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1.
Prawdopodobnie gdy słyszycie o polo, macie na 

myśli koszulkę polo – nie zaś samą grę. Jeszcze bardziej 
prawdopodobne jest, że w ogóle nie wiecie, na czym 
polega ten sport. Ta dawna dyscyplina olimpijska 
(wycofana po igrzyskach w Berlinie w 1936 roku) jest 
rozgrywana konno w czteroosobowych drużynach. 
Zawodnicy, używając długich młotków (malletów), 
dążą do umieszczenia piłki w bramce rywala. Co 
istotne, wynik uzależniony jest nie tylko od sprawności 
jeźdźców, lecz także koni, których zakup oraz szkolenie 
wiążą się często z zawrotnymi kwotami. 

Crestview Genetics to argentyńska firma z siedzibą 
w Buenos Aires, której współwłaścicielem jest Adolfo 
Cambiaso – prawdopodobnie jeden z najlepszych, 
a z pewnością najpopularniejszy zawodnik polo (ist-
nieje szansa, że o nim także nie słyszeliście). Cambiaso, 
upatrzywszy złotą okazję w zamiłowaniu jeździeckiej 
elity do gry w polo, uzbrojony w najnowsze technologie, 
stał się współzałożycielem Crestview Genetics – firmy 
zajmującej się klonowaniem koni startujących w polo.

Tak jest – nie hodowlą, jak w zwyczajnej stadninie, 
lecz klonowaniem.

Cena za sklonowanego rasowego wierzchowca 
może być wysoka i przekraczać nawet pół miliona 
dolarów, jednak w biznesie panuje ruch. Do dziś na 
tej wyjątkowej farmie wyprodukowano już 50 osob-
ników – 50 identycznych kopii koni, które dowiodły 
swojej skuteczności w walce. To całkiem przyzwoity 
zwrot kosztownej, supernowoczesnej inwestycji tech-
nologicznej, w ramach której żywe istoty kopiuje się 
jak supermarketowe puszki pomidorówki Campbella.

Klonowanie od dłuższego czasu stanowi, rzecz 
jasna, fundament różnorakich futurystycznych fikcji 

i prognoz futurologicznych. Jednak, jak pokazuje przy-
wołany przykład, przyszłość już nadeszła, chociaż nie 
spodziewali się jej w takiej postaci nawet najbardziej 
przenikliwi z futurologów. Nie wierzycie mi? Zajrzyjcie 
do biblioteki gromadzącej przewidywania domnie-
manych proroków. Próbujcie, ile chcecie, ale i tak nie 
znajdziecie ani słowa na temat bezwzględnego świata 
profesjonalnego polo, stylu życia zamożnej elity bądź 
przełomowego przedsięwzięcia biznesowego z Ame-
ryki Łacińskiej. 

Jeśli płynie z tego jakaś lekcja, a myślę, że tak, uczy 
nas ona, że ogólnie futurologia, w szczególności zaś 
fantastyka naukowa nie są najlepszymi przestrzeniami 
do poszukiwania objawionej przyszłości. A zważyw-
szy na to, że Stanisław Lem jest szanowanym twórcą 
fantastyki naukowej i futurologiem, lekcja ta powinna 
dotyczyć zarówno jego, jak i innych prognostów cudów 
przyszłej nauki i techniki. Nie uczepiając się Lema, 
przyjrzyjmy się najpierw pobieżnie dwóm równie 
słynnym autorom – zwłaszcza, że obaj mogą rościć 
sobie pretensje do miana ojców nowoczesnej fantastyki 
naukowej i futurologii.

We wrześniu 1927 roku – w szczycie ery  
jazzu – Hugo Gernsbacher, bardziej znany jako Hugo 
Gernsback, napisał dla redagowanego przez siebie po-
pularnego czasopisma „Science and Invenion” niezwykły 
wstępniak. W artykule zatytułowanym Dwadzieścia lat 
od teraz podjął próbę przewidzenia przyszłości w hory-
zoncie dwudziestoletnim – prognozował między innymi, 
że do końca lat 40. XX wieku samoloty będą przemie-
rzać drogę z Nowego Jorku do Paryża w 12 godzin, śred-
nia życia ludzkiego wyniesie 70 lat (w chwili ukazania 
się tego wstępniaka wynosiła poniżej 50 lat), a wszystkie 
domy i budynki będą wyposażone w klimatyzację.
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Brzmi dość imponująco, nieprawdaż? Kto powie-
dział, że przyszłości nie da się przewidzieć? A jednak 
prawda wygląda zupełnie inaczej, gdy zamiast selek-
cjonować informacje, poświęcimy czas, by przeczytać 
cały artykuł. Tych kilka trafnych domysłów Gernsbacka 
tonie w morzu nieudanych strzałów. Oto dwa przy-
kłady: autor jest przekonany, że do 1947 roku komplet-
nie uwolnimy się od raka, a moc elektryczna będzie 
przesyłana bezprzewodowo. Jeśli chodzi o prorocze 
samoloty transatlantyckie, to, cóż, jest on pewien, że 
będą podchodzić do lądowania powolnym spiralnym 
ruchem i osiadać punktowo, co wyeliminuje koniecz-
ność budowania pasów startowych. A, i ani słowa 
o czarnym czwartku, majaczącym na horyzoncie Wiel-
kim Kryzysie, ani o tym katastrofalnym rozlewie krwi, 
który nazywamy drugą wojną światową. 

Można sobie samemu odpowiedzieć na pytanie, 
czy Gernsback był geniuszem przewidywania, czy 
też nie. Tak czy inaczej, te nieliczne celne strzały są 
rezultatem trafu właściwego jego metodzie, działającej 
podobnie do karabinu maszynowego. Wyobraź sobie, 
że jesteś wyjątkowo marnym strzelcem, ale chcesz 
trafić w sam środek tarczy z odległości 200 metrów. 
Niczym się nie przejmuj. Potrzebujesz jedynie karabinu 
AK-47 (czyli kałasznikowa) – słynnego z braku celno-
ści oraz niewyczerpanego zapasu nabojów. Upchnij je 
w nieskończenie pojemny magazynek, wyceluj mniej 
więcej we właściwą stronę, naciśnij spust i strzelaj po-
ciskami – któryś z nich prędzej czy później na pewno 
trafi do celu.

To właśnie esencja jasnowidzenia w stylu Gerns-
backa: zbombarduj przyszłość przewidywaniami i jeśli 
któreś z nich się urzeczywistnią lub będą bliskie zisz-
czenia, rozgłoś swoje celne strzały, zatuszuj chybione 
i już możesz rościć sobie pretensje, by uznano cię za 
wizjonera. To tak jak gdy oglądasz pomeczowe podsu-
mowania – ci goście zdają się w ogóle nie pudłować! 
Obejrzyj jednak mecz w całości, a rzeczywistość okaże 
się, cóż, trochę bardziej prozaiczna.

To tyle jeśli chodzi o futurologię w literaturze 
faktu, ale co z przewidywaniami w fantastyce nauko-
wej? Gernsback jest autorem dwóch powieści z ga-
tunku s-f, z których większy sukces odniosła pozycja 
Ralph 124C 41+: A Romance of the Year 2660 (publiko-
wana w odcinkach w pierwszym magazynie poświęco-
nym nauce – „Modern Electrics” w 1911 roku). Użyłem 
słowa „sukces” dość swobodnie. Na przestrzeni lat 
Ralph uzyskał wątpliwy status dzieła kultowego – jak 
film Plan dziewięć z kosmosu – i jest postrzegany jako 
najgorszy utwór z gatunku fantastyki naukowej, który 
kiedykolwiek został wydany. W porządku, nie możemy 
zatem spodziewać się zbyt wiele po stylu i intrydze, ale 
co, jeśli chodzi o zawartą tam wizję przyszłości?

Co ciekawe, wiele z prognoz Gernsbacka odnośnie 
do roku 2660 okazuje się zaskakująco trafnych. Na po-
czątek: Ralph przewiduje powstanie radaru i proponuje 
nawet schemat ilustrujący zasadę, na której opiera się 
jego funkcjonowanie. Streszczając, w powieści opisane 
zostało także to, co większość z nas rozpoznałaby jako 
plastik, włókno syntetyczne, folię aluminiową, lampę 
fluoroscencyjną, mikrofilm, stal nierdzewną, magne-
tofon, szafę grającą, nawóz płynny, fotografię kolorową, 
miniaturową telewizję i kriogenikę. W innych momen-
tach w Ralphie mowa jest o trójwymiarowej telewizji 
(holografii), windach pozbawionych lin i napędzanych 
przez magnetyzm (lewitację magnetyczną), uprawach 
ogrzewanych przez technologię geotermalną, miastach 
kontrolujących pogodę czy bezzwłocznym tłumaczeniu 
języków obcych. Poniższa lista, którą wieńczy wydłu-
żenie życia ludzkiego do 150 lat, nie urzeczywistniła się 
dotychczas, jednak nie wydaje się kompletnie niereali-
styczna. 

Jednak ponownie te celne strzały otoczone są całą 
masą trafień kulą w płot, spośród których część przy-
pomina bardziej wudu niż naukę. Mój ulubiony przy-
kład dotyczy antygrawitacji, działającej na tej samej 
zasadzie co „cavorit” – magiczna substancja neutrali-
zująca grawitację (dlaczego w takim razie nie ulatuje 
w kosmos?) opisana w Pierwszych ludziach na księżycu 
H.G. Wellsa. Gdy się nad tym dłużej zastanowimy, 
nawet celne strzały okazują się problematyczne. Ralph 
może przewidywać powstanie magnetofonów, szaf gra-
jących czy kolorowej fotografii, jednak umiejscowienie 
tych wynalazków w 2660 roku jest przekomiczne.

Przejdźmy teraz do Herberta George’a Wellsa 
i jego adekwatnie zatytułowanej książki Wizje przy-
szłości: czyli O wpływie rozwoju wiedzy i mechaniki na 
życie i myśl ludzką (1901). Pozycja lepiej znana jako po 
prostu Wizje przyszłości to jedna z wielu prac futurolo-
gicznych opublikowanych za życia autora. Niestety, już 
w początkach tej popisowej księgi proroctw natykamy 
się na takie niewypały, jak jego wątpliwość, że podróże 
powietrzne, które określa aeronautyką, „będą kiedykol-
wiek traktowane jako poważny środek transportu” [32]. 
Z nie mniejszą emfazą pisze o udziale łodzi podwod-
nych w działaniach wojennych: „Muszę przyznać, że 
nawet moja rozbudzona wyobraźnia nie pozwala mi 
ujrzeć jakiejkolwiek łodzi podwodnej, której załoga 
kończy inaczej niż dusząc się i tonąc” [201]. Mógłbyś 
powtórzyć, George?

Apologeci stwierdzą, że wycieczki w tak odległą 
przeszłość, by testować ówczesne prognozy, nie-
sprawiedliwe, a poza tym, czy to nie fikcja stanowiła 
medium Wellsa? Choć brzmi to jak nieufny odwrót od 
futurologii, pozwólmy sobie na taki przywilej wątpli-
wości i przenieśmy się do 1932 roku, gdy opublikowano 
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opowiadanie The Queer Story of Brownlow’s Newspa-
per. Historia skonstruowana została na podstawie 
preferowanego przez futurologię scenariusza pro-
gnozowania przyszłości. Akcja dziejąca się w 1931 
roku zasadza się na bohaterze, któremu dostarczono 
egzemplarz gazety z 1971 roku, i oszałamia czytelnika 
kompilacją barwnych proroctw. 

Zacznijmy od celnych strzałów. Na 40 lat do 
przodu Wells przewidział użytkowanie energii geo-
termalnej, dokładne relacjonowanie postępów nauki 
i szerokie zastosowanie koloru w prasie, uproszczenie 
i redukcję elementów ubioru, niższy wskaźnik naro-
dzin, a także rozpad Związku Radzieckiego (choć nie 
zrealizował się do 1971 roku, możemy uznać to za pro-
rocze). Ogólnie wypada znakomicie, nieprawdaż?

A jednak, ponownie – parada celnych strzałów 
przesłania rzeczywistość, która jest dalece mniej spek-
takularna. Mianowicie energia geotermalna – wbrew 
przewidywaniom Wellsa – do dziś nie zastąpiła paliw 
pochodzenia mineralnego. Mężczyźni i kobiety nie 
chodzą z obnażonymi torsami i piersiami. Ideologia 
nacjonalistyczna i państwa narodowe kwitną. Nie słyszy 
się o planach utworzenia rządu ogólnoświatowego, prze-
stępczość nie maleje, a siły policyjne w dalszym ciągu 
nie są w stanie jej powstrzymać. Angielska ortografia 
nie została formalnie ani generalnie uproszczona, rynek 
giełdowy nadal funkcjonuje, goryle nie wymarły, nie 
przyjęliśmy trzynastomiesięcznego kalendarza, gazet zaś 
nie drukuje się na płachtach ze stopu aluminium. 

Co gorsza dla Wellsa i jego apologetów, autor nie 
zająkuje się nawet o czymś takim, jak telewizja, roz-
szczepienie atomu, loty kosmiczne, komputery, DNA 
i badania genetyczne, ani o milionie innych postępów 
nauki, bez uwzględnienia których każdy wizerunek 
świata z roku 1971 jest rażąco niekompletny, żeby nie po-
wiedzieć rażąco zafałszowany. Z perspektywy rozwoju 
politycznego i kulturowego historia ta wypada jeszcze 
gorzej, nie wspominając o niczym, co kojarzy się ze zdo-
minowanymi przez wojnę latami 40., z konsumeryzmem 
i konformizmem lat 50. i kontrkulturą lat 60.

Oczywiście koniec końców Brownlow pozostaje 
dziełem fikcji i jako takie jest ontologicznie zwolnione 
z wymogów profesjonalnej futurologii. Trzeba przy-
znać, że Wells skwapliwie wykorzystuje tę ontologiczną 
bramkę, kończąc swoje opowiadanie mrugnięciem oka, 
które sugeruje, że jego popisowe przepowiednie to 
tylko zgrywa (stwierdza, że jest równie pewny swojej 
opowieści, co tego, że nazywa się Hubert G. Wells).

Najlepsze, co można powiedzieć o takim chwycie, 
jest to, że autor Brownlow, jak zasadniczo każdy inny 
twórca fantastyki naukowej, pragnie zjeść futurolo-
giczne ciastko i je mieć. Najgorsze jest, że ogólnie 
fikcja, a w szczególności fantastyka naukowa, stwarzają 

jedynie iluzję futurologicznej ścisłości – są literackim 
trompe l’oeil, które chce być traktowane poważnie tylko 
wtedy, gdy okazuje się mieć rację. 

2.
Skąd zatem nieustające zainteresowanie fantastyką 

naukową jako narzędziem prognostycznym wśród jej 
fanów? 

Zauważmy, że wszelkie przewidywania, podob-
nie jak dzieła fikcji literackiej, są niedookreślone pod 
względem ontologicznym. Inaczej niż w wypadku 
rzeczywistego świata, fikcjonalne światy opowieści 
są pełne luk otwartych na interpretację. Oznacza to 
z kolei, że czytelnicy muszą wypełnić te puste miej-
sca w tle opowieści. Proces ten, objaśniony przez 
Wolfganga Isera w Der Akt des Lesens1 i szczegółowo 
przeanalizowany w mojej pracy Literature, Analytically 
Speaking2, przebiega w dużej mierze automatycznie. 
Kiedy poddajemy lekturze fikcję, zawsze dowiadu-
jemy się więcej, niż zapisano na stronie. Wnosimy do 
tekstu niezliczone założenia i drugoplanowe detale 
z własnego doświadczenia, dopasowujemy je do danej 
opowieści, korzystamy z nich, by zinterpretować to, co 
dzieje się w historii.

Jest to powszechny fakt, umożliwiający fanom 
fantastyki naukowej uznanie swojego ulubionego 
powieściopisarza – czy będzie to Gernscback, Wells, 
czy Lem – za twórcę niezwykłych prognoz futurolo-
gicznych. Przykładowo, ponieważ Lem zajmował się 
tematem klonowania w Dziennikach gwiazdowych 
i Cyberiadzie, a całkiem możliwe, że także Solaris 
z wieloma egzemplarzami Harey wpisuje się w tę tema-
tykę, panuje opinia, że przepowiedział on przyszłość. 
Brak wzmianki na temat Adolfo Cambiaso i Crestview 
Genetics w pismach Lema, wskazuje jednak według 
mnie na absurdalność podobnych tez. Co więcej, 
w takim przypisaniu tkwi ewidentny anachronizm. Już 
w 1935 roku przyznano Nagrodę Nobla w dziedzinie 
fizjologii lub medycyny za odkrycie indukcji embriolo-
gicznej, nie wspominając o Nowym wspaniałym świecie 
Huxleya (1931), w którym dużo miejsca poświęca się 
koncepcji pozaustrojowego zapładniania ludzkich 
komórek jajowych i tworzenia identycznych kopii, co 
określa się procesem Bokanowskiego. 

Wszystko to ma podkreślić mój głęboki scep-
tycyzm względem, ogólnie rzecz biorąc, fikcji jako 
narzędzia futurologii, a w tym wypadku fikcji Lemow-
skiej. Zauważmy, że gdybyśmy na moment potrak-
towali beletrystykę Lema w całości jako scenariusze 
prognostyczne, jego dorobek – podobnie jak każdego 

1 Por. [Iser].
2 Por. [Literature].
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innego twórcy fantastyki naukowej – miałby bardzo 
niskie notowania. W powieściach Lema są tysiące 
rzeczy, które nie są prawdziwe i nigdy się takie nie 
staną, począwszy od planet Solaris, Regis III i Quinta 
opisanych w Solaris, Niezwyciężonym i Fiasku. Jedynie 
zapał miłośników do przeszukiwania jego opowieści 
pod kątem tego, o czym wiemy, że jest prawdziwe – 
z pominięciem całej reszty – stwarza iluzję zdolności 
przewidywania.

Nie chcę zaprzeczać temu, że Lem lubił uważać się 
za osobę kompetentną na polu nauki i zarazem spraw-
nego prognostę. Przykładowo jego listy dostarczają 
wielu dowodów na to, że z zapałem śledził postępy 
w nauce, technologii i ekonomii, by sprawdzać, czy 
korespondują z hipotezami z jego książek. Za każdym 
razem, gdy uznawał, że udało mu się odnaleźć taką 
zbieżność, podkreślał to dumnie jako dowód swych 
proroczych umiejętności („jakiś naczelny ekonomista 
z ONZ, czyli UN, pisze kubek w kubek to, co pisałem 
sześć lat temu”) [Sława i fortuna 296].

Co jednak ciekawe, stosunkowo często sięgał 
natychmiast po Wellsowski chwyty i – ostatecznie 
jako autor beletrystyki – wyśmiewał ideę posiłkowania 

się trafnością przewidywań w poszukiwaniu sławy. 
Po czym triumfalnie wskazywał kolejny przypadek, 
kiedy rzekomo wyprzedził swoje czasy, tylko po to, by 
ponownie umniejszyć jego znaczenie, tym razem z ko-
mentarzem, że przekonanie świata o swoich profetycz-
nych zdolnościach zajęło mu zbyt dużo czasu. A potem 
robił to znów – i znów.

Najwyraźniej to lawirowanie nie ma żadnego 
znaczenia dla tych, którzy postrzegają Lema jako 
futurologiczną wyrocznię. Niemniej jednak powinno. 
W końcu jeżeli jesteś na serio zaangażowany w budo-
wanie własnej prognostycznej wiarygodności, wystar-
czy, że opublikujesz przejrzyście zredagowaną serię 
konkretnych proroctw w porządku chronologicznym. 
Pod koniec omawianego odcinka czasu okaże się, czy 
udało ci się odnieść sukces w przepowiadaniu przyszło-
ści i czy twoje przewidywania uwzględniły powstanie 
firmy Crestview Genetics, czy nie.

Pozwólcie, że objaśnię wam, jak stać się Najwięk-
szym Futurologiem w Historii. Poniżej prezentuję mój 
własny zestaw przepowiedni na rok 1002018. Do tego 
czasu – to znaczy milion lat od dziś – nasz gatunek 
zeksploruje wszystkie planety w Układzie Słonecznym, 
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wyeksploatuje większość zasobów naturalnych Ziemi, 
uporządkuje kwestię klonowania ludzi i nadal będzie 
trzymać w domach zwierzaki. Wiecie co? Biorąc pod 
uwagę tę niedorzeczną chronologię i brak precyzyj-
ności moich przewidywań – eksplorowanie, eksplo-
atowanie, porządkowanie i kontynuowanie pewnych 
nawyków są otwarte na interpretacje – mogę się 
spokojnie założyć, że wszystkie te futurystyczne cuda 
się urzeczywistnią. A nawet jeśli nie, to nie będzie już 
z was nikogo, by podważyć moje tezy. 

Orzeł – wygrywam, reszka – przegrywacie.
Oczywiście Lem jest nie tylko autorem beletry-

styki, a wśród wielu stworzonych przez niego tomów 
literatury faktu znajduje się książka poświęcona futu-
rologicznym spekulacjom par excellence – legendarna 
Summa technologiae. Mając na uwadze dalekowzrocz-
ność Lemowskich scenariuszy futurologicznych, przez 
lata niejeden komentator uległ pokusie, by porównać 
go do współczesnego Nostradamusa, a Summę – do 
księgi proroctw. Szli w ten sposób w ślady samego 
Lema, który niejednokrotnie powracał do swych pro-
gnoz, by ocenić ich trafność [A Stanislaw Lem Reader].

Nie chcę w ten sposób powiedzieć, że w Summie 
brakuje niezwykle odkrywczych myśli. Na przykład 
przy okazji omawiania autoewolucji Lem zdaje się 
sugerować koncepcję punktualizmu na całe osiem lat 
przed tym, jak dzięki Eldredge’owi i Gouldowi weszła 
do ówczesnych leksykonów ewolucji. Wydaje się także, 
że przewidział – choć pod innymi nazwami – powsta-
nie sztucznych emocji, rzeczywistości wirtualnej, me-
chanizmów wyszukiwawczych, nanorobotów, bioniki, 
a także fiasko projektu SETI Franka Drake’a, mającego 
na celu znalezienie dowodów na istnienie inteligencji 
w kosmosie. Niektórzy fani prowadzą nawet tabele 
wyników, gdzie stawiają ptaszki obok spełnionych pro-
gnoz i znaki zapytania przy spostrzeżonych wpadkach. 

„Jak mógł nie przewidzieć internetu?” – brzmi popu-
larne zażalenie. Ależ przewidział – odpowiedzą apo-
logeci – nie tylko w Summie, ale i w powieści Powrót 
z gwiazd z 1961 roku (w postaci globalnej sieci Infor).

Lem samodzielnie dokonał ewaluacji adekwatno-
ści prognoz zawartych w jego futurologicznym opus 
magnum w późniejszych zbiorach esejów: Tajemnicy 
chińskiego pokoju (1966), Bombie megabitowej (1999) 
i Okamgnieniu (2000). Jak skrupulatnie i miejscami 
z wyraźnym samozadowoleniem odnotowuje, wśród 
spełnionych przewidywań znalazły się: adaptacyjne zdol-
ności ludzkiego umysłu, bioinformatyka oraz autono-
miczne moduły wyszukiwania (Lem odnosi się do tych 
ostatnich w kontekście ariadnologii: nauki o niciach).

Nie trzeba przypominać, że poznawcze ambicje 
Lema nie ograniczały się jedynie do literatury faktu. Na 
przykład przy okazji wydania wczesnej powieści Obłok 
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Magellana (1955) zdecydował się na w istocie niezwykły 
krok i opatrzył książkę Słowniczkiem Terminów Nauko-
wych i Wyrazów Mniej Znanych, by pomóc czytelnikom 
w przeprawie przez naukowy gąszcz narracji. Lem 
objaśnił aż 32 terminy, głównie z dziedziny astrofizyki, 
włącznie z Cefeidami, radiogwiazdami, białymi karłami, 
ekliptyką, elektroencefalografem, galaktyką, astrono-
miczną jednostką długości i spektroskopem – terminy te 
mogłyby zbić z tropu nawet współczesnego czytelnika.

Lemowski leksykon terminów naukowych to tylko 
jeden z dowodów sumienności, z którą chce sportre-
tować postępy nauki w XXXII wieku. Innym zadziwia-
jącym faktem jest to, że ponad cztery dekady od jego 
powstania omawia ten portret w Bombie megabitowej, 
tomie złożonym z esejów na temat nauki i futurologii. 
Z niewątpliwą satysfakcją odnotowuje dwie zrealizo-
wane prognozy z Obłoku Magellana. Mowa o wystę-
pujących w powieści trionach i wideoplastyce – czyli 
kryształkach służących za nośniki informacji o dostępie 
swobodnym i rzeczywistości wirtualnej. 

Z drugiej strony, podobnie jak Gernsback i Wells, 
Lem pomija fakt, że w powieści triony zostały wynale-
zione w XXVII wieku. W rzeczywistości już niecałe 30 
lat od powstania Obłoku Magellana na rynku pojawiły 
się pierwsze płyty kompaktowe. Oddając pisarzowi 
sprawiedliwość – Lem przyznawał, że zupełnie za-
skoczyło go tempo rozwoju komputerów i technologii 
pokrewnych. Aczkolwiek uznanie własnej pomyłki nie 
zmienia faktu, że także on przegląda swą prozę pod 
kątem spełnionych przepowiedni, świadczących o zdol-
ności jasnowidzenia.

Jednak w tej układance strzałów celnych i spudło-
wanych część z tych drugich jest tak rażąca, że przy 
Lemowskiej wiarygodności naukowej pojawia się duży 
znak zapytania. Pouczający przykład pochodzi z jego 
emblematycznej książki poświęconej fikcjonalnej futo-
rologii – Kongresu futurologicznego (1971). W świecie 
roku 2018, z połową ludności ziemskiej zamieszku-
jącą w miastach i z wieloma globalnymi megalopolis 
o ponad dwudziestomilionowej populacji, najbardziej 
realistycznym rozwiązaniem problemu mieszkalnictwa 
jest budowa wysokościowców. Nie zaskakuje więc, że 
dzięki opracowaniu konstrukcji tubowej w latach 60. 
XX wieku wieżowce stają się coraz wyższe i wyższe 
(nowa generacja lekkich lin do wind sprawi, że będą 
mogły mieć ponad milę wysokości).

Spodziewając się takiego rozwoju, Lem w Kongre-
sie futurologicznym stara się odzwierciedlić skalę niebo-
tycznych wież przyszłości. W powieści japoński delegat 
kongresu ujawnia plany budowy jednego z takich futu-
rystycznych kolosów. Ośmiusetpiętrowy drapacz chmur 
ma wznosić się od poziomu morza aż do stratosfery, 
osiągając wysokość dziesięciu tysięcy metrów – jako 

że warstwa ta zaczyna się średnio dziesięć kilometrów 
nad powierzchnią ziemi. Proste dzielenie wykazuje, że 
przy dziesięciokilometrowym budynku i 800 piętrach 
każdy poziom od podłogi do sufitu musiałby mierzyć 
12,5 metra wysokości – to absurd w dzisiejszym świecie, 
nie mówiąc już o Lemowskiej przyszłości wyeksploato-
wanych zasobów. Na całej planecie sufity buduje się na 
wysokości około 2,5 metra, co pokazuje, że w arytme-
tyce pisarza, według której w każdym piętrze miałoby 
zmieścić się aż pięć poziomów, tkwi rażąca pomyłka. 

Naukowe gafy tego typu przytrafiały się w bele-
trystyce Lema już od początków jego kariery [“The 
Unknown Lem”]. Oto dwie z nich: W Opowieściach 
o pilocie Pirxie bohater podaje swój wiek w systemie 
binarnym jako 111 [Opowieści]. Liczba ta w systemie 
dziesiętnym ma wartość 7 (1+2+4), nie jest to zatem 
zwykła pomyłka o rząd wielkości. W Powrocie z gwiazd 
Lem przedstawia liczbę 5000 w systemie dziesiętnym 
jako 11001000. Każdy, kto choć odrobinę zaznajomiony 
jest z systemem binarnym, natychmiast rozpozna błąd, 
ponownie dotyczący nie tylko rzędu wielkości. Liczba, 
którą Lem identyfikuje jako 5000, to w rzeczywistości 
200 (128+64+8). Dla jasności 5000 w zapisie binarnym 
to 1001110001000, co w żaden sposób nie zbliża się 
nawet do potknięcia z powieści. 

Co ciekawe, gdy zwróciłem na to uwagę Lemowi 
w trakcie naszych długich rozmów w 1992 roku, wzru-
szył ramionami, jakby był to jedynie błąd zecerski – 
dość nonszalanckie zagranie ze strony autora, który 
rzadko rezygnował z okazji, by skrytykować innych 
pisarzy, a także naukowców za ich pomyłki. I chociaż 
w ciągu kolejnego ćwierćwiecza starałem się, by popra-
wił ten błąd – a tym samym go uznał – korekta została 
naniesiona dopiero po jego śmierci – i to jedynie w pol-
skim wydaniu Powrotu z gwiazd. 

3.
W tym momencie obrońca, widząc, jak sprawy 

układają się przeciwko niemu, może wysunąć znajome 
zastrzeżenie. Futurologiczna spekulacja to jedno, jed-
nak czy szukanie prawdy w dziele fikcji nie jest błędem? 
Czy lektura powieści pod kątem tego, co ma do powie-
dzenia o prawdziwym świecie, nie wynika z błędnej 
kategoryzacji?

Zwróćcie uwagę, że to nigdy nie powstrzymało 
Lema przed oblewaniem profesjonalnych futurologów 
wiadrami szyderstw za ich nieścisłości. Jednak czy Lem 
zalicza się do tej grupy pisarzy, którzy chcą być wyjęci 
spod takiej analizy, pozostaje otwartą kwestią. Być 
może najmocniejszy argument, który temu zaprzecza, 
pochodzi od samego Lema: w liście z 18 października 
1974 roku nie ma żadnych oporów przed rzutowaniem 
swoich fikcji na prawdziwą naukę:
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„[D]ziwna wydała mi się zbieżność pomylonej 
z rozmysłu i absurdalnej teorii kosmogonicznej, jaką 
wpakowałem do 19-tej podróży Tichego, z teorią, jaką 
całkiem serio, ale trzy lata po napisaniu przeze mnie 
tego tekstu, ogłosił był w «Nature» pewien amery-
kański astrofizyk. (Is the Universe a Vacuum Fluctu-
ation Zero – «Science News», Dec. 22, 1973), tam jest 
streszczenie pracy autora: Edward B. Tryon, «Nature», 
Dec. 1973 – tekst mój natomiast powstał w 1970 r., 
co zaświadcza data na ówczesnej edycji Dzienników 
gwiazdowych” [Sława i fortuna 279].

Powyższe oświadczenie zestawione z listą niezre-
alizowanych przewidywań oraz pomyłek naukowych, 
prowadzi nas znów do zasadniczego pytania: czy Lem 

powinien być czytany – by nie powiedzieć szanowany – 
jako futurolog? Ogólnie rzecz biorąc, dowody wskazują, 
że w każdym właściwym – to znaczy naukowym – ro-
zumieniu tego terminu odpowiedź powinna brzmieć 

„nie”. Nie jest to jednak tak obciążające, jak mogłoby się 
zdawać. Jak powiedział mi sam Lem podczas naszych 
rozmów w 1992 roku, bardziej niż przewidywanie 
przyszłości interesowało go mapowanie poznawczych 
granic nauki i jej odnóg technologicznych. Jego wizjo-
nerska wyobraźnia oraz swoiste prognozy, zawarte czy 
to w Summie, czy w zasilanych nauką fikcjach, nie będą 
zatem niczym więcej, jak orientacyjnymi znakami na 
drodze do naszej technologicznie turbodoładowanej 
przyszłości. • 
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A B S T R A C T

HYPOTHESES (NON) FINGO:  
THE PITFALLS AND WINDFALLS 

OF LITERARY FUTUROLOGY

PETER SWIRSKI

„Hypotheses (Non) Fingo” re-evaluates Lem's stature 
as a futurologist and visionary. As a backdrop it looks at the 
futurological blunders by the two fathers of modern science 
fiction, Hugo Gernsback and H.G. Wells. Enumerating a number 
of Lem's hits and misses both as a futurologist and science writer, 
it provides a revisionist reassessment of futurological speculation 
in literary fiction and beyond.

Keywords: : Stanislaw Lem, futurology, Hugo Gernsback,  
H.G. Wells, Summa Technologiae, scientific literacy (numeracy)
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