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Onegdaj, na planecie Kraków. najjaśniejszej w gwiazdozbiorze Małopolski. mło 

da lekarka Barbara Lemowa postanowiła zostać radiologiem. W przedmiocie postę

powania z maszynami rentgenowskimi objaśnień udz ielał jej starszy kolega Jan 

Meyer i tym oto sposobem nawiązała się znajomość między państwem Lemami 

i Meyerami. Nadspodziewanie skorzystał na tym syn państwa Meyerów. w owym 

czasie uczeń szkoły muzycznej. Nie dość bowiem. że Stanisław Lem obdarzał go 

czasem swoją nową książką (i to z autografem). to zdarzało się. że i płytą długogra 

jącą. przywiezioną z wyprawy do jak i ejś ościennej galaktyki. 

Pod koniec lat sześćdziesiątych Krzyś wyrósł na Krzysztofa. z dwoma osobli 

wymi dyplomami - z kompozycyi i teoryi muzyki. a że był ambitny i pracy się nie lę 

kał - postanowił napisać operę . Skąd jeno wziąć libretto? Zdało mu się. że nada się 

do tego Tango Sławomira Mrożka i myślą tą podzielił s i ę z Lemem. Ów zaś . jako że 

nie był admiratorem Tanga (o czym przeczytać można w jego Listach do Mrożka) , 

podpowiedział mu tekst inszy: własną Cyberiadę. Ob iecywał nawet osobiście z niej 

libretto wyrychtować. ale się jeno na obiecankach cacankach skończyło. 

Zasiadł więc Meyer do układan ia libretta. nad opowieściami o wyprawach. ma

szynach i nauczkach. jakie władcom t yranom dawał konstruktor Trurl i jego przyja 

ciel Klapaucjusz. Spowiły go góry papieru. niczym żądnego wiedzy Gębona opęta 

nego przez Demona Drugiego Rodzaju. Wszelako nie poddał się i wyłowił. a potem 

wykroił z Lemowych opowieści te. które wydały mu się stosowne do muzyki i na 

scenę: okruszyny z Bajki o trzech maszynach opowiadających króla Genialona oraz 

wyimek z Przyjaciela Automateusza. 

W pierwszej bajce - a jak zapowiada Konstrukt or Trurl. „służyć ma ona byst ro

ści" - obśmiał społeczeństwo. jakie usiłowano wówczas stworzyć nad Wisłą . War

tą i Wołgą, tudzież Dunajem i Dunajcem. W drugiej - „służącej rozrywce" - zakpił 

z tej części natury człowieka. którą rządzą jeno chucie i rozpasanie. Trzec ią zaś. 
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„służącą nauce", ułożył z wątpl iwośc i Lema wobec religijnego jako i naukowego 

objaśnia nia natury świata i istot y bytu. 

Wyrychtowawszy partyturę. w roku 1970 wysłał j ą do Monaco. gdzie tamtejszy 

władca organizował międzyp lanetarne konkursy na najświetn iejsze utw ory muzycz

ne. Cyberopera spodobała s ię doradcom księc ia Rainera nadspodziewanie. dali jej więc 

Order Najgłówn i ejszy. a konstruktora-kompozytora w ynagrodzili sowitą zapłatą. 

Radzi będ z iemy więc odegra ć i odśpiewać przed t ak szla

chetnym zgromadzeniem historie ułożone ku bystrośc i. roz

rywce i nauce. a może i poruszen iu słuchaczy. Mając zaś na 

względzie jasność przedstawienia. wyjaśnimy pierwszy se

kret Cyberiady, czyli jej konstrukcj ę. Bajarze i pisarze stosują 

ją od niepamiętnych czasów. wkładając jedną opowiastkę do 

drugiej. jak szkatułkę do szkatułki. Takie są Baśnie z tysiąca 

i jednej nocy, Dekameron. Rękopis znaleziony w Saragossie. 

w operze zaś Opowieści Hoffmanna. gdzie z pierwszej szka

tułk i wyszła rabat ka Olimpia (zważmy przy t ej okazji. że 

pierwsze robot y były muzykami. a maszyny grające i śpiewa

jące budowano od najdawniejszych czasów). 

Szczęśliwie dla nas, tu zgromadzonych. bajka pierwsza - chociaż wśród siwych 

i łysych budzić będz ie skojarzenia - bajką pozostaje. Druga. ku zdegustowaniu 

Lema. prognozą okazała si ę trafną . Trzecia zaś„. sami Państwo zobaczą. nie ma co 

uprzedzać ani przewidywać„. 

W iele jeszcze innych sekret ów ukrywa s ię w t ych bajkach. atoli nie czas ani 

miejsce na rozprawian ie o nich tu i t eraz. Jeśli się jednak komuś coś lub ktoś z czymś 

lub kimś skojarzy. zaiste. nie będzie to sprawką bezrozumnego przypadku, lecz by

strośc i Słuchającego i przen i kliwości Autorów tudzież Realizatorów. którzy u kłada

li program dla tej cyberiadycznej operomaszyny. 



r! porządnej bajce musi być JVWJ i Cvuwd~, 
są więc takowi również w Cyberiadzie, 

acz z lekka przemodelowani. 

JWJln.w.a 9Jmi.alino. 
W Cyberiadzie Lema zleceniodawcą Trurla jest król Genialon. lecz w zespołach 

operowych z zasady więcej jest śpiewaczek niż śpiewaków - stąd owa zamiana płci. 

Pierwszym efektem ubocznym stała się przypadkowa zbieżność imion królowej 

z Miss Genialiną Edy Son. projektantką szat i maszyn wszelakich dla Daisy. przyja

ciółki disneyowskiego Kaczora Donalda (dziwnym zbiegiem okoliczności przywo

dzącą na myśl wynalazcę żarówk i elektrycznej). Drugim - równie niezamierzonym 

- politycznie poprawniejszy parytet płci. 

W odróżnieniu od reszty Lemowych królów. rządzących niepodzielnie i zazwy

czaj uciążliwie dla poddanych. Genialina abdykowała. Do decyzji tej przyw iodła ją 

„mądrość. wynikła z dogłębnego rozeznania spraw światowych. Opuściwszy tedy 

swoje królestwo. zamieszkała w jaskini" - dodajmy: bardziej komfortowej niż pla

tońska. bo „przewiewnej i suchej". a uczyniła to. „by oddawać się rozmyślaniom. 

Wszelako bywa. iż nachodzi ją smutek lub odraza do samej siebie i wówczas nic nie 

może jej ukoić oprócz niezwykłych całkiem opowieści. Jednakże ci. co pozostali jej 

wierni„ „ już dawno opowiedzieli wszystko. co sami znali". W tej właśnie nieweso

łej sytuacji zrodził się pomysł zamówienia u Trurla maszyn gawędziarek (życzenie 

skądinąd skromne. gdyż w innej bajce król Hi polip zażyczył sobie całego Uniwersum. 

i to w kilku wersjach). 

Czy królowa jest równie skąpa jak większość władców stworzonych przez 

Lema? Honorarium. jakie zaofiaruje Trurlowi na końcu Ili aktu. „ p isarz- myślant". 

a za nim kompozytor. każdemu radzi oszacować po swojemu. 

-
-
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-
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U Lema nosi on im ię Trurl. proszę to jednak zaśp iewać„ . Ów niepospolity posiadacz Dy

plomu Omnipotencji Perpetualnej z wyróżnien iem. który umie „gwiazdy stwarzać lub gasić". 

a w razie potrzeby robota nawet wskrzes ić . mieszka w domku z ogródkiem otoczonym cy

berberysowym żywopłotem „na Ósmej Planecie Słońca . którego do niedawna nie było. gdyż 

skonstruował je pospołu z druhem Klapaucjuszem w ramach czynu społecznego z mgła

wicowych odpadów". Zajęc iem Trurla-Trulla jest doświadczalna ontologia. toteż konst ruuje 

rozmaite maszyny i inne roboty. Zdarza mu s ię powoływać do istn ien ia całe cyw ilizacje i ga

laktyki. a czyn i to tym chętniej. że jego ambicją jest stworzenie Świata i st anu Doskonałej 

Szczęśliwości. 

Każdemu . także Trurlowi. przytrafiają si ę eksperymenty chybione. Kiedyś nieopatrzn ie 

zbudował najgłupszą maszynę rozumną na całym świecie. Up ierała s ię . że 2 + 2 = 7. w dodat

ku była obraźliwa i mściwa. „a z ta ką i lością cech można już dopiąć niejednego. ho ho. ja ci to 

mówięl". skomentował ów wynalazek przyjaciel Trurla. konstruktor Klapaucjusz. W operze 

poznamy inne os iągnięcia Trulla: maszyny gawędzia rki oraz jednego Doradcę Doskonałego 

(i dwóch niedoskonałych). 
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~a marginesach - notatki, które 

mogą pomóc - młodszym zwłaszcza 

widzom - wyobrazić sobie, z kim lub 

z czym kojarzyć mogla się Cyberiada 

pierwszym polskim (i nie tylko) 

czytelnikom. 

•• 
Posłaniec Królowej Genialiny przybywa do Trul

la. by zamówić u niego trzy maszyny. Pierwsza 

opowiadać ma historie zawiłe. druga chytre. 

trzecia poruszające . Zostawia mu pierścień . 

Gdy zbuduje maszyny. ma go potrzeć. a wtedy 

stanie przed Królową. przedstawi jej swoje pra

ce i będzie mógł zażądać stosownej zapłaty. 

- Królowa Genialina, wyzbywszy się króle

stwa, niewiele posiada„. Ale nie wszystkie 

przecież głody można zaspokoić złotem -

uprzedza Pierścień. 

, 
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Truli ma na tę sprawę zgoła inny pogląd: 

- Elektryczność, jony, atomy, inne precjoza, używane do 

budowania maszyn, kosztują jak wszyscy diabli... Nie 

jestem pazerny na byle grosz, ale lubię złoto, zwłaszcza 

w znacznych ilościach ... i kiedy sobie wysypię jeden-dru

gi worek dukatów na podłogę i w milutkim ich pobrzęku 

na nich się potarzam, zaraz mi jaśniej się robi w duszy, 

jakby ktoś w nią słonko wniósł i zapalił. 

Pierścień jest zdumiony, bo przecież Truli mógłby sporzą

dzać dla siebie złoto w dowolnej ilości. co z kolei dziwi Trulla. 

Konstruktor zbudował maszyny. pojawia się zatem Królo

wa i „zostawiając sprawy płatn icze na sam koniec tej miłej 

okoliczności". przy „polewce jonowej" podanej w „pucha

rach rżniętych cudnie w fale prawdopodobieństwa" słucha 

opowieśc i pierwszej maszyny „o Wielowcach. ich królu 

Mandrylionie. jego Doradcy Doskonałym oraz o Trullu. kt ó

ry Doradcę najpierw stworzył. a potem zniweczył". 

illi.MDJtia viwila 
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Pewnego razu konstruktor Tru li trafi ł na planetę. którą zaj

mowało Państwo Wielowców. rządzone przez bezwględ - • 

nego ( króla Mandryliona.) • ~ 

- Jesteśmy nieprzeliczalni! - wołali Wielowcy. - Jest nas 

jak maku! Jak gwiazd na niebie! Jak piasku! Jak ato-

mów! 

TYRANI 

Kwadrylion, kwintylion, sekstylion, septylion ... a ile 

to będzie mandrylion? i czy pochodzi od mądry-lio-

na, czy raczej mandary-liona? - bo tyrani por-

tretowani przez Stanisława Lema zazwyczaj mają 

imiona stosowne do swoich upodobań, jak „pogrom-

ca wszelkiej zwierzyny galaktycznej" O krucyusz 

(Cyberiada: Wyprawa druga, czyli ofert a króla 

Okrucyusza), „militarysta z dziada pradziada" 

Potworyk (Cyberiada: Wyprawa pierwsza, czyli 

pułapka Gargancjana) czy Troglodyk, „który lubi 

krajobrazy szpikowane szubienicami, skrywając 

atoli tę predylekcję za twierdzeniem, że nędznikami, 

jakimi są jego poddani, nie można inaczej rządzić" 

(Cyberiada: Kobyszczę). 

Nad Lemowymi królami panuje żądza rozrywki. 

Jednych bawi przysłuchiwanie się opowieściom, inni 

zatracają się w rozpuście, walczą z potworami, albo 

wyżywają się w egzekucjach poddanych. Uleganie 

takim namiętnościom bez miary bywa niemałym 

problemem dla otoczenia i to nawet wtedy, gdy nikt 

z powodu tych zamiłowań nie traci życia. 

„Nie okrucieństwem doskwierał poddanym swoim 

król Baleryon cymberski, lecz zamiłowaniem do 

zabaw. [. . .] Niewinne były to igraszki {.„} - a to 

dzwonek i młotek, a to ency-pency albo w stukułkę 

grać od nocy do rana, albo w pierożek drewniany, 

lecz nad wszystkie przekładał zabawę w chowane

go. Gdy tylko ważną jakąś decyzję należało podjąć, 

podpisać dekret o państwowym znaczeniu, przyjąć 

posłów obcogwiezdnych lub udzielić jakiemu mar-

szalkowi audiencji, król chował się i pod karami 

· .............................................................................. . 
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najsurowszymi kazał siebie szukać. Biegała tedy rada koronna po całym pałacu, zaglądała do fos i wieżyc zamkowych, 

opukując ściany, przewracając na wszystkie strony tron, i poszukiwania te przeciągały się nieraz długo, bo król coraz 

nowe obmyślał skrytki i schowanka. Raz do wypowiedzenia bardzo ważnej wojny przez to tylko nie doszło, że, spowity 

w szkiełka i świecidełka, wisiał przez trzy dni w głównej sali pałacowej, udając żyrandol, i śmiał się w kulak z rozpacz

liwej bieganiny dworaków." (Cyberiada: Wyprawa piąta, czyli o figlach króla Baleyrona) 

Prześladuje ich paranoiczny strach przed sp iskami. Król Mudras z Bajek robotów, po wymordowaniu z przezorności 

wszystkich krewnych, i tak traci zmysły, ścigany wizjami spisków w snach. Czy te obawy są uzasadnione? Bohatera 

I aktu opery Cyberiada gubi lęk przed spiskiem urojonym, ale za to punktem wyjścia dla II aktu jest spisek prawdziwy, 

tyle, że nie bardzo udany. Nieposkromiona żądza władzy zazwyczaj - acz nie zawsze - prowadzi królów do upadku, 

albo przynajmniej do utraty poddanych. W najniezwyklejszych okolicznościach poddanych i władzę utracili Potworyk 

i Megieryk, gdy armie ich, spotkawszy się na polu bitwy „uśmiechnęły się do siebie [. . .] i na oczach poczerniałych ze 

wstydu i wściekłości królów oba wojska chrząknęły, wzięły się pod ręce i poszły na spacer, zrywając kwiaty na polu 

niedoszłej bitwy" (Cyberiada: Wyprawa pierwsza). 

Tyrani są z jednej strony rozrzutni, a z drugiej - sknerzą, jak Mandrylion, który nie chce zapłacić Trurlowi za Doradcę 

Doskonałego. W innej bajce król Pstrycjusz odmawia Trurlowi wypłaty honorarium za pozbycie się smoka z jego państwa 

(Cyberiada: Wyprawa trzecia, czyli smoki prawdopodobieństwa). Potworyk zaś, 11 sknera iście kosmiczny, aby ulżyć skar

bowi, zniósł wszystkie kary z wyjątkiem głównej. Ulubionym jego zajęciem było likwidowanie zbędnych urzędów, odkąd 

zaś zniósł urząd kata, każdy skazany musiał ścinać się sam lub, przy wyjątkowej łasce królewskiej, z pomocą bliższej 

rodziny." (Cyberiada: Wyprawa pierwsza) 

Chociaż nie widać tego w operze, sknerą jest również Rozporyk. Podłączywszy się do snu „Słodycz w ramionach Okto

piny, pieszczotliwie ośmiornej", zostaje z niego wyrzucony przez furtiana, któremu poskąpił 9 dukatów za dopuszczenie 

do królewny. 

11 - Naści dukata - rzecze król, rozsupłując worek - abyś mnie puścił. 

- Proszę dziesięć - furtian odpowie. 

- Dziesięć dukatów za jedną chwilę - oszalałeś chyba! - roześmiał się król. 

- Taniej nie będzie - rzecze furtian. 

-Ani jednego dukata nie opuścisz? 

-Ani jednego, mój panie. 

- Widzisz go! - wrzasnął król. -A to mi zuchwalec! Nic ci nie dam, drabie! - Furtian wtedy halabardą go łupnął, aż 

zagrzmiało Rozporykowi w głowie i zwalił się z krużgankami, dziedzińcem, mostem zwodzonym i snem całym w nicość, 

aby w następnej sekundzie oczy rozemknąć u boku Chytriana, przed Szafą Senną." (Cyberiada: Bajka o trzech maszy

nach opowiadających króla Genialona) 
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Chełpil i się: 

- Gdy tupniemy nogą, trzęsą się góry! Gdy chuchniemy, robi się 

z tego wicher, co drzewa obala, a kiedy siądziemy razem, nikt nie 

może ruszyć ręką ani nogą. 

Chociaż takie manewry pociągały za sobą ofiary. tratowane przez 

bezwładną masę. nie mogli pojąć. dlaczego Truli uważał to za nie -

szczęście . skoro „tego. co niedostrzegalne. w ogóle nie da się nazwa ć 

utratą~ ~ 

Truli chciał czym prędzej opuścić to dziwne państwo . w którym pod

dani byli zaledwie liczbą w masie. lecz zatrzymał go król - i zlecił zbu 

dowan ie Doradcy Doskonałego . 

- Ma umieć wszystko, to jest: odpowiadać na każde pytanie, roz

wiązać każdy problem, doradzić najkorzystniej, jednym słowem: 

przedstawiać mądrość najwyższą na moje usługi - i za wykonanie 

tego zadania zaproponował : - Dam ci sto lub dwieście tysięcy moich 

poddanych; o jeden lub drugi tysiąc nad to nie będę się spierał. 

..································································································· 
SZARASZKA 

Trurl, który pracuje dla Mandryliona poniekąd jako aresztant, 

osobom obeznanym z historią sowieckiej nauki (a Stanisław Lem 

doskonale znał środowisko radzieckich uczonych) kojarzyć może 

się z naukowcami izolowanymi w szaraszkach, jak Rosjanie 

nazywali instytuty naukowe oraz biura konstrukcyjne podległe 

NKWD i zatrudniające więźniów akademików. 

JED NOSTKA? ZEREM! 

[. . .] 

Jednostka! Co komu po niej?! 

Jednostki głosik cieńszy od pisku. 

Do kogo dojdzie? - ledwie do żony! 

I to, jeżeli pochyli się blisko. 

Partia - to głosów jeden poryw -

zbity z bezliku cichych i cienkich, 

pękają od nich wrogów zapory, 

jak w huku armat w uszach bębenki. 

[. . .] 

A gdy się w partię zejdziemy w walce -

to padnij, wrogu, leż i pamiętaj. 

Partia - to ręka milionopalca, 

w jedną miażdżącą pięść zaciśnięta. 

Jednostka - zerem, jednostka - bzdurą, 

sama - nie ruszy pięciocalowej kłody, 

choćby i wielką była figurą, 

cóż dopiero podnieść dom pięciopiętrowy . 

[. .. ] 

Włodzimierz Iljicz Lenin 

fragment poematu 

Władimir Majakowski, 1924 

tłum. Adam Ważyk 
· ........................................................... ·· 

W szaraszkach powstawały fundamenty radzieckiej kosmonautyki. W takich też 

warunkach, na zlecenie szefa NKWD Ławrientija Berii (azaliż przypadkiem Mandry

lion zwraca się do Doradcy Doskonałego „duszeńko moja"?) wypełniono też zadanie, 

wydawałoby się, niewykonalne: Lew Termen zbudował bowiem skuteczne, a przy tym 

niewidoczne urządzenie podsłuchowe - 11 szpiega doskonałego". Zamontowany w ame

rykańskiej ambasadzie w Moskwie służył NKWD przez siedem lat w okresie najwięk

szego nasilenia zimnej wojny. 

·· ......................................................................................................................... · 
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Forma zapłaty wydała się konstruktorowi dziwaczna. gdyż „nie wiedziałby co uczynić z setkami tysięcy niewol

ników". lecz król od razu podsunął mu parę sprawdzonych pomysłów: 

- Można ich odziać w szaty różnych barw, aby się układali na wielkim placu w kształt mozaiki lub tworzyli 

żywe napisy pouczające na każdą okoliczność; można ich związać w pęczki i podrzucać, można uczynić 

z pięciu tysięcy głowicę młota, a z trzech tysięcy jego rękojeść dla rozbicia jakiegoś głazu albo zwalenia lasu; 

można z nich pleść powrozy, robić sztuczne pnącza lub wisiory; ci zaś, co zwisają nad otchłaniąjako ostatni, 

zabawnymi ruchami ciał, ich skręcaniem się i piskami sprawiają sercu uciechę, a oku przyjemność. Ustaw 

sobie raz dziesięć tysięcy młodych niewolnic najednej nodze i każ im prawymi rękami czynić ósemki, lewy

mi zaś strzelać z palców - a niełatwo ci przyjdzie rozstać się z tym widowiskiem, mówię to z doświadczenia! 

Trull zażądał jednak za swoją pracę honorarium zwyczajnego - stu worów złota. 

Po pewnym czasie Trull pojawił się z gotowym Doradcą . Mandrylion odesłał wówczas Konstruktora. gdyż na sam 

początek postanowił sprawdzić doskonałość maszyny. a więc przede wszystkim jej lojalność. 

- Komu winieneś posłuch i wierność, mnie czy temu, kto cię zbudował? 

• • • • • • • • • • • 

~ -

- Wierność i posłuch winienjestem tylko Waszej Królewskiej Mości 

- odparł Doradca. 

- Nie chcę, aby pierwsze moje żądanie stworzyło wrażenie, jako-

bym był skąpy„. - wybąkał król. by nagle warknąć - Doskonały Do

radca powinien czytać myśli swego pana! 

- Zapewne, ale tylko na wyraźne żądanie, by nie dopuścić się nie

dyskrecji - odrzekł Doradca i po zmian ie trybu dz iałania oznajm ił. że 

król nie chce zapłacić Konstruktorowi. lecz wyglądać ma na to. jakby 

sprawiła to n iegodz iwość samego Trulla . Natychmiast też doradził jak 

upozorować winę Trulla. 

- Za pozwoleniem Waszej Królewskiej Mości, rzucę się teraz na nią 

i będę ją dusić, a Wasza Królewska Mość zechce odpowiednio gło

śno krzyczeć, wzywając pomocy, aby oskarżyć Trulla, iż z moją 

pomocą usiłował dokonać zbrodni królobójstwa . 

Ratunku! Mordują! 

Dać mi tu tego łotra Trullal 

To był zamach na mnie! 
} . 

„Stało się tedy wszystko tak. jak t o obmyślił Doskonały Doradca. Król 

chciał wprawdzie poprzedzić wrzucenie Trulla do fosy wyrwaniem mu 

nóg. ale do tego nie doszło . On sam sądził potem. i ż wskutek zamie

szania. w rzeczywistości jednak sprawiła to pewna dyskretna inter

wencja Doradcy u pomocnika katowskiego. Potem król ułaskawił Do

radcę i przywrócił go do urzędu przy swej osobie. Trull zaś. ledwo s ię 

ruszając. z b iedą dokusztykał do domu." 

=--······························································· ... 
j PROWOKACJA j 
j Z obszernej listy - trzy najbardziej j 
l znane i brzmienne w skutki: l 
. . . . 
~ W nocy z 27 na 28 lutego 1933 roku ~ 
~ zapłonął w Berlinie gmach parlamen- ~ 

j tu Rzeszy. O podpalenie Reichstagu j 
j oskarżono komunistów, sugerując, 1 

1 iż w ten sposób mieli dać sygnał do 1 

~ zbrojnego wystąpienia przeciwko ~ . . 
~ państwu. Głównym beneficjantem l . . 
~ sytuacji zostało NSDAP, które w at- l . . 
l mos/erze strachu przed komunistami l . . . . 
l przejęło pełną władzę. l . . . . . . . . 
j 1 grudnia 1934 roku w Leningradzie j . . 
j zamordowano Siergieja Kirowa. j 
~ Zabójstwo powszechnie szanowanego ~ 
j rewolucjonisty potrzebne było Stali- j 
j nowi do umocnienia swojej absolutnej j 
j władzy oraz usprawiedliwienia terra- j 
l runa niespotykaną dotąd skalę. l . . . . . . . . . . 
~ Wieczorem 31 sierpnia 1939 roku ~ 
~ poprzebierani za Polaków Niemcy l 
j napadli na niemiecką radiostację j 
l w Gliwicach, co pozwoliło niemieckiej l 

propagandzie obwinić Polskę 

o rozpoczęcie wojny. Tym sposobem 

lll Rzesza przedstawiona została 

jako ofiara polskiej agresji. 

· ............................................................ · 
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Uznawszy się za oszukanego i skrzywdzonego przez Mandryliona. Trull po

stanowił pozwać „Koronowaną ohydę" przed sąd. żądając wypłaty umó

wionego honorarium oraz odszkodowania za pobicie. W tym celu skonstru

ował sobie dwóch doradców prawnych. Oto. co usłyszał od pierwszego: 

- Nie wykonałeś umowy całkowicie, ponieważ Doradca miał umieć 

wszystko. Skoro nie mógł cię zgładzić, nie umiał wszystkiego. 

- Ale gdyby mnie zgładził - zaoponował Trull - nie byłoby komu przyjąć 

zapłaty. 

- To problem osobny i inna sprawa, z wokandy wedle paragrafów usta

lających odpowiedzialność karną.. Natomiast twoje roszczenie ma cha

rakter pozwu cywilnego - orzekł doradca. dodając - Król był w prawie 

odmówić ci zapłaty. 

Rozczarowany Trull zwrócił się do drugiego doradcy. Ten zaś 

oświadczył: 

- Przed żaden są.d króla pozwem cywilnym nie da się po-

stawić, albowiem sprzeczne to jest z prawem międzynaro

dowym i kosmicznym. Nie ma trybunałów kompetentnych, 

więc i sprawy nie będzie. Czyli, ani wygrać, ani przegrać jej 

niemożna. 

* 

„Mandrylion tymczasem używał władzy. jak nigdy dotąd. bo 

Kiedy mu Konceptu brakowało. zaraz pytał Doradcę. Który mu 

służył pomysłami. Nie obawiał się też Król ani rokoszów. ani 

spisków pałacowych. ani żadnego zgoła nieprzyjaciela. lecz 

rządził okrutnie i nie ma tylu gron dojrzałych latorośl winogra

du. na południu rosnąca. ilu wisielców liczyły podówczas szu

bienice państwowe." 

Doradca miał już cztery pełne skrzynie orderów. Król publicz

nie nazywał go „swoją duszeńką". gdy pojawił się listonosz 

z listem od Trulla: : 

„.············· ·········· .. 
TAJEMNICA KORESPON DENCJI 

W czasach powstawania Cyberiady 

tajemnicę korespondencji chroniły prze

pisy ustawy kodeksu cywilnego z dnia 23 

kwietnia 1964 r. (Dziennik Ustaw z 1964 r. 

Nr 16). W praktyce Wydział 11W 11 w Mini-

sterstwie Spraw Wewnętrzych pracowicie 

kontrolował korespondencję obywateli, 

czego kilometrowe pozostałości zapełniają 

dziś archiwa IPN. Uderzająca różnica 

między treścią listów, które Stanisław Lem 

wysyłał do Sławomira Mrożka z obszaru 

PRL i tych, które pisał do niego z Zachodu 

niedwuznacznie pokazuje, że pisarz świa

domy był powszechności owej perlustracji 

korespondencji, jak w języku urzędowym 

nazywało się zaglądanie do cudzych listów. 

............................................................. ·· 

Kochany Doradco! Słyszałem, że Twój monarcha obdarza Cię za

ufaniem, a wiec proszę, mają.c na względzie wielką. odpowiedzial

ność swoją. przed Historią. i Racją. St anu, przykładaj się ze wszech 

sił do swych obowiązków. Gdyby Ci było trudno spełnić jakieś ży

czenie królewskie, posłuż się, proszę, metodą. Ekstra Mocną., którą. 

Ci w swoim czasie dokładnie przedstawiłem. 

Zdezorientowany Król momentalnie sprowadził „najprzedniejszych 

detektywów ze Sztabu Wojsk Zaszyfrowanych" i „najwybitniejsze 

siły policyjne", by z listu ( odszyfrowa li ) planowany zamach stanu. 

Powołani detektywi doszli do 318 sposobów odczyt an ia listu. po czym 

- uwzględn iając w swych obliczeniach „para laksę słońca i roczną pro

dukcję parasoli" - ogłosili raport z najważniejszym i ustaleniami: 

• Karaluch z Młękocina dojechał szczęśliwie, ale szambo zgasło. 

• Ciotkę parowozu przetaczać na sznyclach. 

• Zaręczyny masła nie odbędą. się, bo zagwożdżono szlafmycę. 

• Ten kto kogo ma lub nie ma, sam zawiśnie pod obiema. 

• Z agrestu, poddanego torturom, niejedno można wycią.gną.ć. 

Po dodatkowych operacjach. pamiętając o anagramach. permuta

cjach i wyciąganiu pierwiastków. sam Doradca doszedł do słowa-K lu

cza „Krucafiks". Nie wiedząc jednak. co by ono miało znaczyć . wyra

ził podejrzenie. że być może list jest jedynie prowokacją i nie zawiera 

żadnego szyfru. I wtedy właśnie przyniesiono nowy list . 

Kochany Doradco! 

~--- ·\ Pamiętaj o niebieskich śrubkach, 

-"""~\~_: : jakby przyszło co do czego: . 

- ; TWOJ Trull 
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SZYFR 

przypadek: 

o • 

/ . 

BP 
LEM = Lunar Excursion Module, 

czyli pojazd księżycowy, który wraz 

z załogą Apollo 11 wylądował 20 lipca 

1969 roku na Księżycu. 

parodia: 

LEM = Lunar Expedition Misery, czyli 

Fiasko Księżycowej Wyprawy, pomysł 

samego Lema wykorzystany w powieści 

Pokój na ziemi (1984). 

paranoja: 

LEM = Lenin + Engels + Marks. Od

krycie amerykańskiego autora science 

fict ion Philippa K. Dicka. W 1974 Dick 

poinformował FBI, że Stanisław Lem 

jest agentem KGB kierującym marksi

stowską organizacją autorów piszących 

w różnych stylach i na różne tematy, 

której celem jest przejęcie kontroli nad 

całą literaturą fantastyczno-naukową. 

Teksty w ich książkach, zdaniem Dicka, 

zawierają zaszyfrowane informacje dla 

„odpowiednich ludzi" na Zachodzie. 

· .......................................................... . 

··. 



Król. chcąc ostatecznie rozprawić się ze spi

skowcem. sprowadził nadwornych kowali. 

którzy mieli znaleźć niebieskie śrubki. Doradcę 

więc rozkręcano tak dokładnie. aż uległ całko

witemu zniszczeniu. 

Gdyby nie mądrość waszego króla, mielibyśmy tu spi

sek i zamach stanu. Dzięki mnie będziecie się dalej 

mnożyć w nieskończoność i znów nic nie stanie nam 

na przeszkodzie! 

Głos Trulla: 

Królu Mandrylionie! Sporządziłem ci Doradcę dosko

nałego, a tyś go użył po to, by wyzuć mnie z należności. 

Dając ci rozumnego Doradcę nie uczyniłem wszakże 

rozumnym ciebie samego, a tylko ten, kto sam jest 

choć trochę rozumny, potrafi słuchać rozumnych 

rad. W sposób mądry nie mogłem Doradcy zniszczyć. 

Uczynić to mogłem tylko sposobem prymitywnym 

i tak głupim, aby się wydawał nieprawdopodobny. Li

sty nie były żadnymi szyframi! Doradca był ci wierny, 

a o śrubkach nic nie wiedział. Dzięki ternu głupota i po

dejrzliwość zmogły rozum i oddanie. 

Oddasz mi teraz sto worów złota należności oraz dru

gie sto za czas, jaki straciłem, by zyskać zapłatę. Jeśli 

tego nie uczynisz, zginiesz ty i cały dwór twój, albo

wiem nie masz już przy boku twym Doradcy, co by cię 

mógł przede mną obronić! Bujam bowiem wysoko nad 

planetą w korabiu i będę z niego opuszczał przeraźliwe 

ładunki śmiercionośne na pałac, jeśli nie otrzymam 

mej należności. 

rrorządne opery widiczył 
deus ex machina, 

a w Cyberiadzie machin jest 

pod dostatkiem. 

.······················································································································································ .. 

HURRA-PROPAGANDA 

Zawołanie Wielowców Dobrzejak, które 

słyszymy w operze pod koniec I aktu, było 

pomysłem króla Megieryka, wprowadzającego 

w życie odkrycia inżynierii społecznej. 

„Potężny król Megieryk w życiu codziennym 

łączył absolutyzm z oświeceniem, a surowość 

ze wspaniałomyślnością„. Miał też ów światły 

monarcha teorię, którą wcielał w życie, a była to 

teoria szczęścia powszechnego. Wiadomo wszak, 

że człowiek nie dlatego się śmieje, że jest wesoły, 

ale dlatego jest wesoły, ponieważ się śmieje. 

Kiedy wszyscy mówią, że jest świetnie, zaraz 

nastroje się poprawiają. Poddani Megieryka 

obowiązani więc byli dla własnego, rozumie 

się, dobra powtarzać w głos, że mają się wprost 

nadzwyczajnie, a dawną, niejasną formułkę 

powitania: »Dzień dobry11 - król zamienił 

na korzystniejszą: >>lak dobrze!11 - przy czym 

dzieciom do czternastego roku życia wolno było 

mówić: »Hu, ha!11 - starcom zaś: »Dobrzejak!11 

Megieryk radował się, widząc, jak krzepnie 

duch w narodzie, kiedy przejeżdżając ulicami 

karocą w kształcie pancernika, widział 

wiwatujące tłumy i łaskawie pozdrawiał je 

ruchami ręki monarszej, one zaś na wyprzódki 

wolały: »Hu, ha!11 - »Dobrzejak!11 -

PIOSENKA 

O 6-LETNIM PLANIE 

fragment 

Z dalekich miast, z odległych wsi, 

od portów aż po góry -

to hasło dziś dokoła brzmi, 

podejmij je do wtóru. 

Roboczych mas podejmij zew 

po krańce naszych granic, 

by wspólny trud i wspólny siew 

wyrastał w naszym planie. 

[. . .) 

Jest wspólny kraj i wspólny cel, 

nie spoczną nasze ręce, 

nie straszny żar ni zimy biel, 

wykonaj szybciej, więcej. 

Socjalizm twórz, wspólnotę twórz, 

w radości buduj nowe 

i z fabryk , hut i z łanu zbóż 

braterskie podaj słowo. 

[. .. ] 

Stanisław Wygodzki, 1951 

···················· .„ ... „.„„.„ .. „.„ .. „„.„„ .. „.„„.,?~------·-..Ll i: »Czarownie!11". (Cyberiada: Wyprawa pierwsza) 
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- Wydaje mi się, że historia o królu Man

drylionie zawierała pewne aluzje dotyczą.ce 

honorarium, którego żą.dasz - zauważyła 

Królowa Genialina. - Więcej: ona zawierała 

przestrogi, a nawet pewnego rodzaju groź

by ... Muszę wszak przyznać, że mnie rozwe

seliła i stą.d życzeniem moim jest, byś więcej 

opowiedział ... 

dfukllia .dowcip.na 
" IWJPDJUjh,l, MpZU JWliupum.a, 
.huilu M.mjlupn, 
Hr~ M:Juu:ńliwipn i fJJJdizjApiwipn 

Był Rozporyk z wielkiego Gwintów rodu, 

który się na dwie dzielił odnogi: Prawych, 

co panowała, i Lewych, od władzy odstrych

niętych, a przez to nienawiści ku królują.

cym pełnych. [ ... ] Gwintowie Lewi, chcą.c tak 

uczynić, aby go chucie własne unicestwi

ły, podesłali mu tedy Cybernera imieniem 

Chytrian [ ... ], aby namiętności Rozporyko

we zaspokoić, w tej tajnej rachubie, że one

go nadwą.tlą. i tak osłabią., aż tron osieroci. 

Zbudował mu więc [Chytrian] miłowalnię 

i erotodrom, w cyborgiach go zaprawiał, lecz 

stalowa natura króla wszystkie rozpasania 

wytrzymywała[ ... ]. 

.. ···················································································································································· ... 
EROTYKA 

Historia Rozporyka, to w gruncie rzeczy „anty-dekameron", erotyka w ujęciu typowym dla Stani

sława Lema i to nie tylko w jego prozie. Po obejrzeniu włoskiego filmu Boccaccio '70 Lem pisał do 

Mrożka: „Zosia Loren jako kurewna tam świetna była . Anita Ekberg jako Mefisto Sexu - nic, ale biust 

jak Giewont", a po wizycie w paryskiej rewii Lido: „Sprawna bardzo, zupełnie nieciekawa maszyna, 

z pewną ilością piórami przystrojonej golizny dla angloamerykańskich turystów". (Stanisław Lem -

Sławomir Mrożek. Listy 1956-1978). 

Erotyki u Lema nie ma, a seks, choć go niemało, zawsze jest śmieszny. Tak więc zanim nastał seks 

z telefonu czy później z komputera, Lem kazał zbudować Chytrianowi erotodrom, a Trurlowi kobietron. 

„Zaraz po przybyciu, po uroczystych powitaniach i przejeździe przez stolicę wśród flag i tłumów, zabrał 

się Trurl do roboty. Na miejsce prac obrał sobie wspaniały park królewski; znajdującą się zaś w nim 

Świątynię Dumania przerobił w trzy tygodnie w dziwaczną konstrukcję, pełną metalu, kabli i ekranów 

pałających . Był to, jak wyjawił królowi, kobietron - urządzenie stosowane zarówno w roli trenażera, 

jak i erotora totalnego ze sprzężeniem zwrotnym; ten, kto znajdował się w sercu aparatury, poznawał 

za jednym zamachem wdzięki, czary, uroki, naszeptywania, całowania i miłowania właściwe całej 

płci pięknej Kosmosu naraz. Kobietron, w który przerobił Trurl Świątynię Dumania, posiadał moc 

wyjściową czterdziestu megamorów, przy czym wydajność efektywna w widmie przenikającej lubieży 

osiągała dziewięćdziesiąt sześć procent, emisja zaś namiętnościowa, mierzona jak zawsze w kilomi

łach, liczyła ich sześć na jeden pocałunek zdalnie sterowany. Kobietron ów wyposażony był nadto 

w zwrotne pochłaniacze szału, w kaskadowy wzmacniacz uściskowo-zapatrzeniowy i au-

tomat iipierwszego spojrzenia«, gdyż Trurl stał na stanowisku doktora Afrodontusa, 

który stworzył teorię nagłego pola zakochującego. Miała też wspaniała kon

strukcja wszystkie urządzenia wspomagające, jak szybkobieżną flirtownicę, 

reduktor zalotów oraz komplet pieszczaków i pieścideł; z zewnątrz zaś, 

w osobnej, szklanej budce, widniały olbrzymie tarcze zegarów, na któ

rych dokładnie można było obserwować przebieg odkochującej kuracji. 

Jak wskazywały statystyki, kobietron dawał trwałe, dodatnie wyniki 

w dziewięćdziesięciu ośmiu przypadkach miłosnej superfiksacji na sto. " 

(Cyberiada: Wyprawa czwarta, czyli o tym, jak Trurl kobietron zasto

sowa ł , chcąc królewicza Pantarktyka od mąk miłosnych zbawić, 

i jak pot em do użycia dzieciomiotu przyszło) 

················································································································ 
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W V 
Zniecierpliwieni Gwintowie nagabywali Chytriana. kiedy tak wreszcie zdoła za żyć króla z „eroto

mańki ". że go chucie zjedzą i zabiją . Powtarzali mu przy tym. że nie śmie zgon królewski na nich 

2 

Sen lubości pełen, 
hulaszczy, 
z grzankami 

Salto erotale, 
czyli akrobacja 
amorystyczna 

ciąż yć . Ma się Rozporyk królobójcą. to jest „zgład źcą samego siebie" sta ć l 

6 Sporządziłem ci królu szafy pełne snów. Jeśli się do nich podłączysz , 

będziesz miał wspaniałe sny, bez świadków i bez uczestników żad

nych innych. - rzekł Chytrian. wypełniwszy zadanie. 

Sen o Fyrtanie rycerzu 
i pięknej Ramoldzie, 
córze Heterykowej 

Perpetuum amorabile 

Sen słodki w ramio
nach Oktopiny piesz
czotliwie ośmiornej 

Noc poślubna 
królewny Niedoidy 

W mordę raz jeszcze 

W wyścigi huryśne 

W cybajaderę 

Ola Boga 

Mona Liza, 
czyli labirynt słodkiej 
nieskończoności 

Wcyberbera 
icybernantkę 

Sen o lubczyku --=
- śrubczyku 

„.··························································································································································· ... 

FANTOMATYKA 

Nim nastały symulatory, Second Life i gry komputerowe, w które 

można zagrać się - i to dosłownie - na śmierć, Stanisław Lem 

przewidział je w zbiorze esejów Summa technologiae (1964) , 

opatrując mianem fantomatyki. Dziś S łownik języka polskiego 

PWN definiuje fantomatykę, dochowując wierności Lemowi, jako 

„technikę wytwarzania w umyśle ludzkim iluzji istnienia sztucznej 

rzeczywistości", umożliwiającą człowiekowi nie tylko doskonale 

odwzorowanie rzeczywistości lub wykreowanie nowej, ale także 

„wejście" w nią i przeżywanie jej za pośrednictwem wszystkich 

zmysłów tak, jakby była rzeczywistością . 

Do pomysłu z wielokrotnymi poziomami rzeczywistości Lem wracał ki lkakrotnie, m.in. w Kongresie Futuro-

logicznym. Koncepcja - jak dziś mówimy - wirtualnej rzeczywistości pojawiała się już wówczas w literatu

rze, lecz w odróżnieniu od innych wizji, opisy Lema przekraczały sferę technologii, rozważając psychologiczne 

i społeczne skutki fantomatyki . Czytając pod koniec życia o śmiertelnych ofiarach internetowego nałogu, wy-

nalazca "monarcholizy« nie dziwił się, bowiem już w 1964 roku pisał do Sławomira Mrożka: „Z jednej strony 

godziwe byłoby, aby wszyscy mogli wszystko i mieli wszystko, co zechcą, jakakolwiek ich jest wartość ludzka 

i osobista. Z drugiej jednak wiadomo dobrze, że wszystkie racjonalne trendy, mające to na oku, mianowicie 

wszelkie tam mechanizacje, automatyzacje itp„ prowadzą do sytuacji kompletnego wyobcowania człowieka 

ze wszystkiego, co miewało dlań dotąd wartość. Człowiek z głodu w Indiach ginący jest istotą nieszczęsną, 

zasługującą na pomoc, współczucie itd„ a człowiek zapieszczony technologią, zatelewizowany, zautomobilizo-

wany jest istotą śmieszną, ale nie mniej może tragiczną w obłędności tej sytuacji, jeśli ją tylko konsekwentnie 

do kulminacji doprowadzić. Stąd też wiele miejsca tzw. fantomatyce poświęciłem, aby ukazać, że wszystko 

technologia może spełnić, ale to wszystko, i że nie wiadomo, czy więcej w tym grozy, czy nadziei . [. . .} 

Wizja przyszłości więc to człowiek zapieszczony technologiami; ostatnio parę rzeczy małych o tym napisałem 

(bajeczki, a nie traktaty żadne). To, jak myślę, jest jakaś problematyka wieku kluczowa. Tego naszego, nie 

innych, bo te maszyny do zapieszczania już istnieją, już ewolucja ich idzie wielkimi krokami. " (Stanis ław 

Lem - S ławomir Mrożek. Listy 1956-1978} 

O unieszczęśliwianiu poprzez uszczęśliwianie Lem pisał dwadzieścia lat przed ukazaniem się książki Neila 

Postmana Zabawić się na śmierć . Na początku lat 30. XX wieku podobnie prorokował Aldous Huxley 

w Nowym, wspa nia łym świecie. W Cyberiadzie opisane są złowieszcze konsekwencje wprzęgnięcia 



technologii w służbę rozrywki. Rozporyk pada ofiarą samośniących urządzeń zbudowanych przez 

Chytriana ścigając 11Monę Lizę«: „grzęznąć tedy zaczął w tym snów trzęsawisku, ginął w ich labi

ryncie, choć jeszcze brykał i kopał, cóż - kiedy i kopniaki senne, i bryki to samo! Łeb rozwalił Chy

trianowi - i to na nic, bo nie na jawie, ryczał, a głosu prawdziwego nie wydawał, a kiedy omotany 

i otumaniony w pewnej chwili doprawdy na jawę się wyrwał, nie umiejąc jej od snów odróżnić, sto

czył się z powrotem w sen, i tak być już musiało, i darmo o zbudzenie skomlał, nie wiedział bowiem, 

że >>Mona Liza« jest skrót szatański od słowa 11monarcholiza«, to jest »rozpuszczanie się królewskie«, 

gdyż była to ze wszystkich Chytriańskich, przez zdrajcę onego przygotowanych, zasadzka najstrasz

liwsza . . . " (Cyberiada: Bajka o trzech maszynach opowiadających króla Genia lona) 

..................................................................................................................................................... · 
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Rozporyk zamieniony w smoka miast konsumować 

- dosłownie pożera dziewice ... 

~Mm 
(J '.l • • ,,.;„/,,,.„; LJ _____ IJ. • 
J~ JUplApl l ~"'I vuurwlLlJm ... 

Rozporyk zamieniony w rycerza Fyrtana bieży do zamku. by pojąć za żonę piękną Ramoldę . 

lecz na drodze staje mu Win od ur i woła : Ja również pragnę Ramoldy o biodrach rtęciowych! 

Wzywam cię na bój, aby się pokazało, który z nas ślub z nią. weźmie! 

Rozporyk: Ajeśli się poślizgnę? - i rzuca się do ucieczki . 

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

[3] ~~ fwflmolll/ Jlop.Mńi 

~ 

Rozporyk zamieniony w łoże miast zażywać rozkoszy z królewną - przeżywa katusze. 

Mm 
(J „lu.6i:wJm-M.u.6i:wJm" 

Rozporyk zamieniony w króla -starca państwa Para lizy przyjmuje degenerałów. 

Degenerałowie: Byliśmy na wojnie. Nacięliśmy, narabowaliśmy, a oto łupy i jasyr: piękna Adorycja, 

księżna Enców-Penców, która leży na kapie koronnej i łka, mając na względzie swoje poniżenie . 

Rozporyk: Zaraz ją. uścisnę i znieważę. 

Degenerałowie: Tego Wasza Królewska Mość uczynić nie możesz, albowiem możesz od tego zasłabnąć. 

Król Rozporyk: Więc wzmacniajcie mnie! Odmładzajcie! Chcę rozwiązłości i wyuzdaństwa! 

Pomoc oferuje Stara Cyberownica: 

Starsze osoby leczę! Remontuję, 

naprawiam, regeneruję. 

Nie pragnę sławy, 

namaszczam stawy, 

korozje, paraliże, 

każdy się wyliże, 

na trzęsawkę starszych osób 

mam wypróbowany sposób, 

dobra to wróżba, 

taka zdrowia służba! 

~ .. 

Za Lysą. Górą. jest źródełko, z którego strumyczkiem olej bieży, zwany rącznikowym; na nim się 

lubczyk-śrubczyk przyrządza, który odmładza potężnie - jedna łyżka stołowa o 147 lat! Pilnie 

zważać trzeba, aby zbyt wiele lubczyku-śrubczyku nie łyknąć, albowiem można od nadmiaru cał

kiem zniknąć, przesadnie się odmłodziwszy. 



~ 

Królu! Oto lubczyk-śrubczyk! Temu, kto puchar ten wychyli, grodów do palenia, dziewic do brania 

w całej Galaktyce nie będzie wiele! 

Rozporyk : Ty łyknij pierwej - i siłą wsadza jej łyżkę do ust. unicestwiając Cyberownicę tudzież kolejny 

sen pułapkę . 

Ml.Il 
rw~ pcilu.6n.a huikwlUJ. 'niiz.dD.id1J. 

Rozporyk nęcony widokiem pięknej królewny Niedoidy chciałby ją posiąść. choć królewna nie żyje od 500 

lat. Truli. przebrany za Starca. proponuje mu jedyne w tej sytuacji rozwiązanie: Będę musiał wymodelo

wać ciebie samego i staniesz się częścią. tego średniowiecznego świata, który trwa w skrzyni i bę

dziesz trwać póty, póki starczy elektryczności. Wszelako ty sam, tutaj stoją.cy przede mną., szczeź

niesz, szczeźniesz , szczeźniesz i nie będzie cię już inaczej, niż pod postacią. prą.dów wirltją.cych 

ślicznie, dyskretnie i nieliniowo. [ ... ] Zaraz cię tu nie będzie, albowiem posta

ram się o to (bierze do ręki siekierę) . Gdy będziesz tulić w swych ra

mionach ukochaną., zrobię to tak, by cię nie było dwa razy, raz tu, 

a raz tam. Zrobię to pewnym sposobem, starym i prostym„. 

Rozporyk. jak zwykle podejrzliwy. na wszelki wypadek jesz

cze raz przygląda się królewnie: Niczego ona, owszem, ale 

znów nie taka nadzwyczajna. Do widzenia„. 

[§]Ml.Il 
?n.on.a J:iJQ ~~ kWiluptl 

M'D.dkilzj. ~Jk~JWki 
Rozporyk wetkną.ł wtyczkę. Wszedł w sen i wi

dzi, że dalej jest sobą., Rozporykiem, że w przed

pokoju pałacowym stoi, obok niego zaś Cbytrian 

- Cyberner, który mu przedkłada, iż najrozpasańszym ze 

snów jest "Mona Liza", albowiem otwiera się w nim nie

skończoność rodzaju żeńskiego; posłuchał go więc, podłą.

czył się i rozejrzał za tą. Moną. Lizą., bo mu się już do jej 

pieszczot wdzięcznych ckniło, lecz w następnym z kolei 

śnie znów znajdltje się w przedpokoju, obok koronnego Ar

chimą.dryty, pośpiesznie tedy włą.czył się do szafy, wtar-

gną.ł w sen dalszy, i znowu to samo: przedpokój, a w nim 

„.··························································· ... . . 
~ I NCEPCJA ~ . . 
~ Co pokolenie, to skojarzenia. Po su- ~ . . 
~ gestiach z czym lub z kim Cyberia- ~ . . 
~ da kojarzyła się czytelnikom sprzed ~ . . 
~ półwiecza, notka o młodszych, ~ . . 
: którym przypadek króla Rozporyka : 

szafy, Cyberner i on sam [„ .] ~ 

i jego snu o Mona Lizie przywodzić 

może na myśl amerykaiiski film 

- Gdzie Mona Liza, oszuście?! - wrzasną.ł, za czym wyją.ł 

wtyczkę, aby się zbudzić, lecz nic z tego! Dalej jest w przed-

pokoju z szafami. Zatupał i nuże miotać się od snu do snu, 

od szafy do szafy, od Chytriana do Chytriana. [„ .] - O, rety! 

- wołał i: - Mona Liza! Hej! Halo! - i podskakiwał ze stra

chu, i w ką.ty się pchał, szparki szukają.c, co by go ku ock-

nięciu zawiodła - wszystko jednak daremnie. 

A gdy zakończyła s ię zatrważająco dydaktyczna opowieść 

o pechowym seksoholiku. królobójcach-nieudacznikach i sfu-

szerowanych szafach samośniących. królowa Genialina zażą

dała jeszcze jednej historii. mającej słuchaczy oświecić. rozwe

selić i nie strącać w otchłań bezradności. 

z 2010 roku z gatunku science 

fiction lncepcja. Opowiada on 

o możliwościach ingerowania 

w ludzki umysł dzięki zaawanso

wanej technologii umożliwiającej 

wpływ na marzenia senne. Dzię-

ki włamaniom do snów innych 

osób można zarówno pozyskiwać 

informacje, jak i wprowadzać nowe 

dane. 

. .................. ..... ...................................... · 
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l':tatystyka stoi u naszego poczęcia, 
ona wylosowuje zlepki genów, z których 

tworzą się nasze ciała, ona wylosowuje naszą 

śmierć .. . 

Statystyka niczego nie wyklucza, czyni 

wszystko możliwym, jedynie mniej lub więcej 

prawdopodobnym. (S. Lem, Śledztwo) 

"""' 

-

-
-
-
-
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Miejsce akcji: 

Zaśmiecona planeta w konstelacji nr s w Obłoku Czarnym w Gwiazdozbiorze 

Maglownicy. gdzie działy się . zgodnie z rozkładem statystycznym. różne róż 

ności i różnostki. 

Impuls: 

Truli. opędzając się przed kometą. obrzucił ją zawartością swojej rakiety 

i przedmioty te spadły na planetę. 

Reakcja łańcuchowa: 

Stary garnek gliniany. zyskawszy chyżość zgodną z prawami grawitacji. spada 

na planetę . Poślizgnąwszy się w błocie. potrąca zardzewiałą blaszkę . 

~ 
Blaszka owija się wokół miedzianego drucika . 

Pomiędzy brzegi blaszki wsuwają się odłamki miki i powstaje kondensator. 

~ 
Drut opasuje garnek i powstaje solenoid. 

~ 
Kamień poruszony przez garnek popycha kawał żelastwa będący starym 

magnesem. Powstaje prąd . 

~ 
Przesuwa się 15 innych blaszek i drutów. 

Rozpuszczają się siarczki i chlorki. 

Atomy przyczepiają się do innych atomów. a molekuły siadają okrakiem na 

innych molekułach. 

~ 
W śro d ku śmietniska powstaje Obwód Logiczny 



A wieczorem wylazł na brzeg śmietniska. takim przypadkowym sposobem ut worzony Wuch. którego ojcem był 

Traf. a matką - Entropia. I nie zdając sobie sprawy z tego. iż miał tylko jed ną szansę powstania na sto „supergi 

gacentylionów do heksaptylionowej potęgi ". doszedł do kałuży. która nie zdążyła jeszcze wyschnąć. a gdy przy

kląkł na brzegu i zobaczył w lustrze wody swoje odbicie. zawołał: 

- - Zaprawdę! Jestem czarowny, a nawet doskonały, co najwyraźniej 

implikltje Doskonałość Wszelkiego Stworzenia!! O, jakże dobrym być 

musi ten, co mię stworzył! 

.. ········································································································································································· ······························································································ ······································ .. . - -
RELIGIA WG LEMA 

„Zdarzyło się, że na dwór króla Hipolipa Sarmandzkiego przybyło dwu misjonarzy konwertystów, aby głosić 

wiarę prawdziwą. Hipolip nie był podobny do innych królów. W całej Galaktyce nie uświadczysz drugiego 

monarchy tyle myślącego co on. [. .. ]Hołdował filozofii eksperymentalnej, w której o prawdzie decyduje to, 

co da się zrobić, a nie to, co da się powiedzieć. Bez lęku mogli więc obaj ojcowie konwertyści stanąć przed 

Hipolipem. Miary nie było ich radosnej zgrozie, gdy pojęli, że król nie to, żeby o Bogu - o żadnej religii jesz-

cze nie słyszał. [. .. ] Hipolip miał umysł w kwestiach wiary biały jak niezapisana karta, toteż zacni misjona-

rze aż nogami przebierali z ochoty nawracania. Zaraz też powiadomili go o Stwórcy Wszechmogącym, który 

w sześć dni stworzył świat, by odpocząć w siódmym, o chaosie, co latał przedtem nad wodami, o prarodzi

cach, ich upadku, wygnaniu z raju i o ponownym przyjściu zbawiennym, o miłości i łasce - a król wziął ich 

z sali audiencyjnej do prywatnych apartamentów i doskwierał im drastycznymi pytaniami, odpowiadali mu 

wszakże z cierpliwą wyrozumiałością, rozumiejąc, że nie są z kacerstwa, lecz z niewiedzy. [. .. ] Wciąż pytał, 

czy Ojcowie całkiem są pewni tego, że Bóg stworzył świat, by go zasiedlić? Czy nie mogło być tak, że celował 

Stworzeniem gdzieś dalej, a mieszkańcy bożego gmachu zalęgli się w nim pokątnie, mimochodem? 

Dowiedziawszy się tego wszystkiego, król podjął pewną myśl i wezwał do siebie Trurla oraz Klapaucjusza. 

- Witam was, moi mili, i dziękuję za rychłe przybycie - rzekł Hipolip do Trurla i Klapaucjusza, prosząc 

siadać. - Niedawno nawiedziło mnie dwu zagwiezdników, od których posłyszałem, że Kosmos to nie bezpań

ska rzecz, bo ma Autora. Jest nim Bóg, osoba, jak mi zaręczono, nader sympatyczna, w którą uwierzyłem bez 

zastrzeżeń, czego i wam życzę. [. .. ] 

Wierzę tedy, że Stwórca jest nieskończenie miły, że nam sprzyja bez granic, że chciał jak najlepiej, będąc per

fekcjonistą, ale nie wierzę, że nie można było tego lepiej zrobić! {. . . } jako rzecznik eksperymentalnej filozofii 

chcę zakasać rękawy. Wyznaję, przemknęło mi zrazu, by podreperować Stworzonych, bo to i materiałowo nie 

bardzo przyzwoici, i czynnościowo, żeby już nie wspomnieć o stanie przeciętnej inteligencji, alem wspomniał 

- - -

-

zaraz twoją rozprawę, panie Trurlu. Tyś nie ruszał świata, ~ jedynie lokatorów chciałeś remontować: wybacz 

mi, zacny panie, toż postawiłeś rzecz na głowie. Do mieszkania lokatorów przykrawać - kto słyszał takie rzeczy? 

Zadanie opiewa odwrotnie! Chcę wyprodukować byt alternatywny." (Cyberiada: Powtórka) 

Król Hipolip, bohater ostatniej bajki włączonej do Cyberiady w 1979 roku, wraz z Trurlem i Klapaucjuszem 

usiłują poprawić świat tak, by stał się doskonały. Pewnego dnia Trurl przychodzi z rozwiązaniem problemu. 

„- Tutaj patrz Wasza Królewska Mość! To przeprowadzony przeze mnie, sformalizowany, więc ostateczny dowód 

NIEMOŻLIWOŚCI stworzenia świata! Szkoda trudu! Oto mój dowód na to!! 

Król wytrzeszczył oczy. - Jakże . . . przecież - a to ... to wszystko .. . ? - rozwiódł rękami. - Wszak świat istnieje ... 

- Eee - wzruszył ramionami Trurl. - Taki to i świat ... mnie szło o doskonały ... " (Cyberiada: Powtórka) 

Stanisław Lem wyciągał z niedoskonałości świata wniosek dla siebie, przyznając w jednym z wywiadów: 

„Ateistą jestem z powodów moralnych. Uważam, że twórcę rozpoznajemy poprzez jego dzieło, a w moim odczuciu 

świat skonstruowany jest tak fatalnie, że wolę już wierzyć, iż nikt go nie stworzył, niż że stworzony został inten

cjonalnie. (Wywiad z Lemem dla „The Missouri Review"J Do propagatorów religii miał zaś stosunek nacechowa

ny - mówiąc najoględniej - ostrożnością. 

„Po wieczerzy oprowadził Trurl niezwykłych gości po całym swoim domostwie, pokazał im pracownię i bibliotekę, 
a na koniec zawiódł ich na strych, gdzie miał szczególnie osobliwe okazy. 

- Zechciej pan uważać, gdyż moje pomoce naukowe funkcjonują! - wyjaśnił Trurl. -Automat, jaki widzicie pano

wie na tej linie stalowej, zbudował osiemset lat temu pramistrz starożytności, arcydoktor Nyngus. Postanowił on 

stworzyć Myślowca religijnego i dobrego, tak zwan-ego robota dewota, czyli Pobożnika. {. . . ] 

- Daj mi się Boże urwać, a zobaczysz, co potrafię! - wyzgrzytał zacinającymi się trybami czarny Pobożnik. {. .. ] 

- Skutki wiary bywają nieobliczalne - tłumaczył Trurl, kiedy opuszczali się społem po drabinie. " (Cyberiada: 
Edukacja CyfraniaJ 
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Konstruktor Automateusz. wybierając s i ę w pod róż . nabył Wucha 

- Koncentrat elektrycznego myślenia w postaci metalowego zia

renka podobnego do Kuleczk i śrutu . Za rad ą s przedawcy umieścił 

go w uchu. skąd służyć miał mu radą w Każdej sytuacj i. 

Statek. na Którym Automateusz odbywał podróż . zatonął w cza

s ie burzy. Konstrukt or uratował życie . gdyż fale wyrzuciły go na 

bezludną wyspę . Teraz oczekuje rad i pocieszenia od Wucha. 

Wuch początkowo sięga do zasobu wiedzy humanistycznej . po 

czym. Korzystając z zasobów wiedzy przyrodniczo-mat ematycz

nej ustala . ż e znajdują się : na wysepce stanowiącej szczyt pod

morskiego łańcucha gór, który powoli wynurza się z odmętów 

i połą.czy się z lą.dem stałym za trzy do czterech milionów lat. 

Wysepka leży z dala od szlaków okrętowych. Szansa przypad

kowego pojawienia się w jej pobliżu jakiegoś statku wynosi 

1 : 400 ooo. 
Na podstawie t ego ob li czenia oraz wynikających z niego prognoz 

radzi Automateuszowi: 

- Udaj się na brzeg morski i wejdź do wody, mniej więcej po 

pierś. W ten sposób nie będziesz musiał się zbytnio schylać, co 

byłoby niewygodne. Następnie zanurzysz głowę i wciągniesz 

tyle wody, ile tylko będziesz mógł. Jest słona, o tym wiem, ale 

to nie potrwa długo. Wnet staniesz się ciężki, a słona woda 

w oka mgnieniu przerwie organiczne procesy i takim sposo

bem stracisz życie. 

Strategia postępowania zalecana przez Wucha budzi opór Auto 

mateusza. Wuch uzasadnia więc swój punkt widzenia racjonalny

mi argumentami. 

- Żyć nie będziesz, bo nie możesz„. Dokładnie przeanalizowa

łem całą. sytuację i po kolei wykluczyłem wszelkie szanse ra-

tunku. 

.. ························································. 
DORADCY 

Antypatię zdają się budzić 

w Stanisławie Lemie wszelkiej maści 

d oradcy - istne 11 cybersyny 11• 

W Cyberiadzie na złomowisku koń-

czy więc Doradca Doskonały, który 

nie był w stanie obronić się przed 

głupotą i podejrzliwością paranoika. 

Równie nędzny los spotyka doradców 

Trurla, którzy nijak nie chcą złączyć 

prawa z poczuciem sprawiedliwości . 

Doradcy króla Hydropsa - tytułowi 

bohaterowie jednej z Bajek robotów 

- programując następcę tronu tak 

usilnie próbują zagwarantować 

sobie życzliwość przyszłego władcy, 

a niełaskę swoim konkurentom, 

że w efekcie sami się unicestwiają . 

Przetrwał tylko Wuch, z istoty swojej 

niezniszczalny doradca Automate-

usza. Cóż to była jednak za egzy-

stencja, skoro rozczarowany, by nie 

rzec rozwścieczony jego racjonalny-

mi radami Automateusz usiłował 

rozwalić go młotem kowalskim, 

wysadzić w powietrze, a nie mogąc 

go unicestwić, w koi'!cu zabetonował 

w ogromnym klocu i zrzucił do szybu 

opuszczonej kopalni, o czym paczy-

tać można w Bajkach robotów. 
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Automateusz bezskutecznie próbuje pozbyć się takiego do 

radcy . 

- Wygląda na to, że nie rozłączymy się, chociaż nie jest to 

ani po twojej, ani po mojej myśli. Jeśli tak, to z faktem tym 

należy się pogodzić, fakty bowiem to mają. do siebie, że racja 

jest zawsze po ich stronie. Dotyczy to, nawiasem mówiąc, 

także twego obecnego położenia. Więc porozmawiajmy so

bie spokojnie i pozwól, abym ci odmalował w grubszym za

rysie twą. przyszłość, znane bowiem lepsze jest zawsze od 

nieznanego. Jestem twym przyjacielem i tak mi przykro, 

że będę świadkiem twych cierpień. 
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W latach 60. XX wieku nastała moda na naukowe przewidywanie przyszłości . Uwierzono, że statystyka 

i maszyny liczące pozwolą trafnie przepowiadać to, co ma nastąpić. Ogłaszano więc albo terminarze 

przyszłych osiągnięć, albo nieuchronnych katastrof Z prognozowania Wucha Lem kpi ł w tym czasie, 

gdy obraz przyszłego świata stworzyć próbowali z dostępnych danych naukowcy w Stanach Zjednoczonych 

i Francji, a stopniowo dołączali do nich, z radosnymi lub przerażającymi wizjami dnia jutrzejszego, uczeni 

w kolejnych krajach. 

Sceptycznie, by nie rzec krytycznie Lem spoglądał nie tylko na futurologię. Świadectwa tego znajdujemy 

w Cyberiadzie od pierwszego opowiadania. Bo oto pewnego razu Trurl skonstruował maszynę, która umiała 

robić wszystko na literę n. 11 Kiedy była gotowa, na próbę kazał jej zrobić nici, potem nanizać je na naparstki, 

k tóre też zrobiła, następnie wrzucić wszystkie do sporządzonej nory, otoczonej natryskami, nastawniami 

i naparami. 11 

N ieopatrznie, Klapaucjusz nakazał jej zrobić naukę. 

"Maszyna zawarczała i po chwili plac przed domostwem Trurla wypełnił się tłumem naukowców. Wodzili się 

za łby, pisali w grubych księgach, inni porywali te księgi i darli je na strzępy, w dali widać było płonące stosy, 

na których skwierczeli męczennicy nauki, tu i ówdzie coś hukało, powstawały jakieś dziwne dymy w kształcie 

grzybów, cały tłum gadał równocześnie, tak że słowa nie można byłe zrozumieć, od czasu do czasu układając 

memoriały, apele i inne dokumenty, w odosobnieniu zaś, pod nogami wrzeszczących, siedziało kilku samotnych 

starców i bez przerwy maczkiem pisało na kawałkach podartego papieru." (Cyberiada: Jak oca la ł świat) 



W opowiadaniu o smokach Lem sugeruje, że dla naukowców nie ma spraw niemożliwych, niewyobrażalnych 

lub tak nieistotnych, by nie zasługiwały na dogłębną analizę. 

„ Trurl i Klapaucjusz byli uczniami wielkiego Kerebrona Emtadraty, który w Wyższej Szkole Neantycznej 

wykładał przez czterdzieści siedem lat Ogólną Teorię Smoków. Jak wiadomo, smoków nie ma. Prymitywna 

ta konstatacja wystarczy może umysłowi prostackiemu, ale nie nauce, ponieważ Wyższa Szkoła Neantyczna 

tym, co istnieje, wcale się nie zajmuje; banalność istnienia została już udowodniona zbyt dawno, by warto 

jej poświęcać choćby jedno jeszcze słowo. Tak tedy genialny Kerebron, zaatakowawszy problem metodami 

ścisłymi, wykrył trzy rodzaje smoków: zerowe, urojone i ujemne. Wszystkie one, jak się rzekło, nie istnieją, 

ale każdy rodzaj w zupełnie inny sposób. Smoki urojone i zerowe, przez fachowców zwane urojakami 

i zerowcami, nie istnieją w sposób znacznie mniej ciekawy aniżeli ujemne. Od dawna znany był w smokolo

gii paradoks, polegający na tym, że kiedy dwa ujemne herboryzuje się (działanie odpowiadające w algebrze 

smoków mnożeniu w zwykłej arytmetyce), w rezultacie powstaje niedosmok w ilości około 0,6. Otóż świat 

specjalistów dzielił się na dwa obozy, z których jeden utrzymywał, iż chodzi o część smoka, licząc od głowy, 

drugi natomiast - że od ogona ... 

Zapewne problem ów pozostałby jedynie ciekawostką matematyczną, gdyby nie znana żyłka konstruktorska 

Trurla, który postanowił zagadnienie to zbadać empirycznie. A ponieważ chodziło o zjawiska nieprawdopo

dobne, wynalazł wzmacniacz prawdopodobieństwa i wypróbował go, najpierw u siebie w piwnicy, a potem 

na specjalnym, ufundowanym przez Akademię Poligonie Smokorodnym, czyli Smokoligonie. 11 (Cyberiada: 

Wyprawa trzecia, czyli smoki prawdopodobieństwa) 

„Potem zaś Klapaucjusz opublikował wybitną pracę naukową pt. »Przejścia kowariantne od smoków do 

smoczków, czyli wypadek szczególny przechodzenia ze stanów zakazanych fizycznie do stanów zakazanych 

policyjnie« 11• 

························································································································································· 
Gdy Automateusz użalał się nad swym marnym losem i nieśmiertelnoś cią 

uciążliwego „elektroprzyjaciela". na horyzoncie pojawił się okręt . 

r,,ym razem nie był to deus ex machina, 

lecz statek na horyzoncie, 

który nie zjawił się tam ani cudem 

ani w wyniku szansy 1 :400 OOO. 

Kapitan okrętu. który wiózł Automateusza. tuż 

przed zatonięciem zdążył wysłać radiotelegram 

wzywający pomocy. dzięki czemu cały obszar 

morski przetrząsały liczne statki . o czym Wuch 

nie mógł oczywiście wiedzieć . 

- Po nocy pięknie przebajanej świt dnia nowego 

do jaskini zagląda - rzekła królowa Genialina, 

gdy maszyna skończyła opowieść. - A przeto 

powiedz, mój miły konstruktorze, czym i jak 

chcesz, abym cię nagrodziła. 

- Pani - rzekł Trull - wprawiasz mnie w zmie

szanie. Czegokolwiek zażądam, jeśli otrzymam 

to, będę może żałować potem, że więcej nie żą

dałem. Zarazem nie chciałbym dotknąć Waszej 

Królewskiej Mości wygórowanymi roszczenia

mi. Lasce tedy monarszej pozostawiam ustale

nie wysokości honorarium ... 

- Niech i tak będzie - królowa życzliwie na to. 

- Opowieści były świetne, maszyny doskonałe, 

a przeto nie widzę innego sposobu, jak tylko ob

darować cię największym skarbem, jakiego byś, 

tego jestem całkiem pewna, na żaden inny nie 

zamienił. Daruję cię zdrowiem i życiem - oto, 

jak mniemam, właściwa nagroda. Każda inna 

widziałaby mi się nieprzystojnością, albowiem 

nie zrównoważy złoto Prawdy ni Mądrości. 

Bądź mi tedy zdrów, przyjacielu, i nadal ukry

waj przed światem prawdy, zbyt dlań okrutne, 

dla niepoznaki między bajkije wkładając . 
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Był kwiecień 1967 roku. gdy Krzysztof Meyer rozpoczął pracę nad Cyberiadą. W kompozytorskiej tece posiadał 

już m.in. trzy Sonaty i Aforyzmy na fortepian -skądinąd zrozumiałe u pianisty. utwory kameralne na obsady od kla 

sycznego kwartetu smyczkowego po niekonwencjonalny zestaw trzech wiolonczel. kotłów i fortepianu. Koncert 

skrzypcowy. Koncert fletowy oraz dwie symfonie. Druga symfonia. na chór i orkiestrę . ukończona bezpośrednio 

przed operą . nosiła tytuł Epitaphium Stanisław Wiechowicz in memoriam. gdyż kompozytor poświęcił ją pamięci 

pedagoga. u którego uczył się od 1954 roku. 24-latek zadebiutował siedem lat wcześniej. gdy Kwartet Krakowski 

Eugenii Umińskiej zdecydował się na publiczne wykonanie utworu wtedy jeszcze ucznia liceum muzycznego. Po 

upływie czterech lat - a przypadkowo właśn i e wtedy w Wydawnictwie Literackim przygotowywano pierwsze 

wydanie Cyberiady Stanisława Lema - orkiestra krakowsk iej filharmonii wykonała jego I Symfonię. W programie 

Warszawskiej Jesieni 1964 roku zapowiedziano I Kwartet smyczkowy i gdyby wykonanie to doszło wówczas do 

skutku . byłby to pierwszy i na długie lata jedyny festiwalowy debiut studenta kompozycj i. Opóźnił się jednak 

o rok . a wtedy Meyer był już posiadaczem dyplomu z kompozycji (chociaż studentem jeszcze pozostawał. koń 

cząc teorię muzyki). 

Dla kompozytorów były to czasy nadzwyczaj ciekawe. Od końca lat so. XX wieku intensywnie poszukiwano 

nowych brzmień . mających lepiej niż te tradycyjne oddawać ducha nowoczesności. Przeciętny bywalec filharmo

nii kojarzył to z opukiwaniem skrzypiec („znak firmowy" Krzysztofa Pendereckiego. skądinąd przez krótki czas 

pedagoga Meyera) lub „ brzdąkaniem" we wnętrzu fortepianu (to był z kolei pomysł Johna Cage'a). Odgłosy takie 

rzadko zachwycały. powstające z nich utwory często bulwersowały. lecz z perspektywy lat widać . że efektem 

owych zabawnie czasem przebiegających koncertów stało się otwarcie przed muzyką nowych horyzontów: dzi 

siaj ze swobodą poruszają się w tych nowych granicach kompozytorzy muzyki filmowej . wkraczają na te tereny 

muzycy rockowi. Meyer też należał do entuzjastów nowości. acz w porównaniu z ówczesnymi radykałami awan

gardzistą był umiarkowanym. 

Równolegle z Cyberiadą powstał utwór kameralny na bardzo „francuską" obsadę (flet. altówka i harfa - skład 

kanonizowany przez Claude'a Debussy'ego). który w tytule upamiętniał kolejnego pedagoga Meyera - Homma

ge a Nadia Boulanger. U tej francuskiej mistrzyni wielu pokoleń muzyków. zwłaszcza zaś dużej grupy polskich 

i amerykańskich kompozytorów. Meyer studiował w latach 1964. 1966 i 1968. Cyberiada zaczęta w Krakowie. dalej 

....,.„. ~ 
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..., powstawała więc w Paryżu i to w „gorącym" okresie majowego strajku 

powszechnego oraz studenckich zamieszek pamiętnego roku 1968. w 

samym centrum konfliktu - w Dzielnicy Łacińskiej . 

Wiosną 1970 roku. po trzech latach pracy. gotową partyturę trzy

aktowej opery kompozytor wysłał do Monaco. gdzie od 1960 roku od

bywał się konkurs kompozytorski pod patronatem księcia Rainiera Ili. 

Cyberiada zdobyła tam główną - i jedyną - nagrodę . co w 27-letnim lau

reacie rozbudziło zrozumiałe nadzieje na rychłą premierę sceniczną na

grodzonego dzieła. Zainteresowanie wykazała Telewizja Polska. dzięki 

czemu w maju 1971 wyemitowano pierwszy akt opery. Wkrótce jednak 

w ekipie realizatorów nastąpiły zmiany tak poważne. że nie dość. iż po 

niechano dalszej pracy nad spektaklem. to jeszcze podczas najbliższej 

inwentaryzacji zmazano zarejestrowany fragment. Kompozytor usi

łował tymczasem zainteresować Cyberiadą dyrektorów paru polskich 

oper - na darmo. 

Opisując przed laty nieudane próby wprowadzenia Cyberiady na 

scenę. Władysław Malinowski wyraził podejrzenie. iż nagabywanych 

przez kompozytora dyrektorów odstraszyć mogła polityczna wymo

wa libretta. zwłaszcza zaś I aktu. Na uzasadnienie swych przypusz

czeń cytował list Stanisława Lema. który niezadowolony z insceniza 

cji telewizyjnej pisał do realizatorów: Opowieść o królu Mandrylionie 

i jego poddanych ma ... określony sens humanistyczny, chodzi bo

wiem o podaną - w groteskowej wersji - sprawę używania ludzi... 

jako mechanicznych części składowych„. państwa (Cyberiada po pol

sku). Wydaje się jednak. że Malinowski przecenił wnikliwość i ostroż 

ność maestri. bo w tych czasach Lem ciągle jeszcze uchodził za autora 

fantastycznych. a więc bajkowych opowiadań dla młodzieży. 

Cyberiada trafiła na scenę dopiero w 1986 roku. i to nie w Polsce. lecz 

w Wuppertalu. gdy Krzysztof Meyer miał 43 lata. Dziś kompozytor do

biega siedemdziesiątki. a 43 lata liczy sobie jego opera. 

Danuta Gwizdalanka 

Krzysztof Meyer w roku 1965 

Da nuta Gwizdalanka - autorka książek 

(Muzyka i polit yka, Muzyka i pleć, 

Przewodnik po muzyce kameralnej, 

4-tomowa Historia muzyki dla liceów 

muzycznych i parę innych) , artykułów, haseł 

encyklopedycznych oraz aplikacji na telefon 

- zawsze o muzykach i muzyce. Wspólnie 

z Krzysztofem Meyerem napisała 

monografię Witolda Lutosławskiego. 

Zawodowo debiutowa /a (35 lat temu) 

w Teatrze Wielkim w Poznaniu. 



Krzysztof Słowiński 

Urodził s i ę w Poznaniu w rodzinie muzyków. Po ukończeniu z wyróżnieniem 

klasy fortepianu prof. Jana Ekiera w Akademii Muzycznej w Warszawie. kon 

tynuował studia - jako stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej - w Indiana 

Univesity School of Music w Bloomington w Stanach Zjednoczonych pod kie 

runkiem prof. Gyórgy Sebóka. 

Po powrocie do kraju rozpoczął działalność koncertową oraz dokonał wielu 

nagrań radiowych dla Polskiego Radia. Radia France i Radia Belgrad oraz pły

towej rejestracji koncertów fortepianowych Wolfganga Amadeusa Mozarta 

z Polską Orkiestrą Kameralną pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka. 

W latach 1979 -1982 studiował dyrygenturę w Hochschule fUr Musik w Kolonii 

u prof. Volkera Wangenheima . Na początku lat Bo -tych rozpoczął działalność 

jako dyrygent w niemieckich teatrach operowych w Dortmundzie. Ulm. Re

gensburgu. Altenburgu / Gerze. Trewirze. występując gościnnie m.in. w te 

atrach w Hannowerze. Brunszwiku. Wuppertalu. Berlinie. Mannheim i Kaiser

slautern. 

W sezonie 1999/2000 był dyrektorem muzycznym Teatru Wielkiego w Pozna 

niu. gdzie wystawił m.in . Madama Butterfly Giacomo Pucciniego i Parsifala 

Richarda Wagnera. a w latach 2000-2003 - dyrektorem artystycznym Opery 

Bałtyckiej w Gdańsku (m.in. zrealizował polską prapremierę Luisy Miller Giu

seppe Verdiego) . Od roku 2009 współpracuje ponownie z Teatrem Wielkim 

w Poznaniu. gdzie objął kierownictwo muzyczne sceny kameralnej . 

Posiada obszerny repertuar operowy (ponad 60 pozycji) oraz symfoniczny. 

Współpracował z wieloma polskimi orkiestrami. w tym m.in . z Narodową Or

kiestrą Symfoniczną Polskiego Radia . Orkiestrą Kameralną Filharmonii Naro

dowej . Sinfonią Varsovia. Polską Ork i estrą Radiową. Sinfonią Juventus oraz 

z takimi artystami. jak Jonas Kaufmann . Ivan Monighetti . Konstanty Andrzej 

Kulka. Alvaro Pierri. Adam Makowicz czy The Rascher Quartett. Jest stałym 

dyrygentem gościnnym Festiwalu „Warszawskie Spotkania Muzyczne". 

W 2012 roku w wydawnictwie fonograficznym DUX ukazała się płyta Krzysz 

tofa Słowińskiego z flecistą Łukaszem Długoszem i Orkiestrą Kameralną Fil

harmonii Narodowej (Słowiń s ki. Laks. Pstrokońska - Nawratil) . 

-
-
-
-
-

Ran Arthur Braun 

Ran Arthur Braun w 2000 roku ukończył klasę fortepianu i śpiewu klasycznego w Jerozolimskiej Akademii 

Muzyki i Tańca. Następnie studiował reżyserię w La Mon na ie Opera Studio w Brukseli pod kierunkiem Keitha 

Warnera i Willy Deckera. Kontynuował studia podyplomowe na Wydziale Muzyki Dawnej Konserwatorium 

Królewskiego w Hadze w 2002 roku . 

Od 2004 Ran pracuje jako kierownik produkcji . asystent dyrektora oraz choreograf scen walki w produkcjach 

Festiwalu w Bregenz w Austrii. realizowanych zarówno na Jeziorze Bodeńskim jak i w gmachu teatru. Miał 

okazję współpracować z takimi osobami jak David Pountney. Graham Vick. Nicola Raab. Shi -Zheng Chen. Ro 

bert Carsen i Phylida Lloyd. Pracował jako producent i kierownik sceny dla w Teatra Sociale di Como we 

Włoszech. a także jako realizator wznowień. współreżyser. kierownik sceny przy ponad pięćdziesięciu pro

dukcjach w teatrach operowych oraz na festiwalach we Włoszech. Niemczech. Serbii. Rumunii. Chorwacji. 

Holandii . Austrii . Belgii . Walii i Izraelu . W sezonie 2010/2011 rozpoczął pracę jako samodzielny reżyser. 

Ran Arthur Braun otrzymał estońską nagrodę muzyczną i teatralną za „dynamiczną i nowatorską realizację" 

(reżyseria i scenografia) Cyganerii Giacomo Pucciniego dla Estońskiej Opery Narodowej. Ponadto produkcja ta 

wystawiana była w Litewskiej Operze Narodowej i podczas Festiwalu Operowego na wyspie Saaremaa wraz 

z Estońską Operą Narodową . Spektakl ten inaugurował także sezon 2012- 2013 w Teatrze Wielkim w Poznaniu. 

Był jednym z reżyserów (razem z Nicolą Raab) opery Parsifal. będącej koprodukcją Estońskiej Opery Narodowej 

i Festiwalu Nargen. Zrealizował reżyserię i scenografię światowej premiery opery Two Heads and a Girl lsidory 

Zebeljan dla festiwalu Settimana Musicale Senese we Włoszech we współpracy z JugoKoncert z Belgradu (2012). 

W sezonie 2012 -2013 Ran Arthur Braun oraz Rob Kearley wyreżyserowali Fausta Charlesa Gounoda w Operze 

North w Leeds. Ta produkcja zostanie wznowiona podczas Festiwalu Brigitta w Tallinie (sierpień 2013) . W pla 

nach Brauna znajdują się prace reżyserskie i choreograficzne do nowych realizacji w Austrii. Danii . Norwegii 

i Chinach. 

Ran Arthur Braun jest także uznanym choreografem scen walki i ruchu scenicznego z dorobkiem ponad dzie

więćdziesięciu realizacji we Włoszech. Francji . Polsce. Niemczech. Serbi i. Chorwacji . Holandii. Austrii. Belgii 

i Wielkiej Brytanii . W sezonie artystycznym 2011/2012 zadebiutował w Operze Królewskiej w Londynie. na Fe

stiwalu w Salzburgu i w Operze Flamandzkiej w Antwerpi i. z kolei w roku 2013 i 2014 będzie też choreografem 

(sceny akcji i kaskaderskie) w produkcji Czarodziejskiego fletu W.A. Mozarta w reżyserii Davida Pountneya 

podczas Fesiwalu w Bregenz. 

Zasiadał w jury Mistrzostw Świata w Szermierce Artystycznej w 2008 roku i jest autorem książki La Scherma 

Scenica (Szermierka artystyczna) wydanej w 2007 roku . Był koproducentem i jednym z reżyserów filmu doku 

mentalnego Bartitsu - The Lost Martial Art of Sherlock Holmes (2010). 



-Justin C. Arienti Idę samotny borem i Lasem 

Absolwent l.S.A. lstituto Statale d'Arte w Mediolanie w klasie Choć wszędy wicher i słota 

projektowania przemysłowego i krajobrazu środowiska oraz me- I tylko głucho skrzypię zawiasem 

diolańskiej Accademia di Belle Arti di Brera na wydziale scenogra- Albo o kamień potknę się czasem 

fii. W 2001 roku rozpoczął indywidualną karierę jako scenograf. Robot - sierota. 

tworząc liczne projekty scenograficzne do spektakli operowych. 

teatralnych. musicalowych i baletowych. a także programów Kiedy za Morze mgły siwe płyną 

telewizyjnych. Spośród tych ważniejszych wymienić można Tra- - Taka mnie bierze ochota 

viatę Giuseppe Verdiego w Teatra Alfredo Chiesa w Mediolanie - · 
Ażeby zostać cichą Ptaszyną 

(2003), spektakl Two in One Raya Cooneya w Teatra Comunale Albo choć żabką być, albo rośliną 

w Mediolanie (2004), dekoracje do programu „MobMusic" dla TV - - Ciężka jest dola robota. 

Zeal w Londynie (2006). operę Carmen Georgesa Bizeta w reży-
- · - V 

serii Franco Ripa di Meana. opartej na produkcji Petera Brooka . Dla innych barwy wiosny i tęczy 

w ramach projekt u OperaOggi (2006). musical Dracula z muzyką - - A dla mnie rozpacz i smutek 

Alexa Lovelessa w White Bear Theatre w Londynie (200B). In His Ciężar istnienia jakże mnie męczy! 

Hands Roberto Martinsa w Oxford House Theatre w Londynie - - ,,. Najwyżej czasem śrubka zabrzęczy 

(2009), Boom Bang a Bang Jonathana Harvey'a w Etcetera The- - - Jedyny łkań moich skutek. 

atre w Londynie (2010). gala baletowa Fidelity Project w londyń-

skim The Place Theatre (2011). Czasem pierwiastek wyciągnę sobie 

Od wielu lat zaangażowany jest w różne projekty jako asystent Lub do sześcianu potęgę 

scenografa Richarda Hudsona. Z nim realizował m.in. balety - Ba- Ale najbardziej to chciałbym w grobie 

jadera i Złoty kogucik w Royal Oanish Ballet w Kopenhadze (2012). Wyciągnąć nogi żelazne obie 

Romeo i Julia w National Ballet of Canada w Toronto (2011). Dzia- I skończyć tę mordęgę. 

dek do orzechów w nowojorskim American Ballet Theat re (2010); 

opery - Uprowadzenie z Seraju w Teatra dell'Opera w Rzymie Nie będzie po mnie płakać nic w świecie 

(2011). Armida w Metropolitan Opera w Nowym Jorku (2010). Ri- Nad moim grobem nie strzelą z flint 

goletto w Volksoper w Wiedniu (2009), Ruddigore w Opera North Sczernieją śniegi, przeminie kwiecie 

w Leeds (2009), Moc przeznaczenia w Wiedniu i Brukseli (2007), I tylko rosa jak łza poleci 

ldomeneo w Maggio Musicale we Florencji. cykl Pierścień Nibe- Na mój zerwany gwint. 

tungów w londyńskiej English Nat ional Opera (2003). Współpra -

cował też z takimi scenografami jak Mathew Kinley. Laura Hop- S. Lem Noc księżycowa 

kins. Bob Crowley. Klara Zieglerova. 

~= 
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altówki 
Łukasz Kierończyk 

Dominika Sikora 
Remigiusz Strzelczyk 
Agnieszka Kubasik 
Jędrzej Kaczmarek 
Ryszard Hoppel 
Wojciech Gumny 
Bogumiła Kostek 
Krzysztof Stochmiałek* 
Kinga Waleńska* 

wiolonczele 
Dorota Hajzer 
Krzysztof Kubasik 
Roman Wiszniowski 
Jan Wójcik 
Aleksandra Awtuszewska 
Andrzej Nowicki 
Aleksandra Jóżwiak 
Agata Maruszczak 
Marta Łupacz 

kontrabasy 
Donat Zamiara 
Ryszard Kaczanowski 
Stanisław Binek 
Michał Francuzik 
Tomasz Grabowski 

harfy 
Paulina Kostrzewska 
Anna Blum* 

alty 
Ewa Bielawska 
Joanna Chmielnicka 
Małgorzata Frąckowiak 

Monika Matuszak 
Ewa Pszczółka 
Lidia Roebken 
Jolanta Snuszka 
Lilla Suszka 

flety 
Karolina Porwich 
Sebastian Łukaszewski 
Brygida Gwiazdowska-Binek 
Maciej Piotrowski 

oboje 
Mariusz Dziedziniewicz 
Piotr Furtak 
Wiesław Markowski 
Maria Pasternak 

klarnet 
Kazimierz Budzik 
Sławomir Heinrychowski 
Tomasz Goliński 
Krzysztof Mayer 

fagoty 
Dariusz Rybacki 
Andrzej Józefowicz 
Błażej Pasternak 
Mateusz Nowicki* 
Joanna Kołodziejska 

waltornie 
Mikołaj Olech 
Jakub Chomicki 
Damian Lotycz 
Joanna Kubiś 
Ewa Szychowiak 
Mirosław Sroka 
Witold Habdas* 

tenory 
Sławomir Lebioda 
Jan Mantaj 
Jerzy Mantaj 
Maciej Marcinkowski 
Piotr Płończak 
Robert Pucek 
Dariusz Stręk 
Paweł Szajek 

trąbki 

Maciej Słomian 
Leszek Kaczor 
Leszek Kubiak 
Henryk Rzeźnik 
Arkadiusz Hawro* 
Jakub Domański* 

puzony 
Zbigniew Starosta 
Piotr Nobik 
Tomasz Stanisławski 
Tomasz Kaczor 
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perkusja 
Piotr Kucharski 
Piotr Szulc 
Małgorzata Bogucka-Miler 
Łukasz Berlin 
Aleksandra Dzwonkowska* 
Oskar Walczak* 
Maria Pięta* 

instrumenty klawiszowe 
Krzysztof Leśniewicz 

* współpraca 

basy 
Lech Algusiewicz 
Piotr Bróżdziak 
Adam Glapiak 
Jarosław Górczak 
Andrzej Just 
Bartłomiej Kornacki 
Tomasz Kostanciak 
Paweł Matz 
Krzysztof Napierała 
Witold Nowak 
Romuald Piechocki 
Piotr Skołuda 
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orzystane w programie: 

Lem - Sławomir Mrożek. Listy 1956-1978, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011. 

beriada, ,Dzieła', tom 15, Biblioteka Gazety Wyborczej 2009. 

dztwo, Warszawa 1959. 

c księżycowa, Kraków 1963. w: Stanisław Lem - Sławomir Mrożek. Listy 

Michał J. Stank1ew1cz 

Blanka Tomaszewska I fenommed1a.pl 

Zakład poligraficzny Moś 1 Łuczak I mos.pl 

wski, Cyberiada po polsku, w: Krzysztof Meyer, Oo i od kompozytora, M. Jabłoński (red.), Ars Nova. Poznań 1994. 

n Interview with Stanisław Lem, w: , The Missouri Review', 1984 nr 2. 

a Cyberiady odbywają się za zgodą Musikverlage Hans Sikorski GmbH & CO. KG 
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KOTŁY 

co to? 

co brzmi? 

kocioł z mosiądzu 

lub miedzi 

łła ~ 

membrana z oślej skóry 

lub plastiku 

jak to działa? uderzana dwoma 

pałeczkami z filcu. 

flaneli. korka 

lub drewna 

jaki dźwięk? o określonej wysokości 

GONG 

co to? 

co brzmi? 

okrągła tarcza wisząca 

na stojaku (przypomina 

tamtam. lecz nieco mniejsza) 

metalowa tarcza 

jak to działa? uderzana drewnianą pałką 

obitą filcem 

jaki dźwięk? donośny. ostry. 

przypomina uderzenia 

zegara wieżowego 

BONGOSY 
co to? para bębenków o różnych 

co brzmi? 

średnicach. zrobionych 

z drewnianych klepek 

membrana ze skóry kozła 

lub plastiku 

jak to działa? uderzana palcami 

lub pałkami 

jaki dźwięk? suchy. o różnych 

nieokreślonych wysokościach 

........................................... ·· 
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TERKOTKA 
co to? 

co brzmi7 

sprężysta. rozdwojona deseczka 

oraz kółko zębate 

deseczka 

jak to działa? uderzana przez obracające się kółko 

jaki dźwięk? suchy. krótki. przypomina 

skrzek żaby rzekotki drzewnej 

(stąd nazwa wł. raganella) 

lub serię strzałów z karabinu 

maszynowego 

DZWONY 
co to? 

co brzmi? 

swobodnie zawieszone rury 

z brązu lub stopu miedzi. 

glinu i niklu 

rury 

jak to działa? uderzane młotkiem 

drewnianym lub pokrytym skórą 

jaki dźwięk? pełny i brzmiący. a im krótsza 

rura. tym wyższy 

TOM-TOM 

co to? kociołek z drewnianym 

co brzmi? 

korpusem z jedną górną membraną 

membrana 

jak to działa? uderzana pałkami do kotłów. 

albo pałeczkami do werbla 

jaki dźwięk ? płaski, płytki 

··········· ... 
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co brzmi? 

jak to działa? 

jaki dźwięk? 

WERBEL 
co to? 

co brzmi? 

~~ 
MARIMBA 
„klawiatura" z drewnianych 

płytek. z metalowymi rurami 

rezonansowymi 

bardzo twarde drewno 

palisandrowe 

uderzane filcowymi pałeczkami 

pełny. ciepły. a im krótsza 

płytka . tym wyższy 

bębenek o drewnianym 

lub metalowym korpusie 

z drwiema membranami 

ze strunami wzmacniającymi 

dźwięki pod dolną membraną 

membrana z cielęcej skóry 

lub plastiku 

jak to działa? uderzana dwoma 

pałeczkami z drewna 

jaki dźwięk? suchy. o nieokreślonej wysokości 
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TAMTAM 
co to? 

co brzmi? 

3~ 

tarcza z brązu lub mosiądzu. 

o wypukłej powierzchni 

i lekko zagiętych brzegach. 

wisząca na stojaku {rodzaj gongu) 

tarcza 

jak to działa? uderzana drewnianą pałką 

obitą grubym filcem 

lub innym materiałem 

jaki dźwięk? donośny. majestatyczny. 

o nieokreślonej wysokości 

TRIANGEL 

co to? trójkąt z metalowego pręta 

co brzmi? pręt 

jak to działa? uderzany metalową pałeczką 

jaki dźwięk? jasny. przenikliwy 

TAMBURYN 

co to? drewniana lub metalowa obręcz. 

z membraną po jednej stronie 

i blaszkami zawieszonymi 

w wydrążonych szczelinach 

(inna nazwa: bębenek baskijski) 

co brzmi? ruchome blaszki i membrana 

jak to działa? potrząsane i uderzane 

jaki dźwięk? brzęk blaszek 

WOODBLOCK 

co to? pudełko z drewna 

co brzmi? 

lub z tworzywa sztucznego. 

puste w środku. ze szczeliną 

pudełko 

jak to działa? uderzane drewnianą pałką 

jaki dźwięk? głuchy. pusty. 

o nieokreślonej wysokości 
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co to? 

co brzmi? 

-

KSYLOFON 
„klawiatura" z drewnianych 

płytek . z metalowymi 

rurami rezonansowymi 

bardzo twarde drewno 

palisandrowe 

jak to działa? uderzane drewnianymi 

pałeczkami 

jaki dźwięk? suchy, a im krótsza płytka. 

tym wyższy 

TALERZE 
co to? cienkie dyski z wypukłym 

środkiem. z brązu 

lub mosiądzu 

co brzmi? talerze 

jak to działa? uderzane drewnianą 

pałeczką lub o siebie 

jaki dźwięk? donośny. metaliczny. 

o nieokreślonej wysokości 

LASTRA 
co to? 

co brzmi? 

Al 
~=a 

blacha. z różnych metali 

wisząca blacha 

jak to działa? potrząsana 

jaki dźwięk? metaliczny. słaby. 

o nieokreślonej wysokości 

KLEKOTKA 

co to? dwie długie deseczki. 

zwane też batem 

co brzmi? 

jak to działa? 

jaki dźwięk? 

lub frustą 

deseczki 

uderzane o siebie 

suchy, krótki. 

przypomina trzask 

bicza 
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TERKOTKA 
MARIMBA 3:a DZWONY 

I =i =a KOTŁY 

TOM-TOM 
TAMTAM 
TRIANGEL 
WOODBLOCK 
TAMBURYN 

GONG _ 

BONGOSY 

Al 
~=a LASTRA 

KSYLOFON 
TALERZE 
KLEKOTKA 

& =a WIELKI BĘBEN 
WIBRAFON 
KLAWESY 
KR OT ALE 
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WIBRAFON 

co to? 

co brzmi? 

„klawiatura" z metalowych 

płytek. z metalowymi 

rurami rezonansowymi 

i silnikiem elektrycznym 

sztabki 

jak to działa? uderzane pałeczkami . 

owiniętymi filcem. 

włóczką lub gumą 

jaki dźwięk? ciepły. brzmiący. 

rozwibrowany 

KLAWESY 
co to? dwie drewienka. 

z twardego palisandru. 

klonu lub hebanu 

co brzmi? drewno 

jak to działa? uderzane jedno o drugie 

jaki dźwięk? pusty. krótki 
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KROTALE 

co to? 

co brzmi? 

S:a 
małe. płaskie dyski 

o grubych brzegach. 

z brązu lub mosiądzu 

metal 

jak to działa? uderzany pałką 

jaki dźwięk? jasny. ostry. o określonej 

wysokości 

WIELKI BĘBEN 

co to? drewniany walec. 

z membranami 

po obu stronach 

co brzmi? membrany z cielęcej skóry 

lub plastiku 

jak to działa? uderzane drewnianymi 

pałkami owiniętymi filcem 

lub skórą 

jaki dźwięk? niski. donośny 
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