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Jednym z głównych problemów fantastycznonau-
kowej prozy Stanisława Lema są, by tak rzec, kłopoty 
z komunikacją, przejawiające się w rozmaitych konfi-
guracjach i w różnych relacjach, zarówno międzyludz-
kich, jak i niemiędzyludzkich. Interpretując utwory 
polskiego pisarza w perspektywie rozwoju mediów, 
można by postawić taką tezę: postęp techniczny nie 
zawsze oznacza sprawniejszą, efektywniejszą, lepszą 
komunikację1.

Kilka przykładów z bogatego dorobku Lema wy-
daje się w związku z tym symptomatycznych. Ludzkość 
w powieści Solaris (1961), reprezentowana przez głów-
nego bohatera, Krisa Kelvina, ma trudności ze zna-
lezieniem wspólnego języka z niezbadaną i nieznaną 
cywilizacją. Przed innym problemem staje pilot Pirx, 

1 To zagadnienie podejmowała m.in. Katarzyna Kobos w artykule 
O tym, czy można byłoby się czegokolwiek dowiedzieć od 
Marsjan, nawet jeśli udałoby nam się ich zapytać. Autorka nie 
koncentrowała się jedynie na międzyludzkim wymiarze trudności 
z komunikacją, jakie napotykają bohaterowie prozy Lema  
(np. w Golemie XIV lub w Solaris), ale przede wszystkim rozpa-
trywała ten problem z punktu widzenia filozofii języka. Takim 
tworem „akomunikacyjnym” jest – poza wieloma innymi przykła-
dami – ocean otaczający planetę Solaris, twór, na który nie dzia-
łają wysyłane przez ludzi przekazy medialne, żadne metody 
komunikowania znane człowiekowi. Nie sposób, według autorki, 
porozumieć się z czymś, co nie może ani kodować, ani dekodo-
wać komunikatów: „Na kartach Solaris przywołana zostaje istota 
świadoma pozbawiona interfejsu perceptualnego, sięgająca 
w swej świadomości wprost do ośrodka nerwowego innych pod-
miotów żywych. W efekcie potrafi jedynie powtarzać, rekonstru-
ować, a nie jest otwarta na doświadczenia zewnętrzne” [31].

który w opowiadaniu Terminus (1961) próbuje zrekon-
struować przebieg katastrofy statku kosmicznego i nie 
może się porozumieć z tytułowym robotem. Z kolei 
w minipowieści Niezwyciężony (1964) wysłani z misją 
ratunkową astronauci, poszukujący na planecie Regis 
zaginionego statku „Kondor”, natrafiają na „chmurę” 
mikroskopijnych robotów, z którymi nie można 
nawiązać kontaktu. Także powieść Głos Pana (1968) – 
przedstawiająca zmagania naukowców, którzy próbują 
rozszyfrować pozaziemski komunikat, oraz zbiór 
opowiadań Golem XIV (1981) – zawierający „wykłady” 
tytułowego superkomputera – poświęcone są sze-
roko pojętym mediom. Te i inne przykłady „kłopotów 
z komunikacją” mogą być odebrane dzisiaj jako nieco 
archaiczne – w czasach globalnej sieci komunikacyjnej, 
przynajmniej na pierwszy rzut oka, nie powinniśmy 
mieć trudności z nawiązaniem kontaktu, wymianą 
informacji i znalezieniem porozumienia z innymi 
osobami w skali globalnej. Czy tak jest w istocie? Czy 
nowoczesne technologie ułatwiają ludziom komuni-
kację? Czy dzięki mediom więcej rozumiemy i więcej 
o sobie nawzajem wiemy2?

2 W jakimś stopniu tak postawionych pytań – jak również innych 
kwestii – dotyczy rozprawa Pawła Majewskiego Między zwierzę-
ciem a maszyną. Utopia technologiczna Stanisława Lema. Autor, 
interpretując eseje z tomów Dialogi oraz Summa technologiae, 
dochodzi do takiego wniosku: projekt Lema, przede wszystkim 
dostrzegalny w tych dwu tomach prac eseistycznych, jest obra-
zem liberalnej utopii, w której nauka, technika i wiedza mają dać 
ludzkości odpowiedzi na wszelkie pytania.
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Taką opowieścią Lema, w której zmagania z tech-
niką, nauką i komunikacją są ze sobą nierozerwalnie 
złączone, jest Eden, książka z 1959 roku (drukowana 
w odcinkach na łamach „Trybuny Robotniczej” w roku 
1958). Powieść ta wpisuje się w nurt „poważniejszych” 
narracji prozaika i zaliczana jest do podgatunku hard 
science fiction, do którego należą także wspomniane 
wcześniej Solaris, Niezwyciężony, Głos Pana oraz 
w pewnej mierze Opowieści o pilocie Pirxie. Eden to 
przy tym trzecia z kolei, po Astronautach i Obłoku Ma-
gellana3, narracja fantastycznonaukowa Lema, już nie 
debiutanta, który miał na tym etapie określony pomysł 
na swoją prozę – Andrzej Stoff uważał, że w Edenie 
Lem stworzył podwaliny dla czegoś w rodzaju „labora-
torium” służącego sprawdzaniu charakterystycznych 
cech ludzkości [18-19]. 

Trudności z nawiązaniem kontaktu z obcą cywi-
lizacją stanowiły ważny wątek już we wcześniejszym 
Obłoku Magellana, ale dopiero w Edenie nabrały wy-
razistego charakteru. Być może było to spowodowane 
sytuacją polityczną na świecie? Brakiem stabilizacji? 
Rozchwianiem między odwilżą po październiku 1956 
roku w Polsce a narastaniem zimnej wojny na linii 
Wchód–Zachód? Czuć to napięcie polityczne w Edenie, 
może bardziej nawet niż w innych, „poważnych” powie-
ściach Lema. Wyraża się ono między innymi w niety-
powym, jak dla gatunku fantastyki naukowej, ujęciu 
problemów związanych z techniką i komunikacją. Nie 
mamy tu bowiem do czynienia z fetyszyzowaniem 
nowoczesnych wynalazków, które na przykład mogą 
pomóc w obronie przed nieznanymi organizmami 
z kosmosu (jak w cyklu filmów, który otwiera Obcy: 
ósmy pasażer Nostromo) albo dać ludziom nadzieję na 
stworzenie „nowego” świata (jak w nowszej trylogii 
filmów Matrix). Technika w powieści Eden stawia pod 
znakiem zapytania cywilizację człowieka: czy fak-
tycznie jest osią postępu i czy ludzie wykorzystują ją 
z pełną odpowiedzialnością4?

Jerzy Jarzębski, jeden z uważniejszych czytelników 
Lema, zwracał uwagę na te wątki (politykę, technikę, 

3 W ramach gatunku powieściowego Lem debiutował tomem 
Szpital przemienienia (ukończonym w 1948 r.) – była to pierwsza 
część trylogii Czas nieutracony.

4 Podobne wątpliwości wyrażał Peter Swirski w artykule pt. Gry 
z wszechświatem: o nauce i jej uprzedzeniach w „Niezwyciężonym” 
Stanisława Lema. Kanadyjski badacz twórczości Lema pisał: 

„Niezależnie od fascynującej fabuły, nobliwej symboliki i rzeczo-
wego, niekiedy wręcz hemingwayowskiego stylu, jest oczywiste, 
że centralne miejsce w strukturze Niezwyciężonego zajmuje pro-
blematyka poznawcza. Nie żeby Lem kiedykolwiek pozwalał wąt-
pić, iż poznanie jest centrum jego pisarstwa. W wywiadzie z 1979 
r., odpowiednio zatytułowanym Poznanie jest bohaterem moich 
książek, pisarz wspomina o szwajcarskim krytyku, który sugero-
wał, że w książkach Lema problematyka wiedzy odgrywa taką 
samą rolę, jak u innych pisarzy miłość i przygody erotyczne” [64]. 

komunikację) w posłowiu do powieści zatytułowanym 
Smutek Edenu i stwierdzał, że: „Edenowi przypada 
w udziale szczególna rola – otwiera epokę dojrzałej 
twórczości science fiction Lema” [289]. Krakowski 
literaturoznawca nie miał wątpliwości – to właśnie po-
lityczna atmosfera w Europie oraz zmiany społeczne na 
kontynencie przyczyniły się do „wydoroślenia” prozy 
Lema [289]. Eden – oprócz tego wyrazistego wątku 
politycznego, który przedstawiony został w kostiumie 
Orwellowskiej antyutopii, to także narracja, jak pisze 
Jarzębski, o „Kontakcie”, ale z góry skazanym na komu-
nikacyjne niepowodzenie: „Powieść Lema jest zatem 
jedną z wielu manifestacji sceptycyzmu co do szans 
dogadania się z kosmitami” [290]. 

Inna sprawa, że „kosmici” to po prostu władze 
komunistycznego państwa – i całą tę powieść można 
czytać jako alegorię peerelowskiej rzeczywistości. 
W końcu okazuje się, że to wcale nie sam „Kontakt” 
z obcą cywilizacją jest najważniejszy. To raczej pro-
blemy z komunikacją – między ludźmi! – wysuwają się 
na pierwszy plan i szczególnie dzisiaj, w erze cyfryzacji 
wszelkich dziedzin życia, wydają się warte uwagi. „Lem 
i technika” – to temat dobrze zrealizowany i zinterpre-
towany z różnych perspektyw, natomiast dzisiaj można 
by dopisać jeszcze jeden wątek do przepastnej „Lemo-
logii”, a mianowicie namysł nad związkiem prozy au-
tora Solaris z komunikowaniem masowym i mediami5.

Twarde lądowanie
Już początek narracji Edenu sygnalizuje, że 

technika i zdobycze różnych dziedzin badawczych są 
ważnym elementem opisywanego świata. Wytwory 
ziemskich technologii pomagają astronautom w odby-
waniu kosmicznych podróży: „W obliczeniach był błąd. 
Nie przeszli nad atmosferą, ale zderzyli się z nią. Statek 
wbijał się w powietrze z grzmotem, od którego puchły 
bębenki. Rozpłaszczeni na legowiskach czuli dobijanie 
amortyzatorów, przednie ekrany zaszły płomieniem 
i zgasły, poduszka rozżarzonych gazów, napierająca na 
dziób, zatopiła zewnętrzne obiektywy, hamowanie było 
niedostateczne i opóźnione. Sterownię napełnił swąd 
rozgrzanej gumy, pod prasą deceleracji ślepli i głuchli, 
to był koniec, ale nawet tego nie mógł żaden pomyśleć, 
nie starczyło wszystkich sił, aby unieść klatkę piersiową, 
wciągnąć oddech, robiły to za nich do ostatka pracu-
jące tlenopulsatory, wtłaczały w nich powietrze jak 
w pękające balony” [Eden 5].

5 Zagadnienie „Lem i technika” było jednym z tematów przewod-
nich „Przeglądu Filozoficzno-Literackiego”, kwartalnika nauko-
wego wydawanego przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu 
Warszawskiego. Zob. [Przegląd Filozoficzno-Literacki, no. 1(22), 
2009].
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Jak widać – i nie jest to odosobniony przypa-
dek, ale swego rodzaju reguła – Lem lubił wplatać do 
narracji opisy przedmiotów, mechanizmów, urządzeń, 
które świadczyły o zaawansowaniu ludzkiej myśli 
technicznej. Szczególnie ciekawe są wszelkie amorty-
zatory, przewody, części mechaniczne, hamulce, płyny 
hydrauliczne, które z reguły piszczą, skrzeczą i ciekną 
pod naporem sił fizycznych. Technika u Lema prze-
ważnie poddaje się „naturze”, nie wytrzymuje wobec 
praw ciążenia. (Na marginesie warto wspomnieć, że 
sam człowiek nierzadko z rozmysłem wystawia urzą-
dzenia na próbę, jak Pirx, który – chcąc sprawdzić 
stan techniczny statku – po prostu kopie amortyzatory 
fotela pilota [“Terminus” 67]). Jest w tym wszystkim – 
patrząc z obecnego punktu widzenia – coś w zajmujący 
sposób przestarzałego, niepasującego do wizji przy-
szłości, ale po prostu, niezależnie od poziomu zaawan-
sowania, zawodnego. Nie można bezkrytycznie polegać 
na rozwiązaniach technicznych – to, zdaje się, chciał 
powiedzieć Lem w większości swoich powieści z nurtu 
fantastyki naukowej (z naciskiem na „naukowej”) i to 
mówi także w Edenie. 

Okazuje się bowiem, że zegary, kalkulatory 
i wskaźniki (dzisiaj zamienilibyśmy je po prostu na 
monitory, wielordzeniowe procesory, GPS-y) nie 
pomagają załodze uniknąć katastrofy. A zatem załoga 
rakiety kosmicznej, z niejasnych przyczyn zboczywszy 
z obranego kursu, przebija powłokę atmosferyczną 
planety Eden i wbija się z impetem w jej powierzchnię. 
Kosmonauci są uwięzieni, dosłownie, w stumetrowym 
grobowcu rakiety, która wkopała się głęboko w gli-
niasty grunt. Załogę stanowią: Koordynator, Doktor, 
Inżynier, Cybernetyk, Fizyk i Chemik, którzy nie mają 
przypisanych imion, lecz jedynie funkcje czy nazwy za-
wodów, jakie wykonują (z jednym wyjątkiem – Inżynier 
ma na imię Henryk).

Pierwsze strony opowieści to walka załogi o wy-
kopanie się spod ziemi. Na statku nie działa atomowy 
stos, nie ma prądu, automaty – których Ziemianie 
mają pod dostatkiem do wykonywania różnych zadań, 
włącznie z pracą i obroną – nie nadają się do użytku, 
ponieważ, po pierwsze, przy zderzeniu zbiły się w bez-
kształtną masę, a po drugie – nie ma prądu, żeby je 
uruchomić. Technologia staje się ciężarem, przeszkodą, 
nie spełnia swojej funkcji – okazuje się bowiem, że sta-
tek kosmiczny, wyposażony w kalkulatory i automaty, 
jest nieprzydatny, nie wytrzymuje zderzenia z „naturą”, 
zamiast chronić – zagraża ludziom. W takiej sytuacji 
okazuje się jednak, że ratunkiem są wynalazki jeszcze 
starsze, rzec by trzeba, że „pierwotne”, takie jak zapal-
niczka, dzięki której można rozświetlić mrok wnętrza 
rakiety: „– Żyjemy – powiedział Chemik. Powiedział to 
w zupełnej ciemności. Nie widział nic. Wisiał w swoim 

nylonowym pokrowcu jak w worku, zaczepionym 
z czterech stron linami. Znaczyło to, że rakieta leży 
na boku. Gdyby stała, posłanie byłoby poziome. Coś 
trzasnęło. Blady, benzynowy płomyk starej zapalniczki 
Doktora” [Eden 7].

Te wszystkie wymienione wcześniej wynalazki, 
raczej dzisiaj zabawne niż zachwycające – amortyza-
tory, tlenopulsatory, ekrany – w gruncie rzeczy nie 
mają zastosowania w sytuacji kryzysowej, w jakiej 
znaleźli się ziemscy astronauci. Doktor, żeby li tylko 
dostrzec, co się wokół niego dzieje, używa zupełnie 
zwyczajnego przedmiotu, który nie ma nic wspólnego 
z „nowoczesnymi” zdobyczami technologii. To nie 
przypadek, że akurat ta postać wyciąga zapalniczkę – 
po pierwsze, posiadanie zapalniczki wydaje się bardzo 

„ludzkie”, a po drugie, Doktor to najbardziej „oświecony” 
członek załogi, nie tyle w sensie posiadanej wiedzy, ile 
humanistycznego, racjonalnego i trzeźwego nastawie-
nia do rzeczywistości. Warto pod tym kątem obejrzeć 
niedawny film Ridleya Scotta pod tytułem Marsjanin 
(2015) – główny bohater tego filmu, podobnie jak 
postaci z Edenu, pada ofiarą supernowoczesnej, ale 
w gruncie rzeczy ułomnej techniki i musi sobie „po 
ludzku” radzić w ekstremalnej sytuacji.

Doktor ma w dalszych partiach książki chyba 
najwięcej do powiedzenia – o planecie, zjawiskach 
przyrodniczych, mieszkańcach Edenu i tym podobnych – 
choćby w stosunku do Chemika, sprawiającego wrażenie 
postaci bezbarwnej, drugoplanowej, zdecydowanie 
mniej zaangażowanej w wydarzenia na Edenie. Doktor 
celnie i dowcipnie potrafi podsumować właściwie każdą 
sytuację i nawet najbardziej beznadziejne położenie 
swoje i kolegów. Kiedy załoga walczy o wydostanie się 
z rakiety i próbuje otworzyć zbyt wysoko umieszczoną 
klapę śluzy w sterowni – bohaterowie budują w tym celu 
kilkumetrowy podest z książek (sic!) i różnych poroz-
rzucanych tu i ówdzie sprzętów – kwituje: „Nigdy nie 
wyobrażałem sobie, że tak prymitywne warunki mogą 
panować w podróżach do gwiazd” [Eden 11]. Kiedy 
w końcu udaje mu się przejść do włazu głównego pro-
wadzącego na powierzchnię, który także stawia nie lada 
opór, sarkastycznie stwierdza: „Okazuje się, że dolecieć 
to nic – najtrudniej jest czasem wysiąść” [13].

Tym samym od początku powieści narracja Lema 
zmierza w kierunku podania w wątpliwość dokonań 
nowoczesności. Czy ludzie w ogóle powinni mierzyć 
się z gwiazdami? Czy mają prawo do przekraczania 
granic Ziemi? I co czeka tych, którzy próbują łamać 
obowiązujące nakazy i zakazy? Tego rodzaju kwestie 
są dzisiaj nierzadko podejmowane, również w odnie-
sieniu do mediów – zwraca się przecież uwagę, że 
być może zbyt pochopnie traktujemy wpływ swobod-
nego dostępu do internetu i mobilnych przekaźników 
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informacji na edukację, naukę, życie społeczne 
[Spitzer].

Poza tym technologie – i wszelkie zdobycze 
nowoczesności, począwszy od poczciwych robotów, 
a skończywszy na statkach kosmicznych – najzwyczaj-
niej w świecie się starzeją, a zatem to, co w powieściach 
Lema wydawało się ówcześnie „rewolucyjne” (kalku-
latory, automaty, stosy itp.), dzisiaj raczej przywodzi 
na myśl muzeum techniki. Zaakcentował ten problem 
Marek Oramus, autor prozy fantastycznonaukowej, 
który interpretował Eden w zbiorze tekstów publi-
cystycznych po tytułem Bogowie Lema: „Oczywiście 
z dzisiejszego punktu widzenia technika jest tam 
archaiczna (te wszystkie diody niobowo-tantalowe, 
kalkulatory, mózgi elektronowe, stosy atomowe itp.), 
ale pamiętajmy, że utwór liczy sobie już prawie 50 lat 
i, jak inne z tej dziedziny, pod wpływem czasu staje się 
bardziej zapisem ówczesnych wyobrażeń o przyszłości 
niż samej przyszłości” [Oramus].

Przekładając jednakże zagadnienie starzejącej się 
technologii na problemy teraźniejszości, można by rzec 
tak: to, co dzisiaj wydaje nam się postępowe i ułatwia-
jące życie, jutro może mieć zupełnie inny wymiar, inne 
znaczenie, może nawet, zgodnie z dynamiką nowo-
czesności, ulec zapomnieniu6. Starzenie się wynalaz-
ków to dość często spotykany motyw w prozie Lema; 
między innymi dlatego Pirx nie może porozumieć się 
z Terminusem – bo automat jest stary, zepsuty, bezu-
żyteczny – i pod koniec opowiadania zostaje zdany na 
złom [“Terminus” 99-100]. Postęp nie jest zatem czymś, 
na czym należy bezgranicznie polegać – pozbawione 
krytycznego osądu zaufanie wobec techniki może pro-
wadzić do katastrofy albo nie uchronić od jej skutków.

Zachwianie wiary
Kiedy w końcu Ziemianom udaje się wydostać 

z zatrzaśniętej rakiety, ich oczom ukazuje się wcale 
zwyczajna planeta, która nieco przypomina Ziemię – 
między innymi dzięki atmosferze zawierającej powie-
trze, pustynniejącemu krajobrazowi oraz na przemian 
to płaskiemu, to znowu pagórkowatemu gdzieniegdzie 
terenowi. Wszystko wygląda prawie tak samo, choć bez 
trudu udaje się dostrzec pewne różnice: „Słońce stało 
wysoko, było małe, dalsze, ale i gorętsze od ziemskiego. 
Nie to jednak uderzyło wszystkich: nie było zupełnie 
okrągłe. Patrzyli na nie przez szpary w palcach, przez 
ciemnoczerwony, na pół przezroczysty papier, stano-
wiący opakowanie indywidualnych pakietów prze-
ciwpromiennych. – Rozpłaszczone wskutek szybkości 
obrotu dookoła osi, co? – powiedział Chemik do 

6 O tym, co Lem przewidział i jaki wpływ jego wyobraźnia miała na 
współczesną technikę i wdrażane technologie, pisała Magda 
Goetz. Zob. [Goetz]. 

Koordynatora. – Tak. Znacznie lepiej było to widać 
w czasie lotu. Nie pamiętasz? – Może, wtedy – jak by 
to powiedzieć – nic mnie to nie obchodziło...” [Eden 
30].

Astronauci od początku – a potem właściwie 
w każdym momencie swojej przygody – odwołują się 
do wiedzy, do wyuczonych formuł i sądów opartych na 
naukowym dowodzeniu. Obserwując zjawiska zacho-
dzące na Edenie, sięgają także do swoich ziemskich 
doświadczeń, co nie zawsze prowadzi do sensownych 
wniosków. Mimo w miarę sprzyjających okoliczności 
bohaterowie snują dwa racjonalne wyjścia z trudnej sy-
tuacji: po pierwsze, mogą zacząć ostrożną eksplorację 
planety; po drugie, powinni jednak spróbować napra-
wiać sprzęt rakiety – głównie stos i automaty – żeby 
wykopać statek spod ziemi, uruchomić silniki i wrócić 
do domu. Z tym że łatwiej im podjąć pierwsze wyzwa-
nie, ponieważ stwierdzają, że sami nie poradzą sobie 
w sześciu z odkopaniem rakiety. Potrzebują do tego za-
dania automatów, a do uruchomienia automatów prądu, 
a żeby mieć prąd – muszą uruchomić reaktor atomowy, 
który obsługują automaty... Technika – czemu Lem 
nierzadko dawał wyraz – bywa złośliwa.

Podczas pierwszego patrolu po okolicy bohate-
rowie napotykają niegroźne, ale dziwaczne przejawy 
edeńskiej „roślinności”. Są to: drzewa-kielichy – wy-
rastające spod ziemi i zaraz szybko chowające się pod 
powierzchnię; krzaki-pająki, które nie zdradzają kon-
kretnego przeznaczenia, ale tworzą tak jakby zagajniki; 
a także coś w rodzaju rośliny-zwierzęcia, co posiada 
cechę charakterystyczną, prawie dwumetrowy czarny 
włos. Te „stwory” mogą przywodzić na myśl powieść 
Briana W. Aldissa Cieplarnia, opublikowaną po raz 
pierwszy w języku angielskim w 1962 roku, w której 
powierzchnia Ziemi jest porośnięta niebezpieczną 
roślinnością, żywiącą się między innymi ludźmi – wy-
mierającym gatunkiem7. 

W tym miejscu – jak i w wielu innych – można by 
poprowadzić interpretację w kierunku ekokrytycznym. 
W tym sensie Eden byłby opowieścią o styku tego, co 

„naturalne” i „nienaturalne”, „ludzkie” i „zwierzęce”, 
„humanistyczne” i „posthumanistyczne”. Zdaniem 
Przemysława Czaplińskiego, współredaktora publikacji 
Literatura i jej natury, to jednak nie kwestia „natu-
ralne”–„nienaturalne” wydaje się ważna, lecz raczej 
mnogość sposobów definiowania natury [Czapliński 
7-18]. U Lema chyba podobnie – „natura”, „kultura”, 

„technika” niejedno mają imię, a ich definicje mogą być 
tak różne, jak i różne są umiejętności, kompetencje 
i poglądy powieściowych bohaterów. Czasami jednak 

7 Pierwsze polskie wydanie powieści zostało opublikowane nakła-
dem wydawnictwa Iskry w 1983 r. w serii „Fantastyka–Przygoda”.
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i one zawodzą – kolejne odkrycie bohaterów Edenu 
przechodzi bowiem ich najśmielsze oczekiwania.

Fabryka Zagłady
Bardziej niepokojąca rzecz ukazuje się Zie-

mianom po jakimś czasie krótkiego wypadu w głąb 
planety. Jest to hala fabryczna, ale o niespotykanym 
przeznaczeniu, a właściwie – jego braku. Okazuje się 
szybko, że fabryka, wyposażona w urządzenia pro-
dukcyjne, taśmociągi, podzielona na części, w których 
wykonuje się różne podzespoły, w istocie niczego nie 
produkuje, a przynajmniej nie wytwarza czegokolwiek, 
co miałoby sensowne zastosowanie. Ziemianie nie 
pojmują, jak można prowadzić produkcję dla samej 
produkcji. Jak można zrozumieć coś, czego nie da się 
zrozumieć?

Za analizę technologiczną tego tworu Edeńczy-
ków odpowiedzialny jest w głównej mierze Inżynier. 
Jako specjalista w dziedzinie techniki nie ma jednak 
optymistycznych wniosków. Po przebadaniu jednego 
z „produktów” fabryki bohater stara się opisać swoje 
przemyślenia: „– A ja się znam, myślisz?! – wybuchnął 
Inżynier. – Jest to płód wariata – wskazał ręką w stronę 
niewidzialnej hali. – A raczej wariatów. Cywiliza-
cja obłąkańców, ot czym jest ten przeklęty Eden! To, 
cośmy przywlekli, jest wytworzone w całym szeregu 
procesów – dodał spokojniej. Prasowanie, wgniatanie 
przezroczystych segmentów, obróbka termiczna, po-
lerowanie. To są jakieś wysokomolekularne polimery – 
i jakieś kryształy nieorganiczne. Do czego to może 
służyć – nie wiem. To jest część, nie całość. Ale nawet 
wyjęta z tego zwariowanego młyna – ta część, sama 
w sobie, wygląda mi na pomyloną” [Eden 53].

Fabryka produkująca „nic” przypomina współcze-
sną drukarkę trójwymiarową (też można dzięki niej 
wydrukować dowolny kształt, który nie będzie miał 
przeznaczenia) – nie wiadomo tylko, kto nią steruje 
i w jakim celu wytwarza te rozmaite części. Inna rzecz, 
że ludzie nie są w stanie zrozumieć istoty fabryki 
widma – nikt w niej nie pracuje, co też jest niepo-
kojące – ponieważ być może ich wiedza jest niewy-
starczająca, a do sformułowania nowych tez używają 
jedynie ziemskich pojęć. Co produkuje „fabryka”? Po 
co istnieje? Kto ją zbudował? 

Wiemy oczywiście – między innymi za sprawą 
książki Agnieszki Gajewskiej pod tytułem Zagłada. 
Przeszłość w prozie Lema – że „fabryka” to jedna 
z metafor eksterminacji i ludobójstwa, sposób na to, 
żeby pokazać sytuację „nie-do-pojęcia”. Badaczka tak 
to ujmuje: „Eden w sposób radykalny ukazuje pozycję 
gapia/świadka nieprzerwanie odbywającej się ekster-
minacji znacznej części mieszkańców planety” [177]. 
Zatem czytelnik powieści Lema szybko wychwyci sens 

tej sceny – „fabryka” pokazuje przerażającą doskona-
łość, a jednocześnie niezrozumiałą brutalność techniki 
rodem z Edenu (i „techniki” Holokaustu). Natomiast 
Wojciech Orliński wysunął tezę, że w Edenie ukryte są 
dramatyczne wspomnienia Lema z lwowskiego getta 
[181-183].

Kolejne odkrycia są nie mniej przerażające. Po 
powrocie z pierwszego wypadu okazuje się, że ktoś 
(albo coś) nawiedził rakietę. Ciekawe, że pierwszym 
śladem obecności „Obcego” jest przyklejający się do 
butów Fizyka śluz (zupełnie jak w filmie Obcy: ósmy 
pasażer Nostromo z 1979 r., a także w innych częściach 
cyklu, w których pierwszym sygnałem zbliżającego się 
zabójczego potwora jest właśnie lepka półprzezroczy-
sta wydzielina). Tajemniczym gościem jest stworzenie, 
które przy pierwszym kontakcie z Ziemianami… przy-
padkiem ginie porażone prądem. Doktor, po wyko-
nanej sekcji zwłok, nie może dociec, co to stworzenie 
przypomina, ponieważ ma zupełnie nieznaną ziemskiej 
nauce budowę. Trochę jak z tą „fabryką” – to niby coś 
znanego, ale jednak nie da się do końca wyjaśnić, czym 
jest, jak funkcjonuje i po co istnieje [Eden 71]. Inżynier 
nazywa stworzenie dubeltem, ponieważ składa się ono 
jakby z dwóch osobnych części, dwóch niezależnych 
organizmów – z workowatej powłoki i z zespolonego 
z nią małego ciała z kończynami i głową [80-81].

Wszystko to nie daje jednak nadziei na rozwiąza-
nie zagadki Edenu, ba! nie zapowiada nawet światełka 
w tunelu trudnych pytań bez odpowiedzi. Niektóre 
odkrycia bohaterów są dość typowe dla fantastyki 
naukowej, na przykład napotykają oni na swojej drodze 
duże pojazdy, przypominające ogromne rozświetlone 
koła o nieznanym napędzie (Inżynier podsumowuje 
ten przypadek sarkastycznie: „Skończyłem politechnikę 
na Ziemi” [85]). 

Innym jeszcze przejawem życia na Edenie jest 
miasto, dość oryginalne – pagórkowate, bruzdowate, 
rozświetlone – nie bardzo wiadomo, czy nowoczesne, 
czy raczej przypominające tajemnicze osiedle wymar-
łej cywilizacji [89]. Gdzieś w okolicach tej metropolii 
bohaterowie dokonują odkrycia tyleż zaskakującego, 
co w swojej wymowie makabrycznego. Okazuje się, że 
stoją na skraju gigantycznych rozmiarów grobu: „Spię-
trzony nad brzegiem rowu woskowy wał wydał im się 
w pierwszej chwili jednolitą, nabrzękłą bryłą. Straszna 
woń ledwo pozwalała oddychać. Wzrok z trudnością 
oddzielał od siebie pojedyncze kształty, w miarę jak je 
rozpoznawał. Niektóre leżały garbami do góry, inne na 
boku, spomiędzy stulenia mięśni piersiowych wysu-
wały się wątłe, blade torsy o odwróconych, wklino-
wanych między inne twarzyczkach, wielkie kadłuby, 
stłoczone, zgniecione, przemieszane z chudymi 
rączkami o węzełkowatych palcach – pełno ich zwisało 
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bezwładnie wzdłuż opuchłych boków – pokrywały 
żółte zacieki” [91].

Czy to ma być najważniejsze odkrycie, zwieńcze-
nie eksploracji nieznanej Ziemianom cywilizacji? Czy 
są oni świadkami najwyższego osiągnięcia techniki 
edeńskich inżynierów, kimkolwiek by byli i jakiekol-
wiek by mieli zamiary8? Skojarzenia muszą być i takie: 
to masowe mogiły, efekt planowanego zabójstwa, 
obrzeża jakiegoś przerażającego swoimi rozmiarami 
obozu zagłady9. Ziemianie w obliczu tych zdarzeń są 
niezupełnie zdolni do wydania jednoznacznych sądów. 
Podejmowane przez bohaterów działania, a przede 
wszystkim dyskusje między nimi stają się oznaką 
zachwiania wiary – z jednej strony oczekują jakiegoś 
kontaktu z przedstawicielami obcej cywilizacji, ale 
z drugiej, co całkiem zrozumiałe, zaczynają postępo-
wać wedle maksymy Si vis pacem, para bellum. Jak się 
bowiem porozumiewać z przedstawicielami cywilizacji, 
która morduje swoich obywateli?

Co nie mniej istotne, w perspektywie tych wszyst-
kich opisanych powyżej wątków powieści bohaterowie 
niezupełnie mają możliwość skonsultowania czy spraw-
dzenia swoich odkryć. Nie ma łączności z Ziemią – nie 
można zatem zawołać do mikrofonu: „Houston, mamy 
problem!”. Jedyne sensowne „medium”, kopalnia wiedzy, 
dzięki któremu jakoś można byłoby poukładać w całość 
zebrane dane, stanowią książki. Podobnie jak w innych 
powieściach Lema – na przykład w Solaris, gdzie 
Kelvin większość czasu spędza w bibliotece – książki 
są przekaźnikiem informacji, pełnią taką funkcję, jaką 
dzisiaj, w sensie jak najbardziej realnym, pełni inter-
net10. Jednak w Edenie nawet książki nie są aż tak istot-
nym źródłem informacji, wiedzy i inspiracji. Trzeba 

8 Idea obozu śmierci jako paradoksalnego przejawu dążenia do 
nowoczesności została podjęta m.in. przez Giorgio Agambena 
w cyklu tekstów Homo sacer [Jankowicz and Mościcki 192-199].

9 O wątku holokaustowym w twórczości Lema wspomina m.in. 
Jacek Leociak, kiedy pisze o pochówkach, mogiłach, sekcji 
i bezczeszczeniu zwłok – a także innych zagadnieniach związa-
nych z ciałem po śmierci – w czwartej części książki 
Doświadczenia graniczne. Studia o dwudziestowiecznych for-
mach reprezentacji, która nosi tytuł Spotkania z trupem [330]. Ta 
scena jest również przedmiotem analizy we wspomnianej wyżej 
książce Agnieszki Gajewskiej [178-179].

10 W książce pod tytułem Nie myśl, że książki znikną, Umberto Eco 
dowodzi, iż książka stoi w szeregu z innymi najdoskonalszymi 
wynalazkami ludzkości – jak łyżka czy okulary – których nie da 
się wymienić na cokolwiek innego. Nie sposób bowiem, jak rozu-
muje włoski pisarz, wyobrazić sobie łyżki czy okularów odmien-
nych niż te, które dobrze znamy. Mogą te przedmioty posiadać 
różne kształty, mogą być wykonane z różnych materiałów albo 
być przeznaczone do używania w określonych sytuacjach – 
mimo to zawsze będą tym, czym są, czyli łyżką i okularami. 
W tym sensie wynalazki u Lema zawsze są tym, co dobrze 
znamy – dlatego też ziemscy bohaterowie szukający na Edenie 
śladów obcej cywilizacji co rusz znajdują ślady własnych 
doświadczeń i odbicie ziemskiej nauki i techniki [Eco 
and Carièrre 13-14].

pamiętać, że Eden jest niezbadany, nie ma – jak w wy-
padku Solaris – osobnej dziedziny nauki o tej planecie. 
Inna rzecz, że na początku, kiedy bohaterowie odko-
pują rakietę, całą wydobytą glinę wrzucają do biblioteki. 
Odcinają sobie zatem dostęp do spisanej i zachowanej 
w książkach ziemskiej nauki, która stanowi dla nich 
pomocny punkt odniesienia. Potem cała ziemia znika 
z biblioteki – za sprawą dubelta – ale mimo wszystko 
wrażenie „zasypania” wiedzy pozostaje mocne. Czy 
Lem celowo utrudnił swoim postaciom życie? Co 
zrobiliby dzisiaj ziemscy astronauci? Czy szukaliby 
szerokopasmowego łącza internetowego? Sięgnęliby po 
telefony komórkowe? Po nawigację GPS? To też praw-
dopodobnie skończyłoby się porażką, niezrozumie-
niem, jakąś mniejszą lub większą katastrofą – być może 
dlatego, że to tylko „ludzkie” wynalazki, przedłużenie 
myśli technicznej człowieka, który nie jest gotowy na 
podjęcie dialogu z nieznanymi sobie cywilizacjami.

Brak porozumienia
Problem bohaterów Edenu polega także na tym, 

że biorą wszystko „ziemską miarą”. Za jedyną po-
stać, która trzeźwo patrzy na realne dla wszystkich 
zagrożenie, trzeba uznać Doktora: „Jesteśmy ludźmi, 
kojarzymy i rozumujemy po ziemsku i wskutek tego 
możemy popełnić ciężkie błędy, przyjmujące obce po-
zory za naszą prawdę, to znaczy układając pewne fakty 
w schematy przywiezione z Ziemi. Jestem zupełnie 
pewien, że myśleliśmy dziś rano wszyscy to samo – że 
natknęliśmy się na grób ofiar gwałtu, morderstwa, ale 
przecież naprawdę nie wiem, nie wiemy...” [Eden 105].

Doktor chyba ma rację – trudno mierzyć Eden 
ludzką miarą, ponieważ nie da się zrozumieć Edeń-
czyków, wykorzystując do tego celu jedynie ludzką 
wiedzę i doświadczenia przywiezione z Ziemi. Dlatego 
dyskusje toczone między sześcioma astronautami-

-naukowcami z reguły są jałowe i prowadzą do wspól-
nego wniosku: trzeba próbować nawiązać kontakt 
z dubeltami. Natomiast jak to zrobić i jakie będą efekty 
tej komunikacji – tego bohaterowie nie wiedzą.

Bardzo ciekawy wątek – w perspektywie komuni-
kowania i mediów – wprowadzają końcowe rozdziały 
powieści. Oto bowiem naukowcy próbują nawiązać 
rozmowę z dubeltem, który naraz pojawia się w rakie-
cie (czy nie jest tak, że to sam „obcy” szuka kontaktu?). 
Mieszkaniec Edenu nie posługuje się jednak tym 
samym językiem (właściwie jaki to język – w powieści 
Lema nie jest wskazane), którym władają Ziemianie – 
aby jednak jakoś się z nim skomunikować, astronauci 
sięgają do uniwersalnego kodu wszystkich dziedzin 
nauki. Najpierw próbują rysować kolorową kredą 
różne rzeczy na tablicy – pomysłodawcą jest Fizyk, 
który sam siebie mobilizuje, mówiąc: „Gdybyśmy tylko 
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mogli się z nim porozumieć” [263]. Potem udaje im 
się przełożyć ludzką mowę na aparat komunikacyjny 
dubelta, oparty na przekazywaniu impulsów elek-
trycznych. Podłączając się do „kalkulatora” (kompu-
tera), dzięki matematyce i pojęciom ze słownika nauki, 
bohaterowie prowadzą urywaną i niejasną „rozmowę” 
z Edeńczykiem. Sam efekt jest, z punktu widzenia 
nowych informacji pozyskanych od dubelta, nie naj-
gorszy. Okazuje się, że na Edenie panuje coś w rodzaju 
rządów totalitarnych, a wytwarzane przez Edeńczyków 
technologie służą do biologicznego ulepszenia rasy. 
Masowe groby to część systemu karnego. Fabryki zaś 
to produkcja biologicznych „części zamiennych”. Inte-
resujące są przemyślenia, do jakich inspiruje bohaterów 
ta dziwaczna konwersacja: „Tak – skinął wolno Koor-
dynator. – Jakieś konsekwentne, że aż budzące podziw 
nadużycie teorii informacji. Jak się okazuje, może być 
ona narzędziem do zadawania tortur znacznie strasz-
liwszych niż wszystkie męczarnie fizyczne, wiesz? 
Selekcjonowanie, hamowanie, blokowanie informacji – 
w ten sposób można w samej rzeczy uprawiać jakąś 
geometrycznie ścisłą, koszmarną «prokrustykę», jak 
powiedział kalkulator” [291].

Informacja stanowi narzędzie władzy – ten, kto 
dysponuje informacją, może także dysponować miesz-
kańcami Edenu, ich życiem i śmiercią. To być może 
najważniejsza idea – a przy tym spełniająca się przepo-
wiednia Lema – wynikająca z „rozmowy” z dubeltem. 
Nie można wszelako w tym dramatycznym położeniu, 
z punktu widzenia ziemskich praw, pomóc Edeńczy-
kom, ponieważ, jak twierdził Jerzy Jarzębski, „[p]róba 
interwencji ludzi w obronie jakiejś ponadplanetar-
nej moralności przynosi jednak kolejną hekatombę, 
z czego płynie wniosek, że jakiekolwiek narzucanie 
jednej cywilizacji standardów wytworzonych w obrębie 
innej jest rzeczą niesłychanie ryzykowną” [“Lem i świat” 
305]. To w takim razie sytuacja patowa, bo jakakolwiek 
pomoc oznaczałaby narzucanie Edeńczykom ziem-
skiego punktu widzenia, praw i sposobów organizacji 
społeczeństwa, ergo – uwalnianie od jednego totalita-
ryzmu może prowadzić prostą drogą do drugiego.

A jak obecnie porozumiewalibyśmy się z takimi, 
dajmy na to, Edeńczykami? Czy uruchomilibyśmy po-
łączenia internetowe? Czy przygotowalibyśmy im pre-
zentację slajdów z najbardziej „ziemskimi” obrazami? 
Czy wykorzystalibyśmy do tego celu tablice interak-
tywne zamiast arkuszy papieru? Lem miał wyrobione 
zdanie na temat komunikowania masowego i nowych 
mediów; w pewnym sensie „bał się” internetu i tego, co 
może przynieść przyszłość związana z jego rozwojem – 
zwracał uwagę, że o ile sama sieć powiązań pomiędzy 
użytkownikami wydaje się rewolucyjna, o tyle treści, 
jakie za jej pośrednictwem są przekazywane, mogą 

pozostawiać wiele do życzenia. Oczywiście, niektóre 
obawy Lema wydają się dzisiaj nieuzasadnione. Pisał na 
przykład na półmetku lat 90., kiedy internet zaczynał 
zdobywać popularność poza ośrodkami naukowymi, 
w eseistycznym tekście Cave internetum: „Japończyk, 
Tajlandczyk czy Słowianin, co się posługuje cyrylicą, 
do Internetu ze swoim pismem ani mową nie wjedzie, 
nie istnieją żadne urządzenia przekaźnikowe, które by 
go tłumaczyły” [235]. Ileż wtedy słuszna, co zupełnie 
nietrafiona obawa: narzędzia internetowe coraz lepiej 
tłumaczą różne języki, umożliwiając lepszą komunika-
cję użytkownikom z całego świata. Wątpliwości Lema 
dotyczyły także zastępowania książki drukowanej 
przez cyfrową. Pisał w 1996 roku: „Nie potrafię sobie 
na przykład wyobrazić czytania ulubionego poety 
w ten sposób, że się przy łóżku, przy poduszce, po-
stawi monitor komputera” [“Raju nie widać” 238]. Nie 
trzeba dzisiaj wszakże stawiać monitora na nocnym 
stoliku (czy Lem miał na myśli jeden z kineskopowych 
monitorów komputerowych, które już dawno wypadły 
z obiegu?) – wystarczy przecież trzymany w ręce czyt-
nik e-booków albo tablet, żeby wygodnie przeglądać 
książki czy czasopisma.

Czy mimo wszystko tłumacz Google wystarczyłby 
do porozumienia się z Edeńczykiem? Prawda jest być 
może i taka: dzisiejsze zaawansowanie technologii 
komunikacyjnej mogłoby jeszcze bardziej utrudnić 
nam nawiązanie kontaktu11. Koordynator stwierdza 
przecież w rozmowie z Inżynierem, podkreślając me-
dialne niedopasowanie do cywilizacji Edeńczyków: „Po 
pierwsze, to nie są ludzie. Nie wolno ci zapominać, że 
koniec końców rozmawiasz z kalkulatorem i że dubelta 
zrozumiesz tylko o tyle, o ile pojmie go sam kalkulator” 
[Eden 293]. Warto w tym kontekście porównać Eden 
z filmem Nowy początek (2016), w którym lingwistka 
studiuje język obcych istot – i odnosi połowiczny 
sukces. Czy powinniśmy w związku z tym polegać na 
nowych mediach, zdobyczach IT i łatwym dostępie do 
informacji?

Zakończenie. Co będzie dalej?
W przytoczonym na wstępie tekście Jerzego 

Jarzębskiego, pod tytułem Smutek Edenu, interpreta-
cja zmierza w kierunku stwierdzenia, że wizja Lema 
jest w pewnym sensie antyutopią świata, w którym 
technika i nauka znają odpowiedzi na wszelkie pytania. 
I technika, i nauka nie dają tych odpowiedzi – ponie-
waż nie istnieją powszechne języki komunikacji – co 

11 Lem wieszczył zgubny wpływ techniki na kulturę, co podkreślił 
Andrzej Wasilewski: „Jeżeli chodzi o technologię, to jest ona dla 
nas istotna, bo właśnie to nauka wespół z technologią doprowa-
dziła do kryzysu kulturowego, z jakim mamy obecnie do czynie-
nia” [177].
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potwierdzają niełatwe przygody ziemskich astronautów 
na obcej planecie. Jarzębski podsumowuje ten problem: 

„W Edenie zdolni do rozmowy są tylko uczeni – zbrojni 
w uniwersalny język ukształtowany przez obiektywne 
cechy samego świata, nie zaś tej czy innej cywilizacji” 
[“Smutek Edenu” 292]. Jaki jest zatem współczesny 
świat wobec „kłopotów z komunikacją”, o jakich pisał 
autor Solaris?

Teraźniejszość, mimo wizjonerstwa pisarza, jest 
chyba inaczej skonstruowana – a przede wszystkim 
inaczej niż ta rzeczywistość społeczna, która stanowiła 
pożywkę dla wyobraźni Lema. Oto bowiem dzisiaj 
sama nauka musi zabiegać o publiczność, musi szukać 
przepustowych kanałów komunikacyjnych, które 
pozwalają jej na dotarcie do szerszych mas odbior-
ców. Takim „kanałem” dla nauki jest choćby TED 
(ang. Technology, Entertainment, and Design), rodzaj 
międzynarodowego projektu popularyzującego naukę, 
który wprawdzie istnieje od co najmniej trzech dekad 
(pierwszy tego rodzaju wykład audio-wideo odbył się 
w 1984 r.), ale dopiero w ostatnich latach, za sprawą 
powszechnego dostępu do internetu, zyskał szeroką 
popularność. Każdy może, przynajmniej teoretycznie, 
wypowiedzieć się za pośrednictwem TED-a i nieko-
niecznie musi używać do tego języka nauki. Wręcz 
przeciwnie – nauka przejmuje język charakterystyczny 
dla kultury popularnej, zrozumiały nawet dla niezo-
rientowanego w danej tematyce odbiorcy.

Nie znaczy to jednak, że taki „język” komuni-
kacji internetowej byłby łatwiejszym sposobem na 
dogadanie się z „obcymi” – to przecież tylko ludzka 
nauka i ludzki internet, a celem poznania jest zawsze 
sam człowiek i otaczający go wszechświat. Dlatego 
TED – i popularyzacja nauki postępująca dzięki coraz 
przystępniejszym w odbiorze mediom – to być może 
także swego rodzaju utopia. „Mediatyzacja” nauki, 
edukacji, popularyzacji badań – kultury jako pewnej 
całości – niekoniecznie musi prowadzić do lepszego 

życia czy sprawniejszego funkcjonowania społeczeństw. 
W końcu nie zawsze i nie dla wszystkich media są 
tak samo łatwo dostępne – i choćby w tym sensie nie 
powinny być obecnie traktowane, tak jak nauka w świa-
tach wykreowanych przez Lema, jako najważniejszy 
przejaw rozwoju cywilizacji. Fakt, że mamy pod ręką 
rozmaite przekaźniki informacji, stanowi niewątpliwe 
ułatwienie dla przebiegu komunikacji, ale w żaden 
sposób nie gwarantuje zrozumienia, zdobycia wiedzy, 
porozumienia12. A więc pytanie o przyszłość zamienia 
się w problem teraźniejszości – jak u Lema, którego 
wizje były odbiciem realnych wydarzeń politycznych 
i problemów społecznych.

Bohaterowie Edenu wreszcie podejmują decy-
zję, żeby opuścić planetę. Ich zdolność do komu-
nikowania – uniwersalny język nauki – okazuje się 
zbyt hermetyczna, żeby podjąć nie tyle kontakt, ile 
wymianę informacji, głębszą współpracę z Edeńczy-
kami. Posiadając zaawansowane technologie – rakiety, 
automaty, miotacze wiązek energii – potrafią, w naj-
lepszym wypadku, coś przez przypadek zniszczyć lub 
zabić jednego z dubeltów. To w dużej mierze oznaka 
porażki – techniki, komunikacji, ludzkiej cywiliza-
cji – która prowadzi do opuszczenia obcej planety. Czy 
bohaterowie wyruszają w podróż powrotną po to, żeby 
uzupełnić wiedzę i być może kiedyś, świadomie, spró-
bować nawiązać kontakt z mieszkańcami Edenu? Tego 
nie wiadomo, choć pewne jest, że dzięki tej wyprawie 
ziemscy astronauci dowiedzieli się o sobie znacznie 
więcej, niż mogli początkowo przypuszczać. To także 
jedna z przestróg Lema na przyszłość: wszystko, co 
nieludzkie, w gruncie rzeczy zawsze będzie nam obce. •

12 Tego zagadnienia, jak również innych problemów związanych 
z nowymi mediami, dotyczy książka Sherry Turkle Samotni 
razem, w której autorka rozważa sposoby, w jakie 
technika – a w szczególności nowoczesne kanały komunikowa-
nia masowego – zmieniła kontakty międzyludzkie.
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A B S T R A C T

“IF ONLY WE COULD COMMUNICATE WITH HIM”.  
TECHNIQUE, COMMUNICATION AND MEDIA 

IN STANISŁAW LEM’S EDEN

SŁAWOMIR IWASIÓW

The objective of this article is to interpret the early novel 
by Stanisław Lem, Eden, in the context of the development of 
new media and advanced mass communication techniques. How 
are Lem’s conclusions, made over a half century ago, reflected 
in the media reality of the 21st century? Have Lem’s predictions 
regarding the evolution of information society proven true? Are 
the media a relevant reference point in the Solaris author’s prose? 

The answers to these questions are in some sense provided by the 
discussion of the novel Eden, in which people try to make contact 
with the inhabitants or an unknown planet - neither science, 
nor the achievements of modern technology are useful in this, 
somewhat difficult, task.

Keywords: prose, science fiction, media, technology, 
communication
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