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periodyzacja twórczości
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1951-1971: okres dojrzały
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juwenilia



Debiut(y): 
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1946, nr 15

satyry
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"Żył raz sobie jeden zbrodzień,

Który lubiał trupa codzień.

Więc wychodził zbrodzień co dnia

A wieczorem — nowa zbrodnia".

"Sąsiadowi na drugim piętrze

Niczym to, co dla nas najświętsze:

Monopol spirytusowy

Przed którym chylą się głowy

Płynie mu rozkosznie życie

Na pędzonej okowicie

Tak gmach swych marzeń utkał

Że gdzie tylko spojrzy – wódka.

Trochę żyta, kocioł, rurka

I już cieknie wódka z kurka".



poezja

„Tygodnik Powszechny” 1948, nr 27, s. 4
„Tygodnik Powszechny” 1948, nr 21, s. 6



opowiadania wojenne

poruszana tematyka:

• obraz wojny i okupacji;

• ukazanie techniki jako siły niezależnej od człowieka;

• obnażenie blasków i nędzy conditionis humanis.



obraz wojny i okupacji

"Ulicą biegną ludzie. Biegną, rzucają się to w tę,
to w tamtą stronę, z zaułków i uliczek sypią się
pojedyncze, coraz bardziej gęstniejące strzały
karabinowe, tu i ówdzie wzlatuje ostry, rozdarty
krzyk, ścięty nagle, jak nożem, tuż przed domem
upada ktoś na czworaki (…). Ulica opustoszała”
(Placówka, „Kuźnica” 1946, nr 6, s. 7).

"Wielki, pomierzwiony, skręcony kłąb ciał ludzkich.

Kobiety, mężczyźni, wszystko nagie, zwalone śmiercią,

piętrzące się tak gęsto, że ani skrawka ziemi nie widać".
(Nowy, "Żołnierz Polski" 1946, z dn. 22-28 marca, nr 11, s. 11).



ukazanie techniki jako siły niezależnej od człowieka
"Widział jeszcze, jak nieco bardziej do przodu zajeżdża wysoki jak

kamienica dziób okrętu, orze w piasku głęboką koleinę, w którą

natychmiast wpływa woda, i otwiera się jak podwójne drzwi. Z czeluści

wyłaziły jeden za drugim shermany, ciężko padały w wodę i zaczynały

się wić jak zielone robaki. Odrzucając w tył całe zwały piasku i mułu,

mieliły chwytnymi gąsienicami żwir i uparcie wydobywały się na suszę".
(D-Day, [w]: tenże, Lata czterdzieste. Dyktanda, Kraków 2005, s. 91 [pierwodruk 1946]).

"KW-1 wygląda z zewnątrz jak brontozaur,

pancerny gad przedpotopowy, który przykląkł,

zginając swe okryte ostrymi łuskami kolana, i

wysunął poziomo pięciometrową szyję.

Malowniczy zielonkawy kolos sunie powoli przez

rżyska". (KW-1, [w]: tenże, Lata czterdzieste. Dyktanda, Kraków

2005, s. 103 [pierwodruk 1946]).



obnażenie blasków i nędzy conditionis humanis

"Staraliśmy się zgromadzić kobiety ciężarne, które były w okolicy Hiroshimy, zwłaszcza te,

które niebawem będą rodzic. (...) Dzieci mogą się urodzić normalnie, ale pod wpływem działania

promieni mogły nastąpić przemiany w rodzaju mutacji — miałoby to niezwykłe znaczenie

naukowe. Ale kobiety (...) zabijają swoje dzieci przy porodzie. Wszystkie. Musieli w tym maczać

palce japońscy lekarze, bo skąd mogła się ciemnota dowiedzieć?". S. Lem, Człowiek z Hiroshimy,

[w]: tenże, Lata czterdzieste. Dyktanda, Kraków 2005, s. 196 [pierwodruk 1946].





fantastyka



maszynopisy



okres dojrzały



utwory

• 1951 Astronauci, Jacht Paradise

• 1955 Obłok Magellana, Czas nieutracony

• 1957 Dzienniki gwiazdowe, Dialogi…

• 1958 Eden

• 1959 Śledztwo

• 1961 Solaris, Powrót z gwiazd, Pamiętnik znaleziony w wannie

• 1964 „Niezwyciężony”, Bajki robotów, Summa technologiae

• 1965 Cyberiada

• 1968 Filozofia przypadku

• 1970 Fantastyka i futurologia

• 1976 Maska



• dominacja prozy fantastycznonaukowej;

• wykorzystywanie konwencji fantastyki naukowej do poszerzania 
granic gatunku;

• coraz silniej zaznaczający się nurt groteskowy prozy;

• łączenie fikcji z refleksją teoretyczną

wyróżniki



Osobliwy łącznik etapu dojrzałego i rozrachunku z fikcją



rozrachunek z fikcją



utwory

• 1971 Kongres futurologiczny, Doskonała próżnia

• 1973 Wielkość urojona

• 1976 Katar

• 1981 GOLEM XIV

• 1982 Wizja lokalna

• 1984 Prowokacja

• 1986 Biblioteka XXI wieku

• 1987 Fiasko



wyróżniki

• dominacja dyskursywnego modelu prozy;

• kończenie przygód bohaterów cykli: Ijona Tichego i Pirxa

• znaczący rozwój refleksji cywilizacyjnej;

• poszukiwania formalne (recenzje nieistniejących książek; fikcyjne 
wykłady akademickie)



publicystyka futurologiczna i porządkowanie dorobku

• 1992 Rozważania sylwiczne „Odra”; Świat według Lema „Tygodnik 
Powszechny”

• 1993 tom Pożytek ze smoka

• 1993-1998 eseje w „PCMagazine”

• 2000 Przekładaniec: scenariusze filmowe, widowiska telewizyjne i 
słuchowiska radiowe z tomów: Dzienniki gwiazdowe (1957), Noc 
księżycowa (1963), Bezsenność (1971), Powtórka (1976); Świat na 
krawędzi

• 2001 Dyktanda

• 2002 Listy albo opór materii



dzieła zebrane –
dzieła wybrane



książka jako przedmiot artystyczny



wyróżniki

• rezygnacja z fikcji na rzecz publicystyki;

• kontynuacja wcześniejszej refleksji cywilizacyjnej;

• porządkowanie dorobku w zwarte tematycznie kręgi

• publikowanie wcześniej nie drukowanych tekstów (Zagadka i Pożytek 
ze smoka w tomie Pożytek ze smoka; Dyktanda…, epistolografia)



ale…



Zawodność klasyfikacji

juwenilia okres dojrzały rozrachunek z fikcją

Kongres futurologiczny
Doskonała próżnia

Wielkość urojona
Katar
GOLEM XIV
Wizja lokalna
Prowokacja
Biblioteka XXI wieku
Fiasko
Pokój na Ziemi

Astronauci
Jacht Paradise
Obłok Magellana
Czas nieutracony

Sezam, Dialogi…
Eden
Śledztwo
Solaris
Powrót z gwiazd
Pamiętnik znaleziony w wannie
„Niezwyciężony”
Bajki robotów
Summa technologiae

Cyberiada
Filozofia przypadku
Fantastyka i futurologia
Maska

Etiologia nowotworów
KW-1
Nowy
Człowiek z Marsa
Placówka
Z cyklu „owady”
D-Day
Obcy
Hauptsturmführer Koesnitz



przykłady
• wątki zagłady pojawiają się nie tylko w opowiadaniach o tematyce wojenno-

okupacyjnej, ale i w Fiasku

• satyry to nie tylko Ballady z Kocyndra (1946), ale i rymy z Dzienników 
gwiazdowych (1957) oraz Wizji lokalnej (1982):

Jakież Natury oskarżenie

Stanowi los nieszczęsnych Ziemian

Zmuszonych mieć w miłosnej cenie

Metabolicznych ujścia przemian.

Litością zdjęty, Kosmos cały

Wyciąga do Was, ludzie, dłonie,

Co macie uczuć ideały

W najpaskudniejszym ciał regionie.

• fragmenty opowiadania Kryształowa kula (1951) znajdują się w  Fiasku (1987)

• fantomatyczny górski krajobraz z Obłoku Magellana (1955) pojawia się w Fiasku 
(1987)

• idea ewolucji technologicznej (nekrosfera) pojawia się w  „Niezwyciężonym” 
(1964), eseju Dwie ewolucje z Summa technologiae (1964) i Pokoju na Ziemi 
(1987)

Cóż to za robot piękny i młody,
I cóż to za robotniczka,
Ona mu z dzbana daje pentody,
On jej - wtyczki z koszyczka 



nurty twórczości

zjawiska pośrednie:
• zbeletryzowana eseistyka (np. Dialogi…, GOLEM XIV)
• eseistyczna proza (np. Głos Pana, Katar)



https://www.miesiecznik.znak.com.pl/o-obliczach-tworczosci-lema/
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Uogólniając:

Tematyka dominująca w twórczości Lema:

• podróże kosmiczne i kontakty z pozaziemskimi formami życia – Eden, 
Niezwyciężony, Solaris, Fiasko;

• cywilizacyjne trendy rozwojowe – Wizja lokalna, Pokój na Ziemi, „apokryfy”;

• specyfika odkrycia naukowego i filozofia nauki – Dzienniki gwiazdowe, Cyberiada, 
Głos Pana;

• rola przypadku w rzeczywistości – Śledztwo, Katar;

• antyutopijne wizje społeczne i krytyka totalitaryzmów – Dzienniki gwiazdowe, 
Eden, Pamiętnik znaleziony w wannie, Powrót z gwiazd, Cyberiada, Kongres 
futurologiczny, Wizja lokalna;

• sztuczna inteligencja – Dzienniki gwiazdowe, Bajki robotów, „Niezwyciężony”, 
Cyberiada, Maska, Golem XIV.



https://www.youtube.com/watch?v=H2FrJV-0FDM
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Trailer: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=zbPInHIe-
h4

Lem post mortem…

https://www.youtube.com/watch?v=zbPInHIe-h4


Maszyna Trurla https://www.youtube.com/watch?v=8J_1ncZcsz0

Trzej elektrycerze https://www.youtube.com/watch?v=IdXMFoahYnc
Golem https://www.youtube.com/watch?v=wl9be4bSZa4

Trzej elektrycerze komiks animowany 
https://www.youtube.com/watch?v=vFVlFSii9pM

Maska https://www.youtube.com/watch?v=LF3gsOl8T-I

Lem na ekranie…

Przekładaniec https://www.youtube.com/watch?v=gMKMAwc2C6o

Śledztwo https://www.youtube.com/watch?v=ykib9FHF1IA

https://www.youtube.com/watch?v=8J_1ncZcsz0
https://www.youtube.com/watch?v=IdXMFoahYnc
https://www.youtube.com/watch?v=wl9be4bSZa4
https://www.youtube.com/watch?v=vFVlFSii9pM
https://www.youtube.com/watch?v=LF3gsOl8T-I
https://www.youtube.com/watch?v=gMKMAwc2C6o
https://www.youtube.com/watch?v=ykib9FHF1IA


https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20190529/starward-
industries-bedzie-tworzyc-gry-na-podstawie-powiesci-stanislawa-lema

… i zbitowany

https://www.google.pl/logos/lem/

https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20190529/starward-industries-bedzie-tworzyc-gry-na-podstawie-powiesci-stanislawa-lema
https://www.google.pl/logos/lem/


Remediacja

„Wielu kategorii i zjawisk, funkcjonujących dotąd w świadomości odbiorców i badaczy

jako odrębne, w dzisiejszym technokulturowym świecie wyodrębnić się już nie da. Splotły

się one bowiem ze sobą nie na poziomie dyskursu, a nawet nie na poziomie ich percepcji,

lecz na poziomie ontologii, czyli tego, jak istnieją, jaka jest ich geneza i status”

(Winiecka Elżbieta, Poszerzanie pola literackiego. Studia o literackości w internecie, Kraków 2020, s. 334).

Istota zjawiska:

Założenie:
„Każdy tekst może stopniowo wchodzić w kontakt z dowolnym systemem” 

(R. Barthes, S/Z, przeł. M. P. Markowski, M. Gołębiewska, Warszawa 1999, s. 254)



https://www.google.pl/logos/lem/
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Artystyczne konsekwencje:



literatura

komiks

gra


