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Stanis³aw Lem
Stanisław Lem — jeden z najbardziej znanych i cenionych polskich pi-

sarzy futurologów, przyszedł na świat 12 września 1921 w zamożnej lwow-
skiej rodzinie lekarza laryngologa. Dzieciństwo i młodość beztrosko spędził
we Lwowie, gdzie w 1939 roku ukończył II Państwowe Gimnazjum im. Karo-
la Szajnochy. Wspomnienia z tego okresu zostały później opisane w auto-
biograficznej powieści Lema Wysoki Zamek.

W 1940 roku, zgodnie z rodzinną tradycją (ojciec i stryj byli lekarzami),
rozpoczął studia w Lwowskim Uniwersytecie Medycznym. Niestety, po
wkroczeniu wojsk niemieckich do Lwowa w 1942 roku, był zmuszony prze-
rwać edukację i podjąć pracę jako pomocnik mechanika i spawacz w gara-
żach niemieckiej firmy, zajmującej się odzyskiwaniem surowców. Dopiero
w 1944 roku, po ponownym wkroczeniu armii radzieckiej do Lwowa, poja-
wiła się możliwość kontynuacji studiów. Nie trwało to jednak długo. Już
w 1946 roku w ramach akcji repatriacyjnej wraz z całą rodziną Lem wyjechał
do Krakowa. Tutaj kontynuował studia na Uniwersytecie Jagiellońskim,
gdzie w 1948 roku uzyskał absolutorium.

Początek jego drogi literackiej to rok 1946, kiedy zadebiutował nowelą
Człowiek z Marsa, napisaną jeszcze za czasów okupacji, a drukowaną w od-
cinkach w tygodniku „Nowy Świat Przygód”. Lata 1946-1948 to okres współ-
pracy także z „Tygodnikiem Powszechnym”, gdzie publikował swoje wier-
sze i opowiadania. W roku 1948 zaczął pisać swoją pierwszą powieść —
Szpital Przemienienia.

Debiutem książkowym była wydana w 1951 roku powieść Astronauci,
która otworzyła drogę fantastycznonaukowemu pisarstwu Stanisława Lema.
Ale twórczość Lema to nie tylko proza fantastycznonaukowa. W 1957 po-
wstała jego pierwsza książka filozoficzna — Dialogi, którą, razem z Summą
technologiae wydaną w 1964 roku, uznaje się za najbardziej znane dzieła
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filozoficzno-futurologiczne w Lemowskiej twórczości. Jednakże międzyna-
rodową sławę przyniosło Lemowi dopiero jego dzieło należące do grotesko-
wej odmiany fantastyki naukowej, a mianowicie Cyberiada (1965). Pozycja
Lema jako pisarza światowej sławy została ugruntowana przez Solaris —
powieść, która doczekała się aż dwóch ekranizacji — przez reżysera rosyj-
skiego Andrieja Tarkowskiego (1972) oraz amerykańskiego Stevena Soder-
bergha (2002).

Ostatnią powieścią science fiction Lema było wydane w 1987 roku Fia-
sko, po którego napisaniu autor definitywnie skończył swoją pracę na polu
fantastyki naukowej. Od tej chwili Lem zajmował się głównie publicystyką
i pisaniem felietonów, które później zostały wydane w kilku zbiorach (m.in.
Tajemnica chińskiego pokoju, Bomba megabitowa, Krótkie zwarcia, Rasa
drapieżców). Na stałe współpracował z „Tygodnikiem Powszechnym”,
z „Odrą” oraz z polską edycją „PC Magazine”. Był także cenionym kryty-
kiem literackim i komentatorem rzeczywistości.

Stanisława Lema nie ominął los emigranta. Po wprowadzeniu w 1982 roku
w Polsce stanu wojennego, Lem wyjechał na roczne stypendium do Wis-
senschaftskolleg w Berlinie Zachodnim, a następnie przeniósł się do Wied-
nia, gdzie pozostał aż do 1988 roku.

Wielkość Lema została zauważona i doceniona na wielu polach, o czym
świadczą liczne nagrody i wyróżnienia. Stanisław Lem był członkiem Sto-
warzyszenia Pisarzy Polskich oraz Polskiego Pen Clubu, laureatem wielu
nagród krajowych i zagranicznych (m.in. Nagrody Państwowej I stopnia
w dziedzinie kultury i sztuki, austriackiej nagrody państwowej w dziedzinie
kultury europejskiej, austriackiej nagrody państwowej im. Franza Kafki
w dziedzinie literatury), doktoratów honoris causa (Politechniki Wrocław-
skiej, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Lwowskiego oraz Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego), w 1996 roku został odznaczony orderem Orła Białego,
a rok później otrzymał honorowe obywatelstwo Krakowa.

27 marca 2006 roku w szpitalu klinicznym Collegium Medicum UJ w Kra-
kowie świat stracił jednego z najwybitniejszych ludzi. Stanisław Lem zmarł,
mając 84 lata. Urna z jego prochami została złożona 4 kwietnia 2006 roku na
Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.
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