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Z dzisiejszej perspektywy dzieło Stanisława Lema przezentuje się
nieco odmiennie niż jeszcze przed piętnastu laty. Wówczas Lem ja-
wił się czytelnikom przede wszystkim jako autor science fiction, który
poza tym para się eseistyką na naukowe tematy. Poza Polską — z wy-
jątkiem Niemiec, gdzie przekładano wszystko, co Lem napisał — autor
Solaris był jako eseista wręcz nieznany. Uważano go za klasyka na-
ukowej fantastyki, odnowiciela gatunku, mistrza literackiej formy, ale
już nie — za myśliciela pierwszej kategorii, filozofa nauki czy nawet:
filozofa tout court, inspirującego uczonych różnych specjalności.

Obserwator dzisiejszy mógłby na odwrót — Lema beletrystykę
potraktować jako, długotrwały, epizod. Wszak pisarstwem o nauko-
wym charakterze Lem parał się od samego początku, by wspomnieć
młodzieńczą, poronioną zapewne, ale niezwykle ambitną Teorię funk-
cji mózgu, która nigdy nie ukazała się drukiem. Twórczość beletry-
styczna, rozpoczęta w 1946 roku Człowiekiem z Marsa, zamknięta
została praktycznie w roku 1987 edycją Fiaska. Parę powstałych póź-
niej opowiadań (np. Pożytek ze smoka, Materac) to zjawiska najwy-
żej efemeryczne. Od tego czasu Lem nie zamilkł bynajmniej: pisze
niezwykle dużo i regularnie — powstają dosłownie setki jego arty-

∗UWAGA: Tekst został zrekonstruowany przy pomocy środków automatycz-
nych; możliwe są więc pewne błędy, których sygnalizacja jest mile widziana
(obi@opoka.org). Tekst elektroniczny posiada odrębną numerację stron.
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2 Jerzy JARZĘBSKI

kułów, esejów, felietonów, po części publikowanych w zbiorach: Sex
Wars, Lube czasy, Dziury w całym) , wreszcie książki z dziedziny na-
ukowej eseistyki, takie jak Tajemnica chińskiego pokoju, Bomba me-
gabitowa, Okamgnienie, do czego dochodzi jeszcze całkiem świeżo
wydany wywiad-rzeka z Tomaszem Fiałkowskim: Świat na krawędzi.

To, co ma do powiedzenia światu, pisze więc dziś Lem w postaci
dyskursywnej. Co ma jednak do powiedzenia? Czytelnicy wydanych
w ciągu ostatnich lat książek Lema zauważyli, że jego stosunek do bie-
żących wydarzeń i prognozy na przyszłość stały się mroczniejsze niż
wprzódy, naznaczone mizantropią i niewiarą w automatyczny charak-
ter dobrodziejstw, jakie miałaby człowiekowi nieść rozwijająca się bły-
skawicznie nauka i technika. Autor Okamgnienia jawi się dziś przede
wszystkim jako krytyk masowej kultury, rozmycia hierarchii, niepo-
hamowanego rozwoju technik komunikacji, symbolizowanych przez
internet, wreszcie wpływu, jaki na postępy cywilizacji technicznej ma
rozpanoszony komercjalizm, schlebiający najniższym gustom i naj-
przewrotniejszym chętkom, jakie znaleźć można na dnie ludzkiej du-
szy. Wątki takie znaleźć można było wprawdzie u Lema już dawniej,
nigdy wcześniej jednak nie odgrywały one w jego deklaracjach tak
istotnej, pierwszoplanowej roli. Co więc zmieniło się w Lema sto-
sunku do świata i ludzkiej kultury?

Zapytany o intelektualny punkt wyjścia na drodze do swoich dzi-
siejszych esejów, Lem wskazuje zazwyczaj na Summę technologiae,
potężny esej o perspektywach rozwoju nauki i techniki, który na-
pisał w początkach lat sześćdziesiątych i w którym zawarł główne
swoje idee na temat przyszłych dróg ludzkiej cywilizacji. Niezwykłe to
dzieło zapowiadało potężny skok w dziedzinie inżynierii genetycznej,
informatyki, budowy komputerów, a także zawierało wizję rozkwitu
„fantomatyki”, czyli techniki produkowania na użytek ludzi „sztucznej
rzeczywistości”, dzisiaj nazywanej „rzeczywistością wirtualną”.

Ale Summa technologiae była jeszcze czymś więcej — o czym
świadczy jej, zapożyczony po części z pism św. Tomasza z Akwinu,
tytuł: była projektem nowego człowieka i nowej ludzkości, która swój
rozwój miała oprzeć na ewolucji rozumu, jako władzy zastępującej
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ufundowaną na religii Opatrzność, a może nawet Boga — pojmowa-
nego jako Rozum Najwyższy, kierujący rozwojem świata i nadający
mu sens.

Wizje przyszłości u Lema nie miały nigdy charakteru statycznego,
nie były projektami przyszłego świata ujmowanymi w jednym rzu-
cie i w jednym planie czasowym. Jeśli coś fascynuje autora Summy,
to dynamika procesów zachodzących w czasie, przechodzenie skom-
plikowanych układów społecznych i ekonomicznych z jednego stanu
w drugi, współdziałanie wielu zmiennych, a w końcu — losowy cha-
rakter znacznej części zachodzących po drodze zjawisk. Właśnie owa
losowość zdawała się zawsze intrygować Lema — nie darmo poświę-
cił jej następny po Summie wielki esej: Filozofię przypadku. Ten roz-
poczyna się od kwestii w zasadzie teoretycznoliterackich, jest próbą
określenia, w jakiej mierze sens nadawany literackiemu dziełu zależy
od poddanych losowości przypadków jego społecznego odbioru i „sta-
bilizowania sensów”, dalej jednak przekształca się z wolna w typową
u Lema „ogólną teorię wszystkiego”, a zatem w uniwersalny wywód
na temat roli przypadku w kosmogonii, fizyce, biologii, a zwłaszcza
w teorii ewolucji, także w antropologii, historii, naukach społecznych,
estetyce, itd.

Na tym etapie refleksji Lem najwyraźniej fascynował się katego-
rią losowości jako czynnikiem pozwalającym zrozumieć mechanikę
zjawisk zachodzących w każdej dziedzinie, jaką przyszło mu się zaj-
mować. Przy czym losowość jawiła mu się nie tylko jako parametr
konieczny do wyjaśnienia procesów przemian i ewolucji, ale też jako
czynnik pozwalający zaakceptować świat z etycznego punktu widze-
nia. W pierwszym przypadku kategoria losowości po prostu lepiej od
innych wyjaśnia niedoskonałości i niekonsekwencje ewolucyjnych pro-
cesów, pozwala np. zrozumieć, skąd biorą się „ślepe uliczki ewolucji”,
„dryfy genetyczne”, nieudane mutacje i inne temu podobne zjawiska,
trudne do uzasadnienia, jeśli przyjmiemy w genetyce radykalnie deter-
ministyczny model przemian. Podobną rolę kategoria ta odgrywa w fi-
zyce kwantowej. Losowość staje się także niezbędna w opisie prawideł
rządzących ewolucją społeczeństw, nie poddającą się także ujęciom de-
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terministycznym, nie jest bowiem tak, że ludzkie zbiorowiska w takich
samych warunkach muszą rozwijać się w sposób identyczny, co nie
znaczy oczywiście, że rozwojem tym nie rządzą żadne prawa. Mają
one jednak charakter statystyczny, tak samo jak statystyka decyduje
o naukowych odkryciach i związanej z nimi ewolucji technologicz-
nej, a nawet — o przemianach społecznej świadomości, akceptowanej
w obrębie danej grupy aksjologii, wierzeniach religijnych itd.

Afirmacja losowości jako niezbywalnego parametru wszelkich
przemian ma jednak, jak się rzekło, jeszcze drugi, nie mniej
istotny aspekt. „Filozofia przypadku” powstawała w bardzo istotnym
kontekście ideologicznym, w kontekście mianowicie wszechwładzy
marksizmu-leninizmu. Sam marksizm nie był, rzecz jasna, oparty na
determinizmie w jego najmocniejszej, „demokrytejskiej” niejako wer-
sji. Niemniej jednak szczycił się rzekomą umiejętnością przewidy-
wania kierunku historycznych przemian, a w wydaniu bardziej po-
pularnym, na użytek sekretarzy powiatowych organizacji partyjnych,
zmierzał ku swoistej wszechwiednej kompetencji, która na co dzień
służyła dławieniu wszelkiej krytyki czy nawet wątpienia w to, co jako
plan — czyli „projekt przyszłości” — zadekretowano z góry. Lema
filozofia przypadku miała więc ukryte ostrze polityczne, nie rezygnu-
jąc z „naukowego światopoglądu”, drwiła bowiem z wszelkich prób
decydowania ex cathedra o tym, jak ma wyglądać przyszłość świata
i człowieka.

Drugim zwierzchnim kontekstem ideologicznym była dla Lema ka-
tolicka filozofia i religia, zakładająca, iż wszelkie zjawiska i procesy
zachodzące w świecie są w tej mierze konieczne, w jakiej wypełniają
boski plan i wolę. Na taką z kolei koncepcję Lem nie wyrażał zgody,
musiałby bowiem przyznać, że to wszystko, co jest w świecie nace-
chowane złem, okrucieństwem, głupotą czy podłością, mieści się —
na równi z dobrem — w boskich planach, że, jednym słowem, opa-
trzono je jakimś metafizycznym nihil obstat. To z kolei obrażałoby
Lema poczucie sprawiedliwości i etycznej miary. Na świat, w którym
zło i potworność zyskało akceptację ze strony Najwyższego Dobra,
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stając się przeto niezbywalnym elementem Bytu, Lem po prostu nie
wyraża zgody.

Filozofia przypadku rodzi się zatem w specyficznej szczelinie po-
między myśleniem naukowym i wrażliwością etyczną. Przypadek to
w tym samym momencie: generator zmian, ukryty motor ciągłego
rozwoju — i mroczny gąszcz, w którym zrodzić się może Zło, Zło
nieintencjonalne, niszczące i zabijające niejako bez niczyjej zwierzch-
niej woli, mimochodem, rykoszetem. W prozie Lema nie ma z reguły
żadnych kosmicznych monstrów, żadnych „imperiów zła” (jedyne zja-
wiają się w jego debiutanckich powieściach, ale Człowiek z Marsa zbyt
wyraźnie odbija w sobie powojenne przerażenie całkowicie ziemskim
totalitaryzmem, Astronauci zaś idą w tym względzie za schematami
stalinowskiej propagandy).

W dalszych opowieściach Lema zło, zniszczenie, śmierć objawiają
się najpierw w masce celowego, zbrodniczego działania, by następnie
odkryć przed odbiorcą swój charakter prawdziwy — ślepego trafu, lo-
sowej fluktuacji, nawarstwienia zbiegów okoliczności. Tak jest w Nie-
zwyciężonym, tak (zapewne) w Śledztwie, tak w Katarze czy w Pokoju
na ziemi. W Głosie Pana bohater, prof. Hogarth, swoją fascynację sta-
tystyką matematyczną tłumaczy właśnie moralnym protestem przeciw
ułomności świata — gdyby miał on być zdeterminowany przez Wyż-
szą Intencję. W Dziennikach gwiazdowych, Edenie, Powrocie z gwiazd,
Cyberiadzie, Wizji lokalnej, Fiasku — groteskowe niekiedy konwul-
sje, w jakie wpada ta lub inna cywilizacja, tłumaczy się sine ira —
jako efekt nakładania się na siebie różnych procesów, nad których ze-
strojeniem nikt nie umie w pełni zapanować. „Imperium zła” pojawi
się w Bajkach robotów, ale jako mit — i to o nas samych, ludziach,
groźnym ponoć dla robotów „plemieniu lepniaczym”.

Wszystko wskazuje na to, że jeśli nawet we wczesnych książkach
Lem przyszłości rodzaju ludzkiego nie widział w szczególnie korzyst-
nym świetle, to przecie nie miał ludzi za niepoprawnych grzeszników,
wierzył w ich różnorodność, w gwarantowany mechanizmami losowo-
ści rozrzut, zapewniający, iż w tej samej populacji znajdzie się tyleż
samo geniuszów, co patologicznych głupców lub zbrodniarzy, tyluż
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sadystów, co altruistów, tyluż krzewicieli miłości bliźniego, ilu „wro-
gów publicznych”, rozsadzających społeczny ład, itd. Podobny rozrzut
miał też chyba — zdaniem Lema — rządzić ewolucją społeczeństw,
które osiągały, lub nie, stan równowagi, dobrze lub źle rozwijały się
pod względem ekonomicznym lub technologicznym, osiągały spekta-
kularne sukcesy lub grzęzły w stagnacji. Literackie modele społecz-
nego rozwoju mówią nam z reguły u Lema tyle, że nie ma skutecznych
przepisów na powszechny błogostan lub katastrofę, a wielkie grupy
ludzkie są organizmami zbyt skomplikowanymi, aby o ich przyszłości
dało się rozstrzygać z pomocą prostych recept i prostych interwen-
cji. O ile jednak poszczególne jednostki i społeczeństwa rozwijać się
mogą rozmaicie, o tyle ludzkość cała pod względem technologii stale
awansuje. Raz dokonanych odkryć — powiada Lem — „zakryć” na
powrót nie można, ewolucja poznania dokonuje się tedy niezależnie
od działań jednostek, lub raczej: te działania wpływać na nią mogą
jedynie w ograniczonej mierze.

Summa technologiae wraz z Filozofią przypadku tworzą więc ra-
zem zrąb Lemowej teorii rozwoju Rozumu. Jego przyszłym dziejom
Lem zdaje się tam przyglądać z wyraźnego dystansu, choć nie bez
nadziei. W latach sześćdziesiątych odkrycia nauki i techniki mogły
się jeszcze wydawać domeną odrębnego państwa uczonych, rządzą-
cego się innym, surowszym systemem moralnych reguł postępowania,
sami zaś uczeni przynależeli jeszcze do świata, w którym dla nauko-
wej prawdy można było wiele zaryzykować — nawet wolność lub
życie. Ten poniekąd heroiczny wizerunek badacza brał się zapewne
u Lema z kontaktów z uczonymi sowieckimi — pamiętającymi świet-
nie ideologiczne naciski czasów stalinizmu i cenę, jaką często trzeba
było płacić za wierność samemu sobie i naukowej etyce. Wizja tech-
nologicznego rozwoju przyszłości wygląda więc w eseistyce Lema
z lat sześćdziesiątych tak, że wprawdzie próżno przewidywać dokład-
nie konkretne odkrycia i kierunek przemian — one bowiem właśnie
podlegają władzy przypadku — ale przynajmniej można sądzić, że
owe odkrycia potoczą się w kierunku wyznaczonym ogólnie przez
racjonalność badawczych wysiłków — i że będą udziałem jednostek
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w miarę odpowiedzialnych, tworzących międzynarodowy „zakon” lu-
dzi nauki. Lem przewidywał wówczas śmiało, że człowiek, wspierając
się w swoich poszukiwaniach maszynami myślącymi, zainicjuje ewo-
lucję sztucznego Rozumu, który prędzej czy później usamodzielni się,
wyprzedzając ludzki i dążąc dalej ku krańcom wszechświata i pozna-
nia. To bezlitosne zdystansowanie ludzkich władz poznawczych przez
maszyny jawi się u Lema koniecznością wynikającą po prostu z lo-
giki rozwoju — zapewne przykrą czy nawet niszczącą dla człowieka,
ale nieuniknioną — tak jak i to, że wprędce sieci kumulujące wiedzę
elektromózgów wyprą myślące w izolacji mózgi ludzkich jednostek.

Świat zaprojektowany w Summie technologiae odpływa dziś od
nas; możemy oglądać go już tylko z dystansu. I jeśli nawet Lem pod-
kreśla obecnie, że jego nowe eseje z Summy się urodziły, to przecież
rzeczywistość, którą ukazują, niewiele ma wspólnego z tą, która sta-
nowiła tło dla tamtej książki. Czynnikami zmieniającymi zasadniczo
wizję ludzkiego świata są zapewne hedonizm i komercjalizm. Czyżby
nie istniały wcześniej? Ależ tak! Ich działanie miało jednak ograni-
czony zakres, było zaledwie chorobą, w jaką popadać mogła ludzkość,
nie zaś głównym motywem jej rozwoju. Kolejnym problemem, jaki się
na horyzoncie Lemowego myślenia pojawił, była, jak sądzę, dość za-
sadnicza zmiana rokowań dotyczących ewolucji Rozumu.

Zacznijmy od tej ostatniej sprawy, rozważania nad nią wypełniają
bowiem pierwszą z trzech książek stanowiących potomstwo Summy
technologiae : Tajemnicę chińskiego pokoju. Jednym z jej leitmotivów
jest kwestia porównania maszynowego i ludzkiego rozumu, a wnio-
skiem stąd płynącym — że owe rozumy nie pozostają wobec siebie
w takiej, jak się zdawało wcześniej cybernetykom, relacji. Tezą wcze-
śniejszych esejów Lema było — że po pierwsze: materia, z której
zbudowane są ludzkie mózgi, jest z natury mniej doskonała od metali
i kryształów, będących substratem myślenia maszynowego. Bardziej
dogłębne studia nad właściwościami wodnych roztworów czy zawiesin
— a w takim właśnie środowisku działają mózgi istot biologicznych
— odkryły, że ich właściwości pozwalają na niezwykle efektywne
przetwarzanie informacji, a zatem — że wyższość „substancjalna”
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dzisiejszych komputerów jest raczej mitem niż faktem. Druga teza,
która musiała doczekać się co najmniej modyfikacji, to mniemanie, iż
myśl maszynowa w drodze do doskonałości nie tylko przekroczy myśl
ludzką, ale też ją wchłonie — jako wcześniejszy, mniej perfekcyjny
etap na drodze rozwoju uniwersalnego Rozumu. Z takim zjawiskiem
mamy do czynienia w Golemie XIV, którego tytułowy bohater — hi-
perkomputer przyszłości — może z łatwością dogadać się z ludźmi
i zrozumieć ich, choć sam oczywiście dysponuje nieskończenie więk-
szą umysłową potencją. Dzisiaj Lem zdaje się sądzić inaczej: myślenie
ludzkie i myślenie maszynowe idą po prostu w odmiennych kierun-
kach, są niekompatybilne, a dążenie do ich uzgodnienia jest chyba —
jako zadanie dla konstruktora — trudem nie tylko niezmierzonym, ale
też jałowym i zbędnym. Marzenie o jednym, obejmującym wszystko
Rozumie staje się tym samym utopią: w przyszłości będziemy mieli
raczej do czynienia z całym pękiem wyspecjalizowanych rozumów,
rozwijających się w różnych kierunkach.

Filozoficzne konsekwencje tego rodzaju zmiany nastawienia są
olbrzymie: zaciera się wizja uniwersalnego Rozumu-opiekuna czy
Rozumu-absolutu, przenikającego i podporządkowującego sobie ga-
laktyki — wizja tak żywa jeszcze w epoce, gdy powstawał Golem
XIV. Moglibyśmy ją od początku zlekceważyć, uznać za nienaukową,
przynależną raczej do porządku literatury niż myślenia „na serio”,
a przecież stanowiła ona niezwykle ważny element systemu, w jakim
poruszała się Lema myśl o przyszłości, była jej — namiastkowym
— zakotwiczeniem w transcendencji, bowiem to Rozum właśnie miał
być jedynym czynnikiem zdolnym przebić — kiedyś, w niewyobrażal-
nie odległej przyszłości — ścianę ontologicznego „bąbla”, w którym
zamknięty jest nasz wszechświat, i „wynurzyć głowę na zewnątrz”.

Innymi słowy: w świecie zachodzących nieco bezładnie, podda-
nych losowości przemian genetycznych i równie przypadkowo realizo-
wanych naukowych odkryć istnieć miała zwierzchnia prawidłowość de-
cydująca o stałym doskonaleniu się wykołysanego w kolebce wszech-
świata Rozumu. Rozum ów miał sobie szukać wciąż doskonalszego
substratu: rozwijał się w mózgach zwierząt, potem ludzi, wreszcie
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myślących maszyn, ale jego droga pozostawała wciąż konsekwentna:
od form prostszych ku bardziej złożonym, od sterowania mikrosko-
pijnym żyjątkiem lub zgoła komórką — do zawiadywania mechaniką
kosmosu. Dziś w Lema obrazie świata bierze górę myślenie na krótszy
dystans, przewidywanie obejmujące najbliższe dziesięciolecia i obar-
czone pesymizmem. Skąd te zmiany?

Mam wrażenie, że biorą się one z kilku źródeł. Po pierwsze, Lem
zdaje się dziś bardziej niż wprzódy podziwiać doskonałość ewolucji
biologicznej i proponowanych przez nią rozwiązań. To, co dawniej
zdawało się łatwiejsze do naśladowania przez technikę, dziś okazuje
się zawrotnie skomplikowane i niemal niemożliwe do zaimitowania
w innym tworzywie. Oczywiście pod próg tej niemożliwości pod-
prowadza nas dziś inżynieria genetyczna, ale właśnie ona należy do
specjalności tyleż obiecujących, co niebezpiecznych, wiedzie bowiem
do eksperymentów na istotach żywych, do zaprzeczenia obowiązują-
cym dotychczas zasadom etycznym i do naruszenia kulturowych tabu.
W ten sposób genetyka staje się czymś w rodzaju skrótu, pozwala-
jącego opanować błyskawicznie techniki leżące dotąd w gestii natury
i ingerować w takie dziedziny czy procesy, z którymi nasza aksjolo-
gia nie umie sobie jeszcze dobrze radzić. Stąd wrażenie, że przypadł
nam w udziale los uczniów czarnoksiężnika, nie umiejących w całej
pełni zdać sobie sprawy z konsekwencji, jakie niosą z sobą nabywane
umiejętności. Dochodzi tym samym do jaskrawej nieprzystawalności
wiedzy technologicznej i władzy sądzenia.

Drugi z motywów pesymizmu to problemy zrodzone przez rozwój
nowoczesnych systemów przesyłania informacji, a szczególnie inter-
netu. Ta z kolei sprawa stanowi centralne zagadnienie Bomby me-
gabitowej. Błyskawiczny rozrost informatycznej sieci nie wiąże się,
niestety, z kumulacją poznawczych możliwości. Jest nawet czasami
przeciwnie. Gigantyczne możliwości internetu służą, podług Lema,
bodaj przede wszystkim do produkowania nieobjętej masy informa-
tycznego śmiecia, w której ginie informacja wartościowa; żadna, naj-
bardziej nawet wyrafinowana technicznie wyszukiwarka nie potrafi bo-
wiem odróżnić informacji odkrywczej od banalnej, artykułów głupich
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od mądrych i nowatorskich, tekstów produkowanych przez maniaków
od tego, co wychodzi spod pióra zapoznanych geniuszów. Internet ma
przy tym charakter żarłocznego molocha, który szperających w nim
użytkowników łatwo uzależnia. W ten sposób powstanie sieci — za-
miast prowadzić do spotęgowania rozumu — wzmogło jedynie tech-
niczne możliwości przesyłania informacji, nie wpływając na jej jakość.
Internet stał się lustrem, w którym mrowiskowe, chaotyczne, wstrzą-
sane zbiorowymi psychozami społeczeństwa współczesne ujrzeć mogą
siebie. Mało tego: jest internet również miejscem, w którym szczegól-
nie mocno dają znać o sobie najgorsze ludzkie cechy — fascynacja
pieniądzem, seksem, przemocą, skłonność do bezinteresownego szko-
dzenia innym — najlepiej widoczna w dziejach komputerowych wiru-
sów. Temu rozpętaniu najdzikszych instynktów sprzyja anonimowość,
na jaką może liczyć uczestnik internetowej komunikacji — w ten spo-
sób obnaża się w sieci niejako alter ego cywilizacji, jej nieoficjalna,
nie pokazywana otwarcie strona.

Kolejne książki eseistyczne Lema publikowane ostatnio poświę-
cone są w zasadzie podobnym problemom, zmienia się tylko ich te-
matyczna dominanta. Ostatnia z tej serii książka, Okamgnienie, ma,
jak sądzę, za swój temat naczelny krytykę komercjalizacji poznania.
A zatem nie ma już w Okamgnieniu mowy o zakonie ludzi nauki,
skłonnych poświęcać dla prawdy majątek, zdrowie czy nawet życie.
Dzisiejsza nauka działa pośrodku postmodernistycznego bazaru, na
którym nowe odkrycia sprzedaje się na pniu i ciągnie z nich — jeśli
to możliwe — natychmiastowe korzyści. Nauka w ten sposób sprzęga
się coraz silniej z systemem promocji, z reklamą, ze światem mediów.
Tym to niebezpieczniejsze, że w międzyczasie udało się uczonym opa-
nować techniki pozwalające ingerować w sferę decydującą o gatunko-
wej istocie człowieka. Można się oczywiście spierać, czy lęki z tym
związane nie są przesadne i porównywać je z nastrojami początku
dwudziestego wieku, kiedy pierwociny transplantologii wzbudziły po-
dobne niepokoje. Wydaje się jednak, że inżynieria genetyczna umie
dziś sprawić rzeczy, o których transplantolodzy mogli tylko marzyć,
a zatem — że nauka poczęła działać w sferze, gdzie istotnie dojrzały
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namysł musi zastąpić pogoń za sensacją. Moim celem nie jest jednak
dyskusja nad granicami ingerencji w genotyp człowieka, ale próba
określenia stanowiska Lema.

Autora Okamgnienia trudno posądzić o antynaukowe fobie i uprze-
dzenia. Przeciwnie: Lem śmielej niż inni wychodzi naprzeciw re-
wolucjom technologicznym zmieniającym ludzkie życie, organizmy,
wierzenia czy poglądy na świat. Jego irytację budzą raczej nieodpo-
wiedzialne deklaracje, obliczone na sensację projekty (jak np. prze-
szczepianie ludzkich głów), medialny zgiełk towarzyszący najpoważ-
niejszym, wymagającym niezwykłej rozwagi przedsięwzięciom. Jeśli
dobrze rozumiem, ta wzmagająca się irytacja wynika ze świadomo-
ści, iż nauka grzęźnie coraz głębiej w chaotycznym świecie kultury
postmodernistycznej, w którym trudno wytyczyć ludzkości jakieś ge-
neralne cele działania i powszechnie obowiązujące hierarchie wartości.
Lem wydaje się człowiekiem silnie związanym z ideałami modernizmu
— z jego wiarą w zwierzchnią rolę Rozumu, w naukowy i technolo-
giczny postęp jako motor dziejów. W swych modelach rozwoju kultury
Lem brał, rzecz jasna, pod uwagę, przypadkowość jako istotny czynnik
zmian, nigdy jednak nie przyznawał jej roli naczelnej. W kształtowa-
niu przyszłości brał u niego udział Rozum — jako generator nowych
odkryć, grupujących się wokół pewnej osi, wyznaczającej ogólny kie-
runek technologicznej ewolucji — a przy tym wsparte często o irracjo-
nalne przesłanki, ale kulturowo istotne przywiązanie ludzi do zespołu
konstytutywnych wartości, tworzących „aksjologiczny kręgosłup” każ-
dej cywilizacji. Te sprzężone z sobą czynniki współtworzyły ewolucję
w jej długookresowych przebiegach. Tak mniej więcej wyglądał jej
model w eseistyce Lema z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.

W latach osiemdziesiątych, wraz z pojawieniem się na półkach
księgarskich Wizji lokalnej, wśród czynników powodujących kultu-
rową zmianę pojawia się na większą skalę motyw hedonizmu: cy-
wilizacja może albo ograniczać swobodę jednostek i wdrażać je do
służby ideologii, albo obdarzać je maksymalną wolnością bez okre-
ślania nadrzędnych celów istnienia i działania — i wówczas jednostki,
może by zagłuszyć metafizyczną czczość, obracają całą swą aktyw-
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ność na zapewnienie sobie rozlicznych przyjemności. W Wizji lokal-
nej borykająca się z takimi problemami cywilizacja Luzanii konstruuje
coś w rodzaju „rozumnego środowiska”, które zapobiega przynajmniej
temu, by jej obywatele — w pogoni za rozkoszą — nie zrobili sobie
wzajem krzywdy. Projekt „etykosfery” stworzony został przez Lema
z pełną powagą, ale raczej jako plaster na wiecznie krwawiącą ranę
niż jako panaceum na społeczne choroby. W Okamgnieniu autor pre-
zentuje taką wersję cywilizacji współczesnej, która odpowiada pod
pewnymi względami wczesnym stadiom modelowej cywilizacji luzań-
skiej. Ludzkość oglądana w Okamgnieniu nie dysponuje jeszcze tech-
nicznymi możliwościami, które wpędziły Luzan w kryzys, odbierając
im — wskutek łatwości zaspokojenia każdej zachcianki — sens eg-
zystencji. Kłopoty tego społeczeństwa dopiero się zaczynają, a wyni-
kają stąd, że motywacje, jakie pchają ludzi do działań, coraz częściej
są przyziemnie egoistyczne lub hedonistyczne. To po prostu pogoń
za pieniądzem, prymitywną rozrywką lub zaspokojeniem erotycznego
popędu. Temu służą najbardziej wyrafinowane techniki i urządzenia
będące ostatnim krzykiem naukowej mody.

Spróbujmy dociec, jakie są konsekwencje tego stanu rzeczy. Otóż
odkrycia nauki i technologii we wcześniejszej epoce w dużo więk-
szym stopniu zależały od ogólnych tendencji, jakim podlega poznanie.
O rozdziale środków na badania decydowały gremia uniwersyteckie
lub przynajmniej ośrodki władzy politycznej. Lem w ostatnich swych
książkach ukazuje nam proces przemieszczania się decyzyjnego cen-
trum w kierunku wielkiego biznesu, zainteresowanego szybkim zwro-
tem zaangażowanych w badania pieniędzy i hałaśliwą reklamą ota-
czającą wspierane przez siebie naukowe i technologiczne osiągnięcia.
Sukcesy uczonych otacza więc atmosfera medialnej sensacji, a jed-
nocześnie niekoniecznie merytoryczne względy decydują o rozdziale
środków na prace badawcze. Lem trafnie przewidywał w Summie tech-
nologiae, że najbardziej spektakularne sukcesy nauka osiągnie w naj-
bliższych dekadach w dziedzinie inżynierii genetycznej i informatyki,
nie przewidział natomiast, że główny prąd informatycznej rewolucji
nie popłynie w kierunku budowy piramidy coraz potężniejszych ma-
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szynowych rozumów, ale raczej — w stronę swoistej demokratyzacji,
polegającej na tym, że setki milionów ludzi zyskają możność uczest-
niczenia w procesie wymiany całkiem nieważnych myśli. Rezultatem
tego procesu jest wzmagający się chaos i zgiełk, spłaszczenie hierar-
chii intelektów, coraz większa przypadkowość rządząca pojawianiem
się nowych pomysłów, a przy tym rozmycie etycznych reguł decydują-
cych o tym, co w nauce jest godziwe, a co naganne. Losowość, która
wcześniej opatrywana była przez Lema znakiem dodatnim — jako ge-
nerator zmian i różnorodności, motor ewolucji i zarazem ekskuza dla
potworności tego świata — teraz przekształca się w czynnik sprawczy
chaotycznego nadmiaru bezkierunkowych zdarzeń, z którego nieled-
wie wszystko może się urodzić. Lem nie zaprzecza nigdzie wielkości
osiągnięć współczesnej nauki — przeciwnie, z fascynacją śledzi prze-
łamywanie kolejnych barier na drodze do stwarzania sztucznego życia,
do produkcji wymiennych organów ludzkiego ciała, do skonstruowa-
nia komputerów nie mniej technologicznie doskonałych od ludzkich
mózgów. Jeśli coś go w tym razi, to brak zmysłu Całości. Uczeni roz-
wiązują poszczególne problemy badawcze, nie dbając w zasadzie o to,
co ich prace w istocie znaczą dla kultury ludzkiej, ujmowanej z jakie-
goś bardziej ogólnego punktu widzenia. „Generator zmian” potężnieje
i zasypuje nas co dzień setkami nowych idei i nowych technologii —
zarazem coraz słabiej funkcjonuje „aksjologiczna kotwica”, broniąca
gmachu kultury przed rozsypaniem się wskutek zbyt radykalnych mo-
dyfikacji zarówno technologicznego potencjału, jak i porządku warto-
ści. Rozum z kolei — miast tworzyć przed gatunkiem ludzkim dalekie
perspektywy i wytyczać przed nim cele na kosmiczną miarę, zaprzę-
gnięty został do pracy nad dogadzaniem ciału, nad coraz sprawniej-
szym drażnieniem ośrodków rozkoszy.

Czymże więc są kasandryczne poniekąd diagnozy współczesno-
ści, jakie płyną ostatnio z ust Lema? Nie brak krytyków, którzy biorą
je za starcze zrzędzenie. Myślę inaczej. W istocie Lema wizja histo-
rii, a wraz z nią także: projekt przyszłości, jaki znamy z wcześniej-
szych esejów i utworów literackich, uległy po prostu w ostatnich la-
tach dramatycznej przemianie. Jeszcze wydane w roku 1987 Rozmowy
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ze Stanisławem Beresiem Lem kończy swoistą apoteozą Rozumu —
jako sankcji dla etyki, a przez to: jako czynnika zastępującego Boga
i transcendencję. Dziś wiara w bezwarunkowo pozytywną rolę Ro-
zumu i wiązane z tym nadzieje uległy, zdaje się, u Lema nadwątleniu,
co oznacza tyle, co zasadniczy kryzys światopoglądowy. Podobnie —
jak się rzekło — ma się sprawa z kategorią losowości. Jej wpływ na
kształt zdarzeń traktował Lem uprzednio z mieszaniną powagi i rozba-
wienia — tak jak to było w Głosie Pana w Prof. A. Dońdzie czy w De
Impossibilitate Vitae. De Impossibilitate Prognoscendi z Doskonałej
próżni. Dziś, gdy nieład świata i abdykacja Rozumu z jego regula-
tywnych funkcji stają się coraz bardziej dojmujące, Lem musi — jak
się zdaje — przebudować zasadniczo swój stosunek do ingerującego
w naszą rzeczywistość czynnika chaosu.

Autor Solaris nadawał zawsze swym esejom tytuły znaczące,
świetnie wykoncypowane i zarazem znamienne dla stanu ducha ese-
isty. Wczesne książki — Summa technologiae, Filozofia przypadku —
noszą tedy tytuły w jakimś sensie monumentalne, sugerujące od razu
zamysł uniwersalistyczny, i w samej rzeczy są zbiorem idei regula-
tywnych, porządkujących sprawy świata, człowieka i ewolucji. Także
Fantastyka i futurologia — przy wszystkich bluźnierstwach przeciw
popularnej science fiction — jest w gruncie rzeczy książką-projektem
fantastyki serio, fantastyki biorącej udział w wielkiej przygodzie ludz-
kiego poznania. Stąd bierze się też zasadniczo brzmiący tytuł dzieła.
Następnie przychodzi kolej na tytuły „zrzędliwe”: ironicznie brzmiące
Lube czasy i Dziury w całym to nazwy oddające dobrze aurę felieto-
nów Lema, pełnych krytyki pod adresem współczesnych społeczeństw,
polityków, etc. Sex Wars z kolei skupiają w jednej formule dwa rodzaje
działalności, przy których Rozum zazwyczaj śpi, co nie przeszkadza,
że człowiek oddaje się im ze szczególną namiętnością. I wreszcie ty-
tuły ostatnich książek — wywodzących się tematycznie, jak sam autor
głosi, z Summy technologiae. Tytułowa formuła pierwszej: „tajemnica
chińskiego pokoju”, to termin odwołujący się do rozważań nad na-
turą myślenia, wprowadzający przeto in medias res w nie rozwiązane
problemy Rozumu — ludzkiego i maszynowego — będące jednym
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z głównych tematów książki. Bomba megabitowa z kolei przywołuje
tytułem kwestię lawinowego przyrostu informacji i niezmierzonych
kłopotów z jej opanowaniem. Oba tytuły — w zestawieniu z nie-
wzruszonym dostojeństwem brzmienia Summy technologiae — wno-
szą niepokój, ferment, niepewność w domenę bliską sprawom Rozumu.
I wreszcie Okamgnienie — jedyny z wymienionych tu późnych ese-
jów Lema, który napisany został w jednym rzucie — nie zaś jako seria
zebranych razem mniejszych tekstów. Niezbyt jasny na pierwszy rzut
oka tytuł odnosi się do czasu, jaki w skali historii planety zajmuje
ewolucja człowieka — i wraz z nią historia Rozumu. Dwuznaczny
to tytuł, bo „okamgnienie” to z jednej strony bardzo krótki odcinek
czasu, z drugiej akcja, która — jak mrugnięcie powieki — w jed-
nej chwili zaczyna się i kończy. Jeśli do tego dodamy tytuł rozmów
Lema z Tomaszem Fiałkowskim: Świat na krawędzi — otrzymamy
pełen komplet niepokojów Lema związanych z najnowszymi dziejami
Rozumu. Taki oto wiatyk na drogę i zarazem przestrogę świadomość
modernistyczna daje nadchodzącemu stuleciu.


