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Doktor Lem. Anegdoty 
 

 
“Ojciec [Stanisław Lem] wszelkiego rodzaju kronikarsko-

pamiętnikarskie zabiegi wokół własnej osoby uważał za zbyteczne i 
żywił głęboką wiarę, że wydarzenia z jego życia mają 'charakter 
anegdotyczny'”  

(Tomasz Lem, Awantury na tle powszechnego ciążenia, s.12). 
 
 
I. 
W rozmowach “Świat na krawędzi” (2000) Stanisław Lem powiedział o swoim ojcu: “Zajmowały go 

bowiem inne sprawy: pisał i drukował wiersze i prozę. Pamiętam z dzieciństwa szufladę pełną wycinków z 
gazet z jego utworami – wcale się tym wtedy nie interesowałem” (s.11-12). Rzecz miała miejsce w 
pierwszej połowie pierwszej dekady XX wieku. 

Zainteresowałem się tymi wierszami i opowiadaniami ojca Stanisława Lema. Kilka dni (w końcu 
lipca 2013 r.) poświęciłem poszukiwaniu ich w Internecie.  

 
Ustaliłem wpierw, że ojciec Stanisława Lema Samuel Lehm ukończył w 1899 roku IV gimnazium 

we Lwowie i otrzymał świadectwo dojrzałości.  
 

  
Oraz 

  
 

Żadnego z opowiadań i wierszy Samuela Lehma nie znalazłem, bo za mało jest w Internecie 
informacji z tych czasów – trzeba szukać w bibliotekach. Najprawdopodobniej jakieś jego utwory znalazły 
się we lwowskiej “Gazecie Narodowej”, która prawie w każdym numerze publikowała opowiadania, 
nowele czy powieści w częsciach. Ale jak je odszukać, skoro duża część drukowanych prac podpisywana 
była pseudonimami, skrótami czy nawet jedną literą? Zapewne niejaki “Chochlik” – to nie Samuel Lehm, 
ale kto wie? Przecież w końcu lat 1970. Stanisław Lem opublikował w “Kulturze” paryskiej kilka 
politycznych artykułów pod zbliżonym pseudonimem “Chochoł”.  

 
Odkryłem za to coś innego, nie mniej ważnego i ciekawego – o czym może nie wiedział nawet sam 

Stanisław Lem. 
 



II.  
W rozmowach “Świat na krawędzi” Stanisław Lem mówił też o ojcu: “... studiował medycynę lat 

dziesięć... Po piątym czy szóstym roku studiów dziadek zawezwał go i powiedział: Skoro już zacząłeś 
studia, trzeba je skończyć, potem możesz robić, co chcesz. Ojciec posłuchał...” (s.11-12).  

 
I można rzec, iż Samuel Lehm studiował bardzo pilnie, bo już po dziesięciu latach studiów (czyli 

mając lat 30) otrzymał na Uniwersytecie Lwowskim “stopień doktora wszech nauk lekarskich” (co 
pewnie odpowiada obecnemu doktorowi z medycyny).  

 

  
 
Po kilku dniach wspomniano o tym samym doktorze, ale w szerszym gronie:  

  
 

Stanisław Lem w “Wysokim Zamku” tak opisuje dyplom lekarski ojca (proszę porównać z obrazem 
po prawej stronie -  przedstawiającym podobny dyplom doktora filozofii, wydany w 1912 r. w Krakowie): 

 
“Na dole leżała długa rura blaszana z 

szerszym zakończeniem, w niej zaś tkwił rulon 
nadzwyczaj grubego papieru żółtawej barwy, od 
którego szedł spleciony, czarno-żółty sznur do 
płaskiej puszeczki, zawierającej jak gdyby 
maleńki torcik jasnoczerwony, z wypukłorzeźbą 
i napisami. Był to dyplom lekarski ojca, na 
pergaminie, zaczynający się wzniosie od 
ogromnym drukiem rozstrzelonych słów 
SUMMIS AUSP1CIIS IMPERATORIS AC 
REGIS FRANCJSCI IOSEPHI…, torcik zaś, 
który delikatnie raz i drugi napocząłem, ale dalej 
nie próbowałem, był bowiem niesmaczny, 
przedstawiał wielką pieczęć woskową 
uniwersytetu lwowskiego”. 

 
 
Zatem Stanisław Lem się mylił: zapamiętany przedmiot to nie był dyplom lekarski (ukończenia 

Uniwersytetu), tylko dyplom doktorski (stwierdzający przyznanie tytułu naukowego doktora w dziedzinie 
medycyny). Czyli “doktor Samuel Lehm” oznacza nie tylko “lekarz Samuel Lehm”, ale i “Samuel Lehm - 
uczony ze stopniem doktora”. Jak dotąd nigdzie o tym nie czytałem. 

 
W 1909 r. Samuel Lehm otrzymał na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Lwowskiego stopień 

“doktora wszech nauk lekarskich”, a w 1998 r. jego syn Stanisław Lem na Lwowskim Uniwersytecie 
Medycznym (który powstał w miejsce Wydziału Medycznego Uniwersytetu Lwowskiego) został 
wyróżniony tytułem “doktora honoris causa”.  

 



III.  
Samuel Lehm był dobrze znanym we Lwowie lekarzem: 

 
Samuel Lehm był sekretarzem Polskiego Towarzystwa oto-laryngologicznego we Lwowie: 

 

 
Podobna informacja w: Nr. 21, s.373-374 - Posiedzenie z dnia 4. marca 1913; 
Nr. 25, s.443-444 - Posiedzenie z dnia 11. marca 1913; 
Nr. 41, s.654-655 - Posiedzenie z dnia 18. marca 1913. 

 

 



IV.  
Stanislaw Lem w rozmowach “Świat na krawędzi” mówi: “Po powrocie [z I Wojny Światowej] 

ojciec został asystentem profesora Jurasza, jednego z twórców polskiej otolaryngologii, na Wydziale 
Medycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Mam tu gdzieś świadectwo, szalenie pozytywne, 
jakie Jurasz mu wystawił”.  

 
I już w 1918 r. Samuel Lehm opublikował artykuł, na podstawie badań jeszcze przedwojennych. 

  
Z tekstu tego artykułu: 

 

 
 

 

W piśmiennictwie polskim na temat radiologii artykuł ten jest wymieniony i chronologicznie stoi na 
czternastym miejscu: 

 

 
 

Współautor Marian Pańczyszyn znany był później także Stanisławowi Lemowi, o czym jest mowa w 
rozmowach “Świat na krawędzi” (s.29) i “Tako rzecze… Lem”. W tych ostatnich, na pytanie o 
wykładowców we Lwowskim Instytucie Medycznym z 1939 r. Lem odpowiedział: “Była niewielka liczba 
wykładowców z głębi Rosji, byli Ukraińcy, ale większość stanowili Polacy... Tylko fizykę wykładał nam 
Ukrainiec Łastowećkyj, którego później zastrzeliło polskie podziemie, więc Ukraińcy w odwecie 
natychmiast zabili młodziutkiego polskiego profesora historii, Bolesława Jałowego. Wtedy Pańczyszyn, 
ideologiczny przywódca Ukraińców, ukrył się na górze w cerkwi św. Jura i tam zmarł na serce. Trzech 
lekarzy ukraińskich podpisało akt zgonu, żeby było jasne, że to nie jest kolejny cios odwetowy” (s.17-18). 

 



V.  
W artykule “Maszynka do mięsa” (“Tygodnik powszechny”, 1996, №48, s.6; także w książce 

“Dziury w całym”. – Kraków: Znak, 1997, s.25) Stanisław Lem napisał: “Zacząłem grzebać w pamięci i 
ustaliłem tyle: Ludwik Fleck był mniej więcej rówieśnikiem mojej matki... Domu naszego nigdy nie 
odwiedzał, ale ojciec mój miał z nim jakieś kontakty, raczej o charakterze oficjalno-medycznym... Fleck 
był nie tylko mikrobiologiem: uważa się go za jednego z założycieli nowej dyscypliny – socjologii nauki”. 
Jak ustaliłem – ojciec Lema miał z Fleckiem także kontakty twórcze.  
 

W 1986 r. ukazała się książka o Ludwiku Flecku – „Cognition and Fact. 
Matherials on Ludwik Fleck”. – Dordrecht (Holland): D.Reidel, 1986. We 
wstępie są słowa i o Stanisławie Lemie: 

 

 

Ale najciekawsza jest bibliografia, znajdujemy w niej bowiem na pozycji 
dwunastej następującą pracę: 

 
 
 
A oto jest ta sama praca  

  (Wiadomości Lekarskie, 1928, Rok 1, Nr.5): 

 
 

 
Nie ma wątpliwości, że współautorem artykułu sygnowanego przez Flecka jest laryngolog dr Samuel 

Lehm.  
Otóż z powyższych ustaleń wyłania się niezwykły wniosek: pod jedną okładką, w książce o 

mikrobiologu i filozofie polsko-żydowskim Ludwiku Flecku, przygotowanej w USA, a wydanej w 
Hollandii w 1986 r. w języku angielskim, spotkali się ojciec (“Dr.Lehm”, s.446) i syn (“Stanislaus Lem”, 
s.XVIII), który nic o tym nie wiedział!!! 

  
Ta bibliografia z danymi wspólnego artykułu L.Flecka i S.Lehma 

została opublikowana po niemiecku – w książkach 
1) Fleck L., Erfahrung und Tatsachen. – Frankfurt am Main: Suhrkamp 
Verlag, 1983, s.183. 
2) Fleck L., Denkstyle und Tatsachen. – Frankfurt am Main: Suhrkamp 
Verlag, 2011, s.657.    
i nawet po portugalsku, w Brazylii – w pracy doktorskiej z filozofii: 

 

 



VI.  
Samuel Lehm był członkiem Towarzystwa Rygorozantów (które powstało jeszcze w 1868 r.), celem 

którego było dopomagać młodzieży żydowskiej w zdobywaniu wyższego wykształcenia, a nawet 
akademickiego stopnia doktora jakiejś umiejętności. Niewykluczone, że i Samuel Lehm wcześniej 
korzystał z pomocy tego Towarzystwa, a po otrzymaniu stopnia doktora pomagał Towarzystwu już jako 
członek wspierający. 

 

 
 

 

 



VII.  
       Będąc studentem wydziału medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego i kilka lat po zakończeniu 
studiów Stanisław Lem profesjonalnie zajmował się biologią (pewnie ku radości swojego ojca), nawet 
opublikował kilka esejów naukowych. Podamy odpowiedne dane bibliograficzne oraz początek i koniec 
pierwszego i ostatnich. 
 
1) Etiologia nowotworów. - Polski Tygodnik Lekarski (Warszawa), 1947, Nr.4, s.99-103. 

 
 
2) Biologia w powojennej Japonii. – Życie Nauki (Kraków), 1948, Nr.31/32, s.114-115 [Podpis: stl]. 
3) Genetyka i biologia w ZSRR. – Życie Nauki (Kraków), 1948, Nr.35/36, s.417-422 [Bez podpisu] –  
to ten znany artykuł, który sprawił dużo problemów czasopismu.      
4) Elektroencefalografia bada tajemnice mozgu. – Problemy (Warszawa), 1951, Nr.9, s.602-606. 

 
5) Obecny stan walki z chorobami nowotworowymi. – Problemy (Warszawa), 1952, Nr.1, s.37-42. 

 
Zagadka, na którą nie mam odpowiedzi: dlaczego albo na jakiej podstawie w tym ostatnim artykule  
przed “STANISŁAW LEM” dodano “Dr”?  
 
01.08.2013 



VIII.  
Samuel Lehm w IV gimnazium we Lwowie w latach 1891-1899 uczył się dobrze, otrzymując 

coroczne po ukończeniu kolejnej klasy za egzamin „Stopień pierwszy”. Kilka najlepszych uczniów 
otrzymywało „Stopień celujący”, ale było i dużo otrzymujących „Stopień drugi” i „Stopień trzeci”. Czemu 
nauczył się Samuel Lehm w tej gimnazji? 

 

 
  
Oto Plan nauki w ostaniej Klasie VIII i Tematy zadań pisemnego egzaminu w 1899 r. na otrzymanie 

Świadectwa dojrzałości: 
 
 

 
 

 
W tym samym roku, kiedy Samuel Lehm zdawał egzamin na Świadectwo dojrzałości, w tej samej 

gimnazji kolejne klase ukończyli: Maryan Pańczyszyn (Klasa IV, „Stopień celujący”, patrz Anegdota IV) i 
Stefan Grabiński (Klasa II, „Stopień celujący”) – ten Stefan Grabiński, o którym w Posłowiu do jego 
„Niesamowitych opowieści” Stanisław Lem napisał: „Grabiński dał niewiele utworów tak świetnych jak 
Kochanka Szamoty, lecz dał ich dość, by nie zostać zapomnianym pisarzem”. 

 
03.06.2014



IX. 
Z listu Stanisława Lema do Jerzy Wróblewskiego 
 
(Jerzy Wróblewski (1926-1990) - przyjaciel Lema z czasów Konwersatorium Naukoznawcze (1946-

1949) Mieczysława Choynowskiego  
(jest nawet wspólny artykuł: Lem S., Wróblewski J., Plan akcji popularyzacji Nauki. - Życie Nauki 

(Kraków), 1949, Nr.43/48, s.148-152),  
prawnik, członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk, w latach 1981-1984 rektor Uniwersytetu 

Łódzkiego -  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Wr%C3%B3blewski_(prawnik)  ) 
 
od 18.03.1975: 
 
"Ja za parę tygodni już kończe II semestr wykładów na wydziale filozofii UJ u profesora 

Kuderowicza - "podstawy futurologii". Zapropowano mi tam niespodzianie abym im przedłożył "Summę" 
lub "Filozofię Przypadku" jako... pracę doktorską i oni by mnie doktoryzowali na jej podstawie. Myślę, że 
jednak nie pójdę na tę propozycję chociaż bardzo zacnie została pomyślana, bo i co mi dlaboga po 
doktorskim tytule?".  

 

 
 
 
19.07.2015 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Wr%C3%B3blewski_%28prawnik


X. 
Za dziewięć miesięcy przed urodzeniem Stanisława Lema jego ojciec pracował jako starsi asystent 

Wydziału lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego. 

 
 
09.02.2016 



XI. 

 
27.09.2016 



XII. 
Doktor Samuel Lehm był dobrym lekarzem... 
 

   

                      
29.09.2016 + 16.05.2017 



XIII. 
Dr Samuel Lehm brał aktywny udział w różnych akcjach dobroczynnych: 
 

 



I napewno nie tylko sam: 

 
30.09.2016 



XIV. 
W “Wysokim Zamku” Stanisław Lem napisał o wujku, z którym byli dość bliskie stosunki. 
Ze wspomnień Stanisława Lema: 
"To był brat mojej matki, który podobnie jak mój ojciec był lekarzem laryngołogiem. Ojciec zajął się 

nim w latach, kiedy ten studiował, więc nasze stosunki były dość koleżeńskie. Dziś często zdarza się, że do 
wuja mówi się po imieniu, ale wtedy zasady były zdecydowanie inne. Zwracanie się do wuja per Gienek 
zdawało się czymś niezwykłym. Miał dość szeroki gest i podczas kiedy moja matka uważała, że 
pięćdziesiąt groszy na tydzień to jest przesadnie duża gaża dla gimnazjalisty, on sądził inaczej i nieraz 
dawał mi pięć złotych z Piłsudskim, co sprawiało wrażenie, jakby na molą głowę spadał złoty deszcz". 

"Park Jezuicki graniczył z ulicą Mickiewicza, w całości wybrukowaną drewnianą kostką po to, ażeby 
tupot końskich kopyt nie przeszkadzał studiującym w Uniwersytecie Jana Kazimierza po przeciwnej 
stronie ulicy. (...) W gmachu tym odebrał dyplom lekarski mój (...) wujek, ja zaś - podówczas czteroletni - 
z emocji posiusiałem". 

"Ojciec bardzo mu zresztą pomógł podczas studiów medycznych i w uzyskaniu pracy w klinice". 
 
Co więcej – wujek Stanisława Lema nawet mieszkał i przyjmował pacjentów w tym samym 

budynku, co i dr S.Lehm. I był dobrym lekarzem. 

           
 

       
 

     
 



Uczestniczył w życiu naukowym i spolecznym: 

                
 

 
 

Stanisław Lem nazywał tego swojego wujka “Gienek”. W książce “Świat na krawędzi. Ze 
Stanisławem Lemem rozmawia Tomasz Fiałkowski” (drugie wydanie, 2007) jest kilka zdań o tym wujku i 
jest Indeks osób, a w nim on podany jako “Wollner (lub Gottgried) Eugeniusz”.  

O tym wujku jest kilka zdań i w książce Agnieszki Gajewskiej “Zagłada i gwiazdy. Przeszłość w 
prozie Stanisława Lema”(2016), którego autorka przedstawia tak (s.111): "wuj Stanisława Lema, doktor 
Marek Wollner, wybitny laryngolog". I w Indeksie nazwisk on podany jako "Wolner (Wollner) Marek". 

 
No to powstaje pytanie: jakim było oficjalne imie doktora Wolnera, poczynające się na litere “G” 

(Dr. G.Wolner), skoro w rodzinie jego nazywali “Gienek”, a ktoś nawet nazywał “Marek”?   
 
16.05.2017 
 



XV. 
Anegdota bardzo smutma, w której dr. G.Wolner występuje jako antybohater, a dr. S.Lehm – jako ekspert. 

 
16.05.2016 



XVI. 
Anegdota bardzo smutna na końcu. 
Dr. G.Wolner ożenił się – żona z domu Fischler. W lutym 1937 r. urodzili syna.  

                     
 
I zmienił miejsce zamieszkania i pracy – ul. Sykstuska 29. 

                    
 
Dr G.Wolner brał udział w różnych akcjach dobroczynnych: 

   
 



 
 
Ale Druga Wojna Światowa wszystko zmieniła. 
Ze wspomnień Stanisława Lema: 
“Najpierw [po 1 września 1939 roku] pod Lwów podeszli Niemcy. Z cmentarza ostrzeliwała się 

polska policja, a w kamienicy na Brajerowskiej 4 pojawił się oddział, którego dowódca oświadczył, że na 
naszym balkonie postawią karabin maszynowy i zrobią z mieszkania coś w rodzaju szańca: „Już w gruzach 
leżą Maurów posady, naród ich dźwiga żelaza…” Siedziałem trochę z tymi żołnierzami na dole, piastując 
ręczną korbę od syreny przeciwlotniczej, a oni dawali nam kostki kawy zbożowej z cukrem, znane mi 
jeszcze z obozu w Delatynie. Moja matka bardzo się jednak przelękła i wyruszyliśmy do jej brata na 
Sykstuską”. 

“Mniej więcej około 20 września, stojąc na ulicy Sykstuskiej we Lwowie, przed domem wuja mego, 
bo wtedy u niego mieszkaliśmy (…) – widziałem upadek Polski. Widziałem go dlatego, ponieważ pułk 
artylerii, który stacjonował na górze Cytadeli, a ta góra jest zwieńczeniem ulicy Sykstuskiej we Lwowie, 
zjeżdżał wtedy i zajmował całą długość tej olbrzymiej arterii, a myśmy stali pod numerem 29 – ja z 
rodzicami, sąsiedzi, w ogóle dużo ludzi, może już było wiadomo, że Rosjanie weszli, ja nie pamiętam tego. 
W każdym razie zobaczyłem w pewnym momencie wyjeżdżających z bocznych ulic sowieckich żołnierzy, 
byli konno i wszyscy mieli twarze mongolskie i skośne oczy, każdy z nich miał w prawej ręce nagan, a w 
lewej granat. Kazali naszym żołnierzom zdjąć pasy, rzucić broń, zsiąść z koni i z jaszczy armatnich i po 
prostu pójść sobie. Ten olbrzymi łańcuch armat, jaszczy i koni, który został po prostu porzucony, zrobił na 
nas takie wrażenie, że staliśmy nic nie mówiąc i wszyscy płakaliśmy. Łzy nam ciekły po twarzach. Było to 
bardzo przerażające – zobaczyć, jak kraj pada. Nie myślałem wtedy, że ma to charakter symboliczny, w 
ogóle nic nie myślałem, czułem rozpacz i płakałem. Potem przyszli Rosjanie i to była pierwsza okupacja, 
tak to odbieraliśmy we Lwowie”. 

“Jak Niemcy weszli [w 1941 r.], to pierwszą rzeczą jaką zrobili, było wymordowanie grupy 
profesorów Uniwersytetu Lwowskiego, m.in. słynnego tłumacza poezji i prozy francuskiej Boya-
Żeleńskiego, kilku bliskich znajomych mego ojca, no i nie wiadomo dlaczego dali tej akcji kryptonim 
Nachtigall (Słowik). Tam było zresztą więcej Ukraińców niż Niemców. Nie wiadomo czemu wzięli także 
mego wuja, który mieszkał na ulicy Sykstuskiej 29, tam gdzieśmy wcześniej byli, bo nasze mieszkanie na 
Brajerowskiej 4 było bombardowane  przez niemiecką artylerię, więc myśmy uciekli stamtąd do wujka, ale 
potem wróciliśmy, bo mieszkanie jednak ocalało. Tam dowiedzieliśmy się po kilku dniach, że wujka 
zabrali w nocy i prawdopodobnie rozstrzelali na tzw. Piaskach. Wszystkie te zwłoki zostały tam 
pochowane, ale o tym dowiedzieliśmy się dopiero po wojnie. Matka moja prawie do samej śmierci (…) 
liczyła, że jakimś cudem wujek, który był jej ukochanym i jedynym bratem, ocalał i gdzieś jest. Nikt nie 
próbował tej jej iluzji storpedować”.  

“Moja matka bardzo go kochała i nie wierzyła, że zginął. Jeszcze długo po wojnie twierdziła, że 
gdzieś żyje i wkrótce się odnajdzie, choć wszyscy wiedzieli, że to niemożliwe”.  
 

16.05.2016 
 



XVII. 
No to już udało się odnaleźć odpowiedź na pytanie z Anegdoty XIV: 
 
Dr G.Wolner = Doktor medycyny Gecel Wolner 
 

 
 

 
(Stanisław Lem mowił: “Matka pochodziła z bardzo ubogiej rodziny z Przemyśla”) 
 
Jak okazało się, Pani Agnieszka Gajewska już po wydaniu swojej książki też to ustaliła: 
“Niedawno ustaliłam, na podstawie aktu urodzenia, że Wolner miał na imię Gecel (bez drugiego 
imienia)... U mnie pojawia się jako "Marek" dlatego, że takie imię pojawiło się w świadectwie M. 
Redner, „Żałobne wspomnienia o życiu i męczeńskiej śmierci lekarzy-Żydów w lwowskim getcie” 
[maszynopis], IPN Bu 2323/10. Wydaje mi się, że jest to jedyny bezpośredni świadek śmieci 
Wolnera, ponieważ chyba nawet Lem nie wiedział, kiedy dokładnie on zginął i w jakich 
okolicznościach. Posługuje się imieniem Marek, ale pisze też - wybitny laryngolog, więc na 80% 
chodzi o brata matki Stanisława. W każdym razie w opracowaniach o mordach profesorów 
lwowskich jego imię i nazwisko się nie pojawia. A w drugim pogromie lwowskim mordowano 
natomiast właśnie inteligencję żydowską”. 
 
18.05.2016 



XVIII. 
Z wywiadu z profesorem Stanisławem Sławomirem Nicieją   
( https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Nicieja ) 
http://www.cracovia-leopolis.pl/index.php?pokaz=rozmowy&id=936 
 

 
 

"Marian Hemar, uciekając przed Niemcami, nie mógł zabrać swojej ukochanej matki, a jadąc na 
Zaleszczyki miał w samochodzie wolne miejsce. Matka ginie w getcie. Znane są jego listy pełne rozpaczy. 
Jego matka nazywała się z domu Lem. Hemar korespondował z Samuelem Lemem, ojcem Stanisława 
Lema. Samuel opisuje mu historię aresztowania matki przez Niemców. O tych listach rozmawiałem ze 
Stanisławem Lemem. Był zaskoczony, że mam listy jego ojca do Mariana Hemara." 

 



XIX. 

 
 

 
 



 
 

Lem S., Przygoda literata. - Kurjer Lwowski od 30 lipca, 3 i 4 sierpnia 1909 r. 
 

Komentarz do Anegdoty XIX. 
Nie mam żadnego potwierdzenia, że autor "Przygody literata" S.Lem jest naszym Samuelem 

Lehmem, ale i nie ma potwierdzenia, że jest inaczej. Ale mimo wszystko jestem pewien (na 99,9%), że to 
jest nasz Samuel Lehm. Podczas poszukiwań w różnych czasopismach lwowskich nigdy nie spotkałem 
wzmianki jakiegokolwiek S.Lema. Dlaczego Samuel Lehm podpisał się "S.Lem", chociaż wcześniej swoje 
dzieła literackie (wiersze-bajki i literackie notatki - patrz Anegdotę XX) podpisywał jako "S.Lehm"? 
Możliwe warianty: 

1) Jak wiadomo z książki Agnieszki Gajewskiej (s.136) od 1904 r. Samuel Lehm miał prawo zmienić 
nazwisko na Lem. W kwietniu 1909 r. Samuel Lehm otrzymał stopień doktora wszech nauk lekarskich 
(patrz Anegdotę II), co oznacza, że jego studia zakończyli się i przed nim otworzyli się nowe możliwości w 
praktyce medycznej, której zdecydował się poświęcić. Być może zdecydował rozpocząć nowe życie pod 
nazwiskiem Lem, więc opowiadanie, które opublikował w lipcu tegoż roku, podpisał "S.Lem". Ale z 
jakiegoś powodu na nazwisko Lem nie przeszedł. 

2) Po rozpoczęciu nowego życia dyplomowanego lekarza (doktora wszech nauk lekarskich), Samuel 
Lehm postanowił podpisywać swoje utwory literackie pseudonimem "S.Lem".



 XX. 
Te Anegdoty rozpoczęły się od poszukiwania dzieł literackich ojca Stanisława Lema w lwowskiej 

prasie. Ponieważ nic nie zostało znalezione, to zasugerowano, że swoje utwory literackie Samuel Lehm 
publikował pod pseudonimem. Ale wreszcie w gazecie "Kurjer Lwowski" zostały znalezione dzieła 
Samuela Lehma, opublikowane w 1907 r. pod własnym nazwiskiem: 

 
I. Literacko-biograficzne notatki o pisarzach niemieckich: 
 
1. Ryszard Dehmel 
http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=klw&datum=19070112&seite=14 
 
2. Johannes Schlaf 
http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=klw&datum=19070209&seite=13 
http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=klw&datum=19070209&seite=14 
 
II. Wiersze - Bajki z moralem (czyli Baśnie): 
 
1. Protest małp  
http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=klw&datum=19070223&seite=14 
 
2. Na cel dobroczynny  
http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=klw&datum=19070309&seite=13 
http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=klw&datum=19070309&seite=14 
 
3. Kura   
http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=klw&datum=19070525&seite=14 
 
4. Etykieta 

 
 
5. Rendes-vous  
http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=klw&datum=19070907&seite=14 



 
XXI. 
Niektóre z powodów, dlaczego Stanisław Lem uciekł od medycyny: 

 



 XXII. 

  
 



 XXIII. 
Jedno z najważniejszych dzieł medycyny polskiej: 

   
 

               I za rok 1957:                                                                            I za rok 1955:  

  



 XXIV. 
 A to już taki rodzynek czy perełka, a raczej diament tej kolekcji anegdotów o doktorze Lemie: 

 
 Czyli: Moskwa, 6 lipca 1992 r. 
Szanowny doktorze Lem! 
Dziękuję Pana za bardzo ciekawy materiał do naszej konferencji. (...) 
Ściskam Pana rękę i mam nadzieję zobaczyć Pana gościem Funduszu.                                                                                      
                                                                         M. Gorbaczow 
 Historia tego następująca: 
 
 W czerwcu 1992 r. Stanisław Lem ("jako specjalista od przyszłości") otrzymał od Michaiła 
Gorbaczowa list z zaproszeniem do udziału w lipcu w naukowej konferencji "Do nowej cywilizacji". (Po 
rozpadzie ZSRR i odejsciu od władzy pierwszy i ostatni Prezydent Związku Radzieckiego Michaił 
Gorbaczow założył międzynarodowy fundusz swojego imienia, i ta konferencja była pierwszą dużą 
imprezą tego funduszu.) Na konferencje Lem nie poleciał, ale skoro w lutym 1992 r. napisał dość duży 
futurologiczny artykuł dla paryskiej "Kultury", który został tam opublikowany w majowym numerze: 
1. Lem S., Świat i Polska. – Kultura (Paris), 1992, nr 5, s.3-18  
(toż później w Polsce: a) SEX WARS, czyli świat i Polska / w ks.: Lem S., Sex Wars. – W.: NOWa, 1996; 
b) Sex Wars, czyli Świat i Polska / w ks.: Lem S., Sex Wars. – Kr.: WL, 2004; c) Sex Wars, czyli Świat i 
Polska / w ks.: Lem S., Sex Wars. – W.: Agora SA, 2009), 
 
to na podstawie tego artykułu 1 napisał i odesłał wykład, który był przetłumaczony na rosyjski i przed 
rozpoczęciem konferencji był opublikowany 11 lipca w moskiewskiej gazecie "Komsomolskaja prawda": 
2. Лем С., Планета Земля. Век XXI. – Комсомольская правда (Москва), 1992, №125, с.3 
(toż znacznie później po polsku: Lem S., Planeta Ziemia, wiek XXI. – Nowa Fantastyka (W.), 2001, nr 9). 

Wyżej akurat jest fragment listu od Michaiła Gorbaczowa z podziękowaniem za ten nadesłany 
wykład. 

   
A we wrześniu 1992 r. już na podstawie artykułu 1 i wykładu 2 Stanisław Lem napisał nowy artykuł, 

który został opublikowany w Polsce: 
3. Lem S., Sex wars (Ludzkość w XXI wieku). – Tygodnik Powszechny (Kr.), 1992, nr 38  

(toż: Lem S., Sex wars, czyli Ludzkość w XXI wieku. – Tygodnik Powszechny (Kr.), 2015, wyd.spec.2). 



 XXV. 
Drobna nieprzyjemność w życiu studenta-medyka: 

 
 
 
 XXVI. 
19 marca 1965 r. 

 
19.10.2018 



XXVII. 
 
Pracował...   Wojna...   Niewola...                               Czekali z niewoli...    

     
 

I doczekali się! 

              03.03.2019    


