ulega³y zmianie; nikt ich nie stanowi³, pojawia³y siê nie wiedzieæ sk¹d. Co dalej?

Dochodz¹c do tego miejsca rozwa¿añ, przystawa³8.

Ten fragment, podobnie jak wiele innych, choæby rozmowy Stefana z docen-
tem Wielenieckim, rzecznikiem �dziejowej lokomotywy�, zadaje k³am podejrze-
niom o autentyczno�æ Lemowskiego marksizmu. Trzyniecki nie jest inteligentem
dojrzewaj¹cym do odrzucenia postawy �ponadpartyjnego klerka� i zrozumienia
w³asnego miejsca w historii; przede wszystkim jest cz³owiekiem poszukuj¹cym
sensu istnienia � i to nie swojego, jednostkowego, lecz istnienia cz³owieka �jako
takiego� � oraz praw rz¹dz¹cych rzeczywisto�ci¹. Franz Rottensteiner, austriacki
wydawca science fiction i dawny zachodni agent literacki Lema, zasugerowa³ kie-
dy� nie ca³kiem serio, ¿e PRL-owskie realia, a wcze�niej jeszcze prze¿yte we
Lwowie lata zmieniaj¹cych siê okupacji musia³y mieæ wp³yw na ukszta³towanie
siê jednego z fundamentów Lemowskiej wizji �wiata: jego fascynacji losowo�ci¹9.
Je�li w ogóle mia³oby sens takie biograficzne uzasadnianie �wiatopogl¹du pisa-
rza, to najlepszym, wyj¹tkowo sugestywnym �wiadectwem wojennej genezy owej
�filozofii przypadku� by³by w³a�nie Czas nieutracony. Wojna jest tu bowiem czym�,
co pó�niej Lem zwyk³ nazywaæ �generatorem losowo�ci�. Przez swoje gapiostwo
i ciemn¹ cerê Trzyniecki zostaje wywieziony do Be³¿ca jako ¯yd; tam ratuje siê
od zagazowania tylko dziêki temu, ¿e zaczyna t³umaczyæ pomy³kê Niemcowi, który
podczas wpêdzania ¯ydów do komór mocuje siê z zapalniczk¹ i dlatego przez
chwilê go s³ucha. Karol Wilk, najwa¿niejszy bohater tomu W�ród umar³ych, przez
nieuwagê wpada w pu³apkê Gestapo, co przyp³aca ¿yciem. Wielu podobnych przy-
k³adów dostarczaj¹ epizody. Okres powojenny to z kolei czas �cudownych� odna-
lezieñ, spotkañ brzemiennych w bardzo ró¿ne skutki � jest on jednak daleki od
sielsko�ci. Lem moc¹ arbitralnych autorskich decyzji, wbrew prawdopodobieñ-
stwu, gra w Powrocie losami swoich bohaterów, a w �wietle wypadków z poprzed-
nich tomów wszystkie te spotkania, bardziej lub mniej szczê�liwe, wydaj¹ siê pod-
szyte ironi¹.

W stronê zagadnieñ poznawczych kieruje nas i osobliwa zdarzeniowo�æ utworu,
i sama jego kompozycja. Nie tylko jest ona swoistym modelem wojennego zamê-
tu, ale równie¿ odsy³a ku problemom granic wiedzy o rzeczywisto�ci. Zwróci³ na
to uwagê �cibor-Rylski w jednej z pierwszych recenzji Czasu nieutraconego.
Wed³ug niego zbytnia przejrzysto�æ w¹tków, typowa w³a�nie dla tradycyjnej epi-
ki, ³udzi czytelnika obietnic¹ poznawalno�ci  �wiata, a �model epickiego mikro-
kosmosu [...], je�li bêdzie zbyt konsekwentny, mo¿e staæ siê przyczyn¹ poznaw-
czego fa³szu�. I dalej krytyk przekonywa³: �A przed tym trzeba siê broniæ: nie
pozwalajmy sobie na wiêksz¹ obiektywizacjê obrazu �wiata ni¿ ta, do jakiej zdol-
ny jest nasz wiek dwudziesty�10. Chaotyczna, niekonsekwentna konstrukcja trylo-
gii sugeruje, zdaniem �cibora-Rylskiego, istnienie jakiej� tajemnicy, granic mo¿-
liwo�ci poznawczych jednostki ludzkiej, natomiast charakterystyczne znikanie

  8 S. L e m, Czas nieutracony. T. 3: Powrót. Kraków 1957, s. 498�499. Z tego wydania pocho-
dz¹ tak¿e nastêpne cytaty; lokalizujê je podaj¹c tytu³ tomu i stronicê.

  9 F. R o t t e n s t e i n e r, Mêdrzec dialektyczny z Krakowa. Prze³. Z. Wa w r z y n i a k. W zb.:
Lem w oczach krytyki �wiatowej. Wybór, oprac. J. J a r z ê b s k i. Kraków 1989, s. 13.

10 � c i b o r - R y l s k i, op. cit., s. 3.
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bohaterów to wyznaczane przez Lema �pasy ciemno�ci, dziel¹ce obszary pozna-
ne�11. W �wietle pó�niejszych zainteresowañ Lema s¹ to uwagi zaskakuj¹co traf-
ne. Dodaæ jednak trzeba: chodzi tu w równej mierze o granice wiedzy jednostki,
jak i cz³owieka �w ogóle�, nie historycznego jednak, lecz �gatunkowego�.

¯eby dostrzec ow¹ ca³o�ciow¹ wizjê cz³owieka, któr¹ Lem jeszcze na po³y
intuicyjnie zaprezentowa³ w Czasie nieutraconym, trzeba przyjrzeæ siê tej grupie
bohaterów, która ju¿ nied³ugo pó�niej, w pierwszych powie�ciach fantastyczno-
naukowych, choæby w Astronautach, napisanych rok po Powrocie, oka¿e siê naj-
wa¿niejsza, we�mie na siebie ca³y ciê¿ar reprezentowania ludzko�ci. S¹ to uczeni.
To oni, ze swoj¹ ró¿nie prowadzon¹ i warto�ciowan¹ prac¹, ze swoimi próbami
interpretowania �wiata, staj¹ podczas wojny wobec szczególnych dylematów. Na-
ukê najbardziej wyrazi�cie reprezentuje wspomniany Karol Wilk � Lem go osta-
tecznie u�mierca, ale jego �mierci nadaje wymiar paraboliczny. Wilk to m³ody
geniusz matematyczny, pracuj¹cy w niemieckim warsztacie samochodowym, kon-
spiracyjnie konstruuj¹cy zapalniki dla komunistycznej partyzantki, a nocami bu-
duj¹cy rewolucyjn¹ teoriê matematyczn¹. Partyjni koledzy chêtnie przyjmuj¹ go
w konspiracyjne szeregi, mimo protestów jego protektora, docenta Wielenieckie-
go, który twierdzi, ¿e z racji swoich nadzwyczajnych zdolno�ci ch³opak powinien
byæ chroniony przed niebezpieczeñstwem. Postaæ Wilka wyrasta z tradycji roman-
tycznej: jest geniuszem, lecz sk³ada swój nieoceniony talent w ofierze ojczy�nie
i idei. Lem w charakterystyczny dla siebie sposób przesuwa go jednak na skali
geniuszu: oddala go od sztuki, dziedziny faworyzowanej przez romantyzm,
i umieszcza go ca³kowicie w �wiecie nauki. Na marginesie trzeba zauwa¿yæ, ¿e
nieskazitelno�æ moralna bohatera jest tylko �wiadectwem sympatii autora do nie-
go, jest mu przydana moc¹ zupe³nie arbitralnej decyzji, w naiwny sposób dowar-
to�ciowuj¹cej naukê. Nie charakter Wilka jest jednak najwa¿niejszy, tylko jego
�mieræ, uwydatniaj¹ca konflikt miêdzy dwoma najbardziej �ludzkimi�, a bieguno-
wo oddalonymi rodzajami dzia³alno�ci cz³owieka � poznaniem i niszczeniem.
M³ody geniusz matematyczny uosabia naukê abstrakcyjn¹, formaln¹, czyli naj-
istotniejsz¹ dla ludzkiego poznania, a zarazem najbardziej neutraln¹ etycznie, lecz
i tu Lem starannie opatruje jego badania dodatnim znakiem: �Tematem [dociekañ
Wilka] by³a dynamika ¿yciowa komórki�� pisze (W�ród umar³ych, s. 364). Mamy
wiêc naukê czyst¹, teoretyczn¹, lecz s³u¿¹c¹ poznaniu zjawiska ¿ycia. Narrator
w d³ugich, silnie zmetaforyzowanych i niezwykle sugestywnych partiach tekstu
opisuje procesy my�lowe Wilka: pe³ne zw¹tpieñ, �lepych �cie¿ek, lecz urzekaj¹ce
konsekwencj¹, �cis³o�ci¹ i pasj¹, przy których to jako�ciach rzeczywisto�æ wojen-
na sprawia wra¿enie zjawiska z innego �wiata. Tak �ciera siê poznanie i historia �
mówi Lem; �wiat pogr¹¿ony w wojennym chaosie nie daje szans cz³owiekowi
poszukuj¹cemu w nim prawid³owo�ci.

Na przeciwleg³ym biegunie znajduje siê chirurg Kauters ze Szpitala Przemie-
nienia, reprezentant nauki nieludzkiej; poligonem do�wiadczalnym jest dla niego
organizm cz³owieka. Kauters z pasj¹ bada postêpy nowotworu w mózgu pacjenta
bierzynieckiego szpitala, nie chce leczyæ � tylko obserwuje, jak zdrowa, my�l¹ca
istota przekszta³ca siê w �cz³owieka bezkorowego�, kiedy �Mechanizm, którym
pos³ugiwa³y siê jeszcze p³azy przez milionami lat, teraz wykluwa siê u homo sa-

11 Ibidem.
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piens, gdy odpadaj¹ pó�niej naros³e masy mózgowe...� (Szpital Przemienienia,
s. 84). Jerzy Jarzêbski stawia Kautersa obok filozofuj¹cego poety Seku³owskiego,
aspo³ecznego nihilisty, okre�laj¹c ich mianem �zdrajców sprawy cz³owieka�. Upra-
wiana przez nich nauka, �abstrahuj¹ca od ludzkiej skali, wypiera siê zatem swego
s³u¿ebnego wobec spo³eczeñstwa charakteru, uniewa¿nia bowiem �wiat warto�ci,
jaki tu, na zagubionej w bezkresach planecie, zosta³ stworzony�12. Nie zaskakuje
czytelnika fina³ powie�ci, w którym Kauters odmawia pomocy przy ukryciu pa-
cjentów, deklaruje niemieckie pochodzenie i zostaje w sanatorium, przekwalifi-
kowanym na szpital SS. Zauwa¿my, ¿e tutaj warto�ciowanie nie zachodzi na dro-
dze arbitralnego �wychylenia� autorskiej sympatii, lecz organicznie wi¹¿e siê z re-
prezentowanym przez chirurga stosunkiem do wiedzy. Kauters skupia w sobie
wynaturzenia nauki niemieckiej i zdradê przysiêgi Hipokratesa, któr¹ zhañbi³o siê
wielu lekarzy w obozach koncentracyjnych, s³owem � wystêpki przeciw prawdzie
i powo³aniu nauki, bêd¹ce owocem hitleryzmu. Niezbyt daleko znajduje siê psy-
chiatra Marglewski, pozbawiony diaboliczno�ci Kautersa badacz ob³êdu, pisz¹cy
pracê doktorsk¹ o psychicznych chorobach wielkich ludzi, poniewieraj¹cy pacjen-
tami, a w chwili zagro¿enia uciekaj¹cy ze swoimi notatkami �dla dobra ogó³u�.
Profesja lekarska jest obci¹¿ona szczególn¹ odpowiedzialno�ci¹, zarówno w cza-
sie tak bezwzglêdnej i nieludzkiej wojny, jak i w czasie pokoju; Lem przypomi-
na o tym rozpisuj¹c siê w Powrocie o stosunkach panuj¹cych w klinice po³o¿ni-
czej, miejscu pracy Trzynieckiego. Stefan okazuje siê tutaj modelem: czytelnik
Conrada i Dostojewskiego, niew¹tpliwie wyczulony na sprawy ludzkiego ¿ycia
przez do�wiadczenia wojenne, lecz i ju¿ wcze�niej, w bierzynieckim sanatorium,
wykazuj¹cy czujny zmys³ moralny. Zapocz¹tkowuje on w twórczo�ci Lema se-
riê bohaterów-lekarzy, niemal zawsze bêd¹cych stra¿nikami najbardziej ludzkich
warto�ci; z zaprezentowanej w trylogii gromady lekarzy-zdrajców, lekarzy-³ajda-
ków, lekarzy-nieudaczników pisarz wyjmie i wy�le w kosmos ju¿ tylko postaæ wzor-
cow¹.

Zagadnienia zwi¹zane z nauk¹ i poznaniem � czy to problem granic poznania,
czy kwestia odpowiedzialno�ci moralnej lekarzy-badaczy ludzkiego cia³a i mo¿li-
wo�ci uprawiania �bezinteresownej� nauki w �wiecie ogarniêtym wojn¹, czy wresz-
cie pytanie o istotê statystyczno-masowych procesów rz¹dz¹cych losami jedno-
stek-moleku³ spo³eczeñstwa � wszystkie te problemy sta³y siê centrum ideowym
twórczo�ci Lema, lecz po napisaniu Czasu nieutraconego zosta³y czê�ciowo oczysz-
czone z uwarunkowañ historycznych i spo³ecznych. Powraca³y tak¿e tematy dru-
giej wojny �wiatowej czy relacji miêdzy jednostk¹ a spo³eczeñstwem, lecz nigdy
ju¿ nie podejmowa³ ich Lem z takim epickim, panoramicznym zaciêciem. Cieka-
we jest jednak spojrzenie na ten utwór z perspektywy wszelkich pó�niejszych do-
konañ pisarza, nie w poszukiwaniu fabularnych schematów, tylko problemów, które
Lem opracowywa³, i to po wielekroæ, we wszystkich �liniach� swojej ogromnej
twórczo�ci: powie�ciowej, eseistycznej, wreszcie pó�nej � apokryficznej. Z dy-
stansu 50 lat ta zapomniana trylogia zyskuje warto�æ w du¿ej mierze rekompensu-
j¹c¹ jej niedostatki; zarazem mo¿na w niej zauwa¿yæ jeszcze jeden, szczególny

12 J. J a r z ê b s k i, Przypadek i warto�ci. O aksjologii Stanis³awa Lema. W: Wszech�wiat Lema.
Kraków 2003, s. 193. Zob. te¿ tego autora: Racjonalista i zmys³y. O twórczo�ci literackiej Stanis³a-
wa Lema. �Ruch Literacki� 1977, z. 2, s. 86.
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rodzaj cykliczno�ci, rodzaj katalogu pól problemowych, które tutaj w formie �za-
rodkowej� antycypuj¹ my�low¹ zawarto�æ pisarstwa dojrza³ego Lema.

Temat jest otch³anny, wiêc z konieczno�ci trzeba siê ograniczyæ do zwiêz³ego
przegl¹du problematyki wysnutej z Czasu nieutraconego. Aby nie odchodziæ da-
leko: kwestia moralnej odpowiedzialno�ci uczonych � i w ogóle kosztów pozna-
nia � wystêpuje w wiêkszo�ci powie�ci fantastycznonaukowych pisarza. W Ede-
nie Lem postawi³ kieruj¹cych siê �ziemskim� imperatywem moralnym astronau-
tów przed dylematem, czy nale¿y ingerowaæ w istniej¹ce na obcych planetach
ustroje spo³eczne oparte na dezinformacji i terrorze. Niezwyciê¿ony równie¿ zada-
je pytanie o sens stosowania ludzkich norm moralnych do nieludzkich sytuacji;
tym razem chodzi o odwet na innoplanetarnym bezrozumnym �rodowisku, które
zabi³o za³ogê ziemskiego statku.  G³os Pana i Pokój na Ziemi przywo³uj¹ z kolei
gnêbi¹cy Lema problem �wandalizmu� poznawczego, jakim jest militarne wyko-
rzystywanie osi¹gniêæ technologii. Fiasko kwestionuje pragnienie poznania za
wszelk¹ cenê, pokazuj¹c w sugestywny sposób, jak opór stawiany przez napotka-
n¹ obco�æ rozbudza w cz³owieku naturaln¹ sk³onno�æ do niszczenia. Wreszcie owa
przyrodzona ludzka �z³o�æ� powraca jak echo w alegorycznej twórczo�ci grote-
skowej, przewija siê przez Dzienniki gwiazdowe, Cyberiadê, Wizjê lokaln¹. Ucze-
ni u Lema s¹ doprowadzani do granic cz³owieczeñstwa, tak by podejmowane przez
nich decyzje mog³y za�wiadczyæ o sile ich przekonañ etycznych oraz u�wiadomiæ
czytelnikom paradoksaln¹ neutralno�æ etyczn¹ postêpu poznawczego; parado-
ksaln¹ � gdy¿ wobec �asymetrii� aksjologicznej ludzkiego �wiata wszelki postêp
technologiczny, pochodna poznania przyrody, musi byæ wykorzystany do z³ego.
Zacz¹tki tego niepokoju Lema s¹ ju¿ w Szpitalu Przemienienia, pojawiaj¹ siê te¿
w Powrocie. Jarzêbski stwierdzi³, ¿e w tym ostatnim utworze Lem przeniós³ ów
dylemat na p³aszczyznê polityczn¹ � Trzynieckiego lektura amerykañskiego �Bul-
letin of the Atomic Scientist� mia³a jakoby ustawiaæ problem na osi: �ludzka�,
humanistyczna nauka komunistyczna versus nieludzka, niszczycielska nauka bur-
¿uazyjna13. W Czasie nieutraconym pochwa³a nauki antropocentrycznej, s³u¿¹cej
cz³owiekowi, nie jest jednak zbyt silnie wi¹zana z ideologi¹ komunistyczn¹, ma
raczej wymiar uniwersalny; podobnie uniwersalne, humanistyczne jest oburzenie
Trzynieckiego, a wiêc i Lema, na bezduszn¹ dyskusjê o zdolno�ciach niszcz¹cych
broni atomowej, publikowan¹ w �Biuletynie�.

Nie znikn¹³ z twórczo�ci Lema równie¿ problem istoty i �róde³ faszyzmu.
Zestawienie Czasu nieutraconego i pó�niejszych rozwa¿añ na ten temat pozwala
jednak stwierdziæ, ¿e to, co na pocz¹tku drogi twórczej pisarza wydawa³o siê ura-
zem, do�wiadczeniem ¿¹daj¹cym najbardziej wstrz¹saj¹cego �wiadectwa, po la-
tach sta³o siê fascynuj¹cym, choæ makabrycznym problemem filozoficznym. W opu-
blikowanym w latach osiemdziesi¹tych eseju Prowokacja Lem podj¹³ oryginaln¹,
nieortodoksyjn¹ próbê zg³êbienia istoty hitlerowskiego ludobójstwa, szukaj¹c jej
korzeni nie w niemieckim charakterze narodowym, lecz w znamiennym dla ca³ej
kultury Zachodu zjawisku wyobcowania �mierci, która w hitleryzmie zosta³a na
nowo �zagospodarowana�: znalaz³a swoj¹ polityczn¹ sankcjê, przemys³ow¹ skalê
realizacji i teatraln¹, apokaliptyczn¹ oprawê. Czas nieutracony na swój sposób
zdradza jednak Lemowski instynkt badacza. Zwraca³ na to uwagê Stefan Melkow-

13 J a r z ê b s k i, Przypadek i warto�ci, s. 194.



105UMYS£  I  NAUKA  WOBEC  CHAOSU  HISTORII...

ski � nazwa³ on trylogiê �jedn¹ z najbardziej »zimnych i obojêtnych« ksi¹¿ek na
temat czasów pogardy�, dostrzegaj¹c w Czasie nieutraconym pasjê obserwator-
sk¹, ale obiektywn¹, charakterystyczn¹ dla badacza raczej przyrody ni¿ spraw ludz-
kich14. Nie ma tu jednak jeszcze tak znamiennej dla pó�niejszego Lema erudycyj-
nej, wielostronnej analizy zjawiska � tylko beznamiêtny raport, materia³ obserwa-
cyjny, pozbawiony pytañ o przyczyny i czekaj¹cy na sformu³owanie wyja�niaj¹cej
teorii.

Podobn¹ prób¹, eksperymentem my�lowym jest w¹tek Wilka; tu ciekawy jest
jeszcze jeden problem poznawczy, który wróci po latach: �dystrybucja geniuszy�.
Lem rzucaj¹c genialnego matematyka w wojenny zamêt zdaje siê prowokowaæ
pytanie o to, w jakiej mierze postêp poznawczy jest uwarunkowany okoliczno-
�ciami �rodowiskowymi, ideologicznymi i przede wszystkim historycznymi. Od-
powied� jest tutaj jednoznaczna, sugeruje j¹ choæby sam Wieleniecki:

Jego praca doktorska mia³a za temat problem jednoczesnego p¹czkowania w g³owach
ludzkich tych samych pomys³ów. Dowodzi³, ¿e wynalazki i odkrycia s¹ wypadkow¹ zjawisk
masowych, ¿e dojrzewaj¹ w ³onie epoki i trzeba tylko g³owy o do�æ niskim �progu pow¹tpie-
wania�, aby z niej wyskoczy³y na �wiat³o dzienne. [W�ród umar³ych, s. 228]15

Temat wyra�nie Lema intrygowa³. W ksi¹¿kach dyskursywnych � choæby
w Summie technologiae � wypowiada³ on przekonanie, dzielone ze wspó³czesn¹
metodologi¹ nauk empirycznych, ¿e odkrycia naukowe s¹ na swój sposób nie-
uniknione: je�li tylko co� mo¿na odkryæ b¹d� wynale�æ i nie zabraniaj¹ tego ¿adne
naturalne ograniczenia, odkrycie na pewno zostanie dokonane. W tek�cie Odys
z Itaki, umieszczonym w tomie Doskona³a pró¿nia, pisarz pozwoli³ sobie nato-
miast na fantazjê na temat: jak wygl¹da³aby dzisiejsza nauka � a wiêc i wspó³cze-
sny �wiat � gdyby ¿adne odkrycie, teoria, wynalazek nie ulega³y zapomnieniu.
Nie dostrze¿eni przez historiê �geniusze pierwszej i drugiej klasy� mogliby przy-
spieszyæ postêp poznawczy lub skierowaæ naukê na zupe³nie inne tory; udaremni-
³y to jednak niesprzyjaj¹ce okoliczno�ci �rodowiskowe, historyczne, czasem zwy-
k³y przypadek, a czasem zbyt wielka rewolucyjno�æ ich dokonañ. Czynnik, który
u�mierci³ Wilka, jest najbardziej ponury; by³o nim niejako podwójne zwyciêstwo
ideologii: faszystowskiej, odpowiedzialnej za kataklizm drugiej wojny, oraz ko-
munistycznej, bez oporu przyjmuj¹cej ofiarê m³odego zapaleñca.

Problem geniuszu ma zreszt¹ jeszcze jeden wariant: recepcji indywidualno�ci
twórczej i jej efektów, ale nie naukowych, tylko artystycznych. Seku³owski w roz-
mowie ze Stefanem antycypuje tezy sformu³owane wiele lat pó�niej przez Lema
w Filozofii przypadku: stwierdza, ¿e do powstania wielkich dzie³ bezwzglêdnie
potrzebny jest talent, ale i odpowiedni � czyli przychylny � odbiór krytyczny. Re-
cepcja de facto wspó³tworzy dzie³a, choæ starzeniu siê, zapomnieniu podlega nie
tylko literatura, lecz tak¿e komentarze krytyczne; mog¹ one �¿yrowaæ� s³awê pi-
sarzy, pogr¹¿aæ ich w nie³asce, ale i same traciæ na znaczeniu. Seku³owski nie wy-
powiada tych pogl¹dów w tak uogólniaj¹cy sposób, ale dzi� ³atwo mo¿na w jego
utyskiwaniach na krytyków odczytaæ antycypacjê pó�niejszych teorii Lema.

Tu pojawia siê wiêc czynnik wspó³odpowiedzialny za �mieræ Wilka i w ten

14 S. M e l k o w s k i, Pierwszy Lem � po latach. �Twórczo�æ� 1966, nr 8, s. 112�113.
15 W zainteresowaniach Wielenieckiego widaæ korzenie jeszcze innych koncepcji Lema, choæ-

by opisanych w ksi¹¿ce Summa technologiae podobieñstw ewolucji biologicznej i technologicznej.
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sposób jako� kszta³tuj¹cy bieg �wiata � przypadek, kategoria wpisana w strukturê
zdarzeniow¹ Czasu nieutraconego, w niepokoj¹cy sposób konstytuuj¹ca uniwer-
sum tego utworu. Losowo�æ wp³ywa przede wszystkim na bieg jednostkowego
istnienia ludzkiego, dysponuj¹c przy tym potê¿n¹ moc¹ decydowania o ¿yciu
i �mierci. Nie ró¿ni siê zbytnio od �wiata trylogii rzeczywisto�æ �ledztwa i Kata-
ru, pó�niejszych powie�ci, w których Lem analizuje istotê procesów masowo-sta-
tystycznych w³a�nie jako czynnika kieruj¹cego kolejami ludzkiego losu. Tyle ¿e
chaos wojny zajê³a w nich � zw³aszcza w Katarze � dynamiczna, skomplikowana
wspó³czesno�æ. Przypadek stanowi w filozofii Lema jedn¹ z najbardziej funda-
mentalnych kategorii. Indeterminizm jest zadomowiony w �wiecie mikrocz¹stek,
mniejszych od atomu, a wiêc niejako na dnie rzeczywisto�ci. Lem, dobrze zorien-
towany w odkryciach fizyki XX wieku, dostrzeg³ tê nieokre�lono�æ, �nieoznaczo-
no�æ� tak¿e w �makro�wiecie�, wielokrotnie dowodzi³ jej roli w przebiegu wielu
procesów, które poszukuj¹cy prawid³owo�ci cz³owiek jest sk³onny uznaæ za ko-
nieczne i celowe: od formowania siê kanonu arcydzie³ literackich a¿ po kszta³to-
wanie siê norm kulturowych, dogmatów religijnych i systemów filozoficznych.
Warto zauwa¿yæ, ¿e przypadek, co podkre�la³ Jarzêbski, zyskuje w wykrystalizo-
wanym pó�niej �wiatopogl¹dzie Lema niejednoznaczn¹ kwalifikacjê aksjologicz-
n¹16. Pisarz bêdzie g³osi³ � np. w Filozofii przypadku � konieczno�æ ochrony war-
to�ci kulturowych, nadaj¹cych gatunkowemu istnieniu cz³owieka sens i cel; bê-
dzie jednak przestrzega³ te¿ przed próbami zaprowadzenia w �wiecie generalnego,
odgórnego porz¹dku. W Czasie nieutraconym �wzorowy� system spo³eczny nie
jest broniony z pe³nym przekonaniem, ale i dla losowo�ci Lem nie ma jeszcze
wyrozumia³o�ci: jest ona tylko gro�nym, �mierciono�nym ¿ywio³em.

Najpowa¿niejszym, najbardziej ogólnym filozoficznym problemem, jaki mo¿na
wyinterpretowaæ z Czasu nieutraconego, jest natomiast co�, co zwykle nazywa siê
tajemnic¹ istnienia. Trudno w kilku s³owach stre�ciæ to zagadnienie, któremu po-
�wiêcona jest w³a�ciwie ca³a twórczo�æ Lema. Z najwiêksz¹ si³¹ prowokuje ono
do namys³u podczas lektury Szpitala Przemienienia; trzeba by tu powróciæ na
moment do inicjacji m³odego Stefana Trzynieckiego, jakich do�wiadcza podczas
pó³rocznej pracy w sanatorium. Niczym Hans Castorp, nasz bohater obserwuje
choroby, które �odkszta³caj¹� cz³owieczeñstwo, ukazuj¹ mu inn¹ stronê cz³owie-
ka; pomaga w operacji sadystycznemu Kautersowi, który po�wiêca ludzkie ¿ycie
dla mo¿no�ci obserwowania umys³owego regresu; wreszcie ociera siê o �mieræ �
cudz¹, ale i szczê�liwym trafem unika w³asnej. W tej wêdrówce w g³¹b cz³owieka
towarzyszy mu Seku³owski � piewca nico�ci, oburzony niedoskona³o�ci¹ ludzkie-
go cia³a, brzydz¹cy siê �nêdznym pospólstwem�, zafascynowany kosmiczn¹ zni-
komo�ci¹ i �niekonieczno�ci¹� cz³owieka. Nie ma tu miejsca na dok³adn¹ analizê
postaci poety; do�æ stwierdziæ, ¿e bezlitosna logika jego nihilizmu fascynuje Trzy-
nieckiego. Seku³owski, równie¿ do�æ arbitralnie przez Lema skompromitowany
moralnie, wzmóg³ w m³odym lekarzu naiwne jeszcze zainteresowanie �mierci¹,
a zarazem niejako przygotowa³ go na w³a�ciwy pokaz krucho�ci ludzkiego istnie-
nia, jakim by³y pó�niejsze do�wiadczenia okupacyjne i obozowe. Na �drugim brze-
gu� wojny, w klinice po³o¿niczej, Stefan studiuje zagadkê ¿ycia, odbieraj¹c niezli-
czone porody � i znów asystuj¹c przy operacjach, w trakcie których pacjenci wie-

16 J a r z ê b s k i, Przypadek i warto�ci, s. 184�185.
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lokrotnie s¹ od �mierci dos³ownie o w³os, a pó�niej, w samym finale powie�ci,
prze¿ywa niemal równocze�nie odej�cie ojca i odnowienie dawnej mi³o�ci. Jak
mo¿na podsumowaæ 10-letni¹ wêdrówkê inicjacyjn¹ bohatera? Wszystkie te do-
�wiadczenia, powi¹zane ze sob¹ w niezrozumia³y splot, ucz¹ go szacunku dla jed-
nostkowego istnienia, ale i dla ¿ycia w ogóle. Stefan nie jest my�licielem usi³uj¹-
cym zamkn¹æ rzeczywisto�æ w ramach konsekwentnego systemu; zreszt¹ wojen-
ne prze¿ycia u�wiadomi³y mu bezwarto�ciowo�æ egzystencjalnych spekulacji, ich
znikomo�æ wobec pierwotnego lêku przed �mierci¹ oraz nieludzko�ci, do której
zdolny jest cz³owiek. Trzyniecki reprezentuje taki rodzaj poznania, jaki pó�niej
bêdzie kontynuowa³o wielu bohaterów Lema: Kelvin z Solaris, Rohan z Niezwy-
ciê¿onego, pilot Pirx � do�wiadczenie na samym sobie nieludzko�ci �wiata, zmie-
rzenie siê z w³asn¹ ma³o�ci¹ i afirmacja jej17.

Na zakoñczenie warto wspomnieæ, ¿e Lem po latach sam przyznawa³ siê, i¿
problematyka, której po�wiêci³ swoj¹ twórczo�æ, tkwi³a w zal¹¿kowej formie ju¿
w pierwszych jego ksi¹¿kach; tak¹ naturaln¹ dyspozycjê intelektualn¹ ochrzci³
mianem �preformizmu� pisarskiego18. Pomys³ów, w¹tków, motywów, naukowych
i filozoficznych problemów spotykanych w pó�niejszej jego twórczo�ci jest na 660
stronicach Czasu nieutraconego ogromna ilo�æ, wskazanie ich i dok³adna analiza
wymaga³yby obszernego studium. Wracaj¹c do punktu wyj�cia trzeba podkre�liæ,
¿e ten cykl powie�ciowy, zawsze ostro krytykowany, ale równocze�nie chwalony,
charakteryzuje siê specyficzn¹ spójno�ci¹ problemow¹. Jest ona niejako nadbudo-
wana nad jego poszarpan¹, nieforemn¹ konstrukcj¹ i �nieplewion¹� zawarto�ci¹,
mo¿na bowiem odczytaæ j¹ w³a�nie dopiero przez pryzmat kilkudziesiêciu kolej-
nych beletrystycznych i dyskursywnych dzie³ pisarza. Tê szczególn¹ cechê twór-
czo�ci Lema nazwa³ Andrzej Stoff antologiczno�ci¹ � a jego uwagi dobrze kore-
sponduj¹ z przyznaniem siê samego pisarza do �preformizmu�. U podstaw poszu-
kiwañ literackich Lema tkwi wed³ug krytyka �niezadowolenie autora z kszta³tu
rzeczy ju¿ ukoñczonych�.

To w³a�nie tak rozumiana otwarto�æ nadaje twórczo�ci Lema antologiczny charakter. Raz
podjêty temat, forma ju¿ raz wykorzystana powracaj¹ ustawicznie, w nowych wariantach, w no-
wych wyobra¿eniowych wcieleniach, uzupe³niaj¹ i reinterpretuj¹ utwory wcze�niejsze. S¹d
raz sformu³owany nigdy nie jest s¹dem ostatecznym, nie otrzymuje raz na zawsze ustalonego
sensu; nowy utwór, kolejny eksperyment my�lowy zmienia go, pog³êbia b¹d� zmienia zakres
stosowalno�ci19.

Owa antologiczno�æ jest czynnikiem jakby nadrzêdnie, �ponadcyklicznie� in-
tegruj¹cym zawarto�æ my�low¹ Czasu nieutraconego; czytany poprzez pó�niejsze
ksi¹¿ki, cykl jawi siê jako pierwotna ilustracja Lemowskiej filozofii �wiata i cz³o-
wieka. Wzajemne uwik³ania cz³owieka poznaj¹cego moc¹ swojego umys³u �wiat
oraz losowo�ci, tutaj wystêpuj¹cej pod postaci¹ historii � generatora chaosu, a tak-
¿e obszerny kr¹g pokrewnych problemów etycznych i epistemologicznych ujaw-
ni³y siê w Czasie nieutraconym �naocznie�, emocjonalnie, czêsto nie obudowane
jeszcze filozoficzn¹ refleksj¹, lecz przewijaj¹c siê przez ca³¹ pó�niejsz¹ twórczo�æ
pisarza, zyskiwa³y nowe realizacje i interpretacje. Ta m³odzieñcza trylogia czyta-

17 Temat inicjacji Trzynieckiego w �zagadkê bytu� podejmuje szerzej B. L a t a w i e c  w szki-
cu Kosmos i medycyna (�Odra� 1976, nr 7/8).

18 Tako rzecze... Lem, s. 73�74.
19 A. S t o f f, Powie�ci fantastyczno-naukowe Stanis³awa Lema. Warszawa 1983, s. 176.
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na dzisiaj jawi siê jako osobliwe work in progress, rozwijaj¹ce siê � zarówno ku
swojemu fina³owi, jak i dalej, ku nastêpnym my�lowym opracowaniom.

Rzecz ciekawa, i chyba znamienna, ¿e taki model cyklu nie znalaz³ kontynu-
acji w pó�niejszej twórczo�ci Lema. Przede wszystkim zaraz po napisaniu Czasu
nieutraconego autor rozpocz¹³ penetracjê terenów fantastyki naukowej. Jako be-
letrysta przeszed³ d³ug¹ drogê od przyjmowanych z dobrodziejstwem inwentarza
konwencji tego gatunku, poprzez coraz silniejsze ich kwestionowanie, a¿ po stop-
niow¹ rezygnacjê z fabu³ na rzecz jako� przecie¿ �fantastycznych�, lecz nie maj¹-
cych ju¿ nic wspólnego ze schematami science fiction tekstów apokryficznych:
fikcjonalnych recenzji i wstêpów. Cykli znajdziemy w jego twórczo�ci sporo,
wystarczaj¹co dobrze ju¿ skomentowanych: swoich opracowañ doczeka³y siê
i Dzienniki gwiazdowe, i Cyberiada z Bajkami robotów, wreszcie Opowie�ci o pi-
locie Pirxie. Skomponowa³ je Lem wed³ug ró¿nych wzorców. Sprzêgaj¹ce ze sob¹
mnogo�æ historycznie ju¿ wyeksploatowanych modeli, czêsto zupe³nie nieprzy-
staj¹cych � mo¿na by rzec: do czasu, kiedy sam Lem pokaza³ mo¿no�æ ich ³¹cze-
nia, np. modelu ba�ni, epiki rycerskiej i opowiadania science fiction w Cyberia-
dzie � spajane by³y przez autora przede wszystkim osobami g³ównych bohaterów.
Przy tym w³a�ciwie tylko w cyklu o Pirxie znaczenie ma chronologiczne uporz¹d-
kowanie utworów: kszta³tuj¹ one dziêki temu swoisty wariant Bildungsroman20.
Pozosta³e paradygmaty � ba�ni, eposu, guliweriady � sta³y siê wehiku³em dla pro-
blematyki etycznej, epistemologicznej i metafizycznej, lecz podjêtej w konwencji
groteskowej. Wszystkie te cechy lokuj¹ owe cykle w do�æ szczególnym miejscu
na mapie XX-wiecznej literatury. Po pierwsze, co chyba najmniej wa¿ne, skoja-
rzenie odleg³ych paradygmatów gatunkowych przy zachowaniu kostiumu science
fiction od�wie¿a w³a�nie konwencjê fantastyki naukowej. Po drugie, fabularna i jê-
zykowa wyobra�nia Lema oraz erudycja literacka w po³¹czeniu ze �mia³o wyko-
rzystywanym zapleczem naukowym uwik³a³a tê twórczo�æ w swoisty rodzaj in-
tertekstualno�ci, i to na wszystkich mo¿liwych poziomach, zaczynaj¹c od ³atwych
do rozszyfrowania literackich kryptocytatów, poprzez wspomniane kontaminacje
gatunkowe, a¿ po � trudn¹ do zdefiniowania w ramach pojêcia intertekstualno�ci,
ale jako� �korespondencyjn¹� przecie¿ � fuzjê jêzyków opisu rzeczywisto�ci: mi-
tycznego, literackiego i empirycznego. Ca³a ta z³o¿ono�æ jest jednak owocem �wia-
domej, erudycyjnej pracy pisarskiej, a zarazem, paradoksalnie, nie wprowadza g³êb-
szych zmian w samym modelu cykliczno�ci. Jakkolwiek zbyt upraszczaj¹ce by³o-
by zamkniêcie groteskowych cykli Lema w ramach powiastki filozoficznej � bo
ten paradygmat jest tu chyba najwa¿niejszy � w pewnej mierze s¹ one kontynu-
acj¹ tej w³a�nie tradycji, ze swoim satyrycznym zaciêciem, zapleczem intelektual-
nym i normatywn¹, czy lepiej: perswazyjn¹, instrukcj¹ odbioru.

Swoisto�æ groteskowych cykli Lema tkwi wiêc w niezwykle elastycznym i fi-
nezyjnym potraktowaniu wzorców tak tradycyjnych, ¿e wrêcz przestarza³ych �
oraz w zderzeniu ich z nowoczesno�ci¹, zarówno problemow¹, jak i �przedmioto-
w¹�. Jako cykle Dzienniki gwiazdowe i Cyberiada nie maj¹ w³a�ciwie zamkniêtej,
skoñczonej formy: rozrasta³y siê swobodnie z biegiem czasu, bohater za� Dzienni-
ków, Ijon Tichy, podobnie zreszt¹ jak pilot Pirx, ostatecznie wywêdrowa³ z opo-

20 Skrytykowany przez samego autora za brak biograficznego i spo³ecznego kontekstu postaci
bohatera � zob. Tako rzecze... Lem, s. 82.
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wiadañ do powie�ci. Lem w ramach wymy�lonych przez siebie gatunkowych for-
mu³ swobodnie podejmowa³ interesuj¹ce go problemy, dostosowuj¹c ich fabular-
ny kszta³t do obranej konwencji i w wiêkszym stopniu nie zmieniaj¹c przyjêtych
za³o¿eñ wyj�ciowych. Ta strategia, zw³aszcza w po³¹czeniu z bardzo funkcjonal-
nym schematem fabularnym podró¿y, pozwala³a mu na tak¹ rozbudowê cykli, któ-
ra nie narusza³a ich integralno�ci.

W zestawieniu z tym modelem cyklu narracyjnego Czas nieutracony ujawnia
swój �  by tak rzec � symptomatyczny charakter. M³ody Lem, wierny tradycyjnej
epice, próbowa³ u¿yæ eksploatowanych w³a�ciwie ju¿ od XIX wieku narzêdzi do
wymodelowania chaosu i koszmaru drugiej wojny �wiatowej, przeczuwaj¹c ju¿
ich niewystarczalno�æ. Zatrzyma³ siê niejako w pó³ drogi, nie chc¹c czy nie umie-
j¹c radykalnie zmodyfikowaæ dostêpnych mu �rodków wyrazu; po napisaniu dzie-
³a wycofa³ siê natomiast definitywnie z obszaru powie�ci wspó³czesnej. Czas nie-
utracony, jego niechciane dziecko, pozostaje ciekawym �wiadectwem inflacji tra-
dycyjnego modelu prozy epickiej, dokonuj¹cej siê w polskiej literaturze tu¿powo-
jennej � i lokuje siê tym samym gdzie� w pobli¿u twórczo�ci Borowskiego czy
Buczkowskiego. Zarazem nie formu³uje w zasadzie ¿adnego pozytywnego pro-
gramu nowej epiki: jest przecie¿ niew¹tpliwym dowodem rozej�cia siê autorskich
zamierzeñ i mo¿liwo�ci, co dobitnie podkre�li³ sam Lem, odcinaj¹c siê od drugiej
i trzeciej czê�ci trylogii. Nie jest ona nowym projektem cykliczno�ci czy ogólnie:
powie�ci; jest symptomem, dokumentem szczególnej reakcji prozy mimetycznej
na wstrz¹sy w �na�ladowanej� przez ni¹ rzeczywisto�ci.

MIND AND SCIENCE TOWARDS THE CHAOS OF HISTORY
IN STANIS£AW LEM�S �TIME SAVED�

The article tackles the condition of structure and historical issues of Stanis³aw Lem�s first nove-
listic cycle. History, which in Time Saved took the shape of chaos and cruelty of World War II,
is seen by young Lem as a condition opposite to human cognitive activity destroying skillful indi-
viduals and distorting the aim of science.

History also shapes the structure of the trilogy: the confusion of war is reflected in the inco-
hesion of the cycle, which is a symptom of insufficiency of forms of traditional novelistic prose
reserved for the theme of war. Time Saved is a part of a broader process in Polish post-war prose,
though forgotten due to its socialist realism staffage.

The article also points out at the philosophical and scientific problems present in the cycle and
developed in the writer�s later texts. Time Saved is seen as a catalogue of Lem�s favorite themes,
from which we can picture the problematic lines of his fiction and essay writing.


