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O zajączku, schwytanym przez kłusownika we wnyki, da się powiedzieć, 
 że był w kontakcie z cywilizacją, chociaż nikt z nim nie zamienił słowa. […] 

 To właściwie kwestia umowy. 
Marek Oramus, Arsenał1

Stwierdzenie, że temat kontaktu z obcą cywilizacją jest jednym z najbardziej typo-
wych dla literatury science fiction, nie tylko nie budzi wątpliwości, ale właściwie uzna-
ne być może za truizm. Zarówno definicje tej odmiany gatunkowej2, jak i wnioski 
płynące z lektury reprezentujących ją utworów wskazują wszak na fakt, że za członem 
science ukrywa się zazwyczaj wyobrażenie takiej nauki, która zdolna jest nie tylko 
na przykład wysłać człowieka w kosmos, ale też mniej lub bardziej jednoznacznie 
rozwiązać wreszcie paradoks Fermiego. Teksty opisujące różnego rodzaju kontakty 
z  cywilizacjami pozaziemskimi pojawiają się w  ciągu całego okresu kształtowania 
się, rozkwitu i popularności fantastyki naukowej, jednak wszystko wskazuje na to, 
że różna jest częstotliwość ich występowania. Tę obserwację potwierdzają chociażby 
Andrzej Niewiadowski i Antoni Smuszkiewicz, którzy z jednej strony zauważają, iż 
motyw kontaktu to „motyw obiegowy przewijający się w literaturze polskiej od cza-
sów trylogii księżycowej Żuławskiego3 […] aż do czasów współczesnych w licznych 
1 M. Oramus, Arsenał, Warszawa 1985, s. 81.
2 By nie komplikować rozważań, w niniejszym tekście przyjęto założenie (zgodnie z duchem klasycz-

nej genologii), że termin science fiction nazywa odmianę gatunkową, a więc podgatunek funkcjonu-
jący w obrębie tego, co określić można „fantastyką” (np. fantastycznych powieści czy opowiadań) 
– por. np. M. Głowiński, Odmiana gatunkowa [w:] Słownik terminów literackich, red. M. Głowiński 
et al., Wrocław 1988. Definicje science fiction (różniące się od siebie mniej lub bardziej) znaleźć 
można właściwie we wszystkich opracowaniach tematu. Liczne uwagi zawiera m.in. klasyczny już 
tom Spór o SF, a szczególnie dwie jego pierwsze części: Ewolucja gatunku i Granice science fiction 
(por. Spór o SF, red. R. Handke, L. Jęczmyk, B. Okólska, Poznań 1989).

3 Można by zresztą wskazać jeszcze starsze punkty odniesienia – np. Wojciecha Zdarzyńskiego Michała 
Dymitra Krajewskiego i pojawiający się tam lud Sielan zamieszkujący Księżyc; należy jednak dodać, 
że tekst ten, chociaż określany jako fantastycznonaukowy, jest przede wszystkim utopią.
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wariantach fabularnych”4, z drugiej zaś podkreślają, że „z biegiem czasu […] niemal 
zupełnie zanika lub podejmowany jest jedynie w groteskowo-parodystycznej wersji, 
albo jako motyw służebny uwidoczniony na dalszym planie”5. 

Ta zmienna częstotliwość występowania motywu i  jego stopniowe odchodze-
nie w cień – niezależnie od możliwych tego przyczyn6 – nie zmieniają faktu, że jest 
on żywy również na początku wieku XXI; przykładem może być chociażby wyda-
na w roku 2014 powieść Rafała Dębskiego Światło cieni, stanowiąca pierwszy tom 
planowanego cyklu7. Konwencja użyta przez autora i sposób operowania motywem 
kontaktu z obcą cywilizacją prowokują do zestawienia tej powieści z dwoma innymi, 
uznawanymi skądinąd za klasyczne, utworami: Arsenałem Marka Oramusa (wydany 
w 1985 roku) i najstarszą z tej trójki Solaris Stanisława Lema (1961 rok). Omawia-
nie takiego trójelementowego zbioru kieruje z kolei w stronę myślenia o motywie 
kontaktu z obcą cywilizacją w jego ujęciu mniej awanturniczym, a bardziej mającym 
wydźwięk filozoficzny bądź jeszcze ściślej: epistemologiczny. Jak bowiem zwracają 
uwagę badacze, wątek ten często wykorzystywany jest w funkcji wehikułu treści me-
taforycznych. Nawet zresztą wtedy, gdy wiązany jest z przygodową konwencją (lub 
szerzej: gdy istnieje w którymś z typowych dla science fiction układów fabularnych), 
prowokuje do zadawania pytań o  możliwość, sens i  konsekwencje przekraczania 
przez ludzkość granic poznania.

Za doskonały przykład takiej konceptualizacji tematu kontaktu uznawana jest 
ta część twórczości Stanisława Lema, która poświęcona właśnie relacjom z obcymi 
cywilizacjami. Jerzy Jarzębski8, Andrzej Stoff9, Maciej Płaza10 i  inni badacze dzieł 
autora Edenu obszernie klasyfikują te teksty i wyznaczają występujące między nimi 
podobieństwa, zauważając jednocześnie, że „sam problem ma w jego pisarstwie swo-
ją historię i rozliczne wersje”11. Już od debiutanckiej powieści Człowiek z Marsa sy-
gnalizowany jest „płodny sceptycyzm”12 związany z kontaktami cywilizacji ziemskiej 
i pozaziemskiej. W dwóch późniejszych utworach, Astronautach i Obłoku Magellana,

4 A. Niewiadowski, A. Smuszkiewicz, Leksykon polskiej literatury fantastycznonaukowej, Poznań 1990, s. 305.
5 Ibidem, s. 306.
6 Niewiadowski i Smuszkiewicz jako główną z nich widzą zwątpienie w możność nawiązania realnego 

kontaktu z jakąkolwiek cywilizacją, która odbiegałaby od ludzkiego wyobrażenia o istocie rozum-
nej; wskazać można jednak też inne potencjalne powody – na przykład nadmierne eksploatowanie 
i, w konsekwencji, pewnego rodzaju wyczerpanie konwencji wiążącej się zazwyczaj z tą tematyką.

7 Por. Łuna za mgłą [on-line:] http://www.rebis.com.pl/rebis/public/books/books.html?co=print�i-
d=K6988 [02.01.2016].

8 Por. np. J. Jarzębski, Wszechświat Lema, Kraków 2002, ss. 211‒229.
9 Por. A. Stoff, Powieści fantastyczno-naukowe Stanisława Lema, Warszawa – Poznań – Toruń 1983, 

passim.
10 Por. M. Płaza, O poznaniu w twórczości Stanisława Lema, Wrocław 2006, ss. 284‒479.
11 J. Jarzębski, op. cit., s. 215.
12 A. Stoff, op. cit., s. 24.
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kosmici się pojawiają, natomiast problem kontaktu traci na ważności. […] Trudności 
porozumienia mają więc w obu powieściach charakter raczej powierzchowny czy zgoła 
techniczny, nie sięgają natomiast głębokiej istoty kontaktujących się z sobą cywilizacji. 
[…] W ten sposób okazuje się, że wszelkie istoty rozumne, na które ludzie natkną się 
w kosmosie, muszą być ich odbiciem – przynajmniej jeśli chodzi o sposób rozumowa-
nia, światopogląd i organizację społeczną13.

Powieści te należy jednak, jak sugerują badacze, traktować jako incydentalne i uzasad-
nione ideologiczną doktryną, wprowadzającą wymóg wypełnienia schematów narra-
cyjnych refleksją historiozoficzną zgodną z założeniami socrealizmu14. Dużo głębszą re-
fleksję filozoficzną przynoszą dalsze utwory Lema: od Dzienników gwiazdowych, przez 
stawiające tematykę relacji międzyplanetarnych w centrum zainteresowania Eden, Głos 
Pana, Niezwyciężonego czy Solaris, aż po – stanowiące ostateczny wyraz Lemowskich 
wątpliwości związanych z możliwością i  sensownością kontaktu – Fiasko. Nie ulega 
wątpliwości, że, jak diagnozuje Stoff, „ponad epizodem Astronautów i Obłoku Magel-
lana biegnie pomost wspólnych właściwości między zapomnianym debiutem i póź-
niejszym, już nie krępowanym przez zewnętrzne uwarunkowania, dorobkiem autora”15.

Co właściwie składa się na zbiór owych „wspólnych właściwości”? Niewątpliwie 
mieści się w nim wspomniany już sceptycyzm, któremu zresztą Lem daje wyraz rów-
nież w tekstach eseistycznych, takich jak chociażby Summa technologiae, gdzie roz-
waża potencjalne przyczyny niemożności nawiązania kontaktu międzyplanetarnego16. 
Równocześnie w innych wypowiedziach przyznaje on na przykład: „Siedzi mi w gło-
wie myśl, że Oni są inni, więc zachowują się inaczej, niż sobie to potrafimy wyobrazi-
ć”17. Sceptycyzm Lema ma więc ewidentnie dwojaki wymiar: z jednej strony dotyczy 
istnienia i formy pozaziemskich cywilizacji, z drugiej natomiast możliwości nawią-
zania z nimi efektywnego kontaktu18. Te teksty autora Solaris, które zbudowane są 
wokół tematu kontaktu z mieszkańcami innych planet, łączyć też będzie z pewnością 
podobne w wielu aspektach przedstawienie miejsca i roli cywilizacji ludzkiej w historii 
kosmosu. Antropocentryzm, ewidentnie zresztą fascynujący Lema, który poświęcił 
mu obszerną część Summy…, jest również kategorią przewijającą się w omówieniach 
twórczości pisarza. Zaznacza się więc, że w powieściach o kontakcie celem jest zwykle 
odsłonięcie istoty człowieczeństwa19, że postawione w nich zostają pytania o granice 

13 J. Jarzębski, op. cit., s. 216.
14 Por. m.in. ibidem, ss. 218‒219; M. Płaza, op. cit., ss. 303‒304.
15 A. Stoff, op. cit., s. 24.
16 Według tych rozważań cywilizacje albo (1) istnieją dostatecznie długo, by nawiązać kontakt, ale pojawia-

ją się zbyt rzadko, by było to w praktyce możliwe, albo (2) pojawiają się często, ale trwają zbyt krótko, 
albo też (3) powstają często i są długotrwałe, ale nie rozwijają się ortoewolucyjnie – faza ekspansywna, 
pozwalająca na nawiązanie kontaktu, trwa za krótko (tzw. hipoteza okna kontaktu, rozwinięta potem 
w Fiasku) – por. S. Lem, Cywilizacje kosmiczne [w:] idem, Summa Technologiae, Lublin 1984, passim.

17 Tako rzecze… Lem. Ze Stanisławem Lemem rozmawia Stanisław Bereś, Kraków 2002, s. 322.
18 Por. J. Jarzębski, op. cit., s. 225.
19 Por. np. ibidem, s. 229.
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ludzkiego poznania20, ale też, że w ostatecznym rozrachunku często to właśnie przed-
stawiciele Ziemi, a nie obcy, okazują się (realnymi lub potencjalnymi) agresorami21.

W istocie teksty o kontakcie z pozaziemską cywilizacją – dotyczy to oczywiście 
nie tylko twórczości Lema – stają się nie tylko zapisami diagnoz na temat poten-
cjalnego rozwoju technologii czy rozważań związanych z próbami rozwiązania para-
doksu Fermiego, lecz również (a może przede wszystkim?) historiami o dotknięciu 
Obcości jako takiej. Drogę do tak rozumianego kontaktu otwierać może na przy-
kład jeden z klasycznych schematów fabularnych konwencji science fiction: opowieść 
o podróży kosmicznej, podczas której bohaterowie znajdują się na obcej planecie lub 
w jej pobliżu, a w konsekwencji stykają się z przedstawicielami obcej cywilizacji22. 
Tego właśnie rodzaju zawiązanie akcji łączy trzy wspominane we wstępie powieści: 
w Solaris Lema Kris Kelvin przybywa na stację badawczą unoszącą się nad tytułową 
planetą; Arsenał Oramusa rozpoczyna się wybudzeniem Adama Nyada z anabiozy na 
statku krążącym wokół Tytana; początkowe partie Światła cieni Dębskiego prezentu-
ją z kolei ekipę naukowców i pilotów stacjonującą wraz z przywódcą komandorem 
Reubenem Vaybarem na planecie Cronna.

W każdym z tych utworów główny bohater postawiony zostaje w sytuacji bez-
pośredniego zetknięcia ze sferą pozaziemską. Jednak, co interesujące, Kelvin, Nyad 
i Vaybar reprezentują typ postaci przywykłych do podróży międzyplanetarnych lub 
przynajmniej przygotowanych do funkcjonowania w warunkach kosmicznych – sy-
tuacja wyjściowa jest więc dla nich w pewien sposób oswojona. Nie zmienia to fak-
tu, że moment kontaktu z  obcą cywilizacją oswojenie to drastycznie nadszarpuje. 
Wrażenie głębokiego naruszenia poczucia bezpieczeństwa budowane jest jednakże 
w każdej z trzech powieści stopniowo i stosunkowo powoli. Kiedy Kelvin trafia na 
stację badawczą, dostrzega tam jedynie niezrozumiały nieporządek i rażące przykła-
dy łamania zasad. Początkowo wiąże zresztą te fakty z potencjalną chorobą fizyczną 
lub psychiczną dotychczasowych rezydentów stacji. Podobnie dzieje się w przypadku 
Reubena Vaybara: Cronna wydaje się planetą poznaną i bezpieczną, a raporty eksplo-
rującej ją ekipy pilotów, którzy podczas patroli donoszą o krążących wokół cieniach, 
„można by złożyć na karb zaburzeń psychicznych”23 – gdyby nie to, że widywali je 
wszyscy. Z  kolei w  Arsenale, gdy jeden z  bohaterów odkrywa niezidentyfikowany 
kształt krążący w  pobliżu Saturna, cała ekipa statku „Megahicle”24 poszukuje na-
ukowego wyjaśnienia samego istnienia obiektu oraz wpływu, jaki – jak się wkrótce 
20 Por. ibidem; M. Płaza, op. cit., ss. 368‒390.
21 Por. M. Szpakowska, Dyskusje ze Stanisławem Lemem, Warszawa 1997, ss. 142‒143.
22 Antoni Smuszkiewicz, analizując typowe schematy fabularne literatury fantastycznonaukowej, pi-

sze w podobnym kontekście m.in. o modelu funkcjonalnym opowieści o wyprawie badawczej –  
por. A Smuszkiewicz, Stereotyp fabularny fantastyki naukowej, Wrocław 1980, ss. 21‒33, 66‒71. 
Jego metoda, zakorzeniona przede wszystkim w badaniach Władimira Proppa i związana ze sfunk-
cjonalizowanym schematem segmentacji tekstu literackiego, dla niniejszych rozważań wydaje się 
jednak mało operacyjna. Dalej pominięte więc zostają tego rodzaju klasyfikacje i diagnozy.

23 R. Dębski, Światło cieni, Poznań 2014, s. 10.
24 Cudzysłów zastosowano zgodnie z tym, jak nazwa statku zapisywana jest w powieści.
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okazuje – wywiera on na ludzi. Wszystkie trzy przypadki wiążą się więc z próbami 
racjonalnego wytłumaczenia zaistniałej sytuacji i za każdym razem próby te nie oka-
zują się przesadnie udane.

Punktem właściwego zawiązania akcji jest w Solaris, Arsenale i Świetle cieni mo-
ment, w którym główni bohaterowie po raz pierwszy stykają się z obcą cywilizacją 
bezpośrednio. W każdej z powieści chwila ta jest poprzedzona etapem wstępnym, 
który jednak de facto nie ma służyć jakiemukolwiek przygotowaniu do kontaktu – 
przeciwnie, każdorazowo jest to proces odwrotny. Bohater, zamiast zyskiwać wiedzę 
i umiejętności przydatne w zetknięciu z pozaziemskim bytem, na skutek sprzecznych 
informacji (niekonkretne i niespójne dane na temat Solaris; przeczące sobie i niewie-
le mówiące raporty członków załogi „Megahicle”; własne, raczej nieudolne badania 
Reubena oraz przypadek niewyjaśnionej choroby jednego z jego towarzyszy) zostaje 
krok po kroku odzierany z pewności dotychczasowych przekonań. Dla przykładu: 
solaryjska biblioteka, przez badaczy twórczości Lema interpretowana raczej zgodnie 
jako metafora nauki25, przypomina labirynt, dający wrażenie ludzkiej wszechwiedzy. 
Odizolowana od reszty stacji, pozbawiona okien, wypełniona książkami zawierają-
cymi w sobie całokształt dostępnej wiedzy o rzeczywistości26 „reprezentuje albo ak-
tualny stan wiedzy, obejmujący wszystkie dziedziny, albo wykracza poza jego zakres, 
a poszerzona o niedokonane jeszcze odkrycia, wyznacza hipotetyczne granice pozna-
nia”27. Z perspektywy Krisa okazuje się ona jednak raczej wewnętrznie niewspółmier-
na i sprzeczna28; reprezentowana przez jej figurę wiedza na temat Solaris jest w istocie 
niekonkretna i nieweryfikowalna:

Odstawiając na półkę tom, tak ciężki, że musiałem przytrzymać go obiema rękami, 
pomyślałem, że nasza wiedza o Solaris, wypełniająca biblioteki, jest bezużytecznym ba-
lastem i trzęsawiskiem faktów i znajdujemy się w takim samym miejscu, w którym po-
częto ją gromadzić, przed siedemdziesięciu ośmiu laty, a właściwie sytuacja była o wiele 
gorsza, ponieważ cały trud tych lat okazał się daremny29.

Podobnie dzieje się w przypadku Nyada. Gdy protagonista zostaje wybudzony, do 
dyspozycji ma ustne przekazy na temat sytuacji oraz informacje zawarte w notatkach 
i raportach załogi statku, która, zauważywszy w pobliżu niezidentyfikowany obiekt, 
decyduje się wysyłać w jego stronę na zwiad kolejnych członków ekipy. Sny i wizje 
będące efektami tych wypraw są jednak mgliste i zawikłane, trudne do zreferowania 
i zapamiętania. Ostatecznie Nyad, zapoznając się z aktami sprawy, zauważa:

25 Por. m.in. M. Płaza, op. cit., s. 380. Płaza obszernie interpretuje motyw biblioteki w Solaris i Po-
wrocie z gwiazd, referując też rozważania, jakie poczynili na ten temat np. Jerzy Jarzębski i Istvan 
Csicsery-Ronay Jr.

26 Por. ibidem, s. 382.
27 Por. P. Michałowski, Babel XXI wieku. Biblioteka Stanisława Lema i Jorge Luisa Borgesa [w:] Stani-

sław Lem. Pisarz, myśliciel, człowiek, red. J. Jarzębski, A. Sulikowski, Kraków 2003, s. 337.
28 Por. M. Płaza, op. cit., s. 382.
29 S. Lem, Solaris, Kraków 1976, s. 25.
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Skoro po pięciu miesiącach pretendująca do miana rady naukowej załoga zamieniła się 
w gromadę komediantów, ja z błazna niemal etatowego musiałbym chyba przekwa-
lifikować się w  analityka. […] Ten przegląd snów był czynnością beznadziejną. Nie 
znajdowałem między nimi żadnego wspólnego mianownika30.

Z kolei Reuben Vaybar ze Światła cieni, wybudzony przedwcześnie z hibernacji 
po odlocie z Cronny, zauważywszy na statku niepokojące elementy – drobne awarie, 
sprzeczne komunikaty przekazywane przez nieomylne dotąd komputery, wreszcie: 
obecność chorego, jakby cofniętego w rozwoju do poziomu dziecka Iana Poroya – 
podejmuje próby poszerzenia wiedzy i racjonalnego objaśnienia niezrozumiałych zja-
wisk. Pozbawiony koniecznego ku temu zaplecza naukowego (co zresztą jest podkre-
ślane od początku powieści), stara się czynić to poprzez zasięganie rady wybudzanych 
stopniowo członków grupy badawczej. Jego działania okazują się jednak bezskutecz-
ne – wyjaśnienia nie przynoszą ani eksperymenty informatyków, próbujących dociec 
przyczyn dziwnych reakcji sprzętu, ani medyków, badających szczegółowo Poroya.

Wreszcie na tak zarysowanym tle dochodzi do momentu przełomowego – ze-
tknięcia z obcą cywilizacją. Jednak, co warte zaznaczenia, w każdym z trzech oma-
wianych przypadków sytuacja, którą bohater uznaje za pierwszy kontakt, w rzeczy-
wistości jest jednym z kolejnych spotkań. Kelvin już od momentu przybycia na stację 
bezustannie czuje przecież czyjąś obecność („Ciemność patrzała na mnie, bezposta-
ciowa, olbrzymia, bezoka, pozbawiona granic”31 – opisuje nawet wtedy, gdy nie ma 
jeszcze pojęcia o tym, co zdarzy się później). Nyad przeczuwa niesamowitość sytuacji 
od chwili, gdy profesor Lloney po raz pierwszy pokazuje mu przez teleskop detale 
przestrzeni międzyplanetarnej, a kiedy styka się z raportami i odczytuje zanotowany 
wyraz „ARSENAŁ”, konstatuje: „Znałem to słowo od wieków. To imię. Przeczuwa-
łem je”32. Vaybar jeszcze na Cronnie nie tylko wysłuchuje doniesień o cieniach, ale 
też sam wyrusza na ich poszukiwanie; gdy natomiast statek odlatuje już z planety, 
komandor doświadcza niepokojących zjawisk, z których część, jak się okazuje, ob-
serwuje tylko on.

Okazuje się więc, że kontakt między człowiekiem a  bytem pozaziemskim na-
wiązany zostaje de facto dużo wcześniej, niż ten pierwszy to dostrzega. Tyle tylko, 
że relacja ta zarysowuje się już od początku jako nierównomierna, rozpoczynając się 
od świadomej, jakby podszytej czujnością obserwacji ludzi przez obcą cywilizację, 
która stopniowo wykazuje się coraz większą śmiałością. Kontakt nawiązany zostaje 
nie z  inicjatywy człowieka, ale dlatego, że pragnie go właśnie byt nie-ludzki. Dla 
przykładu: gdy Nyad usiłuje znaleźć przestrzeń porozumienia z Arsenałem, testarania 
zostają dostrzeżone, ale kontakt poprzedzony jest uwagą: „Jego Wysokość zgodził się 
wysłuchać twoją prośbę”33. Dopiero gdy nie-człowiek zdecyduje się ostatecznie na 

30 M. Oramus, op. cit., ss. 73‒74.
31 S. Lem, Solaris…, s. 28.
32 M. Oramus, op. cit., s. 47.
33 Ibidem, s. 99.
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bezpośrednią interakcję, ludzcy bohaterowie mają możliwość doświadczenia tego, co 
uznają za ukonkretniony już kontakt. Jego ramy wyznaczają odpowiednio: zetknięcia 
z „tworami F” w przypadku Kelvina, wizje Nyada oraz specyficzne, jakby telepatycz-
ne rozmowy Vaybara z przedstawicielem Współistnienia.

Tym, co istotne w kreacji przedstawicieli bytów pozaziemskich, jest ich diametralne 
niepodobieństwo do człowieka. W Solaris głównym bohaterem-obcym jest Ocean, któ-
ry, co podkreśla się w toku narracji wielokrotnie, wymyka się zarówno klasyfikacjom, 
jak i opisom. Kelvin zauważa raz za razem, że przedstawienie za pomocą ziemskich 
kategorii kwestii nawet tak, zdawałoby się, oczywistych, jak wygląd czy struktura Oce-
anu, jest właściwie niemożliwe. Przywoływana przez bohatera klasyfikacja oceanicz-
nych tworów obejmuje próby dopasowania ich do jakichkolwiek ludzkich skojarzeń:

[Giese, autor opracowania o Oceanie – przyp. M. B.] jak długo mógł, posługiwał się 
po prostu językiem opisu, a kiedy brakło mu słów, radził sobie stwarzając nowe słowa, 
często niefortunne, nie przystające do opisywanych zjawisk. Ale w końcu żadne termi-
ny nie oddają tego, co się dzieje na Solaris34.

Dopiero wtedy, gdy w pobliżu pojawiają się ludzie, Ocean zaczyna wytwarzać „go-
ści”, wizualnie przypominających Ziemian, ale w istocie mających zupełnie inną bu-
dowę komórkową; wydaje się, jakby – tak jak człowiek próbuje dostosować obserwo-
wane przez siebie właściwości Solaris do własnych kategorii – również pozaziemski 
byt usiłował ująć w ramy swoje wyobrażenie o ludzkości. W Arsenale i Świetle cieni 
kwestia ta rysuje się podobnie. W powieści Oramusa Lemowski układ zostaje powtó-
rzony niemal dokładnie: Arsenał jako taki, choć widzialny, wymyka się klasyfikacjom 
(de facto nie ma nawet pewności, czym jest – sondą międzygwiezdną wysłaną przez 
jakąś większą cywilizację?), a do kontaktu z ludźmi służą mu wizje i sny, podobnie jak 
w Solaris „twory F”. U Dębskiego z kolei nie-ludzie nie posiadają nawet widzialnej 
postaci – ujawniają się tylko jako cienie na Cronnie, ale ostatecznie okazują się „for-
mą, której treść nie jest już potrzebna”35, bytami, których istnienie opiera się o rodzaj 
promieniowania elektromagnetycznego. Niewątpliwie w każdym z tych trzech przy-
padków sprawdza się obserwacja, którą w odniesieniu do Solaris formułuje Istvan 
Csicsery-Ronay: „coś naprawdę obce nie pozwala się z samej definicji przełożyć na 
ludzkie kategorie i doświadczenie”36; podobnie zresztą wnioskuje, omawiając to za-
gadnienie, Manfred Geier, dochodząc ostatecznie do porażająco prostej konkluzji: 
„ocean planety Solaris nie może mieć żadnego znaczenia”37. 

Tak konceptualizowani przedstawiciele pozaziemskich cywilizacji służą więc za 
wyznacznik radykalnego wymiaru Obcości – nieredukowalnej i nieobjaśnialnej, jak 
ta, o której pisze chociażby Bernhard Waldenfels, zauważając, że jawi się ona „jako 
34 S. Lem, Solaris…, s. 114.
35 R. Dębski, op. cit., s. 269.
36 I. Csicsery-Ronay Jr., Obcy u Lema, tłum. E. Nowakowska [w:] Stanisław Lem…, s. 220.
37 M. Geier, Fantastyczny ocean Stanisława Lema, tłum. R. Wojnakowski [w:] Lem w oczach krytyki 

światowej, red. J. Jarzębski, Kraków 1989, s. 171.
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to, co źródłowo niedostępne i  źródłowo nieprzynależne”38; niedaleko stąd też do 
kategorii Inności w ujęciu proponowanym przez Emanuela Lévinasa, twierdzącego 
przecież, że „twarz [Innego] nie daje się posiąść, wymyka się mojej władzy”39. Nie 
tylko zresztą władzy, ale i wiedzy. Jednym z najbardziej zwracających uwagę aspektów 
kontaktu bohaterów omawianych powieści z obcymi cywilizacjami jest dojmująca 
niemożność znalezienia odpowiedniego języka opisu. Ewidentnie niewykonalne jest 
ujęcie doświadczanych przez ludzkich protagonistów zjawisk w  ziemskich katego-
riach, jakby – podążając za aparatem pojęciowym Jacques’a Lacana – wymykały się 
one rejestrowi symbolicznemu. Można zresztą pociągnąć tę myśl jeszcze dalej. Sym-
boliczne u Lacana to wszystko to, co ustrukturyzowane – utrwalone formy, zasady 
i prawa porządkujące rzeczywistość, zewnętrzne wobec podmiotu, który, wchodząc 
w życie społeczne, musi się do nich dostosować lub próbować im przeciwstawić40. 
Przede wszystkim, jak już zostało wspomniane, kod języka, który powinien służyć 
uporządkowaniu wyobrażeń i wyrażeniu ich w sposób dostępny innym. Trzy oma-
wiane teksty z uderzającą konsekwencją poruszają temat niezrozumienia bohaterów 
ludzkich i nie-ludzkich i, co istotne, jest to niezrozumienie obustronne: nie tylko 
Ziemianie nie są w stanie pojąć zasad kierujących obcymi, ale również ci drudzy zdają 
się nie do końca pojmować ziemskie reguły. Dochodzi więc do dramatu, bowiem 
akt komunikacji pozbawiony jest jednego z podstawowych elementów – wspólnego 
kodu. Stąd, jak się zdaje, dwustronne eksperymenty i próby, które jednak skazane są 
na porażkę, bo nie ma możliwości przekroczenia elementarnych granic pojmowania:

Tu wchodzi w grę sprawa indywidualności. Ocean jest całkowicie wyzuty z jej pojęcia. 
[…] Mnie się wydaje, proszę kolegów, że ta dla nas... e... najdrażliwsza, szokująca strona 
eksperymentu całkowicie wymyka mu się jako leżąca poza granicami jego pojmowania.
‒ Pan sądzi, że to nie jest zamierzone...? – spytałem. […]
‒ Tak. Nie wierzę w żadną perfidię, złośliwość, chęć najdotkliwszego ugodzenia...41

O  ile dobrze zdołałem odebrać i  przetłumaczyć jego stan emocjonalny, Arsenał był 
wypełniony goryczą. […] Konstrukcja jego jaźni wykluczała rekompensatę krzywdy 
ofierze, chociażby w formie współczucia; rozczarowanie wynikało raczej z krachu se-
kretnego planu. Arsenał był zafascynowany ludzką naturą, której nie potrafił pojąć ani 
się z nią utożsamić42. 

Najbardziej wprost wątek ten wybrzmiewa w Świetle cieni: komunikujący się z Vay-
barem przedstawiciel Współistnienia wielokrotnie wyraża niezrozumienie ziem-
skich pojęć i chociaż jego sposób myślenia jest wysoce uporządkowany, zupełnie nie 
przystaje do aparatu symbolicznego ludzi. Co interesujące, dotyczy to głównie tych  

38 B. Waldenfels, Topografia obcego, tłum. J. Sidorek, Warszawa 2002, s. 23.
39 E. Lévinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, tłum. M. Kowalska, Warszawa 1998, s. 232.
40 Por. J. Lacan, Seminarium III. Psychozy, oprac. J. A. Miller, tłum. J. Waga, Warszawa 2014, ss. 22 i in.
41 S. Lem, Solaris, ss. 106‒107.
42 M. Oramus, op. cit., ss. 201‒202.
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kategorii, które u Lacana przynależne są właśnie do porządku symbolicznego; obcy 
nie dysponują na przykład koncepcją bóstwa i prawa:

Bóg? – Reuben wyczuł w tonie gościa zmieszanie i wahanie. – Wiem, że macie kogoś 
takiego, ale nie mam pojęcia, kim albo czym jest Bóg.
– Wy nie macie swojego? […]
Nie. Współistnienie nie potrzebuje bytów transcendentnych. Sama jego istota jest wystar-
czającą transcendencją.
– Czyli sami sobie jesteście Bogiem.
Jeśli tak to wolisz określić, niech będzie. Ale wasz Bóg nie przystaje do naszych wyobrażeń 
struktury świata43.

Wyjaśnij, czym jest prawo, bo także znam jego definicję, ale nie potrafię jej zinternalizo-
wać44.

Obnażona niewystarczalność i ułomność Symbolicznego kieruje w stronę katego-
rii Realnego – tego, co nie poddaje się symbolizacji, co bezustannie jej umyka45, a co 
jednak chce nieustannie powracać w najmniej spodziewanych momentach. Pójście 
tym tokiem rozumowania odsłania dodatkowe ścieżki interpretacji wielu fragmen-
tów omawianych tekstów. Nie bez znaczenia wydaje się na przykład fakt, że wszystkie 
trzy odnoszą się w jakiś sposób do zagadnienia traumy – rozumianej w tym wypadku 
jako efekt kontaktu z tym, co niezsymbolizowane i do zsymbolizowania niemożliwe, 
a  więc z  Realnym. „Twory F” w  Solaris, jak zauważają wielokrotnie bohaterowie, 
wywodzą się wprost z przeformułowanych przez Ocean wspomnień ludzi, „najtrwal-
szych śladów pamięci”46. Co więcej, postać Harey dla Krisa Kelvina wiąże się z nie-
przepracowanym poczuciem winy:

Pokłóciliśmy się. A właściwie nie. To ja jej powiedziałem, wiesz, jak się mówi w gnie-
wie. […] Na drugi dzień przypomniałem sobie, że zostawiłem w szufladzie te… zastrzy-
ki; wiedziała o nich – przyniosłem je z laboratorium, były mi potrzebne – powiedzia-
łem jej wtedy, jakie jest działanie. […] i… zostawiłem to tak, ale na trzeci dzień jednak 
poszedłem, to nie dawało mi spokoju. Już… kiedy przyszedłem, już nie żyła47.

Doświadczenie samobójstwa bliskiej osoby łączy się w tym przypadku z odpowie-
dzialnością za jej śmierć. Jak się wydaje, właśnie tego typu – wysoce przecież trauma-
tyzujące – zdarzenia, a raczej myśli o nich, są eksploatowane przez Ocean. Taką re-
fleksję właściwie wprost formułuje zresztą Snaut, drugi mieszkaniec stacji, rozważając 

43 R. Dębski, op. cit., ss. 216‒217.
44 Ibidem, s. 208.
45 „[…] istnieje u naszych podmiotów, w analizie, pewien obszar realnego, który nam umyka” – J. Lacan, 

Symboliczne, wyobrażeniowe i realne [w:] idem, Imiona-Ojca, tłum. R. Carrabino et al., Warszawa 2013, 
s. 15; zresztą również później najchętniej mówi o Realnym jako o tym, co niemożliwe do zdefiniowania.

46 S. Lem, Solaris, s. 91.
47 Ibidem, ss. 73‒74.
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kwestię pamięci o popełnionych – albo nawet tylko pomyślanych – przewinieniach. 
Istotne jest też wielokrotne podkreślanie, że wspomnienia o tych sytuacjach są przez 
bohaterów wypierane, spychane na obrzeża świadomości, a potem – zgodnie z zasadą 
działania Realnego – powracają w najmniej spodziewanym momencie. Uderza rów-
nież rytmiczna, nieuchronna powtarzalność tego powracania: wiadomo, że nawet 
jeśli „gość” zostanie zabity lub odesłany, wkrótce pojawi się ponownie.

W Świetle cieni motyw zetknięcia z Realnym realizuje się do pewnego stopnia 
podobnie. Pierwsze, nieoczywiste jeszcze kontakty z przedstawicielem obcej cywili-
zacji powodują powrót bolesnych wspomnień – w przypadku Reubena są to przede 
wszystkim wizje najgorszych momentów zawodowego szkolenia, związane między 
innymi z przeczuciem rychłej śmierci. Z kolei Poroya dążenie obcych do nawiązania 
kontaktu doprowadza wprost do szaleństwa, a w konsekwencji – do śmierci.

Z kolei w Arsenale na nieredukowalną wyrwę w Symbolicznym wskazują sny i wi-
zje osób, które z tytułowym bytem się spotkały. Surrealistyczne, wyrwane z kontek-
stu, przepełnione sprzecznymi odwołaniami do mniej lub bardziej utartych znaczeń 
– okazują się tylko luźnymi projekcjami niemożliwymi do zinterpretowania. Po-
dobnie zresztą „myśli” samego Arsenału, odczytane przez Adama w kulminacyjnym 
punkcie powieści: „żadnego powiązania między sąsiadującymi ze sobą elementami 
zapisu, wszystko było wrzucone do jednego worka”48. Obrazy kolejnych światów, 
w których Arsenał eksperymentalnie umieszcza Nyada, również są podszyte absur-
dem i przypominają – ponownie – zawikłane sny.

Trudno również przeoczyć fakt, że wszyscy trzej główni bohaterowie doświadczają 
radykalnego wymiaru Realnego, zbliżając się do granicy życia i śmierci – a może nawet 
ją przekraczając. Zakończenie żadnej z omawianych powieści nie przynosi ostatecznych 
rozwiązań. Ostatnia scena Solaris zamyka klamrę otwartą w pierwszym rozdziale49 – 
Kelvin znajduje się poza stacją, a jego próba duchowego dotknięcia Oceanu zdaje się 
nabierać wymiaru ostatecznego, bezpośredniego. Chociaż rozważa dostępne drogi po-
stępowania, efekt tych rozmyślań nie jest oczywisty. Jego „trwanie w niewzruszonej wie-
rze”50, to zdające się nie mieć końca czekanie, nie stanowi synonimu śmierci, ale w wielu 
wymiarach jest jej bardzo bliskie. Podobnie Adam Nyad, który w kulminacyjnej scenie:

Czołgał się do ostatka po posadzce, usiłując przeniknąć symfonię wzorów – dzieła naj-
większych mistrzów tego fachu – i utrudzony bardzo zrezygnował w połowie kolejnej 
stronicy, odchodząc na chwilę w śmierć51.

W ostatnim rozdziale żyje jednak – a raczej wegetuje, i to w sposób niepokojąco podob-
ny do bezustannego odgrywania pozbawionych sensu, onirycznych scen jak z Arsena-
łowych wizji. Z kolei Reuben Vaybar w finale Światła cieni chce poświęcić siebie, mając 

48 M. Oramus, op. cit., s. 200.
49 Por. M. Płaza, op. cit., s. 371.
50 Ibidem.
51 M. Oramus, op. cit., s. 206.
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nadzieję, że pomoże to uratować ludzką cywilizację. Zakończenie powieści jest podszy-
te pesymizmem, ale tak otwarte, że tekst – jakby odbijając gasnącą powoli w obliczu 
śmierci świadomość protagonisty – urywa się w połowie zdania. Śmierć wydaje się krań-
cowym następstwem zetknięcia z  radykalną Obcością. Klęska Symbolicznego obnaża 
boleśnie Realne we wszystkich jego aspektach, również tych najbardziej ostatecznych52.

Czemu jednak służą tak zarysowane wizje kontaktu z pozaziemskimi bytami? Uzna-
nie, że są to wyłącznie podszyte głębokim pesymizmem próby odpowiedzi na pytania 
o możliwość takiego kontaktu, byłoby zdecydowanie zbyt dużym uproszczeniem. Re-
lacja między ludzkim podmiotem a nie-ludzkim Innym wymyka się bowiem jedno-
znacznym interpretacjom – jak pisze w klasycznym już omówieniu Solaris Csicsery-
-Ronay, fabuła takiego rodzaju wskazuje, że jak Obcy stanowi tajemnicę dla bohaterów 
powieści, tak samo nierozstrzygalny semantycznie jest sam tekst53. Nie ulega jednak 
wątpliwości, że we wszystkich trzech omawianych powieściach kontakt człowieka 
z obcą cywilizacją eksponuje raczej aspekt ludzki. Wątek Obcości służy więc de facto 
jako lustro, odbijające nie tyle nawet rzeczywistą kondycję człowieczeństwa, ile raczej 
wszystkie antropocentryczne wizje ludzi na temat ich samych i otaczającego świata. Na-
leży przy tym podkreślić, że nie można tej refleksji ograniczać do banalnego założenia, 
iż pozaziemska cywilizacja jest odbiciem najgorszych ludzkich błędów i kompleksów; 
założenie takie sprowadziłoby każdą z przywoływanych powieści do „banalnej refleksji 
moralizatorskiej”54. Tymczasem wydaje się, że powieści o kontakcie są tekstami nie tyle 
o złu i ułomnościach człowieka, ile raczej o jego wewnętrznym wyobcowaniu. Kiedy 
Kelvin przestaje pragnąć śmierci niby-Harey i kiedy patrzy na Ocean, kiedy Nyad błąka 
się w powtarzalnych, bezsensownie onirycznych światach, kiedy Vaybar ma już świa-
domość, że za chwilę straci zmysły, nie wiedząc nawet, czy heroiczny gest zda się na co-
kolwiek – w istocie wszyscy oni dotykają tajemnicy tego, iż wszystko, co człowiek może 
o sobie pomyśleć, jest daremne. Wobec empirii bezsilna jest kultura, łamią się wszelkie 
dostępne układy odniesienia, „wszystkie antropocentryczne wyznaczniki miejsca czło-
wieka we Wszechświecie okazują się […] może nie tyle skompromitowane aksjologicz-
nie, ile na pewno niewystarczające poznawczo w  zetknięciu z  obcością”55. Spotkanie 
siebie w spojrzeniu Innego56 obnaża nieuleczalną ranę i pokazuje wyraźnie, że obcość 
„zaczyna się już we własnym domu jako obcość mnie samego albo obcość nas samych”57.
52 Interesujące jest też to, że we wszystkich trzech powieściach pojawia się wątek śmierci lub zaginięcia (wła-

ściwie równoznacznego ze śmiercią) bohatera wyprawy pełniącego funkcję mentora lub przewodnika. 
Co ciekawe, są to postaci kojarzące się wyraźnie ze sferą nauki: w Arsenale i Świetle cieni to dosłownie pro-
fesorowie, ale również w Solaris Gibarian wydaje się w pewien sposób bliski strefie racjonalności i charak-
teryzuje się naukową ciekawością (tytularnie naukowcem jest natomiast dość karykaturalny Sartorius). 
Ograniczenia objętościowe nie pozwalają na rozwinięcie tego wątku, ale jest on warty zasygnalizowania.

53 Por. I. Csicsery-Ronay Jr., Książka jest Obcym: o pewnych i niepewnych interpretacjach Solaris Stani-
sława Lema, tłum. T. Rachwał [w:] Lem w oczach…, passim.

54 M. Płaza, op. cit., s. 387.
55 Por. ibidem, s. 389.
56 Por. B. Waldenfels, op. cit., s. 25.
57 Ibidem, s. 23.
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Summary

The unbearable heaviness of contact.  
The communication with cosmic strangeness in science fiction

The aim of this paper is to present three Polish science fiction novels –Solaris 
(Stanisław Lem), Arsenał (Marek Oramus) and Światło cieni (Rafał Dębski) – with 
particular emphasis on one of the most important science fiction themes: contact 
with aliens. Presented interpretation of these texts (based on philosophical and an-
thropological theories of alienation) prove that sometimes the “first contact” may 
only be a metaphor for a contact with Strangeness itself.

Marta Błaszkowska, Nienośny ciężar Kontaktu. O fantastycznonaukowych...


