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Jolanta Tambor, Romuald Cudak
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dlaczego fantastyka naukowa?
Inspiracje twórczością Stanisława Lema

dla nauczycieli języka polskiego 
jako obcego/drugiego

Zainteresowanie twórczością Stanisława Lema 
za granicą

Jeszcze kilkanaście lat temu odpowiedź na pytanie, dlaczego w na‑
uczaniu polonistycznym cudzoziemców należy wykorzystywać twór‑
czość Stanisława Lema, była odpowiedzią bardzo prostą, a nawet oczy‑
wistą. Stanisław Lem uchodził za granicą przez wiele dziesięcioleci za 
jednego z najbardziej znanych Polaków, a co najmniej polskich pisarzy 
– można by się nawet pokusić o stwierdzenie, że w niektórych okresach 
był najbardziej znanym polskim pisarzem czy w ogóle Polakiem. To je‑
den z nielicznych pisarzy polskich, który wprowadził polską literatu‑
rę w powszechny obieg światowy. Jego utwory tłumaczono na kilka‑
dziesiąt języków, a liczba wydanych egzemplarzy jego dzieł w różnych 
językach sięga zapewne milionów1. Lema tłumaczy się nadal, wielkie 

1 Książki Stanisława Lema zostały przetłumaczone na 41 języków (albański, angiel‑
ski, arabski, armeński, azerbejdżański, baskijski, białoruski, bułgarski, chiński, chorwac‑
ki, czeski, duński, estoński, fiński, flamandzki, francuski, grecki, gruziński, hebrajski, 
hiszpański, japoński, kataloński, koreański, litewski, łotewski, macedoński, mołdawski, 
niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbołużycki, serbsko ‑chorwacki, 
słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski), osiągając łącz‑
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zainteresowanie budzi w zagranicznych kręgach akademickich, można 
wskazać nowe tłumaczenia, nowe wydania jego utworów w ostatnich 
latach; między innymi w 2010 roku powieść Solaris ukazała się w prze‑
kładzie na język chiński autorstwa Zhao Ganga (profesora, kierownika 
Centrum Studiów Polskich Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych), 
a w 2014 roku na rynku pojawiło się pierwsze pełne tłumaczenie Solaris 
na język angielski wykonane przez Billa Johnstona (również profesora, 
pracującego na Uniwersytecie Indiany w USA). Największą popularność 
dzieła Lema osiągnęły w ćwierćwieczu 1981–2004 – wtedy ukazało się 
ponad pięćset tłumaczeń utworów pisarza2. Warto dodać, iż powieść 
Lema Solaris została dwukrotnie sfilmowana – w 1972 roku przez An‑
drieja Tarkowskiego i w 2002 roku przez Stevena Sodebergha. W ostatniej 
wersji wystąpił George Clooney, jeden z najpopularniejszych aktorów 
hollywoodzkich. Należy zaznaczyć, że owe ekranizacje powstały pomi‑
mo wyjątkowej niechęci pisarza do filmowania jego dzieł, o czym mówił 
między innymi w wywiadzie pomieszczonym w „Postscriptum”:

Wszystko to wpływa zniechęcająco na twórcę takiego, jak ja. Nie 
mam ochoty sprzedawać praw do ekranizacji moich książek. Zwyk‑ 
le odmawiam. Zaczęło się to jakiś czas temu fantastyczną historią 
zatytułowaną Przekładaniec, w której pewien kierowca wyścigowy 
w czasie katastrof samochodowych po kolei traci odnóża: części rąk 
i nóg. Zostaje następnie sprotezowany i pod koniec firma, której 
jest winny za te wszystkie protezy, skarży go i chce rozebrać na 
kawałki. Wajda zrobił z tego niezły półgodzinny filmik. Potem ktoś 
z Leningradu zwrócił się do mnie o pozwolenie ponownej realizacji 
z drobnymi wariacjami. „Dobrze – powiedziałem – zgadzam się”. 
Pisał później do mnie mój agent z Moskwy: „Widziałem w telewizji 
pański Przekładaniec. Kupa gołych dziewczyn się tam rusza”. „Na 
miłość boską, jakich gołych dziewczyn? Przecież tam nic takiego 
nie było!”. „Oni wstawili, żeby było ciekawiej”. Co mogłem zrobić? 
Przecież nie wypowiem wojny Rosji. Najbezpieczniej jest po prostu 
odmawiać. Ja odpowiadam za każde słowo, które napiszę, ale jak 
ktoś mi wstawia gołe dziewczęta tam, gdzie ja sobie tego nie życzę, 
to już nie mam na to żadnego wpływu. Jak się nie ma zamiaru 
ryzykować, to lepiej w ogóle nie zaczynać. Próbowałem różnych 
chytrych wybiegów. Na przykład, kiedy jeden Amerykanin chciał 
nabyć prawa do mojego utworu, powiedziałem mu: „Zgoda, ale 

ny nakład ponad 30 milionów egzemplarzy. http://solaris.lem.pl/faq [data dostępu: 
30.09.2016].

2 Zob. Literatura polska w przekładach 1981−2004. Red. D. Bilikiewicz ‑Blanc, T. Szubia‑
kiewicz, B. Capik przy współpr. A. Karłowicza. Warszawa 2005.
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w umowie umieścimy pewien paragraf. Cała produkcja ruszy tylko 
pod warunkiem, że przed rozpoczęciem otrzymam scenariusz i je‑
śli mi się nie będzie podobał, to pociągnę za rączkę hamulca bez‑
pieczeństwa”. „Proszę pana, to nas kosztuje miliony dolarów, a pan 
będzie hamował nasze twórcze zapędy? Tak nie może być”. To zna‑
czy ja muszę im oddać nie tylko tekst, ale i prawo do zmian. To mi 
się bardzo nie podobało. Niektórzy jednak mówią mi: „Proszę pana, 
przecież nie można ciągle stać w progu domu i pałką odganiać od 
siebie wszystkich reżyserów. Tak się nie robi. Trzeba od czasu do 
czasu wychodzić naprzeciw oczekiwaniom publiczności”. Niedaw‑
no więc zawarłem umowę na filmową adaptację mojego tekstu. Zo‑
baczymy, co z tego będzie. Może zarobię trochę grosza, ale czarno 
to widzę. Może nie będzie samych gołych dziewcząt, ale być może 
wytną tam takie historie, od których pociemnieje mi w oczach?3.

 
Lem w odbiorze zagranicznym plasował się wysoko i – co istotne – 

w gronie pisarzy nieidentyfikowanych z popularną odmianą literatu‑
ry. Li Yinan w rozprawie doktorskiej, zatytułowanej Recepcja literatury 
polskiej w Chinach. Wybrane zagadnienia, konstatowała: „Nazwiska współ‑
czesnych pisarzy, takich jak S. Lem, J. Korczak, W. Gombrowicz, R. Ka‑
puściński, znajdują się w kręgu zainteresowań chińskich polonistów”4. 
Lemem interesował się cały świat, o Lemie wiedzieli wszyscy, także oso‑
by, które nie były specjalnymi zwolennikami fantastyki naukowej. Wie‑
lu obcokrajowców uważa Lema po prostu za wielkiego pisarza polskie‑
go, nieprzypisywanego do żadnej konkretnej odmiany literatury. Choć 
przyznać trzeba, że około dwadzieścia lat temu fanów twórczości Lema 
jako fantasty naukowego było o wiele więcej niż obecnie, bo wówczas 
trwała jeszcze fascynacja literaturą (i filmem) science fiction.

Podczas letnich szkół języka, literatury i kultury polskiej organizowa‑
nych w sierpniu w Cieszynie przez Uniwersytet Śląski od 1991 roku do 
roku 20055 na propozycję spotkania ze Stanisławem Lemem entuzjastycz‑
nie odpowiadało kilkadziesięcioro studentów. Wśród nich byli nie tylko 
zainteresowani fantastyką naukową, wielu z nich stanowili poloniści za‑
graniczni, dla których Lem był po prostu integralnym elementem kanonu 
literatury i kultury polskiej. Lem do swego krakowskiego domu zapraszał 
około dwudziestu pięciu studentów, zawsze przychodziło prawie dwa 
razy tyle – stali, siadali na podłodze, byle móc go wysłuchać. W ankietach, 

3 S. Lem: Dlaczego przestałem pisać science fiction?. Oprac. i przygot. do druku J. Ma‑
lejka. „Postscriptum” 2006, nr 1 (51), s. 37–38.

4 L. Yinan: Recepcja literatury polskiej w Chinach. Wybrane zagadnienia. Katowice 2015, 
s. 67. http://www.sbc.org.pl/Content/191143/doktorat3595.pdf [data dostępu: 30.12.2016].

5 Śmierć pisarza w marcu 2006 roku przerwała te fascynujące spotkania.
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w odpowiedzi na pytania o najbardziej znanych Polaków, Lem lokował się 
obok Jana Pawła II, Andrzeja Wajdy, Marii Skłodowskiej ‑Curie, zdecydo‑
wanie wyprzedzając Henryka Sienkiewicza czy Czesława Miłosza.

Dziś już tak nie jest, choć zainteresowanie tłumaczy trwa. Nie jest tak 
– może między innymi z powodu zmienności mód. Syn pisarza Tomasz 
Lem zastanawia się nad tym w wywiadzie dla „Dziennika Polskiego”:

Zainteresowanie twórczością Lema faluje, ale nie potrafię powie‑
dzieć, jakie stoją za tym mechanizmy. Książki powinny cieszyć się 
większym powodzeniem, kiedy w kinach pojawia się ekranizacja 
jednej z nich, ale dodatniej korelacji nie widać. Być może działają 
tu procesy stochastyczne, jak w pogodzie. Dlaczego Chińczycy chcą 
wydać Cyberiadę? Dlaczego teraz i dlaczego akurat Cyberiadę?6.

Dziś fantastyka naukowa zdecydowanie ustąpiła pola swej ciotecznej 
wnuczce: fantasy. To następcy Johna R.R. Tolkiena biją obecnie rekordy 
popularności. W Polsce najwybitniejszym przedstawicielem tego nurtu 
jest Andrzej Sapkowski. Jego światowa sława została zapewne spotęgo‑
wana sukcesem gry komputerowej stworzonej na podstawie sztandarowe‑
go dzieła autora – Wiedźmin. Gra ma trzy części, część pierwsza w ciągu 
niespełna czterech lat (2007–2011) sprzedała się w dwóch milionach eg‑
zemplarzy. Czy moda na Sapkowskiego przetrwa tak długo, jak moda na 
Lema? Tego nie wiemy, bo nowinki techniczne (tu mamy na myśli i gry 
komputerowe) zużywają się szybciej niż książki. Odchodzenie kolejnych 
pokoleń od czytania nie wróży zbyt wielkiego przyrostu młodych fanów 
fantastyki drukowanej.

Stanisław Lem o kontakcie

Twórczość Lema porusza z punktu widzenia każdego glottodydakty‑
ka w szerokim rozumieniu: nauczyciela praktyka, lektora, językoznaw‑
cy, literaturo ‑ czy wreszcie kulturoznawcy. To fakt niezwykle istotny 
dla nauczycieli języków obcych, języków rodzimych nauczanych jako 
obcych (drugich itp.) – fakt przekładalności kultur, adaptowania skryp‑

6 T. Lem: Nikt nie czyta dziś książek. Za to wszyscy je piszą. „Dziennik Polski” 27.12. 
2013. http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3295576,tomasz ‑lem ‑nikt ‑nie ‑czyta ‑dzis ‑ksia 
zek ‑za ‑to ‑wszyscy ‑je ‑pisza,3,id,t,sa.html [data dostępu: 30.12.2016].
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tów kultury, uwewnętrzniania nabywanego obrazu świata. Twórczość 
Lema bowiem to nieustanne rozważanie problemu: czy mogą się z sobą 
porozumieć przedstawiciele odmiennych kultur?; czy można nauczyć 
się nie tylko obcych słów, ich odmiany i użycia w zdaniu, ale też wraz 
z nimi obrazu świata zaklętego w słowach, wykładnikach gramatycz‑
nych? itp. To fascynujące rozważania dla tych, którzy poznają obce (dru‑
gie) języki, a wraz z nimi obce (drugie) kultury. Lektura Lema dowodzi, 
że komunikacja interkulturowa wymaga nie tylko znajomości struktur 
językowych, ale też poznawania skryptów kultury i jej różnorodnych 
składników, intencji nadawczych, warunków kształtowania (się) języ‑
ka, zachowań i odczuć. Komunikacja wymaga wiedzy na temat warun‑
ków, w jakich język się rozwija i funkcjonuje, na temat tradycji oraz 
historycznych i ideowych uwarunkowań. Wiele spośród utworów Sta‑
nisława Lema zalicza się do tzw. science fiction kontaktowej – to przede 
wszystkim Solaris, Niezwyciężony, Fiasko, Pokój na Ziemi, choć i w innych 
utworach często możliwość porozumienia z Obcym Lem porusza – stałe 
miejsce rozważania kontaktowe znajdują także w jego tekstach teore‑
tycznych i filozoficznych.

Swoje poglądy na temat komplikacji kontaktowych zawarł w Solaris 
– tam znajdziemy Lemową wykładnię odmienności kulturowych, inter‑
kulturowości przekładających się na (nie)możność komunikacji:

Kontakt oznacza wymianę jakichś doświadczeń, pojęć, a przynajmniej re
zultatów, jakichś stanów, ale jeżeli nie ma nic do wymieniania? Jeżeli słoń 
nie jest bardzo wielką bakterią, to ocean nie może być bardzo wielkim mó
zgiem. Z obu stron mogą, oczywiście, zachodzić pewne działania. W efekcie 
jednego patrzę teraz na ciebie i usiłuję ci wytłumaczyć, że jesteś mi droższa 
niż te dwanaście lat życia, które poświęciłem Solaris, i że chcę być z tobą 
dalej7. 

Lem pyta o wymianę doświadczeń – możemy pytanie przekształ‑
cić: jak bardzo odmienne mogą być doświadczenia, by kontakt nadal 
był możliwy, czy skrajnie różne doświadczenia8 nie zablokują kontak‑

7 S. Lem: Solaris. Kraków 1986, s. 181.
8 Owe doświadczenia warunkujące powstanie takiego, a nie innego systemu zna‑

ków nazywa Lem restrykcjami, objaśniając je przez porównanie (jak zazwyczaj zresztą) 
do istnienia kosmosu: Ciała zachowują się tak, jakby na ich ruchy nałożone były pewne re
strykcje. Powiadamy, za Einsteinem, że restrykcje na owe ruchy ciał nakłada metryka przestrze
ni […]. Analogicznie rozróżnia się w lingwistyce pomiędzy wypowiedziami („torami”) a językiem 
(jak gdyby „polem językowym”). Analogię można kontynuować. Jak pole grawitacyjne ogranicza 
ciała w ich ruchach, tak „pole językowe” ogranicza „tory” wypowiedzi. Podobnie też, jak każdy 
kinetyczny tor wyznaczany jest z jednej strony przez metrykę pola, a z drugiej przez warunki 
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tu zupełnie. Wszak nie jesteśmy w stanie zdekodować obcego/nowego 
systemu, a właściwie nawet składowych systemu, czyli znaków, jeśli ze 
względu na zdecydowanie odmienne warunki powstania naszego sys‑
temu znaków (które rozpoznajemy jako znaki właśnie) nie potrafimy ich 
dostrzec, gdyż w naszym świecie nie są one znakami. Lem wielokrotnie 
tego typu rozważania przekształcał w materię powieściową, w układy 
fabularne, w różny zresztą sposób tę niemożność odczytania Obcych 
pokazując – od całkowicie nierozpoznawalnych przykładów aktywności 
oceanu w Solaris: 

Może twoje zjawienie się miało być torturą, może przysługą, a może tylko 
mikroskopowym badaniem. Wyrazem przyjaźni, podstępnym ciosem, może 
szyderstwem? Może wszystkim naraz albo – co wydaje mi się najprawdo
podobniejsze – czymś całkiem innym…

– lub niewyodrębnialnych aktów komunikacji w Fiasku:

Może mieszkańcy Kwinty różnią się od ludzi anatomią i fizjologią w tak 
zasadniczy sposób, że obraz i mowę zastępują im inne, nieakustyczne, po
zawizualne zmysły czy kody? Może taktylne? węchowe? związane percep
cyjnie z ciążeniem? Może szum to przesył energii, a nie informacji? Może 
informacja biegnie falowodami w strumieniach niewykrywalnych astrofi
zycznie9;

– przez impulsy i szumy Kwintan, które dało się wyodrębnić, ale nie 
udało się przypisać im znaczeń w Fiasku:

Mogli mieć łączność tylko przewodową – ale do czego służył im ów szum, 
kosztujący gigawaty10; 

– po właściwie (najprawdopodobniej) zidentyfikowane znakowe impulsy 
w Niezwyciężonym, Fiasku czy Pokoju na Ziemi, które jednak nie pozwoliły 
na takie uzgodnienie odpowiadającej im siatki pojęciowej, by doprowa‑
dzić do porozumienia:

Steergard pragnął bezpośredniego spotkania swego człowieka z przedsta
wicielami miejscowej władzy i nauki, jednakowoż albo sens tych pojęć był 

brzeżne ciała […], tak w kształtowaniu wypowiedzi uczestniczą warunki „pola językowego”, jako 
reguły składniowo ‑semantyczne, oraz „lokalne warunki brzeżne”, dane przez diachronię i syn
chronię wypowiadającego się osobnika. S. Lem: Summa technologiae. Kraków 1974, s. 225.

 9 S. Lem: Solaris…, s. 181; Idem: Fiasko. Kraków 1987, s. 193.
10 Ibidem.
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całkowicie wichrowaty między Kwintanami i ludźmi, albo i tu wsączała się 
zła wola. Tempe poleciał, nie wiedząc, kogo ma ujrzeć na kosmodromie11.

Wiele kłopotów wynikło przy zgłębianiu owych terminów. Nazewnictwo 
ludzi i Kwintan pokrywało się tym gorzej, im wyższej sięgało abstrak
cji. Takie hasła jak „władza”, „neutralność”, „stronność”, „gwarancja” nie 
ujednoznaczniły się czy to od siły wyższej, jako zasadniczej odmienności 
dziejów historycznych, czy od wpełzającej w porozumienie premedytacji. 
Zresztą i premedytacja niekoniecznie równała się chęci zwodzenia i oszu
kiwania, jeżeli uwikłana w stuletnią wojnę Heparia nie była swobodna ani 
suwerenna w danej zgodzie i nie chciała lub nie mogła zdradzić tego „Her
mesowi”. Bodaj i tu, jak sądziła większość załogi, kryła się wypadkowa 
zmagań trwających na planecie od tylu pokoleń, że ukształtowały zarówno 
język, jak i sposób myślenia12.

Sytuacja oceanu Solaris świetnie nadaje się jako ilustracja do rozwa‑
żań nad naturą sygnału i śladu (symptomu). Warto tu przytoczyć wstęp‑
ne rozróżnienia sygnałów i symptomów dokonane przez Tadeusza Mi‑
lewskiego:

Symptomy są niewyodrębnioną częścią kompleksu zjawisk, które‑
go zasadnicza funkcja nie jest znakowa, lecz najczęściej biologicz‑
na, funkcja znakowa zaś występuje tylko ubocznie. […] Symptomy 
przez nikogo nie zostały nadane w celu poinformowania jakiegoś 
odbiorcy. Są one niecelowe. Są to po prostu zjawiska wywołane 
przez pewne przyczyny, które znakami są jedynie dla odbiorcy 
wiążącego je z pewną treścią13.

I sygnał, i symptom są znakami, jednak różni je obecność lub brak in‑
tencji nadawczej – to, co dla Chińczyka jest raczej zdecydowanie śladem, 
symptomem (plucie, odchrząkiwanie itp. wywołane pewną przyczyną: 
wyjątkową suchością powietrza), w naszej kulturze (zachodniej, polskiej) 
może być znakiem na przykład dezaprobaty, lekceważenia, oburzenia 
(kulturowe spluwanie przed kimś, kogo się ocenia jako zachowującego 
się moralnie niewłaściwie).

Lem pisze o przypadkach skrajnych, o obcych cywilizacjach, obcych 
istotach, obcych tworach (prawdopodobnie rozumnych), które rozwijały 
się w skrajnie odmiennych warunkach fizycznych (zewnętrznych i we‑
wnętrznych). Jednakże w mniej kategorycznej postaci te przemyślenia 

11 Ibidem, s. 358.
12 Ibidem.
13 T. Milewski: Językoznawstwo. Warszawa 1976, s. 13–14.
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można odnieść do kontaktów między przedstawicielami ziemskich spo‑
łeczności. Nawiązując kontakt z obcą kulturą, używając w tym celu obce‑
go kodu, trzeba zawsze brać pod uwagę odmienności obcej kultury prze‑
jawiające się tylko częściowo (i dla nierodzimego odbiorcy nieprecyzyjnie) 
w obcym języku. Relacje języka i kultury są wielopoziomowe, nie zawsze 
(a raczej nigdy lub niezwykle rzadko) ściśle odpowiednie, nakładające się. 
Relacje dwóch języków – z których jeden jako rodzimy, własny, pierwszy 
stanowi w miarę pełne odzwierciedlenie kultury, której jest składnikiem, 
a następny jako obcy, drugi, nabywany itp. jest interpretatorem ułomnej, 
z perspektywy tego użytkownika, kultury, owej obcej, którą ów język 
reprezentuje, jednak widzianej przez pryzmat kultury własnej i znanej 
w sposób niepełny, bo nigdy właściwie do końca niezinterioryzowanej – 
okazują się skomplikowane po wielekroć. Pełna dwujęzyczność i pełna 
dwukulturowość, rozumiana jako bezbłędne odczytanie wszystkich zna‑
ków obcej kultury i rozpoznanie symptomów, są właściwie nieosiągalne. 
Odmienności kultur i kodów ich przekazu są tylko częściowo wzajemnie 
przekładalne, bo nie zawsze słowa stanowią swe całkowite odpowiedniki 
w dwóch językach. Ważne jest tu definiowanie (polskie terminy tożsamość 
i identyfikacja mają tylko jeden angielski odpowiednik identity, więc nie da 
się poczucia na przykład etnicznego grupy i jednostki rozróżnić słowem, 
trzeba te różnice opisać), ale też po prostu desygnacja oparta na warun‑
kach pozajęzykowych (brak polskiego odpowiednika dla rzeczownika 
suburbia, o czym pisała Eva Hoffman w książce Zapomniane w tłumacze
niu, czy zupełnie inny obraz podkładany pod rzeczownik dom, gdy wy‑
powiada go Europejczyk, i inny, gdy wypowiada go Mongoł czy Kirgiz 
nadal mieszkający w jurcie) oraz wokółjęzykowych (polskie cześć wypo‑
wiadane jako powitanie i pożegnanie, lecz raczej tylko w sytuacji jako 
takiej zażyłości między rozmówcami wobec niemieckiego tschüss, które 
jest wyłącznie pożegnaniem, ale z kolei możliwym nawet w sytuacjach 
półoficjalnych, kiedy zwracamy się do osób obcych, na przykład do eks‑
pedientki w sklepie, obsługi restauracji, urzędnika)14.

14 Do tych rozważań należałoby jeszcze w ostatecznym rozrachunku dołączyć roz‑
różnienie między naukowym i językowym = potocznym obrazem świata. Bo jeśli nawet 
uznamy, iż z naukowego punktu widzenia wszyscy na całym świecie rozumiemy to 
samo pod pojęciem ptak, to mamy na myśli wyłącznie tych, którzy przeszli etap edu‑
kacji, na którym odpowiednią klasyfikację roślin i zwierząt poznali, byli w stanie ją 
zrozumieć i zaakceptować, wreszcie zapamiętać. A nie jest to oczywiste, skoro – jak 
pisze Romualda Piętkowa – „do przyjęcia jest zdanie: Z naukowego punktu widzenia 
pingwin jest ptakiem, bo w naszej świadomości pingwin – a też foka – funkcjonuje jako 
specyficzna mieszanka cech ryby, ptaka i ssaka. W innych językach i kulturach klasy‑
fikacja świata zwierząt może być odmienna. I tak, w jednym z australijskich języków 
odpowiednik słowa ‘ptak’ obejmuje wszystkie zwierzęta latające (również nietoperze 
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Grzeczność w kontakcie międzykulturowym

Normy grzecznościowe, elementy etykiety dostarczają niezliczonych 
przykładów nieporozumień wynikających z odmienności uwarunkowań 
synchronicznych i diachronicznych, jak chciał je widzieć Lem, powsta‑
wania mowy/języka jako narzędzia kontaktu. Kontaktu wewnątrz włas‑
nej grupy. Narzędzie owo staramy się również wykorzystać w próbach 
(zresztą często nader udanych w rzeczywistości naszego globu) kon‑
taktu z kulturowo Obcymi. Kontakt może być tym bardziej efektywny 
i zbliżać do porozumienia, im lepiej się przygotujemy do jego podjęcia. 
Pierwszym etapem tego przygotowania musi być uświadomienie sobie 
możliwych różnic językowego postrzegania świata przez Obcych/In‑
nych. Nakamura, jeden z bohaterów Lemowego Fiaska, mówił do pilota, 
wysłannika na planetę Kwintan: 

Doradzam pokorę. Nie ostrożność. Nie doradzam też ufności. Doradzam 
pokorę, czyli gotowość uznania, że wszystko, ale to wszystko, co pilot ujrzy, 
jest zupełnie inne, niż się wyda…15. 

Moglibyśmy nieco przekształcić te słowa: wszystko, cokolwiek usły‑
szymy w obcym języku – szczególnie w jego naturalnym środowisku – 
może znaczyć coś zupełnie innego, niż się wyda. Fakt, że ktoś nazwał 
kogoś psem, znaczy wszak co innego w kulturze polskiej, w której języku 
funkcjonuje frazeologizm porównawczy wierny jak pies, niż w kulturze 
muzułmańskiej, tureckiej, tatarskiej, gdzie pies jest traktowany wyłącz‑
nie jako zwierzę nieczyste (wedle legendy pies ugryzł wszak Mahometa) 
i nazywanie kogoś psem uchodzi za jedną z najpoważniejszych obelg16.

Wychowanie i istnienie w kulturze o honoryfikatywnym układzie 
wzajemnych zachowań językowo ‑kulturowych może prowadzić do za‑
kłóceń komunikacyjnych w relacjach nauczyciel – uczeń. Kultura kore‑
ańska, a może należałoby powiedzieć: etykieta w kulturze koreańskiej, 

i owady) […]”. R. Piętkowa: Językowy obraz świata i stereotypy a nauczanie języka obcego. 
W: Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego. Red. A. Achtelik, J. Tambor. Katowice 
2007, s. 90.

15 S. Lem: Fiasko…, s. 362.
16 O obelgach, jakimi są (i co za nie grozi!) rzucanie w kogoś butami i nazywanie 

psem, przekonał się iracki dziennikarz skazany za te czyny w 2009 roku na trzy lata 
więzienia. Zob. na ten temat M. Zawadzki: Trzy lata więzienia za dwa fruwające buty. Gaze‑
ta.pl, 13.03.2009. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114881,6377153,Trzy_lata_wie 
zienia_za_dwa_fruwajace_buty.html [data dostępu: 30.12.2016].
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oparta jest na dystansie. Dystans z naszego – zachodniego, w tym pol‑
skiego – punktu widzenia oznacza coś niepozytywnego. Inny słownik 
języka polskiego notuje: 

[…] 2. Dystans między jakimiś osobami, zjawiskami, procesami itp. 
to określone różnice między nimi w jakiejś hierarchii […]. 3. Jeśli 
istnieje dystans między jakimiś ludźmi, to stosunki między nimi 
są oficjalne, a nie zażyłe […]. 4. Jeśli trzymamy kogoś na dystans, 
to nie dopuszczamy do spoufalenia się tej osoby z nami, starając 
się zachować istniejące między nami różnice i podziały […]. 5. Jeśli 
mamy dystans do jakichś spraw lub osób, to mamy bardzo ostrożny 
i pozbawiony emocji stosunek do nich17. 

W przykładach użyć słowa dystans w relacjach ludzkich u Mirosława 
Bańki wyraźnie widać negatywną lub co najmniej niezbyt pozytywną 
ocenę, która tkwi u podłoża zdystansowanych zachowań: oficjalność, 
hierarchizację, chłód. We Współczesnym słowniku języka polskiego Bogu‑
sława Dunaja znajdziemy tę ocenę wyrażoną wprost: „[…] dystans – to 
oficjalny, chłodny stosunek do kogoś, rezerwa”18. Dystans zatem w pol‑
skiej kulturze nie jest dobrą, akceptowaną strategią grzecznościową, 
„ochładza” bowiem stosunki między ludźmi, a w polskiej grzeczności, 
co podkreśla Małgorzata Marcjanik, wymagane jest 

w kontaktach z partnerem ciepło. Ciepło rozumiane jako nasta‑
wienie na kontakt osobisty – na szczerość rozmowy, na mówienie 
o sprawach osobistych (zwierzanie się), w tym narzekanie, które 
w Polsce jest jedną ze strategii konwersacyjnych19. 

Z kolei w kulturze koreańskiej taką kategorię podstawową stanowi 
dystans, który tam jest wielopoziomowy. Dystans oznacza różne szcze‑
ble i stopnie wyrażania szacunku, ale i uczuć przyjacielskich, sympatii 
wobec rozmówcy czy też wobec przedmiotu/obiektu, którego wypo‑
wiedź dotyczy. To stosowanie honoryfikatywnych form dystansowych 
(które na język polski moglibyśmy przetłumaczyć jako wołacze: matko, oj
cze) przez pełnoletnie dzieci wobec wcześniejszych „dziecinnych” (= pol. 
mamo, tato) świadczy o „bliskości poprzez dystans”. W kontaktach mię‑
dzyludzkich funkcję elementów/czynników realizacji odpowiednich 

17 Inny słownik języka polskiego. Red. M. Bańko. Warszawa 2000. Pierwsze znaczenie 
słownikowe dotyczy relacji czasowych i przestrzennych, dlatego nie zostało przyto‑
czone.

18 Słownik współczesnego języka polskiego. Red. B. Dunaj. Warszawa 1996.
19 M. Marcjanik: Grzeczność w komunikacji językowej. Warszawa 2013, s. 25.
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strategii konwersacyjnych pełnią między innymi wszelakie zwroty 
grzecznościowe, czyli zgodnie z nomenklaturą Romualda Huszczy „be‑
hawitywy oraz wyrażenia honoryfikatywne”, które 

poza swą rolą etykietalną stanowią także swoiste symbole danej 
kultury, stąd też poza ich funkcją rytualną w obrębie ich znaczenia 
wyróżniają się zdecydowanie te składniki, które pełnią funkcję so‑
cjosemiotyczną, informują bowiem o nadawcy i jego świecie20.

Wskazane zwroty i wyrażenia należą zatem do konkretnego kręgu 
kulturowego i dlatego – jak dalej pisze Huszcza,

wzajemna przekładalność behawitywów i wyrażeń nacechowanych 
honoryfikatywnie jest zagadnieniem niezwykle trudnym zarówno 
z teoretycznego, jak praktycznego punktu widzenia […]. Wyrażenia 
te są z zasady nieprzekładalne pod względem ściśle językowym, 
choć mogą mieć odpowiedniki sytuacyjne w językach o zbliżonej 
etykiecie językowej. Znacznie częściej jednak mamy tu do czynienia 
z różnicami niż z podobieństwami, tak że nawet języki sobie bliskie 
„etykietalnie” wykazują duże różnice w tym zakresie. W tej sytu‑
acji jest zrozumiałe, że między językami odległymi od siebie pod 
względem etykiety językowej istnieje wyraźna bariera uniemożli‑
wiająca dokładny przekład z jednego języka na drugi21. 

Można by zilustrować to koreańskim sposobem zwracania się do ro‑
dziców. Choćbyśmy uznali, że w języku polskim istnieją słowne, niby‑
 ‑literalne odpowiedniki koreańskich zwrotów adresatywnych: mamo, 
tato/matko, ojcze, zastosowanie ich w przekładzie nie będzie niosło odpo‑
wiedniej informacji o świecie przedstawionym. W polskim przekładzie 
formy: matko, ojcze, będą sprawiały wrażenie sztuczności, którą czytel‑
nik może uznać za wynik niekompetencji tłumacza lub za obraz oficjal‑
nych, niesympatycznych relacji w opisywanej w danym tekście rodzinie. 
Huszcza pisze, iż w zasadzie

jedynym sposobem wytłumaczenia jakiegoś behawitywu używane‑
go w jednym języku za pomocą środków językowych drugiego ję‑
zyka jest przede wszystkim dokładny opis sytuacji użycia z opisem 
jego usytuowania na honoryfikatywnej skali wartości22.

20 R. Huszcza: Honoryfikatywność. Gramatyka. Pragmatyka. Typologia. Warszawa 2006, 
s. 204.

21 Ibidem, s. 202.
22 Ibidem.
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Jest to zalecenie dobre dla opisów językoznawczych, socjolingwi‑
stycznych, socjologicznych, ale nie dla tłumaczy literatury pięknej, nie 
dla tłumaczeń sytuacji naturalnych.

Skrajnie różnym przykładem jest język angielski z niezwykle zde‑
mokratyzowanym systemem adresatywnym, zredukowanym do jednej 
formy you. Tłumaczenie jej przez polskie ty w każdej sytuacji prowadzić 
może do silnego zaburzenia fortunności komunikacyjnej – choćby w sy‑
tuacjach, gdy akt komunikacji dokonuje się w społeczności akademickiej 
w Polsce między studentem a nieznajomym profesorem.

Nieznajomość form grzecznościowych, form etykiety może prowa‑
dzić do kompletnego fiaska porozumienia, negocjacji…

I jeszcze raz Lem na zakończenie

Stanisław Lem pokazuje, że kontakt językowy nie zawsze jest rów‑
noznaczny z komunikacją. Lemowy kontakt nie zawsze prowadzi do ko‑
munikacji, w której intencja nadawcy jest taka sama, jak deszyfracja zna‑
ku przez odbiorcę, w której znak – zgodnie z terminami Johna Lyonsa 
– pełni funkcję jednocześnie komunikatywną, bo znaczący dla nadawcy, 
i informatywną, bo znaczący dla odbiorcy: 

Przy pewnym dość powszechnie stosowanym uproszczeniu przyj‑
muje się, że to, co komunikuje nadawca (czyli informacja niejako 
wkładana w sygnał przez nadawcę na skutek wyboru jednej z ist‑
niejących możliwości), oraz informacja czerpana z sygnału przez 
odbiorcę (którą można sobie wyobrazić jako dokonany przez niego 
wybór jednej spośród tychże możliwości) są identyczne23. 

Taka identyczność wydaje się trudna do osiągnięcia w warunkach  
komunikacji członków nawet tej samej społeczności; nie ma bowiem 
dwóch takich samych osób, sposobów myślenia czy warunków socja‑
lizacji itp. Jeśli dochodzi do kontaktu osób z dwóch różnych kręgów 
kulturowych, reprezentowanych zatem przez dwa różne języki, i dla 
jednego z interlokutorów język kontaktu nie jest językiem rodzimym, 
a kultura, którą ów język reprezentuje, nie jest kulturą rodzimą, to ko‑
munikacja w rozumieniu Lyonsa (absolutnie pełna i niezakłócona) jest 

23 J. Lyons: Semantyka 1. Przeł. A. Weinsberg. Warszawa 1984, s. 36.
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właściwie niemożliwa, a co najmniej w wielu momentach ograniczona. 
Pisał Edward Sapir: 

Istoty ludzkie nie żyją wyłącznie w świecie obiektywnym ani też 
w świecie działalności społecznej w potocznym rozumieniu, ale 
w znacznym stopniu zdane są na łaskę tego języka, który stał się 
środkiem porozumiewania w ich społeczeństwie. […] Nie ma takich 
dwóch języków, które byłyby na tyle do siebie podobne, aby moż‑
na sądzić, że wyrażają taką samą rzeczywistość społeczną. Światy, 
w których żyją różne społeczeństwa, to światy odrębne, a nie po 
prostu ten sam świat, któremu przylepiono różne etykietki…24.

„Kontaktowa” proza fantastycznonaukowa Stanisława Lema jest fa‑
bularnym rozwinięciem hipotezy relatywizmu językowego. Autor kon‑
sekwentnie udowadnia niemożność porozumienia między dwiema cy‑
wilizacjami o odmiennych uwarunkowaniach fizycznych, psychicznych, 
społecznych25 i, co się z tym wiąże, językowych. 

W Solaris sygnał komunikatywny z punktu widzenia nadawcy (jeśli 
był sygnałem!) i w jakimś sensie informatywny z punktu widzenia od‑
biorcy (bez względu na to, czy był sygnałem czy symptomem) nie dopro‑
wadził do porozumienia, czyli do komunikacji. Został odebrany i zinter‑
pretowany, ale nie było możliwości, by tę interpretację skorygować wedle 
intencji nadawcy – jeśli takową miał. 

Podobnie postawiony został problem w Niezwyciężonym: 

Spory rozgorzały jedynie wokół problemu psychiczności czy apsychiczności 
chmury. Cybernetycy skłaniali się raczej ku uznaniu jej za system myślący, 
obdarzony zdolnością działania strategicznego. […] Główny Cybernetyk, 
Kronoton, pytał, w jaki sposób według Laudy chmura, choć pozbawiona 
inteligencji, nauczyła się atakować ludzi. 

– Ależ to proste – odparł biolog. […] Nauczyły się […] atakować 
tak samo, jak ziemski owad atakuje ofiarę. […] To nie inteligencja, to in
stynkt…26.

24 Cyt. za: A. Schaff: Wstęp do polskiego wydania. W: B.L. Whorf: Język, myśl i rzeczy
wistość. Przeł. T. Hołówka. Warszawa 1982, s. 12.

25 Problem ten w skali ogólniejszej rozważał Marian Jurkowski: „Warto jeszcze pa‑
miętać o tym, że wysoko zorganizowana cywilizacja może rozporządzać mnóstwem ele‑
mentów językowych odnoszących się do wielu nieznanych nam pojęć, rzeczy i zjawisk. 
Nie należy się także spodziewać ścisłej odpowiedniości między prawami przyrody i lo‑
giki”. M. Jurkowski: Od wieży Babel do języka kosmitów. O językach sztucznych, uniwersalnych 
i międzynarodowych. Białystok 1986, s. 141.

26 S. Lem: Niezwyciężony. Kraków–Wrocław 1986, s. 348.
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A więc nawet działanie celowe nie jest przekonujące, jeśli nie zostanie 
poparte porozumieniem, czyli rozszyfrowaniem intencji leżącej u pod‑
staw znaku, będącego sygnałem. 

Lem często zasady relatywizmu językowego wykłada wprost. Le‑
mowe, niefabularyzowane interpretacje kontaktu opisywał Wojciech 
Orliński:

Na serio Lem wyraził swoje stanowisko wobec kontaktu w książce 
Summa technologiae, w której pisał: „Sądzę, że kosmicznej obecności 
Rozumu nie możemy zauważyć nie dlatego, że go nigdzie nie ma, 
ale ponieważ zachowuje się on odmiennie od naszych oczekiwań”. 
W końcu trudno sobie wyobrazić porozumienie „ślimaków i wie‑
wiórek” – żyją one w zbyt odmiennych światach, chociaż na tej 
samej planecie27.

A owo stanowisko „na serio” do złudzenia przypomina pewne frag‑
menty powieści i opowiadań wcześniej przytaczane. Niektórych literac‑
kich wypowiedzi Lema nie trzeba interpretować, można wręcz trakto‑
wać pewne fragmenty powieści jak części książki popularnonaukowej. 
Zatem „kontaktowa” fantastyka naukowa i teoretyczne rozważania Sta‑
nisława Lema to cenna wskazówka dla wszystkich teoretyków i prakty‑
ków komunikacji interkulturowej.

Lem pisarz, Lem autor możliwości komunikacji międzycywilizacyj‑
nej wieszczy fiasko. Ale uprawnione jest twierdzenie, że wrodzony opty‑
mizm Lema przejawiający się w jego stosunku do ludzi, a nie w głoszo‑
nych – chyba jednak przewrotnie – sądach i teoriach na temat świata, 
każe właśnie w tych tekstach dostrzegać dążenie i namawianie czytelni‑
ków do komunikowania, do prób osiągania komunikacyjnego interkul‑
turowego porozumienia. Lem dopinguje do poznania, ale też przestrzega 
i ostrzega, każe (co włożył w usta jednego ze swych bohaterów) to czynić 
z pokorą – jeśli przyjmiemy za pewnik, że nasze nie jest jedyne, jedynie 
słuszne i jedynie właściwe, odpowiednie i poprawne, jeśli nauczymy się 
obserwować i wyciągać wnioski z obserwacji językowo ‑sytuacyjnych, 
mamy szansę na zbliżenie się do obcego języka i kultury tak bardzo, by 
obie strony aktu komunikacji czuły się prawie komfortowo. Tyle Lem, 
reszta… leży w gestii nauczyciela. 

Lem uczy, by zawsze brać pod uwagę punkt widzenia, perspektywę, 
która nie musi nijak przystawać do naszej. Fragmenty utworów Lema 
można polecać uczniom, studentom, kursantom, ale mogłyby też stano‑
wić (prawie) obowiązkową lekturę dla nauczycieli.

27 W. Orliński: Co to są sepulki? Wszystko o Lemie. Kraków 2007, s. 130.


