Dr Wiktor Jaźniewicz (Mińsk, Białoruś)

Doktor Lem. Anegdoty
“Ojciec [Stanisław Lem] wszelkiego rodzaju kronikarskopamiętnikarskie zabiegi wokół własnej osoby uważał za zbyteczne i
żywił głęboką wiarę, że wydażenia 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
niedawno została opublikowana po niemiecku – w książce “Fleck L., Denkstyle
und Tatsachen”. – Frankfurt; Berlin: 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

