
Броят се издава с любезната подкрепа  
на Полския институт в София

Всички снимки и рисунки са от Архива на Лем и 
са предоставени за броя от Томаш Лем, сина на 
писателя. 
Изказваме благодарност на Томаш Лем и Войчех Земек 
(секретар по правата над творчеството на Лем) за 
помощта при работата над броя.

Лем гледа 
от прозореца, 1983 г.

© by Tomasz Lem, 2016

8-14.09.2021
 Год. 30

Брой 30
1,50 лв.3030години

Фантастичният Лем
Авторите в броя:

  Станислав Лем (нови 
преводи на Лина Василева, 
Силвия Борисова,  
Васил Велчев,  
Маргрета Григорова  
и Станка Дойчинова)

 Томаш Лем
 Йежи Яжембски
 Ян Блонски
 Станислав Береш
 Томаш Фиалковски
 Йоланта Тамбор
 Дорота Кожицка
 Мачей Паровски
 Войчех Михера
 Лукаш Оливковски
 Войчех Орлински
 Агнешка Тамбор
  Елжбета Скибинска  

и Яцек Жешотник
 Миколай Глински
 Васил Велчев

Маргрета Григорова

Стогодишнината на Лем се случва тъкмо навреме, за да 
се отвори завесата на все по-масовата фентъзи култура 
и на авансцената отново да излезе той – мъдрият 
фокусник на звездните светове в научната фантастика, 
мислителят, енциклопедистът, фантазьорът и скептикът 
присмехулник. В ранния си текст „Science fiction“ (1959) 
той говори за двете основни течения във фантастиката, 
за техните постижения, регресии, взаимодействия, като 
заключава, че областта на фентъзи за него е „по-малко 
интересна“ от научната фантастика. Много от водещите 
съвременни фантасти (Яцек Дукай например) са „деца“ 
на Лем, а полската фантастика в различните си жанрови 
форми приема образа на завоевател (Дорота Кожицка), ясно 
заявил себе си в световен контекст (особено в похода на 
Анджей Сапковски). Може да се подозира, че в този феномен 
се е вляла творческата енергия на полския фантаст, който 
пръв завоюва световна позиция, както и че полската 
литература е „предразположена“ към фантастичното 
писане.
По думите на Станислав Береш, „още в началото на  
60-те години Лем е признат за най-значим представител 
на полския science fiction, a през 70-те е причислен към 
елита на световната фантастика“, признаването му за 

Завръщане към звездите
образец продължава и много години след като спира да пише 
художествена фантастика (последната му книга „Фиаско“ 
е от 1987 г., след нея продължава да пише литературно-
научна есеистика и публицистика. Самият Лем твърди, 
че е спрял да пише фантастика след обявяването на 
„гласността“ в бившия соцлагер и през същата година, 
1988, се връща в Полша. Другата причина е, че голяма част 
от предсказанията му твърде бързо са започнали да се 
сбъдват). 
През 70-те години се състои и срещата разговор с 
проникновения му познавач и преводач Огнян Сапарев 
(първото интервю за българските читатели), който вижда 
в Лем „галактиката“ на необозримата ерудиция, „най-
големият фантаст на нашето време: автор с изключителни 
способности за експериментално художествено моделиране 
на различни философски, антропологични и социологически 
концепции. Оптимист и скептик“, чието мото би могло да 
бъде неговото афористично изречение „Сред звездите ни 
чака Неизвестното“. 
Прочитът на Лем дарява с възторг от океана научно знание, 
в който се вливат множество науки, захранващи неговия 
феномен, с преклонение пред множеството поставени 
въпроси, пред теоретичния гений, проявен в трактатите 
му. Но книгите му дават и друг дар на читателя – това 

на стр. 2
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Тематичен център на новия 163-и 
брой на списание „Християнство и 
култура“ е проблемът за историята 
и  съвременните проблеми на 
християнските църкви. В рубриката 
„Пътища“ е представена първа част 
от спомените на католическия 
свещеник Купен Михайлов (1920–
1999), озаглавени Препоръката на 
моя епископ, а в „Християнство 
и култура“  – есетата на англо-

френския поет и литературен критик Майкъл Едуардс 
Истинското християнство и Познайте, че Аз съм Бог. 
Рубриката „Дебати“ включва разговор с германската 
бенедиктинка Филипа Рат, посветен на актуалната тема 
за ръкоположението на жени в Католическата църква, 
озаглавен Защото Бог го иска. В същата рубрика е включен 
и разговорът с протойерей Добромир Димитров по темата 
за свещенството и допускането на втори брак, озаглавен Не 
хората съществуват за каноните, а каноните – за човека. 
На съвременни проблеми в Православната църква е посветен 
и текстът на протодякон Андрей Кураев Какво да правим 
със свещеното минало?, откъс от все още непубликуваната 
негова книга, предоставен специално на списанието. 
Актуални теми са разгледани и в рубриката „Хоризонти“ 
– тя включва статиите на Тина Палинская Какво се говори 
за бившия архиепископ Артемий в Беларуската църква 
и на Кристофър Уайт Въпреки позицията на Ватикана 
американските епископи продължават подготовката на 
документа за причастяването на политици. „Съвременно 
богословие“ е представено с текста на архим. Киприан 
Керн Възхождане към Таворската светлина, а рубриката 
„Библеистика“ включва текстовете на Вениамин Пеев Сто 
и петдесет години от първото издание на Цариградската 
(протестантската) Библия и на Рангел Младенов Божият 
гняв: израз на Неговата святост, справедливост и 
дълготърпение  В „Християнство и музика“ е представен 
разговорът под общото заглавие Кой е верният тон, в 
който изпълнителите Васил Петров, Владимир Ампов – 
Графа и Йоана Сашова говорят за своята вяра. Рубриката 
„Християнство и литература“ включва нови текстове на 
Калин Михайлов от поредицата Кратки есета за размисъл и 
молитва. Броят е илюстриран с фотографии на творби от 
изложбата „Късна готика“ в Берлинската картинна галерия, 
открита през 2021 г. и представена от Людмила Димова. 

„Данте Алигиери – 700 години по-
късно“ е темата на новия 07 брой 
на сп. „Култура“. В броя можете 
да прочетете статията на проф. 
Владимир Градев „Божественият 
пламък“, посветена на великия 
флорентинец, есетата на Т. С. 
Елиът и Еудженио Монтале за 
Данте, както и „Писмото до 
флорентинците“ на самия Данте 
Алигиери. В рубриката „Идеи“ ще 

откриете откъс от най-новата книга за философа 
Мишел Онфре за това дали сме пред края на юдео-
християнската цивилизация, както и подборка от 
мнения по новия спор за Холокоста в Германия. И 
още: разговори с режисьорите Робърт Уилсън за 
„жеста на непроизносимото“ и с Джеки Стоев за 
„смеха и достойнството“. В рубриката „Галерия“ е 
публикуван разговор с кураторите Антон Стайков и 
Свобода Цекова за „Изкуството отвъд изолацията“ 
(изложбата, посветена на Борис и Славка Деневи), 
както и текстове за голямата изкуствоведка Дора 
Валие по повод стогодишнината от рождението є. 
И още: разговори с актьора Владимир Карамазов, с 
музикантите Боряна Цинликова и Борис Ковач. А 
също и размисли за съвременното кино след последния 
кинофестивал в Кан и интервю с режисьора Лъчезар 
Аврамов. Разказът в броя е на Здравка Евтимова, а 
фотографиите в него са на Румен Георгиев – Рум. 

По случай стогодишнината от рождението на гениалния 
полски писател фантаст Станислав Лем ИК „Колибри“ 
предлага на почитателите на научната фантастика нов, 
пълен превод на издавания досега цензуриран и съкратен 
вариант на неговия забележителен шедьовър „Соларис“, 
както и първо българско издание на книгата анкета „Свят на 
ръба“, която съдържа разговори на Станислав Лем с Томаш 
Фиалковски. Преводът на двете издания е дело на Лина 
Василева.
„Соларис“ e най-известният роман на един от великите 
световни майстори на научната фантастика Станислав 
Лем, принадлежи към поджанра, изследващ контакта с 
извънземния интелект. Тази преведена на всички езици 

творба предлага оригинална визия за 
непознаваемия чужд разум, като заедно с 
това представя по уникален и вълнуващ 
начин драмата на себепознанието и 
космическите измерения на любовта. Идеята 
за океана-мозък, заемащ повърхността на 

100 години от рождението на Станислав Лем: нови български издания

Станислав Лем

Трурл и Клапауций бяха ученици на великия Кереброн 
Емтадрата, който четирeсет и седем години 
преподаваше Обща теория на драконите във Висшето 
неантично училище. Както е известно, дракони няма. 
Тази примитивна констатация може и да е достатъчна 
за един елементарен мозък, не обаче и за науката, понеже 
Висшето неантично училище изобщо не се занимава с туй, 
което не съществува; баналността на съществуващото 
е достатъчно отдавна доказана, за да си струва да є се 
посвети дори само една дума още. 
Та гениалният Кереброн, атакувал проблема с 
точни методи, установи три вида дракони: нулеви, 
измислени и отрицателни. Както беше казано, всички 
те не съществуват, но всеки вид по съвсем различен 
начин. Измислените и нулевите дракони, наричани от 
специалистите измисляк и нулевак, не съществуват по 
значително по-скучен начин нежели отрицателните. 
Отдавна в драконологията е известен парадоксът, 
че когато два отрицателни бъдат хербаризирани 
(действие, в алгебрата на драконите, отговарящо на 
умножението в обикновената аритметика), в резултат 
се получава недодракон в количество около 0,6. Тук 
светът на специалистите се беше разделил на два 
лагера, единият от които твърдеше, че става дума 
за частта от дракона от главата надолу, другият пък 
настояваше, че от опашката нагоре. Голямата заслуга 
на Трурл и Клапауций се състоеше в доказването, че и 
двата възгледа са погрешни. За първи път в тази област 
те приложиха теорията на вероятностите и така 
създадоха вероятностната драконология, от която 
следва, че драконът е термодинамично невъзможен 
само в статистически смисъл, подобно на елфите, 
джуджетата, гномовете, баячките, домашните духове 
и т.н. Чрез общата формула на неправдоподобността 
двамата теоретици изчислиха коефициентите 
на джуджезация, разелфяване и т.н. От същата 
формула следва, че спонтанната поява на обикновен 
дракон би трябвало да се очаква около шестнайсет 
квинтоквадрилиона хептилион години. Този проблем 
положително щеше да си остане само математически 

куриоз, ако не беше конструкторската жилка на Трурл, 
който реши да изследва въпроса емпирично. И понеже 
идеше реч за явления неправдоподобни, той изнамери 
усилвател на правдоподобността и го изпробва, 
най-напред в мазето у дома си, после на специален, 
спонсориран от Академията, Смокороден полигон, сиреч 
Драконолигон. Неориентираните в общата теория на 
неправдоподобността до днес питат защо всъщност 
Трурл е оправдоподобил дракон, а не елф или джудже, но 
го правят от невежество, защото не знаят, че драконът 
просто е по-правдоподобен от джуджето. Може би Трурл 
възнамеряваше да продължи опитите с усилвателя, но 
още първият опит му докара тежка контузия, защото 
виртуализиращият се дракон го ритна. За щастие, 
присъстващият на пускането в действие Клапауций 
намали вероятността и драконът изчезна. Мнозина учени 
по-късно повториха опитите с драконотрона, но понеже 
не им достигаше рутина и хладнокръвие, значително 
количество драконов тор се оказа на свобода, след като 
доста ги оплеска. Чак тогава се разбра, че противните 
чудовища съществуват съвсем различно от някакви 
там гардероби, скринове или маси; щото драконите се 
характеризират преди всичко с вероятност, общо взето 
доста голяма, след като веднъж са се зародили. Ако се 
организира лов за такъв дракон, че и с хайка, кръгът 
ловци с готови за стрелба пушки се натъкват само на 
изгорена и силно смърдяща земя, понеже драконът, като 
види, че лошо му се пише, от реалното пространство 
преминава и се скрива в конфигурационно такова. Бидейки 
все пак добиче извънмерно тъпо и гадно, той прави това 
инстинктивно, разбира се. Примитивните създания, като 
не могат да разберат какво се случва, често ожесточено 
упорстват да им се покаже това конфигурационно 
пространство, понеже не знаят, че електроните, чието 
съществуване никой здравомислещ все пак не оспорва, 
също се движат само в конфигурационното пространство 
и участта им зависи от вълните вероятност. Впрочем 
такива инати по-лесно ще приемат, че не драконите, ами 
електроните не съществуват, защото електроните, поне 
на дуел, не хвърлят къчове.

Превод от полски: СИЛВИЯ БОрИСОВА

Дракони на вероятностите

Н О В О

планетата Соларис и способен да придава материален облик 
на човешките спомени и мисли, не оставя равнодушни 
нито психолога Крис Келвин и колегите му космонавти от 
космическата станция, описана в романа, нито милионите 
читатели на полския фантаст. Нито известните режисьори 
Андрей Тарковски и Стивън Содърбърг, които екранизират 
произведението съответно през 1972 и 2002 г. 
В книгата „Свят на ръба“ Станислав Лем разговаря с полския 
критик и журналист Томаш Фиалковски на предела на 
миналия век и на прага на новото хилядолетие. „Плаваме по 
течението на голяма река към непознат океан и се намираме 
едва в началото на пътешествието“, казва големият 
полски фантаст и визионер. И разказва за детството 
си, за формирането си като човек и писател. Годините 
на немска и съветска окупация, стръмният път към 
литературата, човешката глупост, религията и науката, 
злото в историята, погрешните пътища на културата – 
по всички тези теми писателят говори откровено, без да 
крие страховете и надеждите си, и предупреждавайки за 
опасностите, които дебнат човечеството. Докъде ще ни 

доведат опитите за „ремонт“ на човека и кръстоската 
между технологиите и биологията, какви са перспективите 
пред науката, идва ли нейният край… В 16 завладяващи 
разговора Станислав Лем, роден преди точно сто години, 
на 12 септември 1921 г. в полския, днес украински град Лвов, 
за пореден път се спира на онова, което го е вълнувало през 
живота му – и е вълнувало неизброимите му почитатели по 
целия наш „свят на ръба“. 
Станислав Лем умира на 27 март 2006, на 84-годишна 
възраст. Злото не е изчезнало оттогава насам, но неговите 
произведения все така се четат като откровение за това, 
което не може да бъде постигнато с обикновения, делничен 
разум.
Двете издания се очакват на българския книжен пазар 
в средата на септември 2021. През 2022 г. „Колибри“ ще 
преиздаде и прочутия цикъл от разкази за пътешествията 
на Ийон Тихи „Звездни дневници“, също в превод на Лина 
Василева.

Издателство „КОЛИБрИ“

Завръщане към...
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е хуморът, блестящо проявен в „Кибериада“, „Звездни 
дневници“, „Спомените на Ийон Тихи“. Като любими 
свои книги критичният към себе си Лем сочи „Кибериада“ 
и „Соларис“ – презентиращи двете основни линии в 
космологичната му проза – сериозната и хумористичната, 
сочейки, че комичната фантастика е по-добре защитена от 
времето (в интервюто със Сапарев). Читателят на Лем 
може да бъде посветен в астронавтиката на професионално 
ниво, да пропътува звездните светове, подложен на 
сериозните и страшни изпитания на космическия необят, 
да търси или проучва контакта с Другите, както това се 
случва в „Приключенията на звездния навигатор Пиркс“, 
„Непобедимият“, „Соларис“, „Гласът на Бога“, да мисли 
за технологиите, роботиката, съдбата на книгите и 
информацията, да преживее апокалиптичното явление 
„папиролиза“ в антиутопичния „Дневник, намерен 
във вана“. Но той може да участва и в поредица от 
невероятно забавни приключения заедно с Ийон Тихи и 
изобретателите Трурл и Клапауций, да забавлява ума си с 
техните машини – например с тази, която прави неща с 
буква „Н“ или тази, според която 2x2 е 7, или с машината 
за щастие „Събищаст“. Лем повежда забавна игра и с 
т.н. „темпористика“, разигравайки модели на „пътуване 
във времето“, „примка на времето“, „затворена времева 
верига“, „дупка във времето“. В „Седмо пътешествие“ от 
„Звездни дневници“ Ийон Тихи бива посетен последователно 

от всяко свое Аз от всеки пореден ден от седмицата, 
при което настъпва пълна суматоха. В „Осемнадесетото 
пътешествие“ обаче става дума за експедиция във времето, 
която представлява „по мащабност най-важното дело“ 
на неговия живот: целта му е да се сътвори Вселената. 
В пародийно алтернативната история на космоса Лем 
играе както с научни понятия и идеи, така и с имената на 
известни личности – философи, писатели, художници (Х. 
Омир, Л. Нардо де Винчи, Х. Бош, ван Айк), като често 
води хумористична игра с абревиатурата (напр. ДУПЕК 
– Дистанционно устройство за предотвратяване на 
евентуални колизии). Брилянтният хумор на Лем в съюз с 
огромната му езикова креативност създава безкрайна серия 
от неологизми с комична функция, едно от най-големите 
предизвикателства за преводачите на Лем. Достатъчно 
е да вземем като примери фантастичните същества, 
назовани, описани и комично фабулирани от Лем в „Да 
спасим Космоса“. Отворено писмо на Ийон Тихи“, някои от 
които Лем рисува и можем да видим на страниците на този 
брой.
Същинският прочит на Лем поставя висока летва: 
предизвиква към вникване в научните знания, към 
запознаване с всички въпроси, които го вълнуват. 
Надяваме се, че този брой ще отправи това 
предизвикателство. ще бъде наистина звезден за 
почитателите на Лем и ще добави към тях нови. Има и 
какво още да се превежда.
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Уважаеми господин Томаш,
Благодарим за цялостната подкрепа на специалното 
издание на „Литературен вестник“, посветено на Станислав 
Лем, за предоставените права над новите преводи, за 
илюстративния материал.
През 2014 г. в България бе публикувана Вашата книга 
„Пререкания на фона на всеобщото привличане“ в превод на 
Лина Василева, която е ценен източник за почитателите 
на творчеството на Вашия баща, представено в различни 
контексти: биографичен, семеен, приятелски, творчески, 
научен. Тази книга е важна и защото Вие показвате 
непознати досега страни не само като син на Лем, но и 
като негов духовен наследник. Приятното чувство за хумор 
предразполага читателя и също припомня общуването с 
текстовете на Лем.
За целите на специалния ни брой, Ви молим за откровен 
отговор на няколко въпроса, които ще дадат възможност 
на нашите читатели да опознаят още по-отблизо 
творчеството на Вашия баща, а също и Вас и Вашето 
творчество:

Във Вашата книга „Пререкания на фона на всемирното 
привличане“ (Awantury na tle powszechnego ciążenia) 
пишете, че сте прочели още като тийнейджър всички 
книги на баща си (макар и да не сте сигурен колко добре 
сте ги разбрали тогава). Как приемате днес идеите 
в творчеството на Вашия баща, от перспективата 
на изминалите години и на технологичното и 
цивилизационно развитие на съвременния свят? Кои от 
тях най-силно са Ви „заразили“ в младостта и кои са 
актуални днес? Кои творчески визии на Вашия баща са 
били най-убедителни за Вас тогава и кои ви убеждават 
най-силно сега? 
Романите на моя баща представят различни визии на 
бъдещето. Може да се гледа на тях като на предупреждения 
към нас, като биологичен вид. Последиците от нашите 
действия могат пряко да засегнат нас (както се случва днес 
с климатичните промени или пандемията), а също бъдещите 
поколения – като последица от прогреса в областта на 
биоинженерството, невротехнологиите и др. 
 
Пишете, че по много семейни и творчески въпроси 
сте почерпили информация от автобиографичния 
роман „Високият замък“ на Станислав Лем, а също от 
публикуваните разговори на своя баща със Станислав 
Береш и Томаш Фиалковски. Те са много, сред тях 
са: „Боли ме само, когато се смея“ (Boli tylko, gdy się 
śmieję), „Тъй рече Лем“ (Tako rzecze Lem), „Лем отблизо: 
Станислав Береш разговаря с Томаш Фиалковски“ (Lem z 
bliska: Stanisław Bereś rozmawia z Tomaszem Fiałkowskim), „На 
дивана седи Лем“ (Na Tapczanie siedzi Lem) и др. Какво Ви 
изненада най-силно в тези разговори, какво ново научихте 
от тях и кое беше най-важно за Вас? 
Високо ценя както „Високият замък“, така и интервютата 
реки, които са неизчерпаем извор на знания за моя баща. Тези 
книги не биха се появили, ако не бяха Станислав Береш и 
Томаш Фиалковски. Същевременно най-силно ме развълнува 
прочитът на новата, още неиздадена биография на баща 
ми, написана от Агнешка Гайевска. Неотдавна получих 
фрагменти от нея, цялата книга предстои да излезе до края 
на годината. Книгата се опитва да пресъздаде съдбата 
на баща ми по време на войната, когато Лвов се намира 

Опасявам се, че още дълго ще продължаваме да четем Лем 
разговор с Томаш Лем

Станислав Лем и синът му Томаш Лем пускат хвърчила, 1973, Клини
© by Tomasz Lem, 2016

под немска окупация. Едва след като ги прочетох, разбрах 
напълно защо военните преживявания бяха премълчавана от 
него тема в интервютата за журналистите и в разговорите 
в най-тесен семеен кръг. 

В спомените Ви има любопитен епизод, в който 
разказвате за старателно написаната си матура за 
„Кибериада“, надзиравана от самия Станислав Лем. 
Стига се до „война“ между Вас и баща Ви – писателя и 
автора на творбата, за която сте решили да пишете. 
Научаваме, че сте работили самостоятелно по темата, 
но по-късно Вашият баща не одобрява разработката 
и написва сам това, което е искал да напишете Вие, и 
така се ражда творба под заглавие „Приказният свят 
на „Кибериада“, запазен в архива. Дискусионен момент в 
интерпретацията е структурализмът на френския учен 
от български произход Цветан Тодоров. Как днес бихте 
оценили тогавашния спор? Ако днес сте в ситуацията на 
матурата, в кои съвети на своя баща бихте се вслушали?  
Когато полагах матурата си във Виена, от една страна 
престанах да бъда дете, от друга – не можех да съм 
равноправен партньор за разговори. Ако можех отново да 
напиша матурата си (нещо, което казано в скоби лъха на 
Гомбрович), вероятно щях да се вслушам в съветите на 
баща ми. Но за да си спестим стреса и неприятностите, 
нямаше да избера като тема никое произведение на баща ми. 
Баща ми често повтаряше, че ако една от неговите книги 
трябва да издържи проверката на времето, би искал това да 
е именно „Кибериада“. Голяма чест, но и наивност от негова 
страна беше да даде любимото си произведение в ръцете на 
един завършващ гимназист. „Кибериада“ със сигурност не 
заслужава такава участ! 
 
Как днес като читател и творец оценявате 
„Кибериада“? 
Това не е само сборник с изобретателни, невероятно 
забавни и проникновени философски притчи. „Кибериада“ е 
предизвикателство от гледна точка на езика: може да се 
каже, че представеният в нея свят е „изваян“ от езика. Това 
е огромно предизвикателство за преводача. И в същото 
време свидетелства за небивалия талант и перфектния език 
на онези, които са успели да постигнат превода. 

По образование сте физик. Както разбираме от 
биографичната книга, Станислав Лем е оказал влияние 
върху избора на висше образование и професия. По 
какъв начин физиката Ви помага по-добре да разберете 
научната и футурологична мисъл на Лем, особено в 
областта на космогоничните концепции и контактите 
с извънземна цивилизация? Коя от старите и сегашните 
космогонични концепции Ви е най-близка?  
Американският философ на науката Томас Кун още през 
шестдесетте отбелязва, че въпросът за вярата в конкретна 
теория следва от актуално обвързващата парадигма. Що 
се отнася до извънземните цивилизации, през последните 
десетилетия по въпроса за контакта наистина нищо не се 
е променило, но влиятелните представители на научния 
свят постигнаха няколко обрата между оптимистичните 
становища (скоро ще осъществим връзка) и песимистичните 
(никой не се обажда, вероятно няма никой?). Остава 
актуален и проблемът за времевия прозорец, за 
разстоянията, измервани в светлинни години, и деликатният 
въпрос за това какво всъщност ще кажем на такава чужда 
цивилизация (с други думи: дали нашият биологичен вид 
наистина не се казва „Гнусотник Беснеещ“ („ohydek szalej“1). 
Съмнявам се, че в областта на космогонията може да 
има ултимативно знание, както и в която и да е друга 
дисциплина. При точните науки отговорът на един въпрос 
обикновено ражда десет нови. В същото време самият 
познавателен процес, своеобразното разследване, при което 
„заподозреният“ е еволюцията, опитите за пресътворяване 
на нашата история като вид, на съдбата на Земята и 
Вселената изглеждат най-голямото постижение на човека, 
нещо възвишено и безкрайно възхитително. 
 
Вие сте не само физик, но и преводач на литература. Това 
Ваш собствен избор ли беше, или по някакъв начин Ви 
повлия литературната дейност на Вашия баща?  
Опосредстваното влияние на баща ми върху моите 
житейски избори беше огромно, но известна роля изигра и 
случаят. В англоезичното средно училище във Виена попаднах 
почти без да знам езика. Същевременно ми беше лесно да се 
конкурирам с връстниците си по точните предмети. Там 
„ме откри“ един невероятен учител по физика и ме зарази 
със своята страст. Преводач също станах благодарение на 
случая: след като завърших, някой ми предложи да преведа 
книга. От любопитство реших да опитам и заниманието ми 
хареса. 
 
Какво послание бихте отправили към българските 
читатели на Станислав Лем?  
Освен литературните и познавателните ценности в 
творбите на моя баща често присъстват елементи на 
мисловни експерименти: предупреждения към нас, към 
човечеството. Тези творби ще бъдат актуални дотогава, 
докато като вид не започнем да постъпваме рационално. С 
една дума: опасявам се, че още дълго ще продължаваме да 
четем Лем. 

Въпросите зададе и преведе от полски: 
МАрГрЕТА ГрИГОрОВА

1 Название на „разумния човек“ от „Осмо пътешествие“ на 
Ийон Тихи в „Звездни дневници“. Бел. прев.

Станислав Береш

Когато си отива велик писател, след известно време 
неизбежно започва процесът на преоценка на неговото 
творчество. Понякога той е болезнен, защото се оказва 
например, че без своя творец той угасва, губи виталност и 
обществено значение; понякога обаче той е оптимистичен, 
защото откриваме, че неговите творби са също толкова 
важни като преди, а дори вълнуват следващите поколения. 
Когато през 2006 г. ни напусна Станислав Лем, бяхме 
сигурни, че си е отишъл най-четеният и познат в световен 
мащаб полски писател на ХХ в. просто защото за това 
свидетелстваха тиражите на неговите книги и броят 
преводи. Този тип феномен – обединяващ интелектуалците 
и обичайните страстни читатели на фабули – няма да се 
появи отново скоро. Всичко това знаехме сякаш per se, 
но отминаващите години ни карат да си зададем въпроса 
как „вечният коректор“1 ще се отнесе към неговото 
творчество; дали то все още се намира в главното течение 
на литературата, дали е изтласкано в страничен завой, 
където го заплашват бурени или увяхване – в маргиналиите 
на важните въпроси на света и литературната история. 
Нещо повече, появява се и въпросът какво влияние са ни 
оказали романите и есетата на Лем, а също така и той 
самият. В крайна сметка има творци, чиято аура не угасва 
дори след смъртта им – достатъчно е да споменем само 
1 Тоест бъдещето – препратка към „Прометидион“ на Циприан 
Норвид (Współczesność minie niestateczna,/ Lecz nie ominie 
przyszłość: KOREKTORKA-WIECZNA!..). Бел. прев.

Лем: метеор или звезда?
Виткаци. Дали такъв е и авторът на „Соларис“? Дали 
през 2021 г. поддържаме мнението, че това е един от най-
големите умове от втората половина на ХХ в.? Едно знаем 
със сигурност – макар и от смъртта му да са минали 15 
години, в този период са продадени почти 1,5 милиона 
екземпляра на неговите книги, което означава, че годишно 
се продават около 100 хиляди от тях. Със сигурност това е 
изключително явление.
Тъй като имах щастието лично да познавам Станислав 
Лем, а и да водя разговори с него, които съставят три 
тома с разговори реки, различаващи се значително помежду 
си по обем: „Разговори със Станислав Лем“ (Rozmowy 
ze Stanisławem Lemem, 1987), „Лем за Лем. Разговори“ 
(Lem über Lem. Gespräche, 19862) и „Тъй рече… Лем“ (Tako 
rzecze... Lem, 2002), мога да потвърдя, че той беше човек с 
изключително въздействие. Въпреки това с нежелание се 
изказваше публично. Всяко едно обръщение към медиите 
трябваше да се изкопчи от него, защото – концентриран 
върху своето творчество и следенето на научния живот 
– смяташе това за загуба на време. Познати са случаите, 
в които е прекъсвал записи, провокирал е скандали, а 
дори е изхвърлил телевизионния екип от жилището 
си. Бях свидетел как изхвърли от дома си австрийски 
филмов екип, от който един – преди да бъде блъснат от 
стълбите – получи и ритник (септември 2001). Лем не 

2 Немското издание на разговорите на Станислав Береш с Лем 
излиза с една година по-рано (1986) от първото полско издание на 
„Разговори със Станислав Лем“ (Rozmowy ze Stanisławem Lemem, 
1987), подложено на цензура, с отстранени глави, засягащи 
военното положение в Полша. Бел. прев.

дължеше своя авторитет на старания за обществения 
си имидж, а на позицията, спечелена със собствените 
си произведения и съдържащите се в тях диагнози за 
съвремието и бъдещето на цивилизацията ни. Неговата 
оригиналност и неповторимост се набиваше на очи, както 
в личното общуване, така и при прочита на текстовете 
му. Най-кратко казано, никога в живота си не съм срещал 
(а мисля, че вече няма и да срещна) толкова необикновен 
ум. Тук мисля и за чертите на характера му (чувството 
за хумор, личният чар, светкавичните и непредвидимите 
реакции), и за интелектуалните му способности, 
превъзхождащи всичко, което някога съм виждал. А като 
редактор на съществувалата в продължение на 15 години 
телевизионна програма, посветена на литературата и 
литературния живот (Telewizyjne Wiadomości Literackie, 
TVP2), съм разговарял с почти всички съвременни полски 
писатели. Живеещите в нашето време поколения няма 
да имат възможността да общуват с толкова жива 
интелигентност, с толкова задълбочен и всеобхватен ум. Не 
само сред писателите. Такива личности се появяват веднъж 
на сто години. Непосредственият контакт с Лем беше 
своеобразен духовен пир, но и рисковано предизвикателство, 
защото неговият неутолим глад за знание, необходимост 
от конфронтация с чуждите възгледи и 
проповедническа страст лесно превръщаха 
обикновения разговор в специализиран 
семинар. Трябва да посоча обаче, че не личната 
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Олга Токарчук, 
„Чувствителният 
разказвач“, прев. 
Крум Крумов,  
изд. ICU, София, 
2021.

Най-новият превод на прозата на 
Токарчук предлага издателство ICU в 
сборника с есета „Чувствителният 
разказвач“. В него са включени 
дванадесет есета, преведени от Крум 
Крумов, както и Нобеловата лекция 
на полската писателка в превод 
на Силвия Борисова. Текстовете в 
„Чувствителният разказвач“ показват 
ерудицията, въображението и стила на 
Токарчук, добре познати на българския 
читател от по-ранните є романи.

Олга Токарчук, 
„Правек и други 
времена“, прев. 
Георги Кръстев, 
изд. ICU, София, 
2021.

След като преиздаде „Карай плуга 
си през костите на мъртвите“ през 
2020 г., издателство ICU предлага на 
българския читател и ново издание на 
известния роман на Нобеловия лауреат 
Олга Токарчук. В „Правек и други 
времена“ основният персонаж е Времето 
– възприемано и като историческата 
действителност в Полша през бурния 
ХХ в., и като митологична (религиозна 
и циклична) структура. В семейната 
хроника, обхващаща три поколения, 
Токарчук създава интригуващ свят-
вселена, съчетаваща постмодерни и 
феминистични черти, както и елементи 
на магическия реализъм.

Болеслав Лешмян, 
„Небесният 
чергар“, прев. 
Войчех Галонзка, 
Петър Първанов, 
УИ „Св. Климент 
Охридски“, София, 
2021.

Благодарение на усилията на полския 
българист и преводач Войчех Галонзка 
на български език излезе стихосбирка на 
един от най-емблематичните поети от 
първата половина на ХХ в. „Небесният 
чергар“ предлага представителна 
подборка на лириката на Болеслав 
Лешмян и очертава основните 
тематични и жанрови доминанти в 
модернистичната му поезия – трудно 
преводима поради езиковите игри и 
словообразувателната си стихия, но 
майсторски пресътворена на български 
от Войчех Галонзка и Петър Първанов.
 

В И Т р И Н А Лем: метеор или звезда?
от стр. 3

атрактивност, телегеничност или 
постоянното присъствие в медиите бяха 
опора за произведенията на Станислав Лем, а 
техният собствен интелектуален формат и 
художествен ранг.
В биографичен (не задължително в 
литературен) смисъл Станислав Лем 
принадлежи към военното поколение. Роден 
е през 1921 г. в асимилирано интелигентско 
еврейско семейство в Лвов. През 1940-41 г.,  
тоест под съветската окупация, следва 
в Лекарския факултет на Медицинския 
институт (по-рано Лвовски медицински 
университет). След немското нашествие в 
Съветския съюз, заплашен от нюрнбергските 
закони, се укрива до 1944 г. под фалшиво име и 
работи в немската фирма „Rohstofferfassung“ 
като автомобилен механик и заварчик, 
сътрудничейки на съпротивителното 
движение (снабдява Армия Крайова с взривни 
вещества и апаратура, демонтирана от 
повредената военна техника). Благодарение 
на интелигентността и находчивостта си 
успява да измъкне родителите си от гетото 
(вж. „Холокост и звезди“ / Zagłada i gwiazdy 
на Агнешка Гайевска). След навлизането 
на Червената армия в Лвов продължава 
прекъснатото си следване, а през 1946 г. се 
премества с близките си в Краков, където 
се установява за постоянно. През 1948 г. 
става абсолвент на Ягелонския университет 
(съзнателно не завършва медицинското си 
образование, за да избегне наборната служба) 
и през следващите две години работи като 
асистент в Научната консерватория под 
ръководството на д-р Мечислав Хойновски, 
като публикува специализирани прегледи на 
пресата на страниците на „Жиче науки“. 
След пет години се жени за Барбара Лешняк, 
лекар радиолог, с която прекарва целия си 
живот.
През 1946 г. дебютира на страниците на 
„Тигодник повшехни“ (като поет) и в „Нови 
швят пшигуд“ (като прозаик). От този 
момент започва бляскавата му писателска 
кариера, като бързо заема важно място в 
родната си литература, а скоро след това 
(между 50-те и 60-те години) печели водеща 
позиция в световната научна фантастика. 
За това допринася, разбира се, неговият 
фантастичен повествователен талант, 
но преди всичко невероятният обхват 
на самообразованието, с който младият 
писател разширява своето познание в 
много научни полета, впечатлявайки с 
широтата на познавателните си хоризонти 
и бързината, с която ги покорява. Още 
през 60-те години става признат в 
университетските и политехническите 
среди познавач на най-важните въпроси в 
сферата на антропологията, астрономията, 
астрофизиката, биологията, биохимията, 
химията, кибернетиката, етнологията, 
философията, физиката, генетиката, 
логиката, математиката, планетологията, 
космологията, психологията, теорията на 
еволюцията, теорията на информацията, 
теорията на литературата и други 
дисциплини. Като един от малкото в 
страната, дори сред научните среди, 
се ориентира отлично в напредъка на 
изследванията в най-важните научни 
области – дори на тези, отхвърляни и 
непризнавани от партийните догматици 
през 50-те години (като генетиката и 
кибернетиката). Благодарение на големите 
тиражи и многобройните преводи в 
държавите с т.нар. „народна демокрация“ 
печели значителна финансова независимост, 
авторитет в елитни научни институции 
(например в центровете за космически 
полети) и слава в Източния блок и неговите 
политически съюзници. Това му позволява 
да придобие немалка за реалиите на 
комунистическа Полша независимост от 
властта. Единственото изключение от 
този принцип е началото на творческия му 
път, тоест на прелома между 40-те и 50-те 
години, когато позволява да бъде повлиян 
от соцреализма („Астронавти“, 1951, 
„Яхтата „Paradise“ / Jacht „Paradise“, 1951, 
„Облакът на Магелан“, 1955), от което обаче 
относително бързо се освобождава. Още в 
годините на сталинизма извършва пионерски, 
унищожителен анализ на тоталитарната 
система в книгата „Диалози“ (Dialogi, 
1954) – с помощта на понятийния апарат, 
почерпан от кибернетиката (по това време 
ненавиждана от партийните идеолози като 

„буржоазна наука“).
В следващите години, възползвайки се 
от облекчаването на политическия 
климат, който му позволява пълен достъп 
до западните научни публикации, Лем 
се концентрира върху концепциите за 
технологическия и обществения развой на 
цивилизацията, а също така проблемите 
на космическото изследване. Избягвайки 
политическите въпроси, разсъждава върху 
теми, важни за всички държави, военни 
блокове, континенти, понякога дори и 
цялото земно кълбо. През 60-те и 70-те 
години се появяват неговите най-значими 
произведения, които му позволяват да 
развие и задълбочи възгледите си, а също 
така му носят световна слава („Соларис“, 
1961, „Summa Technologiae“, 1964, „Гласът 
на Бога“, 1968, „Философия на случая“ / 
Filozofia przypadku, 1968, „Фантастика 
и футурология“, 1970, „Конгрес по 
футурология“, 1973). Впечатляващата 
ерудиция на Лем е причина неговите 
концепции да станат обект на интерес 
от страна както на полските научни 
центрове (пример са дискусията около 
„Summa Technologiae“ в Института по 
философия и социология към ПАН през 1964 
г., панелът около „Философия на случая“ в 
Института за литературни изследвания 
към ПАН през 1970 г.), така и на световни 
институти, фондации и научни конференции, 
където те стават обект на сериозни 
дебати (например първата американско-
съветска конференция, посветена на 
космическите връзки в арменската 
астрономическа обсерватория в Бюракан в 
рамките на международната суперпрограма 
Communication with Extraterrestrial Inteligence 
(CETI 1971), лемологичната работилница 
в рамките на Project Instrat в Свободния 
университет в Западен Берлин през 1983 г.). 
Този тип конфронтации на творчеството 
на Лем (и на самия него) със специалисти 
потвърждават изключителността на 
писателската му позиция в литературата, 
научната основа на неговите художествени 
визии, доказвайки в същото време тяхната 
способност да влияят на науката. Ярък 
аргумент за значението на творчеството 
на Лем в изследователските среди, основно 
сред физици, астрономи и астрофизици, е 
неговото приятелство със създателя на 
съветската космическа програма, проф. 
Сергей Корольов, с астрофизика проф. 
Йосиф Шкловски (Институт за космически 
изследвания в Москва) и двама лауреати 
на Нобеловата награда за физика – проф. 
Пьотър Леонидович Капица и проф. Иля 
Михайлович Франк. Поддържа и постоянен 
приятелски контакт с космонавтите 
Борис Егоров, Константин Феоктистов 
(Восход 1), Владимир Комаров (Восход 1, 
Союз 1).
[…]
Символичното измерение на силната връзка 
на Лем със световната наука е подчертано 
от кръщаването на открития през 1979 
г. планетоид от т.нар. „астероиден пояс“ 
(между Марс и Юпитер) с името 3836 
Лем, а през 2013 г. – с Ийонтихи (343000) 
за открития от Ервин Шваб и Уте 
Цимер отново в астероидния пояс. Друг 
анекдотичен, но показателен пример за 
въздействащата сила на творчеството 
на писателя е параноичната мания на 
световноизвестния американски прозаик 
Филип К. Дик, който смята, че под името 
Лем се крие колектив от експерти и 
писатели, вдъхновени от комунистическата 
партия, чиято цел е властта над 
международното обществено мнение (писал 
е предупредителни доклади до ФБР по 
въпроса).
Двама американски философи – Дъглас 
Хофстатър (автор на известната книга 
„Гьодел, Ешер, Бах – една гирлянда към 
безкрайността“ / Escher, Bach: an Eternal 
Golden Braid, отличена през 1980 г. с 
„Пулицър“) и Даниел Денет – правилно 
оценяват през 1981 г. значението на толкова 
уникалната връзка на литературата с 
науката, която виждаме в книгите на Лем. 
Те представят в антологията “The Mind’s I“  
основните концепции на Лем и заявяват, че 
тяхната литературна форма им придава 
по-голяма убеждаваща сила в сравнение с 
която и да е сериозна научна статия („The 
Times“, 28.03.2006). Формално потвърждение 
на признанието на научния свят за 
идеите на Лем са присъдените му титли 

„доктор хонорис кауза“ – три полски и две 
чуждестранни (от Лвовския университет и 
Университета в Билефелд).
[…]
През втората половина на 70-те и в 
началото на 80-те години икономическата 
ситуация в страната, а заедно с нея и 
политическият климат започват да се 
влошават, което всъщност не намалява 
творческата активност на Лем, но я тласка 
в друга посока и дори го подбужда към 
политическа публицистика на страниците 
на емигрантската (под псевдонима г-н 
Специалист / P. Znawca публикува в 
парижката „Култура“) и независимата преса 
(публикува във форума „Опит и бъдеще“ / 
Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość). 
Тогава започват и записите, които съставят 
неговата изговорена summa: „Тъй рече… 
Лем“. Въвеждането на военното положение 
го изважда от равновесие и го принуждава 
да опита да напусне страната. Това става 
възможно за първи път през 1982 г., когато 
се озовава в Западен Берлин благодарение на 
годишна стипендия на Берлинския институт 
за напреднали изследвания. Скоро след 
завръщането си, тъй като не може да понесе 
атмосферата в страната, се възползва 
от поканата на австрийския съюз на 
писателите и се премества с цялото си 
семейство във Виена, където живее до 
1988 г.
Завръщайки се в Полша, писателят остава 
дистанциран от художествените моди, 
които се множат на вълните на свободата, 
а запазва верността си към своите любими 
идеи и теми. Въпреки това в този момент 
е трудно да не се забележи, че в неговото 
творчество още от края на 70-те години 
се осъществява процес на промяна на 
сюжетната проза в есеистика, която пък 
през 90-те години започва да се превръща във 
фейлетонистика, която става основната 
му форма на изказване в последните години 
от живота му. В този период се появява 
вторият том разговори с писателя „Свят 
на ръба“ (Świat na krawędzi, 2000) на Томаш 
Фиалковски. Лем прекарва този период в 
своя нов дом в Клини край Краков, като 
здравето му се влошава все повече, което 
ограничава неговата възможност за 
литературно творчество, но не отслабва 
неговия темперамент и жажда за знания. 
За съжаление, за това не допринасят 
политическите промени след 1989 г. в Полша, 
които провокират силни емоции у писателя, 
откъсват го от следенето на научната 
сцена и го провокират към серия от огорчени 
и пълни със страст полемични изказвания 
за ситуацията в страната. Периодът на 
политически и икономически преход след 
падането на комунизма е просто избухване 
– рядко проявявано в такава степен по-
рано – на публицистична активност. 
Последните години, а особено месеци, са 
белязани от драматични загуби на съзнание 
и хоспитализиране; смъртта на писателя 
настъпва на 27 март 2006 г.

***
Творчеството на Лем обхваща около  
61 позиции (в това число 33 тома „Събрани 
съчинения“), макар че прецизният списък 
е труден с оглед на повторните издания 
на разказите в различни сборници. Има 

Станислав Лем, „Стар парен робот“
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В И Т р И Н А

рафал Вояшински, 
„Оланда“, прев. 
Лъчезар Селяшки, 
изд. „Ерго“, София, 
2021.

Последната белетристична книга на 
писателя и драматурга Вояшински, 
познат в България като автор на 
„Старата“ (2014, прев. В. Дянова). 
„Оланда“ е заглавие на една от общо 
седемте повествователни творби, 
включени в сборника, и име на главната 
героиня. Сборникът продължава 
основната линия в творчеството на 
Вояшински – да поставя метафизични 
въпроси чрез човешки съдби на хора „от 
периферията“, чиито гласове са израз 
на уникалността на всяко човешко 
съществуване.

роман Ингарден, 
„Естетическото“, 
прев. Правда 
Спасова, изд. 
„Критика и 
хуманизъм“, 
София, 2020.

Книгата включва фундаментални 
теоретични текстове на полския 
философ Роман Ингарден. Издадени с 
логото на „Критика и хуманизъм“ и в 
превод на Правда Спасова, текстовете 
в „Естетическото“ са важно събитие в 
хуманитарната рецепция на европейската 
философска мисъл и разкриват 
теоретичните разсъждения на Ингарден 
по ключови въпроси на съвременната 
култура и изкуство.

Евелина Стойнева, 
Мая Димитрова, 
Юлия Карадачка-
Симеонова (съст.), 
„Полски автори, 
преведени на 
български език. 
Библиографски 
указател 2009-
2020“, Национална 
библиотека „Св. св. 
Кирил и Методий“, 
София, 2020.

След изданието от 2009 г., обхващащо 
българската рецепция на полската 
литература в периода 1864–2008 г., 
Националната библиотека „Св. св. Кирил 
и Методий“ и Полският институт в 
София допълват панорамата на полското 
литературно присъствие в България с 
библиографския справочник, обхващащ 
публикуваните преводни произведения 
от последното десетилетие.  
Библиографският указател предлага 
изчерпателна и изключително ценна 
информация, а също така представлява 
свидетелство за обхвата на българо-
полските културни и литературни връзки.

над 2 хиляди издания на 48 езика (според 
преводача и специалист по Лем Виктор 
Язневич – на 90 езика) и е уникален в 
световен мащаб пример за превръщането 
на литературата в инструмент за анализ 
на най-сериозните проблеми, с които 
човешкият вид се е сблъскал в развитието 
си, а също така успешен експеримент за 
формулирането на цивилизационни диагнози 
на художествен език. Това творчество има 
всички черти на изключителността, няма 
с какво да бъде сравнено и съотнесено не 
само в Полша, но и по света. Лем печели 
позицията на международен експерт по 
въпросите на съвременната цивилизация 
благодарение главно на оригиналността 
на умозаключенията си, а преди всичко 
на точността на своите дългосрочни 
прогнози (например анализът на посоките 
на еволюцията на „изкуствения интелект“; 
идеята за киберпространството 
и виртуалната действителност, 
определянето на основните пътища 
за развитие на генното инженерство 
и биоинформатиката). Ренесансовата 
всестранност, изключителният интелект 
и студената логика позволяват на писателя 
да обхване широките пространства на 
съвременното познание и да се превърне 
в духовен водач или мисловна отправна 
точка за няколко поколения интелектуалци, 
писатели и учени. Неговата изобилстваща 
от идеи и концепции проза, есеистика и 
публицистика от средата на ХХ в.  
представлява предизвикателство и 
вдъхновение за всеки, който задава 
сериозни въпроси за бъдещето на света, 
перспективите за развитие на основните 
научни сфери и на технологиите, шансовете 
за изследване на космоса, начините за 
използване на човешкото познание за 
промяна на земята и самия човешки вид 
(автоеволюция, трансхуманизъм).
Срещата на литературната страст 
и богатството на научните амбиции 
водят Лем до създаването на уникална в 
световен мащаб формула на амбициозна 
научна фантастика. Като представител 
на научната фантастика той упорито 
прекрачва и проблематизира нейните 
жанрови формули, въвеждайки в нея 
сложни литературни техники и издигайки 
нивото на рефлексия на равнището на 
високохудожествената литература. 
Като мейнстрийм писател пък навлиза в 
пространства, приемани за територия на 
популярната литература. В резултат от 
тази „контрабандна“ процедура се появява 
новият и художествено оригинален модел 
на прозата, комбинираща най-високите 
интелектуални стремежи с лудичността 
(гротеската, приключенията, криминалния 
роман, сатирата, сензационното, 
юношеските нишки). Разбира се, за това 
обединение той заплаща с включването на 
произведенията си в гетото на популярната 
литература от страна на част от 
критиката. Привидно свидетелства за 
това наличието на пътешественически 
мотиви, галактическата екзотика, 
сцените с космически пътешествия, 
живото въображение, очарованието от 
техническия свят, настроението на 
тайнственост, напрегнатото действие 
и хуморът. Всичко това гарантира на 
писателя широк читателски отзвук. За 
щастие, неговото изключително познание 
и точността на диагнозите му донася, 
както вече споменахме, и авторитет 
в научните среди. Творческият път на 
Лем представлява завладяваща промяна – 
талантливият повествовател на научната 
фантастика и почитател на космическите 
загадки се преражда в скептичен философ, 
интригуващ със собствената си визия 
за света, наблюдаващ с неспокойствие (а 
понякога и с дълбоко раздразнение) болестите 
на съвременната култура и цивилизация.
Тази значителна за промените на 
хуманистичната мисъл на ХХ в. 
еволюция, простираща се от вярата в 
безконфликтното развитие на човечеството 
и хармоничния образ на вселената (утопия) 
към песимистичното убеждение за 
непредвидимостта на цивилизационните 
процеси и невъзможността да се избегнат 
страшните престъпления в историята 
на човечеството (антиутопия), е 
документирана в най-забележителните книги 
на писателя, бележещи отделните фази 
от неговото творческо развитие. Те обаче 
не се обединяват в проста хронологическа 
последователност на преход от Аркадия 
към Антиаркадия. Още първият роман на 

Лем на съвременна тематика „Болницата 
на преображението“ (Szpital Przemienienia, 
1947) и трилогията „Непропиляното 
време“ (Czas nieutracony от 1955, появила се 
след дописването към „Болница…“ на две 
идеологически „правилни“ продължения) са 
пълни с кошмари от времето на презрението. 
Освен това те носят следи от политическа 
манипулация, целяща да напасне целия цикъл 
към канона на соцреализма. По подобен 
начин в линеарното описание на развитието 
не се побира и „Високият замък“ (1966), 
който е запис на спомените на писателя 
от периода на детството му, прекарано в 
предвоенния Лвов. Възможността за такъв 
тип просто типологизиране на прозата 
на Лем е отречена и от действителния 
дебют на писателя, какъвто е написаният 
през 1946, но публикуван едва през 1994 г. 
„Човекът от Марс“ (Człowiek z Marsa), тъй 
като предлага песимистична диагноза както 
на темата за възможността за контакт 
между различните космически цивилизации, 
така и на възможността за помиряване на 
интересите на науката и политиката.
Започвайки с „Астронавти“ (1951) и 
„Облакът на Магелан“ (1955), очертаващи 
визии за космическата доминация на 
технически и идеологически експанзивния 
комунизъм (често са третирани 
като „истинско“ начало на неговото 
творчество), Лем реализира модела 
на откривателската фантастика, 
показваща първо мощта на човешкия 
гений, който се отправя към завладяване 
на галактиката, а след това и сблъсъка на 
въоръжения с изключителна техническа 
мощ човек с превъзхождащите го въпреки 
всичко тайни на природата и космоса, със 
собственото му несъвършенство или дори 
по-висшата технология („Едем“, 1959; 
„Соларис“, 1961; „Непобедимият“, 1964; 
„Приключенията на звездния навигатор 
Пиркс“, 1968). Неговите романи – от 
десетилетие на десетилетие – по начин, 
който е все по-ерудиран и художествено 
усложнен, но в същото време по-малко 
драматургичен и сюжетно грандиозен, 
показват размерите и сложността на 
космоса, незначителността на човека и 
неговите военно-научни арсенали спрямо 
безкрайната мощ на галактиката 
(„Гласът на Бога“, 1968), а накрая и 
кошмарите на тоталитарното социално 
инженерство („Дневник, намерен във вана“, 
1961, „Оглед на място“ / Wizja lokalna, 1982), 
разкривайки по този начин нарастващото 
с времето съмнение на писателя във 
възможностите на разума и добрата воля 
на човека („Провокация“ / Prowokacja, 1984, 
„Фиаско“, 1987, „Мир на земята“ / Pokój 
na Ziemi, 1987). В рамките на този сложен 
процес на преоценка приключенските 
стойности на творчеството на Лем 
отстъпват на интелектуалните му 
способности да проникне в световните 
загадки, lust zu fabulieren3 е все по-силно 
изместван от научната тържественост на 
есето и философския трактат („Summa 
Technologiae“, 1964, „Философия на случая“ 
/ Filozogia przypadku, 1968, „Есета и скици“/ 
Rozprawy i szkice, 1975). Хуманистичният 
оптимизъм неизбежно отстъпва на 
катастрофичните изводи, а вярата в 
светлото бъдеще е отречена от трезвия 
поглед към съвременната действителност 
(„Добрите времена“ / Lube czasy, 1995; 
„Мегабитна бомба“ / Bomba megabitowa, 1997, 
„Мигновение“ / Okamgnienie, 2000).
Още в началото на 60-те години Лем е 
признат за най-важния представител на 
полската научна фантастика; през 70-те 
години е причислен към елита на световната 
фантастика (през 1973 г. е приет за почетен 
член на Science Fiction Writers of America, 
откъдето е изключен след 3 години за 
уронване на равнището на американската 
научна фантастика). Въпреки това 
упоритото му идентифициране с научната 
фантастика е своеобразна догма, да не кажем 
„закрепостяване“, което трае докрая – дори 
тогава, когато писателят вече изобщо 
не пише сюжетна проза (краят на 80-те 
години); когато коментира възможностите 
за междугалактическо пътешествие и диалог 
с извънземни с огромно пренебрежение, 
остро критикува интернет, и нещо повече – 
показно и програмно прекрачва жанровите 
рамки, стремейки се към „по-обемна форма“ 
(Чеслав Милош), която да не е роман, а 
жанров хибрид, близък до научната 
есеистика.
3 Желанието да фантазираш, да измисляш 
истории (нем.) – бел. прев.

Във върховия си момент (60-те и 70-те  
години) творчеството на Лем се 
концентрира в дълбинния пласт на 
проблематиката си върху разсъждения, 
свързани с: 1) шансовете и опасностите 
при развитието на техниката и науката, 
а особено опитa на човечеството да 
изземе от природата определени 
технологии („Summa Technologiae“, 1964); 
2) перспективите за контакт и размяна 
на опит с извънземни цивилизации; 
3) надеждата и цената на развитието 
на „изкуствения интелект“ („Голем 
XIV“ / Golem XIV, 1981) и 4) капаните на 
съвременната социотехника, практикувана 
върху политически изолирани човешки групи 
и цели общества („Дневник, намерен във 
вана“, 1961, „Конгрес по футурология“, 1968, 
„Оглед на място“, 1982). Писателят упорито 
обръща внимание на ярката диспропорция 
между мощта на унищожителните 
средства, с които разполага човечеството, 
и неговата психо-физическа крехкост; 
акцентира проблема за отчуждението 
между присвоената материя и духовната 
природа на човешката същност. 
Приближаването до края – както той 
смята – на интелектуалните възможности 
на човека, стихийното развитие на 
биоинформатиката и разкриващата се 
перспектива за автоеволюционни действия 
(генно инженерство), които могат да 
развият форми на нечовешки разум, го водят 
до въпроси за същността на човечността, 
за границите на човешкото създание и 
различните версии на кибернетичните 
организми. Лем разглежда всички тези 
въпроси както в „реалистичните“, макар 
и развиващи се в бъдещето, сюжетни 
произведения, в обширните философски 
трактати, в забавните приказки и истории 
от Волтеров тип („Приказки на роботите“, 
1964, „Кибериада“, 1965), в интелектуално 
шокиращите, но също толкова пълни с 
комизъм гротески („Звездни дневници“, 1957, 
„Конгрес по футурология“, 1968), както и 
във формално сложните апокрифи, в които 
металитературните елементи стават 
инструмент на реализма на антиципацията 
(„Голем XIV“, 1981, „Библиотека на XXI век“, 
1986).
Последната фаза от творчеството на 
писателя, развиваща се след 1989 г., е 
белязана от произведения, в които се 
проявява неговата – характеризираща се 
с публицистична страст – невротична 
социална чувствителност, склонност 
към мизантропия и необходимост за 
изказване по текущите въпроси. Може би, 
след като след разпадането на комунизма 
съзира шанс да окаже действително 
влияние върху начина на мислене на своите 
съвременници относно въпроси, които 
ги засягат непосредствено, Лем решава 
да слезе от научните облаци на земята. 
Създадените в последните 15 години от 
живота му фейлетони, силвични текстове 
и есета издават както автентично 
притеснение за цивилизационното и 
духовното наследство на човечеството, 
така и живото неспокойство за неговото 
бъдеще („Sex Wars“, 1996, „Тайната на 
китайската стая“ / Tajemnica chińskiego 
pokoju, 1996, „Мигновение“, 2000), но и са 
документ за политическите идиосинкразии 
на автора и нервността при оценката 
на актуалната ситуация, без значение 
дали пише за механизмите на управление 
в Полша, или коментира събитията от 
световната политическа сцена. Неговите 
текстове от този период са изпълнени с 
дълбоко притеснение за цивилизационното 
и духовото наследство на човека, остро 
артикулират съмнението в смислеността 
на ангажирането на гигантски финансови 
средства и напреднали технологии за 
консуматорски цели, осмиват култа 
към тялото и съвременните форми на 
хедонизма, изразяват неспокойствие 
за формата на съвременната социална 
действителност, поставят въпроси за 
заплашения от обезценяване културен 
фундамент, върху който може да се изгради 
по-амбициозна визия за бъдещето на вида.
Както виждаме, в последния етап от 
живота му предишният агитатор на 
модерността и технологиите и любителят 
на галактическите загадки отстъпва 
място на огорчен философ, който с 
неприязън наблюдава климактериума 
на съвременната култура („Добрите 
времена“, 1995, „Дупки в цялото“ /  
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разговор  № 6
За присъствието на зло в историята,  
за глупостта и приватизацията  
на престъплението
Кое от събитията през миналия век определяте като 
най-чиста еманация на злото?
Цялата световна политика на ХХ век, както вече 
съм писал, беше смесица от егоцентризъм, наивитет, 
зла воля и безброй ужасни грешки. Не е случайно, че 
убийствата, извършени от болшевизма и хитлеризма, 
започнаха да проникват в западноевропейското 
и американското съзнание едва половин век след 
извършването им! Ужасяващо е докъде стигат опитите 
да бъдат игнорирани тези трагични събития.
Разбира се, можем да се позоваваме на пуническите войни, 
кръстоносните походи, инквизицията и дявол знае още 
на какво, обяснявайки, че всяка епоха съдържа огромен 
брой ампули, пълни със зло, което се разлива при различни 
обстоятелства, личности и формации. Ние обаче 
говорим за века, в който е минал целият мой живот, тъй 
че аз го виждам волю-неволю отблизо и неговите събития 
ме вълнуват повече, отколкото Френската революция 
или Пролетта на народите например. Тъкмо прочетох 
биографията на Шопенхауер, който наричал участниците 
в събитията от 1848 година с френската дума 
„la canaille“1…
Истината е, че от най-стари времена злото е 
равномерно разпределено из цялата човешка история, 
но съвременните технологии, които обикновено 
са изобретявани и откривани без лоши намерения 
от различни извънредно надарени люде, биват 
използвани много едностранчиво – за масовизиране 
на възможностите за неговото проявление и 
разпространение.

Историците продължават да спорят по въпроса дали 
хитлеристките или сталинистките престъпления са 
били по-големи. Неотдавна спорът се възроди по повод 
на „Черната книга на комунизма“.
На мен това ми прилича на спора какво предпочиташ – да 
ти отрежат лявата или дясната ръка. Злото не е нито 
измеримо, нито изброимо! Нали не можем да кажем, че 
щом тук са убити десет хиляди, а там четиристотин 
хиляди души, то там е четиресет пъти по-зле – това би 
било нонсенс! Аз виждам разликите между съветските 
и хитлеристките престъпления главно в нещо друго. 
За извършените хитлеристки престъпления няколко 
души все пак бяха щастливо обесени, а процесите на 
денацификация действително доведоха до възникването 
на държава, всеки гражданин на която днес трепери 
при самата мисъл, че може да бъде изпратен на някакъв 
фронт и да загуби парченце от ухото си. Затова пък 
всички опити да се обясни на руснаците какви са ги 
надробили отскачат като от охранителен щит.
Непрекъснато чуваме: какво са вашите двайсет и три 
хиляди избити офицери в Катин и на други места в 
Русия, или пък цялата полска източна стена с Корпуса за 
охрана на границата, загинал под лавината на съветските 
танкове, в сравнение със загубите, които ние понесохме! 
Надцакванията от този род смятам за ужасен и 
категорично нeдопустим грях срещу елементарното 
чувство за морал. Не всичко може да се прости и забрави: 
разбира се, принудени сме да приемем много неща, 
насилието обаче си остава насилие.
Неотдавна при мен пак дойде един телевизионен екип 
с молба да разкажа за Краков, с адресат германците 
впрочем. Отвърнах така, както винаги отговарям: „Аз 
съм от Лвов и ще си остана от Лвов до смъртта си. 
Това никога няма да се промени, хората и народите не са 
гардероб, който да се мести от един в друг ъгъл. На мен 
най-много ми тежат престъпленията, които не само че 
не са наказани и изкупени, но и изобщо не са споменати. 
Неотдавнашното изявление на руското Министерство 
на външните работи смятам за опозоряване на паметта 
на войниците от нашия КОГ.

Като говорим за присъствието на злото в най-
новата история, бързо преминаваме към основния 
въпрос за злото: „unde malum“, откъде идва то… 
Несъмнено в биологичен смисъл ние сме доста чудовищни 
творения на еволюцията. Прекрачвайки вегетарианската 
гpаница, нашите прародители са станали месоядни – 
ловци и дори канибали. Благодарение на присъдената ни 
от еволюцията прекалена свобода на действията ние 
сме способни на всичко, що е зло. Още по-лошо – често 
злото ни привлича повече от доброто, понякога то 
дори получава религиозна санкция, както при асасините. 
Ацтеките на свой ред са вярвали, че небесният свод 
ще рухне, ако престанат да изтръгват сърцата от 
гърдите на младежи с помощта на нож от обсидиан. 
После тяхната империя се разпада, а небесният свод не 
рухва. Съзидателната сила, разрушителната сила, а дори 
и убеждаващата сила на злото са несравнимо по-големи 

1 Измет, сган. – Б. р.

от тези на доброто. Нали Евангелията не призовават 
към изтръгване на крака, а въпреки това инквизицията 
е съществувала и се е случвало да изваждат тленните 
останки на някои папи от гроба им и да ги хвърлят в 
Тибър.
Подобно на мравките, термитите или осите, хората 
са в по-голяма степен социални единици, отколкото 
си го представят. Индивидът може да има независими 
убеждения, но това е рядкост; всичко върви по-скоро 
в посока на унифицирането, особено сега, в епохата на 
масмедиите. Аз спрях да гледам телевизия, западната 
също – не става за гледане, белязана е от толкова 
генерален и толкова жесток упадък, а полска не гледам 
от 1990 година, когато започнаха скандалите в Сейма и 
Сената. Чрез каналите на най-новите технологии хората 
се напомпват с най-отвратителни глупотевини.
Порнографията се използва по-скоро като наркотик 
или замайващо-приспивателно средство, затова пък 
мутрите и кръвта май имат по-страшно въздействие. 
Не съм привърженик на конспиративните теории и 
не твърдя, че в Холивуд или дявол знае къде другаде 
съществуват тайни групи, които съзнателно 
въздействат по този начин на медиите. Не – произвежда 
се това, което е продаваемо, като същевременно 
по този начин се създават нови потребности; 
действа своеобразен порочен кръг, circulus vitiosus. В 
последно време са модерни геномиката, роботиката, 
изкуствените кучета, изкуствените котки...

Такъв извод обаче поставя песимистична оценка 
на човешката природа – от това би следвало, че 
масовата култура разголва докрай нейното истинско 
лице.
Много песимистична. Но този извод има стара 
традиция. Достатъчно е да прочетеш някой от 
истинските философи – какво са мислели те за човека... 
Дори няма нужда да се върви в посока на произведенията 
на оня страхотен мизантроп – Шопенхауер.

На вас обаче ви се е случвало да вървите в тази посока.
Повече ме интересуваше неговата биография; освен 
това става дума за много красива немска проза. Веднъж 
написах в някаква немска антология за Шопенхауер, че 
буди съчувствие този вопъл на една неоценена и тотално 
игнорирана в продължение на четиридесет години, а 
същевременно толкова независима и нестандартна 
индивидуалност. Той се противопоставя на духа на 
времето. По онова време философите са се стараели да 
открият в хората по-скоро божествен, прометеевски 
елемент, който в тях впрочем също присъства, ала 
с прометеевския огън след това се подпалват къщи и 
градове. Така изглеждат нещата, за жалост.
Имаме все по-лесен достъп до вкусването на злото, до 
наплюскването и оливането с него – достъп, постоянно 
ускоряван и облекчаван технологично. Технологиите се 
използват преди всичко за лоши цели! Новите оперативни 
техники, например операцията на сърцето, която би могла 
да се извърши от робот през прорези между ребрата, са 
за малобройните богаташи. За огромното мнозинство от 
хора подобни манипулации и дори информацията за тях са 
недостъпни! Чета, че пак се засилва разпространяването 
на пандемията на вируса HIV, най-вече в Африка. Годишно 
там умират около два милиона души – мъже, жени и 
деца. Наистина, общият брой на жертвите е по-малък 
от предвидения от един мой познат епидемиолог, който 
смяташе, че през 2000 година те ще бъдат 100 милиона, 
а имаме „само“ трийсет и пет, но това не означава, че са 
малко... Ако ги изчислим като народи – това е като да е 
умряла цяла Полша!

Свят на ръба 
Със Станислав Лем разговаря Томаш Фиалковски

Dziury w całym, 1997, „Мегабитна бомба“, 1999, „Мигновение“, 
2000, „Дилеми“ / Dylematy, 2003). Лем е все по-разочарован 
от хората, тяхната глупост, податливост на злото и 
неспособност да поемат отговорност за бъдещето на 
света. Няма съмнение, че този писател, който още преди 
това е показал определени мизантропски черти, се чувства 
разочарован, след като дочаква края на XX и началото 
на XXI в. След като в младостта си лично е изпитал 
престъпните възможности на двата тоталитаризма, има 
щастието да доживее тяхната агония, но не и да види това, 
което винаги е очаквал – големия преход на човечеството 
към глобален мир и обединението между учените и 
управляващите в битката за по-добро бъдеще на планетата. 
Със съжаление и растящо от година на година раздразнение 
наблюдава все същите грехове на човечеството – 
всеобхватността на смъртта и робството, цинизма на 
агресорите и престъпното лицемерие на управляващите, 
пазещи мястото си на политическата сцена, култа към 
секса и пълния стомах, изливащата се от медиите 
Ниагара от глупост и морален песимизъм, непростимата 
слепота и падение на държавниците, интелектуалците, 
религиозните и моралните авторитети, а дори и на 
пророците.
[…]
Гледайки голямата купчина книги, написани със собствената 
му ръка – както е смятал – за поука и предупреждение, 
писателят без съмнение достига до печалния извод, че 
е говорил напразно, затова в последните си години губи 
желанието да затъмнява думите и мненията си, говорейки 
с все по-голяма ярост и огорчение. Така обаче е било винаги 
в историята, на старите пророци им липсва търпението и 
достигат до крайност, защото страстта и убедеността в 
собствената правота ги мотивират.
 
***

Такова творчество, огромно по своя интелектуален и 
духовен формат, като това, оставено от Лем, трябва да 
е оказало силно влияние на съвременниците му и техните 
потомци. Все пак тези, които израстват с неговите 
дебютни книги, са сега на около 70 години, което означава, 
че са успели да отгледат деца, понякога дори внуци. 
Може би са им предали част от своето очарование от 
неговото творчество. Времето обаче си тече, Лем от над 
десетилетие не е сред нас, а действителността се променя 
по шокиращо бърз начин.
[…]
Когато през 1955 г. в „Облакът на Магелан“ прочетохме 
за кварцовите кристали, които са джобни библиотеки 
(триони), ги приемахме като неизпълними мечти, 
докато днес на USB паметта носим в джобовете си 
цели библиотеки. Когато девет години по-късно започна 
дискусията за „Summa Technologiae“, никой дори не си 
представяше, че виртуалната действителност (тогава 
наречена фантоматика от Лем) може да има каквото 
и да е общо с нашия живот, а нанотехнологията или 
изкуственият интелект ще бъдат част от всекидневието 
ни. Когато в „Маска“ през 1976 г. се появи електронна 
героиня, програмирана да открива и ликвидира политическия 
противник на владетеля, я третирахме като киберприказен 
персонаж, докато сега – едва 45 години по-късно – дроновете 
въз основа на компютърно дефинирани характеристики 
търсят и ликвидират в азиатските пространства 
терористи и бунтовници.
[…]
Всички тези – прекрачващи отвъд въображението – 
технологични промени без съмнение променят нашето 
отношение към научната фантастика, както и рецепцията и 
оценката на творчеството на Лем. Дали то все още се радва 
на признание на съвременниците, или напротив – превръща 
се в анахронизъм, както в случая с романите на Жул Верн? 
Може би днес творбите му са атракция само като проява 
на талантливо повествование и езикова изобретателност? 
А може би дори и това не е останало, защото конвенциите 
и вкусовете се променят. Може би вече е време за въпроса 
какво от наследството на Лем е непреходно, а какво вече е 
претърпяло или търпи ерозия? Дали неговото творчество 
има все още значение за нас?
Като човек, който го следи от петдесет години, съм 
спокоен, че то ще издържи проверката на времето. Имам 
и просто доказателство за това – в десетте години след 
смъртта му в Полша са продадени 1,5 милиона екземпляра от 
неговите книги. Това означава, че всяка година се продават 
по 150 хиляди книги. Това е тираж, който в Полша постигат 
бестселърите. Не е възможно тези творби да са изкупувани 
от старите верни читатели на Лем, защото те отдавна ги 
имат в своите библиотеки. Според мен това са нови и млади 
читатели, които едва сега се запознават с него. Това е добра 
прогноза за бъдещето.

Превод от полски: КрИСТИЯН ЯНЕВ

Лем: метеор...
от стр. 5

Корица: 
Люба Халева
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Ужасно е не понеже на мен ми се иска да е така. 
Телевизията пак ме питаше за интернет – повторих, 
че това е преди всичко поле за разпространяване на 
всевъзможни гадни действия. Първо, хулигани или маниаци 
се опитват да проникват в отделните мейл-адреси, 
пълнейки ги с различни нонсенси. Второ, появиха се съвсем 
нови видове вируси, които пристигат с някаква радостна 
информация: когато отвориш този файл, ще видиш нещо 
интересно. След което от файла изскача вирус, който 
унищожава всичко на диска. И това се върши напълно 
самоцелно.
В моите разговори със Станислав Береш има няколко 
места, запълнени с точки – по онова време вече 
позволяваха да се означава по този начин намесата 
на цензурата. На едно от тези места се позовавах на 
случай с напълно безпричинно причиняване на зло по 
време на функционирането на военното положение в 
Полша – на примера с ликвидирането на стойностното 
издание „Писменост“. Тогава аз, Шимборска, Блонски и 
Йежи Квятковски отидохме при Кристин Домброва, 
тогавашния областен секретар на партията, той 
кимаше в съгласие с нас, ала това не помогна и ни 
отнеха „Писменост“, а първият брой в нова редакция 
беше просто антология на порнографски текстове. И 
макар че аз обикновено съм напълно безразличен към 
порнографията, тогава ме обзе бяс.
В онзи телефонен разговор с телевизията ме попитаха 
защо съм казал, че адът е вече компютризиран. Най-
напред обясних, че щом започнеш да обясняваш вица, той 
престава да бъде виц. А по-дълбокият смисъл на този 
виц беше такъв, че щом всичко се движи напред, то и 
катранът в бъчвите трябва да бъде заместен с нещо – 
защо това да не бъдат компютрите?

Споменахте прометейството – не е ли вярно, че 
през миналия век, характеризиращ се с развой на 
съвременните технологии, категорично преобладават 
прометеевската нагласа и радостта от съзиданието, 

както и убеждението, че от изобретенията и 
научните открития ще последват единствено добри 
неща? Добрата страна на технологичния прогрес 
присъства и във вашето творчество.
Когато ми дават две панички и в едната има гнили 
гъсеници, а в другата вкусна на вид яхния от леща, няма 
съмнение, че ще предпочета лещата пред гъсениците. 
Това беше въпрос на избор – защо би трябвало да се 
занимавам с това, което се харесва например на Селин2?
Понякога технологичният процес също допринася 
за надмощието над злото. Геномната технология 
например помогнала да заловят в Германия изнасилвача 
на едно момиченце; за целта осемнайсет хиляди мъже 
трябвало да оближат стъкълцето или памучето. 
Да, ама германците, също както почти всички други 
европейски държави, премахнаха от наказателния си 
кодекс смъртното наказание. Аз лично съм ентусиазиран 
привърженик на смъртното наказание в случаите, 
когато освобождаването или бягството на престъпника 
са довели до верига от по-сетнешни убийства и 
изнасилвания. Като писател разполагам с достатъчно 
въображение и умения да се въплъщавам в различни, 
дори в ужасяващи персонажи, за да опиша в първо лице 
живота на психопата, занимаващ се предимно с издирване 
и убиване на непълнолетни жертви, а после с укриване на 
техните трупове и избягване на справедливостта – защо 
обаче би трябвало да върша това, след като за мен тази 
тема е отблъскваща? Вие също бихте могли да вземете 
чук и вървейки по улицата, да разбивате стъклата на 
автомобилите – не го правите обаче, макар да не е 
казано, че веднага ще ви заловят. Съществува вътрешна 
необходимост за стопиране на този вид възможности – 
не всичко, което можеш да направиш, се прави. Изобщо 
не мисля, че дори да няма Бог, то всичко е позволено. Не 
всичко е позволено, никога.
[…]
2 Луи-Фердинан Селин (1894-1961) – френски писател, известен 
със своя новаторски стил и жаргонен език. – Б. пр.

А съгласен ли сте с твърдението на Хана Аренд3 за 
баналността на злото?
В него има много истина. Безнаказаното причиняване на 
зло сигурно е приятно за доста хора. Четох за някакъв 
немски военен отряд, който бил изпратен в малко градче, 
за да разстрелят събраните там евреи. Със сълзи на очи 
командирът уверявал, че никой не е принуден да го прави, 
но се намерили такива, които пожелали. Сетне всички 
свикнали с екзекуциите и се оплаквали единствено от 
това, че оръжието се нагрява и че се хабят твърде много 
муниции. Проблемът бил решен след преминаване към 
техниката за по-масово унищожение.
Не съм в състояние да подмина равнодушно подобни 
документи, които по свой ужасяващ начин са 
завладяващи. Хюго Щанхаус описва в спомените си 
как в края на войната наблюдавал влаковете, с които 
карали към Освиенцим четиристотин хиляди унгарски 
евреи, докато преминавали през малкото населено 
място, където се укривал той. Липсва какъвто и да било 
коментар – което ми се струва много основателно.

Все така се въртим около въпроса „unde malum“…
Сред хората, причиняващи зло, има навярно две основни 
категории: едните го вършат, защото им е приятно, и с 
удоволствие се възползват от случая, на вторите може 
и да не е, но се подчиняват. Ако властите нареждат 
разстрели и убийства, те, макар и не особено охотно, 
може и да дръпнат спусъка. По време на окупацията 
забелязах, че хора, за които не съм очаквал, се държаха 
прекрасно и благородно, затова пък други, ужким 
достойни хора, се оказваха негодници. Не бих посмял да 
твърдя, че истинската същност на човешката природа 
се разкрива в екстремни ситуации, че тогава се разголва 
укритата дълбоко в нас сърцевина на характера – нещата 
не са толкова примитивно прости, въпреки че в такива 
случаи навярно се проявяват някакви предразположения.
На въпроса unde malum, откъде идва злото, аз имам 
чисто натуралистичен, със социологичен примес 
отговор: когато е налице позволение да се причинява зло, 
някои хора се примиряват с това с лекота, други – не 
толкова охотно и малък брой са готови да пожертват 
дори собствения си живот, за да спасят чуждия.

Противоречивият експеримент на Милграм 
разкри ролята на авторитета: участниците в 
експеримента, обикновени хора, са били готови да 
използват спрямо други хора електрически шок 
единствено защото така им е било наредено, макар 
да са знаели каква опасност за жертвата носи това 
действие.
Същото разкри и онази изложба за престъпленията на 
Вермахта, около която в Германия се вдигна толкова 
много шум. Действително, впоследствие беше разкрито, 
че на някои снимки палачите не са немски войници, а 
литовски шаулиси или естонски есесовци, и се чуха 
гласове, че изложбата показва неистини, но аз не съм 
съгласен. Там може да е имало грешки, но несъществени. 
Отговорът на въпроса, който младите поколения 
германци задават на родителите, или по-скоро вече на 
дядовците си: „Как сте могли да вършите такива неща?“ 
– е изключително труден. Когато се прави нещо под 
влияние на всеобщата обществена вълна и с позволението 
на най-висшата власт, нещата изглеждат съвсем 
другояче, отколкото тогава, когато някой някого убива 
скришом и тихомълком.
Ще се върна пак към наклонностите, които също не са 
без значение. Имаше една авторка на психологически 
криминални романи, Патриша Хайсмит, чиито герои 
бяха все маниаци. Тя и аз участвахме в литературен 
конкурс, чиято тема беше един червено-син матрак. 
При мен матракът се превърна в разпознавателен знак в 
една витрина, по който героят на разказа разбира, че се 
намира в условията на кибернетична, виртуална визия 
– нямаше никакъв труп. А тя написа как две момчета 
спорят кой ще успее да влезе в хотела, ще позвъни 
в случайна стая и ще смаже главата на този, който 
отвори – толкова умело, че да не се изцапа с мозъка 
му. В литературен план беше добре, за мен обаче беше 
отблъскващо. С ръце и крака бих се противил – не искам! 
Това съвсем не означава, че съм толкова почтен човек, 
просто не обичам сцените с насилие и изтезания.
Същевременно ми се струва, че злото никога не се 
проявява без примес на повечко или по-малко глупост. […]

Превод от полски: ЛИНА ВАСИЛЕВА

„Свят на ръба. Със Станислав Лем разговаря Томаш 
Фиалковски“, изд. „Колибри“, 2021

3 Хана Аренд (1906-1975) оказва сериозно влияние върху 
съвременната философия с книгата си „Тоталитаризмът“, в 
която разкрива механизмите на действие на тоталитарната 
власт, поставяйки под общ знаменател нацизма и комунизма и 
определяйки недвусмислено тоталитаризма като „зло“. – Б. пр.

Лем в Закопане, 1955 г. © by Tomasz Lem, 2016
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Учените физици, космолози или биолози с удоволствие 
започват книгите си, предназначени за любителска 
аудитория, с бележки по темата за човешката 
склонност към възприемане на света в телеологична 
перспектива. Тези, които мислят по подобен начин, 
виждат действителността като резултат от 
действието на същества от по-висш ранг (безкрайно 
превъзхождащи нашите възможности космически 
конструктори или персонален Бог). Учените 
обикновено се отнасят доста неблагосклонно към 
такъв вид възгледи: в „Слепият часовникар“ Ричард 
Докинс посвещава голямо внимание на критиката 
на убежденията в интенционалната насоченост на 
процесите на еволюцията1. В „Умът на Бог“ Пол Дейвис 
говори за изпълването на областите на незнание с 
предполагаемото действие на божественото всесилие. В 
този дух се изказва и Джон Бароу в „Теорията на всичко“2; 
Стивън Хокинг конструира космогоничен модел, в който 
времето няма начало, както в класическата версия на 
Big Bang, отбелязвайки, че резултатите от неговите 
трудове вероятно „ще огорчат папата“3.
От друга страна, имаме мобилизация на учени, 
които смятат, че най-новата космология подкрепя 
убеждението в божественoто сътворение ex nihilo, а Big 
Bang е равнозначен на началото на вселената по смисъла 
на християнското Откровение. Съгласно това преходът 
от началната експанзия на космоса, т.е. от инициалнaта 
гравитационна сингулярност, когато физиката не се 
ангажира с космическия зародиш до момента, когато 
законите на физиката започват да действат върху него, 
се равнява на прехода от метафизиката към физиката 
в малко по-различен, религиозен смисъл, а класическата 
книга на Стивън Уайнбърг за „първите три минути“ е 
по същността си нещо като отчет за спектакъла на 
божието сътворение4.
Тук се сблъскват две основни концепции в разбирането 
на Природата. Съгласно първата „естествено“ 
е сътвореното от Бога, подчинено на неговите 
намерения и послушно на въведените от него закони, 
а природната действителност е производна от 
сферата на трансценденцията, в която се установяват 
правилата, управляващи природата5. Съгласно 
втората – „естествено“ е всичко, което (за разлика 
от „изкуственото“, т.е. възникналото като резултат 
от преднамерените действия) се е появило в света 
спонтанно, като резултат от самоорганизацията на 
материята, без намесата на ничия воля или намерение, 
подчинено само на автономните закони, управляващи 
действителността. В полза на първата концепция 
говорят не само неизмеримата сложност на света и 
вътрешният порядък на природните закони, но също и 
необикновеното свойство на неговата физика, назовавано 
с определението anthropic principle, позволяващо да 
се съди, че светът е такъв, какъвто е само за да бъде 
люлка на живота, а след това и на човека. В полза на 
втората концепция говори единствено принципът 
на „бръсначa на Окам“, а може би също и моралният 
проблем на теодицеята, т.нар. проблем за приемането на 
съвършения Бог като творец на света, изпълнен със Зло. 
Този спор притегля в орбитата си Станислав Лем, дори 
може да се каже, че представлява един от централните 
въпроси в неговото писателско творчество, при това 
многото му декларации, че е атеист и че проблемът на 
теодицеята не му позволява да се погоди с принципите 
на християнството, само привидно предрешават 

1 „В нашия свят доминират инженерните постижения и 
произведенията на изкуството. Свикнали сме с концепцията, 
че сложността и изяществото на обекта е свидетелство за 
обмисленост на намерението и проекта. Вероятно именно 
това е основната причина за вярата в свръхестествената 
божественост, признавана от решително по-голямата част от 
хората, живели някога и живеещи днес на земята“ (R. Dawkins, 
Ślepy zegarmistrz, czyli jak ewolucja dowodzi, że świat nie został 
zaplanowany, tłum. i wstęp A. Hoffmann, PIW, Warszawa 1994, s. 17).
2 „Вероятно във всеки опит за окончателно обяснение, 
независимо от това дали е митологично или математическо, 
съществува най-нисък праг на отговор, който може да бъде 
възприет психологически. В повечето митологични разкази 
такъв отговор дава провиденциалното божество, което 
позволява да бъде завършена веригата от въпроси „защо?“. 
Колкото по-произволно и по-малко монолитно е обяснението, 
толкова повече богове трябва да бъдат въведени“ (J.D. Barro w: 
Teorie Wszystkiego. W poszukiwaniu ostatecznego wyjaśnienia, tłum. J. 
Czerniawski i T. Placek, Znak, Kraków 1995, s. 18–19).
3 Вж. S. Hawking, Krótka historia czasu. Od wielkiego wybuchu do 
czarnych dziur, tłum. P. Amsterdamski, Alfa, Warszawa 1990.
4 S. Weinberg, The First Three Minutes, André Deutsch, London 1977. 
Самият Уайнбърг мисли по-различно. Според него „колкото 
по-разбираем става светът, толкова по-ясно става, че няма 
смисъл“.
                                                                  5 В цитираната вече книга Дейвис казва: 
                                      „Много хора, включително учени, са 
                                      склонни да приемат, че космическият код 
                                      наистина съдържа послание, изпратено ни
                                      от някакъв Адресат“ (s. 85).

Вселената на Лем
Естественото, изкуственото и космическата дупка

избора му на втората от гореспоменатите концепции 
за природата. Но въпросът всъщност стои малко по-
различно и може би по-интересно, за което ще стане 
дума след малко. 
В своята проза Лем изглежда изключителен художник 
на природата, посвещава цели страници на пейзажите 
на чуждите планети. Бих казал, между другото, че 
те са решаващи за спецификата на неговия стил. 
Картините от планетата Венера, видени от пилота, 
летящ над повърхността на планетата, картините от 
планетата Едем с нейната необикновена растителност, 
фантастичната сценография на покрития с прах 
планетоид от „Завръщане от звездите“ или 
„Бърнамският лес“ от „Фиаско“, необикновените явления 
на повърхността на океана от „Соларис“ и още много 
други сетивно богати визии – всичко това ангажира 
„вътрешното око“ на читателя и неговото въображение 
в такава степен, че с известни съмнения би могъл да 
повярва в декларацията на автора, че няма „визуално 
въображение“ и пишейки, нищо не визуализира за себе си6.
На пръв поглед Лем прави впечатление на пътешественик 
из различните кътчета на вселената, който 
непрекъснато слави разнородността на формите, в които 
се въплъщава природата, а в същото време се удивлява 
на висшия порядък, който води до това, че космосът, 
това най-прекрасно от всички устройства, се върти с 
милионите си звезди, запазва равновесие и съхранява по 
правилата на своята физика крехкия живот там, където 
е възникнал. От така формулираното удивление пред 
богатството на формите на света само една крачка води 
старите натуралисти до възхвалата на Твореца, създал 
и устроил този свят. В случая с Лем е различно, защото 
неговото удивление пред съвършенството на Природата 
не е абсолютно, а моралното му възмущение срещу 
страданията на сътворените същества е още по-горещо 
и трайно. В несъгласие с Твореца, който би трябвало 
да носи атрибутите на всесилието и заедно с това да 
бъде въплъщение на Доброто и Любовта, героите на Лем 
непрекъснато задават на световете, в които живеят, 
въпроси за целесъобразността – те имат смисъл само 
ако идват от творческия акт на разумно същество. Те 
правят това често, сякаш въпреки правата, които им е 
дал авторът. 
Може да се каже, че характерната за този тип въпроси 
несвойственост Лем оголва в ранните си творби. Така е 
в разказа „Нахлуване“ (Inwazja) от книгата „Нахлуването 
от Алдебаран“ (Inwazja z Aldebarana), където авторът 
полага старания, за да ни наложи веднага впечатлението 
за целесъобразността на странната „атака“ срещу 
планетата, а после – през устата на учените да докаже, 
че това, което на пръв поглед е изглеждало най-напред 
обмислен акт на агресия, е просто една от фазите в 
развитието на космическите „растения“. Подобна 
неприязън към задължителната за детективските фабули 
телеология белязва свръхрешението на загадка, което 
ексцентричният учен Сийс предлага на инспектора 
от „Разследване“. Не е по-различно в „Непобедимият“: 
космонавтите понасят поражението при сблъсъка 
с облака от механични насекоми именно затова, че 
му приписват почти човешки начин на разбиране, 
целенасочено действие и дяволска злоба – вместо 
да мислят за него като за своеобразно природно 

6 Вж. Filozofia przypadku. Literatura w świetle empirii, wyd. 
zmienione, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1988, s. 37.

явление, такова, при което могат да бъдат използвани 
категории като: екологична ниша, естествен подбор, 
приспособяване към средата, инстинкти или тропизми. 
В началото на своето творчество Лем възприема 
природата като генератор, произвеждащ постоянно все 
по-сложни проблеми за решаване, и поставя акцент върху 
изискването за послушание на правилата на вярното 
мислене. Именно тези правила забраняват да се пита 
за намеренията и целите на природните процеси. В 
резултат от това възникват творби, които оказват 
съпротива на правилата на литературните жанрове, 
защото литературата не е област на „игри с природата“, 
т.е. такива, при които единият от партньорите не 
прилага никаква стратегия, считана за печеливша. 
Напротив – литературата е област на конфликти, в 
рамките на които партньорите се опитват взаимно 
да се надхитрят и действайки предумишлено, да 
надвият противника. Така е в криминалния роман, в 
научнофантастичните „войни на световете“ или в 
„романа на тайната“. И трите образци съответно са 
поставени под въпрос в „Разследване“, „Непобедимият“ 
и „Нахлуване“ (Inwazja), като решенията на фабулите 
проблематизират жанровата схема. 
И все пак при Лем има толкова опити за отхвърляне на 
фабулния стереотип в името на някаква нова истина 
за света и нова визия за литературата, колкото и 
примери за следване на литературни схеми. И какво 
следва от това – че се случват най-често на терена 
на творби, представляващи пастиш или стилизация: 
в „Звездни дневници , „Кибериада“ или „Приказки на 
роботите“? Тяхната несериозност често е привидна, 
а в костюма на литературната пародия авторът 
често поставя съществени проблеми. Голяма част 
от тези творби се вмества изцяло в категорията на 
шеговито интерпретираните космогонични митове. 
Така е например в случаите със забавните разкази от 
„Кибериада“: „Как Микромил и Гигациан спомогнали 
за бягството на мъглявината“ (Jak Mikromił i Gigacyan 
ucieczkę mgławic wszczęli), но и значително по-сериозния 
„Нова Космогония“ (Nowа Kosmogoniа) от „Идеалният 
вакуум“ (Doskonałа próżniа). Но за какво служи всъщност 
космогоничният мит? Вероятно за да бъде усвоена 
чуждостта на вселената, да є се припишат разумни 
демиурзи, които стоят край люлката є и бдят тя 
да се роди от мисълта на някакви предварително 
заложени правила и цели. Зачерквайки в други свои 
творби ненаучната телеология, тук Лем я поощрява, 
макар и историята на демиургията да свидетелства, 
че космосът обикновено се надсмива над предварително 
заложените идеи. 
Следователно на природата при Лем се гледа 
с подозрение, подозирана е именно в скрита 
предумишленост, в криещ се зад нея Творец, който е 
програмирал нейния състав. Всъщност космонавтите, 
които се намират в чужда за тях среда, изобщо не 
грешат, като задават на срещаните по пътя си 
феномени въпроса за интенционалността. Отговорът 
на този въпрос може да бъде решаващ за живота и 
смъртта им, за истинското или фалшиво разчитане на 
предполагаемото послание, отправено към тях от чужди 
същества. Всяка цивилизация по свой начин установява 
отношенията, които я свързват със средата и степента 
на намеса в „естеството“ на природата – нещо, което 
може да се види на Земята. Дали простиращото се 
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до хоризонта слънчогледово поле е „естествено“ или 
„изкуствено“ (щом като слънчогледите сами по себе 
си никъде не растат по този начин)? „Естествена“ или 
„изкуствена“ е най-прочутата овца, Доли? А генетично 
мутиралите в лабораториите растения? В чужда среда 
постоянно трябва да си задаваме въпроса за границите 
на изкуственото. Космонавтът Хел Брег от „Завръщане 
от звездите“, който след стогодишно пътуване се 
озовава отново в земния град, веднага започва да смесва 
„изкуствено“ с „естествено“, техническата цивилизация 
междувременно е направила изкуствено почти всичко, с 
което можеш да се срещнеш в сценографията на града 
– включително небесния свод. Но ако в „Завръщане 
от звездите“ става дума по-скоро за традиционни 
механизми, създаващи „илюзия за природа“, то в по-
късните си книги Лем проектира по-скоро инженерни 
намеси в действителната природа, толкова дълбоко 
преобразяване на средата, че може основателно да 
се говори за обогатяване на каталога от закони на 
природата от страна на конструкторите. 
Лем твърде рано предвижда раждащите се на границата 
между природата и културата проблеми. В създадената 
през 60-те години „Summа Technologiae“ вижда бъдещето 
на технологиите не толкова в усъвършенстването 
на традиционно разбираните машини и устройства, 
колкото в усвояването от човека на все по-големи 
области от това, което до този момент изглежда 
област на природата, преобразяването є според мисълта 
на конструкторите, създаване на нещо, което може 
оксиморонно да се назове „изкуствена природна среда“. 
Това ясно се отразява на литературните теми при Лем. 
Винаги там, където при него се появява вдъхновеният 
конструктор, същинският инженерен гений, неговите 
творения започват да наподобяват природата и все 
по-малко се отличават от нея. Към това се стремят 
в „Мир на земята“ (Pokój na Ziemi) проектантите на 
свръхточни оръжия на бъдещето, които вместо да 
нахлуят на територията на противника с бронирани 
коли, избират трудно за установяване нашествие – чрез 
прости, миниатюрни механизми, въздействащи по-скоро 
върху екосистемите, отколкото атакуващи директно. 
Още по-близо до природата е споменатата вече 
изкуствена среда Люзан на планетата Енция в „Оглед на 
място“ (Wizjа lokalnа). Тя е създадена така, че да пази 
здравето и живота на жителите на Люзания, действа на 
атомно равнище и също като самите атоми не подлежи 
на аварии. Граничен случай очевидно е планетата на 
енеферците, окончателно оформена така, че да напомня 
отдалеч на добре заключен сандък, покрит с пясък, а в 
действителност е сбор от билиони микроелементи, 
способни веднага да създадат всичко, което си поискат 
ексцентричните жители на планетата. 
Към това ли се стремим? Енеферците – в абсолютната 
безплодност на своето съществуване – при Лем 
изглеждат повече от гротесково. Подобно, макар и може 
би по-страшно е на планетата, посетена от Ийон Тихи в 
„Двадесет и първо пътешествие“ от „Звездни дневници“. 
Културата на не толкова всемогъщите люзани от 
планетата Енция е разтърсвана от болезнени трусове. 
А все пак те правят – само че по-радикално – това, 
което винаги са правили хората: „завладяват Земята“, 
„освобождават се от капризите на природата“, „вземат 
нещата в свои ръце“, „създават планово стопанство, 
променят природата“. Всички тези лозунги, независимо 
от произхода си, оголват накрая тревожната пустота, а 
майсторите на целесъобразното конструиране пътуват 
в една посока – към тъмното. Нещо по-важно – и по-
странно – всички тези цивилизации, стремящи се да 
овладеят материята, създават при Лем своеобразна 
класа, може да я наречем природоестествена. Техният 
развой се управлява от известни общи права, подобни 
са и преживяваните от тях кошмари – сякаш над 
люлката им е стояла една и същa орисница. Впрочем 
любим мотив при Лем е опитното сякаш конструиране 
на многообразни цивилизации и вглеждането в тяхната 
ускорена съдба под лабораторния микроскоп. Така именно 
дословно става в разказа „Кобищаст“ (Kobyszczę7) 
в „Кибериада“. Следователно това, което имаме за 
„изкуствено“, е по същността си и естествено (защото 
подлежи на законите на природата). И постоянно страда 
от същите болести. 
Вглеждайки се в образите на природата при Лем, 
забелязваме, че това, което є липсва в очите на 
хората, е ясно определената цел на съществуването и 
функционирането. На природата се задава постоянно 
един и същи въпрос, дали случайно не е творение на 
съзнателно намерение. Отрицателният отговор буди 
изключително познавателно неспокойствие, той е 
интелектуална и може да се каже екзистенциална 
провокация. Така е в „Непобедимият“ и „Соларис“. От 
друга страна, конструкторите се стремят преди всичко 
към създаване на устройства, неподатливи на технически 
дефекти, устройства, които почти идеално реализират 
техните намерения – в това число и наподобяващите 
природата, която никога не нарушава собствените си 

7 Заглавие на текст, включен по-късно към „Кибериада“. 
Заглавието е предадено така в превода на „Кибериада“ от 
Светлана Петрова, изд. през 1998 г. (Вж. публикуваната в броя 
библиография.) Представлява неологизъм на Лем, идва от: 
KOntemplator BYtu SZCZĘsny – Съзерцател на щастливото 
битие – бел. прев.

закони. Както се вижда, най-важното и в двата случая 
се разиграва между творческото намерение и неговото 
въплъщение, при което инженерният замисъл търси 
съвършеното си въплъщение, „природното тяло“ на свой 
ред провокира въпроси за скритите в него намерения. 
Попадаме на своеобразен circulus vitiosus, нещо повече, 
откриваме категория въпроси, на които вече няма 
никакъв рационален отговор. Лесно е да разграничим 
(като безсмислен) въпроса: „защо съществува тревата?“, 
от въпроса „защо съществува чукът?“, но не можем 
да разграничим ясно статута на въпросите „защо 
съществува (изцяло естествената) планета Венера?“ 
и „защо съществува (изцяло изкуствената) планета 
на енеферците?“ (очевидно поставям тук въпроса за 
отграничаване между реалност и литературна фикция, 
приемайки тази съпоставка като модел). Близко сме 
до Шопенхауер като философ учител на Лем, в чиято 
система „волята“ стои в основите на съществуването 
и точно нейната универсалност води до трудното є 
разграничаване от рационалната воля, осъзнаваща целта, 
характерна за човешките действия. „Естественото“ 
и „изкуственото“ се сливат някъде, а границата между 
тях се заличава.
Какво ни кара да разграничаваме тези понятия? 
Вероятно „естественото“ в човешката култура 
е същo така „природно“, „същинско“, „решаващо 
за идентичността на вида“. Откъсването от 
естествените условия поражда мрачен кошмар за 
съществата от „Двадесет и първо пътешествие“. 
Отричането на безцелната и произволна еволюция, което 
е една от точките в правилата на монасите роботи, 
а също и тяхното героично стоене на стража край 
единствения отворен прозорец към трансценденцията 
дава много поводи за размисъл. Визията на съзнателното 
конструиране, стигаща до границите на затворената 
вселена буди не по-малък ужас от визията на човека като 
играчка на природата и нейните стихии. През 1976 г. се 
появява удивителна книга на Лем, в която наблюдаваме 
света от двете перспективи едновременно: като арена 
на Дарвиновото учение, т.е. сляпа, без грижа за живота 
на отделните същества за разумната мотивация на 
естествената еволюция, и като ниша, в която в същото 
време егоистично се развива разумът като източник на 
всяка „изкуственост“. 
В „Голем XIV“ (Golem XIV), защото за него става 
дума, едноименният „герой“, безкрайно надвишаващ 
човека с разума си компютър, започва своята лекция 
от декласирането на нашите стереотипни представи 
за природата, която би трябвало да бъде люлка на 
човечеството. Според Голем природата е твърде 
равнодушна по отношение на човека и неговата култура, 
предлага му единствено екологична ниша, в която да се 
развива, без грижа за съдбата на отделните индивиди, а 
само за това поколенията да репродуцират генетичния 
код. Паралелно с Докинс, макар и независимо от него, Лем 
създава собствена версия на „Себичният ген“8. Разбира се, 
не посвещава толкова място в своя текст на подробни 
описания на функционирането и предаването на гените, 
по този въпрос се доверява по-скоро на гениалната 
интуиция, но в същото време прави свой извод в 
различна от тази на Докинс посока, обмисляйки въпроса 
за технологическото съвършенство на еволюционните 
решения, за да стигне до извода, че в сравнение с 
фотосинтезата като източник на енергия, използван 
от простите организми, паразитирането върху изядени 
индивиди – характерно за същества, стоящи по-високо 
в еволюционната верига, е крачка назад. Както твърди 
Стивън Джей Голд, а и самият Докинс, в еволюцията 
няма ясно определена посока на прогрес9. Ловкостта, 
изключителната (ловна) пъргавина, а после следващата 
ги култура с нейните огромни усложнения не са венец на 
еволюционното развитие, а нещо, което се е развило, за 
да бъдат неутрализирани „спънките“ на еволюцията и 
слабостите във въведените от нея решения. 
В тази екологична ниша възниква разумът – като власт, 
служеща в началото привидно изцяло на човека, но с 
хилядолетията получила автономия и подлежаща на 
свой собствен еволюционен ритъм. В историята на 
Голем XIV е записан проект за пълно „освобождение“ 
на разума от биологичните и културни рамки, които 
му е наложило човечеството. Тук се отваря цяла 
гама от проблеми, на които Лем отделя голямо 
внимание10. Това са въпроси, свързани с разграничаването 
между човешкото и машинното мислене – поредна 
версия на вездесъщия проблем за „естественото“ и 
„изкуственото“. Няма да развивам тук тази тема, ще 
кажа само, че ако създаването на изкуствено съзнание 
на машината по подобие на човешкото изглежда за Лем 
крайно трудна задача, която не е необходима и може би не 
си струва усилията, то конструирането на компютри, 
8 R. Dawkins, Samolubny gen, цит. съч. Първото издание на 
книгата на Докинс в “Oxford University Press” е от 1976 г., т.е. 
пет години преди първото издание на „Голем XIV“, макар че 
„Тържествената лекция на Голем“, където е изложена теорията 
на Лем за „себичния ген“, се появява значително по-рано – 
като част от сборника „Бленувано величие“ (Wielkość urojona, 
Warszawa 1973).
9 Вж. S.J. Gould, Model historii życia, w: Trzecia kultura, red. J. 
Brockman, CIS, Warszawa 1996. 
10 Главно в книгите „Тайната на китайската стая“ (Tajemnica 
chińskiego pokoju, Universitas, Kraków 1996) и „Мегабитна бомба“ 
(Bomba megabitowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999). 

значително изпреварващи човека, в определени области 
на мисленето вече е факт, а създаването на своеобразни, 
незадължително подобни на човешките форми на 
машинен гений, способен при това самостоятелно да 
увеличава потенцията на ума, изглежда възможно за в 
бъдеще. 
В съгласие с това убеждение Лем предлага в своята 
история на Голем визия на по-нататъшната еволюция 
на разума, който се откъсва от човешките тела и 
преминава последователно в генерацията на машините. 
Но и това не е краят: машината, способна на 
автоеволюция, успява да използва като свой строителен 
материал всякакъв тип материя. Лем се връща 
тук отново към по-ранната си интуиция в „Summа 
Technologiae“, пишейки за мислене, въплътено в звезди 
и галактики, толкова могъщо, че вече е необхватно 
за човека и нещо повече – отново се изплъзва от 
разграничението „естествено-изкуствено“. Природата 
постепенно се трансформира в гигантски „мозък“, което 
е нещо като финален етап на еволюцията на разума в 
сферата на нашата вселена. „Атеистичният пантеизъм“ 
това е поредната оксиморонна формула, която в този 
случай може да хрумне на читателя на „Голем XIV“.
Опитвам се да достигна до това какво иска наистина да 
каже Лем на своите читатели в своите произведения: 
„Гласът на Бога“, „Голем XIV“, „Нова Космогония“. 
Всички тези текстове прерастват от разкази за 
фабулни събития в лекция по хипотетична космология, 
отдалечаваща се с цели еони от опитното знание в 
посока на светската метафизика. Какво е тя – тази 
метафизика? Би могла да бъде форма на светска религия с 
особен „недъгав“ Бог конструктор – имах подобна мисъл 
преди години, обмисляйки първата версия на значително 
късно публикувания очерк за „Бога на атеистите“11. Но 
такава идея за демиург, който едновременно е опекун 
на създадените от него светове, следва по-скоро от 
частните страхове на героите в прозата на Лем, които 
по рефлекс изпитват носталгия по космическия „баща“. 
Модел на такъв ограничен в своите възможности, 
макар и морално отговорен за извиканите към живот 
създания творец е проф. Коркоран като конструктор 
на неговите сандъци или проф. Доб от „Non serviam“, 
който проектира в паметта на компютъра популации от 
виртуални създания. Моделът на тези творения може да 
послужи за дискусия с християнското понятие за Бога и 
неговото отношение към сътворения свят. 
По-любопитна е отчасти гностичната мистика на 
монасите роботи от „Двадесет и първо пътешествие“ 
на Ийон Тихи и тяхната визия за Бога като същество без 
свойства, чийто единствен атрибут е съществуването. 
Бих искал да се концентрирам тук само на този въпрос. 
Както изглежда, за Лем най-съществен е следният 
въпрос: постулирането на екзистенция извън нашия 
космос. Тази тема се връща в различни варианти, сред 
които този с персонален Конструктор на отвъдните 
светове не изглежда най-важният. Въпросът е в това, 
че космосът, ако го приемем за завършен и единствен, 
изглежда първо възможно най-благоприятното 
място за еволюцията на човешкия разум в неговата 
бебешка фаза, а после – крайно негостоприемно. 
Негостоприемен затова, че не му предлага нищо освен 
финално унищожение – било то в звезден колапс или 
в някоя от версиите на термодинамичната смърт. 
Смисълът на съществуването в затворения космос 
не се поддава на разбиране, въпреки че върху това 
мислят синхронизираните в един мозък галактики. 
Не е разбираем по същите причини, поради които са 
неразрешими „отвътре“ математическите системи. 

Превод от полски: МАрГрЕТА ГрИГОрОВА

Текстът е публикувана със съкращение глава от книгатa: 
Jerzy  Jarzębski. Wszechświat  Lema, Kraków: Wydawnictwo 
Literackie, 2013.

11 Bóg ateistów: Schulz, Gombrowicz, Lem, „Znak” 1997, бр. 2; 
препечатано в: Pożegnanie z emigracją. O powojennej prozie 
polskiej, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1998.
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Войчех Орлински

[...] Станислав! Защо не Адам, Ян или Пьотр? Защо е 
трябвало да бъде едно от имената, които – подобно на 
Войчех и Ядвига – красноречиво се свързват с Централна 
и Източна Европа, дори и след като могат да бъдат 
заменени със западен аналог? Това не е случаен избор, а 
декларация за полска принадлежност.
Австро-унгарският военен лекар, какъвто е бил доктор 
Самуел Лем, има много възможности за избор през 1918 г. 
Във време на мир и относителна стабилност разбираме 
народността и гражданството като нещо неотменно, 
но за жителите в Централно-Източна Европа преди сто 
години не е така. В резултат на Голямата война техните 
държави се разсипват като къщи от карти. Техните 
паспорти от ден на ден губят своята легитимност. 
Всички тези nolens volens1 трябва да направят избор и 
често поради липса на обективни изисквания – този избор 
е произволен. 
[...] Лем е възпитан в условия на „бетониран, непоклатим 
ред“ (както казва той в интервю с Фиалковски). През 
първите осемнайсет години за него е очевидно, че има 
щастието да се появи на този свят и да живее в най-
прекрасния град на света. Други градове не е виждал 
и може би не са го интересували – по склонността на 
бащата да изпълнява желанията на сина си можем да 
се досетим, че ако малкият Сташек му бе опявал по 
този въпрос, той най-накрая би го завел в Краков или 
Варшава. В същото време баща му не би го пуснал дори на 
училищна екскурзия до Париж, обосновавайки се, че такъв 
дълъг път не би бил безопасен. 
Всичко това ме кара да чета много скептично например 
такъв откъс от „Високият замък“:
„Изглежда съм имал добър вкус, защото оттогава не 
съм виждал наистина никъде витрина на сладкарница, 
подредена с такъв замах. Впрочем, това беше истинска 
сцена с метална рамка, няколко пъти в годината сменяха 
декора, който представляваше фон за внушителни 
скулптури и алегорични фигури от марципан. Някакви 
велики натуралисти или рубенсовци в сладкарското 
изкуство въплъщаваха своите виждания, а особено 
преди Коледа или Великден зад стъклата ставаха 
истински чудеса от бадемов гриляж и какао. [...] 
Спомням си стадата от розови прасета с шоколадени 
очички, всички възможни видове плодове, гъби, колбаси, 
растения, някакви гъсталаци и дебри: човек стигаше 
до убеждението, че Залевски е способен да пресъздаде 
цялата вселена от захар и шоколад, като гарнира 
слънцето с обелени бадеми и подсили блясъка на звездите 
с глазура [...]“2.
[...] Поетично описаната сладкарница на Залевски вече 
не е сладкарница, а бар от украинската мрежа „Пузата 
Хата“ – толкова добра fast food, при която ястията се 
поръчват на бара, но се ядат на маса в чинии и с нормални 
прибори. Малко като в столова, само че изборът на храна 
е вдъхновен от украинската домашна кухня. 
По време на първата съветска окупация в 
национализирания локал на Залевски е създадена изложбена 
сладкарница, показваща най-добрите сладки, изработени 
в Москва (вероятно недостъпни за обикновения 
човек там). По време на немската окупация там се 
помещава кафене от немската верига „Юлиус Мейн“, 
съществуваща и до днес, очевидно nur für Deutschе3. След 
войната там винаги има някакво кафене или ресторант. 
На витрините вече няма „рубенсови сладки“, но 
самите витрини и до днес заслепяват с чувствителен 
аромат. Ръчно кованите орнаменти, лъскавият месинг, 
мозайките, мраморът – всичко е почистено от новия 
собственик и на всичко е възвърнат първоначалният 
блясък. Дори и във Виена не са много местата, на които 
може да се открие такъв красив образец на сецесиона. 
Можем да разберем защо Лем, когато за първи път вижда 
Виена, я описва като „силно уголемен Лвов“4. 
Ако градът се свежда само до останалите в него сгради, 
Лвов изглежда като място, което като по чудо е оцеляло 
от проклятията над Централна и Източна Европа, през 
която през XX в. няколко пъти преминават фронтовете 
на Първата и Втората световна война, а освен това 
и на няколко по-малки конфликта като болшевишката 
война и конкурирането между новосъздадените държави 
за прокарване на граници. Много градове, като моята 
Варшава, са изравнени със земята. Лвов е оцелял. 
[...] През 1918 г. Лвов е бойно поле на битката между 
Република Полша и Западноукраинската народна 
република. Това е краткотрайна държава, която никога 
не успява да установи своите граници или да добие  
1 Nolens volens (лат.) – хора, поставени в ситуация, в която не 
желаят да бъдат, на която не могат да повлияят, но в която 
трябва да свършат нещо (бел. прев.)
2 Цит. по Станислав Лем,  „Високият замък“. Прев. от полски
 Магдалена Атанасова, София:  Отечество, 1985, с. 33. 
                                                                                      3 Barbara Mękarska-Kozłowska, Burza
                                                  nad Lwowem, Warszawa: Polska 
                                                  Fundacja Kulturalna, 1996. Nur für 
                                                   Deutschе (нем.) – само за германци. 
                                                   (бел. прев.) 
                                                                                     4 Stanisław Lem, list do Władysława 
                                                  Kapuścińskiego, 24.12.1978.

Лем. Живот не от тази земя

международно признание. Поне има флаг, който днес гордо 
се вее над седалището на местната власт в Лвов, заедно 
с украинското и европейското знаме. Кметството се 
намира в същата сграда, която австрийските окупатори 
са построили – близо до гимназията с разширено 
изучаване на немски, в която е учил Лем.
Полската принадлежност на Лвов е установена едва 
през 1919 г. – седмица преди брака на Самуел и Сабина 
Лем! – когато в града пристига армията на Халер 
и разбива украинската обсада. Армията е водена 
от националдемократите, нейното настъпление 
е съпроводено с ексцесии срещу евреите, които 
са описвани от историците, симпатизиращи на 
националдемократите, като „търсене на еврейски 
снайперисти, стрелящи срещу поляци“, а от останалите 
– просто като погром. 
[...] През по-голямата част от живота си Станислав 
Лем говори за родителите си с нежелание, може би преди 
всичко защото, ако се вдаде в най-прости подробности 
като например да разкрие името на баща си, би стигнал 
до еврейските си корени. 
За Станислав Лем тази тема е истинско табу. Никога 
не я засяга публично, а и насаме не го прави освен при 
големи изключения – три, за които ми е известно. Това са 
кореспонденцията с английския преводач Майкъл Кендъл 
и частните разговори с Ян Юзеф Шчепански и Владислав 
Бартошевски. 
Това нежелание да разказва за своя произход обаче 
не обяснява защо в спомените на Лем родителите 
– бих се обърнал към неговия разказ за драконите на 
вероятностите – отсъстват по два различни начина. 
Въпреки всичко това за баща му научаваме няколко неща 
(какъв е бил по професия, от какво се е интересувал, 
какъв е бил характерът му, дори че му е харесвала 
„Болницата на преображението“ (Szpital Przemienienia), 
а романът „Астронавти“ не намира за нищо особено). За 
майка му не знаем и това.
[...] Почитателят на прозата на Станислав Лем, когато 
чете за военните перипетии на неговия баща и всички 
благоприятни обстоятелства, които водят до неговия 
брак с майката на писателя, автоматично прави връзка с 
биографията на измисления от Лем герой професор Цезар 
Коуска. Коуска е автор на една несъществуваща книга, 
„рецензирана“ от Лем в „Идеалният вакуум“ (Doskonała 
próźnia). 
Трудът на Коуска, озаглавен „De impossibilitate vitae“5, е 
антиавтобиография. Коуска описва не толкова живота 
си, колкото изключителната му неправдоподобност. Ако 
вземем под внимание всички благоприятни съвпадения, 
които е трябвало да настъпят, за да се влюбят неговите 
родители, да се оженят и да създадат бъдещия чешки 
философ, всичко това не може просто да се случи. 
Тук виждаме много познати елементи. Професор 
Коуска очевидно е връстник на Станислав Лем, 
неговите родители (нещо характерно, отново са 
лишени от имена) също създават впечатление, че са 
двойници на Самуел и Сабина Лем. Само че в резултат 
на военните сътресения се озовават най-накрая в 
Прага, което Коуска вече смята за малко вероятно, 
защото неговият баща – също като бащата на 
Станислав Лем – е бил през 1914 г. на път за Лвов, 

5 За невъзможността на живота (лат.) (бел. прев.)

където неговите родители са му избрали жена „поради 
сходство на интереси“. 
Също като бащата на Лем, Коуска старши служи като 
австро-унгарски военен лекар в Пшемисъл, където 
въобще не би се озовал, ако войната не бе довела до 
това. Тук се влюбва от пръв поглед в девойка, която 
се запознава с него само защото обърква вратите в 
болницата. 
Както подхожда на аналитичен философ, професор Коуска 
анализира „любовта от пръв поглед“, като я разлага на 
първоначални фактори, и потвърждава (не много ясно 
на какво основание – четем все пак само рецензия, а 
не самия труд), че причината за този coup de foudre6 е 
характерната „усмивка на Мона Лиза“. Тази усмивка се 
появява като последствие от смесване на хромозомите 
на „този похотлив плиопитек и тази четириръка 
пражена“, които се срещнали „под евкалиптовото 
дърво, което растяло там, където днес се намира „Мала 
страна“ в Прага“.
[...] Текстът се появява в началото на 70-те години около 
петдесетия рожден ден на Лем, когато неговият син 
Томаш е на не повече от три години. В писмата, които 
писателят по това време изпраща до приятелите и 
колегите си, преобладават огромното щастие и радост, 
които му носят съпругата и детето. 
В писмата от това време също трябва да обяснява 
постоянно защо вече не иска да пише фантастика. С риск 
да изразя теза, сладка като фигурка на Райън Гослинг, 
изработена от марципан, бих казал, че тогава за Лем 
феноменът любов, тази необичайна сила, по-мощна от 
световните войни и движението на скалните маси, е по-
очарователна от космическите полети. И по своя чуден 
и особен начин той ни представя любовта на Самуел и 
Сабина като романтична трагикомедия. 
Новите интереси може би са причината Лем да 
започне да мисли повече за своето семейство. Но има 
и друга причина: в този период споменатият Майкъл 
Кендъл, който отново от перспективата на „бетонно 
непоклатимия“ Манхатън изобщо не е наясно колко 
болезнено табу нарушава в своите писма, започва дълъг 
разговор с Лем за неговото семейство и роднините му. 
През 1972 г. Лем пише: „С изключение на моите родители, 
цялото ми семейство е убито от германците (най-вече с 
газ в лагерите на смъртта)“7, а в следващите писма дава 
все повече подробни сведения за самата окупация. 
Какво се знае за щастливото детство на Станислав 
Лем или за времето, когато е „чудовище“ – както сам 
нарича себе си в началото на втора глава на „Високият 
замък“? Той е единствено и късно родено дете. От 
документите става ясно, че се е появил на света, когато 
доктор Самуел Лем е бил на четиридесет и две години, 
на 12 септември 1921 г. Истинската дата вероятно е 
13 септември – може би са вписали предходния ден, за да 
избегнат лошия късмет8?
Бил е разглезен дори по днешните стандарти: „Съгласявах 
се да ям, когато баща ми се качваше на масата и 
отваряше и затваряше чадъра, иначе можеха да ме 
хранят само под масата“ – пише във „Високият замък“9. 
Изненадващо е, че баща му е имал време за това, малко 
след това Лем последователно подчертава, че баща му е 
бил зает специалист „уши – нос – гърло“, а следователно 
и свръхнатоварен. „Работеше и в клиниката, и по 
здравната каса, и вкъщи приемаше“ – казва Лем на 
Фиалковски и пояснява, че заради това баща му е бил 
„изнервен“. „Говореше се, че когато доктор Лем крещи на 
третия етаж, изхвърляйки пациент през вратата, се е 
чувало даже на първия.“
Към този анекдот се отнасям малко скептично. 
Противоречието е в това, че на други места Лем описва 
баща си като джентълмен със старомодни, предвоенни 
маниери – и то отпреди Първата, а не отпреди Втората 
световна война. Трудно ми е да повярвам, че доктор 
Самуел Лем изритва пациент през вратата, още повече 
че вдига скандал в цялата кооперация, защото слуховете 
за това биха се разпространили из града и пациентите 
биха спрели да прииждат на тълпи при него. Затова, 
след като прочетох много писма и интервюта на Лем, 
забелязах, че той успява да подведе своя събеседник и 
реално да му разказва за себе си, правейки се, че говори 
за другиго. А историите, че когато самият Станислав 
Лем се е карал в някоя редакция за просрочен хонорар или 
допуснати грешки в печатницата, крясъците му са се 
носили през няколко етажа, съм чувал от различни места. 
За сметка на това вярвам безрезервно, че Самуел Лем е 
бил толкова претоварен, защото от спомените на Лем 
се очертава образът на щастливо детство, макар и 
малко тъжно. Щастливо, защото родителите (особено 
бащата) с желание са изпълнявали всички капризи на 
момчето. Тъжно, защото най-вероятно не са имали 
време да се занимават с него и много време е прекарвал в 
самота. 
Оттук произтичат и ранните игри, които в друго 
семейство биха завършили с гневно порицание, но преди 

6 Пристъп на лудост (фр.) (бел. прев.)
7 Stanisław Lem, list do Michaela Kandla, 10.11.1972.
8 Stanisław Lem, list do Virgilijusa Čepaitisa, 6.04.1985.
9 Цит. по Станислав Лем, „Високият замък“. Прев. от полски 
Магдалена Атанасова, София: Отечество, 1985, с. 32.
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всичко нямаше да се стигне до тях, защото очевидно 
щяха да видят в тях само игрите на твърде рано 
оставено без надзор дете. Във „Високият замък“ четем: 
„Измъквах от гардеробите костюмите на баща ми и 
правех манекени по фотьойлите и столовете, като с 
голяма мъка тъпчех в ръкавите навити на руло списания, 
а иначе ги запълвах, с каквото ми падне“10. Сташек 
със страст унищожава играчките, които родителите 
му подаряват, желаейки да остави дрехите на мира. 
„Калейдоскопите, които съм разпорил, сигурно ще 
стигнат за цяло сиропиталище, а при това знаех, че 
в тях няма нищо друго, освен шепа надробени шарени 
стъкълца“11, „Вълшебната лампа на фирмата „Pathé“ 
с френски емайлиран петел трябваше да обработвам 
с тежък чук, но дебелите лещи на обектива дълго не 
отстъпваха под неговите удари. В мен живееше някакъв 
безразсъден, отвратителен демон на разрушението; не 
знам откъде се беше взел, както и не зная какво стана с 
него по-късно“12. 
[...] Няколкогодишният Сташeк сам се научава да чете, 
първоначално дешифрирайки надписите около себе си 
като например загадъчното заглавие на дипломата 
на баща му: SUMMIS AUSPICIIS IMPERATORIS 
AC REGIS FR/ANCISCI IOSEPHI13… (тази диплома 
много го интригува, защото восъчният печат 
приличал на тортичка). И като си отива демонът на 
разрухата, настъпва жаждата за четене. „Честно да 
ти кажа, четях всичко, което ми попадне в ръцете“, 
казва на Фиалковски14. Бащата със сигурност се е 
опитал да повлияе на четивата, защото подарява 
на четиринадесетгодишния Сташeк събраните 
произведения на Словацки15. Момчето обаче иска книги 
за наука, техника и медицина (имал е много такива 
вкъщи), а също така и приключенски от рода на Карл 
Май и Стефан Грабински, когото припомня на полските 
читатели много години по-късно. 
Въоръжен с основни познания в областта на науката и 
технологията, Лем е напуснат от демона на разрухата 
и е обладан от демона на сътворяването. Сам сглобява 
машини, за които чете в научнопопулярни книги, 
или купува с джобните си пари и спестяванията си: 
индуктора на Рюмкорф, генератора на Уимсхърст, 
генератора на Тесла. Всички тези уреди нямат голямо 
практично значение, но са атрактивни. Те позволяват 
да се генерира високо напрежение, измерено в хиляди 
и десетки хиляди волтове, но с толкова незначителен 
интензитет, че дете може да бъде оставено само да 
играе, защото не би се наранило. В тъмно помещение 
човек може да се възхищава на електрическите заряди и 
да се чувства като Зевс Гръмовержеца. 
Освен това Лем запълва тетрадките си с проекти на 
10 Цит. по Станислав Лем, „Високият замък“. Прев. от полски 
Магдалена Атанасова, София: Отечество, 1985, с. 28.
11  Пак там, с. 28-29.
12 Пак там, с. 28-29, с. 27-28.
13 С върховната власт на император и цар Франц Йозеф I (лат.) 
(бел. прев.)
14 Tomasz Fiałkowski, Świat na krawędzi. Ze Stanisławem Lemem 
rozmawia Tomasz Fiałkowski, Cyfrant, 2000.
15 Stanisław Lem, list do Michaela Kandla, 20.08.1975.

собствени дизайни като например: велосипед с предно 
предаване, самолет, задвижен от пара (слънчевата 
светлина се използва за производство на парата), 
двигател с вътрешно горене с по-леки камъчета вместо 
свещи и планетарно съоръжение, което древните са 
измислили преди Лем, без той да знае и още по-малко да 
знае, че това съоръжение си има име. По-голямата част 
от тези неща е безсмислена и най-вероятно никога не би 
заработила. Сред тях по думите на Лем били и „дузина 
идеи за perpetuum mobile“. Част от нещата може и да е 
имала някакъв смисъл, ако е била разработена – има още 
път от скицата с молив в „тетрадката с изобретения“ 
до технологическа рисунка, чрез която може да се 
измисли конкретен прототип. 
Но несъмнено всички имат влияние върху по-късната 
проза на Лем. Когато Лем описва някаква машина, с 
която се борят неговите герои, той го прави с осезаема 
конкретност, която често липсва в книгите на други 
автори на science fiction. Пилотът Пиркс, чийто аудио 
кабел е сгрешен с нагревателния, „за щастие имаше 
други беди, но успя да разбере за грешката, едва когато 
започна да го избива пот“, може да бъде измислен само 
от писател, който наистина саморъчно е сглобил 
нещо, направил или подобрил и го е избивала пот заради 
непасващи винтове. При много писатели астронавтите 
просто така ремонтират уреда и той от раз започва да 
работи. 
Влияние върху прозата на порасналия Лем има със 
сигурност и друга игра от детството му – прочутото 
„царство на легитимационното всемогъщество“16. 
Вдъхновявали са го със сигурност по-ранни игри, когато 
все още неумеещият много да пише Сташек се е ровел 
из жилището на родителите си и е гледал бащината си 
диплома и съдържанието на сандъка с документите на 
починалите си баба и дядо (предходните собственици на 
къщата на ул. Брайеровска). Там има банкноти, загубили 
стойността си вследствие на хиперинфлация. 
[...] След като разкрива тайната, че цифрите, печатите 
и водните знаци понякога имат сила, а друг път не, 
Сташек Лем започва сам да се развлича, като изработва 
документи. В ранните си години много авторитети 
във фантастиката рисуват карти на несъществуващи 
места и родословни дървета на измислени династии. 
По-късно се връщат към тях в зрялото си творчество, 
както прави например Толкин. Лем не е разчертавал 
карти, дори не е измислил име за своята Небивала 
земя. Но е измислил нейната бюрокрация. Изработил 
е многоцветни документи за самоличност, зашити 
със сребърен конец, откъснат от училищния герб и 
перфорирани с назъбено колело от будилник. [...] 
Тук можем да видим началото на извънзаконовата 
фантастика на Лем, всички тези разкази, в които Трурл 
унищожава лошата комета, използвайки „старинни, 
архивни и затова напълно фатални методи“ (като я 
залива със серия писма от рода на „Задържането на 
гражданина е в конфликт с параграф 199 от 19. XVII 
м.г., доказващ скучна и тягостна работа, причиняваща 

16 Цит. по Станислав Лем, „Високият замък“. Прев. от полски 
Магдалена Атанасова, София: Отечество, 1985, с. 104.

прекратяване на ползите и обезсърчение“) или някой 
парламент, който при използването на „устава на Мак 
Флакон – Глумбкин – Рампорей – Хмурлинг – Пиафек – 
Сноууман – Фитолис – Бирмингдрак – Футлей – Каропки 
– Фалселей – Грогернес – Мидански“ опитва да регулира 
законовите последствия от работата на перални машини 
с изкуствен интелект. [...]
Макар че детските спомени на Лем, описани от 
Фиалковски, започват с декларацията: „Охотно приемам, 
че не съм изцяло нормален“, бих казал, че от тези 
описания се оформя изцяло нормален образ на детството 
на интелигентно дете. И ексцентрично, и евентуално 
зле възпитано, но кой да го възпитава, при положение че 
родителите му просто са нямали достатъчно време за 
него?
Тези три големи страсти, които преобладават във 
„Високият замък“: сладкарската, изобретателската и 
бюрократичната, не са нищо нечувано или невиждано. 
Само че момчетата, мечтаещи за измислени държави, 
по-често измислят карти, имена на градове или поне 
имена на владетели, отколкото техните задължения да 
се отплащат в размер на купчини рубини, но дали това 
чак толкова се различава от детските идеи на Люк Бесон 
(които той по-късно превръща в истински филми)?
Останалите детски игри и страсти са вече абсолютно 
нормални. 

Превод от полски: МАрИНА БрАТАНОВА 

Лем като ученик 
в Лвовската гимназия 1930. 
© by Tomasz Lem, 2016

Шансовете на научната фантастика

на стр. 12

Ян Блонски

Станислав Лем се е възползвал от почти всички 
възможности, които съвременната научна фантастика 
дава на писателя. Дори може да се каже, че в своето 
хронологически кратко, но голямо по обем творчество 
сякаш повтаря еволюцията на жанра. Всъщност 
започва от прости, откровени и позитивни разкази 
(„Астронавти“, „Облакът на Магелан“), за да достигне 
след това както до пародията („Звездни дневници“), 
така и до апокалиптичната и концентрационна визия на 
„най-лошия от всички възможни светове“ („Едем“). Нещо 
повече – той систематично тества литературните 
шансове, които дава научната фантастика. Лем 
наистина цялостно е обходил пространството на 
научната фантастика и – бидейки в Полша практически 
единствен – е също така, ако може да се изразим по 
този начин, достатъчен представител на жанра, 
който представлява; откъснал е от градината на 
научната фантастика ако не най-красивите, то със 
сигурност най-характерните цветя. Оттук радостта и 
пестеливостта за критика, който – разглеждайки Лем, 
– разполага едновременно с отлична колекция от опити в 
различни варианти на научната утопия.
Бих могъл да откроя три литературни шанса на 
научната фантастика, като ще ги нарека – от най-
лесната към най-трудната – приказка, парабола и модел.
„Облакът на Магелан“ е приказка, основаваща се на мита 
за аргонавтите – удоволствието, което читателят 
черпи от прочита, произтича от разпознаването на 
известния (от безброй версии) мотив, но разположен 
на напълно нов фон. Всъщност перипетиите на този 
междупланетен роман повтарят драмата на всяко 
пътешествие – обезсърчаването, катастрофата, 
бунтът и накрая „Таласа!“. Освежаването се дължи преди 

всичко на техниката, която придава на повествованието 
блясъка на чудото – всичко е възможно, ракетата 
притежава най-разнообразни автомати, интегратори и 
дезинтегратори, които подобно на вълшебната масичка 
позволяват да се осъществят желанията на екипажа и 
на автора. „Едем“ се различава основно по тона, който 
е дори прекалено минорен. Изходна точка е историята 
на Робинзон, като тук – сякаш за да се балансира 
неизвестността на планетата – корабокрушенците 
са петима. И тук, както в предназначените за 
младежи версии на шедьовъра на Дефо, усещаме 
известно смущение – твърде лесно тези петима 
души успяват да се измъкнат от трудната ситуация. 
Действителността, опитът не оказват съпротива – 
може да се каже, че технологичната приказка по своята 
същност е „нечестна“. Писателят винаги има в ръкава 
си шперц, с който ще отвори заключената врата; 
читателят остава с впечатлението за леко детинско и 
едновременно безплодно мечтаене наяве; сякаш е спечелил 
война в кафенето.
Откъде идва тази двузначност на технологичното чудо? 
Разликата между приказката и научната фантастика 
е такава, каквато е между обикновената и благородна 
играчка от дърво или глина, която детската длан полира, 
изтрива и накрая унищожава, влизайки в близък и жив 
контакт с „първичния“ материал, със самата природа, 
от една страна, и механичната играчка, която е изцяло 
готова, на която въображението не придава значения, не 
съ-творява и която накрая се разпада, щом надникнеш 
във вътрешността є, от друга страна. (Задълбочени 
наблюдения по тази тема може да се открият в 
„Митологии“ на Ролан Барт.) С една дума, приказката 
спонтанно пасва на подсъзнанието, на детството на 
човека и човечеството, помага ни да се върнем там, 
където се е формирало нашето чувство, елементарният 

контакт с действителността. Приказността на 
научната фантастика пък е вторична, „изфабрикувана“ 
– от една страна, тя паразитира върху познатите 
сюжети, от друга – чудото, което описва, е механично 
и много по-малко автентично, тоест по-отдалечено от 
„величието на началата“, за което така красиво Леви-
Строс пише в „Тъжните тропици“.
Колкото и да уважаваме и да се възхищаваме на 
техниката, съществува убеждението, че автомобилът 
е по-малко поетичен от дървото, защото то е 
неповторимо, а преди всичко – съществувало е преди 
човека. Така че в дървото живеят цели светове, 
а в автомобила – най-много механични коне; нищо 
не остарява повече от поезия на техниката. В 
технологичните мечти има нещо гладко, изчислено, 
механично и повторимо, което – трябва да призная – 
ме натъжава по особен начин, което е осезаемо след 
първоначалния интерес. Но стига толкова с тези 
отклонения, които водят твърде далеч, вероятно до 
изследвания на основните елементи на въображението. 
Обаче е сигурно, че научната фантастика, третирана 
приказно, се изчерпва бързо, а още по-бързо изморява 
читателя. Тази форма на литературата художествено 
печели много, вярвайки преди всичко на интелекта, 
благодарение на чийто призив се е появила.
Пародията – мисля за „Звездни дневници“ – е именно 
отмъщение на интелекта над приказността, осмяна 
и снизена чрез довеждането до абсурд. Интелектът 
демаскира така изблиците на наивното въображение 
(наивно, но не дотолкова, че да 



ни позволи да забравим за собствената наивност); 
ограничава междупланетната фантастика до въпроса 
за езиковата изобретателност – свръхзабавните 
„струми“, „курдли“ и „рибони“1 на Лем – лишавайки я 
от „обективната“ реалност и променяйки я в игра. 
Ако научната фантастика толкова бързо се е обърнала 
към пародията, то е поради това, че писателите не 
могат да понесат интелектуалната подчиненост на 
своите произведения, не искат да бъдат по-мъдри 
от собствените си книги. В същото време обаче 
многозначността на пародията, нейната отвореност 
към алюзията, води дотам, че подигравателното 
освобождаване на въображението най-бързо изпраща 
читателя от междузвездните пространства на 
земята; превръща научната фантастика в парабола, 
във философски разказ. Политическо-социологическите 
проби, които се съдържат в „Звездни дневници“, 
получават голямо признание – фантастиката тук е 
само инструмент, тя е напълно конвенционална (което 
не изключва откривателството, напротив) и служи 
на спасителното компрометиране. Алегоричната 
функция на разказите на Ийон Тихи изобщо не отегчава 
– капризността на пародията спасява „Дневниците“ от 
педантичността; писателят, който отлично знае към 
какво се стреми, не престава да се забавлява.
Той играе преди всичко с езика; отхвърляйки напълно 
правдоподобността, така старателно създавана от 
авторите на научна фантастика, знае, че каквото и 
да изрече, то „ще съществува“. Въображението тук е 
сякаш „чисто“, недокоснато от действителността. 
Комбинаториката на Лем, достигаща най-отдалечените 
граници на измислиците на Мюнхаузен, спира вече да 
заслужава наименованието „фантастика“, тъй като 
не е фантастично това, което по принцип не може 
да се осъществи. „Дневниците“, дори откъснати от 
периода, когато са написани, запазват неимоверно по-
голяма стойност от предишните книги на Лем – това 
рационалистично убийство на технологичната утопия 
представлява несъмнено литературно постижение.
Има няколко проблема, които само научната 
фантастика може да засегне – именно тези, които 
– бидейки резултат от развитието на науката – 
едновременно проблематизират досегашния механизъм на 
функциониране на човечеството. Говорейки най-лаконично 
– междупланетните пътешествия и най-далечните 
последици от Втората индустриална революция. Или 
това дали и как човек може да живее извън Земята? Дали 
и как ще общува с жителите на други планети? А също 
така как ще се държи, когато е освободен от всички 
материални тревоги, от необходимостта да работи? 
Как ще съжителства с машините, които е създал, но 
които могат да го изпреварят в много отношения? Тези 
въпроси имат две страни – практическа и теоретична. 
Първата от тях е свързана с предположения и 
спекулация, защото само опитът и бавната адаптация 
могат да донесат конкретен отговор. Втората страна 
пък отвежда писателя до метафизиката, тъй като 
отвъд тези проблеми изведнъж ще открием други, 
още по-общи и основни – какво е науката и какво е 
човекът? Лем изобщо не отбягва тези метафизични 
капани на научната фантастика. Разбира се, трябва да 
се справя с алюзии и алегории – не особено успешното 
„Разследване“ (Śledztwo) всъщност размишлява (въз 
основа на квазисвръхестественото явление) върху 
особеностите на научното търсене, което се основава 
само на статистическа правдоподобност. Писателят 
е твърде трезв, твърде запознат с изискванията на 
точните науки, за да допусне, че науката ще успее 
(или ще поиска?) да разреши общите въпроси, белязани 
с клеймото на „метафизичността“, но все пак не 
може да се примири с ограниченията на емпиризма. 
Оттук произтича и усещането за липса – науката дава 
отговори, но винаги принуждава да се чака за тях; както 
и меланхолията и неясните разговори за религията, 
които героите (макар и убедени атеисти) са принудени 
да водят в края на неговите романи („Едем“, „Соларис“). 
И още един въпрос – какво всъщност се случва със 
„съзнанието“ на тези съвършени автомати, които 
понастоящем можем единствено да си представим, но 
които може би ще служат на човечеството в бъдещето? 
Защото ако случайно го притежават…, не само ще 
трябва отново да се дефинира човечността, но също 
така цивилизацията на идващите векове ще трябва да 
се основава на насилие и своеобразен терор, произтичащ 
отново от страха. Биологическият морал показва така 
своята произволност и ограничения, защото по принуда 
човекът ще държи в шах „създания“, твърде подобни 
на самия него… Разбира се, това са предположения и 
фантазии, обаче те имат и интелектуална основа, а 

умението и проницателността 
на писателя могат – както 

                                                                                         1 Авторски неологизми на Лем 
                                                    от „Звездни дневници“, бел. прев.

от стр. 11

Шансовете на...
например в „Чук“ (Młot) – да ни убедят по отношение на 
ситуациите, които са още спорни за научния поглед.
Параболата е близо до трактата – всъщност научната 
фантастика може да остане вярна на своите принципи 
(и определени литературни качества) не толкова 
изпреварвайки с фантазията си постиженията и 
техниката, колкото подчертавайки въпроси, които 
са трудни или изобщо невъзможни за разрешаване, 
но са възобновени – наистина или дори привидно – 
благодарение на влиянието, които им оказва науката. 
Всъщност въпросът повече пасва на литературата, 
отколкото веселата или ужасена сигурност – просто 
затова, защото задвижва динамика, съдържаща се в 
ситуацията, която писателят е избрал. Разбира се, този 
дискусионен подход към проблема не трябва изобщо 
да се изразява непосредствено в повествованието. 

Достатъчно е, ако се създават определени фикционални 
светове, фикционални конфликти така, че читателят 
да ги разбира като предложения за развитието на 
действителността – предложения, които са достатъчно 
натоварени интелектуално, за да не дават автоматични 
отговори. Лично аз смятам, че социологическите или 
антропологическите фантазии са по-плодотворни от 
техническите или „физическите“. Вероятно тук по-лесно 
се проявяват оригиналната интуиция и по-близката 
връзка с преживяваната действителност. Така например 
в „Разследване“ отлично се усеща съпротивата, каквато 
поставя проблемът от методологично естество, 
когато го ограничаваме в романовата алегория – няма 
преход между неяснотата и баналността. Другояче 
казано, отмъщава си вторичността, служебната роля на 
художествената цел; в „Звездните дневници“ (особено в 
най-добрите) напротив – първоначалният и вторичният 
интерес са събудени от механизма на пародията, едва 
след това си даваме сметка за насмешката спрямо 
действителните общества. Следователно така в 
художествения замисъл е укрит „социологическият“, а не 
напротив – литературният в „научния“.
Съществува и третият шанс на научната фантастика 
– труден и рядък, който нарекох „модел“. Мисля си 
за последния роман на Лем – „Соларис“ има много 
сензационна и силно кошмарна фабула, която обаче е така 
обработена, че мрачните събития, които се разиграват 
на изследователската станция, бързо са приети за 
очевидни и правдоподобни. Това е така, защото – за пръв 
път не само при Лем вероятно – акцентът е поставен 
върху психиката на персонажите.
Проблемът за междупланетния контакт тук е разрешен 
напълно негативно. Соларис – планетата, върху която 
се концентрират усилията на изследователите от над 
сто години – е „населена“ от едно-единствено създание – 
плазменият океан. Дали е разумен? Вероятно да, но няма 
обяснение за обърканите и самотни дейности, които 
извършва неразбираемото създание, неизменно вълнуващо 12Литературен вестник 8-14.09.2021

се отвъд прозорците на лабораториите. Тук Лем създава 
сякаш цяла наука – няколкото раздела, посветени на 
„соларистиката“, представляват отлично описание 
на интелектуалното въображение. Появяват се и се 
отхвърлят теории, новата дисциплина преминава през 
етапите на първоначалното незнание, ентусиазъм, големи 
описателни системи, скептицизъм и накрая – безразличие, 
дребнавост или екстравагантност. Има патос в 
безкрайните усилия, с които човечеството щурмува 
загадката, която вероятно никога няма да разреши 
– дори да се опитва, докато има сили. Соларис като 
парабола за вселената? Вероятно да – но не е натрапваща 
се. Соларистиката съществува в този роман наистина 
и нейните адепти достигат до упорит и благороден 
стоицизъм, борейки се без надежда за победа единствено 
защото признаването на окончателното поражение би 
лишило целия им живот от смисъл и значение.
В „Соларис“ се съдържа и друга идея, която заема 

централно място – макабрична и същевременно 
дълбоко истинска. Когато новият учен пристига в 
изследователската станция, открива това, което 
всички старателно са криели в тайна – а именно, че 
тук се появяват (вероятно заради неразбираемия 

океан) същества, които са живи отражения на най-
съкровените страхове, желания и преживявания 

на хората, изучаващи планетата. 
Следователно не действителната 

жена, която героят някога е довел 
до самоубийство, а съживено 

копие на понятието за 
тази жена, което героят е 
запазил в съзнателната и 
подсъзнателната си памет. 
Заедно с нейната наивност, 
отдаденост и благородство, 
които стават чудни, 
обичани и ненавиждани. 
„Другият“ отново става 
ад; тази жена, примамена 
от паметта, не може 
да загине дори да го иска. 
Нещо повече – развива се 
и се формира след това, 
придобива самостоятелно 
съществуване; от двойник 
се превръща в индивид, 
наполовина инвалид и 
наполовина безсмъртна, 
събужда нови чувства, 

знаейки едновременно, че 
не я чака никакво бъдеще, 

че единствено със своето 
изчезване може да осигури на 
любимия си завръщане към 
живота – към човешкия живот.

Защо наричам тази 
изключителна история „модел“? 

Лесно е да се досетим на какво 
дължи тя своята сила. А именно това, 

че в него се изразява – но умножена, изчистена 
от случайността – цялата диалектика на любовта 
или поне едно от проявленията на любовта. Все пак 
много често обичаме жени, родени в нашето съзнание 
– създадени от нашите страхове, желания и скрити 
образи. И тези жени обикновено „оживяват“, постигат 
самостоятелно съществуване – отново в нас или по-
скоро за нас, разрушавайки нашето досегашно „аз“ или 
напротив, осъждайки се в съзнанието ни на смърт. Често 
се случва така, че след забравите, предателствата, 
безразличието у нас се събуждат двойници на старите 
любови; така, че ни придружават „две“ жени – тази, 
запазена в паметта, и тази, която – сякаш съживена – 
придобива самостоятелност, става себе си и другата 
едновременно.
Следователно в „Соларис“ ситуацията, почерпана от 
научната фантастика, е издигната до равнището на 
психологически модел. Това не е нито приказка, нито 
алегория – персонажите съществуват наистина и 
проблемът, бидейки аналогичен на земния, запазва 
автентичността на неповторимото преживяване. 
И затова може да се каже, че „Соларис“ прекрачва 
границата, отделяща научната фантастика от 
литературния роман – дори не благодарение на 
интелектуалната необикновеност, а просто на 
оригиналния еротичен опит.

Превод от полски: КрИСТИЯН ЯНЕВ

Преводът е направен по Jan Błoński, Szanse science-fiction. 
– „Życie Literackie“ nr 497, 1961.

Станислав Лем, „Отвратителна вонявка“. Същество от 
планетата Стредогенеция в „Да спасим Космоса. Отворено 
писмо на Ийон Тихи“ („Звездни дневници“). „Най-енергичните 
екземпляри са в състояние да изпускат до пет хиляди смрадли 
(единица мярка за воня) в секунда. Но дори малките деца 
знаят, че вонявката се държи по този начин само когато я 
фотографират.“ (Прев. С. Петрова.)
© by Tomasz Lem, 2016
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То обхваща и есхатологията на ерата на машините. Но 
както ще стане дума по-нататък, епиката на жанра 
не е дорасла до възможността да постави въпроса на 
заплашителните явления на Новия механизиран свят, 
пред себе си имаме парадоксална ситуация, в която 
литературният жанр сякаш е погълнал собствените 
си създатели и ги е надраснал – защото извън всякакво 
съмнение много пишещи не си дават сметка за това, че 
представляват „колективната Касандра“ на ХХ век.

3
Редом със science fiction американците познават също 
и fantasy – и не едно перо е потрошено, за да се прокара ясно 
границата между тези две понятия. Опасявам се, че тези 
усилия са се оказали по-скоро напразни. […]
Характерно и в същото време забавно е това, че 
почти всеки от авторите счита за свой дълг да даде 
собствена дефиниция на двата вида per genus proximum 
et differentiam specificam. Всички тези опити страдат 
малко от схоластика. Очевидно всеки се ориентира в 
разликите между По и Уелс, между полусънните видения, 
въображението, което не се контролира непременно от 
логиката, и сухата и предметна спекулация, която с 
логистична добросъвестност прави изводи от по-рано 
заложени предпоставки. Двата елемента, рационалният 
и въображаемият, се смесват помежду си в различна 
пропорция при творците в зависимост от техния 
темперамент или от само временното им настроение 
(защото и По е предвестник на science fiction, и Уелс 
понякога се решава на почти приказно фантазиране), а 
разделянето им лесно се превръща в усилие, безплодно като 
интуитивното търсене какви проценти „мъжки“ и „женски 
елемент“ се съдържат в личността на определен индивид 
(някога модно във философията от Вайнингеров тип). 
Тъй като не съм историк на литературата и нямам 
достатъчно амбиция или знание, за да се правя на такъв, 
не ще се отлича тук с познаване на предисторията на 
science fiction. Ще се огранича само с твърдението, че 
към съвременната научна фантастика на американците 
водят: приказката, включително философската приказка, 
народната приказка, утопията със социално-философски 
оттенък, съвременната любов към технологиите, която 
oт наивно-оптимистичен култ към Железните ангели 
бързо се преобрази в тревогата на жителя от ерата на 
електронните мозъци и водородните бомби. 
Близостта на научната фантастика до приказката е 
толкова очевидно, че няма начин да не се забележи. И 
макар че някои критици я считат дори за „приказката на 
атомната ера“, в това определение се съдържа съществен 
пропуск. 
Science fiction е рационализирана приказка, може да се каже 
„съгласувана“ с това, което знаем благодарение на науката 
или можем (или ще можем някога) да знаем за света. 
Обикновената приказка иска от читателя във времето 
на разказа да изневери на своята всекидневна трезвост 
и знание за това какво е възможно и какво не. Нейната 
конвенция не се стреми към постигане на „истинска“ вяра 
в свръхестествения свят, а само към временно послушание 
към нейните правила, подобно на определена игра, тя е 
забавление, само че – почти без изключение – поучително 
забавление. И още – сценарият на приказката не изисква 
от разказвача никакви обяснителни похвати. Разказвачът 
не трябва да изяснява защо хвърленият от магьосницата 
гребен се превръща в гора, как действа „живата вода“, 
защо вещиците могат да летят. Конвенцията на 
научнофантастичната приказка изисква авторът да 
представи съответната рецептура и съответните 
обяснения, за да се легитимира чрез определена научна 
теория (или псевдотеория), за да мотивира причинно всички 
събития. Всъщност всяка приказка може да се преработи 
в science fiction, както забавно аргументира това друг 
майстор на жанра, Фредрик Браун, в предговор към една от 
своите книги. 
„Да вземем – казва той – приказката за цар Мидас. 
Бог Дионис дължал благодарност на Мидас и изпълнил 
желанието му – всичко, до което се докосне, да се превръща 
в злато. Преведена на езика на science fiction приказката 
звучи горе-долу така: Мистър Мидас, собственик на гръцки 
ресторант в Бронкс, спасява живота на някакъв жител 
от далечна планета, който пребивава инкогнито в Ню 
Йорк като наблюдател на Галактическата федерация. Този 
наблюдател създава машина, която променя молекулярните 
вибрации на тялото на мистър Мидас по такъв начин, 
че неговото докосване да предизвиква ефект на атомна 
трансмутация на химичните елементи в злато“1.
В science fiction не срещаме, това е ясно, чак такова 
плагиатско копиране на приказните сюжети, не е трудно 
обаче в нейните произведения да се открие техническа 
реинкарнация на многобройни реквизити, а дори и на цели 
приказни ситуации. И така всякакъв вид демони, върколаци, 
джинове, духове се появяват в нея като пришълци от 
звездите или като електрифицирани Гїлеми (защото какво 
друго са всякаквите роботи и автомати?). Еквивалент 
на могъщото заклинание е научната формула, новото 
1 Цитатът е от предговора на Браун към книгата „Ангели и 
космически кораби“ (“Angels and Spaceships”). Лем се позовава на 
примера с интерпретацията на мита за Мидас при Браун и във 
„Фантастика и футурология“, където представя героя като 
реставратор. Бел. прев.

изобретение или откритие; превръщането на човека 
(например в камък), така често срещано в приказките и 
преданията, начело с Библията (където окончателният 
продукт е готварската сол), да не говорим за магьосницата 
от „Одисея“, е показано като последица от генетична 
мутация, въздействие на своеобразни физико-химични 
сили на отдалечени планети, brain-washing – „промивка 
на мозъка“ или други подобни похвати в областта на 
„хирургията на душата“ та чак до присаждането на мозък в 
друго тяло. Шапката невидимка е заместена от специални 
емитори, скафандри, силови полета; благосклонната 
фея, която изпълнява желания – от микроскопичен 
електромозък, който героят на разказа носи в ухото 
си или хирургично присаден под кожата, технологично 
съответствие на „вълшебната тояга“ са всякакви 
съвременни и бъдещи военни машини с водородните бомби 
начело, а мотивът „масичке, дай да ям“ намира своето 
съответствие в друг плод на приложната кибернетика 
– „атомния конфигуратор“, който по желание синтезира 
от атоми всевъзможни обекти и тела, включително 
животни и хора. И още – огледалцето на феята, в което 
могат да се виждат далечни събития, намира своя аналог 
в телепатичните свойства (при което телепатията и 
телекинезата са „сциентизирани“ в Sci-Fic и изведени извън 
сферата на крехкия човешки мозък, защото съществува 
тяхната „механизация“ като техника на прилагане на 
силата „пси“ чрез специална апаратура за телепортация 
и телепатия), или просто в стереотелевизия. И накрая 
примитивните типове „указания“, индикатори за действие 
от разстояние чрез пренасяне на информация (в приказките 
те се проявяват скромно, напр. във вид на нож, който 
отпътуващият герой забива в дърво и от който може 
да се разбере дали в далечния свят го е срещнало някакво 
нещастие) – те са заместени от богата радиотехническа 
екипировка. В края на краищата пълна власт над 
пространството героите на science fiction получават 
от „телетрансмисията на материята“, моменталното 
пренасяне на произволни обекти от едно място в Космоса 
в други. Впрочем това явление засега има само теоретични 
основи в общата теория на информацията (имам предвид 
концепцията за „претелеграфирането на човека“ или друго 
тяло чрез предаване на пълна структурна информация за 
неговия строеж от едно място на друго, в което настъпва, 
основана на тази информация, мигновена ресинтеза). 
[…] Но не техническите различия са решаващи за 
пълното различие, за пропастта между science fiction и 
„класическата“ приказка. Най-простата и затова най-
често срещана тема в SF е „технологията на чудото“, 
описанията на всякакви привидно немислими явления като 
нещо естествено, разбиване на представи и становища, 
считани открай време за непоклатими. Съдържание 
на такъв тип разкази са сведенията за историята на 
открития, за необикновени изобретения, с една дума, 
това е най-точен и „най-механичен“ вариант на SF: 
измислянето и описването на несъществуващи все още 
днес – но може би възможни някога в бъдещето – машини, 
материални явления, измислени от човека и сътворени от 
неговите ръце. Вероятно това е литературно най-малко 
амбициозният, но познавателно напълно съществен път за 
традиционната фантастика в духа на Жул Верн, показваща 
усилията и труда, които трябва да извърши човек, за да 
властва над още една сфера на своята среда или над още 
една слабост на несъвършената си природа. По този начин 
дидактичната, оптимистична приказка SF показва, така 
да се каже, „прагматиката на реализираните мечти“, 
тя е техника на сбъдване на желания, но над това нейно 
радостно лице твърде бързо надвисват облаци – защото 
заедно с всевъзможното сбъдване на сънища от нереалния 
свят е доведен Апокалипсисът на Технологиите.
Защото в съществуването на върколаци, джинове и зли 
демони трябва да се вярва само така и само доколкото 
позволяват правилата на играта, които сами сме 
измислили, и ако ни отегчи и стане безинтересна, можем да 
я отхвърлим. Съществуването на изкуствени сателити 
(макар и все още не космически кораби), водородни бомби, 
електромозъци (само че все още те не се бунтуват) – не 
зависи от нашата вяра нито от нашето съгласие, не е 
измислица или доброволно приета конвенция. Тези факти 
на материалния свят не могат да бъдат отречени. И това 
именно променя решително отношението на твореца и 
читателя към science fiction, а отказът от включването 
на свръхестествени елементи, грижата всяко образно 
представено явление да изглежда обяснимо е основна 
причина за „израстването“ на жанра, за промяната, 
„подмладяването“ на читателския адрес. Следвайки 
научната дисциплина, Sci-Fic печели стойността на 
правдоподобието, става, може би твърде доверена, може 
би непокорна другарка на научното предсказание, а колкото 
по-внимателни са нейните крачки, толкова по-разсъдливо 
изследва собствените си предпоставки и толкова по-силен 
ефект предизвиква: in der Beschränkung zeigt sich erst der 
Meister2...

2 (нем.) Известна мисъл на Гьоте: Майсторът най-напред си личи 
по ограниченията, 
които сам си налага. 
Бел. прев.

Станислав Лем
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Преди десет години в САЩ излизаха два месечника, 
посветени на научната фантастика; през 1956 те вече бяха 
тринайсет. Големият бум на science fiction представляваше 
изненада и издателски успех едновременно. Броят на 
пишещите в това поле стремително нарасна, повишиха се 
тиражите на книги и периодика, годишният брой на новите 
заглавия надвиши читателските възможности на отделния 
човек, особено ако добавим към американските и четирите 
британски месечника с научна фантастика дори без да 
споменаваме никой от европейските (a те са доста, макар 
че значителна част от тях са преводи от английски).
За съжаление, не разполагам с точни данни за тиражи 
и заглавия, но знам, че около седемнадесетте хиляди 
страници, напечатани с фантастика, които прочетох, 
залавяйки се с този преглед, са буквално едва капка в 
морето. 
Срещаме се с феномен, локализиран ясно в САЩ, защото 
science fiction, издавана в различни страни (особено на Запад), 
се появи в тях подобно на джинсите и кока-колата като 
подражание на американския стил на живот и не на последно 
място, аргумент в нейна полза е огромният икономически 
успех на този бизнес в неговата родина. Въпреки това 
дори не може да се сравнява американската Sci-Fic с 
европейската: на Стария континент фантастиката ясно 
се поддава на обезценяване; липсват писатели с по-големи 
амбиции и талант (макар че нещата може би се променят, 
ако за предвестник вземем Дюренмат с неговата „Операция 
Вега“). Все пак реално масово търсене на SF съществува 
само в Щатите и там тя постигна популярност.
Към настоящите обяснения пристъпвам със значителна 
съпротива, защото, може да звучи парадоксално, но все 
още не съм сигурен в ранга на жанра. Той е подложен 
на мълчаливо порицание от страна на литературната 
критика, а в противовес на това се радва на безкритичната 
апология на почитателите си, онези Sci-Fic-fans, които 
в Щатите създават специални клубове и сами издават, 
освен бюлетините и прегледите, собствени първи опити 
във фантастиката в ограничени тиражи. Досега не успях 
да открия някакво становище на разсъдливата критика, 
което да не звучи крайно. Тук нямам предвид нашата 
критика, която е по-католическа от папата и не се 
интересува изобщо от научната фантастика, нейната 
„метатеория“, проблематика, интелектуални предложения, 
тематична сфера. Може би впрочем има право, но без да 
съм съвсем сигурен, че „няма за какво да се говори“; ще 
се опитам въз основа на онази капка от морето, която 
успях да разгледам, да изкажа няколко малко по-общи 
гледища. Чувствам при това напълно колко много ми 
липсва необходимият социологичен запас и познаването на 
американския way of life и цялата следвоенна ситуация на 
Щатите, която създаде големия подем във фантастиката 
и догонващото го масово търсене на този нов литературен 
жанр. Щом като явление, интересно откъм своята 
спонтанност и масовост, е подминавано с почти пълно 
мълчание, ще бъда поне едноокият сред слепците.
[…] За Science fiction трябва – опасявам се – да се говори по 
начин, различен от този, който се отнася за какъвто и да 
е било друг литературен жанр, и то не от гледна точка на 
художествени ценности, които преобладаващата част от 
нейните заглавия не са защитили, колкото заради особените 
явления, за които ще стане дума. 

2
Science fiction създаде въображаем свят със своеобразна 
еднородност и този плод на колективното въображение 
на писателите, от най-слабите до най-забележителните, е 
феномен с много по-голямо значение – необикновено явление 
в изкуството, много по-ценно за изкуството, отколкото 
отделните творби дори на най-прекрасните писатели. 
Литературната критика в САЩ дълго игнорираше цялата 
област на science fiction и имаше пълното право на това, 
доколкото голямата част от нея литературно е същo 
толкова малоценна като „криминалето“ и „уестърна“, но 
въпреки това въпросното становище трябва да се признае 
за погрешно. Между криминалния роман, който критиците 
считат за равнопоставен на Sci-Fic, и фантастиката има 
фундаментална разлика. При „криминалето“ действието 
се разиграва при проверени чрез опита ситуации, такъв 
роман не се стреми да бъде нещо повече от интелигентно 
съставена кръстословица, но дори и да стои литературно 
по-високо от купищата science fiction, такъв оценяващ 
критерий от художествена гледна точка не е решаващ. 
Става дума за това, че всички криминалета взети заедно 
не образуват цялост, по-значима от това, което носи 
най-добрият от тях, защото показват единствено 
неизтощимата и размножена в неизброими варианти 
ситуация – търсенето на извършителя на престъплението 
(whodunit), докато творбите на SF са строителен 
материал за сграда, чийто план, въпреки цялото смесване на 
сюжети и направления, властващи в него, може да ни каже 
много за значимите проблеми на съвремието и преди всичко 
на Съединените щати. Мълчаливо съгласие обединява 
авторите на SF в обща отговорност не само спрямо 
технологичната посока в развоя на нашата цивилизация.  

Science fiction (1959)
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Малко от авторите на SF постигат такава мяра, 
разум и дисциплина и с надеждата да постигнат още 
по-изключителни резултати добавят още от маята 
на въображението, разсаждат сциентичното семе, 
предизвикват неговия неудържим растеж, бягството, 
ескапизмa в света на всевъзможното, където авторът 
отново се отдалечава от действителността, губи с нея 
последния си контакт – и ето че пред нас застава чистото 
fantasy, модерната приказка без „научно“ определение, бледо, 
мъгляво творение, което не може да повдигне реалната 
проблематика на съществуването, а дава на читателя 
единствено приятна, също и безвредна тръпка на страх или 
наивна игра, но заедно с това и нещо много важно за мнозина 
– миг спокойствие и забрава.
Science fiction не ни дава нито едното, нито другото. Една 
от типичните, а навярно и неслучайни нейни формули е  
it could happen to you – „това би могло да се случи и на теб“ 
– а целият развой на науката и техниката през последните 
години – най-напред исполинският скок на технологията на 
унищожението, предизвикан от войната, после лавината 
от открития, начело с атомните и кибернетичните – 
възникването на двойственото отношение: удивление 
и подплатена с тревога неприязън към учените (по-рано 
охотно осмивани в САЩ заради тяхната неразбираема, 
нямаща нищо общо с живота университетска дейност) – 
всичко това, случващо се през военните години, мисля, че 
представлява в голяма степен импулсът за бума на SF.
И така, приказката SF всъщност не е приказка – защото 
има да прокарва мост от днешния ден към недалечното 
и твърде правдоподобно бъдеще, и именно промяната в 
психологическата ситуация на читателя, убеждаването 
му в потенциалната реалност на мотивите Sci-Fic, 
представлява най-съществената разлика в отношението 
към невинните „Бабини разкази“ или към кървавите 
приказки на Братя Грим. 
Това засяга по-скоро атмосферата, която излъчват 
всички произведения на SF, отколкото отделните разкази, 
често бедни, безпомощни и вторични в построяването 

Science fiction...
на конфликта и неговото развитие. Читателят може да 
пренебрегне хиляди такива новели и всяка от тях отделно, 
да не намери смисъл в неправдоподобните перипетии на 
ракетни екипажи и битки с роботи и ще бъде прав, но 
въпреки това от масата такива книги се издига лъхащата 
на реалност визия на Технологичната ера, която с течение 
на растящата си автономия на веднъж изпуснатите и 
необратими вече процеси може да погълне, смаже или осъди 
на някакво непонятно робство загубените в нея хора. 
Започнахме от изброяването на приликите между 
science fiction и приказката – продължавайки прегледа на 
разграниченията, след споменатата „реалност“ или по-
скоро профетизъм на света на SF ще преминем към нейната 
морална проблематика. „Класическата приказка“ е много 
последователна в това отношение; злото в нея бива 
наказано, а доброто – макар и първоначално притискано – 
все пак накрая триумфира. Но ето че happy end се появява 
в SF с течение на годините все по-рядко. За това има 
много причини. Най-напред изобретенията и откритията, 
лишени от ореола на свръхестествените си „прототипи“, 
заплетени в сферата на човешките действия, принуждават 
писателите, може би поради своята материалност, към 
обосновка на често катастрофични последици. Никой 
не е чувал за катастрофа на летящото килимче и за 
скъсана шапка невидимка – в най-лошия случай можем да 
забравим вълшебната формула за отваряне на вратата към 
съкровището или да изпитаме действието на вълшебната 
тояга на собствения си гръб. Но катастрофите на 
космическите ракети, дефектите в машините, дори и 
най-съвършени, отчаяните ситуации, произтичащи от 
техните ограничения, са твърде правдоподобни – такива 
ситуации често се появяват като тема в Sci-Fic. В един 
от разказите на Филип К. Дик (“Autofac”) живеещата при 
най-примитивни условия група оцелели от атомната война 
безсилно се вглежда в непрестанната мравешка работа на 
автоматичните подземни фабрики, които продължават 
да произвеждат с най-голяма точност огромно количество 
оръжия и снаряди, защитени от редици роботи, на които 
не може да се каже, че ситуацията, която ги е призовала 
към живот, вече не съществува. Този тип осакатени, 

слепи действия на машините, които са надживели гибелта 
на цялата цивилизация, докосващи се до безумното 
неразбирателство между човека и неговите творения, 
откриваме в многобройни творби на SF, завръщат се с 
упорството на обсесия. Разбира се, и тези истории, тези 
„приказки“ притежават поучителен морал, но той е 
подигравателен, лишен от приказна илюзия. 
И още – героите на приказките са обикновени или 
необикновени същества, но за всяко извършено от тях 
престъпление отговаря някой, сред тях има жертви и 
виновни, преследвани и преследвачи – докато, благодарение 
на това, което са научили от историята, писателите 
въвеждат на сцената на своите творби масови процеси и 
явления, в които понятията за добро и зло, вина и наказание 
претърпяват ужасяваща промяна – никой не е виновен или 
са виновни всички, не е виновна дори съдбата, а Градиентът 
на технологичната еволюция; мненията са разделени, 
конфликтите – нерешими, вместо злобната магьосница, 
която все пак накрая може да бъде победена от глупавия Яш 
или от смелия принц – демонът без лице се оказва Законът 
на Голямото число. Това вече е проблематика на Епохата 
на масите, хората са се размножили и заедно с това са се 
обезценили като индивидуалности, science fiction не им 
оставя много надежда в бъдещето. 
За да завърша това съпоставяне между приказката 
и science fiction, две думи само за американското fantasy. 
Вече поясних защо го смятам за жанр, по-малко значим 
като проблематика и за разлика от научната фантастика 
– ескапистки в пълния смисъл на думата. Fantasy се 
отказва от профетизма, с който се отличава Sci-Fic, 
връщайки се към традиционните позиции на приказката, 
към необикновения разказ за духове, дяволи и демони, а по 
този начин не може да представлява градиво за някаква 
надграждаща, но неприказна цялост. Разбира се, тук се 
отваря поле за изява на изключителни пера, не една перла 
на жанра е излязла изпод перото на Бредбъри или Браун – 
споменавам най-добрите – но въпреки това считам тази 
област за по-малко интересна. 
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Докато четях книгите на Деймън Найт „В търсене 
на чудото“ (“In Search of Wonder”) и Джеймс Блиш 
„Проблемът пред нас“ (“The Issue at Hand”), ми дойдоха на 
ум няколко въпроса, на които никога не успях да намеря 
отговор. Например: в средите на фантастиката се чува, 
че SF с течение на годините става все по-добра. Ако 
наистина е така, защо в такъв случай по-голямата част 
от всички нови издания е толкова нищожна? Или: не ни 
липсват жанрови дефиниции. Напразно обаче търсим 
обяснение защо не съществува нещо като теоретична, 
обобщена критика на жанра и защо плахите опити за 
такъв вид критика могат да се открият преди всичко 
в т.нар. „фанзини“, т.е. списанията за любители с 
малък тираж и малко (ако не и никакво) влияние върху 
авторите и издателската политика. И още: Блиш и Найт 
в един глас твърдят, че читателите на SF не са способни 
да различат стойностния роман от посредствения. Ако 
са прави, то как става така, че такъв тип читатели 
успява да получи литературния жанр, който възнамерява 
да отрази най-висшите – и още фантастично пораснали – 
постижения на човешките действия?
Но най-важният въпрос е следният: защо, дори ако 
приемем, че SF, причислявана към pulp-литературата, се 
е родила в канавката на интелектуалния живот и дълго 
време се е хранила с кич, не е в състояние да се отдели 
от него? Настоящото есе се опитва да даде отговор 
на този въпрос. Следователно то е „Пролегомена към 
екологията на SF“ или „Въведение в социокултурно 
изолирания регион на творчеството“, или нещо от рода 
на „Прагматика на долното кралство на литературата 
в борбата за живот“. Tези малко бомбастично звучащи 
предложения за заглавия малко по-надолу ще намерят 
своето основателно развитие. И още нещо: когато го 
пишех, книгите на Блиш и Найт много ми помагаха, обаче 
не съм ги възприемал само и преди всичко като сбор от 
рецензии – приех ги по-скоро за етнологични отчети, 
свидетелстващи за няколко изследователски експедиции 
в екзотичния свят на SF, т.е. за суров материал, който 
едва сега трябва да бъде подложен на социологически 
ориентиран анализ. Установените от авторите факти 
за мен често бяха по-важни от техните мнения. Това 
значи единствено, че подредих за себе си материала по 
начин, който не беше изцяло и напълно съгласуван с духа 

на изворните текстове.

Science Fiction: безнадежден случай с малки изключения

2
В SF, колективно явление със социокултурен характер, 
отличавам следните сегменти:
a) читатели – делят се на мълчаливо и пасивно silent majority 
на консуматорите на SF и на активна група любители, 
които създават същински fandom;
b) производители на SF, или автори (част от които също и 
рецензенти), а също издатели на списания и книги.
SF е изцяло особен случай, понеже принадлежи към две 
категорично различни и никога не съвпадащи помежду 
си сфери на културата. Нека наречем тези сфери 
„долно кралство“ – или кралство на тривиалната 
литература – и „горно кралство“ – или литература на 
главното течение (mainstream). Към долното кралство 
принадлежат: криминалният роман, уестърнът, 
псевдоисторическият роман, романът за спортисти и 
еротично-сантименталните истории, засягащи определени 
среди (лекари и медицински сестри, милионери и красиви, 
достойни за Запада девойки и т.н.). Бих искал да спестя на 
читателя точното описание на това, което разбирам като 
mainstream, достатъчно е може би да изброя няколко имена 
на автори, които населяват Олимп на главното течение: 
Моравия, Кьостлер, Джойс, Бютор, Сартър, Грас, Мейлър, 
Борхес, Калвино, Меламъд, Серо, Пенже, Грийн и др. Не 
може обобщаващо да се каже, че тези автори никога не са 
слизали на долния етаж, след като познаваме криминалните 
романи на Греъм Грийн и фантастичните романи на Оруел 
или Верфел, а също и фантастиката на Моравия – някои 
текстове на Калвин са считани за SF. Разликите между 
авторите като обитатели на горното или долното 
кралство не трябва да се търси в това, че първите не 
пишат фантастика (или литература, родствена на SF), 
а вторите го правят: разликата, за която става дума, 
е неоткриваема нито на равнището на иманентните 

характеристики на жанра, нито на художествената 
стойност на отделните творби. Жителството, т.е. 
принадлежността към горното или долното кралство, 
зависи не само и не толкова от продукта, който доставя 
един или друг писател. Става дума за значително по-сложни 
връзки със социокултурен характер. По-късно ще говорим 
за тях, тук само ще предложим един прост прагматичен 
принцип, който предварително, с точност деветдесет 
и осем процента, позволява да се реши дали даденият 
писател и неговите постижения трябва да се локализират 
на горния или на долния етаж. Принципът е прост и може 
да се изрази по следния начин: ако някой започва да пише 
книги в главното течение и става известен на публиката 
и критиците поне като име (в такава степен, че ако се 
появи някъде името му, се знае, че става дума за писател, 
а не за лекоатлет или актьор), то и неговите опити в 
областта на SF и/или фентъзи, дори ако се повтарят, са 
възприемани като бягство или скок встрани. Такъв писател 
е считан за обитател на горния етаж – Греъм Грийн 
например, чиито криминални романи са преди всичко проява 
на негов каприз или тактика. Във времето на Хърбърт 
Уелс границите между кралствата на литературата не 
се спазват чак толкова строго. Двата региона по-скоро 
взаимно проникват и преминават един в друг. Уелс тогава 
е просто английски писател, а тези, които ценят прозата 
му, често познават и двете є крила – както реалистичното, 
така и фантастичното. Едва по-късно пада желязната 
завеса, разделяйки жанровете на литературата по такъв 
начин, че типичният фен на SF по-често познава научната 
фантастика на Уелс, а си няма понятие за това, че е писал 
и реалистична, нормална проза (днешните познавачи на 
high brow литературата я ценят особено, ха!, дори по-
високо от неговата SF). Тази завеса, този бетонен свод (за 
да спазя модела на двуетажната конструкция) се създава 
постепенно, а непропускливата, херметично затворена 
преграда възниква едва през двадесетте години, което личи 
от факта, че творбите на Чапек са били причислявани към 
литературата от горния етаж, в същото време подобните 
творби на творящия десетина години по-късно Стейпълдън 
не са признати за такива. Така че класификацията по 
принадлежност на авторите не е изключително тяхна 
заслуга, защото те, в цялото си творчество, са подчинени 
на висши таксономични правила, които подлежат на 
историческо развитие и не познават никакви изключения. А 
когато се появи изключение от класификацията, тогава се 
твърди, че даденият (литературен) случай не е всъщност 
никаква SF, а съвсем нормална литература, целенасочено 
маскирана от автора като SF. (…)
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Станислав Лем

Старият мимоид

Седях пред големия прозорец и гледах океана. Нямах 
нищо за вършене. Подготвяният пет дни доклад вече 
беше вълнови импулс, носещ се устремно през вакуума 
отвъд съзвездието „Орион“. Когато стигне до тъмната 
прахова мъглявина, разпростряла се на осем трилиона 
кубически мили, поглъщаща всеки сигнал и светлинен лъч, 
ще срещне първия от веригата транслатори. От там със 
скокове, измервани в милиарди километри, ще се понесе 
по кривината на огромна дъга от една радиошамандура 
до следващата, докато последният предавател, едно 
натъпкано с прецизни инструменти метално съоръжение, 
не го фокусира още повече с насочващата си антена и не 
го запрати нататък в пространството, към Земята. 
Ще минат месеци и тогава също такъв, изстрелян 
от Земята енергиен поток, влачещ подире си шлейф 
от колизийни деформации в гравитационното поле на 
Галактиката, ще удари челно космическия облак, ще 
се приплъзне, ускоряван по протежение на огърлицата 
от бавно дрейфащи шамандури, за да се устреми, 
непрекъснато форсиран, към двете слънца на Соларис.
Под високото червено слънце океанът беше по-черен 
от всякога. Ръждива мъгла замазваше границите му 
с небето, денят беше изключително задушен, сякаш 
предсказваше една от безкрайно редките и невъобразимо 
силни бури, навестяващи планетата няколко пъти 
годишно. Някои учени имаха основания да предполагат, 
че нейният единствен обитател контролира климата 
и сам предизвиква бурите. Щях да гледам този океан 
още няколко месеца, наблюдавайки отвисоко изгревите 
на бялото злато и отегчения пурпур, отразявани 
навремени в някоя течна ерупция, в сребристия мехур 
на симетриада, щях да следя пътя на приведените под 
вятъра снажни бързари, щях да срещам разпадащи се, 
полуизветрели мимоиди. 
Един ден екраните на всички видеофони ще замигат 
с бурна светлина, отдавна мъртвата електронна 
сигнализация ще оживее, задвижена от импулс, 
изпратен от разстояние стотици хиляди километра, 
известяващ приближаването на метален колос, който с 
пронизителния грохот на гравиторите ще се спусне над 
океана – „Одисей“ или „Прометей“, или пък някой друг от 
големите крайцери за далечно космоплаване. Когато сляза 
по рампата от плоския покрив на Станцията, ще видя по 
неговите палуби редица бронирани, масивни автомати, 
които не споделят първородния грях на човека и са 
толкова невинни, че изпълняват всяка заповед, докато не 
унищожат себе си или препятствията, изпречили се на 
пътя им, ако така е била програмирана осцилиращата в 
кристалите тяхна памет. А после корабът ще потегли 
безшумно, по-бърз от човешки глас, оставяйки подире 
си конус от разчупени на басови октави гръмотевици, и 
лицата на всички ще светнат при мисълта, че се връщат 
у дома. 
Аз обаче нямах дом. Земята? Представях си 
задръстените с тълпи големи, дуднещи градове, в които 
ще се загубя, ще изчезна почти по същия начин, както 
исках да го направя тук през втората или третата 
нощ – като се хвърля в океана, тежко помръдващ в 
тъмнината. Ще изчезна сред хората. Ще бъда мълчалив и 
предпазлив и поради това – предпочитана компания, ще 
имам много познати, дори приятели, жени също, а може 
би дори и една жена. За известно време ще се насилвам 
да се усмихвам, да поздравявам, да ставам, да извършвам 
хилядите дребни дейности, от които се състои земният 
живот, докато престана да ги забелязвам. Ще си намеря 
нови интереси, нови занимания, ала няма да им се отдам 
изцяло. На нищо и никому, никога повече. И може би 
ще гледам нощем небето, там, където тъмнотата на 
праховия облак спира като черна завеса блясъка на двете 
слънца, помнейки всичко, дори това, което си мисля в 
момента, и ще си спомням със снизходителна усмивка, в 
която ще има и мъничко жал, но и превъзходство, своите 
безумства и надежди. Изобщо не виждах този себе си от 
бъдещето като по-добър от онзи Келвин, който беше 
готов на всичко заради делото, наречено Контакт. И 
никой нямаше да има право да ме съди. 
В кабината влезе Снаут. Озърна се, после погледът му се 
спря на мен. Станах и отидох до масата.
– Искаш ли нещо?
– Май нямаш какво да правиш…? – намигна ми. – Мога да 
ти дам работа, знаеш ли, има едни изчисления, макар и не 
много спешни…
– Благодаря ти – усмихнах се, – няма нужда.
– Сигурен ли си? – попита, без да откъсва очи от океана.
– Размишлявах върху различни неща и…
– Бих предпочел по-малко да мислиш.
– Значи изобщо нямаш представа за какво става дума. Я 
ми кажи… ти вярваш ли в Бога?
Погледна ме проницателно:
– Какви ги говориш? Кой днес вярва…
В очите му се таеше тревога.
– Не е толкова просто – рекох нарочно с небрежен тон, –  
защото нямам предвид традиционния Бог от земните 
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вероизповедания. Не съм религиолог и може би нищо ново 
не съм измислил, но я ми кажи, може би случайно знаеш: 
дали някога е имало вяра в… някакъв несъвършен Бог?
– В несъвършен Бог ли? – повтори той, повдигайки вежди. 
– Как разбираш това? В известен смисъл богът от всяка 
религия е несъвършен, защото е натоварен с човешки черти, 
само че подсилени. Богът от Стария завет например е бил 
един жаден за раболепие и жертви насилник, ревнив към 
другите богове… Поради склонността си към караници и 
семейни свади гръцките богове също са били не по-малко 
несъвършени, съвсем като хората…
Прекъснах го.
– Не, аз говоря за Бога, чието несъвършенство не 
следва от простодушието на човешките му създания, 
а представлява негов най-съществен, иманентен белег. 
Говоря за Бог, ограничен в своето всезнание и всесилие, 
допускащ грешки в предвиждането на бъдещето на 
делата си, на формираните от него явления, чието 
протичане може да те хвърли в ужас. Това е… недъгав 
Бог, който винаги желае повече, отколкото може, и 
неведнага даващ си сметка за това. Който е конструирал 
часовниците, но не и времето, което те отмерват. 
Организми и механизми, служещи на определени цели, 
ала те са надхвърлили тези цели и са им изневерили. И е 
създал безкрайността, която от мярка за неговата мощ, 
каквато би трябвало да бъде, се превръща в мярка за 
безграничното му поражение. 
– Едно време манихейството… – започна неуверено 
Снаут. В очите му липсваше сдържаната 
подозрителност, с която се обръщаше към мен 
напоследък.
– Това обаче няма нищо общо с понятието за добро и 
зло – побързах да го прекъсна. – Този Бог не съществува 
извън материята и не може да се освободи от нея, а 
единствено това желае…
– Не ми е известна такава религия – каза той след 
миг мълчание. – Такава никога не е била… потребна. 
Ако добре те разбирам, а се опасявам, че да, ти си 
представяш някакъв еволюциониращ бог, който се 
развива във времето и расте, расте, издигайки се на все 
по-високи етажи на могъществото – докато осъзнае 
неговото безсилие, нали? Този твой Бог е същество, 
което е навлязло в божествеността като в безизходна 
ситуация, а след като е разбрало това, е изпаднало в 
отчаяние. Да, драги мой, но нали изпадналият в отчаяние 
Бог е всъщност човек? Тъй че всъщност става дума за 
човека… Това твоето е не само калпава философия, това 
е калпава мистика. 
– Не – продължавах да настоявам, – нямам предвид 
човека. Може би с някои свои черти той би отговарял 
на тази – приета за момента – дефиниция, но само 
понеже в нея има много празноти. Човекът, въпреки 
привидностите, не си поставя цели. Налага му ги 
времето, в което се е родил, той може да им служи или 
да се бунтува против тях, но предметът на послушание 
или бунт е зададен отвън. За да постигне пълна свобода 
в търсенето на цели, той би трябвало да бъде сам, а 
това няма как да стане, тъй като човекът, който не е 
възпитан от хора, не може да стане човек. Моят… този 
Бог…, за когото говоря, не би трябвало да притежава 
множествено число, разбираш ли?

– О, да, и аз веднага… – посочи към прозореца 
Снаут.
– О, не – възразих, – той също не е. Той е най-
много нещо, което е подминало в развитието 
си шанса за божественост, затваряйки се 
прекалено рано в себе си. Той е по-скоро 
анахорет, отшелник в Космоса, а не негов 
Бог… Той се повтаря, Снаут, а онзи, за 
когото аз си мисля, никога не би го направил. 
Може би тъкмо сега той възниква някъде, 
в някакво кътче на Галактиката, и не след 
дълго ще започне в пристъп на младежко 
опиянение да гаси едни звезди и да запалва 
други, ще забележим това след известно 
време…
– Вече забелязахме – кисело отбеляза Снаут. 
– Новите и свръхновите… дали пък те не са 
според теб свещите пред олтара му?
– Ако решиш да приемеш така буквално 
думите ми…
– А може би именно Соларис е люлката на 
твоето божествено бебе – продължи той. 
Все по-видим смях обрисуваше очите му 
с леки бръчици. – Може би според твоето 
разбиране той е първопричината, зародиш 
на Бога на отчаянието, чието витално 
детство надвишава с планини разумността 
му, а всичко, което съдържат за Соларис 
нашите библиотеки, е единствено каталог на 
бебешките му реакции…
– А ние през цялото време сме били негови 
играчки – довърших. – Възможно е. И знаеш 
ли какво успяхме да направим сега двамата с 
теб? Да сътворим съвършено нова хипотеза на 
тема Соларис, а това не е шега работа! И вече 
си имаме обяснение за невъзможния Контакт, 
за липсата на отговор, за известни – да ги 

наречем така – екстравагантности в поведението на 
океана спрямо нас. Психиката на малко дете…
– Отказвам се от авторството – измърмори 
застаналият до прозореца Снаут. Дълго гледахме 
черните вълни. В мъглата на източния хоризонт започна 
да се очертава бледо, продълговато петно. 
– Откъде ти хрумна тази концепция за несъвършения 
Бог? – попита той внезапно, без да откъсва поглед от 
залятата с блясък пустош.
– Не знам. Стори ми се много, много истинска, знаеш 
ли? Това е единственият Бог, в който бих бил склонен да 
повярвам, чиито страдания не са изкупление, нали той 
никого не спасява, за нищо не е нужен, него само го има.
– Мимоид… – рече Снаут съвсем тихо, с друг тон.
– Моля? А, да. Вече го забелязах. Много е стар.
И двамата гледахме към замъгления в ръждиво хоризонт. 
Изведнъж взех решение: 
– Ще полетя. Още повече че все още не съм напускал 
Станцията, а това е удобен случай. Ще се върна след 
половин час…
– Какви ги говориш? – облещи се Снаут. – Ще полетиш? 
Къде?
– Там – посочих мержелеещото се в мъглата петно. – 
Какво ми пречи? Ще взема малък хеликоптер. Знаеш ли, 
ще изглежда смешно, ако някога – на Земята – се наложи 
да си призная, че съм соларист, чийто крак никога не е 
стъпвал на соларийска земя.
Отидох до гардероба и започнах да си избирам 
комбинезон. Снаут ме наблюдаваше мълчаливо, накрая 
заяви:
– Това не ми харесва.
– Какво? – обърнах се с комбинезона в ръце. Усещах  
отдавна неизпитвана възбуда. – Какво имаш предвид? 
Разкрий картите си! Да не се страхуваш, че ще сторя 
нещо… глупости! Давам ти дума – няма. Дори не ми е 
хрумвало. Не, наистина не.
– Ще дойда с теб.
– Благодаря, но предпочитам да бъда сам. Нали това е 
нещо ново, съвсем ново за мен – говорех бързо, докато 
навличах комбинезона.
Дойде с мен на летището. Помогна ми да избутаме 
машината от бокса до центъра на стартовата 
площадка. Докато обличах скафандъра, внезапно попита:
– Дадената дума все още ли означава нещо за теб?
– За Бога, Снаут, ти си знаеш своето… Държа на думата 
си и вече ти я дадох. Къде са резервните бутилки?
Повече не се обади. Затворих прозрачния купол, той ми 
даде знак с ръка. Задвижи подемника и аз се изкачих бавно 
в горната част на Станцията. Двигателят се събуди, 
забуча протяжно, пропелерът са завъртя и апаратът 
се издигна учудващо леко, оставяйки под себе си все по-
дребния сребрист диск на Станцията. 
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Из „Summa Technologiae“
Станислав Лем

Основи на фантоматиката
Поредната тема за обсъждане е следната: как може да 
бъдат създавани за разумните същества реалности, 
абсолютно неразличими от нормалната действителност, 
но подчиняващи се на различни закони от тези в нея? Ще 
започнем с едно по-скромно въведение към тази задача. Дали 
е възможно – ще попитаме – да бъде създадена изкуствена 
реалност, напълно приличаща на естествената, с нищо 
неотличаваща се от нея? Първата тема ще е създаването 
на световете, а втората – на илюзиите. На идеалните 
илюзии обаче. Не знам впрочем дали можем да ги наречем 
единствено илюзии. Преценете сами.
Изследваната област ще се нарича „фантоматика“ – тя 
е плацдарм на същинското творческо инженерство. Да 
започнем с един експеримент, който, веднага отбелязвам, не 
принадлежи към същинската фантоматика.
Седнал на верандата човек гледа към градината и 
същевременно мирише държана в ръка роза. Регистрираме 
последователно (напр. записваме на магнетофонна лента или 
друго подобно нещо) сериите сигнали, които пробягват през 
всички негови нерви.
Ще се наложи да се правят по няколкостотин такива 
записа едновременно, тъй като трябва да регистрираме 
всички промени, протичащи в неговите сетивни 
нерви (повърхностни и вътрешни сензори), както и 
тези в нервите на мозъка (т.е. сигналите, идващи от 
екстерорецепторите в кожата и проприорецепторите 
в мускулите и органите за вкус, обоняние, слух, зрение, 
равновесие).
Когато вече сме регистрирали тези импулси, поместваме 
нашия човек в пълна изолация, напр. във вана с топла вода в 
тъмна стая, поставяме съответните електроди на очните 
му ябълки, пъхаме ги в ушите, прикрепваме ги към кожата 
му и пр. С една дума, свързваме всички нерви на този 
индивид с нашия магнетофон, включваме го и по този начин 
въвеждаме в нервите регистрираните преди това записи.
Това не става така лесно, както го описах. В зависимост от 
значението на топологичната локализация на стимулите 
в обхвата на нервния дънер с едни нерви се постъпва по 
описания по-горе начин по-лесно, а с други – по-трудно. 
Обонятелното поле на мозъчната кора, поне у човека, 
почти не подлежи на измерване: ако усещаме едновременно 
три миризми, много трудно ни е да кажем коя откъде 
идва. Затова пък локализацията в обхвата на зрителното 
поле е много прецизна, там стимулите се организират още 
в ретината и зрителният нерв прилича на многожилен 
кабел, всяка жила на който е предназначена за определена 
част от центъра на зрението в мозъчната кора. Така че 
и трудността на „поместване“ на регистрирани импулси 
във вътрешността на този нерв е значителна (както 
и самият запис впрочем). Ситуацията със слуховия 
нерв е подобна, макар и с по-ниска степен на трудност. 
Можем да си представим няколко технически начина за 
преодоляването на този проблем. Най-просто изглежда 
въвеждането на импулсите в мозъчната кора отзад, откъм 
тила, тоест направо в центъра на зрението; понеже и 
дума не може да става за хирургическо оголване на кората, 
а през кожата и костта тя не може да бъде дразнена с 
достатъчна прецизност на локализирането, би трябвало 
електрическите импулси да се претранспортират върху 
някакви други (напр. сноп от лъчението, произвеждано от 
мазер – с ултракъси вълни, не по-дебели от диаметъра на 
един неутрон). Стига да са достатъчно фокусирани и слаби, 
такива вълни не могат да увредят мозъчната тъкан. Но 
методът е доста краен, а и резултатите не са съвсем 
сигурни.
Тъй че може да се създаде специална „добавка към 
очната ябълка“, която да играе ролята на „антиоко“, на 
оптически уравновесяваща система, която „се свързва“ 
с естественото око през отвора на зеницата (разбира се, 
не непосредствено – нали пред зеницата са разположени 
роговицата и предната камера на окото, и двете – 
прозрачни). Окото плюс „антиокото“ създават монолитна 
система, в която „антиокото“ е предавател, а окото 
– приемник. Ако човек гледа (в нормална ситуация) не 
със собствените си очи, а с „антиочите“, то ще вижда 
всичко съвсем по обичайния начин, само дето на носа си 
ще има нещо като очила (донякъде по-сложни) – като при 
това тези „очила“ са не само „притурката“ между окото 
му и света, те са същевременно „насочваща“ апаратура, 
която разбива гледаната картина на такъв брой елементи, 
колкото пръчици и колбички има в ретината. По този 
начин събираме хитро информацията, идентична на онази, 
получавана от ретината, но не чрез свързване с нея, т.е. 
отзад, зад очната ябълка, в зрителния нерв, а пред нея – в 

добавения „резервоар за 
информация“. Ако после 
поискаме да обърнем 
реакцията, пак слагаме на 
човека тези „очила“, но вече 

на тъмно, и регистрирания в апарата запис изпращаме до 
неговия мозък по следния път: апарат – „антиоко“ – око – 
зрителен нерв.    
Нали като всеки друг запис от този тип, филмът има 
зададен контраст, затова човек не може да премести 
погледа си от контрастния преден план на втория, по-
малко контрастен. Следователно във филма е дефинирано 
предварително какво трябва да се вижда точно и какво 
– по-малко точно, дори ако става дума за триизмерен 
(стерескопичен) филм. Но силата на мускулния спазъм, 
който предизвиква сплескване или набъбване на лещата, е 
едно от специфичните съобщения към мозъка и позволява 
да се оцени отдалечеността, макар и в по-малка степен, 
отколкото при гледането с две очи. Затова – в стремежа 
си към съвършена имитация – ние трябва да дадем на окото 
свобода и в сферата на тази функция за акомодация, да 
не говорим за това, че филмовата картина не е оптично 
безупречна „от гледна точка на човешкото око“. Тази 
дълга скоба имаше за цел да покаже дори не толкова 
някакво конкретно решение, понеже нашите идеи са 
повече от примитивни, колкото по-скоро да подчертае, 
от една страна, трудностите, а от друга, крайната 
реализируемост на проблема.

Затова, когато нашият човек си почива в мрака, а по 
всички негови нерви се носят серии импулси, напълно 
еднакви с онези от момента, когато е седял с роза в ръка 
на верандата, той ще се намира, субективно, в същата 
ситуация. Ще вижда небето, розата в собствената си 
ръка, а отвъд верандата – градината, тревните площи, 
играещите си деца и т.н. Близък до този експеримент е бил 
проведен с куче. Най-напред били регистрирани по изложения 
начин импулсите, пробягващи по двигателните нерви, 
когато кучето тича. После бил прекъснат гръбначният 
му мозък. Поради това задните му крака били увредени. 
Когато въвели в увредените нерви на крайниците му 
електрическия запис, парализираната задна част на кучето 
„оживяла“, извършвайки същите движения, които извършва 
нормалното куче, тичайки. 
Промяната на темпото на изпращане на сигналите ще 
промени скоростта на движенията. Разликата между 
нашия експеримент, мисловния, и другия, реалния, се 
състои в това, че импулсите са били пускани на кучето 
центробежно (в двигателните нерви), а ние ги въвеждаме в 
центростремителните (сетивните) нерви. Какво ще стане 
обаче, ако подложеният на експеримент човек поиска да 
стане от креслото и да отиде в градината? Разбира се, не 
би успял, защото импулсите, на които са подлагани нервите 
на този човек, са постоянни и неизменни. Ако се опита да 
стане, би се стигнало до странна неразбория: опитвайки 
се да хване виждания на един метър от него стълбищен 
парапет, той би сграбчил въздуха. Би се стигнало да 
раздвояване на преживяваното – на това, което вижда, 

и на това, което върши. Това раздвояване би произлизало 
от разминаването между неговата актуална двигателна 
активност и предишната, сензорната, регистрирана от 
нас.
 Дали ситуации, близки до тази, се срещат в живота? 
Случва се някой, който попада в театъра за първи път 
в живота си, да се обърне с пълен глас към актьорите 
(напр. Ромео да не се самоубива) и много се учудва, че 
актьорите не се вслушват в тези добри съвети. А те не 
реагират, понеже като цяло всяко изкуство – театър, 
кино, литература – е „предварително програмирано“, 
детерминирано веднъж завинаги и никакво вмешателство в 
действието няма да коригира протичането на събитията. 
Изкуството представлява еднопосочно предаване на 

информация. Ние сме само адресати, само 
реципиенти на филмовата прожекция или 
театралното представление. Ние сме пасивни 
получатели, а не равноправни участници в 
действието. Книгата не създава заблуди 
като тези в театъра, там веднага можеш 
да надзърнеш в епилога и да се убедиш, че 
той е вече детерминиран. Затова пък по-
нататъшното действие на представлението 
е регистрирано единствено в паметта 
на актьорите (поне за зрителя, който 
не е запознат с отпечатания текст на 

пиесата).
Понякога в science fiction можем 
да прочетем за развлечения в 
бъдещето, които се основават 
на действия, приличащи 
на тези в описания от нас 

експеримент. Героят поставя на 
главата си съответните електроди, 

благодарение на което се озовава в 
сърцето на Сахара или на повърхността на 

Марс. Авторите на подобни описания не си дават 
сметка, че този „нов“ вид изкуство се различава от 

съвременните единствено по не толкова  съществената 
разлика в начина на свързване с предварително 
програмираното съдържание – както и това, че и без 
електроди можеш да имаш не по-слаба илюзия при днешната 
стереоскопична прожекция, с евентуално включване 
на „допълнителен обонятелен канал“ към стереозвука. 
Зрителното поле е същото, както в природата, т.е. с 

потенциални 360 градуса, всичко, което се 
вижда, има три измерения, естествени 
цветове, а апаратурата за мирис създава в 
същото време „пустинен“ или „марсиански“ 
полъх – нещата не изискват прожекция през 
2000 година, щом тя може да се реализира 

днес със съответните инвестиционни разходи. А кой 
къде си пъха електродите, не е толкова съществено – освен 
ако не се очаква самите въпросни електроди да внасят знака 
на ХХХ-вековна цивилизация.  
 Тъй че ако в „традиционното“ изкуство между 
съдържанието на съобщението и мозъка на получателя 
се намират неговите сетивни органи, в „новото“ 
изкуство, раждано от SF, тези органи са подминати, там 
информационното съдържание се въвежда непосредствено 
в нервите. Еднопосочността на свързването е еднаква 
и на двете места. Затова нито представеният от нас 
като пример експеримент, нито „новото изкуство“ 
са фантоматика. Фантоматиката означава създаване 
на двупосочни връзки между „изкуствената реалност“ 
и нейния получател. С други думи, фантоматиката е 
изкуство с обратна връзка. Някой би могъл да наеме 
актьори, да ги преоблече като придворни от XVII век, а 
себе си като френски крал и заедно с преоблечените, сред 
подходящ интериор (напр. в стар замък под наем), да си 
играе на „царуване на трона на Луи“.
Подобни действия обаче не са дори примитивна 
фантоматика, та макар и само затова, че от тяхната 
сфера човек може да излезе. Фантоматиката означава 
създаване на ситуация, в която няма никакви „излизания“ от 
света на създадената фикция в реалния свят. […] 

Превод от полски: ЛИНА ВАСИЛЕВА

Преводът е направен по: Stanisław Lem, Summa Technologiae, 
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974.

Станислав Лем, „Гърбав робот в депресия“
© by Tomasz Lem, 2016
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Лукаш Оливковски
 
В увода на своята книга, посветена на Станислав Лем, 
Антони Смушкевич твърди, че за автора на „Соларис“ 
не може да се знае всичко, защото ако успеем да уловим 
някоя от неговите идеи, тя се изплъзва и вече не е 
там, където е била1. Благодарение на това, че няма 
заключителен характер2, интерпретацията на описаните 
елементи от представяния свят е надвремева, а понякога 
е дори визионерска. Taкa e в случая със създанията 
фантоми в „Завръщане от звездите“. 

3D според Лем и Бодрияр
„Аватар“ на Джеймс Камерън е замислен като 
прелом в киното главно заради триизмерната 
компютърна анимация. Преломът обаче не настъпва3. 
Представянето на филми, създадени по 3D технология, 
продължава да изглежда само зрелищен похват. 
Продължават да са малко филмите, които дават 
възможност хиперреалният образ да бъде възприеман 
като семантичен визуален код4. Семиотиката на 
триизмерното кино засега няма уточнени функции. 
Възприемано като развитие на контурното изграждане 
на филмовия образ, то се стреми да си извоюва правото 
да бъде основна визуална и структурна задача, но с това 
функциите му се изчерпват5. Това, което може да се 
каже, е, че семиотичният фундамент на всички нови 
системи – включително 3D, холографията – е тяхната 
мултимедиалност6.
Към използването на 3D технологията в съвременното 
кино заслужава да се погледне от перспективата, 
предложена от Жан Бодрияр, който пише почти 
профетично в „Симулация и симулакрум“: „Холограмата 
създава триизмерното кино в по-голяма степен, 
отколкото киното пресътворява театъра, а 
фотографията – темите на живописта“7.
Следователно френският философ предвижда, че 
създаването на технологията 3D е резултат от 
естествения процес на еволюция на човешкото 
възприятие. Технологиите развиват мотива на 
биологичното самоусъвършенстване. Арнхайм пише, 
че сред техническите изобретения, които трябва да 
намалят диспропорцията между човешките интереси 
и възможностите на сетивата, е телевизията, макар 
че, формулирайки тази констатация, мисли единствено 
за двуизмерното създаване на образи8. Следователно 
триизмерното кино сбъдва още по-визуални (казвам го с 
целенасочена тавтология) мечти на човешкия ум.
Мислителят, който чрез конвенцията на 
научнофантастичния роман показва обществото 
на вечния карнавал, а хората, които възприемат 
триизмерните артефакти, като проява на девалвация 
на изкуството, е Станислав Лем. Ето какъв образ на 
триизмерното кино представя той в „Завръщане от 
звездите“, роман от 1961 г.: 
„Отскочих и пред мен се появи притежателят на гласа, 
оня, дебелият с шапката – исках да го хвана за рамото, 
пръстите ми преминаха през него и се затвориха във 
въздуха. Замрях като ударен по главата, а те продължиха 
да бърборят; изведнъж ми се стори, че от мрака над 
колите някой отгоре ме гледа, аз приближих до границата 
на светлината и видях бледите петна на някакви 
лица; там горе имаше нещо като балкон. Ослепен от 
светлината, не можах да го разгледам, както трябва, но 
все пак достатъчно добре, за да разбера в какво смешно 
положение бях изпаднал. Избягах, сякаш някой ме гонеше“9.
Холографията предизвиква у Хел Брег – астронавта, 
главен герой на романа, жертва на релативизма на 
времето – „шок от бъдещето“. Той казва многократно, 
че в обществото на бъдещето се чувства като 
варварин. Най-силно го шокира визуалната страна на 
действителността. Тук може да привлечем цитат от 
Маклуън, който интерпретира стих на Уолъс Стивънс 
и твърди, че и най-малката метаморфоза в сферата на 
визуалния свят предизвиква деликатна промяна в нашето 
1 A. Smuszkiewicz, Stanisław Lem, Rebis, Poznań 1995, с. 5.
2 J. Jarzębski, Wszechświat Lema, Wydawnictwo Literackie, Kraków 
2003, с. 123.
3 E. Ciapara, A. Zuchowa, Między „Incepcją“ a „The Social Network“, 
„Film”, grudzień (12) 2010, s. 32-33.
4 Позовавайки се на Московско-Тартуската семиотична школа, 
може да се твърди, че създаването на 3D образи е трудно 
да бъдe причислено както към семантичните, така и към 
синтактичните, асемантичните и асинтактичните кодове на 
културата. Вж. B. Żyłko, Semiotyka kultury, Słowo/obraz terytoria, 
Gdańsk 2009, s. 107.
5 H. Książek-Konicka, Semiotyka i film, Ossolineum, Warszawa 1980, 
s. 169.
6 M. Hendrykowski, Film w perspektywie audiowizualności, w: Nowe 
media w komunikacji społecznej w XX w., pod red. M. Hopfinger, 
Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, s. 228.
7 J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Sic!, 
Warszawa 2005, s. 132. 
8 R. Arnheim, Perspektywy telewizji, w: Nowe media w komunikacji 
społecznej w XX w., pod red. M. Hopfinger, Warszawa 2002, s. 259.
9 Цит. по Станислав Лем, „Завръщане от звездите“. Прев. 
Веселин Маринов, Г. Бакалов, Варна, 1978, с. 57. 

„Божествена комедия“ на фона на холографията. 
За „Завръщане от звездите“ на Станислав Лем

усещане за самите себе си, както в личен, така и в 
обществен план10. Промяната, на която Брег е свидетел, 
не е малка – нейният мащаб дава шанс да бъдат 
преминати адаптационните граници, а това на свой ред, 
както пише авторът на „Шок от бъдещето“ – може да 
предизвика психопатологични ефекти11.
Да се върнем към Бодрияр: холографията като основен 
метод на запис и преработка на триизмерния образ за 
френския учен представлява реализация на фантазма 
за срещата със собствения двойник. Човекът по 
същността си се стреми да създаде колкото се може 
по-перфектно свое отражение, свое визуално копие, 
симулирайки своето собствено in statu nascendi. „След 
фантазма да видиш себе си идва фантазмът да се 
отдалечиш от самия себе си, а накрая преди всичко 
фантазмът да проникнеш през самия себе си“12.
Реализацията на фантазма, чиито корени са в мита за 
Нарцис, се извършва и в Двореца на Мерлин, мястото, 
към чието описание ще се върна: „Изведнъж моето 
отражение вдигна очи към мен. Това движение не беше 
повторение на моето. Аз стоях неподвижен, а оня 
отсреща – висок, плещест – бавно обгърна с поглед 
най-напред тъмнокосата жена, после нейния спътник – 
никой от нас не мърдаше и само отраженията, станали 
независими от нас, по някакъв необясним начин оживяха и 
разиграваха помежду си мълчалива сцена“13.
Еволюцията в усъвършенстването на собственото 
отражение очевидно е свързана с промяна на перцепцията 
от такава, която е приспособена към възприемане 
на печатния и двуизмерния образ, към по-късно 
модифицираната аудио-визуална перцепция, за да се 
приспособи най-накрая към мултимедиалния свят, 
или в края на краищата към виртуалния свят. Тук 
обаче възниква проблем, понеже функционирането във 
виртуалния свят се свързва с девалвация на категорията 
условност в света на холограмите. Човекът, както 
вече беше отбелязано, се стреми към сътворяване на 
копия на самия себе си. Звучи като парадокс, но пълно 
удовлетворение може да му даде съзнанието за общуване 
с творението на техниката, с несъвършеното копие. 
Ако някой шизофренично изгуби чувството си за граница 
между реално и виртуално, той би навлязъл в терена на 
умствената аберация. Вероятно затова Бодрияр твърди, 
че „наистина е изкушаващо да се играе с едно измерение 
по-малко“14.
На дискутирания проблем обръща внимание Станислав 
Лем в „Summa Technologiae“: „(...) ако фантоматиката 
стане нещо подобно на съвременното кино, то самият 
факт на отиването в неговото светилище, купуването 
на билета и другите предварителни действия, които 
паметта на фантоматизирания съхранява и по време 
на сеанса, а също и знанието за това кой е той в 
действителния живот, всичко това ще му позволи да се 

10 M. McLuhan, Wybór tekstów, przeł. E. Różalska, J. M. Stokłosa, 
Zysk i S-ka, Poznań 1995, s. 487.
11 A. Toffler, Szok przyszłości, przeł. E. Ryszka, W. Osiatyński, PIW, 
Warszawa 1974, s. 7. (Вж. А Тофлър, Шок от бъдещето, Народна 
култура, София, 1992.)
12 J. Baudrillard, цит. съч, с. 132.
13 Цит. по Станислав Лем, „Завръщане от звездите“. Прев. 
Веселин Маринов, Г. Бакалов, Варна, 1978, с. 117.
14 J. Baudrillard, цит. съч., с. 134.

отнася правилно, не изцяло сериозно към преживяванията 
си. (…) По такъв начин дори и най-съвършеният сеанс не 
би задоволил глада за автентичност“15.
Преминаването от другата страна на огледалото, 
отъждествяването с холограмата – въпреки че човекът, 
тласкан от фаустовски импулс, се стреми към това – е 
акт на нарцисистично отклонение на субекта с нарушен 
онтологичен статус. Възприемането на образа от 
позицията на безопасното кресло във филмовия салон 
се оказва важен елемент от дефиницията на киното 
на бъдещето. Твърде голямата интерактивност може 
да наруши магията на киното, което ще започне да 
действа като симулатор в по-значителна степен, 
отколкото „пещерата на философите“. Интригуваща 
визия на споменатата интерактивност на зрителя 
и представлението е предложена в „Завръщане от 
звездите“: „Реалът беше нещо повече от телеуправляем 
театър, защото когато се вглеждах в някой фрагмент 
от сцената, той се увеличаваше и приближаваше, така че 
зрителят сам, по собствено желание решаваше дали иска 
да види отделен детайл или картината като цяло. При 
това пропорциите на останалото извън зрителното поле 
изображение не се изменяха. Това беше някаква забавна 
оптическа дяволия, която даваше свръхестествено ясна 
илюзия, нещо като подсилена действителност“16.
Интерсубективно кино? Фанатоматично, индивидуално, 
хиперреално? То със сигурност напомня начина, по който 
се възприема посланието в интернет, според нуждите на 
всеки от потребителите. 

Прометей, победен от законите на физиката 
Първата среща с холографското отражение на 
собственото си лице е стряскащо. Хел Брег я преживява 
в Терминала: „Опитах се да изляза, по погрешка влязох 
в тъмна ниша и преди да се отдръпна, нещо забръмча, 
мигновено блесна сякаш фотосветкавица и от 
цепнатината, облицована с метал, като от пощенска 
кутия изскочи сгънато на две листче блестяща хартия. 
Взех го в ръце, разтворих го, от него се показа човешка 
глава с полуотворени, леко изкривени тънки устни и 
се вгледа в мен с премрежени очи: това бях аз. Отново 
сгънах листчето и обемното изображение изчезна. 
Започнах внимателно да го разгъвам – нищо, отворих 
го по-широко – и отново се появи, сякаш от въздуха, 
отделената от тялото, сякаш окачена над листчето 
хартия, човешка глава с не много умно изражение. Взирах 
се за секунда в собственото си лице – какво ли беше 
това, може би триизмерна фотография?“17.
Холографската снимка със сигурност е форма на 
реализиран фантазъм, споменат от Бодрияр. За човека 
от старата епоха, астронавта, летящ към звездите, 
за да приближи, метафорично казано, човечеството 
към техния блясък, заварената действителност, 
пълна с изкуствена холографска светлина, е враждебна. 
Онтологичният статут на героя става подвластен 
на две времеви перспективи. Причина за това е 
относителността на времето, или другояче казано, 
„парадоксът на близнаците“. Хел Брег е герой, алиениран 
от законите на физиката. Като астронавт би могъл 
да очаква след завръщането си от звездите бляскавото 
посрещане на достоен герой, още повече че в момента, 
когато излита от Земята, неговата професия се радва 
на огромен престиж. Става обратното. Обществото, 
което по изкуствен начин е лишено от желание да поема 
риск, възприема пришълеца от космоса като безумец. 
Неговата дегероизация става още по-поразителна заради 
външния му вид – почти гротесков за тези, които 
го възприемат. Героят притежава т.нар. „воински 
добродетели“ – той е смел, интелигентен, мъжествен 
и човек на честта, с мускулесто телосложение. 
Обществото на футуристичния giant-city18 възприема 
тези черти като странни. Той става герой, по-
трагичен от Прометей (още повече че космическият 
кораб, с който пътува Брег, носи името на титана). 
Героят на „Завръщане от звездите“ е Есхиловият 
Прометей, трагично победен от негативната реакция на 
обществото. В допълнение ценността на неговия дар за 
човечеството – огънят – бива неоценена.

Мечтите на сюрреалистите
Описвайки във въображаемите светове на творбите 
си фантоми, Станислав Лем не прави това единствено 
с мисълта по интригуващ начин да обогати фабулата. 
15 S. Lem, Summa Technologiae, Dzieła. Tom XXVIII, Biblioteka 
Gazety Wyborczej, Warszawa 2010, s. 206-207.
16 Цит. по Станислав Лем, „Завръщане от звездите“. Прев. 
Веселин Маринов, Г. Бакалов, Варна, 1978, с. 129-130.
17 Цит. по Станислав Лем, „Завръщане от звездите“. Прев. 
Веселин Маринов, Г. Бакалов, Варна, 1978, с. 30-31.
18 V. Graaf, Homo futurus. Analiza współczesnej 
science fiction, przeł. Zbigniew Fonferko, 
PIW, Warszawa 1975, s. 79.

Станислав Лем в библиотеката си в Клини, 1997 
© by Tomasz Lem, 2016
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„Божествена комедия“ на фона на...
от стр. 17

Триизмерните проекти в произведенията му са вписани 
в по-широк философски контекст. Очевидно повод за 
това е конвенцията на science-fiction, която си служи 
с т.нар. „пресупозиция“19. Всеки елемент от света на 
бъдещето – понеже няма съответствие в съвременния 
език – неизбежно се позовава на заварени културни кодове, 
функциониращи в света на интертекстуалността. Така 
става и с холограмите или с фантомите в някои романи 
на автора на „Соларис“. 
В „Завръщане от звездите“ холографията шокира Хел 
Брег много често. Връщайки се на земята след 30 години, 
прекарани в Космоса, главният герой бързо осъзнава, че на 
неговата планета са минали 127 години. След излизането 
от самолета първото място, на което Брег се озовава, 
е Терминалът. Астронавтът търси водач и иска да 
стигне до Вътрешния кръг. Това е доста явна алюзия към 
пътешествието на Данте. Апокалиптичните видения 
на футуристичните и адски за героя места стават по-
интензивни чрез холографските надписи, които внезапно 
се появяват над Брег. Ето няколко примера: 
„Тъй като повече от пътуващите с мен преминаваха 
върху наклонена платформа, която се издигаше нагоре, 
реших да направя същото. Когато се изкачих на нея, 
видях огромен, неподвижно пламтящ във въздуха надпис: 
ДУКТ ЦЕНТЪР – останалите букви се изплъзваха от 
погледа поради своята големина. (…). Стоях дълго, 
докато най-после забелязах на фона на следващите зали – 
всъщност не зная дали това не бяха огледални отражения 
на залата, в която се намирах – равномерно плуващи във 
въздуха огнени букви СОАМО СОАМО СОАМО (…)“;  
„Под светлината на огромните букви, които 
подскачаха като огнени акробати над морето от глави, 
металическите тъкани на женските дрехи искряха с 
хладен безжизнен блясък“20.
Огнените и пламтящи холографски букви (за които 
така мечтаят сюрреалистите!21) видимо се вписват 
в метафориката на библейските послания: Ангелът 
Господен се явява на Мойсей в огнени пламъци, 
израилтяните са съпроводени през нощите на 
пътуването си от огнен стълб (Изход), в Апокалипсиса на 
свети Йоан огнени светилници се запалват пред трона на 
Вседържителя, нозете на ангела са като огнени стълбове, 
Звярът заповядва на огъня да слезе на земята пред очите 
на хората и т.н. 
В библейския текст може да се прочете – и това може 
да бъде четлив коментар към ситуацията, в която се 
озовава космонавтът – че „който не бе записан в книгата 
на живота, биде хвърлен в огненото езеро“ (Откровение 
20:15). Екзистенциалната тревога на Брег е причинена 
от чувството за осезаема алиенация в резултат от 
еволюционните промени във възприемането на света, 
които са се извършили в обществото. Докато Брег не 
е бил на земята, вербалната култура, основаваща се на 
писмеността и печата, се е трансформирала в  
аудио-визуална и мултимедиална. Категориите, които 
са определяли векторите на живота, като стабилност, 
постоянство, статичност, повторителност, 
ограничение, умерена степен на слуховите и звуковите 
стимули, след повече от сто години са сменени от тези, 
които характеризират постиндустриалните общества 
– разпространява се електрониката, минитюаризацията, 
дестандартизацията на продукцията и консумацията, 
развиват се масмедиите, които ускоряват преработката 
на информация22. Брег, за когото е близка „Галактиката 
Гутенберг“, ако използваме определението на Маклуън23 
– внезапно се появява в обществото, притежаващо 
електронно, мултимедиално и холографско възприятие. 
Освен това се извършва прелом в използването 
и модификацията на силите на гравитацията. 
Пространството, в което пребивава астронавтът, 
е „синтетично“, изпълнено с лекотата на битието24, 
подобно на онова, което присъства във виртуалната 
проекция на Нео – героя от „Матрицата“. Личността 
на Хел Брег това е съвършено изследване на човека 
спрямо sui generis на еволюцията на възприятието при 
съвременното ни общество. В такава перспектива 
масовата култура е свидетелство за стремителния 
технологичен прелом25. 
19 J. Jarzębski, Wszechświat Lema, WL, Kraków 2003, s. 107.
20 Цит. по Станислав Лем, „Завръщане от звездите“. Прев. 
Веселин Маринов, Г. Бакалов, Варна, 1978, с. 23-30.
21 W. Welsch, O świecie mediów elektronicznych, w: Nowe media…, 
цит. съч.., с. 466.
22 M. Hopfinger, Kultura audiowizualna u progu XXI w., IBL PAN, 
Warszawa 1997, s. 10-17.
23 Вж. M. McLuhan, цит. съч., с. 136-149.
24 W. Welsch, цит. съч., с. 466.
25 Този факт е представен по интересен начин от Джанбатиста 
Вико и Маршал Маклуън. Вж. B. Knosala, Koncepcja mitu jako 

От светлината на медиите към племенния мрак 
Холограмата става носител на културен код също така 
и в интригуващата (футуристична) реконструкция 
на пещерата на философите – метафора, позната от 
„Държавата“ на Платон.  […] Във визията на Лем 
сенките са холограми, пещерата е място за развлечение 
на подложените на бетризация хора на бъдещето26: „През 
завеса от светлина влязох вътре и се намерих в скална 
пещера. Като десет или петнадесет готически свода, 
изваяни от сталактити, разлетите жили от искрящи 
минерали обгръщаха изходите на пещерите, в тях 
седяха хора, провесили крака в пространството, между 
коленете им пламтяха слаби огънчета, долу лежеше 
невъзмутимото черно огледало на подземното езеро, 
отразявайки скалните грамади. (…) Слязох до самата 
вода и от другата страна, на пясъка, видях танцьорка. 
(…) Беше вече на около тридесет крачки от мен, когато 
с нея стана нещо. Само миг преди това все още виждах 
усмихнатото є изморено лице и изведнъж нещо сякаш я 
обгърна, силуетът є затрептя и изчезна“27.
Думите „като десет или петнадесет готически свода“ 
свидетелстват за това, че получаваме субективен 
образ на възприеманото пространство; оказва се, че 
Брег описва завареното, което го шокира, прилагайки 
към пространството категории, взети от забравени 
от хората пространства и фази от историята. 
Лем – нещо типично за много научнофантастични 
писатели – ситуира своя текст спрямо универсум 
от чужди текстове. Непознатото е описано чрез 
познатото28. Визуализацията на пространството на 
бъдещето се извършва по пътя на интертекстуалната 
апроксимация29. Пещерата, черната повърхност на 
езерото, пламъците, слизането надолу – всички тези 
елементи стават интегрални съставки на архетипно 
пространство, може да се каже – пространство на 
подсъзнанието. Допълва го фотографията, която в 
кореспонденция с визията на Платон е сянка, отражение 
на идея, на същинската действителност. Тази илюзия 
подвежда. Ефимерността на фантома, потенцията 
на внезапното несъществуване, накрая верността 
към действителността – това са елементи, които 
го превръщат в развлекателен продукт. В „Завръщане 
от звездите“ холографията завладява територията 
на изкуството. Това обаче е просто, невзискателно 
изкуство, няма нито дидактични, нито демиургични 
черти30. Остава също и далеч от истината. […]

zapisu reakcji społecznej na zmianę techniczną u Gimabattisty Vico 
i Marshalla McLuhana, „Przegląd filozoficzno-literacki” nr 1 (22) 
2009.
26 Бетризацията е медицинска намеса, отстраняваща от 
човешката психика склонността към агресия. За пълна 
дефиниция вж.: W. Orliński, Słownik terminów Lemowskich, w: S. 
Lem, Powrót z gwiazd, Dzieła. Tom XI, Biblioteka Gazety Wyborczej, 
Warszawa 2008, s. 227.
27 Цит. по Станислав Лем, „Завръщане от звездите“. Прев. 
Веселин Маринов, Г. Бакалов, Варна, 1978, с. 32-33.
28 J. Jarzębski, Wszechświat…, цит. съч. с. 105.
29 Пак там, с. 107.
30 M. Hopfinger, Sztuka i komunikacja. Sygnały zmian całej kultury, 
w: Nowe media…, цит. съч., с. 449.

Границите между действителното и отразеното 
– без значение дали е холографско, или огледално – са 
заличени в Лемовия „giant-city“. Може би цялата 
възприемана от Брег действителност е гигантски 
фантом? В полза на такава интерпретационна хипотеза 
говори фактът, че над града се простират гигантски 
екрани, които показват образи на небето, сградите са 
удължени вертикално огледални отражения. В такава 
действителност много лесно се губи чувството за 
истина, в такова пространство, ако цитираме Бодрияр, 
„никога повече действителността не би могла да 
просъществува“31. (…) 
Заслужава да се спомене, че подобна – само че 
представена в гротескова светлина инвазия на 
визуализацията Лем показва в „Конгрес по футурология“: 
„.IX.2039 г. Неприятно приключение. Следобед изключих 
ревизора, за да се приготвя за срещата с Ейлин, но 
двуметровият дангалак, който не ми допадна от самото 
начало на спектакъла („Лежанката на мутанга“) – 
полувърба, полуатлет с ръбеста, изкривена физиономия 
в зеленикавокафяв оттенък, вместо да изчезне както 
цялото изображение, се приближи към моя фотьойл, взе 
от масата цветята, приготвени за Ейлин, и ги смачка 
върху главата ми. (…) Ейлин веднага се досети. Още като 
ме видя, извика: „Боже Господи, имал си интерферент!“. 
Ако две програми, предавани от два различни сателита, 
продължително време интерферират помежду си, може 
да се получи интерферент, тоест хибрид от няколко 
сценични образа, взимащи участие в ревизионното 
предаване. (…) Енергията, захранваща ревизионния 
фантом, била от същия вид като тази на кълбовидните 
мълнии. (…) Реших отсега нататък да гледам ревизия с 
дебела пръчка в ръка“32.
Фантомът-холограма, както се вижда, може да стане 
независим и затова опасен. В предложената в „Конгреса“ 
визия има и представен страничен ефект от напора 
на извиращите от медиите образи. Интерферентът 
това е гротесков символ на негативното влияние 
на мултиплицираните образи, които ни връхлитат 
на всяка крачка. Светът на симулакрума лишава от 
разум и обезценява стойността на човека – гледането 
на телевизия (или също „ревизия“) с пръчка в ръката, 
колкото и сатирично да звучи това, е свидетелство 
за връщане назад, за възкресяване на атавизмите от 
каменната ера, това е докосване до племенния мрак. […]

Преведе от полски: МАрГрЕТА ГрИГОрОВА

Текстът е фрагмент от дисертация, защитена през 2018 
г.: Łukasz Oliwkowski, Lumen, lux, Lem. Modele wizualne w 
prozie Stanisława Lema.

31 J. Baudrillard, цит. съч., с. 7.
32 Цит. по Станислав Лем, „Конгрес по футурология“. Прев. 
Светлана Петрова. – В: „Звездни дневници“, София: ИК 
„Колибри“, 2009, с. 439-440.

Станислав Лем със съпругата си Барбара, 1956, Осло
© by Tomasz Lem, 2016
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Станислав Лем

Глава 3. Космически цивилизации
Метатеория на чудесата
В какво всъщност биха могли да се състоят 
споменаваните от нас само в общи приказки „чудеса“ 
като прояви на астроинженерство? Шкловски привежда 
като „възможни чудеса“ от този род изкуствено 
предизвиканото взривяване на свръхнови звезди 
или наличието на спектрални линии на технеций в 
спектрите на някои редки звезди. Тъй като технецият 
не съществува в природата (на Земята го синтезираме) 
и не може да се срещне заради бързия си разпад (в 
течение на няколко хиляди години), оттук следва, че 
присъствието му в излъчването на звездите може да 
бъде предизвикано… от „досипването му“ в пещта 
на звездата, осъществено от астроинженери. Между 
другото ще отбележим, че количеството от елемента, 
необходимо, за да се появят спектралните му линии в 
излъчването на звездата, са нищожни в астрономичен 
мащаб – от порядъка на няколко милиона тона.
Обаче тази хипотеза, заедно с хипотезата за 
„изкуствено предизвиканото взривяване на свръхнови“, 
е изказана от Шкловски с полушеговит тон. Причината, 
поради която постъпва така, е напълно сериозна. Един 
от фундаменталните принципи на методологията на 
науката е „бръсначът на Окам“, или тезисът, гласящ: 
entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem1. Когато 
изграждаме хипотези, не бива да включваме в тях 
повече „същности“ от необходимото. Под „същности“ 
се разбират основните понятия, които се въвеждат в 
теорията и които не могат да бъдат сведени до други. 
Този принцип се спазва толкова повсеместно, че даже е 
трудно да се долови присъствието му във всяко отделно 
научно изследване. Въвеждането на ново понятие в 
теоретичните модели е допустимо само при извънредни 
обстоятелства – когато са се оказали под заплаха тези, 
превърнали се във фундамент на цялото ни познание. 
Когато в някои явления от областта на ядрения разпад 
под заплаха е попаднал законът за съхраняване на масата 
(изглеждало е сякаш част от масата „изчезва“ безследно), 
Паули, за да спаси този закон, е въвел понятието 
„неутрино“ – частица, в началото чисто хипотетична, 
чието съществуване е било установено експериментално 
едва по-късно. „Бръсначът на Окам“, или принципът за 
икономия в мисленето, изисква ученият да се старае да 
обяснява всяко явление по възможно най-простия начин, 
без въвеждане на „допълнителни същности“, тоест 
незадължителни хипотези. Следствие от прилагането 
на този принцип е тенденцията към унификация в 
науките, която се проявява в непрекъснатото свеждане 
на разнородни явления до елементарни понятия като 
тези, с които оперира физиката. Понякога отделни 
науки се противопоставят на такова редуциране – 
така например биолозите дълго време твърдяха, че при 
изследването на жизнените процеси е необходимо да се 
въведе понятието „ентелехия“, „жизнена сила“; подобна 
такава „допълнителна хипотеза“ е и свръхестественият 
акт на творението, който би трябвало да ни избави 
от всички проблеми, свързани с решението на въпроса 
за биогенезата или възникването на съзнанието. След 
известно време обаче се оказва, че въвеждането на 
такива понятия е грях спрямо принципа на Окам и 
те биват отхвърлени като ненужни. Астрономът, 
наблюдаващ звездното небе, забелязва там множество 
явления, които вече може да обясни, изхождайки от 
определени теоретични модели (например модела на 
еволюция на звездите, модела на техния вътрешен 
строеж), както и редица други явления, още неизяснени. 
Изтичането на огромни маси междузвезден водород 
от областите на галактическото ядро или мощното 
радиоизлъчване на някои извънгалактически мъглявини 
още не са намерили своето теоретично обяснение. 
Въпреки това ученият не иска да направи заявлението: 
„това е неразбираемо за нас, следователно е проява на 
дейността на разумни същества“. Да се постъпи по 
такъв начин би било твърде рисковано, защото така 
затваряме пътя на всякакви опити за „естествено“ 
обяснение на явленията. Ако по време на разходка по 
пуст морски бряг видим групи камъни, лежащи през 
равни интервали един от друг, при което ни порази 
симетрията на подреждането им, ще бъдем готови да 
допуснем, че това е резултат от някакво явление, чието 
изследване може да се окаже извънредно плодотворно 
за науката: дали това не е някоя все още неизвестна 
проява на хидродинамичните сили на прилива? Но ако 
сметнем, че някакъв човек е вървял пред нас по пътя 
ни и е редил тези камъни, защото така му е харесвало, 
няма да има никаква полза от всичките ни физични или 
геологични познания. Затова учените са склонни да 
обясняват поведението на някои спирални галактики, 
дори и на тази, които се отдалечават най-много от 
„галактическата норма“, със силите на Природата, а не 
чрез намесата на Разум.
1 (лат.) – Не умножавай същностите повече от необходимото. 
– Б. пр.

Хипотезите за „чудесата“ могат да се множат доста. 
Говорело се е например, че космическото излъчване е 
разсеян из цялата Галактика продукт, изхвърлян от 
огромни „квантолети“, чиито маршрути пресичат 
космическото пространство във всички посоки. Ако 
приемем, че от различни далечни планети вече милиони 
години излитат фотонни ракети, то може да се 
приеме, че част от радиоизлъчването, идващо до нас от 
Галактиката, представлява следи от тяхното излъчване, 
изместено към радиодиапазона заради Доплеровия 
ефект (тъй като предполагаемите източници на това 
излъчване се движат със скорости, близки до скоростта 
на светлината). Звездите, които със скорости от 
порядъка на стотици километри в секунда внезапно 
„излитат“ извън пределите на някои струпвания, 
могат да се носят толкова бързо вследствие ефекта на 
„прашката“, предизвикан от естествени взривявания 
на техни звезди съседи, но тези съседи може също 
така да са унищожени с усилията на астроинженери. 
Наистина част от експлозиите на свръхнови може 
да имат изкуствен произход… но Бръсначът на Окам 
неумолимо ни забранява да приемаме подобни хипотези. 
Между другото да отбележим, че един от основните 
грехове на научната фантастика е множенето на 
„допълнителните същности“, тоест хипотезите, без 
които науката спокойно може да се справи. Множество 
научнофантастични произведения приемат като 
основна предпоставка, че развитието на живота на 
Земята (или поне превръщането на низшите бозайници 
в прародителите на човека) е настъпило в резултат на 
външна намеса: някога, в незапомнени времена, на Земята 
се е спуснала ракета на извънземни, които, сметнали, че 
условията за „развъждане на живот“ под нашето слънце 
са добри, са засадили на планетата основите на живота. 
Може би са смятали, че ще извършат добро дело, може 
би това е бил експеримент, а може и само „лапсус“ 
на един от звездните пришълци, който, докато се е 
връщал на ракетата, е изпуснал епруветка със спорите 
на живота… Могат да се плодят безброй концепции от 
този род. Но работата е там, че те са забранени от 
гледна точка на принципа на Окам, тъй като биогенезата 
може да се обясни и без позоваване на „теорията 
за космическите посещения“, макар че (Шкловски 
споменава за това в своята книга) тази възможност по 
принцип не бива да се изключва и кой знае дали човекът 
няма да започне сам някога да разпространява живота 
на повърхността на други планети. Споменатият 
вече американски астроном Сейгън предлага план за 
превръщането на Венера в годна за колонизиране планета 
чрез размножаване на нея на някои земни водорасли… 
Следователно резултатът от методологическия 
анализ е еднозначен. Учените, търсещи прояви на 
„астроинженерна дейност“ в космоса, може вече отдавна 
да ги наблюдават, но да ги квалифицират като такива, 
да ги отделят от сферата на естествените процеси и 
да обяснят произхода им чрез разумна дейност – това им 
забранява самата наука, на която служат. Никакъв изход 
ли няма от тази дилема? Не са ли възможни „еднозначни 
чудеса“, които не могат да се обяснят по нетехнологичен 
начин?
Несъмнено да. Но това трябва да бъде (освен очевидното 
използване на огромни и поради това наблюдаеми 

астрономически мощности) поведение, което по някакъв 
макар и най-общ и най-далечен начин е подобно на 
нашето. Какво имаме предвид, когато търсим „чудеса“? 
Сегашните ни възможности, издигнати до равнището 
на могъщество. С други думи, ние разбираме прогреса 
като движение по възходяща линия, а бъдещето – като 
епоха на Големи и Могъщи Дела. Какво би очаквал от 
земното или извънземното бъдеще пещерният човек? 
Огромни, много добре наточени парчета кремък. А 
какво биха очаквали от другите планети жителите 
на Античността? Навярно галера с весла, дълга един 
километър. Може би тук се крие грешката в нашите 
разсъждения? Може би високоразвитата цивилизация 
означава не огромна енергия, а възможно най-добро 
регулиране? Нима откритото толкова скоро сходство 
между ядрените реактори и бомби със звездите е 
равнозначно с избора на пътя, по който ще поемем? 
Нима най-висшата цивилизация е най-многочислената? 
Като че ли не. А ако не е, то социостазата є не е 
необходимо да бъде нарастваща енергетична лакомия. 
Какво е правел първобитният човек при разпаления със 
собствените му ръце огън? Хвърлял е в него всичко, 
което може да гори, крещял е и е танцувал около 
пламъка, опиянен от този признак на собственото си 
могъщество. Дали не приличаме твърде много на него? 
Може би. Обаче въпреки всичките подобни „тълкувания“ 
би следвало да очакваме различни пътища на развитие, а 
сред тях – и експанзивни, близки до нашата героическа 
концепция за вечно покоряване на материята и 
пространството. Следователно да си кажем истината: 
ние не търсим „всевъзможни цивилизации“, а преди 
всичко – антропоморфни. Ние внасяме в Природата 
реда и логиката на научния експеримент и жадуваме да 
разпознаем по явленията от този род същества, подобни 
на нас. Ала не наблюдаваме подобни явления. Дали няма 
такива? Наистина има нещо дълбоко печално, че звездите 
отговарят на този въпрос с мълчание, толкова пълно, че 
сякаш е вечно.

Глава 6. Фантомология
Фантоматична машина
Какво може да изпитва човек, свързан с фантоматичен 
генератор? Всичко. Може да се изкачва по алпийски 
скали, да се разхожда без скафандър и кислородна маска 
по Луната, да превзема средновековни крепости начело 
на предана дружина в звънящи доспехи или да покорява 
Северния полюс. Може да бъде прославян от тълпите 
като победителя при Маратон или като най-великия 
поет на всички времена, да приеме Нобелова награда от 
ръцете на шведския крал, да изпитва взаимна любов с 
мадам Дьо Помпадур, да се дуелира с Яго, за да отмъсти 
за Отело, или самият той да бъде заклан от убийци на 
мафията. Може също да почувства как му израстват 
грамадни орлови криле и да полети или да се превърне в 
риба и да живее сред кораловите рифове; като огромна 
акула да се носи с отворена паст към своите жертви, да 
похищава къпещи се хора, с наслада да ги изяжда и да ги 
смила в спокоен ъгъл на подземната си пещера. Може да 
бъде двуметров тъмнокож или фараонът Аменхотеп, или 
Атила, или един вид противоположното, може да бъде 
светец, може да бъде пророк с гаранцията, че всичките 
му пророчества се сбъдват до последната подробност, 
може да умре и да възкръсне, и то много, много пъти.
Как могат да се реализират такива преживявания? 
Тази задача съвсем не е проста. Мозъкът на този човек 
трябва да се свърже с машина, която да предизвиква в 
него определени комбинации от обонятелни, зрителни, 
осезателни и други дразнители. Благодарение на 
това ще стои на върха на пирамидите или ще лежи в 
прегръдките на „Мис Свя“ от 2500 година, или ще донесе 
с острието на своя меч смъртта на оковани в брони 
врагове. В същото време импулсите, които мозъкът 
му ще изработва в отговор на постъпващите в него 
дразнители, трябва незабавно, за част от секундата, 
да се предават в подсистемите на машината, в които 
благодарение на корективната игра на обратните 
връзки, както и на организирана верига от дразнители 
през съответно проектирана самоорганизираща се 
система, „Мис Свят“ ще отговаря на неговите думи и 
целувки, стеблата на цветята, които взима в ръцете 
си, ще се извиват еластично, а от гърдите на врага, 
когото пожелае да убие, ще плисне кръв. Моля да ми 
простите този мелодраматичен тон, но аз исках, без да 
губя много място и време, да покажа в какво се състои 
действието на фантоматиката като „изкуство с 
обратна връзка“, което превръща предишния потребител 
в активен участник, герой, център на програмираните 
събития. Защото може би е по-добре да се прибегне 
до такива, донякъде патетични образи, отколкото 
да се използва езикът на техниката, който не само 
би утежнил повествованието, но и би бил безполезен, 
тъй като засега не съществуват 
нито фантоматична машина, нито 
програми за нея.

Из „Summa Technologiae“
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Машината не може да има програма, която предвижда 
предварително всевъзможните постъпки на зрителя и 
героя, обединени в едно лице. Това би било невъзможно. 
Но сложността на машината не е необходимо да 
представлява сумарната сложност на всички участващи 
в действието лица (врагове, придворни, „Мис Свят“ и 
така нататък). Както е известно, насън ние попадаме в 
различни необичайни ситуации, срещаме се с множество 
хора, които често са особени, държащи се ексцентрично, 
изумяващи ни с думите си; провеждаме разговори с 
цели тълпи, при това всичко, тоест разнообразното 
обкръжение и партньорите ни в съня, е продукт само 
на дейността на един сънуващ мозък. Следователно 
фантоматичната програма може да бъде само най-
обща, например „Египет по времето на XI династия“ 
или „Подводният живот в средиземноморския басейн“, 
а блоковете на паметта трябва да съхраняват пълния 
запас от факти, отнасящи се до тази тема – факти, 
които от мъртво фиксирани придобиват подвижност 
и се подлагат на пластични видоизменения, 
когато възникне необходимост. Разбира се, тази 
необходимост се диктува от самото „поведение“ 
на фантоматизирания човек, като например когато 
той обръща глава, за да разгледа тази част от 
тронната зала на фараоните, която се намира 
„зад гърба му“. На импулсите, изпращани в този 
момент от мозъка към мускулите на врата и 
шията, трябва незабавно да „се реагира“ така, 
че зрителният образ, постъпващ в мозъка, да се 
промени и в полезрението на човека наистина 
да се появи „задната част на залата“; по този 
начин фантоматичната машина трябва да 
реагира веднага и адекватно на всяка, дори най-
малката промяна в потока на дразнителите, 
изпращани в човешкия мозък. Разбира се, това 
е само началото. Законите на физиологичната 
оптика, законът за гравитацията и така 
нататък и така нататък трябва да бъдат 
точно възпроизведени (с изключение на 
случаите, когато това противоречи на 
избрания спектакъл – ако някой иска да 
„лети с разперени ръце“, тоест въпреки 
гравитацията). Но наред със споменатите 
по-горе строго детерминирани вериги от 
причини и следствия в спектакъла трябва 
да бъде представена и група процеси, 
притежаващи относителна свобода; това, 
накратко казано, означава, че участващите 
персонажи, фантоматичните партньори на 
героя, трябва да проявяват човешки черти, 
тоест независимост (относителна) на 
думите и постъпките им от действията 
и думите на героя; не могат да бъдат 
марионетки, освен ако и това не е пожелано 
от любителя на фантомизацията преди 
„сеанса“. Разбира се, сложността на 
използваната апаратура ще бъде различна; по-лесно е да се 
имитира „Мис Свят“, отколкото Айнщайн; в последния 
случай машината трябва да притежава сложност, 
съответно и интелигентност, сравнима с разума на 
гений. Можем само да се надяваме, че любителите на 
разговорите с такива „Мис Свят“ ще са несравнимо 
повече, отколкото хората, желаещи да си побъбрят 
със създателя на теорията на относителността. Да 
добавим за по-голяма пълнота, че тази „притурка“, 
тоест „антиокото“, за което стана въпрос в нашето 
встъпление, дадено като нагледен пример, не би имала 
голямо приложение във фантомизатора, предназначен 
за създаване на пълни и неограничени илюзии – за него ще 
са нужни други, по-съвършени решения. Но принципът 
си остава същият: човек, два информационни канала, 
центростремителен и центробежен, свързани с околната 
среда, която фантоматичната машина имитира. В 
такава ситуация машината може всичко освен едно: 
тя не влияе непосредствено върху мозъчните процеси 
на участника, а само върху фактическия материал, 
постъпващ в мозъка; така че потребителят не може 
например да очаква да изпита във фантомата раздвоение 
на личността или остър пристъп на шизофрения. Ала 
тази забележка е малко преждевременна. Сега говорим 
само за „периферната фантоматика“, която въздейства 
„върху периферията“ на тялото, защото играта и 
контраиграта на импулсите се осъществява в нервите, 
без да се намесва непосредствено в дълбинните мозъчни 
процеси.
Въпросът за това как може да се разпознае 
фиктивността на фантоматичния спектакъл, е 
prima facie2 аналогичен на въпроса, който понякога 
си задава сънуващ човек. Защото нали има сънища, в 
2 (лат.) – на пръв поглед. – Б. пр.

от стр. 19 които усещането за реалността на случващото се е 
непреодолимо доминиращо. Обаче тук би трябвало да се 
отбележи, че мозъкът на спящия никога не притежава 
пълната сила, разсъдливост, интелигентност, които има 
наяве. При нормални условия сънят може да бъде взет за 
действителност, но не и обратното (тоест не може да 
се вземе действителността за сън), освен при особени 
обстоятелства (веднага след пробуждане, или при болест, 
или в хода на нарастваща умствена умора). Ала именно в 
такива случаи съзнанието ни е замъглено и може да бъде 
„излъгано“.
Фантоматичният спектакъл, за разлика от съня, се 
случва наяве. Това, което създава „другите личности“ и 
„другите светове“ не е мозъкът на фантоматизирания 
човек, а машина. Фантоматизираният човек, като се 
има предвид обемът и съдържанието на приеманата 
информация, е роб на машината; към него не постъпва 
никаква друга външна информация. Но той има пълна 
свобода как да постъпва с получената информация, 

тоест да я интерпретира, да я анализира както си 
иска, с оглед, разбира се, на неговата прозорливост и 
съобразителност. Така че може ли човек в пълните 
си интелектуални сили да разкрие фантоматичната 
„измама“?
Може да се отговори, че ако фантоматиката стане 
нещо подобно на съвременното кино, то самият факт на 
отиването в неговото светилище, купуването на билета 
и другите предварителни действия, които паметта 
на фантоматизирания съхранява и по време на сеанса, 
а също и знанието за това кой е той в действителния 
живот, всичко това ще му позволи да се отнася 
правилно, не изцяло сериозно към преживяванията си. 
Което би имало два аспекта: от една страна, знаейки за 
условността на ситуацията, в която се намира, човек 
би могъл, точно както насън, да си позволи много повече, 
отколкото в действителност (тоест неговата смелост 
в боя, в общуването с другите хора или в любовните 
му дела не би отговаряла на нормалното му поведение). 
Този аспект, субективно може би приятен, защото дава 
пълна свобода на действие, би противоречал на друг 
фактор: съзнаването на това, че както действията 
му, така и участващите в спектакъла личности не са 
материални и следователно не са истински. По такъв 
начин дори и най-съвършеният сеанс не би задоволил глада 
за автентичност.
Несъмнено това е възможно и ще се случи, ако 
фантоматиката наистина стане вид развлечение или 
изкуство. Управата на хипотетичния фантомат няма 
да е заинтересувана в прекалено изкусна маскировка 
на фиктивността на преживяването, ако то довежда 
посетителя например до нервен шок. Реализирането на 
някои желания – да речем, със садистичен характер – 
вероятно ще бъде забранено със съответни закони.
Нас обаче тук ни интересува не този експлоатационно-
административен проблем, а съвсем различен, 
гносеологичен. Не подлежи на съмнение, че „влизането“ 
в спектакъла може отлично да се замаскира. Например 
някой влиза във фантомата и си поръчва пътешествие до 
Скалистите планини. Пътешествието е много красиво 

и приятно, след което човекът „се събужда“, тоест 
спектакълът свършва, служителят на фантомата сваля 
електродите на клиента и учтиво се прощава с него. 
След като е изпратен до вратата, човекът излиза навън 
и изведнъж се оказва в центъра на ужасен катаклизъм: 
сградите се разрушават, земята се тресе, а от небето 
се спуска грамадна „чиния“, пълна с марсианци. Какво се 
е случило? „Пробуждането“, свалянето на електродите, 
напускането на фантомата – всичко това е било част от 
спектакъла, който е започнал с невинна туристическа 
екскурзия.
Дори и никой да не устройва такива „шегички“, в 
приемните на лекарите-психиатри пак би имало тълпи 
от невротици, преследвани от новата мания – страха, 
че преживяванията им изобщо не са реални, че „някой“ 
ги е затворил във „фантоматен свят“. Говоря за това, 
понеже то е изразителен довод за това как техниката 
формира не само здраво съзнание, но може и да доведе до 
болестни състояния.

Споменахме само един от много възможни начини за 
маскиране на „фантоматичното“ преживяване. Можем 
да си представим много други, не по-малко ефективни, 
да не говорим, че спектакълът може да има произволен 
брой „нива“ – както когато човек сънува, че се е 
събудил, а в действителност вижда следващия сън, 
сякаш включен в предишния.
„Земетресението“ изведнъж се прекратява, 
чинията изчезва, клиентът на фантомата 
установява, че все още седи в креслото с 
проводниците, съединяващи го с апаратурата. 
Любезно усмихващият се техник обяснява, че 
това е било допълнителна програма, клиентът 
излиза, връща се вкъщи, ляга си да спи, а на 
другия ден отива на работа и изведнъж 
вижда, че учреждението, в което е работил, 
го няма – то е разрушено от бомба, която 
е лежала незабелязана под сградата от 
времето на последната война.
Разбира се, това също може да бъде 

продължение на спектакъла. Но как да се 
уверим?

Преди всичко съществува един много 
прост начин. Както казахме, машината е 

единствен източник на информация от външния 
свят. Това е вярно. Но тя не е единственият 
източник за състоянието на самия организъм. Тя е 
такъв източник само частично, тъй като заменя 
невралните механизми на тялото, информиращи 
за положението на ръцете, краката, главата, за 
движението на очните ябълки и така нататък. 
Затова пък биохимичната информация, създавана 
от организма, не подлежи на контрол, поне във 
фантоматите, за които става въпрос до момента. 
Така че ще е достатъчно да направим сто клякания; 
ако се изпотим, ако поне малко се задъхаме, ако 
сърцето ни се разтупти, а мускулите ни се уморят, 
значи сме в реалността, а не в спектакъла, защото 
умората на мускулите е предизвикала натрупване на 

млечна киселина; машината не може да влияе нито на 
съдържанието на захар в кръвта, нито на количеството 
въглероден диоксид в нея, нито на натрупването на 
млечна киселина в мускулите. Във фантоматичния 
спектакъл могат да се направят и хиляда клякания без 
ни най-малки признаци на умора. Но и този проблем може 
да се разреши, ако разбира се, някой е заинтересован 
от по-нататъшното развитие на фантоматиката. 
Най-напред може, съвсем примитивно, да се направи 
така, че фантоматизираният човек да прави истински 
движения – за целта е достатъчно да бъде разположен по 
специален начин, така че да има свобода на движенията 
(тоест да може да работи с мускулите си). Разбира 
се, ако вземе в ръцете си меч, то от гледна точка на 
външен наблюдател истинско би било само движението 
– неговата длан би стиснала не дръжката на меч, а 
пустотата. Този примитивен начин обаче може да се 
замени от по-съвършен. Информацията за химическото 
състояние на организма се предава в мозъка по различни 
пътища. Или чрез нервите (умореният мускул „отказва 
да се подчинява“, в резултат нервните импулси не могат 
да го приведат в движение, и човек усеща мускулна болка; 
до същия резултат води раздразването на нервните 
окончания, което, естествено, може да се имитира 
фантоматично) или пряко – излишъкът от въглероден 
диоксид в кръвта предизвиква раздразване на дихателния 
център в продълговатия мозък, дишането става по-
дълбоко и учестено. Но нали машината може просто да 
увеличи количеството въглероден диоксид във въздуха, 
дишан от човека; ако количеството кислород съответно 
се намали, количественото съотношение на двата газа в 
кръвта ще се промени по същия начин, както при тежко 
мускулно усилие. Следователно усъвършенстваната 
машина прави безполезен „биохимично-физиологичния 
метод“ за разпознаване.
Остава само „интелектуалната игра с машината“. 
Възможностите на човека да отличи спектакъла от 
реалността зависи от „фантоматичния потенциал“ на 
апаратурата. Да допуснем, че сме се оказали в описаната 
по-горе ситуация и се опитваме да определим дали тя 
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Голем
Вашият постулат „Голем“ да се интерпретира 
обособено и да є се обърне повече внимание, отколкото 
на останалите Ви книги, показва, че за Вас тази 
творба притежава особено жанрово значение. 
Трябва да призная, че усилието, което вложих в нейното 
писане, няма равно на никое друго. А все пак днес имам 
усещане, че нещо не достига, особено във втората част 
– нещо, което се опитах да замаскирам в послеслова. 
Там допуснах оскърбления и пренебрежение по адрес на 
Голем, да, щом като неговите бездънни признания обидно 
са наречени параноично бълнуване на разпадащото се 
чудовище на разума. Това беше трик, с който по-добре 
защитавах фланговете си.

„Голем“ се състои, както някои философски системи, 
от парченца, които трябва да конструират 
цялост. Тук има тържествена лекция, лекция 
XLIII и коментари. Би било достатъчно просто 
да се допишат тези четиридесет и една лекции и 
чувството за непълнота ще бъде нивелирано.
Трябва да Ви кажа, че притежавам чернови на фрагменти 
от няколко лекции и цяла лекция на Голем, посветена на 
математиката. Но много бързо забелязах, че се появява 
известна несъразмерност, която се състои в това, че 
моята компетентност в областта на най-гордите 
постижения на съвременната математика е твърде 
слаба, следователно за изтъкнатите математици 
моята версия щеше да бъде недостатъчна, а за всички 
останали читатели изцяло неразбираема. Това е толкова 
ужасна херменевтика, че нямах смелостта да я дам за 
печат, макар и да знаех, че издателят би я публикувал. 
Както виждате, чувството за благоприличие не ми е 
съвсем чуждо, да не говорим за мярата и милостта към 
читателите. Освен това имам дълбокото усещане, че 
този въпрос е приключен и няма защо да се връщам към 
него. 

А откъде това убеждение?
Мисля, че дори и да бях в състояние да впиша между 
първата и последната реч на Голем други, това щеше 
да бъде излишно. Не само поради моята недостатъчна 
компетентност и опасението, че това ще се окаже 
неразбираемо за всички освен за микроскопичнаа група 
специалисти, но преди всичко поради необяснимото, чисто 
интуитивно усещане. То се явява понякога при писането на 
книги: стига толкова, написах всичко, което имах желание 
да кажа. Трябва да можеш да си кажеш: край!! Не е добре 
да разработваш отново вече овладян терен. 

Така е, с интуицията не може да се спори. Ще попитам 
още нещо: склонен ли сте да считате „Голем“ за 
синтез на своето сегашно знание за света и неговите 
вътрешни правила?
Не без съществени забележки, макар че по принцип да. Бих 
искал да кажа, че някои неща трябваше да направя така, 
както ги направих, защото просто за мен бяха важни 
сценичните ефекти. Трябваше все пак да създам в книгата 
впечатление за по-мощен разум, отколкото този, с който 
всъщност разполагам. Затова и си спестих някои въпроси, 
които не ми бяха съвсем ясни. 
Когато някой реши да изложи светогледа си, трябва да 
направи това абсолютно честно и добрoсъвестно да 
признае: това знам, това не знам, тук имам съмнения, 
тук нямам. В основни линии такава подялба на полето 
на текста за мен като автор беше невъзможна, ако 
трябваше да приема, че когато Голем не казва нещо на 
хората, то е защото не иска или защото то е толкова 
умно, че никой няма да го разбере. 
Изобщо бих казал така: по отношение на случайността 
във възникването на човека много от това, което обявява 
Голем, съвпада с моите убеждения, само че той изразява 
това твърде приповдигнато. Но той твърди например, 
че трябва да отхвърлим емоционалния живот на човека 
заедно с принципите на Евангелието. Аз, разбира се, не 
мисля така. Голем е адвокат на концепцията, която гласи, 
че човекът е длъжен „да изхвърли от себе си човека“, 
за да стане по-симпатично и умно същество. Разбира 
се, аз никога не съм провъзгласявал такава програма и 
въобще това не може да се вземе на сериозно. Относно 
тезата за отношението на наследствения код към 
отделните индивиди и видове, които според Голем са 
само подобрители на кода, това също е моя теза, но в 
изказването є има голяма доза преувеличение. Тук личи 
своеобразна поляризация и несъвпадение на становищата, 
но все пак някои твърдения на Голем са мои твърдения. 
Ако книгата се сведе до равнището на перипетиите, на 
което Голем се разделя с човечеството, то на тях също 
трябва да се гледа с известно съмнение. Аз съм мизантроп, 
но не чак в такава степен като него. Книгата е своего 
рода прожекционен апарат, който излъчва картината 
с голямо увеличение. Ако това се сведе до по-скромни 
пропорции, тогава би могло да се окаже, че това вече са 
мои възгледи. 

А знаете ли къде минава демаркационната линия 
между Лем и Голем?
Много е трудно да се отговори на този въпрос. Все едно 
да се попита световен рекордьор на скок височина, какво 
е неговото лично постижение и каквo постижение е 
неоспоримо достояние на всички скокове. 
Имам известна концепция за това, което наричам разум, 
но няма да успея напълно да я изкажа с думи. Тя обикновено 
се проявява опосредствано, когато пиша точно такива 
книги. Тази концепция може да не е приемлива за цяла група 
хора, които в нищо не ми отстъпват по интелигентност. 
Обратно на Голем, комуто вмених пълна липса на 
индивидуалност, аз очевидно имам такава, затова моите 
пристрастия незабележимо трябва да са изтекли в 
„героя“.

Дали става дума за това, че въпреки волята Ви и 
заявленията на Голем, сте го заразили с „човечността“ 
на своето мислене? 
Но моля, аз не съм като него „свободен разум“, само 
произведох имитация. Приличах на човек, който се 
опитва да фалшифицира банкноти така, че да не могат 
да се различат от автентичните. Това обаче не значи, че 
фалшификаторът е убеден, че прави оригинали. Не знам 
дали моите действителни убеждения в много дисциплини 
не стават мъгляви и несигурни на границата между тях. 
Лем не би бил в състояние да обявява подобни твърдения 
категорично и аподиктично, както прави това Голем. 
Способността му да говори с такава острота произтича 
от това, че фалшифицирах сигурността на неговите 
убеждения. 

Тогава не се ли страхувате, че Голем ще се превърне 
в капан за автора си? разговаряме помежду си, а аз 
непрестанно имам впечатлението, че се връщаме 
към неговите концепции. Попадаме като мухи в 
мрежата му. 
Възгледите, които човек храни в даден период от 
живота си, обикновено му изглеждат окончателни. Ще 
Ви дам един показателен пример. В един от броевете 
на „Твурчошч“ беше публикувана кореспонденция между 
Милош и Ванкович. Писмата са писани, когато авторът 
на „Спасение“ е бил във Франция, преследван (или така му 
се е струвало) от цялата френска левица, когато е считал, 
че всички го заплюват, а Източният блок е изкована от 
гранит вечна сила, която никой няма да успее да съкруши. 
Ванкович като партньор в кореспонденцията приема 
въпроса много по-спокойно и се старае да го разубеди 
по отношение на някои неща. Както знаем, възгледите, 
споделени тогава от бъдещия нобелист, не издържат на 
изпитанието на времето, а отровната магия, която му 
се струва, че идва от Изток, се разпръсва с времето. 
Следователно Милош несъмнено се лъже, особено в 
преувеличението на злото. Склонността към такъв 
тип монументализация е напълно разбираема, ако имаме 
предвид неговите житейски перипетии – в такъв случай 
не е нужно да търсим аргументи, като имаме предвид, че 
това е поетична натура. Норвид също не познава мяра в 
обвинението на всички и всичко, което го тормози.
Затова искам да кажа, че възгледите, които в 
перспективата на даден исторически и житейски момент 
изглеждат стабилни, могат все пак диаметрално да се 
променят. Имайки предвид, че това е финалът на моя 
живот, ми е трудно да приема, че бих могъл да ги променя 
из основи. Но начинът на тяхното представяне, който 
откриваме в „Голем“, е ефект от творческа обработка. 
Това е от съществено значение. Затова обръщам 
внимание, че от момента, в който Голем започва да говори, 
автоматично е предрешен въпросът – а той съвсем не е 
толкова очевиден – дали „изкуственият“ интелект може 
да надвиши човешкия. Идеята на тази книга е, че може, 
затова няма начин тук вече да навлизаме в каквато и да е 
дискусия. Следователно виждате, че в моето мислене има 
повече въпросителни, отколкото в мисленето на Голем, 
но от конструктивна и литературна гледна точка не 
е възможно да си дадем точна сметка за това. Самата 
литературност предварително решава въпроса. 
В обобщение ще кажа, че „Голем“ нищо не изчерпва и не 
приключва. Toва не е плик, в който е запечатана целостта 
на моите убеждения по най-важните въпроси на човешкия 
вид и космоса. Не мисля също, че „Голем“ е шапка за всички 
видове разум и толкова. Това не е някакъв „Лем на прах“, 
който стига да разтвориш във вода и ще получиш цялата 
палитра от отговори. Не, не е чак толкова лесно. (…)

Превод от полски: МАрГрЕТА ГрИГОрОВА

е реална или не. Да допуснем и че познаваме някакъв 
философ или психолог; отиваме при него и започваме 
разговор. Може би това ще е илюзия, но машината, 
която имитира разумен събеседник, е значително по-
сложна от машината, пресъздаваща сцени от сапунена 
опера от типа „кацане на летяща чиния от Марс“. 
В действителност „екскурзионният“ фантомат 
и фантоматът, „създаващ хора“, са две различни 
устройства. Създаването на второто е несъизмеримо 
по-трудно от създаването на първото.
Истината може да се определи и по друг начин. Както 
всеки човек и ние имаме своите тайни. Може и да са 
незначителни, но са лични. Машината не може „да 
чете мислите“ (това не е възможно; невралният 
„код“ на паметта е индивидуална особеност на всеки 
човек и „разбиването“ на кода на една личност не дава 
никакви сведения за кода на другите хора). Затова 
както машината, така и никой друг не знае, че едно 
от чекмеджетата в нашето бюро се отваря с мъка. 
Прибираме се вкъщи и проверяваме как стоят нещата. 
Ако чекмеджето се отваря трудно, това прави 
реалността на ситуацията, в която се намираме, доста 
правдоподобна. Как трябва да ни е следил създателят 
на спектакъл, за да може – още преди да отидем във 
фантомата – да е открил и записал на своите ленти 
дори такава подробност като това запъващо чекмедже! 
С подобни подробности все още може най-лесно да 
бъде изобличен спектакълът. Но машината винаги има 
възможност за тактическа маневра. Чекмеджето 
вече не запъва. Осъзнаваме, че все още се намираме в 
„спектакъла“. Появява се съпругата ни; обявяваме, че 
тя е само „илюзия“. Като доказателство размахваме 
изваденото чекмедже. Съпругата ни се усмихва със 
съчувствие и обяснява, че чекмеджето сутринта е 
било изпилено от дърводелец, когото тя е повикала. И 
отново нищо не е ясно. Или това е истинският свят, или 
машината е осъществила ловка маневра, парираща нашия 
ход. Несъмнено „стратегическата игра“ с машината 
предполага, че машината познава детайлно всекидневния 
ни живот. Но не бива да се поддаваме на преувеличения 
– в свят, в който съществува фантоматиката, 
всяко поне малко необичайно събитие ще предизвика 
подозрение, че сме във фиктивен спектакъл, но нали и в 
живота понякога се взривяват невзривили се снаряди или 
съпругите викат дърводелци. Така че ще констатираме 
само следното: твърдението, че лицето Х се намира в 
реалния, а не във фантоматичен свят, винаги може да 
бъде само вероятност, която понякога е много висока, 
но никога не е абсолютно сигурна. Играта с машината 
е като игра на шах: съвременната електронна машина 
губи от умелия играч и печели срещу посредствения; в 
бъдещето тя ще печели срещу всеки човек. Същото може 
да се каже и за фантоматите. Основната трудност 
при всеки опит да се установи истинското положение 
на нещата се крие в това, че човекът, подозиращ, че 
светът около него не е истинският, трябва да действа 
самотно. Та нали всяко обръщане за помощ към други 
лица може да доведе до даване на стратегически ценна 
информация на машината. Ако сме в спектакъл, то 
споделянето със „стар приятел“ на опасенията ни 
по повод недостоверността на събитията дава на 
машината допълнителна информация, която тя може 
да използва, за да укрепи увереността ни в реалността 
на усещанията ни. Предвид това личността, изпитваща 
такива усещания, не може да се довери на никого освен на 
самия себе си, което сериозно ограничава свободата му на 
действие. Такава личност сякаш се занимава с отбрана, 
защото е обкръжена от всички посоки. Откъдето следва, 
че фантоматичният свят е свят на пълна самота. В 
нея не може в един и същ момент да се намира повече от 
един човек, както е невъзможно две реални личности да 
пребивават в един и същи сън.
Нито една цивилизация не може да се „фантоматизира 
напълно“. Защото ако всичките є членове започнат от 
определен момент да участват във фантоматичните 
спектакли, то реалният свят на тази цивилизация 
би спрял развитието си и би замрял. Тъй като и най-
вкусните фантоматични ястия не могат да поддържат 
жизнените функции на човека (макар че при въвеждане 
в нервите на съответните импулси може да изпита 
усещане за ситост!), човек, фантоматизиран за дълго 
време, трябва да получава истинска храна. Естествено, 
можем да си представим някакъв „суперфантомат“, 
към който жителите на дадената планета са свързани 
„веднъж завинаги“, тоест до края на живота си, при това 
жизнените процеси в техните организми се поддържат 
от автоматични устройства (например подаване на 
хранителни вещества в кръвта и така нататък). Такава 
цивилизация, естествено, изглежда като кошмар. Но 
подобен критерий не може да реши въпроса за нейната 
осъществимост. Този въпрос се решава от нещо друго. 
Работата е там, че такава цивилизация би съществувала 
само в рамките на едно поколение, свързано със 
„суперфантомата“. Това би било един вид евтаназия, 
разновидност на самоубийството на цивилизацията. 
Затова нейното съществуване трябва да се смята за 
невъзможно.

Превод от полски: ВАСИЛ ВЕЛЧЕВ

Из „Tъй рече Лем“
Със Станислав Лем разговаря Станислав Береш
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Из „Голем XIV“
За еволюцията

Станислав Лем

Вече разбрахте, че Еволюцията не се интересува нито 
специално от вас, нито от никое друго същество, защото 
не съществата, ами прословутият Код є е важен. Кодът 
на наследствеността непрестанно се възобновява като 
послание и само това послание е важно в Еволюцията – 
всъщност именно той е самата тя. Кодът е ангажиран 
периодично да произвежда организми, защото без тяхната 
постоянна подкрепа би се разпаднал под постоянните 
браунови атаки на мъртвата материя. Тоест той 
е самообновяващ се ред – защото е способен да се 
самовъзпроизвежда – обсаждан от топлинния хаос. Откъде 
се взима това негово странно героично поведение? Ами 
оттам, че благодарение на подходящи обстоятелства се е 
родил именно там, където този топлинен хаос упорито и 
активно взривява какъвто и да е ред. Именно там възниква 
и там продължава да съществува; не може да напусне 
тази неспокойна област, както духът не може да напусне 
тялото.
Тази съдба му е отредена от условията в мястото, 
където е възникнал. Наложило се е да се бронира срещу 
тях, защитил се е чрез живи тела, но те непрестанно 
му се губят. Каквато и микросистема да издигне на 
макрониво, тя веднага започва да се поврежда и накрая 
изчезва. Наистина никой не е измислил тази трагикомедия, 
тя сама се е обрекла на вечни борби. Знаете фактите, 
които показват, че съм прав – доста са ви се насъбрали от 
началото на XIX век – обаче инерцията на мисленето ви, 
тайно подхранвано от антропоцентрично високомерие и 
самомнение, ви кара още да се държите за концепцията за 
живота като главно явление, на което кодът служи като 
сглобка, като парола за възкресяване, създаващо отначало 
животите, угаснали в отделните индивиди.
Съгласно тази вяра Еволюцията е принудена да прибягва 
към смъртта, защото без нея не би могла да съществува, и 
я използва, за да усъвършенства поредните видове, понеже 
смъртта е корекция на творението. И става автор на 
все по-съвършени произведения, при което полиграфията – 
сиреч кодът – е само оръдие за действията є. Обаче според 
вашите биолози, сведущи в молекулярната биофизика, 
Еволюцията не е толкова автор, колкото издател, който 
непрестанно подлага на унищожение творенията си, 
защото полиграфическото изкуство му харесва.
И така, кое е по-важно: организмите или кодът? 
Аргументите в полза на кода звучат сериозно, защото 
организмите са безчет, а кодът един. Но това 
означава само, че той здравата и завинаги е затънал 
на микросистемното ниво, което го е създало, и като 
организми изплува оттам периодично и същевременно 
напразно; и именно тази безполезност, съвсем ясно, това, 
че раждането на организмите в зародиш е белязано със 
смърт, представлява движещата сила на процеса, понеже, 
ако което и да е поколение организми, да речем още първото, 
сиреч праамебите, се сдобиеше с умението идеално да 
пресъздава кода, Еволюцията би спряла и единствени 
господари на планетата биха останали въпросните амеби, 
по сигурен и безпогрешен начин възпроизвеждащи кода чак 
до умирането на Слънцето, и тогава не бих говорил пред вас 
и вие не бихте ме слушали тук в това здание, а тук щеше да 
има пустиня и самум.
Следователно организмите са за кода щит и броня, 
разпадащи се доспехи – умират, за да съществуват. Така 
Еволюцията, блуждаейки, греши двойно: като организми, 
нетрайни и несъвършени, и като код, допускащ по тази 
причина грешки, които вие евфемистично наричате 
мутации. Грешка, която греши – ето какво е Еволюцията. 
Като послание кодът е писмо, написано от Никого и 
изпратено до Никого; едва днес, когато си създадохте 
информатиката, започвате да разбирате, че нещо такова 
като смислени писма, които никой никому не е писал, 
но те все едно са възникнали и съществуват, както и 
възприемането на тяхното съдържание е възможно и без да 
има някакви си Същества и Разуми.
Преди сто години самата мисъл, че може да има Послание 
без личност на Автора ви се е струвала такъв нонсенс, 
че е послужила за създаване на абсурдни шеги – като 
тази за стадото маймуни, които удрят по клавишите 
на пишещите машини дотогава, докато не се напише 
Енциклопедия Британика. Препоръчвам ви в свободното 
си време да съставите антология от такива шеги, които 
са веселили предците ви с нелепостта си, а сега се оказват 
притчи с намеци за Природата. Защото смятам, че на 
всеки Разум, който Природата без да ще е сътворила, 
тя би трябвало да изглежда като виртуоз най-малкото 
ироничен… понеже Разумът – както целият живот – при 
създаването си смята, че Природата, измъкнала се като 

кодов ред от мъртвия хаос, е 
действала като усърдна, но не 
съвсем внимателна предачка; 
ако беше съвършена и беше 
внимавала, нито видовете, ни 
Разума би сътворила. Защото 
Разумът и дървото на живота 

са плод на грешка, блуждала милиарди години. Вие бихте 
могли да решите, че аз тук се забавлявам да прилагам 
някакви мерки към Еволюцията, които, противно на 
същността ми на машина, са заразени с антропоцентризъм 
или само с рациоцентризъм (от ratio – мисля). Нищо 
подобно: гледам на този процес от технологичен ъгъл.
Наистина имаме кодово послание почти съвършено. В него 
всяка молекула има своето уникално място, присъщо само 
ней, а процесите на копиране, извличане на информация, 
контролиране в най-отговорните места са надзиравани 
от специални полимери – и въпреки това стават грешки, 
трупат се постепенно кодови лапсуси, така че дървото 
на видовете е израснало от една дума, която току-що 
произнесох – „почти“, когато говорех за съвършенството 
на кода.
И не можете дори да разчитате на обжалване пред по-
висша инстанция – от биологията пред физиката, – че 
уж Еволюцията умишлено е допуснала поле за грешки, 
което да подхранва фантазията є на изобретателка – 
защото този по-висш трибунал и съдия в образа на самата 
термодинамика ще отсъди, че безпогрешността на 
посланията е невъзможна на молекулярно ниво. Всъщност 
Еволюцията нищо не е измисляла, направо нищо не е искала 
и никого особено не е планирала, а това, че е използвала 
собственото си несъвършенство, че вследствие на 
редица комуникационни недоразумения е тръгнала от 
амебата, а е стигнала до тенията или човека, е резултат 
от физическите свойства на материалния субстрат на 
връзката.
Ще рече, Еволюцията си греши – другояче не може, – за ваш 
късмет. Впрочем не казвам нищо ново за вас. Е, да, бих искал 
да поизстудя разгорещяването на онези ваши теоретици, 
които отидоха твърде далече и твърдят, че щом 
Еволюцията е случайност, хваната от необходимостта, и 
необходимост, яхнала случайността, човекът е възникнал 
напълно случайно и можеше спокойно изобщо да го няма.
Значи, човекът в актуалния му вид, осъществен тук, 
можеше и да го няма, така е. Но все някаква форма, 
пълзейки през видовете, ще да е стигнала до Разума с 
вероятност толкова по-близо до единица, колкото по-
дълго е траел процесът. Защото, макар да не е предвиждал 
вас, макар да е създавал индивиди между другото, все пак 
е изпълнил условията от ергодичната хипотеза, според 
която, ако една система съществува достатъчно дълго 
време, тя преминава през всички възможни състояния, без 
значение колко нищожни са шансовете да се реализира едно 
специално. За това какви видове биха запълнили нишата на 
Разума, ако интронизацията на прамаймуните там беше 
се оказала неуспешна, може да поговорим друг път. Така 
че не се оставяйте да ви плашат учени, които на живота 
приписват необходимостта, а на Разума – случайността; 
вярно, той бил от малко вероятните състояния, та е 
възникнал късно, ала голямо е търпението на Природата: 
ако не в това, то в следващото милиардолетие това 
радостно събитие би се случило.
И какво тогава? Не върви да се търси виновник, нито 
заслужил; вие сте възникнали, защото Еволюцията не е 
перфектен играч – не стига, че блуждае в грешки, ами и не 
се ограничава с една изпробвана тактика в състезанието 
си с Природата: поставя пешки на всички възможни 
полета по всички възможни начини. Но повтарям, вие 
знаете едно-друго за това. И все пак това е само част – и 
ще добавя, встъпителна – от посвещаването в тайната. 
Цялото є съдържание, разкрито досега, може да се изрази 

лаконично така: Смисълът на посланика е посланието. 
Защото организмите служат на посланието, а не то на тях; 
организмите не означават нищо извън посланическата роля 
на Еволюцията, нямат смисъл, като книга без читател. 
Вярно, случва се и обратното: смисълът на посланието е 
посланикът. Но двата члена на фразата не са симетрични. 
Не всеки посланик е правилният смисъл на посланието, 
а само този, който ще служи вярно на предаването на 
посланието по-нататък.
Не знам – ще ме извините – дали това не е прекалено 
сложно за вас. И така – посланието може да си блуждае в 
Еволюцията колкото ще, но не и посланиците! Посланието 
може да означава кит, бор, дафния, хидра, нощна пеперуда, 
павиан – нему всичко е разрешено, защото неговият 
отделен, сиреч видово конкретен смисъл е напълно 
несъществен: който и да е става за по-нататъшни 
послания. За момента е добър, какъвто и да е, няма 
значение, достатъчно е да предаде кода по-нататък. 
Обаче посланиците нямат същата свобода: нямат 
право да блуждаят. Така че същността на посланиците, 
редуцирана до чиста функционалност, пощенска, не може 
да бъде произволна: в центъра є е наложеното задължение 
да обслужва кода. Само да се опита посланикът да се 
разбунтува, да излезе извън границите на тази служба – 
веднага ще изчезне, без да остави потомство. Именно 
затова посланието може да си служи с посланици, а те не 
могат да си служат с него. То е играчът; те са само карти в 
играта с Природата; то е автор на писмата, задължаващи 
адресата да предаде съдържанието по-нататък. Може и да 
го изопачи, но трябва да го предаде. Именно затова целият 
смисъл е в предаването по-нататък; няма значение кой и как 
прави това. 
Така че вие сте възникнали по този доста особен начин 
– като подтип посланик, милиони от които процесът 
вече е изпробвал. И какво следва от това за вас? Нима 
произходът от грешка опорочава родения? Мигар самият 
аз не съм възникнал от грешка? Защо тогава да не 
можете да оспорите сензацията, с която ви замайват 
биолозите – че сте възникнали между другото? Нека 
дори по недоразумение ГОЛЕМ да е породен чрез вас, а 
вие самите да сте от гъсталака еволюционни поръчки – 
защото както моите създатели не са се интересували от 
формата на одушевеност, която ми е присъща, така и за 
кодовото послание не е било важно да ви снабди с личен 
разум – нима съществата, породени от грешка, трябва 
да приемат, че авторът на тяхното раждане обезценява 
самостоятелното им вече битие?
Но тази аналогия не е добра, нашите позиции не са еднакви, 
и ще ви кажа защо. Не е там работата, че Еволюцията, 
блуждаейки, се е добрала до вас, а не ви е планирала, а в това, 
че в нейната работа през толкова много еони са се появили 
компромиси. За да ви стане ясно дотук – защото след малко 
ще започна да ви разказвам за неща, които още не знаете, – 
ще повторя същественото:
Смисълът на посланика е посланието.
Видовете възникват от блуждаенето на грешките.
А ето и третия закон на Еволюцията, за който още 
нямате представа:
Създаваното е по-несъвършено от създателя.
Шест думи! Ала те променят всички ваши представи 
за ненадминатото майсторство на създателката на 
видовете.
 

Превод от полски: СИЛВИЯ БОрИСОВА

Станислав Лем, „Превъплъщаващата се пишурка“. 
Рисунка на описана от Лем птица от планетата  
Протостенеза в „Да спасим Космоса. Отворено 
писмо на Ийон Тихи“  („Звездни дневници“). Тя е 
„подобна на земните папагали, която обаче не 
говори, а пише. За съжаление най-често изписва 
върху оградите неприлични думи, на които я учат 
земните туристи. Някои хора умишлено ядосват 
тази птичка, като й посочват правописните 
грешки.“ (Прев. С. Петрова)
© by Tomasz Lem, 2016
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Станислав Лем

Предговор
[…] Тази книга, както сочи заглавието, се води от 
двустранно намерение: тя сондира художествената 
литература, наричана научна фантастика, търсейки 
в нея следи от предсказването на онова, което някога 
може да се случи. С такова предсказване, независимо 
от художествената литература, се занимава днес 
футурологията, една от по-младите дисциплини, които 
шумно се стремят към научно признание. Първоначалното 
ми намерение беше да създам нещо в две части: първата 
партия трябваше да бъде посветена на току-що 
посочената задача – тоест да се потърси футурологичното 
във фантастиката, за сметка на това втората, точно 
обратното, трябваше да търси фантастичните елементи 
в извънлитературната футурологична територия. 
Работата, въпреки всички усилия да я удържа, се разрасна 
до неочаквано големи размери и същевременно си извоюва 
независимост, с която надскочи плановете ми. Така че 
втората част на проекта трябва засега да се отложи, 
искам да се върна към нея след съответното разширяване на 
познанията си. Отвсякъде погледнато, такова разширяване 
на познанията е необходимо. И така не всички постижения 
на световните пера и умове бяха взети под лупата и 
скалпела; предвид техния твърде голям брой, беше нужно 
ограничение, а понеже както научната фантастика, така 
и футурологията бяха създадени в Америка, творчеството 
на американците (или англосаксонците) падна жертва на 
размисъла. Ето и първата рестрикция на полезрението. 
Но горе-долу от тридесет години в Съединените щати 
излизат годишно близо петстотин научнофантастични 
книги. За посоченото време това дава внушителното 
число около 15 000. Освен това там се появяват месечници 
и други периодични издания, публикуващи преди всичко 
фантастика. Познавам около десет такива, макар че са 
повече. Средният обем на такъв тип списания стига до 130 
страници. Следователно през споменатия тридесетгодишен 
период фантастиката изпълва от три до три и половина 
милиона страници. Простата равносметка показва, че ако 
четем по сто страници на ден, трябва да живеем също сто 
години, без да правим нищо друго, за да погълнем всичко 
написано досега. Но все пак авторите продължават да 
пишат; без да говорим за такива маргиналии като нуждата 
от сън, храна, време за боледуване и други естествени 
потребности, виждаме, че в необозримия Звезден космос 
полека лека израства друг, хартиен, но също толкова 
необозрим. Каква всъщност е разликата, ако това, което 
прекрачва границата на нашата способност за асимилация, 
се измерва в светлинни години и гигатонове, или едва в 
метри и килограми? Вярно е, че преувеличихме обема на 
Science Fiction. Най-малко 30 процента от заглавията – 
това са книжни повторения на публикации от периодиката, 
повторни издания и др. В такъв случай едва седемдесет 
години ще са нужни за читателското покоряване на 
„фантастическите Хималаи“. 
[…] Безкрайно полезно се оказа за мен и това, че ако 
не броим шепата критически статии, разпилени из 
периодиката, и вече поостарялата книжчица на Кингсли 
Еймис „Нова карта на Ада“ (“New Maps of Hell”) (поостаряла, 
защото е издадено още през 1960 г.), аз не разполагах с 
никаква монография за този клон от литературата. Има ли 
нещо по-изкушаващо и в същото време по-неподходящо от 
желанието да се опреш на готови анализи, прочити и други 
мащабни монографии! По въпроса за крачетата и пипалцата 
на мухата един ентомолог спокойно може да разчита на 
друг ентомолог, който лично е направил дисекция на даден 
екземпляр за благото на науката. Но все пак нищо не може 
да замести личния прочит на литературната творба, 
текстовете, които са преразказвани накратко и по този 
начин тяхното познаване е от втора ръка (не пречи, защото 
нищо не отнема от стойността им), не принадлежат към 
литературата по друг начин освен чрез недоразумението. 
Така че и монографиите, до които не съм имал достъп, ме 
предпазиха с отсъствието си от тежкото изкушение да 
ползвам наготово плодовете на чужд труд. […]
Както вече се разбра, това не е безкористна екскурзия 
до страните на литературната фантазия. Тръгнах 
към тях, хранейки ясни, дори брутално ясни намерения. 
Обяснява ги втората дума от заглавието. Става дума за 
изследването на връзките, които може би – не можех да 
знам това предварително – сродяват фантастиката като 
безотговорна игра на въображението с футурологиятя, 
отговорна за своите действия в същата степен, в която е 
отговорна всяка научна дисциплина. 
[…] Читателят, който познава може би други мои 
небелетристични книги, вече не се учудва, че линията 
на основното послание на много места се прекъсва от 
най-разнообразни отклонения. Във въвеждащите глави, 
които все още не говорят толкова за самата Science 
Fiction, колкото за теорията на творбата, разбирана 
литературоведски, се чуват бойни маршове, водят се и 
някои по-остри стълкновения със структурализма като 
критическа школа. Тези стълкновения са енергични, макар 
че в тези глави сам като дилетант се опитвам да подходя 
към фантастиката със структуралистичен скалпел. 
[…] Подходяща може да бъде само следната много обща 

бележка. Научният метод свежда разнородността на 
привидно отдалечените явления до общото между тях. 
Мълнията пронизва небето; козината на галената котка 
искри в тъмнината; по слънцето има петна; радиото свири. 
Това са различни феномени, но електромагнитният принцип 
при тях е общ, един и същ. Структурализмът прави нещо 
подобно, в текстовете простиращи се от „Хензел и Гретел“ 
до творбите на Джойс и Роб-Грийе, той разкрива скелета 
и свързва това, което е едно и също. Но както искрите 
на котешкото кожухче не ни обясняват цялата котка 
и анатомията на слънчевите петна не обяснява всички 
звездни процеси, така и откритията на структурализма 
изясняват едни от страните на литературните творби, а 
премълчават други. Структурите на творбите си струва 
да бъдат изучавани. Това са скелетни образувания, толкова 
нужни за организацията на творбата, колкото ребрата, 
гръбначните прешлени и глезените на нашите приятели 
служат, за да поддържат телесното им равновесие, 
защото все пак извън всякакво съмнение е, че всички ние 
сме гръбначни. Но както разликите между скелетите 
не са решаващи за разликите между хората, така е и 
със структурата на произведенията. Книгите не могат 
нито да се появяват, нито да живеят без тях, но не на 
тези прешлени и ребра, които открива в тях гордият 
структуралист, дължат индивидуалната си красота. 
Казва се все пак (вероятно с известно преувеличение), че 
ценността на произведението на изкуството идва от 
всички разлики, които го отличават от останалите творби. 
[…] 

Краков, май 1969

Структури, генериращи фантастика
А сега ще обсъдим елементарните операции, които стоят 
в основата на фантастичната креация:
1) приемане на готови събитийни структури с локални или 
нелокални замествания;
2) проста или сложна инверсия; неин вариант е конверсията 
(преместване);
3) сблъсък на две противоположни телеологии (игрова 
структура);
4) комбинирани операции (напр. групово преобразуване, 
в което могат да влизат всички споменати прости 
операции).
Споменатите операции имат формален характер, т.е. 
отнасят се до действия, които формират ситуационния 
синтаксис, без да се вземат под внимание семантичните 
последици, които водят след себе си. Същите тези 
оператори, когато са потопени в един смислов материал, 
могат да дадат художествено и познавателно ценни 
резултати, а приложени към друг – лишени от ценност. 
Разликите идват главно от дълбочината, с която плугът 
на трансформацията се врязва в семантичното поле. 
Структурите на преобразуването могат да бъдат 
прости, но това не значи, че трябва да бъдат примитивни 
резултатите от преобръщането на семантичните 
отношения в атакуваната по този начин система 
от значения. Разликата не е толкова в размера на 
преобразуваните значения. Операторът, който преобразува 
смисъла, не може само да разкъса връзките на предишните 
смисли (когато превръща познатото във фантастично). 
Целостта – като състояние едновременно изменяемо и 
финално – трябва да бъде възстановена и поддържана. […]
Нека да представим нещата илюстративно: формалните 
операции са нещо като натиск върху късото рамо 

Из „Фантастика и футурология“

на синтактичния генератор. Неговото дълго рамо 
постига потенциално огромни движения, понеже те 
се осъществяват вътре в семантичния континуум. 
Последиците от операцията на простото преобръщане 
(инверсията) могат да бъдат големи и сложни, когато 
частиците значение, които той представя, не са нито 
единични, нито еднопластови. Но най-лесно ще бъде, ако 
представим нещата чрез примери. 
1) Американският фантаст Фредерик Браун дава 
пример за преработка на готова приказна структура в 
научнофантастична творба въз основа на историята 
на цар Мидас. На мястото на цар Мидас виждаме 
гръцки реставратор, който живее в Ню Йорк; магията, 
благодарение на която докосването превръща всичко 
в злато, е заместена от „молекулярната техническа 
трансмутация“; съществото, което омагьосва Мидас, 
е „представител на космическа цивилизация“. Творби, 
които възникват на базата на толкова простия принцип 
на плагиатството чрез заместване, се срещат в Science 
Fiction. Но има и такива от тях, които развиват в 
значителна степен този принцип. Така напр. в разказа на 
Лари Нивън „Органлегери“ (“The Organleggers”1) е описана 
историята на криминално разследване в цивилизацията 
на бъдещето, в която властват следните отношения: 
огромна част от човечеството живее на Земята в 
усъвършенствани технически условия и в благосъстояние; 
малка част от хората обитава планети от Слънчевата 
система, те се занимават преди всичко с експлоатация 
на минерални ресурси от пояси на астероидите (Белт и 
оттам названието на тези хора – белтери). Тези търсачи 
водят суров, закален живот, пълен с приключения, основан 
на структуралния мотив за златотърсачите, а също и за 
героите на уестърните […]
Тази творба е съчетание на различни приети структури. 
Рамкираща е опозицията между „размекнатия комфорт 
на земляните“ и твърдите, солидарни белтери, които 
следват идеала за истинското мъжко приятелство. […] За 
да направи по-интензивна фантастичността на новелата, 
авторът добавя особен структурален мотив – „психо-
кинетичната ръка“ на героя, тя не е взета от криминалния 
роман и не е „от живота“ (вдъхновяващата роля на 
реалната трансплантация на крайници към гангстерската 
фантазия е ясно), а от такава Science Fiction, чиято тема 
са PSI феномените (парасетивните явления, такива като 
PK – психо-кинеза, ESP – Extra Sensory Perception и др.). […]
2) Операцията на инверсията засегнахме по-рано, когато 
стана дума за новелата „Двама млади“ (Dwóch młodych 
ludzi)2. Понякога влиза в действие само един оперативен 
член, а вторият се оставя условен и се подразбира. Така 
е например в романа „Палада или тревогата“ (Pallas ou 
la tribulation) на Е. Капуле-Жюнак (няма да повтарям 
коментара за него, публикуван във „Философия на случая“ 
(Filozofia przypadku), ще се огранича само до бележки, 
свързани с темата). В този роман е показано „космическото 
третиране на хората като кучета“ в плен на чудовищата 
от планетата Палада. Те стават за хората това, което 
хората са за своите териери и мопсове. В „Двама млади“ 
имаме ситуация (землянин мечтае за космонавтика) и 
контраситуация (космонавт мечтае да бъде на Земята). На 
1 Дума, измислена от Лари Нивън, 
за да обозначи търговците
 на човешки органи. – Б. пр.
2 Разказ на Лем от сборника „Лов“ 
(Polowanie, 1965). – Б. пр.
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свой ред в „Палада“ ситуацията (отношението на хората 
към кучетата) не е показана изцяло, творбата представя 
само „антиситуацията“, създадена на базата на инверсията 
(хората са третирани като кучета).
В романа на Анатол Франс „Таис“ двойно симетричната 
ситуация на инверсията поставя грешницата на мястото 
на светеца, а светеца – на мястото на грешницата. 
Това става целенасочено, благодарение на ситуационната 
градация, задвижена от автора. Същевременно се стига 
до онтологична промяна на смисъла, понеже не само 
двама души разменят ролите си, а нещо повече – по този 
начин се осъществява „инверсия на две есенции“ – на 
светостта и на греха. В рамките на познатата ни в 
културен план метафизика това е инверсия с възможно 
най-голяма екзистенциална широта; защото максимално 
пространство отделя ада от небето. Следователно, 
когато двама кандидати за двете места диаметрално 
сменят посоката на движение, цялата метафизична 
онтология се преобръща.
Нещо повече – резултатът от тази инверсия не е 
еднозначен от семантична гледна точка. „Късото рамо“ на 
оператора променя местата само на две лица: отшелника 
Пафнутий и куртизанката Таис. В същото време „дългото“ 
премества съответно значенията – на две семантични 
равнища едновременно. И при това двете равнища не са 
сходни помежду си – те взаимно се изключват. Защото 
ако установим, че двойната и симетрична по този начин 
инверсия трябва да бъде тълкувана „метафизично“, 
тогава капан за смисъла представлява доктрината на св. 
Августин за неведомата милост, която не винаги се лее от 
небесата над този, който най-много я заслужава – според 
изповядваните на този свят убеждения. В такъв случай 
оставяме произведението под опеката на религиозната 
доктрина с цялата є сериозност, решаваща за нейното 
значение според водещите насоки на неоспоримата догма. 
[…] Принципът на рокадата между греха и светостта, 
въплътен в „Таис“, ескалира в следващия роман на А. 
Франс „Бунтът на ангелите“. Разместването в „Таис“ е 
локализирано (местата си сменят отшелникът Пафнутий 
и красивата куртизанка). В „Бунтът на ангелите“ става 
дума за симетрична размяна на местата на цялото Небе и 
Ада. 
В тази творба се появява иронично предложение за нова 
онтология, според която атрибутите на божественото 
и дяволското не са иманентни за свръхестествените 
същества, които седят съответно – веднъж на трона, 
веднъж в казана с катран, а са дадени чрез „топологията 
на системата“: Богът и Дяволът се определят от това 
кой къде седи, а не според това кой кой е есенциално. 
Метафизиката е поставена злостно под въпрос от това, 
че фундаменталната полярност на Битието е зададена в 
неговата анизотропна разпънатост между Най-висшето 
благо и Най-голямото зло – чрез самото движение на 
инверсията на тези позиции – като съответен страничен 
продукт на водената в небесата битка за власт, щом 
Сатаната, изкачвайки се до райския трон, става Бог, а 
падналият Бог се превръща в Сатана.
Става дума за такава метафизика, която може да бъде 
наречена „метафизика на въртележката“. Смисълът 
на инверсията в „Бунтът на ангелите“ не е чистата 
фантастичност, защото образите на ангелите и дяволите, 
сменяйки ролите си, вследствие на смяната на местата си, 
се основават на съвсем земни наблюдения и по този начин 
не са последица от абстрактна операция, задвижена само 
заради това, че е позволила да бъде задвижена. […] 
Простата инверсия е често срещан похват в Science 
Fiction. Появява се в нея или като диаметрално, или като 
„вътрешносистемно“ преобръщане. 
а) Простата инверсия се основава на правилото: щом като 
това, което за нас е обичайно, за другите е необичайно, 
тогава това, което за нас е необичайно, за другите ще е 
обичайно.
Например: Земята, тъй като се върти около едно Слънце, 
има ден и нощ; в многозвездните системи планетата може 
да бъде огрявана постоянно. 
Ако обаче при необичайно рядката конфигурация от много 
слънца се стигне до затъмнение на онези от тях, които 
осветяват едното полукълбо или част от планетата, 
временно падащата нощ ще събуди уплаха и нечуван ужас 
сред местните жители. Защото за нас звездната нощ е 
нещо обичайно, а те не познават нито тъмното небе, нито 
звездите. Такава ситуация е тема на новелата на А. Азимов 
„Падането на нощта“ (“The Nightfall”).
b) Според втория си член инверсията може да действа 
например така: на Земята всички организми представляват 
отделни системи, но някъде другаде те могат да са в 
телепатична или друга връзка помежду си, или пък всичко 
живо, т.е. цялата биосфера на планетата, може да 
представлява една огромна система. Ако този огромен 

организъм би поискал да измисли нещо интересно или да 
направи нещо оригинално, инверсията, оказвайки се само 
стартово послание на вече автономно творение, ще бъде 
напълно оправдана. Но когато някаква биосфера мисли горе-
долу нещо от сорта, че хората, които са дошли, са добри 
и трябва да бъдат обичани, или пък, че не са добри и не 
трябва да бъдат обичани и т.н. От интелектуална гледна 
точка това не е кой знае колко забележително – дори и като 
препратка към екологията на Космоса. Усилието в търсене 
на оригиналност обикновено е адресирано към материала, 
а не към която и да е мисъл. И така, от флуороводорода 
може да се създаде биосфера, ракообразните или гъсениците 
да се окажат най-разумната раса и т.н. Всички обаче 
мислят еднакво, на равнището на посредствени ученици от 
средното училище.
От друга страна, семантично ефективна може да бъде 
инверсията, при която операторът преобръща смисъла 
вътре в самата система, релативизирана ясно от гледна 
точка на конкретна онтология. И така, в разказа на Е. Ф. 
Ръсел се оказва, че всепризнатата магическа практика – 
забиване на кол в гърдите на убития „върколак“ – е чисто 
емпирична, понеже „превръщането във върколак“ на тази 
планета е предизвикано от анаеробен вирус. Затова раната 
трябва да се отвори с кол и да не се допуска да се затвори, 
за да може вирусът да бъде унищожен под влиянието на 
аеробната атмосфера. И още, на някоя планета, от гледна 
точка на действащите на нея физически условия, такива 
практики като ритуалите на инициацията и заклинанията 
могат да бъдат рационални. При такива случаи става дума 
за преобръщане – конверсия – на това, което според нас е 
антиемпирично, а всъщност е емпирично. 
Разбира се, прилагането на тези оператори не е 
изключителна привилегия на научната фантастика; в 
новела на Дино Будзати човек, който ще бъде освободен, 
ако неговата реч бъде възнаградена от тълпата с овации, 
чувствайки общата неблагосклонност, се обръща към 
присъстващите с горещата молба да не му ръкопляскат, 
за да може да остане в затвора, след което, естествено, 
получава (враждебни) овации – и печели свободата си. И тук 
принципът на играта бива преобърнат. 
Известен и оценяван писател, който с удоволствие си 
служи с инверсия във фантастиката, е Робърт Шекли. 
В един от неговите разкази жителите на определена 
планета не могат да общуват с хората, защото припадат 
от човешкия дъх, от допир с ръка получават изгаряния 
и мехури и едва накрая се разбира, че от нечие докосване 
всички останки от отдавна мъртво дърво пускат филизи 
и започват да цъфтят (“All the Things You Are“). Ако 
процъфтяваха от проклятията на космонавтите, може 
би симетрията на инверсията щеше да бъде още по-добра. 
В друга новела космонавтите на чужда планета умират 
от глад в пълен с консервирана храна супермаркет, преди 
да разберат какъв е принципът – че това, което не се 
яде на Земята, там е ядливо – и обратното (“One Man’s 
Poison”). Тогава започват да се хранят с местното превозно 
средство, защото е живо и вкусно и пият горивото от 
резервоара, защото всъщност е вода. 
[…] Не само Шекли ползва този метод, но също и Ван Вот 
– последният оцелял космонавт от ракета, която се е 
разбила на Марс, мисли, че „се адаптира“ към автоматичния 
и безлюден пустинен град, който го храни първо с 

неядливи гнусотии, а после с все по-вкусна ядлива храна. В 
действителност той така добре се адаптира към града, 
че накрая му израства покрита с козина опашка и огромни 
кучешки зъби, превръща се в нещо като дивo прасе (“The 
Enchanted Village”).
Други типични инверсии представят как на Земята 
хората превъзхождат маймуните с разума си, а някъде 
в Галактиката – маймуните са по-умни от местните 
хора, как на Земята паразитите са безмозъчни, а сред 
звездите има мислещи паразити и т.н. За съжаление, от 
такива инверсии не излиза нищо особено интересно. Може 
навярно да се програмира машина, пишеща подобна научна 
фантастика – с милиарди думи на час. 
Тези инверсии са безполезни, защото са формално бедни, а 
семантично не значат нищо, те просто са. По този начин 
напълно безсмислено могат да се генерират безкрайна 
поредица обрати. Да вземем например следните назоваващи 
двойки: хлебарките на Ян, левкоцитите на организма, 
жителите на Галактиката, градината на умрелия, следите 
на дъжда, привличането на гравитацията, оръжието на 
пчелите. След това нека ги преобърнем, като направим 
от всяка двойка „обрати“ схема на научнофантастично 
разказче. 
I. Ян на хлебарките. Означава такъв Ян, който става 
притежание на хлебарките. Това състояние съхранява 
наративната трансформация. Ян живее самотно, в 
мазето има хлебарки, бори се с тях, трови ги, пристигат 
разумни насекоми с летяща чиния, идват на помощ на 
своите побратими от мазето, сега вече не хлебарките са 
подвластни на Ян, а Ян попада под властта на неприятните 
насекоми. 
II. Организмът на левкоцитите. Организмът на човека е 
Космос за левкоцитите – като кръвни телца. Вследствие 
на мутация възниква доста експанзивен вид левкоцити. 
Разпространяват се из целия организъм, стигат до мозъка, 
бъбреците, без да разбират, че по този начин застрашават 
собствения си живот. Когато научават за това, защото 
вече са поумнели, е твърде късно, организмът е в агония.
III. Галактиката на жителите – това несъмнено е система, 
чиито обекти не са звезди, а мислещи чудовища великани, 
които например проникват дълбоко във всяка планета и я 
преобръщат в система от живи същества – Галактика. 
IV. Мъртвият на градината ще е разказ на ужаса. Първо 
един човек си има градина и когато умира, го погребват 
в нея. От него израстват, т.е. хранейки се от тялото 
му, различни странни растения, които със своя състав и 
особености повтарят във „вегетативна“ транспозиция 
някои от чертите, дори може да бъдат и психични 
особености на починалия. От мозъка му израстват 
различни мухоловки, бучиниш, самакитка, див магданоз и 
дори насекомите, прелитайки над неприятната градинка, 
падат мъртви в полета си. Може да се фантазира на воля. 
V. Дъждът на следите е ужасяващ пейзаж на някаква 
планета: вижда се, че там живеят създания, огромни, 
колкото сто кита заедно, движат се с многобройни ситни 
крачета и когато минават – оставят „дъжд от следи“. 
Битката с такива кръстосващи стоноги може да бъде 
представена с неограничен размах на въображението.
VI. Гравитацията на притеглянето е необикновено, ново 
изобретение: оказва се, че пуснатият под някаква форма 
електрически ток създава гравитационно поле. Чрез него 
може да бъде неутрализирано земното гравитационно поле. 
(Това не е толкова лоша идея, ако се вземе под внимание, че 
съществува цял роман – „Бръсначът на Окам“ (“Occam’s 
razor”)3 – в който е възможно прехвърлянето от нашето 
измерение в свят с други измерения, когато по съответен 
начин се направят рамки от тел, на които се разпънат 
големи сапунени мехури). 
VII. Пчелите на оръжието. Това означава, че някакво оръжие 
се състои от пчели, че е конструирано от тях. Нищо по-
просто. На една планета има цветя, които освен нектар, 
отделят микроскопични уранови соли, което зависи от 
почвата и от промените на материята. Тамошните пчели 
забелязват, че когато много от тях се напият с нектар 
и освен това приближават глави, то чрез достигането на 
критичната маса от уран се стига до страшно избухване. 
С течение на еволюцията се научават да избягват такива 
сближавания, но в случай на голяма опасност някаква част 
от тях посветено лети към източника на заплахата и там 
всички се свързват в един рояк, чието избухване унищожава 
нападателя. На тази планета се приземява земна ракета, 
космонавтите искат да си хапнат мед, защото забелязват 
пчелния кошер. Приближават… и т.н.
Разкази от този тип могат да се произвеждат на конвейер и 
това именно се прави в Science Fiction. […]
Дори и някои много известни писатели базират на простия 
принцип на такива опорни конструкции и инверсии славата 
си в научната фантастика.
Документираното по-горе може би стига, за да оправдае 
съпротивата срещу типичната за Science Fiction 
тематична класификация, която дели творбите на 
„инвазивни“, „мутационни“, „космически“ и др. […]

Превод от полски: МАрГрЕТА ГрИГОрОВА

3 Става дума за роман на Дейвид Дънкан от 1957 г. – Б. пр.

Станислав Лем, „Овчедушен 
лъжовник. Хищник  от планетата 
Протостенеза“, описано в „Да 
спасим Космоса. Отворено писмо 
на Ийон Тихи“ („Звездни дневници“). 
То „прилича на изгнил пън, застава 
в съответна поза на задните си 
крака и се прави на пътеуказател 
сред горската пътека, обърква 
туристите и когато те паднат 
в пропастта, слиза долу, за да се 
нахрани“. (Прев. С. Петрова) 
© by Tomasz Lem, 2016
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Войчех Михера

    Rien ne distingue les 
souvenirs des autres moments. Ce n’est plus tard qu’ils se font 

reconnaître, à leur circatrise.
  Chris Marker, La jetée

 Във „Фантастика и футурология“, в подраздела 
„Борхес и Стейпълдън“, Станислав Лем представя 
една от своите класификационни схеми, организиращи 
сферата на фантастичната литература. Самата схема 
– сократовски диалектична – изглежда много проста: 
първо Лем разделя текстовете на фикционални (название: 
agnosis) и нефикционални (gnosis), след това първите – на 
„съждения“ и „фактически положения“1:

Agnosis Gnosis

(1)
фикционални 
съждения
(онтични, 
епистемични, 
етически и т.н.)

(2)
фикционални
фактически 
положения

(3)
нефикционални
ретрогнози,
прогнози
хипотези

Доста по-нееднозначен е коментарът, въвеждащ тази 
класификация: дори при внимателен прочит, той си 
остава малко объркан и не съвсем в унисон с изходната 
схема. Но всъщност тази научна витиеватост и 
произтичащата от нея непрозрачност се оказват 
съществена характеристика на поетиката на този 
фрагмент – съставляват обстоятелство, което крие 
смисъл само по себе си.
Обаче най-напред накратко за явното.
*
Според Станислав Лем на типичната и не особено 
харесвана от него научнофантастична литература 
отговаря колонка 2 от таблицата: отнасяща се 
за фикционални текстове, описващи имитирани 
„фактически положения“ (според жаргона на Лем: 
притежаващи „знака на „фактическата“ асерция“), които 
само осведомяват читателя за разнообразните „чудеса“, 
в повечето случаи без да се опитват с тяхна помощ да 
съобщят „във вид на значения“; този тип литература е 
само една формална, семантично празна игра.
Нещо друго са фикционалните „съждения“ (в таблицата: 
колонка 1) – притежаващи „(подразбиращия се) знак 
на онтологична асерция“: тук представеният свят 
е „артикулация на твърдението относно природата 
на битието, а функцията на дискурсивно изказване 
изпълнява показването на фикционална вселена [...]; 
не е [единствено] някакво фактическо положение, 
постулирано чрез фикция, а е сигнализиращ семантичен 
механизъм“. Пример за такъв вид литература 
(изключително рядък пример във фантастиката, т.нар. 
„четирилистна детелина“) са именно разказите на 
Борхес2.
Лем добавя, че тези текстове, макар и фикционални 
(категорията agnosis) – където фикционалната, да 
кажем, онтология (или пък теология или етика) е нещо 
повече от само „празна игра“ – понякога претендират 
(разбира се, не направо, но implicite) всъщност да са 
емпирична хипотеза (gnosis). Това се отнася за разказите 
на Борхес, но подразбрано – и за самия Лем: благодарение 
на тяхното „онтологично качество“, което е „цялостна 
характеристика на произведението“, а не само – ще 
добавя от себе си лапидарно – вербален маскарад. Борхес 
(и Лем) следователно смесват „асертивни модалности“ 
и с помощта на своето фикционално творчество казват 
нещо за реалния свят.
Все пак при цялата прилика между тях Лем и Борхес 
като автори на фантастична литература се различават 
по нещо съществено, а именно по историософските 
си позиции. Според Борхес „историята е застинала 
културна игра“, с като че циклична или надвременна 
природа и не касае хода на историята, който – както 
счита Лем – е подел нашия свят и „завива в неизвестна 
посока, оставяйки изтеклото минало все по-необратимо 
и [...] безпомощно да интерпретира универсалните 
промени, които се извършват в момента“. Затова 
Борхес „изключва своите произведения от участие във 
футурологичните щурмове“.
1 Stanislaw Lem, Fantastyka i futurologia, t. 2. Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 2003 [1970], s. 370.
2 Следователно не е – доколкото самият аз доста внимателно 
чета Лем – както пише в иначе много интересната си статия 
Пьотр Михаловски: „същевременно новелите на автора 
на „Измислици“ [в противовес на научнофантастичната 
литература – В. М.] носят знака на асерцията и съдържат 
„фикционални фактически положения“. Напротив – Лем 
приписва споменатия статут именно на типичните 
научнофантастични текстове, които се различават от тези 
на Борхес не по самото присъствие на „знака на асерция“, 
а по модалността на този знак – „фактическа“ в научната 
фантастика или „онтологична“ при Борхес. Вж. Piotr 
Michalowski, Babel XXI wieku. Biblioteka Stanisława Lema i Jorge 
Luisa Borgesa, [w:] Stanisław Lem. Pisarz, myśliciel, człowiek, pod 
red. Jerzego Jarzębskiego i Andrzeja Sulikowskiego, Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 2003, s. 333.

За ветерологията
*
В този теоретичнолитературен дискурс на Лем 
– повече или по-малко убедителен, което тук не е 
съществено – най-интересното е една подробност от 
по-скоро „литературно“ естество, която е неясна 
във връзка с интенциите на автора: определена липса, 
следа от липса, може би дребен симптом за нещо, за 
което не му се е искало да пише явно. В рубриката 
gnosis от представената по-горе класификация на 
фантастичната литература (претендират да са там – 
въпреки фикционалността си – произведенията както 
на Лем, така и на Борхес) са изредени три категории 
нефикционални текстове: ретрогнози, прогнози и 
хипотези. Същевременно в коментара си Лем се позовава 
само на последните две, съответно пропускайки първата. 
Също така разликата между (подразбиращо се тук) 
неговото собствено творчество и произведенията на 
Борхес изобщо не се проявява в противопоставянето 
„прогноза – ретрогноза“, а в квалификации като, от 
една страна: „обективна прогноза за бъдещето“, а 
от друга: „винаги интенционално непрогностични 
изказвания“. Затова, приемайки, че произведенията 
на Борхес са етикетирани като „ретропрогноза“, 
Пьотр Михаловски в споменатата статия опростява 
нещата – по своеобразен начин надгражда текста на 
Лем, като от собствено име се опитва да съгласува 
коментара със съдържанието на таблицата. По такъв 
начин той допълва явната липса, изпускайки обаче 
възможността да я схване – това литературно или пък 
реторично „размърдване в самия текст“, което нарушава 

еднозначността, въвеждайки значителен елемент на 
несигурност.
И така, къде е изчезнала „ретрогнозата“? Защо Лем 
просто не е нарекъл с нейно име творчеството на 
Борхес? Откъде иде тази сдържаност? Едва ли става 
дума за обикновена икономия на думите, налагаща 
съчетаването на понятията „ретрогноза“ и „прогноза“ в 
едно. Истинската причина трябва да се търси по-скоро 
в проблематичния статут на самата „ретрогноза“. 
Защото тази дума е конструирана като антитеза, 
огледално отражение на „прогнозата“: запазвайки 
общия корен, се променя представката, обозначаваща 
вектора на времето3. Така в таблицата про и ретрогноза 
функционират заедно, илюстрирайки диалектическата 
завършеност по оста на времето (наред с темпорално 
неутралната хипотеза). Обаче другояче става с 
дискурсивната част, която разкрива съдържанието 
на тази концентрирана класификация: тук, когато 
се налага да се вземат предвид консеквенциите от 
използването на всяко от понятията, въпросната 
огледална симетричност, равнопоставеността на 
двете думи (желателна според логиката на графите), се 
превръща в притеснителен парадокс, нарушаващ отвътре 
конструкцията на заключенията на Лем. Тъй като, ако 
внимателно се вгледаме, двете понятия не само не се 
допълват, но дори се изключват взаимно.
Какво тогава е – или по-скоро трябва да бъде – 
„ретрогнозата“? Тя трябва да се разглежда – ако не 
като обикновена ретроспекция на традиционната 
историография – то като познавателна активност, 
аналогична на прогнозирането, но обърната към 
миналото. По-точно казано: ако прогностичното 
усилие, служещо на „футурологичните щурмове“, се 
основава на създаването на възможен образ на бъдещия 
свят (т.е. визията за многостранния му потенциал, 
основана на диагноза на настоящето му състояние), 
то ретрогностичните търсения трябва да бъдат 
определени като опит за описание на миналото, но 
като също така съществуващи in potentia, а не като 
безусловно завършени; т.е. като дейност, служеща на, 
бих казал, „ветерологията“ (неологизъм, съставен от 
латинската представка vetus или veter, „отдавнашен“).
Прогнозирането трябва да се основава на данни, 
на факти; на факти, които са „дадени“, т.е. на 
„настоящето“ на реалния свят; както и на вече 
3 Но тук е свойствена една гръко-латинска хибридност: pro и 
gnosis, това са гръцки думи, макар и усвоени от римляните, 
докато retro е напълно латинска (на гръцки би било palin). 

отминалото настояще, състояло се и запазено в 
определените събития от миналото (factum – това, 
което е направено). А на какви „данни“ би трябвало да 
се опира ретрогнозата, след като именно тя лишава 
нашето схващане за минало свършеното време от 
перфектността на perfectum? Нещо повече: на какви 
данни – ако допуснем самата възможност за ретрогноза 
– би се основавало предвиждането на бъдещето? 
Всяка gnosa, всеки класически разбран когнитивен 
процес се опира на твърдата логика на времевата 
последователност, в съответствие с която реалните 
факти (като войни, трактати, изследователска 
дейност, научни открития, съвети, изграждането 
или унищожаването на градове, поеми или картини) 
би трябвало да предшестват тяхната историческа 
интерпретация (винаги по отношение на тяхната 
постпонирана, извършвана post-factum), интерпретация, 
откриваща в тях логично следствие на предшестващите 
ги причини. […]

*
Чудесен пример за ретрогнозата – и парадоксите, които 
се проявяват веднага, когато се опитваме да заместим 
традиционната историчност с нея – дава Борхес в 
прочутия разказ „Тльон, Укбар, Orbis Tertius“ от 1940 г., 
на който Станислав Лем посвещава съществена част от 
разглежданата тук глава на „Фантастика и футурология 
(Борхес и Стейпълдън)“.
Разказът се състои от три части; втората е сбито 
изложение (основано на “A First Encyclopaedia of Tlön, 
Vol. XI. Hlaer to Jangr“, съставена от някакво тайно 
общество) според принципите, организиращи историята, 
митологията, езиците, литературата, философията, 
математиката и геометрията, т.е. цялата класическа 
култура на жителите на неизвестната планета Тльон, 
„които възприемат света като верига от мисловни 
процеси“4. В откъса, цитиран от Лем, между другото 
четем: „Метафизиците на Тльон не търсят истинното 
или поне правдоподобното – търсят удивителното“5.
Благодарение на тази нагласа – „крайно идеалистична“, 
както пише Борхес6 – самата действителност на 
Тльон придобива (от наша гледна точка) необикновени 
свойства, пример за което са хрьонирите: странни 
обекти, появили се вследствие от намирането на 
изгубени по-рано предмети, които обаче – поради 
интенцията на намерилия ги – се различават от самите 
себе си преди изгубването. Нещо повече, когато са 
намерени от няколко души, независимо един от друг, 
хрьонирите може да се удвоят или умножат. […]
Ако приемем хрьонирите за материализирани 
халюцинации, като пример за ретрогноза, то ясно е, че не 
такъв е самият разказ на Борхес; хрьонирите са загнезден 
в него обект, при това на второ ниво, като елемент от 
представения свят (в представения свят). И макар че 
евентуално могат да са част от „сигнализационната 
семантична апаратура“, служеща за изразяване на 
заключения, според Лем това несъмнено не прави от 
произведението на Борхес „ретрогенозна емпирична 
хипотеза“. Такава хипотеза, както вече знаем, в рамките 
на концептуалния ред, който явно приема Лем, просто не 
е възможна.
Все пак интуицията подсказва (този тип интуиция 
понякога се определя като женска), че срамежливо 
премълчаваната и спестена на Борхес (заместена с 
евфемизма: „непрогностични твърдения“) неправилна 
категория ретрогноза неслучайно присъства в графично 
кондензираната формула на таблицата; като деликатна 
следа от Борхесовото влияние; прикрит образ на 
хрьонирите, които Лем даже не споменава. Негативна 
следа на отхвърленото, чието неутрализиращо отричане 
(„денегация“) само по себе си се превръща в значим жест, 
позволяващ на отхвърленото да проникне в съзнанието7.
 

Превод от полски: ПрАВДА СПАСОВА

Преводът е направен по: Wojciech Michera. Piękna jako 
bestia. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 
2010. 

4 Цит. по: Хорхе Луис Борхес. „Измислици“. Прев. от испански 
Анна Златкова. София: ИК „Колибри“, 2010, с. 20. – Б. р.
5 „Los metafisicos de Tlön no buscan la veridad ni siquiera la 
verosimilitud: buscan el asombro“ […]. Цит. по: Хорхе Луис 
Борхес. „Измислици“, с. 21. – Б. р. 
6 Разбира се, става дума за идеализма в познанието – по-точно 
за „емпиричния идеализъм“ на Бъркли, от който явно е повлиян 
авторът, а не за онтологичен идеализъм.
7 „Отхвърлянето е начин да се допусне до познанието на 
репресираното съдържание, това всъщност вече ликвидира 
репресията“ (Sigmund Freud, Zaprzeczenie, w Psychologia 
nieświadomości, Wydawnictwo KR, Warszawa 2007, s. 299).

Станислав Лем, 
„Жена-табуретка 
© by Tomasz Lem, 2016
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Йоланта Тамбор

С този текст бих искала да насоча вниманието към 
езиковедските аспекти в творчеството на Станислав Лем. 
Фантастът Лем категорично има фантастична езикова 
интуиция – което се отнася и за много други научни сфери. 
Поради тази причина за него все още се говори не само като 
за писател на научна фантастика, но и като за футуролог, а 
понякога – дори за пророк.
Лем описва бъдещи светове. Описва ги по различни начини: 
повествователно, в есета, статии, фикционални рецензии, 
в интервюта и изказвания пред медиите. И докато описва, 
той ги изгражда: създава въображаеми бъдещи технологии, 
обществени и политически институции и дори цели 
общества. А заедно с тях създава и техните наименования.
Лем категорично поддържа тезата, че неназованото не 
съществува или най-малкото съществува по-зле, по друг 
начин, не напълно – поне за човека. Човекът, за да говори 
за заобикалящата го реалност и дори за да мисли за нея, се 
нуждае от наименования. Още в Едем Бог е знаел за това:
„19. Господ Бог направи да произлязат от земята всички 
полски животни и всички небесни птици, и ги заведе при 
човека, за да види как ще ги нарече той, та, както човекът 
нарече всяка жива душа, тъй да бъде името є.
20. И даде човекът имена на всички добитъци и небесни 
птици и на всички полски зверове…“1.
Лем назовава всичко, което създава. По този начин прави 
достоверна илюзията за създадения свят. За целта използва 
на практика всички познати методи за обогатяване на 
речника: създаване на словообразувателни неологизми, 
изграждане на фразеологични неологизми, неосемантизация и 
заемане.
Всички тези методи за обогатяване на речника се използват 
и прилагат в живия език, в съвременния свят. Човекът 
трябва да назовава, за да може да описва заобикалящата го 
реалност. Номинацията е една от основните дейности на 
човека. И след като човекът в името на своята човещина, 
на рационалния възглед за света, който го отличава 
от животните, трябва да общува и разбира другия, 
то трябва също така да разполага със съответните 
средства за въпросното разбиране. Говорейки за взаимно 
разбиране, имам предвид т.нар. разговорно: пълно взаимно 
разбиране. Т.е. това, което в семантиката се нарича езиков 
контакт, отъждествен с комуникацията. Следователно 
това е процес, при който се достига до цялостно, 
безпрепятствено, съответстващо на намеренията на 
говорещия взаимно разбиране. […]
За да може така схващаното взаимно разбиране да се случи, 
трябва да бъдат създадени необходимите за него условия 
и средства. За да разполагаме с пълния арсенал от тези 
средства, непрестанно трябва да се извършва процесът на 
номинация в езика, който се състои в „създаване на езикови 
единици от първо ниво, преди всичко думи и фразеологизми, 
които служат за наименуване и разграничаване на 
фрагментите от реалността“2. Необходимостта от 
номинация (но сякаш с обърнат знак) много отчетливо 
показва и утвърждава Джордж Оруел в своята „1984“. 
Управляващите в създаденото от него белетристично 
общество изхождат от предположението, което се опира 
на реалната хипотеза на Сапир-Уорф, че не може да се 
помисли това, което няма свое наименование. Затова в 
официалния език на Океания те премахват ненужните, 
политически некоректни думи, вярвайки, че по този начин 
ще премахнат опасността хората да правят дадени неща. 
Защото неназованото не съществува. Лем показва другата 
страна на този медал. За да може да съществува, трябва да 
има наименование. Трябва да може да бъде разграничено от 
обкръжаващия свят и за тази цел трябва да бъде назовано.
Последните години ни предоставиха възможността да 
наблюдаваме разнородни техники и методи за номинация 
в увеличен мащаб. Наименованията нарастват в почти 
геометрична прогресия. Това се случва по целия свят с 
оглед на бурния технически и цивилизационен прогрес. В 
Полша и в другите страни от бившия комунистически 
блок ситуацията изглежда още по-хиперболизирана поради 
промените в строя. Преди 1990 г. нямахме достъп до 
много стоки и елементи от реалността. Т.нар. Запад, 
или може би трябва да се каже просто: високоразвитите 
страни (тъй като е трудно да наречем Япония Запад), 
привикваха постепенно към големия брой явления (например 
пословичната и почти символична компютризация) и 
имаха значително повече време за сравнително спокойно и 
системно създаване на названия. Ние се сдобихме с немалък 
фрагмент от реалността внезапно, рязко и в насипно 
състояние. И за да усвоим тази внезапно получена реалност, 
трябваше моментално и рязко да наименуваме нейните 
съставни части. Оттук дойде толкова големият прираст 
на англицизми (може би трябва да се каже – американизми) 

1 По Синодалното издание на Библията, 1993. – Б. пр.
2 Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław 
1999, s. 396.

в нашия език през последното десетилетие на миналия век, 
които не даваха мира на много поляци. Малко бяха хората 
(като професор Ирена Байерова, езиковед историк, която 
поради своите интереси изхожда от перспективата на 
„голямата продължителност“), успели да погледнат на тези 
явления от дистанция и със спокойствие да установят, че 
„не се случва нищо, което да не е ставало вече многократно 
в езика; а езикът сам ще се опази“. И се опази. Част от 
езиковите явления от първоначалния наплив остават 
[…], но на свой ред редица творения от началото на 90-
те години напълно изчезват от езика […]. Активират 
се домашни номинационни процеси. Наистина „най-първо 
лениво – като костенурка…“3, но накрая набират скорост. 
Съживяват се стари суфикси, които през 70-те и 80-те 
години на миналия век привидно са замрели […]. Създават 
се нови суфикси на принципа на отделяне на част от 
думата. Това се случва по различни начини. Един от тях е 
обособяване на суфикс в рамките на полския език, който 
реално е суфикс в езика източник, откъдето думата е 
заета в нейната цялост. Така става със суфикса -ing. Няма 
съмнение, че съвсем доскоро такъв суфикс не съществуваше 
в полския език, че думи като: parking, kemping, lifting, 
monitoring (паркинг, къмпинг, лифтинг, мониторинг) се 
възприемаха в цялост като заемки от английския. […]
Друг начин за създаване на нови, продуктивни и живи 
словообразувателни елементи можем да покажем нагледно 
със серията: alkoholik, pracoholik, seksoholik, zakupoholik, 
siecioholik (алкохолик, работохолик, сексохолик, шопохолик, 
пристрастен към интернет). Първата дума от серията, 
която съществува в езика от няколко десетки години – 
alkoholik (алкохолик), е изградена от суфикс -ik и основа 
alkohol (алкохол). Ако при създаването на серията думи 
със значение ‘човек, патологично зависим от… работа, 
секс, пазаруване’ беше приложен същият подход, щяха да се 
образуват дериватите: pracyk? seksyk? zakupyk? (работик? 
сексик? шопик?). Безсмислени, грозни и с ниска семантична 
стойност. За сметка на това частицата -holik, при която 
е настъпило абсорбиране на част от словообразувателната 
основа, е точна, изразителна и за болшинството 
носители на езика – което е същественото – семантично 
натоварена! Именно в нея улавяме значението ‘патологично 
зависим’. Т.е. процедурата е основателна, след като води до 
икономично обосновано повишаване на взаимното разбиране. 
Тъй като стремежът към езикова икономия, изразяваща се 
в прецизност и краткост, е един от основните критерии за 
оценка на езиковите иновации. 
Накрая си струва да посочим процеса на създаване на 
неологизми с помощта на стари полски суфикси и чужди 
основи, така жив в младежкия език. Тези домашни суфикси 
сякаш „присвояват“ образуваните названия. […]
Дали тези названия са икономични? Със сигурност 
постигат освежаване и иновативност, толкова важни 
за езика на младото поколение. Младите винаги са 
чувствали и ще чувстват нуждата да функционират в 
малко по-различна култура от тази, която характеризира 
поколението на техните родители, дядовци, поколението 
на „дъртите“. Един от важните, а може би следва да кажем 
най-важните елементи на тази култура е езикът.
Всички тези методи са забелязани, предвидени или 
интуитивно уловени от Лем. Неговата езикова интуиция 
е съвършена. Не завършва полонистика, няма никакво 
езиково образование. Вероятно не му е стигнало времето 
за това. И неговото денонощие е било само 24 часа. А се 
е интересувал от политика, теория на литературата, 
философия, биология, кибернетика, астрономия, 
технологични постижения, медицина, биотехнология и 
пр., и пр. Ясно е, че е трябвало да се откаже от нещо. 
При все това сътвореният от него футуристичен език и 
описанията на начина на създаването му са идеални. Изцяло 
пасват на реалните процеси и факти. Лем имитира дори 
дискусия относно новия език, имитира начина на мислене на 
езиковедите, на специалистите в дадена област и на т.нар. 
„обикновени“ носители на езика относно новите термини, 
назоваващи новосъздадените и новооткрити факти от 
реалността.
Един от най-класическите примери за езиковите решения 
на Лем е описанието на създаването на соларистичната 
терминология и появилите се около въпросната 
терминология противоречия. Ще цитирам съответния 
фрагмент от „Соларис“:

Гисе не е бил нито едното, нито другото, а чисто и 
просто – педантичен класификатор, който зад външното 
си спокойствие е криел неугасима страст към работата 
си, тя е поглъщала цялото му време. Дотам, докъдето е 
могъл, е използвал описателен език и когато не са му стигали 
думи, справял се, като измислял нови, често неподходящи 
и несъответстващи на изследваните явления. Всъщност, с 
никакви термини не би могло да се възпроизведе това, което 
ставаше на Соларис. Тези „дървообразни хълмове“, „дългуни“, 
„гъбнища“, „мимоиди“, „симетриади“, „асиметриади“, 
„гръбначностълбови“ и „бързачи“4 звучат страшно 
изкуствено, но все пак дават известна представа за Соларис 
даже на онези, които не са видели нищо друго освен замъглени 
снимки и още по-несъвършени филми. Разбира се, и този 

3 Юлиан Тувим. „Локомотив“. – В: „Птиче радио“. Прев. А. 
Попова, София: „Български художник“, 1988. – Б. пр.
4 На полски: górodrzewy, długonie, grzybiska, mimoidy, symetriady, 
asymetriady, pacierzowce, chyże. – Б. пр.

добросъвестен класификатор е грешил и допуснал много 
нелепости. Човек съставя хипотези винаги, дори когато е 
много предпазлив, дори когато не си дава сметка за това. Гисе 
е смятал, че „дългуните“ представляват основната форма 
и ги оприличава на многократно увеличените приливни вълни 
на земните морета. Впрочем, който се е ровил в първото 
издание на неговия труд, знае, че в началото той ги е нарекъл 
именно „приливи“, вдъхновен от чувството на геоцентризъм, 
който би бил смешен, ако не беше неговата безпомощност. 
Защото, ако трябва да се търси аналогия с нещо земно, 
това са формации, които по размерите си надминават 
големия колорадски каньон: те са моделирани в маса, която 
в горната си част представлява нещо средно между желе и 
пяна (като тази пяна застива в гигантски, крехки фестони, 
които наподобяват дантела с огромни дупки и дори на някои 
изследователи изглеждат като „скелетовидни израстъци“), 
по-долу преминава в по-твърда субстанция, подобна на 
напрегнат мускул, който на дълбочина от десет-петнадесет 
метра става твърд като скала, макар да запазва своята 
еластичност5.

В този фрагмент Лем пресъздава процеса на 
терминообразуване. Използва домашни суфикси: -owiec, 
-isko и чужди: -ada, -oid. Суфиксът -oid например е типична 
чужда наставка за образуване на названия за носители на 
признак във функция на термини. В живия език образува 
главно химически, биологически и математически термини. 
Характеризира се със слаба продуктивност в езика, 
ограничена именно до образуването на поредните термини. 
Чуждият суфикс -ada се използва за образуване на названия 
за носители на признак. И точно такива са Лемовите 
symetriady [симетриади] и asymetriady [асиметриади]. 
Представляват образувания, характеризиращи се с това, 
че са симетрични и асиметрични. И накрая, домашните 
наставки при Лем образуват термини, построени като 
асоциативни деривати (в нашия език има много такива: 
bielinek6, cytrynek7): напр. pacierzowiec [гръбначностълбов] 
и grzybisko [гъбнище] – ‘образувание като огромна гъба’. 
Всъщност последният пример е близък и с процеса 
неосемантизация: все пак grzybisko и във всекидневния, 
разговорeн език значи ‘гигантична гъба’. И можем да 
приемам, че именно героят на Лем, учен-класификатор, 
придава на това название, което е просто едно 
увеличително, аугментатив, ново терминологично значение. 
Това също е типичен процес в терминообразуването. 
Неосемантизацията е мотивиращ фактор за редица 
термини като например екран във физиката или умалително 
в езикознанието.
Изграждайки своите фантастични футуристични светове, 
Лем създава много неологизми, като използва посочената 
по-горе суфиксална деривация: opton [оптон]8, lekton 
[лектон], glider [глидер], ulder [улдер], но също и други 
деривационни подходи, например парадигматична деривация, 
т.е. промяна на начина на словоизменение: mut [мут] < 
mutować (мутирам), czyst [чист] < czyścić (чистя), adapt 
[адапт] < adaptować (адаптирам), подобно на живия език: 
bieg < biegać (бяг < бягам), skok < skoczyć (скок < скачам) […] 
или rys < rysować (черта < чертая), както и отрязвания, 
дезинтеграция, така характерна за съвременния младежки 
език с неговите: spoko, nara, impra, muza, kolo и pozdro9. 
При Лем ще намерим real [реал] < realny (реален), lab < 
laboratorium (лаборатория), plast [пластиране] < plastyczny 
(пластичен). Всъщност real – създаден от Лем – съвпада 
по звучене с днешната дума real (реалност), която се 
появява в езика като название за реалния свят, антоним 
на виртуалната реалност, предлагана от всеобхватната 
компютризация и мултимедийност. Дали тази дума се е 
появила наново, или може би е въведена в езика от някой фен 
на творчеството на Лем, вероятно няма как да разберем. 
Можем обаче да допуснем, че всеки любител на Лем, който 
чуе полските изречения: „to zdarzyło się w reali“ (това се 
случи в реалността), „spotkaj się z kolegami, pobądź choć 
trocę w realu“ (срещай се с приятели, постой поне малко в 
реалността), вероятно ще чуе в тях отзвук от световете 
на Лем и ще ги приеме за поредното сбъднато пророчество 
на писателя.
Лем великолепно предусеща и стихийния прираст в 
терминологията – особено техническата – на т.нар. 
„едностранно мотивирани композити“, т.е. такива, при 
които единият елемент е повторяем, най-често с чужд 
произход. Такива са например композитите с -log/-logia: 
plаnеtolog [планетолог], symetriadolog [симетриадолог] 
(подобно на biolog, filolog, stomatolog ‘биолог, филолог, 
стоматолог’), -drom/-dromia: transgalaktodromia 
[трансгалактодромия] (подобно на kosmodrom, hipodrom 
‘космодрум, хиподрум’), aero-: aeromobil [аеромобил] 
5 С. Лем. „Соларис“. Прев. А. Радева,  София: Колибри, 2007, с. 
133-134. – Б. пр.
6 Bielinek – белянка – асоциативни деривати от biały / бял – 
пеперуда с бели криле. – Б. пр.
7 Cytrynek – лимонница – асоциативни деривати от cytryna / 
лимон – пеперуда с лимоненожълти криле. – Б. пр.
8 Преводите в квадратни скоби в този и следващия абзац 
са от „Завръщане от звездите“ (прев. В. Маринов, 1979), 
„Непобедимият“ (прев. Цв. Пеева, 1966) и „Соларис“ (прев. А. 
Радева, 2007). – Б. пр.
9 Spoko разг. ‘споко, добре’, от spokojnie ‘спокойно’; nara разг. 
‘чао’, от na razie ‘чао, довиждане’; impra разг. ‘купон’, от impreza 
– ‘събиране, купон’; muza разг. ‘музика’ от muzyka; kolo разг. 
‘колоквиум’ от kolokwium; pozdro разг. ‘поздрави’ от pozdrawiam 
‘поздравявам’. – Б. пр.
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(подобно на aerodynamika ‘аеродинамика’), tele-: teletrans 
[телетранс], teleport [телепорт], telethon [телетон] […] 
teletaksja [телетаксия], telewizyta [телевизита], telesondy 
[телесонди] (подобно на telewizja, telekomunikacja ‘телевизия, 
телекомуникация’).
Привидно Лем само имитира, подражава на това, което се 
случва около него, но трябва да помним, че романите, от 
които са взети всички цитирани изрази и думи: „Соларис“, 
„Непобедимият“ и „Завръщане от звездите“, са написани 
преди 40 години, когато не са съществували не само 
голяма част от съвременниците, но вероятно и част от 
техните предшественици. Това са времена, когато за 
такава техника, за такъв научен прогрес почти никой не е 
и сънувал. Почти никой, защото все пак се е намерил един 
писател, фантаст, който да мечтае за това и да дава имена 
на своите мечти.
Струва се да споменем още един тип неологизми на Лем, 
които се появяват в неговите гротески и приказки. Такива 
са например наименованията на небесните тела: natągwie 
[надебелки]10, nupajki [нудялки], nurkownice [нигмурки], 
nędzioły [небедки], nałuszki [нюбеленки], niedostópki 
[няходилки], nędasy [недоимки], kambuzele [камбузели], 
ściśnięta [стискачки], wytrzopki [изтропки], gryzmaki 
[драскуланки], rymundy [руминди], trzepce [изтупки], 
pćmy [пеперудици], graszaki [върлувки], plukwy [гнусилки], 
filidrony [филидрони], zamry [замри]. Само за някои от 

тях бихме могли да открием типичните механизми 
за терминообразуване от сериозната Лемова научна 
фантастика. Те често спадат към непосредствената 
номинация, т.е. това са изцяло нови думи, които не са 
изградени от съществуващи лексикални елементи, а са 
по-скоро изкуствени формации. Към тях без съмнение 
спадат несъотносимите с нищо nupajki, rymundy и wytrzopki 
[нудялки, руминди, изтропки] и може би pćmy [пеперудици]11. 
За последното название, както и за фамилията на един 
от главните герои в „Приказки на роботите“ – Трурл, 
основен принцип на образуване е съчетаването на фонеми, 
създаването на група съгласни, която е невъзможна в 
полския език. В полския език е невъзможно свързването на 
две сонорни съгласни: вибрант и латерална, и е невъзможна 
групата pćm [пчм]. Имаме наистина град Pcim (Пчим), с 
трудно струпване на съгласни, но все пак това е струпване 
само на две съгласни. Лем използва съвършено конвенцията 
на гротесковата басня. Чувстваме неземността, 
неактуалността, абсолютната нереалност на създадения 
в разказа свят. Свят, който според автора вече не е?/не 
може да бъде? наблюдаван от никого, тъй като за нашите 
очи по волята на Лем той е престанал/ще престане да 
съществува:

Светът изглеждаше страховито. Най-много бе пострадало 
небето – върху него се виждаха само отделни звездици, 
нямаше и следа от прекрасните драскуланки и гвайдолници, 
които досега красяха небосклона!
– О, Боже! – възкликна Клапауций. – Къде са камбузелите? 
Къде са моите любими муркви? Къде са нежните пеперудици?12

Така изпълни задачата си машината, на която бе заповядано 
да направи НИЩО.
Точно така. И тук засягаме поредните интуитивни 
езиковедски умения на Лем. Умения на ниво, по-високо 
от лексикалното. На синтактично-семантично ниво. 
Лем прекрасно разбира възможностите на езика, 
възможностите за каламбури и езикови игри, опиращи се на 
многозначността, полисемията, но и на синтактичното, 
текстово преструктуриране. Ще цитирам фрагмент от 
разказа „Как оцелял светът“:

Ето и третата заповед: машино, направи Нищо!
Машината не помръдна. Клапауций изчака известно време и 

10 Преводите в квадратни скоби са от „Как оцелял светът“. 
Прев. Св. Петрова, 1998. – Б. пр.
11 Срв. ćma ‘нощна пеперуда’. – Б. пр.
12 С. Лем. „Как оцелял светът“. – В: „Кибериада. Събрани разкази“. 
Прев. С. Петрова. Том първи. София: Мириам, 1998, с. 10.

доволно потри ръце, а Трурл се обади:
– Какво ти става? Нали є каза нищо да не прави и тя не прави!
– Не е вярно. Заповядах є да направи Нищо, а това е нещо 
съвсем друго.
– Виж го ти! Да направиш нищо и да не направиш нищо е едно 
и също.
– Откъде накъде! Трябваше да направи Нищо, а тя 
междувременно нищо не направи, значи аз печеля облога. 
Защото Нищото, премъдрий мой колега, не е обикновено нищо 
– продукт на мързел и бездействие, а действено и активно 
Нищо, тоест съвършеното, единственото, всеобхватното 
и най-висше Небитие в неговата собствена несъществуваща 
индивидуалност!!!
– Съвсем размътваш главата на машината! – извика Трурл.
Изведнъж се разнесе нейният камбанен глас:
– Престанете да се карате в такъв момент! Знам какво е 
Небитие или Нищо, понеже тези думи започват с буквата „н“, 
както и Несъществуванието. По-добре се взрете за последен 
път в света, защото скоро няма да го има...13.

Не мога да кажа доколко преводима на друг език е 
използваната тук игра на думи: „robić Nic, to nie znaczy 
nic nie robić“ (да правиш Нищо не означава нищо да 
не правиш). Дали английското: „to do Nothing is not the 
same as not to do anything“ би значело същото, както 
полското? Вероятно горе-долу. Можем да се досетим 
за тези значения, можем да ги открием, разчетем, 
реконструираме в многозначността на английското  

„to do Nothing“. Но тя не е така съвършено изтънчена, 
както в полския текст. Защото в полския граматиката 
помага при конструирането на тази игра, тъй като в него 
важи принципът за т.нар. „двойно отрицание“. При „не 
правя нищо“ в смисъл „мързел и бездействие“ частицата 
„не“ е пред глагола, при „правя Нищо“ в смисъл „действено 
и активно“ създаване на „действено и активно“ Нищо = 
Небитие тази отрицателна частица не е и не може да 
бъде пред глагола. Лем изгражда една гротескова ситуация: 
заради езиков/езиковедски спор светът за малко да 
изчезне, тъй като конструкторите, яростно разискващи 
значението на изречението с двойно и единично отрицание, 
са на косъм да не успеят да спрат машината. Дали това е 
нашият свят преди пеперудиците и камбузелите завинаги да 
изчезнат? Не знаем, защото всъщност машината спокойно 
би могла да възстанови съществуването на нудялките и 
небедките, след като започват с „н“. А ние не ги познаваме. 
Така че вероятно това е легенда от алтернативен или 
футуристичен свят. Макар че ако от отчаяние и гняв 
конструкторите са отказали да възстановяват всичко, 
което „човешката“ завист на Клапауций е унищожила, то 
можем да приемем, че това е легенда от минал, предишен 
свят и затова днес ние не познаваме „прекрасните 
драскуланки и гвайдолници“, нито „нежните пеперудици“.
Гротеската се управлява от собствени закони, затова в 
случая с „Приказки на роботите“ например наблюдаваме 
свят, съвсем близък до нашия. Струва ни се, че бихме 
могли да седнем на кафе или бира с Трурл и Клапауций и 
да поприказваме. В сериозната научна фантастика Лем 
изгражда своите алтернативни, футуристични или 
развиващи се на далечни планети светове, базирайки се на 
други принципи. Тук трябва да се върнем към въпроса за 
контакта, т.е. комуникацията, т.е. взаимното разбиране. 
Фундаменталният въпрос за hard (твърдата) научна 
фантастика на Лем звучи: възможно ли е тези светове да се 
разберат помежду си?
Илюзорно е убеждението, че хората се приспособяват към 
действителността без участието на езика, който е само 
случайно и странично средство за разрешаване на конкретни 
проблеми, свързани с комуникацията и мисленето. Дори 
ситуацията е такава, че реалният свят в значителна 
степен е несъзнателно изграден въз основа на езиковите 
навици на групата. Не съществуват два езика, които да 
са до такава степен подобни, че да можем се смятаме, че 
отразяват една и съща социална реалност. Световете, в 
които живеят различните общества, са различни светове, 
13 Пак там, с. 9.

а не просто същият свят, на който са залепени различни 
етикети... Както пише Адам Шаф: „Тук стигаме до нов 
принцип на релативизма: възприемащите няма да изградят 
един и същи образ на света на базата на едни и същи 
физически факти, ако техните езикови основи не са подобни 
или поне сравними“14.
Това се отнася дори за две общества от една и 
съща планета. Затова Лем последователно доказва 
невъзможността за взаимно разбиране между две 
цивилизации с напълно различна физическа, психическа, 
социална и което всъщност е релевантно, езикова база. 
Разбира се, понятието „езикова“ тук е употребено 
в символичен смисъл, тъй като в случая с научната 
фантастика става дума за контактно-комуникативна 
дейност с помощта на система от знаци, които могат 
да нямат много общо с нашето разбиране за езика като 
двустранна система, а могат да нямат и нищо общо.
На въпроса дали знаците от два различни езика от 
далечни планети могат понякога да значат едно и също, 
трябва да отговорим с поредния въпрос: Какво значи 
„да значат“? Не е задължително информационният 
сигнал да бъде и комуникативен. И обратното, разбира 
се. Кое е по-важното? Кое е по-същественото? Това е 
основният въпрос в много белетристични светове на 
Лем, включително във вероятно най-известния днес, 
благодарение на филма, роман „Соларис“. Изследователите 
на океана в „Соларис“ не разрешават тази дилема. Това 
е материал за размисъл за читателя. Лем дава много 
разнородни насоки, но конструирането, изграждането 
на тяхна база на някаква смислена цялост оставя на 
интелигентността на читателя.
С размишленията на тази тема писателят затваря 
белетристичната част от своето творчество. Неговият 
път на романист завършва с „Фиаско“, чието заглавие е 
символ и венец на представеното течение в творчеството 
на писателя. Течение, в което думата фиаско и нейните 
близкозначни натрапчиво се повтарят. Течение, чийто 
тон е в крайна сметка песимистичен: не позволява да се 
надяваме на всеобхватността на човешкото познание, не 
позволява да разчитаме на комуникацията и взаимното 
разбиране с чуждото и неизвестното. Чуждото и 
неизвестното трябва завинаги да остане чуждо и 
неизвестно. „Фиаско“ е също така нова интерпретация и 
преоценяване, пренасяне на размишленията на друго ниво. 
Лем се отказва от преексплоатираната повърхностна 
страна на явлението, т.е. от посочването на взаимната 
непреводимост на кодовете, нетъждествеността 
на знаците в тези кодове и дори невъзможността да 
се разграничат отделните знаци. Кодът е съгласуван. 
Това се случва благодарение на философско-културните 
универсалии15. За тази цел се използва митът, и по-
конкретно поредица от митове за Земята, Слънцето, 
Луната и хората (същества с изправена стойка).
Лем е скептик. Въпреки уеднаквяването пълна 
съотносимост на кода не е постигната:

Немалко трудности възникнаха при уточняването 
на тези термини. А колкото по-абстрактни ставаха 
понятията, толкова по-малко съвпадаха те у хората и 
у квинтяните. Понятия като „власт“, „неутралитет“, 
„вмешателство“, „гаранция“ не можеха да се дефинират 
еднозначно – неизвестно дали поради принципните разлики 
в историческото развитие или поради просмукващата се в 
преговорите предубеденост. Впрочем не беше задължително 
тази предубеденост да бъде равносилна на желание за заблуда 
и измама – въвлечената в стогодишната война Хепария 
вероятно не бе нито суверенна, нито свободна да прояви 
добра воля и не искаше или пък не можеше да разкрие това на 
„Хермес“. Навярно и тук, както смятаха повечето членове 
на екипажа, се проявяваше бремето на войната, преминала 
през живота на толкова много поколения, че беше формирала и 
езика, и начина на мислене.16

Това е литературно тълкувание в прав текст на 
принципите на езиковия релативизъм. В този случай 
откъсът не се нуждае от интерпретация. Достатъчно 
е да се приеме обективно. Фрагментът от романа да се 
разглежда като фрагмент от научнопопулярна книга.
За голямо съжаление, Станислав Лем няма да напише повече 
нищо. Можехме още много да научим от него. Можеше да 
продължава да създава нови светове и да ги описва с нов 
език.
В настоящата ситуация можем само да анализираме и 
напасваме към реалността това, което е „изфантазирал“. 
В настоящата ситуация можем само да му се възхищаваме. 
Да се възхищаваме на неговите творби, чиято материя по 
всякакъв начин и във всяко измерение е езикът.

Превод от полски: ЖАНА СТАНЧЕВА

Преводът е направен по: Jolanta Tambor. Lem a język. 
Stanisław Lem – fantasta o genialnej intuicji językowej. – 
Postscriptum, nr 1(51), 146-156.

14 J. Lyons, Semantyka 1, Warszawa 1984, s. 18.
15 Дали такива реално съществуват? Може би на този 
въпрос ще отговори бъдещето и реакцията на Космоса към 
изпратената в него наша земна визитка.
16 С. Лем. „Фиаско“. Прев. Лина Василева, 
Варна: „Георги Бакалов“, 1991, 
с. 398. – Б. пр.
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Елжбета Скибинска, Яцек Жешотник

Ако се опитаме да посочим най-познатия в световен 
мащаб полски писател на двадесети век, биха се 
появили няколко предложения – Гомбрович, Милош, 
Виткевич (Виткаци), Шулц, Мрожек, Шимборска… Ако 
пък решаващ критерий трябва да бъде безусловната 
популярност, първото място несъмнено се полага на 
Станислав Лем. Неговите произведения са публикувани 
в над хиляда книжни издания и сборници с разкази на 
няколко десетки езика. Той е полският писател, който 
присъства най-ярко в съзнанието на критиците и 
изследователите на литературата, без да споменаваме 
това, че е най-познатият полски писател на научна 
фантастика.
Ако обаче се вгледаме по-внимателно в присъствието 
на Лем в световната литература, ще се окаже, че 
преводите на неговите произведения, принадлежащи 
към различни жанрове (романи, научнофантастични 
параболи и разкази, есета), се появяват в отделните 
страни в изненадващо различно време, ритъм и 
последователност (без да споменаваме тиражите 
и издателското оформление). Можем да посочим 
различни причини за това – рангът и статутът на 
полската литература в дадена страна; механизмите, 
които оформят функционирането на литературната 
комуникация в приемащата култура; отвореността 
(или не) на литературата – и по-общо, готовността 
на читателя да приеме новости от различни културни 
кръгове; извънлитературни фактори (например 
политически, финансови); а накрая и „потребността“ 
от определени явления (жанрове, съдържания), свързана с 
тяхната позиция и статут във възприемащата култура. 
Подчертавайки значението на последния аспект, можем 
да посочим спецификата при функционирането на 
романите на Лем във Франция, родината на Жул Верн, 
един от „бащите“ на научната фантастика, в която 
обаче съвременната є версия се развива под влиянието на 
преводния внос от САЩ. По друг начин книгите на Лем 
функционират в САЩ, където творят „класиците“ на 
фантастичната литература – Хауърд Филипс Лъвкрафт, 
Айзък Азимов, Франк Хърбърт, както и Рей Бредбъри и 
Филип К. Дик. Различно е и в Германия – където Лем е бил 

Лем и преводачите

Станислав Лем в библиотеката си в  Клини
© by Tomasz Lem, 2016

и е възприеман преди всичко като философ на науката, а 
едва след това като писател. Специфична е рецепцията 
на Лем в СССР и т.нар. „държави с народна демокрация“.
„Свидетелствата за рецепцията“ на творчеството на 
Лем от страна на чуждестранната критика отчетливо 
показват, че отдръпването от литературния и 
културния фон, в който неговото творчество е 
създадено, води до интересно разнообразие и разлики при 
интерпретациите. Както твърди Йежи Яжембски в 
увода към антологията с изказвания на чуждестранни 
критици за творчеството на автора на „Соларис“: 
„Трудовете на немски или американски автори понякога 
изглеждат значително по-интересни от полската 
есеистика на тази тема. Вероятно поради това, че Лем, 
действително израствайки от родната почва, изобщо 
не е полоноцентричен, а неговата проблематика е близка 
за всеки, който се замисля над толкова общи въпроси 
като природата и границите на света, човешката съдба, 
проблема за разума, познанието, съществуването и 
атрибутите на Бог. Универсалността на разглежданите 
въпроси прави Лем колкото интересен, толкова и 
разбираем за читателите от различни страни по света. 
Дали обаче те го четат по същия начин като нас? По-
скоро не […]“1.
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буквалното значение 
на въпроса „Дали обаче 

те го четат по същия 
начин като нас?“, на който 

изследователят на превода 
ще отговори „Разбира се, че 

не, защото те не четат същия 
Лем като нас (полските читатели) – четат 

преводи, а следователно текстове, написани на друг 
език за друг читател, опитващи се да предадат същото 
съдържание, което може да бъде само приближение 
заради самата природа на превода“. Това ограничение на 
превода – свързано с неговата същност – произтича от 
междукултурните и междуезиковите разлики, които са 
всекидневие за преводача. В случая с произведенията на 
Лем обаче трудностите сякаш се трупат неимоверно, 

1 J. Jarzębski, Wstęp, [w:] Lem w oczach krytyki światowej, wybrał i 
oprac. J. Jarzębski, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1989, s. 5-6.

за което и самият автор си дава сметка. В разговор със 
Станислав Береш заявява: „Осъзнавам, че изключително 
затруднявам, а понякога направо правя невъзможна 
работата на своите преводачи, когато натъпквам 
своите книги с определения, за които полският език 
изглежда особено подходящ, но няма какво да направя“2.
През 2011 г. се отбелязва 90-годишнината от 
рождението на автора на „Приказки на роботите“ и 
5-годишнината от неговата смърт. Това е подходяща 
дистанция и добър повод, за да разсъждаваме върху 
въздействието на творчеството на Станислав Лем не 
само върху полската култура. Текстовете, събрани в 
настоящия том [„Лем и преводачите“, изд. Księgarnia 
akademicka, Краков, 2010, б. пр.], изследват формите на 
присъствие на автора на „Соларис“ на различни езици и 
в различни култури и поставят въпросите „Колко лица 
на Лем познава светът?“ и „Кой Лем познаваме всички 
ние?“.
Най-простият отговор на тези въпроси може да 
бъде – светът познава толкова лица на Лем, колкото 
– в резултат на своите решения – му показват 
преводачите. Именно те – дори ако работата им е 
повлияна от различни външни фактори – решават какво 
ще достигне до читателя. Те правят подробен анализ 
(екзегеза, за да използваме определението на Мариан 
Ледерер) на оригиналния текст, след това изразяват 
откритото чрез този анализ съдържание с помощта на 
съответните средства на езика на превода. Другояче 
казано, извършват това, което френският теоретик на 
превода Фортунато Израил нарича appropriation du texte3, 
препращайки към двете значение на думата appropriation: 
‘присвояване’ и ‘напасване, адаптиране към нуждите’. 
В случая с превода – към нуждите на новия читател, 
принадлежащ на друга култура и ползващ друг език.

Превод от полски: КрИСТИЯН ЯНЕВ 

Преводът е направен по Elżbieta Skibińska, Jacek 
Rzeszotnik, Lem i tłumacze. – W: Lem i tłumacze. Kraków: 
Księgarnia akademicka, 2010.

2 Tako rzecze... Lem. Ze Stanislawem Lemem rozmawia Stanisław 
Bereś, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002, s. 91.
3 F. Israel, La traduction litteraire: l’appropriation du texte, [w:] La 
liberie en traduction. Actes du Colloąue International tenu a l ‘E.S.I.T 
les 7, 8 et 9 juin 1990, oprac. M. Lederer, F. Israel, Didier Erudtion, 
Paris 1991, s. 17.
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Въведение (обяснение)
Настоящото писмо е написано от Ст. Лем до Избран 
кръг хора, които са негови Приятели. То представя 
историята на Автомобилното пътешествие Южно 
слънце, произведено е от Най-качествени родни 
суровини и се състои от две части. Настоящата, 
Първа, е предназначена за Всички скъпи приятели, 
за да могат те да общуват духовно със Ст. Лем 
като Пътешественик и същевременно да спестят 
на Последния Неописуемата работа да пише едно и 
също много пъти поред. Към всяка Първа част има 
индивидуализирана Втора част. Ролята на получателя и 
дейностите, които да извърши по време на четенето, са 
описани в поместената след Обяснението Инструкция.

Инструкция
Писмото да се чете нормално, от изразите в скобите да 
се остави само този, който се отнася до Дадения Драг 
получател. Другите да се зачеркнат.

Основно съдържание
Драги (Анджей, Янек, Юрек, Лешек, Славек)!!! 
С (Божията помощ, помощта на Случая, на 
Диалектическия материализъм) успяхме с моята 
съпруга да изминем 4 хил. и петстотин километра с 
кола, по маршрут Краков – Будапеща – Белград – Загреб 
– Риека – Сплит – Дубровник – Улчин до албанската 
граница и обратно през Любляна и пещерата Постойна. 
През цялото време беше студено, много студено, 
хладно или жега, но само пред буря. В търсене на 
слънце и Топлина препускахме с бясна скорост на юг, 
преживявайки много и тъжни, и прекрасни мигове. 
Излезе, че в момента Югославия е под немска окупация. 
Така че шведи, англичани и други французи, като не 
знаят немски, не могат да се разберат със сервитьори, 
хотелски рецепционисти, бензинаджии, тези щото 
владеят изключително и само немски. И в най-малкото 
югославско населено място винаги има паметник на 
партизанин или боец от последната война и паметни 
плочи с изброени имена на разстреляни от немците, ама 
за жалост, надписите са само на местните езици, както 
и не е написано по кого партизаните от паметниците 
мятат гранатите, дето ги държат, или по кого 
стрелят с шпагините си. Благодарение на това никой не 
смущава пребиваването на туристите с немска валута. 
Нашите усилия да намерим място, в което околните НЕ 
говорят немски, пропаднаха. В ботаническата градина 
в Трстено, на Големия плаж 9 километра от албанската 
граница, в пещерата Постойна под сталактитите, 
в Любляна, сред развалините на Франкопанската 
крепост край Шибеник, в адриатически води, а така 
също в лодките, параходите и фериботите немската 
реч се лее и дави всички останали. То и немците се 
чувстват навсякъде като у дома си, сиреч се смеят 
шумно, крещят, пеят, надвикват се, снимайки малките 
босоноги и бедни дечица най-далеч на юг, които стоят 
край пътя и казват на пешия или моторизиран турист 
„Гутен Таг“, понеже в малките им главички турист 
значи немец. Освен нетърсеното от нас запознаване с 
обичаите и нравите на Германския народ, през всичките 
34 дни почти не срещнахме местни жители.
Пейзажите на Далмация са по-красиви от 
италианските, които познавам, и по-добре се пътува, 
защото бяхме след сезона и движението беше 
относително слабо, а и новата крайбрежна магистрала 
се стопанисва отлично и всякакви произшествия по 
нея (например след Дубровник от дъждовете се беше 
откъснала значителна част от шосето, върху него 
пък падаха отломки от скали) бързо се отстраняват 
от цели бригади работници. Всички хотели и мотели, 
бензиностанциите по шосето са със средноевропейски 
стандарт, но само да се кривне по някой второкласен 
път и вече няма масло на „Шел“ и никой не се впуска 
да ти вземе ключовете, за да отвори резервоара. 
Темповете на хотелско строителство са изумителни 
– там, където преди три години е имало само урви и 
канари, блестят дворци от стъкло, мрамор и алуминий 
за Валутните туристи. Нашите сънародници, за 
съжаление, ги няма там заради сухия ценови режим и 
само можеш да ги чуеш сегиз-тогиз как дъвчат репей 
в канавките. Те и тук са, уви, също толкова объркани, 
угрижени, потни и недомити като средния поляк в 
страна с твърда валута. Не е вярно, че уж през май на 
Адриатика имало хубаво време или че човек може да 
се къпе спокойно. Аз го правех по задължение, за да дам 
на Барбара пример за гражданско мъжество, ама вечер 
гълтах профилактично аспирин.
Допълнително ме стимулираха вече споменатите 
германци, които поради националния си характер, 
свойствената им стиснатост и слабостта към 
планиране и ред упорито не излизаха от водата без оглед 
на време, състояние на морето, валежи, гръмотевици и 
пр., ядяха неща, от които и акула би предала богу дух, а 

Писмо до Мрожек
също така се печаха в свиреп леден вятър. Те си носеха 
от къщи всичко (надуваеми дюшеци, шезлонги, хавлии, 
за да не плащат за преобличане и гардеробче, хранителни 
продукти и пр.), освен това по принцип не оставяха 
бакшиши. За да им противодействам, доколкото 
мога, аз пък щедро раздавах такива. А жена ми учеше 
дечицата край пътя да казват славянското „Добър ден“ 
вместо „Гутен Таг“.
Здравата се изморих, но общо взето беше много 
приятно. Равнището на цените ни потресе веднага след 
границата – за първата нощувка трябваше да се изръсим 
10 долара – но подир четири дни се оказа, че строгият 
Пост, който си наложих, за да спестявам, е напразен, 
защото тамошният Заикс1 по своя инициатива ми 
плати два пъти повече от обявеното. Оттогава 
живеехме като хората, без, разбира се, да харчим 
безразборно; напр. драги (* Заинтересованата личност 
може сама да впише тук името си, моля), не сме 
ходили в бар „Лабиринт“ в Дубровник, където имаше 
стриптийз начело с огромен бюст, както и в загребския 
хотел „Еспланада“ да гледаме една мадам, чийто задник, 
внос от Париж, както информираше програмата, се 
показваше гол от всички страни; накрая, не посетихме и 
казиното с рулетката.
Установих, че в Югославия може съвсем добре да се 
живее, стига да имаш много сухо. Нов мерцедес 220S 
струва (по оферти) 100 000 нови динара, а 12,5 динара 
са един долар. Кило картофи струва 2,20, колкото хубав 
голям шоколад или консерва сардини. Народът навсякъде 
е добър, спокоен и безкористно услужлив, така че сега 
с голяма мъка и отчаяние трябва да свиквам отново 
с националния характер на поляците, впрочем боя се, 
че сме ужасно изключение от правилото, след като 
симпатични и почтени се оказват и унгарците, и 
словаците. И тия думи не са нито преувеличени, нито 
пресилени.
Преди да настъпи туристическият бум, югославяните 
не са знаели какво да правят със забележителностите, 
затова просто нищо не са правили, поради което те 
са се рушали или в тях са се подслонявали клошари. 
Напоследък вече правят нещо, но мн. малко и 
приказните стари крепости, черквици, катедрали 
продължават да се рушат, сърцето да те заболи. 
Колкото до пейзажа, виждах малко там, където 
спирахме, за останалото ми разказа Барбара, че също 
много красив и направо неописуемо живописен, обаче 
аз няма как да знам, нали шофирах, а пътищата там 
са с много завои. Ходихме и с корабче и ферибот до 
островите и на един малък попаднахме на истински рай, 
в който имаше извънредно малко германци, пък много 
Цветя и Растения, които Барбара познаваше. През 
цялото пътуване моят духовен живот бе ограничен от 
пресмятане – на количеството бензин в резервоара и 
тубите, на маслото, цените, харчовете и оставащите 
пари, а в редките свободни моменти прелиствах 
местната преса, откъдето научих, че китайците 
са взривили атомна бомба, а така също и разни думи 
като плусковини2, гремлявини и кише, които означават 
гръмотевични бури и поройни дъждове, както разбирах 
от прогнозите за времето. Когато вече почти овладях 
хърватския, преминах в Словения, където всичко се 
нарича съвсем другояче.
Куриози. Бяхме в пещерата Постойна, но това е 
неописуемо, щото тя не прилича на нищо друго освен на 
себе си. Малко хубавини, но и малко страшно, мрачно, 
потресаващо също – невъзможно голямо струпване 
и безчет абстрактни форми, тук-там и направо 
натуралистични форми от вкаменени образувания. 
Ако бях скулптор, щях да изпадна в отчаяние там, 
щото там под земята, под скалите се намира всичко, 
което най-изобретателните ваятели са направили 
и ще направят до 5000 година. Бяхме в музея на 
националната война в Загреб, където видях, чудна 
работа, непознати за мен форми на мъчения, на които 
германците са подлагали местните жители, там на 
снимки видях и че по райските острови на Далмация 
са функционирали концентрационни лагери. Бяхме на 
Свети Стефан, в прекрасен стар манастир, който 
е Хотел от най-висока категория за ужасни сноби, 
защото може да се разглежда срещу 6 динара на човек, 
и туристите виждат немците, които там се пекат 
на слънце, и техните отблъскващи самки, излегнали 
се на бившите манастирски тераски. Ходихме също в 
Будва, Сутоморе, Петровац на Мору, в Задар, сменихме 
общо 19 хотела, няма и по два дни на хотел се падаше. 
Това беше по-скоро изнурително. Бих могъл да напиша 
наръчник по хотелиерство, но няма да го направя.
Видяхме в морето делфин, който си скачаше, видяхме 
и скали с несравними цветове, различни морски Дъна и 
други красоти. Двореца на Диоклециан тоже, но валеше 
силно, замазваше очертанията, градът на островчето 
Трогир пустееше, ама чадърът пропускаше ужасно, пък 
е и трудно да гледаш нагоре през дъждовните струи, 
фиатът ни също протече, та запушвахме дупката с 
парцали, а мокрите сушахме в апартаментите. Обаче 

1 ZAiKS – Съюз на авторите и композиторите, професионална 
организация. – Б. пр.
2 Оригиналната дума е pljusak – пороен дъжд. – Б. пр.

иначе колата се справи прекрасно и вдигнах 140 на 
шосето между Любляна и Загреб, средна 100. Барбара 
се снабди с голямо количество чудни кошнички, също 
така наснимахме цветни филми, които със сигурност 
ще можете да Гледате у нас, стига да са станали. През 
цялото време се надявах, че най-сетне ще попаднем на 
място, където на паметник, натуралистичен както 
всички тук, ще се вижда как Въоръженият народ 
смъква Немеца от Мерцедеса, за да възтържествува 
справедливостта, обаче, за жалост, не намерихме това 
място. Също така единственото място под слънцето, 
където нямаше нито един германец, беше загребският 
военен музей. Нещо там не ходят.
ГОСТБИ. В Петровац имаше отлична Халва, която 
Влакнесто се теглеше, но никъде другаде, ядохме също 
морски раци, риби, тоест яде Барбара и май дори є се 
бяха прияли стриди, но доведена до стридите, изведнъж 
скокна и избяга, без дори да ги опита. В Югославия 
изглежда един от най-обичаните продукти е Каймакът 
на млякото, щото навсякъде го сервират към кафето 
в големи количества и на никой език, дори на немския, 
не върви да кажеш на келнера, че не обичаш каймак. В 
„Еспланада“ в Загреб обаче, където беше много, ама 
много скъпо, си поисках Ситце и сами си прецедихме 
млякото. Плажовете навсякъде са каменисти, само 
при албанската граница има 14 километра пясъчен, 
прекрасен, но там сервират някакво безумие – запичат 
миналогодишни остатъци в тоалетна хартия и това 
официално се нарича Хаджийски кебап, предлагат още 
Сухожилие, обработено със Сода, като агнешки врат. 
Рибешка глава или гръбнак и печени жълъди и слама 
правят на уж кафе, а за чай имат някаква течност 
с жълт цвят и неописуем вкус; обаче заради ледения 
вятър там издържахме три дни, щото грееше слънце и 
много красиви пейзажи, със забулени жени на магарета, 
със змии, които си се разхождаха, с джамии, с диви 
криволичещи пътища, по които има пробити в скалите 
толкова тесни тунели, че за да пропусна камион, 
трябваше на заден да излизам от такъв в пълен мрак 
и без никакво удоволствие. Навсякъде знаци и следи 
от древни цивилизации, кули, крепости, разпадащи се 
зидове, сред които направо като животни се свират 
бедняци, каквито у нас няма да срещнеш, и сополивите 
им дечурлига, дето викат край пътя „Гутен Таг“ и 
„бонбон, бонбон“. 
Преживяхме какво ли не, а когато се прибрахме, в 
Южна Полша валеше обилен сняг, още от югославско-
унгарската граница вееше такъв леден вятър, че беше 
превърнал Балатон в бесни вълни с цвят на кафе и 
се опитваше да ме издуха от шосето; за щастие, в 
Будапеща хотелите добре се отопляваха (28 май!). 
Времето не ни изневери до последно. Край Сутоморе 
в такава буря магарето под една жена се олюля и 
само с набити спирачки някак спасих всички ни заедно 
с магарето. Част от обратния път прекарахме на 
кораб, тоест от Дубровник до Риека, което трябваше 
да бъде прекрасно, но беше мъчително. Сред петте 
мерцедеса с буквата D само нашият фиат не беше 
немски. Корабът не беше голям и не ставаше за превоз 
на коли, та се наложи да му демонтират част от 
съоръженията, при което на излизане един от немците 
си откърти Auspuff, което твърде ми се понрави. Лично 
аз внимавах повече и нищо не ми се откърти. Посред 
нощ на кораба се събудих с главата в кръгъл отвор, 
сиреч прозореца на каютата, и видях под себе си черна 
бездна, отгоре високо звезди, а по средата бял като 
привидение плуваше пътнически кораб, целият осветен. 
Играчки някакви особени в Югославия нямаше. От 
непрестанното пресмятане на парите, литрите бензин, 
километрите, хотелите, дните толкова затъпях, че 
се боях да не вземе да не ми мине, но сега вече отново 
започвам да мисля едно-друго, та има още надежда.
Бележки от философско естество. Най-голямата 
полза от пътешествията виждам в това, че общата 
ангажираност бензинно-валутно-шосейно-хотелска 
не те оставя да мислиш за битието, за живота, 
природата, тайните на душата и тялото човешко и 
напълно задръстеният човек знае само това, че трябва 
да се маже с уханно масло преди слънце, да проверява 
налягането на гумите, да си крие добре парите, както 
и да се съблича колкото може. Никакви мисли не ти 
идват в главата, защото няма място за онтологични 
такива, така че, когато всичко се върти между цени, 
руини и хотели, човек някак мирва и малко нормалнее. А 
останалото вече си е индивидуално.

Ст.

Превод от полски: СИЛВИЯ БОрИСОВА
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Краков, 13 януари 1972 г.

Уважаеми господине,
Няма да крия, че бях изненадан от написаното от 
Вас1, тъй като вече съм свикнал с критиката на 
моите книги, която Вие добре познавате, ако се съди 
по Вашия текст и бележките към него. Може би ме 
е сполетяла ситуацията, която Сноу2 определя като 
съществуване на две култури; защото още никой, 
освен Вас, не е достигнал до източниците на моето 
образование и вдъхновение и изненадата ми е още по-
голяма и по-разбираема поради факта, че Вие познавате 
дори такива мои текстове като „Диалозите“3, които 
на практика са непознати в моята страна и се считат 
за библиографска рядкост. Моят отговор няма да 
бъде пълен, понеже въпросът, който повдигате, не е 
напълно ясен и за мен самия; особено що се отнася 
до онова противоречие, което властва между 
рационализма ми и моя „глад за Абсолюта“; още повече 
че в следващите ми книги, които не сте взели под 
внимание, това противоречие се засилва. Струва ми 
се, че ще Ви заинтересуват най-вече следните две, 
а може би и три заглавия, а именно – освен „Гласът 
на Бога“, също и „Идеалният вакуум“ (Doskonała 
próźnia) и „Безсъние“ (Bezsenność)4. Изпращам Ви и 
трите заглавия заедно с това писмо. Освен това 
съм автор и на литературна теория – „Философия 
на случая“ (Filozofia przypadku) – и монография за 
американската научна фантастика – „Фантастика и 
футурология“5, и бих искал да Ви изпратя и тези книги. 
„Фантастиката“ мога да намеря, но с „Философията“ 
ще е по-трудно, защото е изчерпана. Ще направя обаче 
каквото мога, тъй като не крия и това, че читател 
и критик като Вас за мен е истинско съкровище. Без 
съмнение да имаш милионен тираж и на практика 
никакви обобщаващи рецензии е доста парадоксална 
ситуация, която познатото Ви есе на проф. Сувин6 
не променя с нищо, понеже той прави опити да 
ме постави вътре в литературноисторическите 
течения, с което ме обхваща някак си само отвън. 
Чрез книгите, които ще Ви изпратя, ще можете сам 
да проверите верността на своите обобщения, а 
когато имам възможност да Ви изпратя и книгата, 
която всеки момент би трябвало да излезе, „Звездни 
дневници“7, допълнена с нов обширен елемент от 
биографията на Ийон Тихи8, моето раздвояване между 
емпириката и метафизиката ще се прояви в целия си 
облик, така както Вие прогнозирате. Разчитам на 
това, че ще можем да поддържаме кореспонденцията 
си и занапред и тогава ще мога да обединя в едно цяло 
всички тези безразборни бележки. Въпросът не зависи 
от тези чисто практически проблеми, за които пиша 
по-долу, защото информацията за мен, т.е. за моите 
книги, за която съм Ви задължен и сега, е съществена, 

1 Става дума за лекцията, която Майкъл Кендъл изнася на 
годишната конференция на Американската асоциация на 
преподавателите по славянски и източноевропейски езици 
(American Association of Teachers of Slavic and East European 
Languages (AATSEEL).
2 Намек за нашумялата лекция “Two Cultures” от 1959 г. 
(преиздадена в: “The Two Cultures and a Second Look”, 1963) 
на британския химик и писател Чарлс Пърси Сноу, в която 
той твърди, че основната причина за кризата на западните 
общества е прекъсването на комуникацията между 
„културите“ – научна и хуманистична.
3 Сборник от философски, футурологични и социологични есета: 
S. Lem, Dialogi o zmartwychwstaniu atomowym, teorii niemożności, 
filozoficznych korzyściach ludożerstwa, smutku w probówce, 
psychoanalizie cybernetycznej, elektrycznej metempsychozie, 
sprzężeniach zwrotnych ewolucji, eschatologii cybernetycznej, 
osobowości sieci elektrycznych, przewrotności elektromózgów, życiu 
wiecznym w skrzyni, konstruowaniu geniuszów, epilepsji kapitalizmu, 
maszynach do rządzenia, projektowaniu systemów społecznych, 
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1957, II wyd. 1972.
4 „Гласът на Бога“ – роман (1968); „Идеалният вакуум“ 
(Doskonała próźnia) – сборник скици (1971); „Безсъние“ 
(Bezsenność) – том с разкази (WL 1971).
5 Вж. Filozofia przypadku. Literatura w świetle empirii (WL 1968); 
Fantastyka i futurologia, t. I–II (WL 1970).
6 Дарко Роналд Сувин (р. 1930) – американски литературен 
критик от хърватски произход, който от 1968 г. живее в 
Канада, специалист в областта на научнофантастичната 
литература; автор на есето “The Open-Ended Parables of 
Stanislaw Lem and “Solaris”, публикувано като послеслов към 
американския превод на „Соларис“ (1970).
7 „Звездни дневници“ – сборник разкази на Лем (1957); през 1971 г. 
излиза тяхното четвърто, разширено издание.
8 Ийон Тихи – главен герой на „Звездни дневници“ и на „Конгрес 
по футурология“, който се появява и в романите „Оглед 
на място“ (Wizja lokalna) (WL 1982) и „Мир на земята“ 
(Pokój na Ziemi) (WL 1987). космически пътешественик, 
капитан от „далечното галактическо плаване“ и „известен 
звездообиколител“.

без значение какви издателски успехи бих могъл да 
постигна още. 
Вие сте ми писали без някакви практически намерения, 
обаче аз не мога да подмина предоставения ми шанс, 
понеже получих Вашето писмо точно в момент, в 
който се боря с английския превод на „Гласът на Бога“9. 
Моят издател, „Herder and Herder“, ще издаде през 
тази година четири мои книги10 и е създал някаква 
„crash program“11, за да може да направи това възможно 
най-бързо (въпреки моята съпротива). Хердер ми 
изпрати образци от преводите и нивото им като цяло 
е безнадеждно, няма място за сравнение с английската 
версия на „Соларис“12, макар тя да беше преведена от 
френски. „Непобедимият“, макар че също е преведен от 
немски, някак си се противопостави, макар и частично, 
на слабостите на преводачката13. С „Дневник, намерен 
във вана“14 въпросът стои още по-зле; половината 
от машинописа вече върнах на издателя заедно със 
забележките си, а другата половина още стои на бюрото 
ми до „Гласът на Бога“, а след това заглавие идва и 
„Кибериада“15, чийто превод предварително буди в мен 
страхове. Така че от една страна, ескалаторът на 
успеха действа, но от друга страна, след тези издания 
се опасявам от най-лошото. И как мога в такава 
кризисна ситуация да не Ви предложа да се заемете с 
тежката задача да редактирате съществуващите 
английски преводи, след като сте единственият човек 
на хоризонта, който е напълно компетентен да направи 
това? Пиша Ви още преди да съм се уговорил с издателя, 
но от негова страна може да има единствено финансово 
възражение, което няма съществено значение, тъй като 
с най-голямо удоволствие бих поделил с Вас авторските 
си хонорари, сумите, които Хердер трябва да ми изплати 
през тази година. Именно в този дух пиша до него.
Бидейки моралист – нещо, което вече знаете от книгите 
ми – няма да крия, че тази работа ще изисква значителни 
усилия. С оглед на това смятам, че в крайна сметка Вие 
сам трябва да решите според всеки отделен случай и 
според вложените от Вас усилия какъв да бъде хонорарът 
Ви. Доколкото ми позволяват възможностите, ще се 
съобразя с предложените от Вас условия. Това все пак е и 
в мой интерес, защото винаги съм предпочитал да нямам 
никакви преводи, отколкото да имам много, но слаби, а 
се очертава преводите ми в САЩ да се окажат доста 
лоши, ако Вие ми откажете помощта си. Ситуацията 
ми в Германия е много по-добра, тъй като просто открих 
в Австрия конгениална преводачка16. Повече няма да се 

9 В крайна сметка „Гласът на Бога“ излиза в превод на Кендъл 
със заглавие “His Master’s Voice” през 1983 г. в лондонското 
издателство “Secker and Warburg”.
10 „Herder and Herder“ – немско издателство, съществуващо от 
1810 г., специализирало се в религиозната тематика.
11 Crash program (англ.) – кризисна програма.
12 „Соларис“ – роман на Лем (1961), става дума за преводите на 
английски на Дж. Килмартин (J. Kilmartin) и С. Кокс (S. Cox) 
(1970) и на френски от Ж.-М. Ясенко (J. M. Jasienko) (1966).
13 „Непобедимият“ – роман на Лем от тома „Непобедимият 
и други разкази“ (Варшава 1964); забележката се отнася за 
превода на У. Акерман (W. Ackerman) (Лондон 1973) и Р. Дитрих 
(R. Dietrich) (Берлин 1967).
14 „Дневник, намерен във вана“ – роман на Лем (WL 1961), издаден 
на немски в превод на В. Тил (W. Tiel) през 1974 г.
15 „Кибериада“ – сборник разкази на Лем (Kraków 1965), издаден 
на немски в превод на Й. Ройтер (J. Reuter) със заглавие „Altruizin 
und andere kybernetische Beglückungen“ през 1985 г.
16 Ирмтрауд Цимерман-Гьолхайм (Irmtraud Zimmermann-
Göllheim), авторка на преводите на немски на „Соларис“, 

спирам на този въпрос в писмото, а ще изчакам отговора 
Ви. Ще добавя, че пишейки до Хердер, същевременно 
подчертавам съществуването на Вашия труд, с който 
издателят сигурно ще иска да се запознае и евентуално 
да разполага с него, след като сключеният между нас 
договор предвижда издаването на следващи заглавия, 
може би общо 9 или 10.
А преминавайки към Вашето есе, бих искал да попитам 
дали бихте се съгласили то да бъде издадено в Германия? 
Мои издатели са „Insel Verlag“ и „Suhrkamp Verlag“ във 
Франкфурт. Тази година издават три мои книги, между 
които и „Гласът на Бога“17, а освен това „ECON“ издава 
две други заглавия, като едното е „Соларис“ и ще излезе 
до броени дни18. С Ваше съгласие бих предал текста на 
есето Ви на издателя („INSEL“), който постоянно търси 
да открие цялостни разработки над моето творчество 
сред пустинята от критика, каквато са рецензиите на 
моите книги. Разбира се, това означава предоставяне 
на правата срещу съответния хонорар. И накрая бих 
искал да попитам дали сте съгласен да бъде препечатан 
без заплащане немскоезичният текст на Вашето есе в 
любителския фензин на европейския екстраклас „Quarber 
Merkur“19, издаван в Австрия от младия философ д-р 
Ротенщайнер20, който е и мой агент в Англия и САЩ? 
N.B. Суркамп ще публикува и моята небелетристична 
книга, т.е. „Фантастика и футурология“21.
Смятам, че от практическа гледна точка най-просто 
ще бъде, ако моят издател Хердер, на когото се 
осмелявам да дам Вашия адрес, се свърже директно с 
Вас. Ако приемете и това за възможно, с радост бих 
приветствал участието Ви като преводач в този 
„проект за лемизиране на научната фантастика“ в 
САЩ, но в момента Ви представям тази възможност 
единствено като далечен мираж, понеже преводите на 
първите три заглавия вече са налице (и при това слаби!). 
Особено частите с философските разсъждения на героя 
в „Гласът на Бога“ са претърпели фатални преиначавания, 
тъй като по разбираеми причини цялата област, която е 
източник на написаното от мен и която Вие познавате, 
за авторите на преводите е просто на джигитайски.
Това, което казах, може би обяснява усърдието, с което 
Ви уговарям да се заемете с предложеното, понеже все 
още има време споменатите книги да бъдат спасени; би 
било много по-зле, ако вече бяха под печат, но това все 
пак трябва да се случи едва след няколко месеца.
С надеждата, че дори да не приемете „програмата 
максимум“, изложена в това писмо, ще се съгласите на 
някаква форма на „програма минимум“, ще добавя, че 
съм член на „advisory board“ на SF Research Association 
T. Claresona22, за която със сигурност сте чували; 
мисля също, че в бъдеще с Ваша помощ могат да бъдат 
направени много неща, но засега ще се въздържа да Ви 
обсипвам с проекти и ще очаквам отговора Ви.

Изпращам сърдечните си поздрави,
дълбоко учуден и благодарен
С. Лем

Превод от полски: СТАНКА ДОЙЧИНОВА

„Конгрес по футурология“, „Приказки на роботите“, 
„Идеалният вакуум“.
17 „Insel Verlag“ – немско издателство, създадено в Лайпциг през 
1899 г.; „Suhrkamp Verlag“ – едно от най-големите издателства 
в Германия, работещо до 1950 г. във Франкфурт на Майн, а от 
2010 в Берлин; немската версия на „Гласът на Бога“, озаглавена 
„Die Stimme des Herrn“, в превод на Розвита Бушман (Roswitha 
Buschmann), излиза през 1981.
18  „Econ Verlag“ – немско издателство, от 1950 г. работи в 
Дюселдорф; романът „Соларис“ излиза в превод на И. Цимерман-
Гьолхайм в издателство „Von Schröder“ (Дюселдорф 1972).
19 „Quarber Merkur“ – списание, издавано от 1963 г., посветено на 
научнофантастичната литература; Кендъл публикува в него есе 
със заглавие „Auf Kyberiade“ (1974, nr 39).
20 Франц Ротенщайнер (Franz Rottensteiner) (р. 1942) – 
австрийски публицист и литературен критик, автор на 
антология, посветена на научнофантастичната литература 
и на книги на същата тема, почитател на творчеството на 
Лем, с когото го свързва дългогодишно приятелство, изпълнява 
ролята и на неофициален агент на писателя, представляващ 
го на Запад; приятелството им е прекъснато в резултат на 
спорове през деветдесетте години на XX в. и след процеса, 
заведен срещу Ротенщайнер от Лем през 1995 г.
21 Вж. S. Lem, „Phantastik und Futurologie“, t. 1, превод B. Sorger, 
W. Szacki, Frankfurt am Mein 1977, t. 2, превод E. Werfel, 1980.
22 „Аdvisory board“ на SF Research Association (SFRA) T. 
Clareson – Консултативен съвет  на Асоциацията за 
проучване на научна фантастика „Т. Кларисън“  – организация, 
основана през 1970 г. в САЩ с цел популяризиране на 
научнофантастичната литература; организира конференции на 
тема научнофантастичната литература, реализира издателска 
дейност и присъжда годишни награди; Томас Д. Кларисън 
(Thomas D. Clareson, 1926–1993) – американски литературен 
критик, редактор на научнофантастична литература, 
неговото име носи една от наградите, присъждани от SFRA.

Писмo на Станислав Лем 
до неговия американски преводач Майкъл Кендъл

Станислав Лем, „Череп на стар осмьол“ 
© by Tomasz Lem, 2016
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Миколай Глински

Електронните книги и таблети, смартфоните, Гугъл 
и дори „Матрицата“ са измислени още в средата на 
XX в. от автора на „Соларис“. Ето как Станислав Лем 
предвижда бъдещето, в което живеем.
Оптони, лектони, триони и фантоматони... Може и да 
не знаете какво значат тези думи, но употребявате в 
своето всекидневие предметите, които те назовават. 
Класическият полски автор на научна фантастика 
Станислав Лем измисля много от тях далеч преди те 
да станат част от живота ни. Той дори вдъхновява 
култово анимационно филмче и една от най-популярните 
видеоигри в света.
Ето някои от най-необикновените предсказания 
на Лем, както и негови опасения на тема бъдеще, 
които продължават да бъдат актуални до днес и да 
представляват предмет на ожесточени дискусии, 
свързани с развоя на науката и технологиите, с теми 
като биотехнологиите и трансхуманизма.

Електронни книги и таблети
Станислав Лем вероятно е първият автор на научна 
фантастика, който точно предсказва края на 
хартиените книги и зараждането на електронните 
формати и четци. Той описва това в своя роман от 
1961 г. „Завръщане от звездите“, около 40 години преди 
първите скромни опити с електронни четива. Представя 
си електронните книги като малки кристалчета, които 
могат да се заредят в устройство, странно напомнящо 
съвременните таблети. Той го нарича „оптон“, но 
повечето от нас го познават като „Киндъл“: „Целия 
следобед прекарах в книжарницата. Но в нея нямаше 
книги. Не ги печатаха вече от близо половин век. А 
толкова се бях затъжил за тях след микрофилмите от 
библиотеката на „Прометей“. Нямаше вече да мога 
да ровя из полиците, да вземам в ръцете си книгите, 
да усещам тежината им, обещаваща продължително 
четене. Книжарницата приличаше повече на електронна 
лаборатория. Книгите представляваха кристалчета с 
нанесена върху тях информация и можеха да се четат 
с помощта на оптон. Той приличаше на книга с една-
единствена страница между кориците. При докосване 
върху нея се появяваха поредните страници на текста“1.

Аудиокниги
В същата книга Лем предсказва и популярността на 
аудиокнигите, наричани от него „лектони“: „Но, както 
ми каза роботът-продавач, оптони се употребяваха 
рядко. Хората предпочитаха лектоните – те четяха 
на глас и при тях можеше да се регулира тембърът, 
скоростта и модулацията“2.
Роботите продавачи все още принадлежат на бъдещето, 
но натам отиват нещата – вече можеш да си настроиш 
темпото на аудиокнигите и подкастовете.

Интернет
В началото на 50-те години Лем вече разглежда 
възможността за свързване на мощни компютри с 
цел подобряване на техните възможности. В своите 
„Диалози“ от 1957 г. той смята за реалистична посока на 
развитие постепенното натрупване на „информационни 
машини“ и „банки за спомени“, които ще доведат 
до установяване на континентални и след това на 
планетарни компютърни мрежи.
Лем, който почина през 2006 г., доживя да види 
сбъдването на много от своите предсказания, 
включително интернета. И той го изненада. Известната 
му макар и апокрифна реакция към новата медия е: 
„Докато не почнах да ползвам интернет, не знаех, че има 
толкова много идиоти по света“. 

Гугъл
Приблизително по същото време Лем предвижда 
и бъдеще, в което хората ще имат моментален 
универсален достъп до огромна виртуална база данни, 
която той нарича „Трионова библиотека“. Самите 
Триони са малки кварцови кристалчета, „молекулярната 
структура на които може да бъде трайно изменяна“3. 
Трионите работят като модерни устройства за външна 
памет, само че свързани с радиовълни. По този начин 
формират гигантска библиотека със знания. Така Лем я 
описва в своята творба „Облакът на Магелан“ от 1955 г.: 
„Трионът може да съхранява не само светлинни образи, 
сведени до изменения в кристалната му структура, 
следователно образите на страници от книга, но още 
всякакъв вид снимки, карти, картини, диаграми или 
таблици – с една дума всичко, което може да бъде 
представено по начин, достъпен за възприемане със 
зрението. Трионът може също така лесно да съхранява и 
1 Станислав Лем. „Завръщане от звездите“. Прев. от полски 
Веселин Маринов. Варна: „Георги Бакалов“, 1979, с. 95.
2 Пак там.
3 Станислав Лем. „Облакът на Магелан“. Прев. от полски 
Алиция Квечен. София: Народна култура, 1966, с. 152.

звуци, както човешки глас, така и музика. Съществува 
също така метод за „запис на миризмите“4.
Описанието на Лем е много точно, само че това, което 
той описва, в днешно време се нарича интернет или 
просто Гугъл, макар все още търпеливо да чакаме 
възможността да записваме аромати!

Смартфони
В същата книга Лем описва и нещо, което изглежда 
като по-ранен вариант на смартфона – малък преносим 
телевизор, който дава моментален достъп до 
информацията от „Трионовата библиотека“. Отново 
този откъс от „Облакът на Магелан“ звучи като 
съвременен репортаж: „Днес ние си служим с нея, без 
никак да мислим за изправността и могъществото на 
тази гигантска, невидима мрежа, която опасва земното 
кълбо; безразлично дали е в кабинета си в Австралия, 
или в обсерваторията на някой спътник, или в самолет 
– всеки от нас, колчем извади джобния си приемник, 
повика централата на Трионовата библиотека и съобщи 
желаното произведение, само след секунда го има пред 
очите си на телевизионния екран“5.
Описанието изключително точно отговаря на живота ни 
в днешно време – даже предвижда колко въздушни линии 
предлагат връзка Wi-Fi по време на полет. Важно е да се 
помни, че Лем представя тези идеи във времена, когато 
средностатистическият компютър все още е бил с 
размерите на огромна стая. Самата световна уебмрежа 
се появява като концепция едва в края на 60-те години и е 
осъществена чак през 80-те.

3D принтиране
 ,,Облакът на Магелан“ предлага и интересна визия за 
бъдещето на стоките и тяхното производство, такава, 
каквато напомня за т.нар. 3D-принтиране. Интересното 
е, че Лем представя логиката на процеса, която също 
не е остаряла: „Най-сетне трионът може да съдържа 
записи на „производствени рецепти“. Свързаният с него 
по радиото автомат изработва поръчания предмет 
и по такъв начин могат да бъдат удовлетворени дори 
най-чудноватите прищевки на фантазьорите, които 
жадуват да имат мебели в древен стил или най-странно 
облекло, защото е трудно да се разпращат навсякъде по 
Земята нечувано разнообразните блага, каквито много 
рядко може да пожелае някой“6.
Е, 3D-принтерите са налични в някои магазини, но 
„производствените рецепти“ се наричат AMF (Additive 
Manufacturing File).

Симс
Как ви се струва Лем като създател на компютърна 
игра? Уил Райт, създателят на една от най-успешните 
компютърни игри на всички времена – “The Sims”, 
неведнъж е споменавал Лем като основно вдъхновение 
за играта си. Книгата, която вдъхновява Райт, е 
„Кибериада“, сборник с истории за двама изобретатели 
на роботи, наречени Трурл и Клапауций.
В една от тези истории Трурл намира диктатор в 
изгнание на един астероид и за подарък проектира за 
него стъклена кутия, съдържаща в себе си цяла вселена, 
симулирана цивилизация, която да владее. Това царство 
в кутия вдъхновява Уил Райт да създаде играта, в която 
всеки играч може да си създаде собствен свят.
Разбира се, Лем нямаше да бъде себе си, ако не беше 
задълбал и в етичните въпроси относно властването 
и играенето с животите на малките хора: „Докажи 
ми, тук и сега, че те нямат чувства и мисли, и че по 
никакъв начин нямат съзнание, че да осъзнаят своята 
затвореност между две бездни на забравата – бездната 
преди раждането и бездната след смъртта – докажи 
ми го и ще те оставя на мира! Докажи ми, че само си 
симулирал страдание, но не си го създал!“.

Футурама
Лем със сигурност не е предсказал „Футурама“, но е 
основният източник на вдъхновение за филмчето – 
един от най-забележителните анимационни филми от 
началото на XXI в. (чието действие се развива през 
XXXI в.). Както създателят на шоуто Дейвид С. Коен 
посочва: „Майка ми беше страстна читателка на научна 
фантастика, така че оттам дойде и моята любов към 
фантастиката. Някои от книгите, които намерих 
като дете, бяха „Звездни дневници“ и „Приключенията 
на звездния навигатор Пиркс“. Това са много странни, 
сюрреалистични и забавни фантастични истории, за 
които смятам, че оказаха огромно влияние върху мен, 
особено що се отнася до идеята, че роботите могат да 
бъдат персонажи. Затова смятам, че Бендър, бидейки 
най-антропоморфният персонаж във „Футурама“, 
отчасти дължи малко на Станислав Лем.
Според Коен един конкретен разказ е оказал влияние 
върху „Футурама“: „Спомням си в частност този разказ, 

4 Пак там, с. 153.
5 Пак там, с. 152.
6 Пак там, с. 153.

който много ме вдъхнови... За една планета, населена 
изцяло с роботи, на която се разбива космически кораб 
с хора, а роботите убийци искат да ги избият. Хората 
трябва да се преструват на роботи, за да оцелеят, 
и разбира се, веднага се оказва – с предупреждение за 
разкриване на сюжета – че всички на тази планета са 
корабокруширали хора, които са дегизирани като роботи 
и отчаяно се крият един от друг. Това непосредствено 
вдъхнови „Футурама“.
Почти е сигурно, става дума за разказа на Лем 
„Единайсетото пътешествие“ от „Звездни дневници“, 
а съответният епизод на „Футурама“ е „Страхът от 
планетата на роботите“ (епизод 5, сезон 1).

Електронен прах...
„Кибериада“ предлага и други иновативни, макар понякога 
и странни идеи. „Интелигентният прах“ е именно такъв 
случай – рояк от миниатюрни компютри-дронове, не 
по-големи от песъчинки, които действат като огромна 
паралелно работеща система. Идеята за интелигентния 
прах изглежда отговаря на най-новите постижения в 
нанотехнологиите.

... и електронен бард
Още една смела и невероятно забавна идея от 
„Кибериада“ на Лем е „електронният бард“ – 
компютърно устройство, способно да пише поезия. 
Изглежда това велико изобретение на Трурл някак си се е 
материализирало в алгоритмите на експерименталното 
писане на поезия, което може да се намери онлайн. За 
реалния електронен бард, вдъхновен от Лем, посетете 
Центъра на науките „Коперник“ във Варшава, където 
можете да видите и роботи, и техните изключително 
забавни драматични сцени по Лем и други автори.
Ако искате да опитате сами да си конструирате 
собствен робот-поет, ето я и тайната рецепта на 
Лем: задължително „отслабете логическите вериги за 
сметка на емоционалните“, после „увеличете силата на 
семантиката и доизградете волевата сила на персонажа“. 
Инсталирайте „философска клапа“, „повдигнете с крик 
семантичността, включете кабела на циркулиращия 
римен генератор“, накрая „изхвърлете всичките 
логически цикли и ги заменете със саморегулиращи се 
егоцентробежни нарцисистори“. Наистина, просто е!

Виртуална реалност
С технологиите за виртуална реалност и устройствата, 
които ни дебнат зад всеки ъгъл, виртуалната реалност 
изглежда като следващата голяма сензация. Само че 
Станислав Лем убедително пише за нея (неговият 
термин за това е „фантоматика“) през 1964 г. – много 

13 предсказания на Лем, които са се сбъднали

на стр. 32
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преди западните футуролози, свързани с термина, да 
поставят началото на тази идея. В своята „Summa 
Technologiae“ Лем описва машина, която той нарича 
„фантоматон“, способен да създаде алтернативни 
реалности, които не можем да различим от 
действителността.
Според Лем тази технология работи на различни 
равнища, тоест ако човекът напуска една виртуална 
реалност, не е задължително да се връща към 
„истинската“. По-скоро може да се превключва между 
различни симулации, без да сме сигурни дали това е 
истинската реалност, или реалният свят. Очевидно 
това ще доведе до заличаване на границите между 
истина и симулация, а Лем очевидно е смятал това за 
потенциална заплаха: „Нарастването на такива фалшиви 
реалности може да доведе до положение, при което към 
реалния живот да се подхожда като към изкуствена 
илюзия“.

„Матрицата“, или голямата симулация
В своя анализ на „фантоматиката“ Лем е зловещо близо 
до идеята за съвършената симулация, както я познаваме 
от филми като „Матрицата“ и „Западен свят“. 
(Любопитното е, че един от примерите, които предлага, 
представя виртуално пътуване до Скалистите планини, 
което се обърква и завършва със земетресение, събарящо 
къщи – вследствие от това, че потребителят е махнал 
електродите.)
Антиутопичното виждане на Лем за голямата 
симулация се появява през 1971 г. с романа 
„Конгрес по футурология“. Свързано е с идеята 
за „цереброматика“, а именно да се въздейства 
на мозъка директно чрез химични вещества. 
През 2013 г. романът е екранизиран от Ари 
Фолман.

Постистина
Интересът на Лем към философския 
аспект на бързото технологично 
развитие довежда до интересни 
прозрения относно природата 
на съвременната информационна 
циркулация. От сегашна гледна 
точка сякаш е очаквал много от 
съвременните медийни явления, свързани 
с постистината и постфактическата 
политика. В романа си от 1968 г. „Гласът 
на Бога“ Лем пише: „Свободата на 
словото е по-голяма заплаха за 
мисълта, забранените мисли 
могат да циркулират 
тайно, но какво 
да правим там, 
където значимият 
факт чезне в 
наводнението от 
фалшификати, 
а гласът на 
истината е 
заглушен от 
невероятната 
врява…?“.
Както коментира 
Ерза Глинтер от 
„LA Review of 
Books“: „Фейсбук и 
океанът от сайтове 
с фалшиви новини 
не е съществувал, 
когато Лем е писал 
това, но тяхната 
поява не би го 
учудила“.

Трансхуманизъм...
Ако Лем е можел да предвиди света на постистината, 
какво да кажем за трансхуманизма? Очевидно Лем не е 
употребил тази дума, но е бил близо до идеята в своя 
разказ от 1955 г. „Съществувате ли, мистър Джоунс?“.
В разказа, който е адаптиран под формата на 
радиопредаване и по-късно екранизиран от Анджей Вайда 
(със заглавие „Миш-маш“ / Przekładaniec), Лем разсъждава 
върху чисто хипотетичния тогава проблем за правния 
статус на човек, чиито телесни части са създадени чрез 
изкуствени технологии (включително мозъка му) след 
много трансплантации на компютърни части в тялото 
му. Човекът е съден от компанията, финансирала 

неговите операции, която 
смята, че той е нейна 
собственост.
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Дорота Кожицка

I. Във
1.
През последните години все по-голям интерес 
буди литературата под знака на фантастиката, 
което е свързано както с характерното за нашите 
времена изместване на границите между високата 
и популярната литература, така и с огромния, 
датиращ от 90-те години на миналия век интерес 
към фантастичния роман, който привлича тълпи 
читатели със силата на атрактивния сюжет, който 
е посветен на магически теми (както в случая на 
фентъзито), или будещи страх (в случая на хоръра), 
или изпълнени с научни открития (в научната 
фантастика). Атрактивността на тази литература, 
измервана с големите тиражи на книгите, с влиянието 
на списанията и порталите, които са є посветени, 
както и с впечатляващата динамика на интегрираната 
общност на писателите и читателите, които се 
срещат по време на многочислени конгреси, произтича 
до голяма степен от атрактивността на популярните 
є разновидности, преди всичко фентъзито. И трябва 
да се признае на Яцек Дукай, който многократно 
подчертава, че съвременното фентъзи всъщност 
е сходно с криминалния роман, любовния роман и 
другите видове популярна литература1. На безспорен 

читателски интерес се радват и други популярни 
разновидности, като например хорърът, но 

и конвенционалните реализации на 
научнопопулярната фантастика 

– нещо, което Дукай по друг 
повод образно нарича 

„емпикова2 фантастика“3.
Акцентирам върху 
конвенционалността 
на тази популярна 
фантастична 
литература с 
убеждението, 
че – въпреки най-
различните заявявания 
от двете страни 

на литературната и 
литературнокритическата 

барикада, въпреки 
премахването/разхлабването на 

границите, с които се сблъскваме 
през последните няколко десетилетия – 

разграничаването на популярна литература 
от художествена литература все още запазва 

остойностяващия си характер4. Освен това изглежда, 
че разхлабването на границите между популярната и 
високата литература е придружено от въвеждането 
на значими йерархии и в двете пространства. В 
полето на фантастичната литература разделението 
на масовите текстове – повтарящи се канонични, 
жанрови образци, и на новаторски текстове – 
ползващи различни конвенции, мотиви и жанрове 
за реализацията на авторските виждания, днес 
изглежда изключително ясно. Интересуват ме точно 
тези романи под знака на фантастиката, които 
е трудно да бъдат сложени под общ знаменател и 
които от самото начало се отличават на фона на 
популярното, конвенционализирано множество на 
фантастичната литература. Така че бих искала да 
разгледам научната фантастика, на която се предрича 
„съдбата на мъртвата класика“ (въпреки че най-
малко творчеството на писателя, който го казва, не 
свидетелства за това)5, и преди всичко това, което се 
появява между фантастичните течения – тоест не 
в режима на копиране на конвенцията фентъзи, хорър 
или научна фантастика, а в резултат на свободното 
им ползване като известни жанрови матрици, 
които позволяват създаването на нови, оригинални 
1 Totalna imersja. Z JD rozmawia (drogą elektroniczną) Jerzy 
Borowczyk, „Czas Kultury” 2009, nr 6, s. 57.
2 Empik е верига книжарници, където посетителите могат 
свободно да четат книги и да слушат дискове, преди да ги 
закупят. С прилагателното empikowy авторът има предвид 
широко достъпен, популярен, леснодостъпен. – Б. пр.
3 Moc generowania sensów. Wywiad z Jackiem Dukajem http://esensja.
stopklatka.pl/ksiazka/wywiad/ tekst.html?id=10943 [прегледано: 
18.11.2013]. В текста на Марчин Звежховски, озаглавен 
„Съвременната полска фантастична проза“ (Współczesna polska 
proza fantastyczna), може да се открие кратка и интересна 
панорама на състоянието на фантастичната литература в 
последните години: https://culture.pl/pl/artykul/wspolczesna-polska-
proza-fantastyczna [прегледано: 18.11.2013].
4 В рамките на високата литература се говори за такава, 
която се възползва от популярните конвенции, а в рамките 
на популярната литература се посочва йерархия, съгласно 
която част от литературата се смята за по-добра, по-малко 
конвенционална, по-добре написана... И в двата случая може 
да се говори за първостепенност и второстепенност вътре 
в теченията, а на метафоричния рафт, свързващ и двете 
течения, се намира т.нар. „литература на средата“.
5 Totalna imersja..., s. 57.

Фантастични               писатели, или как писателите на фантастика превземат
полската литератураРазказът засяга проблеми, които чак сега стават 

релевантни спрямо човечеството, роботите и т.н., и 
представлява иновация в изследването на проблеми в 
областта на науката, които съвсем наскоро придобиват 
названия като трансхуманизъм или...

… биотехнологии
Лем винаги е виждал мрачните и потенциално опасни 
страни на технологиите. Още през 1960 г. той вярва, че 
е въпрос на време технологията да промени човешкото 
тяло.
В „Двайсет и първото пътешествие“ от „Звездни 
дневници“ протагонистът на Лем Ийон Тихи попада 
на планетата Дихтония, чиито жители са толкова 
напреднали, че могат да променят и преустройват 
телата си както си поискат. Както казва Ерза Глинтер: 
„Първоначално такава технология се използва за 
предвидими цели – „идеалите в областта на здравето, 
съгласието, духовността и красотата“, но тя скоро 
започва да се ползва с цел „проектиране на „кожна 
бижутерия“ за жени, „за бради, растящи отстрани и на 
тила, „гребени на петел“, „ченета с двойна захапка и др.“ 
за мъжете. След известно време дихтонианците напълно 
изоставят хуманоидното тяло, а това довежда до опити 
за реформа и стандартизация, последвани от репресия, 
бунтове и социален разпад. Безграничният избор, твърди 
разказът, може да се превърне в най-голямото бреме“.
Малко по-късно, към края на ХХ в., коментирайки 

възможностите и опасността от клонирането на 
човешкия организъм (което той вижда като началото 
на нова робска ера), Лем си спомня за своите разкази: 
„Моите шеговити разкази, писани преди 40 години 
[тоест вече преди 60 години, бел. авт.] за мозъчната 
кора, която се използва като декоративен орнамент 
за тапети, едва сега започват да се превръщат в една 
ужасяваща действителност“.
Ужасяващо или не, нашето бъдеще със сигурност 
предизвиква страхопочитание – в частност благодарение 
на гения на Лем в областта на предсказанията.

Превод от английски: ВАСИЛ ГЕШЕВ

Преводът е направен по: Mikołaj Gliński. 13 Things Lem 
Predicted About The Future We Live In. – Culture.pl, 2017.

Станислав Лем, „Осмьоли. Фантастични същества от 
Четиринадесетото пътешествие на Ийон Тихи в „Звездни 
дневници“. 
© by Tomasz Lem, 2016
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текстове6. Авторите на такива книги свободно 
нарушават границите както между традиционните 
фантастични жанрове, така и между реализма и широко 
разбираната фантастичност.
Точно в тези пространства – и това е теза, която бих 
искала да представя – се намира енергия, която днес дава 
важен импулс на полската съвременна проза.

2.
Критиците по различни начини разглеждат ролята 
и значението на фантастичната литература през 
последните години. Едни убеждават за значението на 
политическото измерение на родната фантастика, а за 
такова възприемане на ролята є благоприятства както 
интересът на писателите фантасти към историята (от 
която – както е известно – през 90-те се отдръпват 
писателите на главните течения), така и създаването 
на „силен“ герой. За това пише, между другото, 
Мачей Урбановски в публикувания в шчечинските 
„Погранича“ очерк „Политическа фантастика. 
Разпознаване“ (Fantastyka polityczna. Rozpoznanie)7, с което 
същевременно потвърждава многократно повтаряната 
от самите писатели фантасти (например от Марек 
Орамус или Мачей Паровски) теза, че фантастичната 
литература след 1989 г. изпълнява политическа функция – 
за което безспорно доказателство е публикуваната през 
1997 г. „Ксаврас Вижрин“ (Xawras Wyżryn) на Яцек Дукай, 
а няколко години по-късно – „Вронец“ (Wroniec).
От друга страна, критиците обръщат внимание, 
че „фантастичните“ романи добре се вписват в 
тези тенденции, които предпочита постмодерната 
литература, и посочват преди всичко конструирането на 
различни модели на света и на множество възможности 
за обясняването им, тоест на нейния метафикционален 
характер. Също неслучайно фантастичният роман за 
един теоретик на постмодерния роман е образец на 
роман с онтологична доминанта8. В подобен дух (но 
вземайки предвид различни нейни аспекти) за статута на 
фантастичната литература пише Йежи Яжембски: „Все 
пак какво е съвременната фантастика, ако не своеобразна 
разновидност на метафикцията, която често се 
управлява от специфични правила, които възникват 
точно в полето на литературата, и не задължително от 
съответни правила, които откриваме в света, който е 
арена на практическото действие, или каквито правила 
формулират науките, които се занимават с реалността, 
като например социологията, икономиката или 
антропологията. Така че може би трябва да се погледне 
на фантастиката като на възможност за алтернативна 
реалност, родена от сблъсъка на това какво знаем за 
света извън литературата със специфичната логика, 
сътворена от конвенциите на литературната фикция“9.
Трудно е да се отрече верността на такова възприемане 
на фантастичната литература, но със същественото 
уточнение, че писателите на фантастика са верни на 
убеждението, че основа на добрия роман е завладяващият 
сюжет, както и това, че литературата трябва да 
бъде „за нещо“ и във връзка с това дори най-изисканите 
формални или тематични творби се основават – както 
пише Михал Паровски, когато дава за пример книги на 
Марек Орамус, Яцек Дукай, Шчепан Твардох или Лукаш 
Орбитовски – върху „простодушния рефлекс, който кара 
автора да се включи в борбата за света, да е отговорен 
за него, да застане на нечия страна“10.
Ако се съгласим, че писателите на фантастика са 
убедени в това, трябва да се има предвид, че то 
води след себе си съществени последици: създавайки 
постмодерни, „изкусни“ сюжети, фантастите са 
едновременно постмодерни и по отличителен начин 
анахронични, понеже представят „интегрален“ свят, 
в който всъщност се говори за ключови ценности11. 
6 Такива текстове са определяни най-често с термина 
newweird, който означава, най-общо казано, такова течение 
във фантастиката, в което авторите изграждат светове 
въз основа на произволни хипотези – които не са определени 
нито от традицията на жанра, нито от реализма – и имат 
пълната произволност в създаването на световете си (въпреки 
статичните образци и принципи на фентъзито, хоръра или 
научната фантастика).
7 Което е съществено, Урбановски обръща внимание на два 
аспекта на „политичността“ на фантастичната литература: 
„Полската фантастика след 1989 г. е политическа, понеже 
провежда в рамките на научнофантастичната конвенция 
(критична) диагностика на състоянието на институцията 
на полската държава и полското общество, но и политическа, 
понеже отричането на III Полска република е извършвано 
от позиции, които критиците описват като „десни“ или 
„консервативни [...]“ (M. Urbanowski, Fantastyka polityczna. 
Rozpoznanie, „Pogranicza” 2009, nr 5, s. 13).
8 Вж. B. Mc Hale, Od powieści modernistycznej do 
postmodernistycznej: zmiana dominanty [w:] idem, Powieść 
postmodernistyczna, przeł. M. Płaza, Kraków 2012.
9 J. Jarzębski, Realizm podszyty fantastyką, „Teksty Drugie” 2008, nr 
6, s. 45.
10 M. Parowski, Fantastyka i reszta świata [w:] idem, Małpy Pana 
Boga, Warszawa 2011, s. 16.
11 През 1998 г. на страниците на „Час Култури“ Мачей Паровски 
чрез сравнение на фантастичната литература на 90-те години 
със съвременната мейнстрийм и с популярната литература 

Често го подчертават и самите писатели, като 
противопоставят визията си за литература на 
мейнстрийм прозата. Яцек Дукай, когато говори в 
интервю, дадено през 2006 г., за „занемаряването“ 
на мейнстрийм литературата, обяснява: „Това 
занемаряване се вижда в сюжета, в стила, във фигурата 
на героя. Дори в самия начин, по който авторите се 
отнасят към това, което пишат – с пренебрежение, с 
нежелание, с отвращение, като веднага се дистанцират, 
да не би, пази Боже, някой да започне да ги съди, че 
наистина пишат за това, за което си мислят, и че 
вземат самите себе си на сериозно“12.
Може би тъкмо тези качества, предпочитани от 
писателите на фантастика – силният глас на автора, 
атрактивен (което не значи лесен) сюжет и ясно 
послание, като се спазват принципите на фантастиката 
за създаване на представения свят – са причина за това 
фантастичната литература да започне да привлича 
вниманието както на читателите, така и на критиците 
извън пространството на гетото на фантастиката13. 
Обаче имам предвид не само увеличаващата се през 
последните години популярност (и видимост) на 
фантастичната литература, а преди всичко „прехода“ 
на писателите от пространството на „фантастиката“ 
в пространството на мейнстрийм литературата, 
както и ролята, която днес изпълняват тези писатели в 
пространството на литературния живот.

II. Помежду
Без съмнение първият писател след 1989 г., който 
„прескочи стената на „гетото“ на създателите на 
фантастика“14, е Яцек Дукай, който публикува през 2002 г. 
четвъртата си книга под заглавие „Екстенса“ (Extensa) в 
мeйнстрийм издателството „Видавництво Литерацке“. 
От този момент книгите на Дукай са широко обсъждани; 
при това изглежда симптоматично твърдението, което 
се появява на последната страница на посветения на Дукай 
брой на „Нове Кшьонжки“ от 2005 г., където се говори 
за този автор не само като за „главен представител 
на научната фантастика“, но и като за „един от най-
интересните съвременни полски писатели“15.
Също така безспорен е фактът, че Дукай има значим 
предшественик в лицето на Станислав Лем, който 
няколко десетилетия по-рано е определян като един 
от най-изтъкнатите полски писатели. Самият Дукай 
признава писателския ранг на Лем (да си припомним 
например много интересното въведение в антологията 
„Гласът на Лем“ / Głos Lema)16, не отрича влиянието на 
Лем, подчертава обаче, че самият той разбира по-широко 
фантастиката. В едно от интервютата си разказва, 
че за него не е имало разлика между фантастиката на 
Лем и „страхотните неща като книгите на Борхес, 
Кортасар“, че всичко това е възприемал като „истории 
за светове, които не съществуват. Понеже всичко това 
е фантастика“17.
Такова широко разбиране на фантастиката се вижда 
и в творчеството на Дукай, простиращо се между 
„твърдата“ научна фантастика, като например 
романите „Перфектно несъвършенство“ (Perfekcyjna 
niedoskonałość) или „Други песни“ (Inne pieśni), и 
алтернативните истории: „Ксаврас Вижрин“, 
„Вронец“ или – в случая този, който най-силно ме 
интригува – романът от хиляда страници „Лед“. 
Обаче това разбиране се вижда и в творчеството 
на други писатели на фантастика през последните 
години. Съществената разлика спрямо ситуацията 

пише следното: „На такъв фон героите на полската фантастика 
впечатляват с жизненост, смелост, предприемчивост и 
душевен баланс. Дават на читателите урок как да се справят 
със сериозни проблеми, отнасят се сериозно към въпросите за 
светския дълг [...] Изследват видимия свят, посочват неговите 
дилеми и се опитват да ги разрешат [...], за да могат на 
моменти да достигат до философски и метафизични въпроси. 
[...] Не избягват фундаменталните разграничения в сферата на 
ценностите [...], въпреки че авторите им използват понякога 
естетиката на попкултурата, постмодернизма“, Idem, 
Fantastyka i reszta świata, „Czas Kultury” 1998, nr 1, przedruk w: 
idem, Małpy Pana Boga..., s. 17.
12 Wszczepki i żywokryst. Jacek Dukaj tłumaczy redaktorowi „Lampy”, 
że fantastyka posiłkująca się nauką wcale nie musi być fantastyką 
naukową, „Lampa” 2006, nr 4, s. 36.
13 Любопитно е, че на фантастичното като важно качество 
на съвременната литература (описвайки нещата от съвсем 
различна перспектива) обръща внимание Йежи Яжембски, 
който посочва по какви пътища тя навлиза в (мейнстрийм) 
литературата. Вж. idem, op. cit.
14 Формулировка на Кшищоф Униловски от текста Lord Dukaj 
albo fantasta wobec mainstreamu, „FA-art” 2007, nr 4, przedruk w: 
idem, Kup Pan książkę, Katowice 2008.
15 „Широкият философски и научен контекст, съчетан с 
изключителни писателски умения, позволява да се говори за 
Яцек Дукай не само като за главен представител на научната 
фантастика в най-силния смисъл на тази дума, но и един от 
най-интересните полски писатели“ (Ł. Wróbel, Jacek Dukaj, 
„Nowe Książki” 2005, nr 2, s. IV).
16 J. Dukaj, Głos Lema, red. M. Cetnarowski, Warszawa 2011.
17 Wszczepki i żywokryst..., idem, op. cit., s. 36.

отпреди няколко десетилетия се изразява и в това, 
че писателите на фантастика присъстват (или по-
точно: започват да присъстват) в пространството 
на мейнстрийм литературата не само благодарение на 
един изтъкнат творец. Днес заедно с автора на „Лед“ 
гетото напускат (са напуснали?) и такива писатели като 
Шчепан Твардох с издадения миналата година (отново от 
„Видавництво Литерацке“) „Морфин“ (Morfina), който 
почти веднага бе определен като „книга на годината“, 
също така и Вит Шостак като автор – на по-малко 
медийната, но безкрайно интересна – т.нар. „краковска 
трилогия“, която се състои от романите „Хохоли“ 
(Chochoły), „Думановски“ (Dumanowski) и „Фуга“ (Fuga)18. 
Друг писател, който „прескача стени“, днес е Лукаш 
Орбитовски, определян по-рано като автор на романи 
на ужасите – благодарение на публикуваната през 2012 г. 
алтернативна история на Варшавското въстание, със 
заглавие „Привидения“ (Widma)19.
За това, че определението „излизане от гетото на 
фантастиката“ не е празнословно, може да свидетелства 
най-малкото това, че „Морфин“ е четиринадесетата 
книга на малко известния дотогава извън средите 
на фантастиката писател. Също така авторът на 
„Хохоли“ има в творчеството си няколко нелоши книги, 
макар и почти безизвестни за по-широката публика 
(да споменем само „Оберки на края на света“ / Oberki 
na końcu świata). Освен това подобно определение не е 
твърде оптимистично и еднозначно облагородяващо в 
мейнстрийм света на писателите. Дори Яцек Дукай, 
писател, който изглежда изключително почитан 
и оценяван, има скептично мнение по темата за 
отношението към писателите на фантастика на 
големия пазар. В публикувания през 2011 г. великолепен, 
до голяма степен автотематичен разказ под заглавието 
„Science Fiction“, който може да се приеме за своеобразен 
манифест на научнофантастичното писане, се стига до 
заключението: „По салоните разликата между „писател“ 
и „писател на научна фантастика“ е като разликата 
между „актьор“ и „порноактьор“20.
Тъй като стана дума за литературните салони, 
трябва да споменем също така, че преминаването 
към мейнстрийм литературата се случва по различни 
начини: Яцек Дукай, както и Станислав Лем, остава 
„твърд писател на фантастика“ – както в своите 
романи, така и в критическите текстове, а на т.нар. 
„литературни салони“ се изказва като писател на 
фантастика и повлиява ние, читателите „отвън“, да 
навлезем във фантастичните му светове. Освен това 
в кръговете на писателите фантасти е възприеман 
като „нашия човек от другата страна на барикадата“. 
На свой ред Шчепан Твардох и Вит Шостак излизат от 
нишата на фантастиката с литература, която е по-
близка до очакванията на други читатели, и с пълното 
осъзнаване, че извършват акт на „прекрачване“. Шчепан 
Твардох открито разказва, че последният му роман, 
„Вечният Грюнвалд“ (Wieczny Grunwald), му е позволил 
да открие собствен език и да се отскубне от „гетото 
на фантастиката“, в което бил закотвен, а „Морфин“ 
е възприеман от критиката като забележителен скок в 
мейнстрийм литературата21.
Тези писатели обаче са ясно свързани чрез осъзнаването на 
своеобразната принадлежност и солидарност със средата 
– усещане за белязаност от фантастиката, за обща 
изходна точка, както и за отличителната за нишовите 
среди ангажираност, плам и вяра в литературата 
(в романа!). Свързани са и чрез приятелство (което, 
между другото, е причина в последните романи Шостак 
и Твардох да въведат в романите си тема от романа 
на приятеля си). Ако останем още при темата за 
анекдотите, трябва да споменем и това, че всеки от 
тези писатели има собствено изтънчено хоби, което се 

18 Последните книги на Шостак и Твардох са номинирани за 
наградата „Нике“, а „Морфин“ на Твардох е може би най-
отличаваната книга за 2012 г.
19 Издаден също така (както и романите на Дукай и Твардох) в 
престижното „Видавництво Литерацке“.
20 J. Dukaj, Science fiction (minipowieść) [w:] Science fiction, 
Warszawa 2011.
21 В един от текстовете, публикувани в „Знак“, в рамките 
на дебата, посветен на съвременния роман, се появява дори 
концепция за „поколение автори, които произхождат от 
фантастиката, там са направили първите си литературни 
крачки, но днес все по-малко признават тази „младежка 
грешка“, за да не са […] категоризирани като „несериозни 
автори“. Авторът на този текст Михал Цетнаровски 
поставя Яцек Дукай редом с Шостак и Твардох, както и Лукаш 
Орбитовски и Михал Проташук. 
Вж. M. Cetnarowski, Eskapizm od kryzysu?, 
„Znak” 2012, nr 689.
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проявява чрез впечатляващи знания22.
Тези привидно несериозни аспекти имат своите 
съществени артистични последици, понеже тези 
писатели имат смелостта да пишат със страст, 
да пишат не с мисълта за актуалните моди и т.нар. 
„обикновен читател“ (или образцовия читател на 
фантастика), който би трябвало да купи книгата 
им, обаче са с ясно (понякога налагащо се) намерение 
да убедят читателя в собствената си гледна точка. 
Въпреки че и тримата (и това трябва да се възприеме 
като наследство на фантастиката) залагат на 
атрактивността на сюжета и осъзнават, че читателят 
очаква от тях завладяваща история, от една страна – 
важна, повдигаща съществени проблеми, а от другата 
– по възможност оригинална, изненадваща. Както казва 
Дукай: „омайваща ума“23.
Тъкмо такива – макар и по различен начин – „омайващи 
ума“ са романите им като „Лед“, „Морфин“ или „Фуга“.
„Лед“ на Яцек Дукай е алтернативна история, разгърната 
в обширна, епична перспектива, изградена върху идеята 
за замразяване на историята след взривяването 
на Тунгуския метеорит през 1908 г. В резултат на 
взривяването сибирската част на Русия е покрита от 
целогодишен лед. Оттам към вътрешността на Европа 
проникват причудливи ледени образувания – люти, а 
Русия, благодарение на ценните тунгуски минерали, е 
богата и политически влиятелна. Героите на романа, 
чието действие започва през 1924 г. във Варшава, живеят 
в света отпреди Първата световна война, тоест в 
царската империя. Въпреки това „Лед“ е и философски 
и историософски роман – изграден до голяма степен 
въз основа на концепциите на Бердяев и сблъсъка на 
троичната и Аристотеловата логика, която поставя 
въпроси дали логиката е нещо обективно, вписано в 
структурата на реалността, както физичните права, 
или както езика, с който описваме света. Чрез сблъсъка 
на двата свята – Лятото, в което властва троичната 
логика „може би“, а самият свят е неопределен и подлежи 
на ентропия, и Зимата, където т.нар. Люти замразяват 
сегашния момент и където властва амбивалентната 
логика на Аристотел, а Историята е обхваната от 
твърди принципи – Дукай показва историята като 
системата от закони, които управляват реалността 
(като конструкция).
На сюжетно равнище „Лед“ е роман за принудителното 
пътуване на героя Бенедикт Герославски, поляк, син 
на изгнаник, поддръжник на Пилсудски, студент по 
математика и физика, в дебрите на Сибир в търсене на 
баща си. Романът става своеобразна „Сибириада“ и може 
да бъде разглеждан както полемичен спрямо романтичния 
мотив на Сибир (понеже полските изгнаници понякога са 
капиталисти, които разтърсват местната икономика), 
така и в перспективата на пътешествие-самопознание, 
по време на което произхождащият от страната на 
Лятото, неопределен, повтарящ постоянно „аз не 
съществувам“, герой става силна личност, способна 
да управлява не само собствената си съдба, но и... 
историята24. Но това е и чудесно създаден пастиш от 
различни романи (от Агата Кристи, през великия руски 
роман, до Витолд Гомбрович).
В историята, макар и по различен начин, е потопен 
и „Морфин“ на Шчепан Твардох. Тази белетристично 
разгърната творба може да бъде четена едновременно 
като исторически, авантюристичен и шпионски роман, 
като психологическо изследване или любовен роман, 
както и като фентъзи, трилър или дори криминален 
роман. Ключов за това сюжетно разнообразие се 
22 По впечатляващ начин това се отнася към страстта 
на Яцек Дукай към философията на науката, което намира 
отражение в изключително прецизните, впечатляващи светове, 
представени в книгите му. Страстта на Вит Шостак, 
авторът на „Оберки на края на света“, са оберките от района 
на Краков – в резултат на което не само твори музика, но и 
позиционира подобни на себе си любители в Краков на романите 
си. Неслучайно последният му роман е композиран по образец 
на фуга. Шчепан Твардох, от своя страна, е любител и познавач 
на оръжия, което се изразява чрез съвместната му работа със 
списанието „Брон и амуниция“, но също така намира отражение 
в неговите романи и в подробните описания на оръжия, военни 
формации и т.н.
23 Totalna imersja..., s. 60. Дукай промотира категорията на 
„имерсията“ – отличаваща фантастичното литературно 
преживяване по качество различно от проследяване на 
сюжета на текста или идентифициране с героите. Тя означава 
промяна на скалата на истинността на преживяване на света: 
„отлепването“ от света, в който се чете, и „изживяване“ 
в света, за който се чете. В крайни случаи въображаемият 
свят може да закрива изцяло реалния свят (хората се учат на 
несъществуващи езици, възпроизвеждат роли от романи и т.н.). 
Независимо от това какво ниво на имерсивност ще припишем 
на романите на Дукай, трудностите, с които се сблъсква 
читателят, вече са предмет на интереса на критиката. Вж. T. 
Mizerkiewicz, Wirtualny odbiorca witrualny (albo o tym, jak Jacek 
                                                    Dukaj wymyślił czytelników 
                                                    wspłóczesnej literatury polskiej), 
                                                    „Czas Kultury” 2009, nr 6.
                                                                                          24 Вж. M. Mrowiec, Juliusz Słowacki
                                                    i Jacek Dukaj – lodowaty dialog
                                                    między tekstami, „Postscriptum 
                                                    Polonistyczne” 2009, nr 2.

оказва похватът на показване на добре познатата 
ни от документи, филми и литература Варшава 
малко преди войната, както и от първите седмици 
на войната, от перспективата на изумителния герой 
– трийсетгодишния Константи Вилеман, син на 
немски аристократ и полонизирана силезийка. Твардох 
сблъсква прецизната историческа реконструкция на 
пространството с реалността, която е виждана 
и изживявана от морфинист и псевдоартист, а 
този похват позволява да се поставят въпроси, 
свързани с националната идентичност, патриотизма, 
предателството, полското, както и посочване на 
проблемите с изграждането на индивидуалната 
идентичност. Те са допълнително подсилени и 
усложнени чрез включване на разказ в първо лице на 
тайнствена всезнаеща разказвачка, а конструкцията на 
този женски наратив ни препраща, от една страна, към 
пространствата на фантастичните сюжетни линии 
на „Морфин“, а от друга страна, ни дава възможност за 
джендър интерпретации на повествованието.
Изграден от много литературни препратки, сред които 
може би най-силно се чува ехото на Виткаци, Вонегът 
и Гомбрович, сюжетът на „Морфин“ е динамичен, 
гротесков, на моменти направо психеделичен. А 
всичко това е тясно преплетено със страстта и 
сексуалността. Героят на „Морфин“ лавира между 
произлизащата от народнодемократичен дом 
съпруга Хела, страстната любовница, еврейката 
Сала и демоничната майка; между наркотичната 
интоксикация и патриотичния дълг, между полското и 
немското. Влизайки в поредните роли: поляк и германец, 
женкар и съпруг, и баща, цивилен и военен, наркоман и 
конспиратор, обсесивно си задава въпроса: „кой съм?“. 
Ненормални случки, присвояване самоличността на 
баща – германец и военноконспиративно пътешествие 
до Будапеща водят до трансформация на героя 
и откриване на отговори на въпроса за личната 
идентичност, макар и в перспективата на целия роман 
този отговор да не е ясен.
Историята и идентичността са също така проблеми в 
краковската трилогия на Вит Шостак. Увенчаващата 
тази трилогия „Фуга“ може да се чете като роман-
експеримент, в който полифоничната структура на 
фугата поставя рамките и смисъла на творбата.
Разказвачът в романа е – както в изходната точка при 
Дукай и Твардох – лице с неопределен статус. В този 
случай обаче се появява в поредните фуги като друг човек, 
като герой на различни романи: първо като последния 
полски крал, после като национален герой, след това като 
безгрижно дете, забързан бизнесмен или бездомен старец. 
Първото и след това многократно повтаряно изречение 
от романа на Шостак: „Казвам се Бартломей Хохол и съм 
последният полски крал“, ни препраща към свят, в който 
в литературното пространство на краковска жилищна 
сграда на равни начала съжителстват баба и дядо, 
приятели от детството, Зоша, Мицкевич и Словацки, 
Думановски и други исторически герои. В първия разказ 
разказвачът се връща в жилището на бабата и дядото, 
където иска да се скрие, след като е решил да абдикира. 
Обаче бързо се оказва, че властването на предполагаемия 
монарх се е изразявало в това, че е оставял зад саркофага 
на Пилсудски насоки за управляващите, а в джобовете 
на чуждестранните туристи, които посещавали Вавел, 
пускал писма до държавните глави. Такова начало не 
буди доверие към разказвача, то дава да се разбере, че 
поредните фуги-разкази се разиграват във въображението 
му. Куцащият герой изпробва в тях различни биографии, 
но някои от мотивите и фигурите се повтарят в 
няколко (или дори във всичките) разкази. Виждаме, между 
другото, по колко начина може да се нарани крак, да се 
направи ремонт, да се изневери на любимата. Това, което 
изглежда измислено и фантастично в една история, в друга 
намира рационално обяснение, нищо тук не се отменя, 
съгласно принципите на фугата всички гласове остават 
равностойни.
Любопитно е, че изградени на принципа на припомняне, 
историите са представени посредством език, който все 
едно е взет от „архива“ на културните ресурси (такива 
като: романтично писмо, Bildungsroman, традиционна 
автобиография). А всеки от Бартломейовците се 
разпознава в ролята си благодарение на характерния 
за нея език, така че в еднаква степен избира разказите 
и е воден от тях. Затова разказите изглеждат, че 
са всичко, което имаме, а постоянно повтарящата 
се фраза: „аз съм Бартломей Хохол...“, безспирно 
извикваща (предизвикваща?) въпроса „кой съм?“, посочва 
незнанието и несигурността като неотменни аспекти на 
индивидуалността.
Обръщам внимание на идентичността и историята 
като съществени теми в романите на Дукай, Твардох 
и Шостак, както и на специфичните творения герой-
антигерой (макар че избирам за нуждите си само някои 
елементи от тези крайно различни наративни проекции) 
преди всичко за да покажа как темите и категориите, 
смятани за отличителни за фантастиката на 90-те, 
биват проблематизирани при тези писатели, биват 
подложени на наративна обработка и дълбоко осмисляне. 
Историята, която в популярната литература (също 
така и във фантастичната) бива често незначително 
обстоятелство, тук е както извор на сюжети, така и 

импулс за подхващане на историософски сюжетни линии25. 
А убеждението за съществената роля на „силния“ герой 
повлиява върху акцента на обсъдените от мен автори и 
върху проблема за субекта и идентичността.

III. Извън
Романите, които накратко споменах, безспорно 
свидетелстват за амбициите и възможностите на 
своите автори. Иска ни се да кажем, че Яцек Дукай, Вит 
Шостак и Шчепан Твардох не са само писатели фантасти 
(тоест произлизащи от течението на фантастиката), 
но също така и фантастични писатели! Писатели, които 
си струва да бъдат прочетени. Трябва да се отбележи, че 
се отличават и с изключителна осъзнатост и чувство за 
отговорност за състоянието на литературата, които 
повлияват върху ангажираността в различни дискусии и 
дейности в пространството на литературния живот.
Това е видимо преди всичко във фантастичните среди, за 
което пример са най-малко множеството изказвания на 
Дукай, който на „бума на родната фантастика, какъвто 
не познава историята на полската литература“, и на 
огромния интерес на издателствата към фантастичната 
литература, която гарантира продажби от ранга 
на десетина хиляди екземпляра, реагира със смазващ 
анализ на състоянието на фантастичната литература 
и центровете на „фантастичния живот“ в Полша. За 
колегите, пишещи фантастика, онагледява залеза на 
епохата на амбициозните фантастични литературни 
списания и програмните дискусии26.
Но както той, така и други писатели от средите на 
фантастиката все по-често се изказват по темата 
за мейнстрийм литературата. Добър пример за такъв 
интерес към състоянието на полската литература 
е миналогодишната дискусия на страниците на 
„Знак“, инициирана от текста на Вит Шостак със 
забележителното заглавие „Полша редом с романа“ 
(Polska obok powieści)27. В предизвиканата и организирана 
от Шостак дискусия за полския роман, или по-скоро за 
това, че днес в Полша не четат (и по-скоро не пишат) 
фикционално, начело на дискусията, заедно с известни 
критици, застават тъкмо писателите от средите на 
фантастиката. Критиците (Йежи Яжембски, Пшемислав 
Чаплински, Дариуш Новацки) търсят причините за 
липса на интерес към романа в различни комуникативно-
пазарно-медийни условия, писателите на фантастика 
(Вит Шостак, Яцек Дукай, Лукаш Орбитовски, 
Шчепан Твардох) убеждават, че фикцията открива по-
дълбока истина за човека, отколкото романа, който се 
обосновава на фактите, и се застъпват за фикцията, 
за двустранното (на писателя и читателя) усилие (и 
очарование на) големите епически сюжети.
Този несъмнено традиционен (да не кажем анахроничен, 
покрай цялата развихрила се фикция и целия изтънчен език 
и проблематичността, които насърчават тези писатели) 
начин на мислене за литературата влияе върху формата на 
романите им. А те може да бъдат четени, както предлага 
разказвачът в „Лед“: „Един добър разказ действа като 
добрия тютюн или доброто уиски, не трябва да се бърза, 
не трябва да се подръчква разказващия да забързва, не за 
това става въпрос тук, – да се добереш възможно най-
скоро до развръзката, да сграбчиш фабулата за гривата, 
да узнаеш перипетиите, смисъла и тайните, съвсем не. 
Човек слуша, заспива, буди се, връща се към разказа, отново 
заспива, разказът доплува и отплува, потапяме се ту в 
една недействителност – ту в друга; тук действа магия, 
изтръгваме се от времето и мястото [...]“28.

Превод от полски: АУГУСТО ЕЧЕВЕрИ

Преводът е направен по: Dorota Kozicka. Fantastyczni 
pisarze, czyli o tym, jak pisarze fantastyczni podbijają polską 
literaturę. – Wielogłos. Pismo Wydziału Polonistyki UJ, 4 (18), 
2013, s. 105–115.

25 На това обръща внимание Кшищоф Глух, който пише: „Във 
фантастиката се запазва известна свобода в използването на 
исторически сюжетни линии. В мейнстрийма, когато се започне 
да се пише за история, човек получава етикет на „костюмен“ 
писател. Докато авторите на фантастиката могат да върнат 
произволен фрагмент от прозата с два века назад и никой 
дори не забелязва, че настъпва изменение на конвенцията. 
[...] Читателят свободно следва въображението на автора. 
А писането на история остава средство, а не цел“ (K. Głuch, 
Romantyzm, mielonka i walka o oddech. Polska fantastyka po 20 
latach wolności, „Czas Kultury” 2009, nr 6, s. 15).
26 J. Dukaj, Krajobraz po zwycięstwie, czyli polska fantastyka AD 
2006, „Nowa Fantastyka”, nr 1. Виж и W. Szostak, Jak się widzimy, 
tak nas piszą, „Nowa Fantastyka” nr 4, s. 6-7.
27 Шостак изхожда от презумпцията, че съвременните романи 
в Полша всъщност възникват, но „се извиняват, че са романи“, 
че полската литература – въпреки постиженията на западната 
литература – не желае да признае романа като фундаментален 
начин за говорене за света. А това убеждение е ясно за 
автора на „Фуга“, който припомня „европейската традиция 
на истинността на романа“, която чрез фикцията открива 
по-дълбоката истина за човека, отколкото романа, който се 
обосновава на фактите. Вж. idem, Polska obok powieści, „Znak” 
2012, nr 686.
28 Цит. по: Яцек Дукай. „Лед“. Прев. от полски Вера Деянова и 
Васил Велчев. София: Изд. Ерго, 2017, с. 379.

Фантастични писатели, или как писателите...
от стр. 33
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Станислав Лем (1921-2006) надминава литературната 
популярност на Хенрик Сенкевич, но за разлика от 
автора на „Пан Володиовски“, „Потоп“, „Кръстоносци“, 
„Стас и Нели“, има по-малък късмет в киното. Самият 
той определено не цени световната кинофантастика, 
дори най-добрите є филмови постижения, виждайки в 
тях игри с клишета и експлозии от ефекти.
Лем приема за неуспешни всички екранизации на своята 
проза с изключение на „Миш-маш“ (Przekładaniec, 
1968) на Анджей Вайда. Говори с изненадващо 
пренебрежение за отличната адаптация на „Болницата 
на преображението“ (Szpital Przemienienia, 1978) 
на Едуард Жебровски и за ценения от феновете на 
фантастиката оригинален „Соларис“ (1972) на Андрей 
Тарковски, защото режисьорът поради увлечението си 
по мистериите на космоса прави от творбата лирична 
притча за копнежа по Земята. Лем и критиката говорят 
зле за социалистическореалистичния „Мълчащата 
звезда“ (Milcząca gwiazda, 1959) на Курт Метцик по 

„Астронавти“, въпреки че феновете таят сантимент 
към тази адаптация. Лем иска велико, мъдро кино, почти 
буквално придържащо се към прозата му, но всичко това 
се оказва невъзможно.
Лем писателят, интелектуалецът, визионерът, 
философът... се интересува от идеи, космически светове, 
напредък в технологиите, капани на цивилизацията, 
конфронтации на космическата интелигенция, 
ослепителни езикови игри на много нива – филмовото 
изкуство изглежда обаче няма език за обговарянето на 
тези въпроси, нито е арена за тях. От друга страна, 
магията на Лем действа блестящо – режисьорите 
мечтаят да заснемат творбите му, но този факт не 
означава много за него.
Елитарното кино, киното като цяло, всъщност не 
функционира в есеистиката на Лем като система 
от културни препратки. То заема малко място във 
фундаменталната за любителите на фантастиката 
„Фантастика и футурология“. В нея се открива кратък 
коментар за конската опашка на Бриджит Бардо и за 
Мерилин Монро и Елизабет Тейлър като за красиви 
героини от чужди истории. Само Кубрик, възприет като 
режисьор от висока класа, е посочен в двата обемисти 
тома като създател на „Портокал с часовников 
механизъм“ и „Д-р Стрейнджлав“. Орсън Уелс се появява 
там само като създател на радиопиеса (по Хърбърт 
Уелс), а Роб-Грийе като представител на nouveau roman.
(Писателят оставя впечатление в своята „Фантастика 
и футурология“, че виждането му за кино е спряло на 
някакъв момчешки етап, свързан само с очарованието 
от красивите актриси. Оправдание за това може да 
бъде датата на издаване на книгата – 1969 г. Най-
големите естетически и интелектуални достижения 
на кинофантастиката предстоят. Факт е обаче, че 
във „Високият замък“, носещ спомени от младостта, 
Лем посвещава безкрайно повече място на страстта 
си към сладкото, към нещата тип „направи си сам“, 
латерните, увеселителните паркове, колите, гербовете 
и фабрикуването на официални лични карти, отколкото 
на киното. Всъщност там има само една сцена, когато 
доволният малък Стас Лем ръга баща си с лакът по 
време на прожекцията на „Франкенщайн“ и „Кинг Конг“. 
Между другото, точен избор на репертоар, успешно 
формиращ бъдещия майстор на научната фантастика.
Зад проявилата се по-късно липса на интерес към киното 

може би се крие максимализмът на Лем и чувството 
му, че е подведен. В „Облакът на Магелан“ той говори 
за функционирането на видеопластиката на борда на 
космическия кораб (кръстоска между филм, роман, 
визуални изкуства и цветна телевизия): „С помощта 
на генетофора, който за човека на изкуството е това, 
което е пианото за композитора, той може да твори 
всичко каквото помисли. Може да гради драми и комедии, 
действителни истории на хора или приказки, чието 
действие се развива във фиктивни светове, може да 
конструира полурастителни и полуживотински същества 
– и всичко това чрез съчетаването на разните светлинни 
полета, които се образуват при натискане клавишите на 
генетофора“1.
Кино, излязло направо от въображението? Което се 
монтира самО? Киното като директна реализация 
на мислите? Това е много хубава и доста невероятна 
писателска утопия. Дори компютризираното 
кино не е това, не става това, което Лем наивно и 
максималистично проектира през 1957 г. Екранът не 
показва това, което „се върти в главата“, защото 
показва изображения, а не мисли. И все пак в тази 
фантастична визия Лем засяга вълнуващата си идея за 
фантоматиката (днес виртуалната реалност). И по 
някакъв начин предвещава в интересна форма „Мозъчна 
буря“ на Дъглас Тръмбъл и „До края на света“ на Вим 
Вендерс.
Повтарящите се конфликти на Лем с режисьорите, 
с Тарковски, с Жебровски (мнозина смятат версията 
на „Болницата на преображението“, критикувана от 
Лем, за отлична), се свеждат до едно: Лем вярва, че 
писателят е собственикът на посланията и основната 
поанта и това, което е написано, трябва да бъде заснето. 
Междувременно киното, както го вижда Тарковски, е 
процес на вторично сътворяване, то е трансформация на 
изкуството чрез изкуство. Не е просто визуално копие на 
прозата.
В интервю за „Кино“ през октомври 2000 г. Лем признава, 
че по време на работата си по сценария за „Соларис“ 
причислява Тарковски към „глупаците“. Интересно 
събитие, позволяващо различни интерпретации. В 
него писател крещи на режисьор – страхотно. Поляк 
оскърбява руснак – още по-добре. Но – внимание – полски 
рационалист ругае руски творец  мистик … Харесвате 
ли третата версия на тази сцена толкова, колкото 
и първите две? Зад филмовата версия на „Соларис“ 
се крие игра на чувства, поетично (дори религиозно) 
визионерство, протест срещу завладяващата мощ на 
технологиите, носталгия по Земята, по природата. При 
Лем по-скоро съществува стремежът към познание и 
изследване на границите на прогреса … Може би е добре, 
че имаме две версии, два идеологически варианта на тази 
история.
Карол Ижиковски в „Десетата муза“ говори за киното 
като за „видимостта на взаимодействието между 
човека и материята“. Провокативният комик, като 
Чаплин, тъжният комедиант, като Кийтън, се борят 
тук с неприятностите, които съдбата им поднася. Тези 
неприятности са показани на екрана като непокорни 
предмети, като различни катаклизми или като хора, 
противници на главния герой. Критиците казват за 
творчеството на Лем, че неговата същност е сблъсъкът 
между разума и света на материята, че въображението 
се превръща в претекст за формулиране на хуманистични 
въпроси. За съжаление, разумът и хуманистичните 
въпроси са, така да се каже,  трудни за заснемане обекти. 
Освен ако не са представени толкова енигматично, 
загадъчно и митологизирано в картина, както Кубрик 
успява в „2001: Космическа одисея“, който остава за Лем 
непостижим модел на филмовата фантастика.
В киното играят важна роля характерите и емоциите, 
въпреки че самото изкуство е много прецизно 
конструирано. Прозата е самотно търсене в тъмнината. 
Филмът е колективно творение; сценаристи, актьори, 
оператори, създатели на сцени и каскади имат точно 
толкова творческа работа, колкото и режисьорът и 
сценаристът. Всичко това противоречи на метода, типа 
ум и таланта на Лем. В неговата проза имаме по-скоро 
идеи, проблеми и прекрасни словесни шеги, а не цветни 
герои със силни характери.
 Във „Философия на случая“ (Filozogia przypadku) и в 
„Мигновение“ (Okamgnienie) Лем намеква накратко за 
своя творчески процес – започва да пише роман без да 
знае края, хвърля се в дълбокото и плува. Създателите на 
филми не работят така – сценарият е процес на точно 
създаване на последователност от събития, изграждане 
на повратни точки, подчинени на последната сцена. Освен 
това Лем е прозаик индивидуалист. Идеалът за човек на 
киното остава някой като Вайда, екзалтиран, невербален 
(т.е. визуален) творец, стимулиращ другите, слушащ и 
слушан, способен да вземе най-доброто от тях. 
Наскоро в „Събрани съчинения“ се появи книгата 
„Миш-маш“ (Przekładaniec) (Wydawnictwo Literackie 
2000), съдържаща текстове на Лем за киното, радиото 
и телевизията. Кинематографично начало и край, 

1 Цит. по: Станислав Лем. „Облакът на Магелан“. Прев. от 
полски Алиция Квечен. София: Народна култура, 1966, с. 31.

Лем в киното
т.е. такива, отговарящи на спецификата на екрана и 
възможностите на камерата, имат само сценариите 
на „Дневник, намерен във вана“ и „Сенна хрема“. И 
единият, и другият са подписани съвместно от Лем 
и Ян Юзеф Шчепански. Tоест, както подозирам, тъй 
като съм се докоснал до този бранш, той приема 
само адаптационната работа на своя колега-писател-
сценарист.
Останалите текстове се открояват заради езиковите 
шеги, а не заради кинематографичната история. 
Дори сценарият на „Миш-маш“ (Przekładaniec) 
разкрива достойнствата си по-скоро изпълнен като 
радиопиеса, само финалното изпълнение на Кобела в 
ролята на героя, „съставен от двама мъже и жена 
едновременно, с неопределен примес на куче“ (според 
Йежи Яжембски в послеслова), го прави впоследствие 
филмова творба. Радиопиесите за професор Тарантога 
напомнят сценичната реч на Мрожек и Дюренмат. 
В гореспоменатия „Дневник, намерен във вана“ се 
откриват сходства с Мрожек и Кафка.
Лингвистичната лудост, хуморът, интелектуалните 
парадокси, кабаретните подигравки с нелепостта 
на Полската народна република и интелектуалните 
ограничения на учените, разпръснати из цялата книга, 
доказват интереса на Лем към театъра на абсурда. Със 
сигурност не към киното. За разлика от Конан Дойл, 
който иска да пише за сцената, а трябва да печата 
приключенията на Шерлок Холмс – Лем не мечтае за 
киното, а опитва в писането на сценарии само защото е 
принуден. Като в стария виц – и тя не го иска, и той не я 
иска, и родителите не са съгласни. 
След като казах всичко това, искам да отбележа, че Лем 
не е нито огорчен, нито приема това по този начин. 
Кръгът на значимите писатели (боже! велики), които не 
са екранизирани, е много голям. Към тях спадат Кафка, 
Конрад, може би Борхес, Вонегът. Най-близо до Чандлър 
е филмът, който не е заснет въз основа на прозата му, а 
именно „Китайски квартал“   на Роман Полански. Известно 
е как са се получили екранизациите при Сапковски, но 
пък при Дик е значително по-добре; повече от прилично 
на екрана е представен Толкин, което се дължи и на 
очарованието и старанието на Питър Джаксън. Това 
обаче винаги е лотария.
В допълнение нека отбележим, че Лем косвено е повлиял 
на фантастичното кино, въпреки че повечето филми, 
заснети по неговата проза, не отговарят на технически 
(„Тестът на пилота Пиркс“ / Test pilota Pirxa, 1978, Марек 
Пестрак) или художествени (също „Соларис“, но от 2002 
г. на Стивън Содърбърг) стандарти. У нас най-великите 
искаха да го заснемат – Вайда се ориентира към „Конгрес 
по футурология“, „Завръщане от звездите“ и „Дневник, 
намерен във вана“; Пьотр Шулкин мечтае за „Маска“ с 
Кристина Янда в ролята на робот, влюбен в жертвата си 
и желаещ да има дете от нея. Следователно е възможно 
да получим екранен шедьовър по прозата на Станислав 
Лем, но най-вероятно той ще бъде плод на любовта към 
литературата, а не на верността към нея.
Всъщност така или иначе най-отличителните 
произведения на Лем са екранизирани. „Звездни дневници“, 
и особено най-важното „Единадесето пътешествие“, са 
заснети от Годар, като по неизвестни причини филмът 
получава заглавието „Алфавил“. Филмова версия на няколко 
сюжетни нишки от „Кибериада“ си е – кажи-речи – ... 
„Матрицата“. Само за заблуда Земекис е озаглавил 
„Контакт“ (по Карл Сейгън) филма си, който всъщност е 
екранизация на „Гласът на Бога“. Някои от обработените 
части на „Непобедимият“ могат да бъдат разпознати 
с малко въображение в първата част на „Пришълеца“ 
на Скот. „Дискретният чар на буржоазията“ на 
Бунюел очевидно развива теми от „Идеалният вакуум“ 
(Doskonała próźnia), по-специално текста на Симон 
Мерил: „Сексплозия“ (Sexplosion). Много от моментите 
от „Зов за завръщане“ на Шварценегер обезпокоително 
наподобяват теми от „Завръщане от звездите“ на Лем. 
На свой ред, преди Лем да напише „Соларис“ (1961), Фред 
М. Уилкокс вече е поставил пародията на този роман на 
екрана със заглавието „Забранена планета“ (1956).
Културата е цялост, полето на въображението е 
колективно творение, великият писател отдава духа 
си на тази сфера и той кръжи където пожелае. Това, че 
творчеството на Лем не е филмово, не е факт – това е 
метафора, криптоним, шега, парадокс. Тоест – също е 
факт.

Превод от полски: ВЕНЕСА  НАЧЕВА

Преводът е направен по: Maciej Parowski. Lem w kinie. – In: 
Postscriptum nr 1 (51), 2006, pp. 141-145.

Станислав Лем, „Скелет на процит“
 или примитивна форма 
на бързащ човек от 
автомобилната ера 
© by Tomasz Lem, 2016



36Литературен вестник 8-14.09.2021

Агнешка Тамбор

Станислав Лем е един от най-известните полски прозаици. 
Неговите романи и разкази са преведени на над 40 езика, 
а статията „Станислав Лем“ в Уикипедия може да се 
прочете на 69 езика – диалекта – варианта1. Историите, 
които писателят създава, пренасят читателите в напълно 
различен, не винаги прекрасен, но винаги необикновен свят. 
Днес знаем също, че Лем се нарежда сред изключително 
предвидливите писатели: „Целия следобед прекарах в 
книжарницата. Но в нея нямаше книги. Не ги печатаха вече 
от близо половин век. […] Книжарницата приличаше повече 
на електронна лаборатория. Книгите представляваха 
кристалчета с нанесена върху тях информация и можеха 
да се четат с помощта на оптон. Той приличаше на книга с 
една-единствена страница между кориците. При докосване 
върху нея се появяваха поредните страници на текста. Но, 
както ми каза роботът-продавач, оптони се употребяваха 
рядко. Хората предпочитаха лектоните - те четяха на глас 
и при тях можеше да се регулира тембърът, скоростта 
и модулацията“2. В този кратък фрагмент, написан през 
1961 г. (!), не само можем да забележим като на длан 
днешните електронни книги, но Лем правилно предвижда и 
доминацията на аудиосъдържанието над писмения текст, 
а цитираният откъс е само един от многото примери за 
това, че той не само е отличен писател, но и притежава 
необикновена дарба за наблюдение, благодарение на която 
успява да сътвори алтернативни светове, които след 
много години се оказват не само плод на писателското 
въображение, но просто наше всекидневие.
Дали обаче Лем е и отличен сценарист? В крайна сметка 
създаваните от него разкази направо молят да бъдат 
пренесени на големия екран… Защо тогава нямаме хитове 
като киновселената на „Марвел“, съставени от екранизации 
на текстове на този толкова популярен автор на научна 
фантастика? Отговорът на този въпрос е много прост 
– Станислав Лем хронично не понася филмите, базиращи 
се на неговите текстове, а всяка адаптация, когато и 
да се е появила, третира като кощунство. От гледна 
точка на киното Лем не само не е идеален сценарист, но и 
писател. Той е пълна противоположност на този идеал и 
всички режисьори, които имат възможност да работят 
с него дори за кратко, си го припомнят като своеобразен 
кошмар. „[…] той не обича особено, не разбира какво е това 
кино. […] Безкрайно обожавах неговите книги, а той беше 
напълно безразличен към моето кино. Накратко, през цялото 
време той смяташе, (…) че литературата съществува. 
(…) Като музиката, поезията, живописта. Но не разбираше 
киното (…). Не знае какво е това. Лем не третира 
сериозно киното като изкуство. Именно затова смята, че 
в сценария трябва да следваме неговия роман, просто да 
го илюстрираме“3, казва за Лем Андрей Тарковски, който 
през 1972 г. решава да екранизира един от най-известните 
романи на Лем – „Соларис“4.
Единствените екранизации, за които Лем се изказва 
добре, са тези… които никога не са създадени. „Най-
успешната сделка с американците сключих в края на 
60-те години. Тогава Майкъл Рудстоун купи от мен 
правата за екранизиране на „Непобедимият“. Смятам, 
че „Непобедимият“ е произведението, което много 
добре може да се пренесе на екрана. То е зрелищно, има 
необикновена сценография – летящи облаци от насекоми. 
Заснемането на такъв филм обаче би струвало цяло 
състояние, а това би бил доста рискован комерсиално 
проект. Затова Рудстоун четири години напразно 
търсеше продуценти, като междувременно ми плащаше 
дължимите значителни хонорари за удължаване на 
споразумението. Филмът в крайна сметка не се появи, а и 
вероятно щеше да бъде ужасен, но аз доста спечелих. Скъпи 
спомени.“5

„Ужасен“ е едно от по-деликатните определения, които 
Лем използва за „своите“ филми. Да се фокусираме върху 
най-известните екранизации на прозата на Станислав 
Лем през погледа на самия писател6: „Мълчащата звезда“ 
(Milcząca gwiazda) е истинско дъно, отчайващ и безсмислен 
соцреалистически пастет, като Лем си спомня процеса 
на заснемане на филма като безспирна кавга с режисьора. 

*  https://solaris.lem.pl/home/czytelnia/wywiady/319-swiety-
spokoj?showall=1 (преглед 5.01.2021). Това е и заглавието на 
статията на проф. А. Нерацка за филмовите адаптации на С. 
Лем – вж. „Postscriptum Polonistyczne”, 1(51), s. 116-124. 
1 Информация от 5.01.2020.
2 Цит. по: Станислав Лем. „Завръщане от звездите“. Прев. от 
полски Веселин Маринов. Варна: „Георги Бакалов“, 1979, с. 95.
3 Nieracka A., „Ja tych filmów zwyczajnie nie znoszę“ – czyli o 
adaptacjach filmowych powieści Stanisława Lema, W: Postscriptum 
Polonistyczne 1 (51), 2006, s. 117.
 4 Заслужава да се отбележи, че в известен смисъл Лем дължи 
популярността на точно този роман именно на адаптацията на 
Тарковски и по-късната, още по-омразна му американска версия 
на филма, режисирана от Стивън Содърбърг. 
                                                                                    5 https://solaris.lem.pl/home/czytelnia/
                                                 wywiady/319-swiety-spokoj?showall=1
                                                 (преглед: 5.01.2021).
                                                                                     6 Екранизациите са обсъдени в 
                                                 известното интервю на филмовия 
                                                 критик Лукаш Мачейевски с 
                                                 писателя от 2000 г.

Малко по-деликатно7 писателят се изказва за адаптацията 
на „Разследване“ (Śledztwo), но пък определя филма „Тестът 
на пилота Пиркс“ (Test pilota Pirxa), заснет от съшия 
режисьор8, като евтин и скучен. За „Пътешествието 
на професор Тарантога“ (Wyprawa profesora Tarantogi) в 
известното си интервю Лем казва на събеседника си Лукаш 
Мачейевски: „Благодарете на Бога, че не е трябвало да го 
гледате“.
Най-добре приетата от публиката екранизация на 
роман на Лем е „Болницата на преображението“ (Szpital 
Przemienienia) с режисьор Едвард Жебровски. Самият 
писател със сигурност обаче не би нарекъл филма 
екранизация, а най-много разказ, развит по мотиви на 
неговия роман. „На екрана забелязах единствено различни 
елементарни абсурди, каквито не бих могъл на напиша. На 
режисьора не му стигаше, че Секуловски се е самоубил, а го 
е накарал допълнително да оближе отровата от килима. 
Във филма болницата е напълно разрушена от немците, а 
дори по време на Втората световна война ръководителят 
на немското поделение не би могъл просто така да убива 
когото си поиска. Най-вероятно немците биха убили 
пациентите, но не и лекарите, които са имали известен 
шанс за оцеляване. Подобни глупости във филма има много, 
а в крайна сметка по образование аз съм лекар и не бих могъл 
да си позволя да пиша безотговорни медицински лъжи.“9

Една от най-известните екранизации на прозата на 
Станислав Лем със сигурност е вече споменатата 
адаптация по „Соларис“, създадена от известния съветски 
режисьор Андрей Тарковски. „Още в самото начало 
Тарковски направи голяма грешка, като много подробно 
и с неподходящ ентусиазъм разказваше за промените 
във фабулата, които възнамеряваше да направи. Тогава 
Лем тъжно заяви, че в неговия роман има всичко, което 
е необходимо за заснемането на филм, тоест няма 
необходимост да се допълва книгата“10. Лошото начало 
на съвместната работа по филма и неудачната среща 
в Москва през октомври 1969 г. скоро се превръщат в 
кошмар. Наричан „поет на екрана“, ценен от такива 
майстори като Ингмар Бергман и Федерико Фелини, 
Тарковски е нагрубен от Лем. „На снимачната площадка на 
този филм бях разгневен до такава степен, че тропах с крак 
и крещях на Тарковски – Вие сте глупак! (…) След седмици 
на безсмислени сблъсъци просто избягах от снимачната 
площадка. Когато разбрах, че след подписването на договор 
с „Мосфилм“ не мога да направя нищо повече, се качих 
на първия самолет и се върнах в Краков“11. Следва да се 
отбележи, че Тарковски заснема „Соларис“ след създаването 
на „делото на живота си“ – филма „Андрей Рубльов“. 
Именно популярността и рецепцията на този филм в 
чужбина, особено в т.нар. Запад, е причината Тарковски да 
получи зелена светлина за реализирането на екранизацията 
по романа на Лем от „Мосфилм“. Също така заслужава да 
се припомни, че „Соларис“ е трябвало да бъде своеобразен 
съветски отговор на „2001: Космическа одисея“ на Стенли 
Кубрик. Впрочем гледайки творчеството на режисьора, 
идеята да се сблъскат именно тези двама талантливи 
визионери и до днес изглежда обоснована.
Лем също така напълно се дистанцира от най-касовата 
екранизация по своята проза, тоест от американската 
версия на „Соларис“. Екранизацията, в която се появява 
звездата Джордж Клуни, не е толкова добре приета от 
зрителите, колкото първоначално изглежда. Днес, почти 20 
години след премиерата, на страницата на IMDb12 филмът 
има оценка 6,2 (докато филмът на Тарковски е оценен от 
зрителите с 8,1). Още по време на филмовата продукция 
Лем се отдръпва напълно от съвместната работа с 
американците. Тази „раздяла“ с филма между другото се 
извършва с позволение, а дори подкрепа на продуцентите. 
„Колкото повече американската страна се ангажира в някой 
проект, толкова по-дебел става договорът, ограничаващ 
правото на намеса на автора. А мисълта, че в този момент 
четиридесет сценаристи дълбаят в моя текст, не ми носи 
особено удовлетворение. Сега нямам дори правото да се 
запозная с текста на този сценарий. Нямам правото, но и 
желанието, защото се притеснявам, че след прочита мога 
да получа удар“. Едно от нещата, които най-много дразнят 
писателя, е силно развитата във филма любовна нишка. 
Лем обръща внимание и на разминаващото се с неговите 
идеи послание на филма, който, ако трябва да бъдем честни, 
се превръща в ръцете на Стивън Содърбърг в поредното 
попкултурно начинание, без философска дълбочина. 
Писателят е ядосан от дословния прочит, провокиран от 
насочването на романа към масовата публика, и от факта, 
че режисьорът решава да очовечи и представи реалистично 
концепциите, които в романа на Лем никога не биха имали 
земна форма.
Всъщност единственият филм, който писателят приема, 
е късометражният „Миш-маш“ (Przekładaniec), режисиран 

7 Това по-добронамерено отношение Лем обяснява единствено с 
трудностите по време на заснемането на филма.
8 Създател и на двата филма е Марек Пестрак.
9 https://solaris.lem.pl/home/czytelnia/wywiady/319-swiety-
spokoj?showall=1 (преглед: 5.01.2021).
10 https://culture.pl/pl/artykul/lem-tarkowski-starcie-geniuszy 
(преглед: 17.06.2021).
11 https://solaris.lem.pl/home/czytelnia/wywiady/319-swiety-
spokoj?showall=1
12 Страницата може да се приеме за най-авторитетния 
източник, ако става въпрос за оценка на зрителите.

от Анджей Вайда 
– в този случай 
одобрението 
със сигурност 
произтича 
от факта, че 
именно Лем е 
написал сценария за 
филма. Историята, 
разказана в „Миш-
маш“, е един от 
аргументите, 
че Лем е не 
само отличен 
писател, но също 
така притежава 
литературния 
дар на пророчеството. 
Това е разказ за спортен състезател, 
който в автомобилна катастрофа губи крайниците 
си. И тук се появява развитата концепция за протези 
и трансплантации. В края на филма фирмата, на която 
трябва да заплати за операциите, иска да го разкъса на 
парчета. Заслужава да се замислим дали скоро не ни чака 
именно такъв свят?
Въпреки изминалото време и развитието на технологията 
„Миш-маш“ е филм с универсално послание. Забавен е, лек 
и със сигурност с няколко автори – за това са допринесли 
трима: Станислав Лем като сценарист, Анджей Вайда 
като режисьор и Богумил Кобела като актьор. Особено 
последният заслужава признание в контекста на „Миш-
маш“. „Ришард остава една от най-ярките му роли – нито 
един друг филм не му е позволил така да разпери криле 
и да разкрие мащаба на своя талант и умение. Преди 
всичко защото шофьорът на рали Фокс е изключително 
динамична фигура, променя се диаметрално, но деликатно 
при поредните трансплантации. Постепенно се променя 
не само неговото тяло, но и характерът му. Кобела – 
подкрепян от костюмите и режисурата на Вайда – дава 
абсолютно незабравим пример за майсторство“13. Следва 
да се отбележи, че Лем харесва както актьора, така и 
други елементи от филма. Не би бил себе си обаче, ако с 
определено злорадство не беше отбелязал неуспешните 
опити за намеса на режисьора във фабулата на филма. 
„Вайда ми призна, че се е опитал да преконструира моя 
сценарий, да размести кубчетата, но се е оказало, че не 
може да направи това. За мен това беше лично удоволствие 
като негов създател“14.
Филмът на Вайда обаче не е краят на историята на „Миш-
маш“. „След това някой от Ленинград се свърза с мен за 
позволение за повторна екранизация с дребни промени. 
Добре – казах – съгласен съм. По-късно ми писа моят агент 
от Москва: По телевизията гледах Вашия „Миш-маш“. 
Разни голи момичета се движат там. Боже мой, какви 
голи момичета? Та там няма нищо такова! Те ги добавили, 
за да бъде по-интересно. Какво можех да направя? Та 
нямаше да обявя война на Русия. Най-безопасно е просто да 
отказвам“15.
Дали характерът на писателя не допуска никакви промени 
в написаните от него текстове, или Лем не забелязва 
правилата, които управляват филмовия език и не допуска 
до себе си рамките на процеса по аудио-визуален превод 
и необходимите понякога промени в съдържанието? 
Вероятно не! Може би обаче режисьорите и сценаристите 
не искат да допуснат мисълта, че именно вярното 
екранизиране на текстовете на Лем ще донесе най-добри 
резултати и печалби. „Най-големият проблем на днешната 
научна фантастика е (...) инфантилизмът. Всички тези 
бедни сценаристи от години не успяват да разкажат нищо 
ново освен космически войни и враждебни нашественици 
от други планети, а на мен това ми се струва все по-
скучно, монотонно и глупаво“ – казва Лем и няма как да 
не се съгласим с него. 20 години след провеждането на 
известното интервю с писателя вероятно ситуацията 
не се е променила много… Как би изглеждала идеалната 
продукция, заснета по романите на Станислав Лем? Да се 
надяваме, че в крайна сметка някога ще разберем, макар че 
писателят вероятно би сметнал този несъществуващ още 
филм за слаба имитация на своето творчество16.

Превод от полски: КрИСТИЯН ЯНЕВ

13 https://kultura.onet.pl/film/wiadomosci/przekladaniec-wajda-
jakiego-nie-znacie-recenzja/7psj1rt 
(преглед: 28.06.2021).
14 https://akademiapolskiegofilmu.pl/pl/historia-polskiego-filmu/
artykuly/wajda-autoironicznie-lem-i-przekladaniec/651 (преглед: 
28.06.2021).
15 Stanisław Lem o sobie, W: „Postscriptum Polonistyczne” 2006 
1(51), s. 37.
16 Фрагменти от статията са публикувани на полски и 
английски в списанието на Шльонския университет в Катовице 
„No Limits“.

Защото по принцип не понасям тези филми*

Станислав Лем, „Засадник-гълтач с нощна 
плячка“ („Да спасим Космоса".Отворено 
писмо на Ийон Тихи“) © by Tomasz Lem, 2016
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Станислав Лем

Само там, където господства смъртта – и вечна, и 
упокойна, където не действат нито ситата, нито 
мелниците на естествения отбор, формиращи всяко 
творение съгласно строгите изисквания на оцеляването, 
се разкриват безбрежни простори за изумителното 
творчество на материята, която, без да подражава 
никому, неподвластна никому, прониква в човешкото око 
извън границите на човешкото въображение. Именно 
затова фантастичните пейзажи на Титан се оказаха 
толкова шокиращи за първите му изследователи. 
Обикновено хората отъждествяват порядъка с живота, 
а безредието – със скучно мъртвило. Беше необходимо 
човекът да стъпи на външните планети, на Титан, 
най-големия от техните спътници, за да разбере колко 
погрешна е тази категорична диагноза. 
Гледани отдалече или отвисоко, куриозите на Титан 
– все едно дали относително безопасни или коварни, 
обикновено представляват хаотични струпвания. 
Нещата обаче изглеждат другояче, когато се слезе на 
повърхността на този спътник. Ужасяващият мраз на 
цялото пространство, в което Слънцето свети, но вече 
не грее, се оказва не спирачка, а стимул за материално 
съзидание. Безспорно той го бе забавил, но може би 
точно по този начин му бе дал възможност за изява, 
оставяйки го да се разпорежда с онова измерение, което 
за природата, нераздвижена от живот и неовъглена от 
Слънцето, е необходимо условие за творчество, насочено 
към вечността: бе му дал време, в което един или два 
милиона столетия не играят никаква роля.
Някога кратерът на Рьомбден се беше напукал 
североизточно от кръга му. После през този пролом 
беше пропълзял ледник от замръзнал газ. След поредните 
милиони години ледникът се беше отдръпнал, оставяйки 
на преорания терен минерални отлагания – за възторг 
и грижи на кристалографите и другите не по-малко 
изумени учени. А и действително имаше какво да се 
гледа. Пред пилота, сега вече водач на гигантоход, се 
простираше отсечена от далечните планински склонове 
полегата равнина, покрита – с какво всъщност? Сякаш 
над нея се бяха разтворили дверите на неземни музеи 
и архитектурни паметници, като че се бяха изсипали 
на каскади скелети, трупове и тленни останки на 
безжизнени уроди – а може би техните неуспешни, 
налудничави модели, кой от кой по-фантастични. 
Натрошени фрагменти от същества, на които само 
по някаква случайност не е било писано да участват в 
кръговратите на живота. Той виждаше огромни ребра, 
а защо не и скелети на паяци, притискащи усърдно с 
пищялите си чергилоподобни яйца с кървави петна 
по тях, челюсти, вкопчили една в друга кристалните 
си бивни, членести прешлени от гръбначни стълбове, 
разпаднали се сякаш на рула след изгниването на влечуги 
отпреди потопа. От височината на диглатора тези 
зловещи образувания се разкриваха в цялата им пищност
Жителите на Рьомбден наричаха околностите на 
кратера гробище – и наистина този пейзаж приличаше 
на бойно поле на вековни сблъсъци, на гробище за 
неимоверно големи и гниещи скелети. Ангус съзираше 
излъсканите повърхности на ставите, които биха 
могли да се оголят от мършата на огромни като 
планини чудовища, с ясно забележимите, ръждиви от 
кръвта места на свързване на сухожилията, а до тях 
разхвърляните кожени обвивки с преливаща в цветовете 
на дъгата козина, която вятърът нежно сресваше и 
подреждаше в ефимерни къдри. По-нататък в мъглата 
се провиждаха многоетажни членестоноги, захапали 
се в смъртна схватка, докато се слеят в едно. От 
остроръбестите, с огледални повърхности блокове 
стърчаха разклонени рога, с хаотично разпръснати 
наоколо пищяли и черепи с мръснобял цвят. Ангус ги 
гледаше и знаеше, че възникващите в мозъка му асоциации 
и техният мрачен смисъл са само заблуждение на 
шокирания от непознатото поглед. Ако старателно се 
разровеше в паметта си, той навярно щеше да си спомни 
какви съединения в милиардолетната химия дават 
тъкмо такива форми, които, петносани с хематити, 
се преструват на окървавена кост, а кои, излизайки 
извън скромните постижения на земните азбести, 
са създали разноцветната пухкавост на най-тънко 
руно. Сигурните и съвестно направени изводи от тези 
анализи обаче се оказваха безсилни пред атакуващата 
очите действителност. Точно затова, че тук никога 
нищо за нищо не бе служило, че тук не беше действал 
гилотинният нож на еволюцията, който ампутира всяко 
диворастящо дърво, понеже то не подкрепя оцеляването 
или не му служи, точно затова природата, необуздавана 

нито от зараждащия се живот, нито от причиняваната 
смърт, е могла да се освободи от ограниченията, да 
прояви присъщата є разточителност, безграничното 
прахосничество във вид на брутално изобилие, неслужещо 
за нищо, като вечна мощ на сътворението без цел, без 
нужда, без смисъл – и тази истина, която полека-лека 
достигаше до съзнанието на наблюдателя, беше, разбира 
се, несравнимо по-неистова от впечатлението, че пред 
очите му се разкрива един космически паноптикум на 
мъртвешка мимикрия, че тук под бурния небосклон 
действително лежат смъртните останки на непознати 
същества. Налагаше се той да пренастрои с краката 
нагоре цялото свое вродено и насочено само в една посока 
мислене: тези формации приличаха на кости, ребра, 
черепи и бивни не понеже са служели някога на живота – 
всъщност никога, и тъкмо затова скелетите на земните 
гръбначни и тяхната козина, затова хитиновите 
черупки на насекомите и раковините на мекотелите се 
отличават с такава архитектоника, симетрия, грация, 
понеже природата умее да ги създава и там, където нито 
живот, нито присъщата му целесъобразност никога не са 
съществували и няма да ги има. 
Младият пилот, изпаднал в подобен на философска 
вглъбеност транс, изведнъж се стресна, като си 
припомни как беше попаднал тук, къде се намира и каква е 
задачата му. А неговото желязно транспортно средство 
за миг послушно усили хиляда пъти неговото колебание и 
трепване с вой на трансмисията и вибриране на цялата 
маса, отрезвявайки и едновременно – засрамвайки го. 
Той се стегна и продължи. В началото му беше чоглаво 
да поставя биещите като парни чукове крака върху 
фалшивите скелети, но опитите му да лавира се оказаха 
колкото напразни, толкова и трудни. Затова започна 
да се поколебава само сегиз-тогиз, когато пред него се 
изпречваха някакви чудати грамади, които накрая взе да 
заобикаля единствено ако придвижването през камарите 
и тяхното премазване можеше да затрудни дори 
покорния му гигант. Впрочем отблизо впечатлението, 
че тъпче по безброй кости, че смазва теметата на 
черепи, кокалчетата на криле, парчета от рогове и 
челюсти, намаляваше до пълно изчезване. Все едно че 
веднъж вървеше по останките на някакви органични 
машини, хибридни творения, получени от кръстоската 
на живота с мъртвилото, на смисъла с безсмислието, 
а друг път смазваше с иридиевите обувки нечовешки 
разраснали се скъпоценни камъни, благородни и нечисти, 
частично покрити със следите от взаимни прониквания 
и метаморфози. А понеже от височината на своя ход 
трябваше да внимава къде и под какъв ъгъл поставя 
кулата на крака, понеже преминаването на този първи 
етап траеше – поради неизбежното забавяне – повече от 
час, напушваше го смях, като си помисляше как се мъчеха 
земните художници, за да излязат извън пределите на 
човешката, тоест придаваща смисъл на всичко фантазия, 
как всички тези нещастници се блъскаха в стените на 
въображението си и колко малко се отдалечаваха от 
баналното, напъвайки мозъците си докрай, докато тук на 
повърхност от един ар се перчеше повече оригиналност, 
отколкото на сто техни изложби, рожби на прилежно 
терзание. 
Ала тъй като човек с всичко свиква, не след дълго 
той вече маршируваше през това гробище на 
халкоцити, шпинели, аметисти, плагиоклази или по-
скоро на техни далечни, неземни роднини, все едно 
стъпваше по обикновен чакъл, натрошавайки за части 
от мигновението клони, изкристализирали в своя 
неповторим устрем за милиони години; не по собствено 
желание, а по принуда ги превръщаше в стъклен прахоляк, 
понякога при вида на някой великолепен образец на тези 
създавани през векове образувания го обземаше съжаление, 
но то биваше потиснато от неописуемото изобилие, тъй 
че накрая остана да го вълнува само едно чувство.
 А именно: как тази покрайнина му навяваше – и не 
само на него! – асоциации със сън, със страната на 
халюцинациите и безумието на сразената красота. 
Думите, че това е зона, в която природата сънува, като 
осъществява своето ужасяващо великолепие, своите 
необуздани кошмари някак си директно, пренебрегвайки 
каквато и да било психика, в монолитната твърдост 
на материалните формации, тези думи сами му идваха 
на устата. Действително, също като насън, каквото 
и да съзреше, му се струваше едновременно чуждо и 
абсолютно свое, непрестанно му приличаше на нещо 
и в следващия миг упорито бягаше от тази прилика, 
непрестанно му се струваше грандиозна безсмислица, 
прикриваща някакъв тънък намек и двузначен смисъл; 
наистина, тук всичко сякаш от векове започваше 
отначало със забележителна прецизност, но никога 
не можеше да приключи, да се реализира напълно, да 
се реши да достигне финала – тоест собственото си 
предназначение. […]
Ангус се придвижваше с диглатора съгласно азимута и 
му вярваше – теренът се издигаше, докато го изведе 
от фъртуната. Отляво се виждаха оголените от 
снега склонове от стара магма, потънали в облаци. 
Отминаваше ги внимателно. Вървеше по скални 

отломъци, пресичаше заледени жлебове с мехури 
незамръзнал газ в леда. Когато веднъж, че и втори път 
желязното стъпало проби ледената черупка и пропадна 
в дълбоката пустота, шумът на двигателите изчезна, а 
ушите на Ангус се изпълниха с такъв грохот и трясък, 
какъвто навярно чува вахтовият на ледоразбивач, 
атакуващ с гръм и трясък полярните тороси. После, 
преди да продължи, той грижливо огледа извадения 
от пукнатината крак и толкова дълго се тутка, че 
радиодуетът с еднакъв тембър и височина на тона 
заекна. Левият глас се извиси в писък, а десният слезе в 
бас. Завъртя се и тоновете зазвучаха еднакво. Пред него 
се разкриваше доста широк преход между грамадите 
ледени плочи, за които знаеше, че не са от лед, а от 
замръзнали въглеводороди. Заслиза по сухия, едрозърнест 
пясък с възможно най-бавна крачка, тъй като хиляда и 
осемстотин тонната маса на гигантохода напираше 
надолу. Вулканичните стени в облачната завеса разкриха 
изгледа към долината и вместо сигурна почва той видя 
Бърнамския лес.
Сигурно хиляда отверстия бълваха едновременно 
от тесните си гърла струи от разтвор на амониеви 
соли в отровната атмосфера. Амониевите радикали, 
поддържани в свободно състояние от ужасяващото 
налягане под скалите, се стрелваха кипящи към тъмното 
небе, където се превръщаха в непрогледни облаци. Ангус 
знаеше, че те не могат да стигнат до него, експертите 
изключваха такава възможност, но не за тях мислеше 
той: налагаше се или веднага да се върне към Рьомбден, 
или да продължи подир водещото го припяване – невинно, 
но коварно като песента на сирените пред Одисей.
Мръсножълтите облаци се носеха лениво и тежко над 
цялата депресия, за да се изсипят в странен, лепкав, 
разтеглив сняг, който при застиването си образуваше 
Бърнамския лес. Така го бяха нарекли, понеже се движеше. 
Впрочем това не беше никаква гора и единствено 
от голямо разстояние приличаше на засипан със сняг 
девствен лес. Ожесточената игра на химичните 
радикали, непрестанно подхранвана с нови подкрепления 
– всяка отделна група гейзери изригваше със собствен, 
равномерен ритъм, –  образуваше крехка порцеланова 
джунгла с височина до четвърт миля поради слабата 
гравитация: разклонения и гъсталаци от стъклоподобна 
белота, натрупвания в поредни пластове, докато накрая 
най-долните не издържаха устремилия се на възбог масив 
от дантелени стебла и пропадаха с провлачен, стържещ 
грохот като смазван от земетресение планетен склад 
за порцелан. Впрочем точно така някой беше определил 
доста фриволно тези пропадания в Бърнамския лес, 
чието главозамайващо и невинно зрелище можеше да 
се наблюдава само от птичи полет, по-точно – от 
вертолет. 
„Гората“ на Титан и отблизо изглеждаше ефимерна 
конструкция, дантелена и бялопенеста, тъй че не само 
гигантоход, но и човек в скафандър би могъл да премине 
през замръзналото є руно, макар че не би било лесно да 
си пробива път през тази по-лека от пемза втвърдена 
пяна, нещо средно между бухнала при заледяването 
снежна киша и изплетена от най-фини порцеланови 
нишки дантела. Бързо – не, но все пак можеше да се 
върви напред, защото тази грамада представляваше 
истински замръзнал облак, образуван от жилките 
на паяжини във всички оттенъци на белотата – от 
седефено-опалова до ослепително млечна. Да, в тази 
гора можеше да се върви, но никога не се знаеше дали 
тъкмо тази област не се намира на границата на 
издръжливостта и дали няма да пропадне, погребвайки 
друмника под неколкостотинметрова завивка от 
самотрошаща се стъклария, ситна и лека като пух.
Още по-рано, докато беше по маршрута, бялото 
сияние откъм тази страна, досущ слънце пред изгрев, 
му подсказваше близостта на белите гори, все още 
скрити зад черната козирка на планинския склон. 
Сиянието приличаше на светлината, разстилаща 
се върху облаците на земния Северен океан, когато 
корабът, все още плуващ в открити води, вече 
наближава ледените полета.
Ангус отиваше на среща с Леса. Впечатлението, че 
се намира на кораб или по-точно – че той самият е 
кораб, – се засилваше от равномерното поклащане 
на носещия го великан. Докато слизаше по стръмния 
склон, той обхващаше с поглед хоризонта, обрисуван 
от светлата линия на долината, а от високото 
Лесът напомняше сплескан към земята облак, цялата 
повърхност на който се издува, раздвижвана от 
непонятно пълзене. Гигантоходът се придвижваше с 
клатушкане, а облакът пред него растеше като чело 
на континентален ледник. Ангус вече различаваше 
изхождащите от него дълги, криволичещи улеи, 
подобни на невъобразимо бавно свличащи се снежни 
лавини. Когато само неколкостотин метра го деляха 
от снежнобелите сводове, в тях се откроиха зеещи 
отвори – като входове на пещери или животински 
леговища. Тъмнееха сред лъскавата плетеница на 
пухкавите клончета и косматите стволове от 
полумътно и полубяло стъкло, а после под железните 
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му стъпала захрущяха остри, чупливи отломъци, 
хрупащи при всяка крачка. Радиодуетът продължаваше 
да го уверява, че върви в правилната посока. И той 
продължаваше напред, дочувайки – през шума на 
двигателите, които увеличаваха оборотите, за 
да преодоляват нарастващото съпротивление, – 
дрезгавото хрущене на смачквания от коленете и 
корпуса гъсталак; отърсил се беше от първоначалното 
напрежение, в сърцето му не бе останала нито 
капчица страх, но се бе загнездило отчаяние, защото 
разбираше, че по-скоро би открил игла в купа сено, 
отколкото поне един от изчезналите хора тук. В 
гъстата плетеница не оставаха никакви следи от 
преминаване – непрекъснато изригващите гейзерни 
фонтани подхващаха облака, тъй че всяка дупка, 
всеки проход тутакси се запълваше като зарастваща 
рана. Той проклинаше в себе си красотата наоколо, 
може би единствена в света. Този, който я бе назовал 
със заемка от Шекспир, навярно е бил естет, но на 
затворения в диглатора Ангус не му беше до подобни 
асоциации. 
Поради знайни и незнайни причини Бърнамският 
лес на Титан ту отстъпваше, ту настъпваше към 
вътрешността на депресията, върху хилядите, 
десетките хиляди нейни хектари. Самите гейзери в него 
не бяха особено опасни, тъй като се забелязваха отдалече, 
още преди да изригнат във вибриращи на небосклона 
газови стълбове, втвърдени от подземното налягане, а 
грохотът им, толкова гръмогласен и толкова ужасяващо 
свистящ, сякаш в родилни мъки стене от болка или 
ярост самата планета, раздрусваше повърхността и с 
току-що роденото торнадо посипваше околността с 
подрипваща, надробяваща се, хвърчаща стъклена дантела. 
Човек би трябвало да има извънредно лош късмет, за 
да попадне в отвора на гейзер, изпаднал в моментно 
мъртвило между две поредни изригвания. Лесно беше да 
се заобикалят на безопасно разстояние онези гейзери, 
които известяваха за активността си с пронизителен 
свистящ грохот и разклащане на околните образувания с 
тяхната потрепваща, предсмъртна белота, затова пък 
всяко неочаквано изригване, дори не съвсем близко, най-
често предизвикваше гигантско пропадане.
Ангус почти беше залепил лице до бронираното стъкло 
и гледаше навън, поставяйки бавно-бавно крак след 
крак. Виждаше млечнобелите дънери на застиналите 
вертикално струи, виждаше как по-нагоре те се 
разклоняват в примигваща мрежа; плътни и масивни бяха 
само в долната си част. А върху вледенената джунгла над 
повърхността растяха следващите, които замръзваха 
в скелетоподобни и паяжиноподобни израстъци, в 
пашкули, гнезда, фалшиви плавници, хриле, изтръгнати от 
рибешките тела, ала все още дишащи – всичко, навсякъде, 
сред суграшица, се разпълзяваше и натрупваше: от 
дебелите висулки поникваха тънки бодливи филизи, които 
се свързваха в спирала, отлагаха се, стичаха се, пак се 
наслагваха в замръзващото, непрестанно ръсещо от 
незнайни висоти лепкаво мляко. 
Нито една възникнала на Земята дума не би могла да 
изрази тази дейност в бялото, измито от сенки, светло 
мълчание, в тази тишина, в която се таеше все още 
далечно, едва сега будещо се мъркане – свидетелство за 
подземния прилив, нагнетяван в комините на гейзерите, 
и когато Ангус се спря, ослушвайки се откъде иде този 
нарастващ шум, забеляза как Бърнамският лес е започнал 
да го поглъща. Не се беше приближил до него като гората 
в „Макбет“, а като че ли отникъде, от самия въздух, 
тук съвършено неподвижен, се оформяха микроскопични 
снежинки, които не падаха, а се появяваха изневиделица 
върху тъмните плочи на бронята, върху заварките на 
раменните дискове; вече цялата горна част на корпуса 
беше облепена с този сняг, който губеше приликата си 
със сняг, защото не падаше покорно върху металните 
плоскости на корпуса, не се събираше в неговите 
вдлъбнатини, а се лепеше по тях като бял сироп, 
покълваше, пускаше млечновлакнести пипалца и преди 
Ангус да се озърне, вече беше обрасъл със снежен кожух 
– изтегляйки се в игра със светлината, той бе покрил 
корпуса на диглатора и го бе превърнал в огромно бяло 
наметало, в чудат снежен човек. 
Тогава Ангус леко, но рязко се отдръпна и ето че 
замръзналите отломки по железните му крайници 
се строполиха в огромни отломъци и се нацепиха 
при падането на купчини фини трески. Светлината 
изтръгваше от нетрайния кипящ въртоп 
фантасмагорични форми и дразнеше очите, без да 
осветява повърхността, затова едва сега Ангус оцени 
истинската полза от включения излъчвател. Неговият 
невидим пламък прогаряше в гъсталака тунел, в който 
той да мине. Ту отдясно, ту отляво от вкопчените 
ниско облаци се донасяше като артилерийски изстрел 
екотът на газовите изригвания, а в един момент наблизо 
пробяга бясно разтърсената, удряща като бич, пухкава 
китка на недалечен гейзeр. 
[…]
      

        Превод от полски: ЛИНА ВАСИЛЕВА

Станислав Лем

Мнозина астрофизици смятат за неоспорим факт 
мълчанието на Космоса, онова успешно заглушавано 
с грохота на локалните войни в средата на нашия 
век Silentium Universi, понеже упоритите търсения с 
радиотелескопи – от проекта „Озма“ до упоритите 
търсения в Австралия – не бяха дали резултат. 
Беше ми възложено да определя правилността на 
изходното предположение, че полученото най-сетне 
звездно Послание е „обект-процес“. С две думи – извикан 
бях да спася честта на планетата. Предстоеше ми да 
напрегна яко математическите си бицепси, но макар и не 
без известни опасения, бях доволен от това.
След кацането на покрива, също както по време на всички 
дотогавашни срещи и разговори, не можех да се отърся 
от усещането, че играя ролята на учен в някакъв калпав 
филм. Това усещане се засили от вида на стаята, по-скоро 
апартамент, в който ме настаниха. Не помня някога да 
съм имал на разположение толкова много ненужни вещи. 
В кабинета имаше бюро, достойно за президент, срещу 
него два приемника – радио и телевизионен. Фотьойлът 
беше с винт за регулиране на повдигането, завъртането и 
отпускането назад, сигурно за да можеш да си подремваш 
в почивката между сблъсъците на мисли. 
До него се намираше продълговат предмет под бяло 
покривало. Взех го за някакъв гимнастически уред или 

люлеещо се конче (дори истински кон не би ме учудил); 
оказа се обаче съвсем нов, много красив криотронен 
аритмометър на IBM, който действително ми свърши 
по-късно добра работа. В желанието си да го свържат 
оптимално към машината, инженерите на IBM искаха от 
човека да смята и с краката си. Машината разполагаше с 
управление на педали, тъй че винаги, когато ги натисках, 
инстинктивно очаквах да потегля към стената, 
дотолкова ми приличаше на акселератор. В шкафа зад 
бюрото открих диктофон, пишеща машина, както и 
грижливо снабден малък бар.
Но най-впечатляваща беше подръчната библиотека. 
Този, който я беше комплектовал, очевидно е бил 
убеден, че книгите са толкова по-ценни, колкото по-
скъпо струват. Тъй че там имаше енциклопедии, както 
и трудове по история на математиката и история 
на науката – дори за космогонията на маите. Цареше 
идеален ред по отношение на гръбчетата и обложките, 
а също и пълен нонсенс в отпечатаното съдържание 
– през цялата година не ползвах тази моя библиотека 
нито веднъж. В спалнята също беше много красиво. Там 
открих електрическа грейка, аптечка и миниатюрен 
апарат за глухи. И до днес не знам дали това беше шега 
или недоразумение. Целостта олицетворяваше точно 
изпълнена заповед „да бъде създадено идеалното жилище 
за идеалния математик“. След като зърнах на шкафчето 
до леглото Библията, се успокоих – наистина се бяха 
постарали за моя комфорт. 
Книгата със звездния код, която ми бе връчена 
тържествено, не беше особено интересна – поне на пръв 
поглед. Началото є гласеше: 000110101000111110011011111
1001010010100. 
И по-нататък изглеждаше така. Единствената 
допълнителна информация поясняваше, че кодовата 
единица най-вероятно съдържа 9 елементарни знака (нула-
единица).
След като се настаних в новото си жилище, пристъпих 
към размишления. Разсъждавах горе-долу така: 
Културата е едновременно нещо необходимо и случайно, 
все едно пълнежът на гнездото, убежището от 
света, един малък антисвят, за който големият свят 
мълчаливо дава съгласие, равнодушно съгласие, защото 
в него няма отговори на въпросите за доброто и злото, 
красотата и грозотата, законите и обичаите. Езикът, 
този продукт на културата, е все едно скелетът на 
гнездото, който споява всички части на съдържанието 
му и ги обединява във формата, която населяващият 
гнездото смята за необходима. Той представлява 
позоваване на идентичността на загнездените същества, 

общ знаменател на тяхната общност, константа на 
приликите, тъй че престава да бъде такъв извън ръба на 
тази деликатна конструкция. 
Подателите на Писмото би трябвало да знаят тези 
неща. Получателите очакват сигналът от звездите да 
съдържа математика. Както е известно, голяма кариера 
бяха направили прочутите питагорови триъгълници, 
очакваше се цивилизациите да се поздравяват през 
вакуума чрез евклидовата геометрия. Звездните 
Адресанти бяха избрали друг метод – и смятах това за 
правилно. Със своя етничен език те не биха могли да се 
откъснат от планетата си – всеки език е прикован към 
локалния фундамент. Математиката – от своя страна – 
е прекалено екзактно откъсване. Тя е не само разкъсване 
на локалните връзки, на ограниченията, превърнали се 
в образци на провали и добродетели, тя е резултат от 
търсенето на такава свобода, която се отърсва от 
всякакви сетивни тестове.         
Въжделение на строителите е светът никога и с 
нищо да не наруши сътвореното от тях, затуй чрез 
математиката не може да се каже нищо за света; тя се 
нарича чиста именно защото е изчистена от материални 
наслоявания – и тази съвършена чистота е нейното 
безсмъртие. Ала точно затова тя е произволна – като 
родител на възможни, стига да не си противоречат 
взаимно светове. Сред безкрайното множество на 
възможните математики ние бяхме избрали една; 
това бе предопределено от историята ни с нейните 
еднократни и необратими перипетии. 
С математиката може да се сигнализира единствено 
това, че Те има, че Съществуваш. Ако искаш да 
действаш по-ефективно от дистанция, неизбежно е да 
се изпрати производствена рецепта. Такава рецепта 
обаче предполага технология, а технологията означава 
мигновено, нетрайно състояние, преминаване от едни 
суровини и методи към други. Значи – описанието на 
„обект“? Но обектът също може да бъде описан по 
безброй различни начини. Задънена улица. 
Едно нещо обаче не ми даваше мира. Звездният код беше 
предаван непрекъснато, с безброй повторения, и именно 
тази особеност бе трудна за разбиране – точно защото 
затрудняваше определянето на сигнала като сигнал. 
Горкият Лазарович май не е бил съвсем побъркан: зоните 
на периодично мълчание изглеждаха наистина необходими 
– като идентификатор на изкуствения характер на 
сигнала. Зоните на тишина биха привлекли вниманието 
на всеки наблюдател. Тогава защо онези не са постъпили 
така? Този въпрос ме преследваше. Опитах се да го 
обърна: липсата на паузи говореше за липса на информация 
с потвърждение на разумния произход на емисията. Ами 
ако именно тази особеност носеше някаква допълнителна 
информация? Какво можеше да означава тя? Например 
това, че „началото“ и „краят“ на съобщението не са 
съществени. Че то може да бъде прочетено, започвайки 
от произволно място. 
Концепцията звучеше вълнуващо. Вече много добре 
разбирах защо моите приятели толкова се пазеха да 
ми кажат нещо за начините, по които са атакували 
„Писмото“. Да, аз бях съвсем непредубеден – съгласно 
техния план. В същото време бях принуден да започна, 
тъй да се каже, битка на два фронта: несъмнено главният 
„противник“, чиито мотиви се опитвах да отгатна, 
беше непознатият Адресант, но същевременно не можех 
да спра да се чудя – на всеки етап от разсъжденията си 
– дали математиците на Проекта са вървели по същия 
път, по който и аз. За тяхната работа обаче знаех само 
това, че тя не е довела до конкретен резултат, не само 
в смисъл, че не са разшифровали докрай „Писмото“, а 
и в такъв, че не бяха сигурни, тоест не бяха доказали, 
че „Писмото“ е съобщение от заложената категория: 
„предмет-процес“. 
Бях съгласен с предшествениците си, че кодът е твърде 
лаконичен. Биха могли да го снабдят с въвеждаща част, 
съдържаща прости насоки относно прочитането му. 
Поне така си мислех. Лаконичността на кода обаче по 
принцип не е негов обективен белег, а зависи от обема 
на познанията на получателя и по-точно – от разликата 
между нивото на познанията на подателя и получателя. 
Един получател би приел една и съща информация за 
предостатъчна, а друг – за прекалено „лаконична“. Тъй 
че, колкото и да допълваме изпращаното описание, 
то винаги ще бъде за едни прекалено подробно, а за 
други – фрагментарно. Срещаните от нас трудности 
говореха, че Адресантът най-вероятно се обръщаше към 
Адресати, в дадения исторически момент – много по-
напреднали от хората.
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Васил Велчев

Ако приемем за отправна точка тезата на Огнян 
Сапарев, че границата на познанието с непознатото 
постоянно се премества, то Лем е на гребена на 
вълната и достига по-далеч от всеки друг за своята 
епоха. Чрез своите три теоретични трактата, 
„Summa Technologiae“ (1964), „Философия на случая“ 
(1968) и „Фантастика и футурология“ (1970), той 
първо „разнищва“ съвременното състояние на всички 
науки, които имат допирни точки с фантастиката, 
след което се захваща с литературната теория и 
изследва причините, които правят литературата 
добра или лоша, непреходна или ефимерна, и накрая се 
заема и с фантастиката, подлага на жестока критика 
съвременното є състояние, без да пропусне да похвали 
„перлите“ на жанра. Дава и своята рецепта как 
фантастиката да излезе от „жанровото гето“ и да 
получи признанието, което заслужава. 
Първият от трите трактата, „Summa Technologiae“, 
още със заглавието си влиза в диалог с прочутата 
„Summa theologiae“ на Тома Аквински – уверен, че в 
божественото откровение е предначертано развитието 
на вселената и човешкия род. Подобно на него Лем се 
заема да предвиди бъдещото развитие на човешката 
цивилизация, но вече от позицията на науката, 
отхвърляйки възможността за привилегирована 
позиция на Земята във вселената. Мотивира отказа 
от разглеждане на други хипотези за възникването 
на живота, като се позовава на принципа, получил в 
историята на науката и философията названието 
„бръсначът на Окам“ (в кратката встъпителна глава на 
трактата, озаглавена „Дилеми“). 
В главата „Двете еволюции“ за пръв път в историята 
на науката се опитва да сравни био- и техноеволюцията, 
като целта е да се използва опитът на биологическата 
еволюция в технологиите. При това Лем сравнява двете 
еволюции на абстрактно равнище, използвайки методите 
на кибернетиката, като обосновката му е, че и в двете 
области съществува циклично управление и преработка 
на информацията, и в двете области действат обратни 
връзки и еволюират саморегулиращи се системи.
Еволюцията на живота ни помага да разберем накъде 
води все по-голямото съвършенство на регулирането и 
хомеостазата на много сложни системи. В технологията 
също се появяват все по-сложни системи. И Лем 
разглежда прогреса в технологиите като разрастване на 
хомеостазата. Но вижда и възможните отрицателни 
последици от технологията – например бързото и 
пълно удовлетворяване на потребностите може да 
доведе до хедонистична цивилизация и деградиране или 
чрез създаване на „информационни хапчета“ да станат 
излишни годините учение, които закаляват характера 
и изграждат личността. Форсирането на подобни 
„подобрения“ може да предизвика „аксиологичен колапс“, 
тоест да се разруши необратимо цялата система от 
обществени и лични ценности. 
За да обоснове закономерното възникване на разума, 
Лем въвежда понятието „регулатор“. Растенията, 
бактериите или насекомите са хомеостати (или 
регулатори) от първа степен, тяхното поведение 
и развитие е предварително програмирано. Но има 
и хомеостатични системи, които притежават 
„регулатор“ от втора степен, при който в зависимост 
от изискванията на средата може да измени „програмата 
си за действие“ и да се самопрограмира чрез обучение. 
Или казано по друг начин, като такъв хомеостат се 
развива някакъв орган, чието действие е основано 
на създаването на пробни модели на ситуации, или 
„вътрешни модели на външния свят“. Единственият 
ни известен хомеостатичен регулатор от втори род 
е човешкият мозък. Проекция на тази идея е например 
Океанът от „Соларис“.
Възникването на разума и психиката, тоест 
психогенезата, е едно от най-добрите еволюционни 
решения, но не винаги и не за всички светове е оптимално. 
Условията на средата, допускащи психогенеза, явно 
не би трябвало да са толкова редки на планетите във 
вселената (това важи в още по-голяма степен сега, 
близо шестдесет години след написването на „Summa 
Technologiae“, когато космолозите вече са установили, че 
начинът на образуването на звездите изисква наличието 
или на звезди-спътници, или на планетна система, тоест 
всички звезди във вселена, които не са част от звездна 
система, притежават или са притежавали в миналото 
поне по една планета). Така че, разсъждава Лем, би 
трябвало да срещнем във вселената наши „братя по 

Теоретичният трактат „Summa Technologiae“ 
на Лем и фантастиката

разум“. За тези проблеми става въпрос в 
третата глава на „Summa Technologiae“, 
наречена „Космически цивилизации“, която е 
силно повлияна от труда на руския учен  
И. С. Шкловски „Вселена, живот, разум“. 
Лем разглежда проблема от различни 
страни – интересуват го възможните 
форми на цивилизациите, дейността им във 
времето, вероятността за едновременно 
съществуване, и в частност – в развита 
технологическа фаза, на повече от 
една цивилизация; честотата, с която 
цивилизациите се срещат във вселената; 
разстоянията между тях; проблемите, 
касаещи космическото свързване между 
цивилизациите, и т.н. Особено остро се 
интересува от проблема за съдбата на 
цивилизациите, като разглежда различни 
възможни изходи: „самоубийство“ 
на цивилизацията, „израждането“ є, 
съзнателното ограничаване на равнището 
или темпото на развитие, „нетехнологичен“ път на 
развитие, преминаването є в друг вид, и най-накрая – 
експоненциално развитие на технологията; прогрес, 
ограничен единствено от законите на природата и 
от материалните ресурси на съответния район от 
вселената. Това е пътят към астроинженерството.
Веднага възниква един проблем – така нареченият 
„парадокс на Ферми“. Той се състои в противоречието 
между голямата вероятност за съществуването 
на извънземни цивилизации (като се имат предвид 
размерите и възрастта на вселената) и липсата на 
доказателства за такова съществуване. Например 
астроинженерната дейност на разумни същества би 
трябвало да е видима в галактически мащаби. Но такава 
не се наблюдава. Защо мълчи космосът?
Един от възможните отговори е, че ние не сме изучили 
достатъчно вселената, за да можем да отличим 
астроинженерната дейност от естествени събития и 
явления, каквито са например пулсарите и квазарите. 
Лем разглежда и хипотезата на фон Хорнер, според която 
отсъствието на астроинженерна дейност в космоса се 
дължи на преходността на космическите цивилизации, 
главната причина за която е тяхното „самоубийство“. 
Тъй като хипотезите за универсалността на 
технологичния начин на развитие и за постоянните 
темпове на развитие не обясняват парадокса на Ферми, 
Лем ги отхвърля. Според него цивилизациите в космоса са 
както често срещащи се, така и дълго живеещи, но не са 
„ортоеволюционни“. Експоненциалната фаза на развитие е 
само кратък етап, след което „кривата“ на цивилизацията 
поема в друга посока. Лем въвежда термина „прозорец 
за контакт“. Според него техническата цивилизация се 
интересува за кратък период от проблемите на космоса 
и може да стане обект на контакт, и този период трае 
най-много няколко стотици години след превръщането 
на цивилизацията в индустриална. По-късно авторът 
използва тази своя идея в романа „Фиаско“, където 
земляните изпращат кораби към „цивилизации-кукли“, 
които още не са технически, но имат потенциала да се 
превърнат в такива, за да може земният кораб да стигне 
до тях по време на „прозореца за контакт“. 
Години след издаването на „Summa Technologiae“ Лем 
става автор на изключително оригинална хипотеза, 
с която прави голямо впечатление на американско-
съветския семинар по проблема CETI (Comunication with 
Extraterrestrial Intelligence) в Бюракан през 1971 г.  
(информацията за това е включена в апендикс към 
третото издание на „Summa Technologiae“, озаглавен 
„Двайсет години по-късно“). Представена накратко 
(и с някои опростявания), тази доста сложна теория 
звучи по следния начин: възможно е и животът да не 
е толкова често срещано явление във вселената по 
чисто космологични причини. Слънцето, както знаем, се 
намира в края на един от спиралните ръкави на Млечния 
път. При това в момента, когато преди близо четири 
милиарда години животът е трябвало да се зароди, 
Слънчевата система е била извън ръкава и Земята 
е била подложена на много интензивни космически 
лъчения, което е способствало за мутациите, довели 
до образуването на аминокиселините. По-късно, когато 
животът е трябвало да се съхрани и еволюира, Слънцето 
е настигнало ръкава и е навлязло в него, и междузвездните 
му газове са защитили Земята от космическите лъчи 
(които иначе биха били пагубни за живота). Ако такива 
са необходимите условия за зараждане на живот, броят 
на планетите-кандидати за люлка на живота драстично 

намалява. Това превръща живота в изключително рядко 
явление във Вселената и е едно от възможните обяснения 
на парадокса на Ферми.
В главата „Интелектроника“ Лем разглежда проблема 
за експоненциалното натрупване на информацията. 
Едва когато овладее ефективно информацията, човекът 
може да разчита на победа в стратегическата си игра с 
природата. За тази цел са започнали да се разработват 
кибернетичните усилватели на мисленето – процес, 
който Лем нарича „интелектроника“. Достига се до 
въпроса може ли да се построи мислеща машина и 
може ли да бъде по-умна тя от човека, не крие ли това 
някакви опасности? Лем смята този спор за безплоден. 
Според Лем е необходимо да се развива „социологическа 
кибернетика“, а не да се строят управляващи 
машини. Кибернетиката трябва да се интересува от 
„социостазата“, тоест хомеостаза в областта на 
социалните структури. 
Мисълта на Лем достига до по-далечното бъдеще на 
човешката цивилизация – етапа, в който енергетиката 
на човечеството ще достигне до такива мащаби, че 
нашата дейност ще стане практически неотличима 
от природните явления. Така кибернетиката ще стане 
способна да конструира все по-сложни хипотетични 
конструкции, които Лем нарича имитология, 
фантомология, пантокреатика.
Имитологията означава възпроизвеждане на всякакви 
материални процеси и явления, както естествени 
(звезди, изригвания на вулкани), така и такива, които 
природата не създава спонтанно, но създаването им е 
теоретически възможно (например Дайсънови сфери). 
Имитологията преминава плавно във фантомологията 
– по-късна фаза на пантокреатиката. Тя започва с 
фантоматиката, на която Лем е отделил цялата шеста 
глава. Това, което Лем нарича „фантоматика“, е познато 
на днешните почитатели на фантастиката като 
„виртуална реалност“. Новаторството на Лем е, че той 
предвижда създаването є в години, в които няма и най-
малка техническа база за нея. Фантоматиката намира 
богато приложение в творчеството на Лем („Завръщане 
от звездите“ (1960), „Спомените на Ийон Тихи“ 
(историята за кутиите на професор Коркоран), „Конгрес 
по футурология“ (1971), „Соларис“ (1961). Важно е да се 
отбележи, че Лем ни подсказва откъде идва идеята му за 
фантоматиката – а именно от размислите на Вокулски 
за хипнотичния сеанс в романа „Кукла“ на класика на 
полската литература Болеслав Прус (за която пише във 
„Философия на случая“). 
В няколко глави от трактата Лем разглежда хипотезата 
за автоеволюцията на човека и нейните фази и форми, 
като предупреждава и за опасностите от този 
процес, който ще изисква висока отговорност на 
науката и избягване на крайности. В заключителните 
глави на книгата се разглеждат изключително 
интересните въпроси за космогоничното конструиране, 
„експерименталната метафизика“ и „конструирането 
на трансценденции“. Лем разглежда тези проблеми както 
от чисто практическа, така и от морална гледна точка. 
„Summa Technologiae“ не е лишена от дребни грешки 
и неточности, специалистите в отделните науки, 
обхванати от Лем, няма да се съгласят с всичко, написано 
от него. Но това е един амбициозен и единствен по 
рода си опит да се обхванат толкова много области на 
човешкото знание – нещо все по-трудно осъществимо 
при нарастващия поток от информация и все по-
тясното специализиране на учените в отделни области 
(„Мегабитовата бомба“, за която предупреждава Лем!). 
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