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Świat książki i biblioteki w twórczości
literackiej Stanisława Lema

Pole badawcze księgoznawstwa zostało rozszerzone w minionym ćwierć-
wieczu na literaturę piękną, w której dostrzeżono dodatkowe źródło wiedzy o
książce i bibliotekach1. Na podstawie określonych motywów literackich i
towarzyszących im komentarzy, składających się na swego typu świadectwa
świadomości społecznej, znacznie łatwiej udaje się niekiedy wyjaśnić funkcje
książki, a także zrozumieć jej antropologiczny sens kulturowy. Utwory literackie
nasycone problematyką książki przydatne są w wyjaśnianiu roli, jaką odgrywało
czytelnictwo w kształtowaniu świadomości społecznej. W dotychczasowych
badaniach szczególne zainteresowania wzbudzała literatura z dawnych epok, ale
obfite występowanie motywu książki we współczesnych utworach fantastyki
naukowej (SF) sprzyja rozszerzeniu tej dziedziny badań o kwestie książki w
odniesieniu do aktualnych przemian cywilizacyjnych, jak również do rozważań o
przyszłości książki i alternatywnych formach komunikacji medialnej. Z tego
punktu widzenia twórczość Stanisława Lema, od kilkudziesięciu lat zaliczanego do
ścisłej klasyki literatury SF, jawi się nam w sposób szczególny. Mówi się niekiedy
o tym prozaiku i eseiście, że przeczytał niemal wszystko, tak imponujące jest jego
wykształcenie i wielka wiedza humanistyczna. Każda próba opisania jego świata
książek jest przedsięwzięciem ryzykownym. Tylko on sam mógłby nas oprowadzić
po swej bibliotece - tej realnej i wirtualnej, a przy okazji wyjaśnić jej sekrety.

U źródeł wyobraźni Stanisława Lema mieszczą się pokłady osobistych i
zbiorowych doświadczeń, których ślady odnajdujemy również w jego „świecie
książek". Określenie to - wprowadzone przez Wacława Borowego w 1926 roku i
kilka lat temu przywołane przez Marię Kocójową i Krystynę Bednarską-
Ruszajową, stało się atrakcyjnym pojęciem badawczym, także

1 Por. Dzieło literackie jako źródło historyczne, pod red. Z. Stefańskiej 1 J. Sławińskiego,
Warszawa 1978; M. Stolzman, Dzieło literackie jako źródło wiedzy o książce, [w:] Z historycznych i
metodologicznych problemów badań ksiegoznawczych, praca zbiorowa pod red. Z Jabłońskiego,
Kraków 1985, s. 37-54; eadem. Wiedza o książce w dziełach literackich, „Roczniki Biblioteczne"
1987, R. 31, z. 1, s. 212-233. Na szczególną uwagę zasługuje praca pt. Biblioteki i książki w
literaturze, red. naukowy K. Bednarska-Ruszajowa, Kraków 1998.
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ze względu na swą nieostrość i pojemność2. Świat, jako byt wypełniony ludzkimi
doświadczeniami utrwalonych faktów i przelotnych zjawisk, mierzony jest przede
wszystkim kategoriami egzystencji, której źródła przekraczają wymiary poznania
intelektualnego. Dzięki książce człowiek zaprowadza w owym świecie pewien ład,
co ułatwia mu intelektualne jego poznawanie. Tak więc w perspektywie „świata
książki" krzyżują się i dopełniają treści antynomiczne rozumu i egzystencji.
Książka jest w niej doświadczana jako symptom i jako symbol poznawalnej
rzeczywistości.

Opisać by można i uporządkować świat książek Stanisława Lema na dwóch
osiach ze względu na ich fizyczny bądź wirtualny charakter. Pierwsza z osi
służyłaby książkom rzeczywistym, gigantycznie piętrzącym się w doświadczeniach
intelektualnych pisarza od czasów jego dzieciństwa i młodości. Niezbadaną
większość jego lektur należałoby jednak wypisać z licznych komentarzy i rozpraw
eseistycznych, recenzji i wypowiedzi publicystycznych, rozsianych w
czasopismach krajowych i zagranicznych. Na drugiej z osi umieszczone zostałyby
tytuły książek prawdziwych bądź fikcyjnych, pojawiających się w wielu utworach
SF Stanisława Lema, w opowiastkach filozoficznych i satyrycznych narracjach,
bądź wymienianych w rzekomych wstępach, pamiętnikach, listach i w innych
formach dyskur-sywnych. Niezbędne okazałoby się wyjaśnienie ich zależności od
książek wymienionych w pierwszej grupie, jak również od innych faktów kulturo-
wych, kształtujących świadomość społeczną.

Zapomniany świat książek z rodzinnego Lwowa

Autobiograficzna literatura wspomnieniowa jest dla historyków książki nie
tylko cennym źródłem lepszego zrozumienia światopoglądowych i estetycznych
preferencji danego pisarza, ale również umożliwia prowadzenie badań na temat
przejawów świadomości społecznej w danym okresie. Stanisław Lem często
przywołuje tytuły książek z biblioteki ojca utraconej podczas wojny, a jego
wspomnienia urastają do rangi świadectwa o charakterze dokumentalnym. Można
te wspomnienia wyzyskać na potrzeby nauki, ale bardziej się wydaje, że tylko
językiem epickim można opowiedzieć o powiązaniu losów człowieka z losami
książek.

Krytyk literacki Andrzej Stoff rozpoznał część z tych osobistych doświadczeń
Stanisława Lema w fikcji literackiej Obłoku Magellana3. O dzieciństwie pisarza i
latach jego młodości, spędzonych w rodzinnym Lwowie, dowiadujemy się w
odważnym tomie wspomnień pt. Wysoki Zamek, który dziwnym trafem ukazał się
za zgodą peerelowskiej cenzury. Pisarz wyznaje: „Mieszkaliśmy przy ulicy
Brajerowskiej pod czwartym numerem, na drugim

2 Ibidem, s. 65; por. W. Borowy, Żeromski i świat książki, Kraków 1926; M. Kocójowa,
Krakowski świat książki doby autonomii galicyjskiej (kształtowanie nowego modelu w latach
1867-1882], Kraków 1990; J. Szocki, Domowy świat książek, Kraków 2000.

3 A. Stoff, Powieści fantastyczno-naukowe Stanisława Lema, Warszawla-Poznań-Toruń
1983, s. 48.
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piętrze. Chodziliśmy na spacer - ojciec i ja - zazwyczaj do Ogrodu Jezuickiego
albo w górę alei Mickiewicza, w kierunku cerkwi Świętego Jura"4. Świat
rodzinnego domu, świat kilku ulic, ogrodów, paru sklepików i cukierni,
niedostępny dla innych, zamknięty w przestrzeni dziecięcej wyobraźni, stał się dla
Lema prywatnym świadectwem epoki, która odeszła. W tych wspomnieniach
znajdujemy także ślady pierwszych jego fascynacji książkami - początkowo
przypadkowych i jakby nierozumnych, chociaż Lem mówi o sobie, że miał cztery
lata, gdy już umiał czytać. Książki w bibliotece ojca pociągały go bardziej niż
melodramatyczne filmy, na które matka zabierała go do kina „Marysieńka" przy ul.
Jagiellońskiej. Biblioteka ojca była dla niego zamknięta i zakazana, jednak, chociaż
nie wiemy jakim sposobem, ów kilkuletni chłopiec poznał jej sekrety. W
wyobraźni dziecka utrwaliły się wówczas ilustracje z niemieckiego podręcznika
laryngologii w kilkunastu woluminach, z których podobno każdy miał powyżej
1000 stron. Zapamiętane zostały również z innej książki medycznej szokujące
fotografie, dotyczące okaleczeń odniesionych przez ludzi podczas wielkiej wojny.
Po latach, wspominając tamte zdjęcia ludzi o twarzach potwornie
zniekształconych, Stanisław Lem napisał: „Wyglądało mi to na jakieś maskarady,
na jakieś zabawy dorosłych, niezupełnie zrozumiałe"5. Na niższych półkach
biblioteki ojca spoczywały stosy zaczytanych „powieścideł francuskich" i jakichś
magazynów w języku niemieckim, z których „jeden nazywał się «Uhu»". Pisarz z
rozrzewnieniem komentuje tamte chwile: „jeździec na fotelu, bez najmniejszych
kłopotów czy wahań przechodziłem płynnie od szkieletów do frywolnej erotyki"6;
dorzuca jednak z goryczą, że te marne wspomnienia muszą mu teraz wystarczyć za
całość, której w pełni nigdy już nie pozna; nie przekroczy bowiem progu
ojcowskiej biblioteki, w której mieściły się także szczelnie upakowane książki „bez
obrazków" -wtedy nie wzbudzające żadnego zainteresowania. Pisze o nich:
„Pamiętam kolor i wagę niektórych z nich, nic więcej. Dałbym sporo za to, żeby
się dowiedzieć, co właściwie mój ojciec tam zebrał, co czytał, ale biblioteka po-
chłonięta została w całości przez chaos wojny i nie zostało po niej śladu, potem zaś
działo się tyle i w taki sposób, że nigdy o to nie spytałem"7.

Zainteresowania czytelnicze Stanisława Lema dojrzewały z upływem czasu,
ale początkowo niewiele się różniły od upodobań jego rówieśników. W latach
szkolnych czytał zdecydowanie więcej niż ktokolwiek. „Naprzeciw naszego domu
znajdowała się wypożyczalnia książek «Ewers», podobna trochę do krakowskiej
wypożyczalni na św. Jana"8 - wyznał po latach w rozmowie z Tomaszem
Fiałkowskim. W tej czytelni przez kilka lat pracował systematycznie, pożyczając
wszystko, jak leci, od prawej do lewej. Uwielbiał czytać książki Karola Maya i
opowieści o duchach Grabowskiego,

4 S. Lem, Wysoki Zamek, Kraków 1975, s. 15; por. S. Bereś, Rozmowy ze Stanisławem
Lemem, Kraków 1987.

5 S. Lem, Wysoki Zamek..., s. 30-31.
6 Ibidem, s. 32.
7 Ibidem, s. 34.
8 Świat na krawędzi Ze Stanisławem Lemem rozmawia Tomasz Fiałkowski, Kraków

2000, s. 20.
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znał „Bibliotekę Wiedzy" Trzaski, Everta i Michalskiego, książki z serii „Mathesis
Polska", publikacje na temat historii techniki i początków lotnictwa. Na lekcjach z
geografii lepiej sobie radził od innych gimnazjalistów. Zawdzięczał to
studiowanym godzinami mapom, sztychom i innym ilustracjom z
dwudziestotomowej encyklopedii Brockhausa, trzymanej w bibliotece domowej. Z
czasem jednak coraz bardziej pochłaniały go książki z zakresu techniki i tak już
pozostało.

Wojna pokazała, jak kruchy był ówczesny świat pozostawiony we Lwowie. W
wirze wydarzeń Stanisław Lem przybył do Krakowa. Od tamtego czasu w
klimacie intelektualnym naszego miasta powstała większość najlepszych jego dzieł
literackich. Lem jest krakowianinem, ale zapytany o Lwów, odpowiada krótko, że
tam została jego Ojczyzna. „Mieszkam w Krakowie ponad pół wieku, ale kiedy
prezydent miasta prosił mnie, bym coś napisał do kuli na ratuszu, grzecznie
odmówiłem, tłumacząc, że jestem tutaj tylko azylantem. Jestem wypędzony". Tak
mówi o sobie w rozmowach z dziennikarzami polskimi i zagranicznymi9.

Motywy książki i biblioteki w utworach Stanisława Lema

W wielu utworach Stanisława Lema pojawia się motyw książki, ale naj-
bogatszy materiał, służący analizie społecznych i intelektualnych funkcji książki,
dostarczają nam jego powieści OMok Magellana, Powrót z gwiazd i Solaris,
osadzone w klasycznych schematach literatury utopijnej, anty-utopijnej, a w
trzecim przypadku - fantastycznonaukowej. W dwóch pierwszych doskonałe formy
komunikacji medialnej wtopione są w utopijny ład materialny i społeczny. Trzecia
powieść prowadzi do filozoficznych rozważań o istocie bytu i możliwościach jego
poznania ze względu na dopuszczalne w innych przedziałach kosmosu punkty
przemieszczania się ducha i materii. Bohaterom Lema książki towarzyszą w
najdalszych podróżach galaktycznych. W bibliotekach wypełnionych pod sufit
półkami pełnymi książek, znacznie łatwiej toczą się rozmowy o sprawach trudnych
i niecodziennych10. Majestatyczne biblioteki z dziełami Homera, Dantego i
Szekspira przypominają o ziemskim i kosmicznym etosie synów Gei - odkrywców
i zdobywców, ale również filozofów i kapłanów podtrzymujących tradycję.

W utworach Stanisława Lema Ijon Tichy i pilot Pirx sięgają po książki, żeby
przezwyciężyć nudę w kosmicznej pustce. Innym razem szukają w nich
wiadomości niezbędnych do wykonania jakiegoś zadania. Niekiedy z powodu
braku grawitacji ich książki wylatują z półek i krążą im nad głowami „niby
spłoszone ptactwo"11. Papierowe książki w powieściach Stanisława Lema służą
astronautom również w sytuacjach niecodziennych. Grube atlasy nieba przytargane
z biblioteki i ułożone jedne na drugich mogą

9 Ibidem, s. 69
10 Por. S. Lem, Człowiek z Marsa, Warszawa 1996 (I wydanie 1946), s. 14.
11 S. Lem, Wizja lokalna, Kraków 1982, s. 167.



329 Świat książki i biblioteki w twórczości literackiej Stanisława Lema

nawet zastąpić im drabiny i ułatwić wydostanie się z uszkodzonej rakiety, co
Stanisław Lem dowcipnie opisał w pierwszej scenie Iźdenu - skądinąd jednej z
najbardziej ponurych jego powieści. W wielu utworach książki pojawiają się
zaledwie w ułamku perspektywy, z antyutopijną przekorą, często w tonie
satyrycznym, niekiedy w stylizacjach typowych dla opowiastki filozoficznej. Gdy
czytamy, że Ijon Tichy załadował do swojej rakiety olbrzymią bibliotekę o
tematyce filozoficznej, aby mocją przeczytać podczas 9 lat podróży do
gwiazdozbioru Kraba, wiemy, że ta żartobliwa informacja, poza ironicznym
komentarzem, niewiele wnosi do naszych relacji o „świecie książek"12. Z tego typu
wypowiedzi literackich nie da się wysublimować treści, które poddałyby się formie
języka dyskursywnego. Przesłania i świadectwa o charakterze antropologicznym
tracą sens w oparach absurdu i w zakamarkach dokuczliwej satyry; stają się
natomiast elementami eksperymentu nieposkromionej wyobraźni pisarza, zdolnej
do kreowania powiązań logicznych, ale niemożliwych. Niewątpliwie na taki wybór
stylistyki miała wpływ sytuacja pisarza poddanego naciskom ze strony cenzury,
„zmuszonego do kluczenia między Scyllą niezrozumialstwa i Charybdą
konfiskaty"13. W wielu utworach Stanisława Lema dają się wyczuć aluzje
polityczne, w których kontekstach nabierają politycznego nacechowania także
motywy książki, np. mieszkańcy planety Pinta, opisani w Dziennikach gwiazdo-
wych, mogli je czytać zanurzeni po szyję w wodzie. Krytycy literaccy rozpoznali w
tym satyrycznym pomyśle zakamuflowany paszkwil na centralistyczne rządy
partyjne Władysława Gomółki.

W świecie Lema panuje relatywizm wymuszający akceptację najdzi-
waczniejszych deformacji kulturowych. Pomysły literackie autora Bajek robotów
wydają się być tylko eksperymentem wyobraźni, ale nawet wtedy ich charakter
rozszerza ontyczne granice książki. Materiału do takich obserwacji dostarczają
opowieści robotów-zakonników Destrukcjonistów w Dziennikach gwiazdowych
czy „ozdrowieńców" z tomu Maska, a także różnego typu inne wzmianki pojawiają
się w Cyberiadzie, w Bajkach robotów, w Pamiętniku znalezionym w wannie, w
Wizji lokalnej i  w Kongresie futurologicznym. Poszerzeniu granic materiału
źródłowego do badania wyobrażeń książki służą ponadto fikcyjne wstępy i
recenzje w tomach Doskonalą próżnia, Wielkość urojona, Biblioteki XXI wieku.
Hipotetyczność książki Patrica Hannahana Gigamesh znaczy tu  tyle  samo,  co
domniemana wartość zaginionego tomu Poetyki Arystotelesa.

Utwory Lema na pograniczu utopii i fantastyki

Literatura SF wyrosła z tradycji utopii społecznych Tomasza Moore'a,
Tomasza Campanelli, a zwłaszcza Francisa Bacona, Cyrana de Bergeraca i Louisa
Sebastiena Merciera. W jej zasięgu znajdują się eksperymenty wyobraźni,
związane z wyrażanymi przez człowieka od niepamiętnych czasów

12 S. Lem, Podróż XIII, [w:J Dzienniki gwiazdowe. Warszawa 1971, s. 83.
13 S. Lem, Okamgnienie, Kraków 2000, s. 23.
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pragnieniami możliwie najdoskonalszej adaptacji środowiskowej. W twórczości
Stanisława Lema pojawiają się dość często motywy typowe dla literatury utopijnej
i antyutopijnej, na co zwracali uwagę krytycy literaccy i do czego on sam
przyznawał się osobiście14. W utworach tego typu w centrum zainteresowania
autora pozostają kwestie społeczne i antropologiczne, wywołane przeważnie
wprowadzeniem radykalnych technologii. W części utopii społecznych książki i
biblioteki swoją doskonałością medialną zabezpieczają i podtrzymują istnienie
doskonałego ładu społecznego. W antyutopiach są z kolei przedmiotem
zaplanowanego fałszu lub pretekstem do jego zdemaskowania, jak również
zdemaskowania innych oszustw wywołanych utopią.

We wcześniejszych utworach Stanisława Lema znajdziemy zdecydowanie
więcej przykładów bezkrytycznego afirmowania nowych technologii. W ich
otoczeniu pojawiają się również adekwatne wyobrażenia społeczeństw. W okresie
pomiędzy Dziennikami gwiazdowymi a Powrotem z gwiazd wzmiankowane
tendencje współistniały równolegle obok siebie, potem jednak coraz częściej
zwyciężała umowność i alegoryczność, przybierające niekiedy postać groteskową i
antyutopijną, jak na przykład w Kongresie futurologicznym, gdzie miejsce
prawdziwych książek zajęły tabletki, „czopki eutopki" i „syropki ortograficzne"15 -
rzekomo dostarczające wiedzy książkowej, a w rzeczywistości powodujące jedynie
halucynacje i otępienie narkotyczne. O „książce utopijnej" można mówić głównie
w perspektywie eksperymentu wyobraźni, który podpowiada pomysły
fantastyczne, niekiedy szokujące, jak choćby wytresowanych bakterii, piszących
alfabetem Morse'a książki poetyckie i naukowe, a nawet profetyczne,
przepowiadające odległą przyszłość16.  W Wielkości urojonej możemy się poddać
zauroczeniu ideą książek pisanych przez komputery futurologiczne, książek
samoczynnie nanoszących poprawki w tekście, których woluminy, jak
wytresowane zwierzątka, posłusznie wyskakują z półek na wyciągnięcie ręki17.
Dziełem sztucznej inteligencji jest także gigantyczny komputer opisany w Golemie
XIV - arbitr wiedzy totalnej, elektroniczny odpowiednik Liber Mundi, przekazujący
człowiekowi twierdzenia ostateczne i niepodważalne. Gdzie indziej - ciągle w
sferze książki utopijnej, pojawiają się doskonałe mutacje książek z myślącymi
urządzeniami (np. „dyskutery" czy „kasetony"), funkcjonujące na podstawie
uobecnionej twórczości Szekspira, Poppera, Einsteina oraz innych wybitnych
pisarzy, uczonych i odkrywców18.

14 Por.  S.  Lem, Utopia ijiiturologia, rozdz. IX, [w:] Fantastyka ijuturologia, t. 3, Warszawa
1996, s. 69-236; L. Kołakowski, Informacja i utopia, „Twórczość" 1964, nr XI, s. 117;
M.M. Leś, Stanisław Lem wobec utopii, Białystok 1998.

15 S. Lem, Kongres juturologiczny, Kraków 1973, s. 280.
18 S. Lem, Wielkość urojona, Kraków 1973, s. 86.
"Ibidem, s. 91.
18 S. Lem, Wizja lokalna..., s. 168.
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Wczesne wyobrażenia w prozie SF Stanisława Lema na temat formy książki

W twórczości Stanisława Lema jednym z częściej pojawiających się tematów
jest spotkanie człowieka z przybyszami z kosmosu. Przy okazji poznajemy
praktykowane przez kosmitów sposoby komunikacji medialnej, w których autor w
pewnym sensie antycypuje pojawienie się przyszłych form książki. Projekcje tych
form są jednak zbyt ogólnikowe, nawet przy założeniu, że jest to tylko literatura
fantastycznonaukowa. Już w debiucie powieściowym pisarza pojawiła się sugestia,
że obecną postać książki można zastąpić jej doskonalszym odpowiednikiem. Były
to jednak napomknienia bardzo ostrożne, odpowiadające poziomem wiedzy
eksperymentom czynionym pod okiem nauczyciela na lekcji fizyki w szkole
średniej. Takim zresztą językiem szkolno-nauczycielskim jeden z bohaterów
Człowieka z Marsa (1946) usiłuje objaśnić sposób funkcjonowania marsjańskiej
książki:

To jest, zdaje się, przyrząd do pisania, czy też do uwieczniania myśli. Tam w
środku jest taki proszek, coś w rodzaju opiłków niemetalicznych jakiejś sub-
stancji organicznej [...] Walec ten posiada nader dowcipne urządzenie, które
wytwarza zmienne pole elektryczne, przenoszące się na proszek19.

Jak naprawdę funkcjonował marsjański aparat do pisania pozostało tajemnicą,
bo Ziemianie zabili owego kosmitę, rzekomo stwarzającego zagrożenie. Z równie
mało oryginalną koncepcją „książki kosmicznej" spotykamy się w Astronautach
(1951) - powieści zagadkowej, w której elementy utopijne kontrastują z
perspektywą, mogącej nadejść kosmicznej zagłady. Obecny w powieściach
Stanisława Lema motyw niemożności nawiązania kontaktu z mieszkańcami innych
planet powiązany jest w Astronautach z równie często wyrażanym strachem przed
inwazją, w czym dają się wyczuć realne napięcia geopolityczne z lat
pięćdziesiątych XX wieku i ciągły lęk przed mogącą nastąpić Apokalipsą trzeciej
wojny światowej. Akcja tej powieści, pisanej na początku lat pięćdziesiątych,
umiejscowiona jest w roku 2003, gdy powszechnie zapanowała radość z
osiągniętego pokoju i ładu: „Wiele już lat minęło od upadku ostatniego państwa
kapitalistycznego" -stwierdza jej narrator. „Nędza, chaos gospodarczy i wojny nie
zagrażały już wielkim planom mieszkańców Ziemi"20. Tymczasem odgrzebano
zakopany w ziemi od 1908 sławny meteoryt tunguski, który okazał się być
pochodzącym z Wenus metalowym walcem ze zwojami drutu pokrytego znakami
naniesionymi elektromagnetycznie. „Walka o drut", czyli o odczytanie pisma,
którym był pokryty, zakończyła się sukcesem. „Cały drut został przepuszczony
przez aparaturę, która zarejestrowała wszystkie drgania magnetyczne na taśmie
filmowej"21. Do ich odczytania wykorzystano największy na świecie Mózg
Elektronowy, zajmujący 4 kondygnacje Instytutu Matematycznego

19 S. Lem, Człowiek z Marsa..., s. 37.
20 S. Lem, Astronauci, Warszawa 1957 [I wyd. Katowice 1951), s. 19.
21 Ibidem, s. 25.
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w Leningradzie, wykonującego kilka milionów operacji na sekundę. Wyniki tej
gigantycznej operacji były jednak przerażające. Okazało się, że mieszkańcy Wenus
zapowiedzieli w swym liście, że prześlą zabójcze promienie, którymi uśmiercą całą
ludzkość. Stanisław Lem nie napisał już później żadnego tekstu o zagładzie grożącej z
kosmosu. Pojawiały się natomiast projekcje katastrof na odległych planetach, wywołane
manipulacjami genetycznymi, lokalnymi wojnami, czy wreszcie agresją ze strony samych
Ziemian (Eden i Fiasko). Na początku lat pięćdziesiątych Lem nie przewidywał jeszcze
skutków rewolucji informatycznej. W Sezamie (1954) spróbował opisać możliwości
Stacjonarnego Elektronowego Zespołu Automatów Matematycznych, ale relacje o
potężnym „kalkulatorze" (170 ton, 10 tys. lamp katodowych) nie zapowiadały korzyści
użytkowych, jakie miało dostarczyć ludzkości zapanowanie nad informacją. Technologia
poczęła jednak od tej pory dominować nad człowiekiem, dyktując mu reguły postępowania.
W klasycznej utopii społecznej pt. Obłok Magellana (1955) Lem umieścił obszerny
wykład, wręcz akademicki, o skutkach gigantycznej produkcji wydawnictw drukowanych i
w następstwie tego wymuszonej ewolucji techniki medialnej.

Prognoza I. Biblioteka Centralna trzeciego milenium i skutki rewolucji trionowej

Do kwestii „bibliotek przyszłości" Stanisław Lem podszedł metodycznie, najpierw
poddając próbie wyobraźni ich funkcjonowanie w sytuacji postępującego wzrostu
publikacji książkowych przy zachowaniu tradycyjnych form komunikacji medialnej. Z
takim konsekwentnym eksperymentem wyobraźni spotykamy się właśnie w Obłoku
Magellana. Dowiadujemy się, że:

już z końcem XX wieku każdy wielki księgozbiór liczył kilkanaście do kilkudziesięciu
milionów tomów i proces wzrostu ich liczby przyśpieszył się po zapanowaniu
komunizmu i związanym z tym upowszechnieniem oświaty. Centralne biblioteki
kontynentów posiadały w roku 2100 przeciętnie po 90 milionów książek, ich fundusz
podstawowy podwajał się co dwanaście lat i już w pół wieku później największe, takie
jak berlińska, londyńska, leningradzka czy pekińska miały po siedmiuset
katalogujących bibliotekarzy. Obliczano wtedy, że za sto lat w każdej bibliotece
będzie musiało pracować około trzech tysięcy, a po dalszych dwustu latach - około stu
osiemdziesięciu tysięcy. Nieodparcie nasuwała się groteskowa wizja świata z roku
2600, pokrytego grubą warstwą książek i katalogów; cala ludzkość musiałaby się
przemienić w bibliotekarzy, czuwających nad bezustannie rosnącymi stosami dzieł,
gdyż proces  starzenia  się i  wycofywania  z  bibliotek  był -  w  epoce  coraz
powszechniejszej twórczości umysłowej - wielokrotnie powolniejszy od tempa, w
jakim pojawiały się nowe22.

Przeprowadzona przez Lema symulacja, jakkolwiek sprzeczna z lansowanymi w
połowie XX wieku koncepcjami przyszłego, nowoczesnego bibliotekarstwa, angażowała
wyobraźnię czytelników i oddziaływała na ich emo-

S. Lem, Obtok Magellana, Warszawa 1955, s. 156.
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cje. Czytamy zatem, że innowacyjne formy katalogowania i automatycznego
systemu obsługi czytelników, zastosowane na początku XXI wieku niewiele
poprawiły sytuację z powodu nadmiernej liczby książek. Na ich zlokalizowanie i
wypożyczenie należało w tym czasie czekać aż siedem dni. Dopiero w 2531 roku,
gdy zebrała się światowa rada bibliotekarzy archaiczne sposoby przechowywania
myśli ludzkiej postanowiono zastąpić nowoczesną techniką trionową. Od tej pory
nie tylko druk, ale wszystkie możliwe znaki graficzne, zapachy i dźwięki można
było zapisywać w kryształkach kwarcu. „Nie większy od ziarnka piasku kryształek
mógł zawrzeć w sobie ilość informacji równoważną starożytnej encyklopedii"23. Z
gigantycznej bazy informacji centralnej Biblioteki Trionowej, w której
zmagazynowano wszystkie książki i całą pamięć technologiczną ludzkości, zaczęli
korzystać nie tylko mieszkańcy odległych rejonów na kuli ziemskiej, ale nawet
astronauci, przebywający gdzieś na księżycach Jowisza. Ze względu na
ograniczony zasięg statki kosmiczne w podróżach międzygwiezdnych wyposażono
we własne Biblioteki Trionowe ze zbiorami rzędu pół miliarda tytułów.
Wystarczyło powiedzieć tytuł oczekiwanego dzieła, „by w ciągu sekundy mieć je
już przed sobą na ekranie telewizora"24. Nie wszyscy czytelnicy zaakceptowali od
razu tę nową formę książki, ale dzięki możliwościom precyzyjnego kopiowania
schematów ideowych każdej rzeczy zarejestrowanej w Bibliotece Trionowej
odpowiednie automaty mogły wyprodukować „nawet najwymyślniejsze zachcianki
fantastów", nie wyłączając z tego „papierowe tomiska"25. Lem poddał
rozważaniom nie tylko kwestię udoskonalenia formy materialnej mediów
komunikacyjnych; dostrzegł również związane z tym konsekwencje natury
psychologicznej i ideologicznej, gdyż technika trionową pozwoliła zrealizować
kwestionowaną zasadę: „każdemu wedle jego potrzeb"26. Każdy mógł „mieć
trionem" wybrany obraz Leonarda da Vinci, albo przepięknie iluminowane
średniowieczne kodeksy rękopiśmienne, których kopie w pełni odpowiadały
pierwowzorom. Życie bohaterów społeczności komunistycznej, wyobrażone przez
Lema  w Obłoku Magellana, było utopią całkowicie bezkonfliktową dzięki
bajecznym wytworom techniki. Co najwyżej dochodziło do drobnych kolizji, gdy
ktoś „z nosem utkwionym w kieszonkowym odbiorniku trionowym", przez
nieuwagę potrącił jakiegoś przechodnia27.

Pół wieku upłynęło od czasu, gdy Stanisław Lem zaprezentował swoją wizję
rewolucji trionowej, mającej nadejść w trzecim milenium. Dzisiaj, gdy korzystamy
z olbrzymich zasobów Internetu, wydaje się, że nie będzie konieczne czekać
pięćset lat, aby powstały „Biblioteki Trionowe", zastępujące wysłużone
„papierowe tomiska". Jedną z ostatnich swych książek Lem rozpoczyna od
prezentacji osiągnięć techniki, która coraz częściej wyprzedza

Ibidem, s. 157.
Ibidem.
Ibidem, s. 158.
Ibidem, s. 159.
Ibidem, s. 129.
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wizje literatury SF. Rewolucja medialna, u której podstaw znalazło się za-
stosowanie mikroprocesorów krzemowych i Internetu, nie osiągnęła jeszcze pułapu
swych możliwości, a już zapowiadane są znacznie doskonalsze sposoby
gromadzenia i przetwarzania informacji dzięki technologii kwantowej28. Dzięki
niej będzie możliwe zredukowanie mikroprocesorowych komponentów do
wielkości jednego nanometra, tj. jednej miliardowej miary metrycznej, a
jednocześnie o tysiące razy zostaną podwyższone potencjalne możliwości
komputera. Stanisław Lem powtarza więc, że zbliża się do końca „era krzemowa",
a następna - już za kilka lat - otworzy przed człowiekiem możliwości jeszcze
większe, niemalże jak te, które do niedawna opisywali pisarze, uprawiający
literaturę SF. Być może za jakiś czas w kropli wody zostaną pomieszczone
informacje przechowywane dzisiaj w olbrzymich bibliotekach.

Prognoza II. Świat ludzi „zbetryzowanych", czyli obojętność na sprawy książki

W Powrocie z gwiazd (1961) świat jest opisywany z perspektywy astro-nauty
Halla Bregga - rozczarowanego zmianami, jakie zaszły na Ziemi w czasie jego
długiej podróży międzygwiezdnej. Również i w tej powieści znajdujemy ślady
eksperymentu utopijnego, bowiem autora zainteresowały głównie kwestie
społeczne i psychologiczne, w czym dają się odczytać rzeczywiste dyskusje
toczące się w tym czasie na temat możliwości osiągnięcia doskonałego ładu
społecznego. Lem wyznaje pogląd, że osiągnięcie takiego ładu okupione być musi
wielkimi wyrzeczeniami, czego dowodzą problemy adaptacyjne głównego
bohatera. Bregg, kiedy przebywał w kosmosie, często marzył, by po powrocie
wybrać się do prawdziwej księgarni i poszperać w stosach różnokolorowych
książek, pachnących farbą drukarską. Na „Prometeuszu" miał do dyspozycji
olbrzymią bibliotekę złożoną z 300 tys. książek w mikrofilmach, ale niechętnie z
nich korzystał. Literatura miłosna i obyczajowa utraciła dla Bergga sens podczas
długich lat samotności. Doszedł wtedy do wniosku, że jedynie matematyka jest
godna zaufania. Po powrocie na Ziemię, uświadomił sobie, że to, co myślał o
matematyce, było celowym oszustwem. Udał się na poszukiwanie księgarń, ale
szybko się rozczarował, gdyż ich epoka skończyła się sto lat wcześniej. Miejsce
dawnych książek zajęły urządzenia, nie tak potężne jak „triony", ale - moglibyśmy
powiedzieć - znacznie bardziej realne, przypominające dzisiejsze e-bookL
Stanisław Lem poświęcił osobne miejsce ich opisowi:

Książki to były kryształki z utrwaloną treścią. Czytać można je było przy pomocy
optonu. Był nawet podobny do książki, ale o jednej, jedynej stronicy między
okładkami. Za dotknięciem pojawiały się na niej kolejne karty tekstu. Ale opto-
nów mało sprzedawano, jak mi powiedział robot-sprzedawca. Publiczność wo-
lała lektony - czytały głośno, można je było nastawić na dowolny czas i modu-
lację. Tylko naukowe publikacje o bardzo małym zasięgu drukowano jeszcze

S. Lem, Okamgnienie..., s. 13.
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na plastyku, imitującym papier. Tak, że wszystkie moje zakupy zmieściły się w jednej
kieszeni, choć było tego prawie trzysta tytułów. Garść krystalicznego zboża - tak
wyglądały książki29.

W Powrocie z gwiazd Stanisław Lem nie ukrywał częściowych zbieżności ideowych i
konstrukcyjnych z Nowym, wspaniałym światem, Aldousa Huxleya, wyrażających się
chociażby w pomysłach książek-kryształów i hypnagogii, tj. perfekcyjnej metody uczenia
się przez sen. Świadomie wprowadził owe elementy konstrukcyjne, dla podkreślenia
antyutopijnego charakteru swojej powieści; wyraził w niej przekonanie, że technika nie bę-
dzie żadnym dobrodziejstwem ludzkości i wbrew zapewnieniom saintsimo-nistów nie
zagwarantuje ludzkości wyzwolenia od zła społecznego.

Świat zastany przez Bregga - po upływie 150 lat ziemskich, jest utopią zrealizowaną,
ale jego doskonałość jest fałszywa i nie wzbudza w nim zachwytu. Stosunek Bregga do
nowych książek jest niechętny. Mówi o nich: „Wyjąłem z aparatu do czytania błękitnawy,
podobny do ziarna kryształek i w pełnym lęku zdziwieniu położyłem go na stole. To on
zadał mi nokautujący cios"30. Bregg jest bohaterem nieprzystosowanym, sentymentalnym;
ostatnim Mohikaninem epoki, która dawno umarła. Jest rozżalony, że nie może dotknąć
prawdziwej książki. Opłakuje epokę, która odeszła. „Nie można już było szperać po
półkach, ważyć w ręce tomów, czuć ich ciężaru, zapowiadającego rozmiar lektury.
Księgarnia przypominała raczej elektronowe laboratorium"31. Strona poświęcona opisowi
księgarni bez książek zadziwia zawartym w niej profetyzmem. Trudno pojąć, jakim
sposobem pisarz fantastycznonaukowy potrafił tak precyzyjnie przewidzieć wydarzenia,
które dzisiaj powoli stają się rzeczywistością:

W księgarni znajdowały się zasadniczo tylko pojedyncze egzemplarze książek, a kiedy
ktoś ich potrzebował, utrwalało się treść pożądanego dzieła w kryształku. Oryginały -
krystomatryce - były niewidzialne, mieściły się za emaliowanymi bladym błękitem
stalowymi płytami. Tak więc książkę niejako drukowało się za każdym razem, kiedy
ktoś jej potrzebował. Sprawa nakładów, ich wysokości, wyczerpywania przestała
istnieć. Było to naprawdę wielkie osiągnięcie, a jednak żal mi było książek32.

W połowie lat dziewięćdziesiątych XX w. Nicholas P. Negroponte zapowiadał w
Being Digital rychłe pojawienie się takich właśnie księgarń-wy-dawnictw, w których
czytelnicy mogliby zamawiać dla siebie książki jak gorące dania w barach szybkiej obsługi.
Drukowane i oprawiane w ciągu kilkudziesięciu sekund spowodowałyby obniżenie
kosztów produkcji, wyeliminowanie opłat za składowanie, transport, a umożliwiłyby
ograniczenie zużycia surowców. Właściwie nie ma przeszkód, by już dzisiaj rozpocząć

S. Lem, Powrót z gwiazd, Kraków 1975, s. 78.
Ibidem, s. 123. Ibidem, s. 77. Ibidem, s. 78.
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eksperymentalnie sprzedaż tego typu książek, skoro istnieją drukarki, produkujące
2 tys. stron na minutę. Stanisław Lem - jak widać - okazał się być profetą również i
w tej dziedzinie mediów komunikacyjnych. Nikt jednak nie chciałby zapewne, aby
spełniły się zapowiedziane w Powrocie z gwiazd wizje świata „zbetryzowanego", z
którego usunięto wszystkie ślady istniejącego przedtem zła i agresji.

W utopijnym eksperymencie wyobraźni Lem założył istnienie świata opartego
na pacyfistycznym maksymalizmie, który miałby się stać paradygmatem
kulturowym dla przyszłej ludzkości. Temu celowi podporządkowane zostałyby
wszystkie normy obyczajowe i estetyczne. Lem powiada, że trzeba było usunąć
wszystkie świadectwa minionych epok, drażniące wyobraźnię ludzi przejawami
agresji, w tym także wielkie dzieła literatury światowej. Podobne założenia legły u
podstaw sławnej powieści - eksperymentu utopijnego, Walden Two - Burrhusa F.
Skinnera (1948), w której ceną za wzmocnienie pozytywnych reakcji stało się
wyeliminowanie literatury pięknej i historii przypominających ludziom o istnieniu
przemocy. W świecie „zbetryzowanych" bohaterów Powrotu z gwiazd twórczość
Homera, Szekspira i Byrona stała się niezrozumiała, a może i wywrotowa, bo
przypominała o namiętnościach, z których świat zrezygnował. Dr Juffon tłumaczy
kosmonaucie Breggowi: „Zlikwidowaliśmy piekło namiętności, a wtedy okazało
się, że za jednym zamachem i niebo przestało istnieć. Wszystko jest teraz letnie,
Bregg"33.

Obserwacje reakcji psychologicznych na temat Bregga i jego przyjaciół
przypominają laboratoryjny eksperyment, podczas którego do naczynia z
krystalicznym płynem wrzucone zostają nierozpuszczalne bryłki jakiejś materii.
Ludzie z wcześniejszej epoki zbudowani byli z takiej nierozpuszczalnej materii.
Świat, jaki zastali, nie był już ich ludzkim światem. Okazało się, że o ludzkiej
tożsamości gatunkowej decydują treści egzystencjalne, emocje i popędy, którymi
nie można manipulować. Nic dziwnego, że dla uratowania swej wolności starzy
kosmonauci wybrali przymusowe wygnanie w pustkę kosmosu.

Przykład Solaris. czyli o złudnej wielkości wiedzy książkowej

W powieści Solaris (1961) przedmiotem rozważań stały się kwestie powiązań
między duchem i materią, niezauważane lub słabo doświadczane na Ziemi, ale
oczywiste w innych rejonach kosmosu. Przesłanie tej powieści zawiera się w
przekonaniu, że tajemnica bytu tkwi w transcendowaniu abstrakcyjnego stanu
wyobraźni lub czystej informacji do wykreowanej formy materii. Tylko w ten
sposób można wytłumaczyć, dlaczego niegościnną planetę Solaris pokrywał
żółtozielony ocean gęstej, syropowatej cieczy, zdolnej do nadawania realnych
kształtów fantomom ludzkiej wyobraźni. Aby wyjaśnić zagadkę Solaris
umieszczono na jej orbicie stację badawczą,

Ibidem, s. 70.



Świat książki i biblioteki w twórczości literackiej Stanisława Lema 337

z której wysyłane były na Ziemię informacje. Na ich podstawie uczeni publikowali
prace naukowe, almanachy i monografie. Wszyscy początkujący badacze,
próbujący wyjaśnić prawdę o tajemniczym oceanie plazmatycz-nym, szukali
wiedzy o Solaris przede wszystkim w książkach. Z opisu Krisa KeMna
dowiadujemy się, że stacja Solaris, na którą przyleciał, była zapuszczona i brudna,
a jej sala biblioteczna - niczym przewrócony po gwałtownej wichurze stóg siana;
wszędzie walały się w niej jakieś rupiecie i pa-pierzyska, z emaliowanych szafek
ktoś wywalił stosy broszur, czasopism i luźnych kartek z notkami, książki leżały na
podłodze bądź piętrzyły się między stołkami i fotelami. Lem mówi o nich, że
„wyrywały się z pękniętych teczek. Otwarte, wachlujące kartkami książki zalane
były płynami z potłuczonych kolb i flaszek o dotartych korkach"34.  W
wyobrażeniach na temat tajemniczej planety Solaris, „zamieszkałej" przez fantomy
ludzkiej wyobraźni, pojawiają się motywy romantyczne, co czyni tę powieść
wyjątkową na tle przeciętnej produkcji z gatunku SF. Gdy Stanisław Lem w Masce
(1976)35 opisał teorię przechodzenia informacji w materię po osiągnięciu
określonej „masy krytycznej", nieco opadła zasłona niezrozumienia, okrywająca
świat Solaris. Klimat romantyczności otacza również Krisa KeMna, zwłaszcza gdy
pojawia się na stacji piękna Hervey, ucieleśniona z jego wspomnień za sprawą
plazmatycznego oceanu. Jest jak uwodzicielska syrena - osłabia jego racjonalne
motywy postępowania, nie odstępuje go na krok, towarzyszy mu w bibliotece, jak i
on pochłonięta czytaniem książek36, przysłuchuje się każdemu słowu, gdy
wymienia poglądy z innymi członkami stacji. Częściowo z tego powodu, mając jej
cień za plecami, Kelvin tak bardzo powoli realizuje swoją misję; grzebie się w
porozrzucanych wszędzie papierzyskach, zamiast szukać prawdy o Solaris
metodami empirycznymi.

Stanisław Lem prowadzi nas śladami swego bohatera i pozwala obserwować
jego ruchy. Kelvin metodycznie rejestruje każdy szczegół swoich badań
bibliotecznych, jakby to było doświadczenie chemiczne: „Wyciągnąłem aż nadto
dobrze mi znany drugi tom starej monografii Hughesa i Engla Historia Solaris i
zacząłem go wertować, wsparłszy gruby, sztywny grzbiet na kolanie".
Dowiadujemy się, że Solaris została odkryta sto kilkadziesiąt lat wcześniej i od
tego czasu powstało wiele opracowań na jej temat, które nie zmieściłyby się w
obszernej bibliotece stacji Solaris. „Drugą część tomu, liczącą prawie tysiąc trzysta
stron, zajmowała sama tylko bibliografia przedmiotu"37. Akcja powieści ma swój
wolny rytm odmierzany poszukiwaniami książek, ich studiowaniem i odkładaniem
na miejsce. Ten cykl powtarza się wielokrotnie, przez co akcja zostaje zawieszona.
Podążamy za KeMnem, gdy chce znaleźć notatki zmarłego kosmonauty
Gilbariana, sporządzone zaledwie trzy tygodnie wcześniej. „Istna powódź kartek,
ręcznym

34 S. Lem, Solaris, Warszawa 1961, s. 28-29.
35 Por. S. Lem, Profesor A. Dońda. Ze wspomnieli Ijona Tichego, [w:] Maska, Kraków 1982,

s. 71-72.
36 S. Lem. Solaris..., s. 157 i 180.
37 Ibidem, s. 22.
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pismem pokrytych arkuszy papierów pokrywała całą podłogę . Innym razem
bohater Lema szuka „Almanachu Solaryjskiego"; potem znowu aneksu do
pierwszego solarystycznego „Rocznika", kiedy indziej poszukuje dziełka
Ravintzera pt. Mały Apokryf, albo Wstępu do soteurystyki Muntiusa. O ich istnieniu
świadczyły zapiski w katalogu i puste miejsca na półkach. Po długich
poszukiwaniach Kelvinowi udaje się w końcu trafić na trop tych książek39. Jedną z
nich znajduje w zawalonym papierami pokoju Gilbariana, ale wcześniej musiał
systematycznie przegrzebać się przez zwalisko książek, aż „do ostatniej kupy
książek, spoczywających między łóżkiem i szafą"40.  Na  inne  KeMn  trafia
przypadkowo, jak choćby na bibliofilskie dzieło Muntiusa, oprawione w skórę, w
którym ów sławny i kontrowersyjny autor nazwał solarystykę „namiastką religii"41.
Czytamy, że pieczołowicie przeglądał również rozsypane na podłodze kartki z
notatkami Gilbariana. Kiedy wreszcie znalazł to, czego szukał, skupił najpierw
uwagę na charakterze pisma, z którego wysondował nerwowy nastrój, w jakim się
Gilbarian wówczas znajdował.

Świat bohaterów Solaris zaprzecza wyobrażeniom na temat nowoczesności,
które autor Obłoku Magellana zdążył zaszczepić w umysłach swoich czytelników.
Pod tym względem najlepsza powieść Stanisława Lema była rozczarowaniem.
Kosmonauci prowadzą, co prawda, telekonferencje przy użyciu „wizofonu"42, ale
bezradnie wydeptują ścieżki w pomieszczeniach zawalonych książkami, tak jakby
świat znieruchomiał w epoce Gutenberga. W Solaris nie ma nowoczesnych
urządzeń komunikacji medialnej, jak to miało miejsce w Obłoku Magellana.
Regały z książkami w stacji kosmicznej Solaris, niczym się nie różnią od dobrze
nam znanych w bibliotekach miejskich, szkolnych, a nawet w muzealnych. Półki z
książkami wiszą również w kajutach astronautów opisanych w Opowieściach o
pilocie Pirxie (1968)43. Studiowane przez Krisa Kehńna astronomiczne dzieło
Giesego, „z miedziorytową podobizną na przykrytej bibułką wstępnej karcie",
mogłoby się nam skojarzyć z bibliofilskim starodrukiem z końca XVIII wieku. Tuż
obok, w „zestawie solariańskim", KeMn odkrył „pękaty, ósemkowego formatu,
tom Gravińskiego"44. Tym samym językiem Stanisław Lem opisuje inne dzieła -
ciężkie, szacowne i oprawione w skórę. Widzimy go, czytającego je w świetle
dwóch słońc solaryjskich, innym razem, trudzącego się o zmierzchu, gdy „druk jął
się rozsypywać w oczach"45, lub po przekręceniu kontaktu, w ostrym świetle
„jarzeniówki"46.

38 Ibidem, s. 28.
39 Ibidem, s. 30 i 74.
40 Ibidem, s. 38.
41 Ibidem, s. 160.
42 Ibidem, s. 94.
43 Por. S. Lem, Opowieści o pilocie Pirxie, Kraków 2000, s. 439.
44 S. Lem, Solaris..., s. 158.
45 Ibidem, s. 86.
46 Ibidem, s. 26.
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Motywy poszukiwania zaginionych notatek albo niezwykle ważnych książek,
czynią z Solaris w wielu miejscach powieść intelektualno-detekty-wistyczną, nie
ustępującą artyzmem znakomitym dziełom Luisa Borgesa i Umberta Eco. W tego typu
strukturze powieściowej umiejscowić by należało również główny wątek akcji,
związany z zagadką oceanu i fantomów materializującej się wyobraźni. Drugim,
równorzędnym wątkiem powieści jest trudna do nazwania miłość KeMna do fantomu
Hervey. W jej cielesnych objęciach niemal zapomniał o celu swej misji. Kiedy
któregoś dnia jej fantom został zlikwidowany, KeMna ogarnęła desperacja. Zrozumiał,
że wiedza książkowa o Solaris jest bez wartości, jest oszustwem rozumu do-
magającego się za wszelką cenę logicznego wytłumaczenia zjawisk z pozoru
irracjonalnych. Aby odzyskać cielesny obraz ukochanej zdobył się na odwagę, której
wcześniej mu brakowało, i mimo niebezpieczeństwa wylądował na Solaris, by tam
szukać śladów Hervey. Lem powoli przygotowuje swoich czytelników do przekazania
im prawdy, która dla KeMna stała się druzgocącym objawieniem. Długie godziny
strawione na czytaniu książek doprowadziły go tylko do zwątpienia w przydatność
olbrzymiej literatury, jaką napisano o Solaris. KeMn demaskuje mity, w które obrosła
nauka o tej planecie; dochodzi do wniosku, że wiedza książkowa jest nie tylko
uciążliwa w swym nadmiarze i nieprzystępnej formie przechowywania, ale - co gorsza
- niczemu nie służy. Zresztą oddajmy mu raz jeszcze głos:

Odstawiając na półkę tom, tak ciężki, że musiałem podtrzymać go obiema rękami,
pomyślałem, że nasza wiedza o Solaris, wypełniająca biblioteki, jest
bezużytecznym balastem i trzęsawiskiem faktów i że znajdujemy się w takim
samym miejscu, w którym poczęto je gromadzić przed siedemdziesięciu ośmiu
laty, a właściwie sytuacja była o wiele gorsza, ponieważ cały trud tych lat okazał
się daremny47.

Tragiczna świadomość pisarza występującego w obronie kultury książki

W Solaris Stanisław Lem odczarowuje książkę i zdziera z niej maskę. Pokazuje
nam jej wielkość urojoną. Takiego stosunku do książki dowodzą w jego twórczości
również liczne wstępy do nieistniejących dzieł fikcyjnych autorów - fałszywe
świadectwa, które w odpowiednich warunkach zostałyby może uznanie za autentyczne
dowody istniejącej literatury. Lem nie jest wszakże ani dalekim wnukiem Jamesa
Macphersona, ani młodszym bratem Louisa Borgesa, choć fikcyjny świat tych
autorów łączy wiele wspólnego. W utworach Stanisława Lema dominuje bowiem
ironia, a nawet sarkazm w stosunku do literatury uwikłanej w liczne cywilizacyjne
paradoksy, a tego typu ironii brakuje innym autorom, godzącym się, by książki ich
oczarowały. Mimo świadomości, że wiedza książkowa wcale nie dostarcza twierdzeń
ostatecznych i że może być oszustwem, człowiek godzi się na ten stan rzeczy, bo nie
posiada lepszego narzędzia służącego zrozumieniu świata.

Ibidem, s. 24.
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Książka ujawnia magiczną moc, dla której kwestia prawdy nie jest sprawą
najważniejszą. W utworach prozatorskich i eseistycznych Stanisława Lema bardzo
często spotykamy się ze świadectwami takiej tragicznej świadomości, począwszy od
Szpitala przemienienia, której bohater, oszukuje samego siebie, bo nosi nie wiadomo
po co, dzieła filozoficzne, z których nic nie rozumie, a lekturą ulubioną są dla niego
Baśnie z tysiąca i jednej nocy.
Na dwadzieścia lat przed głośną książką Neila Postmanna pt. Techno-pol, Stanisław
Lem zadał pamiętne pytanie: „Czy nie zagraża nam potop informacyjny? I czy nie w
tym jego potworność, że on piękno pięknem miażdży, a prawdę prawdą unicestwia?"48

Z takich obserwacji rodzą się pesymistyczne wyobrażenia kultury. W takim świecie
nie może być mowy o Świętych Księgach, czy o Księgach kultowych wielkiej
literatury światowej, bo wszystko ulega zamazaniu w mętnym oceanie zalewającej nas
informacji. „Lawiny produktów umysłowych, mechanicznie wyrzucane na rynek,
stykają się z odbiorcami w trafach równie przypadkowych, jak te, co zawiadują
kolizjami gazowych molekuł: nikt już nie ogarnia tłumu tych produktów w całości"49.
Czyż można mówić o przeżyciu arcydzieł sztuki i literatury w świecie kultury
masowej? Lem odpowiada negatywnie na to pytanie. Z gorzkim patosem stwierdza, że
„głos miliona Szekspirów jest taką samą wrzawą i wściekłym hałasem, jak głos stada
bawołów na stepie lub bałwanów na morzu"50. Stanisław Lem z nieufnością odnosi się
do urządzeń elektronicznych i sieci internetowej, która pozornie upowszechnia ar-
cydzieła literatury, ale w rzeczywistości zamazuje ich indywidualny charakter. W
1997 roku ostrzegał swoich czytelników: caue Internetum. Twierdził wówczas, że:
„Książka nie jest tylko przedmiotem - chce się ją wziąć do ręki, przekartkować, ot, jak
ja z przedwojennym wydaniem Ogniem i mieczem to czynię"51.  Krytycy literaccy już
zauważyli, że poglądy autora Wielkości urojonej są właściwie konserwatywne pod
względem technik medialnych. „Dla Lema przygodą jest spotkanie z biblioteką pełną
książek"52.
Przedstawiona tu próba opisania magii kulturowego spotkania z książką, a dzięki niej
transcendencji wyobrażeń w realne formy odnosi się tylko do bohaterów literackich
SF Stanisława Lema. Być może trzeba właśnie perspektywy kosmicznej, żeby
dostrzec bezcenną wartość książki. Uzyskiwanie dostępu do dzieł literackich i
naukowych poprzez wirtualne biblioteki w sieci Internetu jest korzystne z wielu
powodów, ale nie zostały do tej pory zbilansowane zagrożenia i straty, głównie
psychologiczne i socjologiczne, jakie za sobą pociąga ta forma komunikacji
medialnej. Obawy autora Bomby megabitowej są uzasadnione i nie odnoszą się tylko
do zagrożenia wirusami i błędnymi informacjami. Kolektywizm medialny w jednej
dla wszystkich sieci Internetu, grozi wprowadzeniem cenzury i monopolem
informacji,

48 S. Lem, Wielkość urojona..., s. 7. «9 Ibidem,
s. 27.
50 Ibidem, s. 7.
51 S. Lem, Dziwy w całym, Kraków 1997, s. 33.
52 S. Leś, Stanisław Lem wobec utopii..., s. 92.
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zwlaszcza z racji walki ze swiatowym terroryzmem. Książka w swej tradycyjnej
formie jest medium trwalszym. bezpieczniejszym i o wiele bardziej spelniajqcym
potrzeby psychiczne czlowieka. Dobrze. Ze ten poglqd wyglasza ktoś taki jak Lem -
znakomicie obeznany z problemami nowoczesnej techniki.


