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O krytyce kultury wg Stanisława Lema / 
Criticism of culture according to Stanisław Lem

Łukasz Gomułka
Uniwersytet Opolski

Poland

WPROWADZENIE

Stanisław Lem (1921 – 2006), urodził się we Lwowie, jako syn lekarza Sa-
muela Lema i Sabiny Wollnerów. W 1932 rozpoczął w rodzinnym mieście 
naukę w II Państwowym Gimnazjum, kiedy w roku 1937 zbadano iloraz 

inteligencji wszystkich uczniów gimnazjum, do którego uczęszczał Stanisław 
Lem okazało się, że mały Stasiu uzyskał 185 punktów i został uznany za najinte-
ligentniejsze dziecko w całej południowej Polsce. W 1939 roku Lem rozpoczyna 
studia medyczne we lwowskim Instytucie Medycznym. W czasie wojny pracował 
jako mechanik samochodowy i spawacz. 

W 1946 roku pisarz z całą rodziną przeprowadza się z Lwowa do Krakowa gdzie 
zapisał się wówczas na wydział medyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

W 1948 roku pisarz uzyskał absolutorium bez przystąpienia do ostatnich egza-
minów aby uniknąć pracy lekarza wojskowego. Olbrzymi wpływ na Stanisława 
Lema w czasie studiów miał, założyciel Konserwatorium Naukoznawczego asy-
stentów UJ, Mieczysław Choynowski, młody Lem przedstawił mu teorię funkcji 
mózgu i traktat filozoficzny. Choynowski skrytykował pomysł Lema zmuszając 
go do czytania dzieł z zakresu logiki, metodologii nauk, psychologii, psychotech-

Abstract
The article entitled The criticism of culture according to Stanisław Lem presents the culturosophical 
views of the eminent Polish writer Stanisław Lem. In the context of cultural criticism the article intro-
duces the aspects from the theory of nature, sociology and philosophy. The consecutive subsections 
present Lem’s attitude towards different issues listed as follows: human being, the process of evolution, 
the man as a social and biological creature and his place in the natural world, the culture created by 
a man which, in the writer’s opinion, performs an adopting role.
Keywords: philosophy, culture.
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niki, historii nauk przyrodniczych oraz wielu innych dziedzin1. W tamtych latach 
na bieżąco zaznajamiałem się z nowinkami z różnych dziedzin nauki, ponieważ 
w  Krakowie powstała instytucja rozdzielająca książki nadchodzące z  USA, roz-
syłane następnie do wszystkich polskich uniwersytetów. Z nadchodzących paczek 
mogłem <pożyczać> wszystkie pozycje, które wzbudziły moje zainteresowanie, 
pośród nich znalazła się również książka Wienera The Human Use of Human 
Beings2.

Studiowanie zagranicznych wielojęzycznych podręczników z  różnych dziedzin 
nauki w  połączeniu z  talentem pisarskim, wrażliwością etyczną i  inteligencją 
sprzyjały rozwojowi twórczości i osoby jednego z największych intelektualistów 
i pisarzy polskich XX wieku. 

Otóż krytyka w  tekstach Stanisława Lema stworzonej przez człowieka kultury 
jest zjawiskiem dość niezwykłym w  literaturze i myśli polskiej w ogóle. Pisarz 
niczym zachodni sowietolog, który całe swoje życie poświęcił badaniu państwa, 
aby je chciał unicestwić, tak Lem całą swoją twórczość poświęcił gatunkowi ssa-
ków (Homo sapiens), budzących w nim najgłębszą niechęć3.

DEFINICJA	KULTURY	WG	STANISŁAWA	LEMA

W „Fantastyce i futurologii” czytamy: 

Wyraz kultura jest co najmniej dwuznaczny: co innego znaczy pojęcie kultu-
ry jako fenomenu wspólnego dla całej ludzkości – co innego oznacza formę 
w jakich fenomen ów się przejawia. Opór jaki człowiek okazuje wymaganiom 
własnej kultury, jest również kulturowy. Skutkiem antropogenezy było odjęcie 
człowiekowi dziedziczonych, zadanych ewolucyjnie z  góry, form zachowania. 
Zatem paradoks człowieczeństwa polega na tym, że biologiczna niedookreślo-
ność zmusza człowieka do stworzenia kultury: ta z kolei powstawszy, niezwłocz-
nie zaczyna różnicować wartościująco ludzką biologię. Każda kultura urabia 
i uzupełnia człowieka (…). Kultura jednym funkcjom przydaje godności, innym 
ją odejmuje. W stanie faktycznym, kultura nie przyznaje się do własnych wy-
nalazków. Te są dopiero odkrywane przez antropologie, która bada cały zbiór 
kultur ludzkich powstałych w  dziejach. Komparatystyka kultur ukazuje zdu-
miewający rozrzut ocen, jakie istota ludzka sama sobie wystawiała, a spektrum 
orzeczeń kulturowych rozpościera się od takich, co objawiały znaczny liberalizm 
i aprobowały człowieka naturalnego, aż po takie co wypierały się w człowieku 
prawie wszystkiego4. 

Człowiek, aby przetrwać w  środowisku wykształconym przez naturę, tworzy 
kulturę: Zerem kultury jest stan przymusu adaptacyjnego, w którym nic nie jest 
dowolne, ponieważ wszystko jest adaptacyjnie konieczne5. Kultura jest zrządze-
niem przeciwlosowym. Pogląd, iż kultura jest ubocznym efektem udoskonala-

1	 Por.	J.	Jarzębski,	Wszechświat Lema,	Kraków	2002,	s.	318.	
2	 Tamże,	s.	321.
3	 Por.	Orliński	W., Co to są sepulki? Wszystko o Lemie,	Kraków	2007,	s.	96.
4	 Lem	S.,	Fantastyka i futurologia,	tom	II,	Kraków	2003,	s.	499	-	500.
5	 Lem	S.,	Filozofia przypadku,	Kraków	2003,	s.	199.	
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nia zdolności adaptacyjnych człowieka, jest Lemowi bliski6. Badaniem wszelkich 
przejawów kultury zajmuje się antropologia kulturowa. Cywilizacja, co zauważył 
Rousseau, oddala człowieka od natury, a tym samym od świadomości swojej nie-
doskonałości. Powstały w procesach ewolucyjnych Rozum jest ograniczony przez 
naturę, której jest produktem oraz przez siebie jako twórcę kultury, czyli: wie-
dzy, techniki oraz sztuki. Rozum w trakcie postępu cywilizacyjnego zapomina 
o swym pochodzeniu i krepujących cielesnych więzach, o własnej niedoskonało-
ści, a to może prowadzić go do zguby. Również w „Fantastyce i Futurologii” pisze: 

Zwierzęta dysponują odruchowością utrzymującą w  ryzach wewnątrz gatun-
kową agresję, a  też hamującą rozrodczość. Mrowisko, ul, rafa koralowa są to 
agregacje dostosowane w milionoleciach do samoczynnej równowagi. Tego typu 
automatyzmów człowiek jest pozbawiony. Dzieci wyrosłe poza środowiskiem 
ludzkim są przez to właśnie głęboko okaleczone: nie wykształca się u nich gatun-
kowa norma inteligencji, ani mowa, ani wyższa uczuciowość. Są one kalekami, 
a nie zwierzętami7.

Pisarz jednak daje klarowną odpowiedź – co przyczyniło się do rozwoju kultury 
(cywilizacji). Zdaniem pisarza zezwolenie do rozwoju cywilizacji dało chrześci-
jaństwo. W rozmowie z Tomaszem Fiałkowskim Lem powiedział: Czy ktoś jest 
wierzący czy nie, byle był obiektywny, wie, że placet (do rozwoju cywilizacyjnego) 
dała w gruncie rzeczy doktryna chrześcijańska w oparciu o biblijny nakaz: czyńcie 
sobie ziemię poddaną. W innym miejscu muzy tabuizacji były silniejsze i postęp 
technologiczny już rozpoczęty, utykał – na przykład w Chinach. W Europie nato-
miast nabrał wielkiego rozpędu. Powiedziałbym paradoksalnie, a może i nie pa-
radoksalnie, że zbyt wielkiego (…)8. Lem niejednokrotnie w kontekście rozwoju 
cywilizacyjnego odwołuje się do cytatu ze Starego Testamentu. 

KULTURA	A NAUKA	

W opublikowanej w 1968 roku Filozofii przypadku czytamy: 

Kategorią centralną jest przypadek, rozumiany nie podług tradycji jakiejś szkoły 
filozoficznej, lecz wedle znaczenia nadanego mu przez empirię, badającą proce-
sy stochastyczne i ergodyczne, czyli rozwojowy tor bardzo wielkich i złożonych 
układów. Przypadek jest wczesnym zwłaszcza, zwrotnym czynnikiem wszelkie-
go procesu ewolucyjnego, w którym układ, powstając, wytwarza jednocześnie 
własne, systemowe prawa, jakich nie wykrywa się na ogół w tym, co go wszczęło. 
(…) Chodzi o takie ewolucje, w których przypadkowy, koincydentalny stan wyj-
ściowy przeradza się w trwałą cechą układu jako jego prawidłowość: rzecz jest 
więc o tym, jak przypadek obraca się w sternika, losowość – w los9. 

Powstaje zatem elementarne pytanie: dlaczego kultury w ogóle powstały? W Fi-
lozofii przypadku Lem pisze: Modele kultur powstają przez pokoleniowe wzmoc-
nienie sprzężeniem zwrotnym – losowego odchylenia od stanu wyjściowego, (…) 

6	 Płaza	M.,	O poznaniu w twórczości Stanisława Lema,	Wrocław	2006,	s.	173.	
7	 Lem	S.,	Fantastyka i futurologia,	tom	II,	Kraków	2003,	s.	500.
8	 Oramus	M.,	Bogowie Lema,	Warszawa	2006,	s.	115.
9	 Lem	S.,	Filozofia przypadku,	op.	cit.,	s.	21.
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tym sposobem kulturowe formacje, obejmujące całokształt reguł i norm etycznych, 
religijnych, rodzinnych, matrymonialnych itd., stanowią, „wytrząśnięte z kubka” 
rezultaty długotrwałej: gry w społeczeństwo”10. 

Nauka Zachodu trwa od kilkuset lat i  cechuje się (w przypadku nauk ścisłych 
i przyrodniczych) metodologią materialistyczną, która położyła nacisk na pro-
gres techniczny (technologiczny). Rozwoju kultury Zachodu nie jesteśmy w sta-
nie w pełni przewidzieć. Niniejsza diagnostyka dotyczy kultury jako kompleksu, 
w skład którego wchodzi również technika. Jeżeli technika jest pewnym samo-
kształtującym się systemem, który może wymykać się spod kontroli człowieka, 
to podobnym systemem jest również kultura. W związku z gromadzeniem in-
formacji w danym homeostacie kulturowym Lem stwierdza: Nie kontrolowana 
puchlina informacyjna razem z technologią elefantiazą niekoniecznie stanowią 
przeżywalnościowo najlepsza strategią. Kultura nasza trwa ledwie paręset lat, 
w trzonie typowo technologicznym, a zatem jakieś dziesięć razy krócej niż kul-
tury mieszkańców różnych archipelagów wysp Oceanii, które zresztą nie dlatego 
znikły, że już nie były do dalszej egzystencji zdolne, ale dlatego, ponieważ myśmy 
je zniszczyli11. Pisarz zauważa, iż 

nauka uwikłana jest w grę z Naturą, a choć w jednej partii po drugiej odnosi 
sukcesy, do tego stopnia daje się wyciągnąć w konsekwencje wygranej, tak każdą 
eksploatuje, że zamiast strategii uprawia taktykę. Otóż, paradoksalnie, im wię-
cej będzie w przyszłości tych sukcesów, takich wygranych, tym trudniejsza stanie 
się sytuacja, ponieważ (…) nie zawsze można będzie eksplikować wszystko, co 
zdobędziemy. Embarass de Richesse, lawinę informacji, obruszoną na człowieka 
przez jego zachłanność poznawczą, należy opanować. Musimy nauczyć się regu-
lowania nawet postępu wiedzy, w przeciwnym razie losowość kolejnych etapów 
rozwoju będzie rosła. Wygrane, to jest otwierające się nagle obszary nowego, 
wspaniałego działania – będą nas zamykały swym ogromem, uniemożliwiając 
przez to dostrzeżenia innych, kto wie czy w  dalekosiężnej perspektywie mnie 
cenniejszych jeszcze możliwości12.

Lem zwraca uwagę, że kultura stosuje wobec progresu technologicznego zróżni-
cowane strategie obronne, które mają na celu stabilizującą i ukierunkowującą. 
W stosunku do progresu technologicznego danej cywilizacji, kultura (zdaniem 
Lema) reaguje zaburzeniem równowagi. Niniejsza sytuacja ma miejsce wówczas, 
gdy kultura nie potrafi dostosować się do rozwoju technologii. Kultura przeja-
wia się wtedy w zjawiskach alternatywnych, które są określane przez Lema jako 
patologie: perwersje, tendencje, destrukcyjne i katastroficzne, anarchia formalna 
w  literaturze i  sztuce, ekspansja pornografii, tendencje irracjonalne znajdujące 
ujście w metafizycznym eklektyzmie, ogóle kwestionowanie obyczajów, komer-
cjalizacja jako wzmacniacz przejściowych mód13. 

Interesujące jest stanowisko Lema w kwestii procesów kształtowania się kultury; 
pisarz uważał że kulturę kształtują procesy probabilistyczne, w których kolejny 

10	 Tamże,	s.	393.	
11	 Tamże.,	s.	422.
12	 Lem	S.,	Summa technologiae,	Kraków	2003,	s.	198.	
13	 Por.	Płaza	M.,	O poznaniu w twórczości…,	s.	231.
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stan (kultury) wykazuje związek jedynie ze stanem poprzednim. Lem opisuje 
taką sytuację w Filozofii przypadku powołując się na procesy markowa14. Pisarz 
zwraca uwagę, że w dialektyce dziejów można dostrzec oddziaływanie trzech ro-
dzajów procesów: markowe, kumulacyjne oraz losowe. Przykładowo: procesem 
markowa nazwiemy ewolucję ustrojów społecznych: narodziny nowego ustroju 
jako wynik kryzysu. Do kumulatywnych zaliczymy natomiast rozwój technolo-
gii. Z punktu widzenia obserwatora wewnętrznego sekwencje przemian danego 
ustroju należałoby określić jako losowe. 

DZIEDZINY	LUDZKIEGO	POZNANIA	–	O CELACH	KULTURY

W kontekście poglądów Stanisława Lema można postawić tezę, że celem kultury 
jest czynnik przystosowawczy, w skład którego wchodzi m.in. komunikacja mię-
dzy przedstawicielami gatunku tworzącego daną kulturę, umiejętność zapobie-
gania zjawiskom przeciw losowym (choroby, zjawiska meteorologiczne itp.), oraz 
stworzenie poszczególnych dziedzin poznania. Otóż w kulturze mamy do czy-
nienia z przepływem informacji, która zostaje wygenerowana poprzez dziedziny 
ludzkiego poznania: sztukę, literaturę, filozofię i naukę. Poszczególne dziedziny 
ludzkiego poznania różnią się wzajemnie relacjami wobec twierdzeń i procedur 
dowodowych. Np. sztuka nie posiada twierdzeń ani procedur dowodowych. Li-
teratura, rozumiana jako praca nad informacją, której z  biegiem rozwoju i  jej 
kumulacją w danej przestrzeni kulturowej został nadany coraz bardziej skom-
plikowany kontekst również nie posiada własnych procedur dowodowych oraz 
twierdzeń. 

Filozofia posiada własne twierdzenia jednak nie posiada w  wielu przypadkach 
procedur dowodowych. Należy zauważyć, że w  literaturze i  filozofii mamy do 
czynienia ze stosunkowo częstym powoływanie się na autorytety (podobnie jak 
w religii). Można zatem postawić tezę o zdeterminowaniu tych dziedzin przez 
działalność kulturową człowieka. 

W  nauce, najmłodszej dziedzinie ludzkiego poznania, mamy do czynienia za-
równo z twierdzeniami jak procedurami dowodowymi. Zatem nauka dąży do al-
gorytmizacji rzeczywistości, w celu możliwości przewidywania wydarzeń przy-
szłych i ewentualnego zapobiegania w przyrodzie zjawiskom powtarzalnym oraz 
analizy zjawisk niepowtarzalnych (przypadkowych, spontanicznych). 

Wobec powyższego powstały w kulturze, rozumianej jako forma przystosowaw-
cza dziedziny ludzkiego poznania analizowały początkowo informacje subiek-
tywne (sztuka, literatura), aby z biegiem czasu podjąć się próby obiektywizacji 
danych płynących z otoczenia. 

Kulturę i jej podstaw tworzą wartości autonomiczne, które stanowią element roz-
woju kultury. Wartości autonomiczne są „wielkościami” niepodlegającymi racjo-
nalizacji zatem nie mogą być zastąpione innymi (nowymi). Lem pisze: Wartości 
bowiem nie przez to uwewnętrznieniu dogłębnemu podlegają, iż uznaje się je dzię-
14	 „Proces	markowa”,	pojęcie	pochodzące	od	nazwiska	rosyjskiego	matematyka	Andrieja	Mar-

kowa	(1856	–	1922).	
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ki uważnym przepatrzeniom za godne takie właśnie dokumentnej interioryzacji. 
Wartości naczelne, to jest autonomiczne, nie są w ogóle do wynalezienia albo, żeby 
dokładniej powiedzieć jeżeli można wymyślić i zaprojektować kulturę w naszym 
oku <<doskonałą>>, taką, co wzbudzi powszechny zachwyt, a nawet entuzjazm – 
to niepodobna jej przywdziać, dostać się do niej, urzeczywistnić jej15. 

Otóż kultura wg. Lema jawi się jako pewien proces ergodyczny, jako zbiór danych 
sekwencji generowanych. Kultura, którą pisarz proponuje odbiorcy jest zjawi-
skiem podatnym na procesy sterownicze aniżeli układ sekwencji zdeterminowa-
nych przez transformacje jednoznaczne. Lemowska wizja kultury nie jest jedynie 
zwykłym opisem, ale stanowi w  pewnym stopniu pewien ideologiczny wybór 
pisarza. Statystyczny model kultury implikuje w dziedzinie wartości pewien plu-
ralizm. Lem rozumie kulturę ściśle, cybernetycznie – syngularne akty sprawcze 
posiadają punkty odniesienia w wybranych podzbiorach i podzespołach.

W  końcowym etapie osiągane efekty sterowania zostają narzucane na kultu-
rę jako całość, są rezultatami interakcji miedzy niniejszymi fragmentami. Przy 
czym należy zauważyć, że są to rezultaty uśrednione. 

HOMO	SAPIENS	WG	STANISŁAWA	LEMA	-	POWSTANIE	
I CELE	GATUNKU

W tytule jednego ze swoich esejów pisarz zawarł następujące słowa: The Word as 
Holocaust. Lem zwraca uwagę, że nasz gatunek istnieje jako konsekwencja za-
głady milionów innych, niżej uorganizowanych gatunków. Otóż na przestrzeni 
65 mln. lat zdarzyło się wiele katastrof o zasięgu globalnym i lokalnym. Upadek 
wielkiego meteorytu spowodował wyginięcie dinozaurów, w wyniku czego sta-
łocieplne ssaki umożliwiły powstanie gatunku homo sapiens. W  toku procesu 
ewolucyjnego ginęły w wyniku biocydu całe gatunki ale poprzez procesy przy-
padkowe i  selekcję w  przyrodzie doszło do powstania gatunku homo sapiens. 
Genealogia istoty ludzkiej była dla pisarza niezwykle ciekawa. Lem uważał, że 
ewolucja działała jak oportunista, a nie jak perfekcjonista i nie miała (zdaniem 
pisarza) na celu stworzenie gatunku homo sapiens, najważniejszy jest dla niej 
jedynie kod genetyczny. Pisarz podjął się również analizy kondycji człowieka 
w odniesieniu do tworzonych przez niego wytworów. Pisarz jako przykład podaje 
wszelkie powstałe w wyniku mutacji wirusy – porównując wirusy, które są wy-
tworem natury z wirusami komputerowymi Lem wskazuje na fakt, że te ostatnie 
powstały dzięki rozumowi a nie w procesach przypadkowych. Wirusy kompu-
terowe cechują się umiejętnością niszczenia podobnie jak ich twórca – człowiek. 

Tworząc kulturę staje się Homo sapiens nietypowym drapieżnikiem w przyro-
dzie. Wraz ze swoimi instynktami (wpisanymi w osnowę genetyczną człowieka 
– odziedziczoną po przodkach), jako najwyżej rozwinięty ssak nie ma sobie rów-
nych na Planecie Ziemi. Homo sapiens rozmnażając się nie zachowuje instynk-
townie równowagi ze środowiskiem naturalnym, wyczerpuje zasoby zamieszki-
wanego obszaru, niszcząc naturalną florę i faunę przemieszcza się z miejsca na 
15	 Lem	S.,	Fantastyka i futurologia,	op.	cit.,	s.	538	–	539.	
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miejsce. Człowiek przez tworzenie cywilizacji tworzy śmiertelne zagrożenie nie 
tylko dla innych istot żywych, lecz również dla siebie samego: wojny, konflikty, 
czystki narodowościowe – są wbrew nakazom uznanym jako pochodzące od sa-
mego Stwórcy. Pisarz nie ma żadnych złudzeń – w ostatnim wywiadzie telewizyj-
nym powiedział: (…) niestety już praczłowiek „wygubił” mamuty, a z ich kłów ro-
bił sobie jakieś szałasy. Potem „wygubił” całą masę rozmaitych ssaków, po których 
nie zostało ani śladu. Wszędzie tam gdzie pojawił się człowiek pozostawała tylko 
spalona ziemia (to trzeba sobie powiedzieć). Znacznie skromniejsza mniejszość ma 
szlachetne idee i cele (…)16.

CZŁOWIEK	A MASZYNY

Według Lema imitacja ludzkich procesów myślowych przez maszyny jest bardzo 
mało prawdopodobna. Wytwory człowieka nie mogą być doskonałe. Dlaczego? 
Osobowość stwórcy jest urzeczywistniona w jego tworach. Problem tkwi w bio-
logicznej genezie ludzkiego myślenia17. W „Summie technologiae” pisze: Herme-
neutyka ludzka jest – w każdym razie – pochodną <<hermeneutyki>> wszystkich 
istot żywych, ponieważ od samego swego powstania działać musiały zawsze w opar-
ciu o informacje niezupełną i niedokładną co wymagało ustalenia niezmienników 
aproksymatywnego, czyli zadowalania się ustaleniami nieostrymi18. 

Im większy stopień skomplikowania maszyny tym większa jej zawodność. Lem 
wskazuje na fakt, iż technika nie może stać się doskonała, gdyż jej twórcą jest 
człowiek – istota będąca szczytowym osiągnięciem naturalnej ewolucji. Natura 
nie wyposażyła istoty ludzkiej w co mogła wyposażyć. Postęp człowieka dokonu-
je się pewnym kosztem, gdyż rozwinięcie przez istotę ludzką jednych zdolności 
powoduje zanik pozostałych19. Dzięki udzielonej człowiekowi przez ewolucję nad-
miernej wolności poczynań jesteśmy zdolni do wszystkiego (powiada pisarz) Go-
rzej: do wszystkiego co złe a zło często bardziej pociąga niż dobro, czasami nawet 
zyskując sankcję religijną20. Z uwagi na postęp technologiczny i ewolucje organi-
zmów żywych Lem pisze: jesteśmy ostatnimi reliktami natury21. 

KRYTYKA	KULTURY	WSPÓŁCZESNEJ	

Lem zwrócił uwagę na konieczność pewnej selekcji informacji, która stale w kul-
turze rośnie poprzez kolejne publikacje naukowe, artystyczne, czy informa-
cje medialne. Lem przewidywał osiągnięcie stanu destabilizacji kultury, pisarz 
wprowadził pojęcie mutabiliczności subkulturowej, która jest symptomem cho-
roby współczesnej cywilizacji. Umożliwienie dalszego stale-losowego progresu 
kultury będzie musiało (zdaniem Lema) doprowadzić do utraty jej społecznego 
czy nawet ogólnocywilizacyjnego znaczenia. 

16	 Por.	www.lem.pl	[10.03.2015]
17	 Cytat	pochodzi	z ostatniego	publicznego	wywiadu	w 2006	roku,	który	pisarz	udzielił	Grzego-

rzowi	Miecugowowi	(TVN).	
18	 Lem	S.,	Summa technologiae,	Kraków	2003,	s.	149.	
19	 Por.	Krywak	P.,	Opowiadania Stanisława Lema w szkole podstawowe, część	II: Opowieści o pi-

locie Pirxie,	„Język	Polski	w Szkole	IV-VIII”	1990/91,	XXXVI,	z.	1,	s.	23.
20	 Stiller	R.,	Lemie! Po co umarłeś?,	Kraków	2006,	s.	21.
21	 Lem	S.,	Summa technologiae,	Kraków	2003,	s.	109.	
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W wywiadzie z Jackiem Lichoniem pisarz powiedział: 

obecna „zwyrodniała kultura śmierci” jest faktem, pomnażanym przez elektro-
niczne „usieciowione” media z  dużą skutecznością. Z  technologicznych szans 
łączności czyniony jest użytek możliwie głupi i podły, ponieważ olbrzymie za-
raźliwy. (…) Gdyby ten trend miał trwać, musiałoby dojść do desocjalizującego 
skretynienia na olbrzymią skalę (…) Wolność objawia tutaj swoją najstrasz-
liwszą stronę22. Lem dodaje: „cywilizacja śmierci” manifestuje się jako infla-
cja, dewaluacja czy dewaloryzacja Śmierci (w  telewizji, w  multimediach, jak 
„popyt” na przemoc, zbrodnię i wszelki gwałt). Jest to wychowanie człowieka 
przyzwyczajające do „zwykłości” i „bylejakości” zabijania. Czyli do „cywilizacji 
śmierci”23.

Zdaniem Lema w dalszym rozwoju ludzkości konieczna jest hegemonia takiego 
typu człowieka i kultury, który okaże się maksymalnie racjonalny. Bez tego wła-
śnie kierunku rozwojowego kultury nie byłoby możliwe ani optymalizm działań, 
ani zborność racjonalna wysiłków, ani największe tempo rozwoju czy najwła-
ściwszy wybór możliwości24. 

LEM	WOBEC	KULTURY	-	PODSUMOWANIE

Stanisław Lem postrzega kulturę jako formę adaptacyjną nowego typu. Kultura 
powstała (zdaniem pisarza) jako przypadek i ma na celu ukazanie wszystkiego, 
co w egzystencji człowieka w świetle, wyższej, doskonałej konieczności. Kulturą 
jest dla Lema: religia, obyczaj, prawo i wszelkie zakazy i nakazy. Jednym z naj-
ważniejszych kultury rozumianej jako kompleks zjawisk, pojęć itp. jest wpły-
wanie i determinowanie postawy życiowej istoty ludzkiej. Kultura, która została 
kształtowana na przestrzeni tysięcy lat „urabiała” człowieka wedle możliwości. 
W  związku, że kultura w  znacznej mierze zdeterminowała proces klasyfikacji 
i  kategoryzacji ludzkich zachowań, kształtuje światopogląd człowieka umożli-
wiając przetrwanie. W jednym ze swoich tekstów Lem pisze: 

(…) kultura przerabia niedosyty na ideały, minusy na plusy, niedomogi na per-
fekcje, kalectwa na doskonałości; cierpienie udręcza? Tak, ale ono uszlachetnia 
i  nawet zbawia. Życie jest krótkie? Tak, ale byt pozadoczesny trwa wiecznie. 
Dzieciństwo jest mozolne i durne? Tak, ale za to sielskie, anielskie, wręcz świę-
te. Starość jest okropna? Tak, ale to przygotowanie do wieczności, a  ponadto 
starych należy szanować za to, że są starzy. Człowiek jest potworem? Tak, ale 
on temu nie winien, to prarodzice narobili złego; czy też to się demon wmieszał 
w akt Boży; człowiek nie wie, czego chcieć, szuka sensów życia, jest nieszczęśli-
wy? Tak, ale to skutek wolności: ona jest wartością najwyższą, to wiec, że za jej 
posiadanie przychodzi słono płacić, nie ma decydującego znaczenia (…)25.

Wobec powyższego cytatu kultura jawi się Lemowi jako zrządzeniem przeciwlo-
sowym. Kultura ochrania istotę ludzka przed bezsensem egzystencji istoty ludz-
22	 Wypowiedź	pisarza	udzielona	Jackowi	Lichoniowi	w wywiadzie:	Klonowanie będzie uwerturą 

dla	czasopisma	„Zero”	(lato	1997)	nr	0,	s.	6.
23	 Tamże,	s.	7.
24	 Stiller	R.,	Lemie!	Op.	cit.,	s.	100-101.	
25	 Lem	S.,	Doskonała próżnia,	op.	cit.,	s.	159.	
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kiej: Kultura jest instrumentem niezwykłym przez to, że stanowi odkrycie, które, 
żeby działać, musi być zakryte przed swymi twórcami. (…) wynalazek który urabia 
po swojemu własnych wynalazców, a oni o  tym wiedzą, kiedy się zaś dowiedzą, 
traci absolutną moc nad nimi, a oni dostrzegają próżnię i ta właśnie sprzeczność 
jest opoką człowieczeństwa26. 

Stanisław Lem zauważa, że kultura, którą cechuje antropocentryzm, z góry ska-
zuje na subiektywizm oraz dobro samego jej twórcy, czyli człowieka - nie dobro 
uniwersalne. Zło z kolei jest postrzegane jako „zło” tylko i wyłącznie z ludzkiego 
punktu widzenia. Z perspektywy samego Kosmosu zaściankowe i prowincjonal-
ne dobro dominującego gatunku przestaje być dobrem uniwersalnym, natomiast 
wartość subiektywna – wartością aksjologiczną.

Wobec powyższego Lem traktuje kulturę z punktu widzenia ewolucji biologicz-
nej gatunku ludzkiego. Pomysł przedłużenia ewolucji biologicznej w homeostatu 
kulturowego można już spotkać u Herberta Spencera (1820- 1903), Lewisa Mor-
gana (1818- 1881), Edwarda Burnetta Tylora (1832- 1917), czy Jamesa Georga Fra-
zera (1854- 1941). Lem nie zmierza jednak w stronę wykrycia naturalnych i deter-
ministycznych praw rządzących rozwojem społeczeństwa. Myśl pisarza związana 
jest z teoriami socjobiologów i pozostaje ściśle w kręgu myśli ewolucjonistycznej.

Stanisław Lem nie był usatysfakcjonowany jakością gatunku Homo sapiens. 
W Fantastyce i Futurologii pisze: Zwierzęta dysponują odruchowością utrzymują-
cą w ryzach wewnątrz gatunkową agresję, a też hamującą rozrodczość. Mrowisko, 
ul, rafa koralowa są to agregacje dostosowane w milionoleciach do samoczynnej 
równowagi. Tego typu automatyzmów człowiek jest pozbawiony. Dzieci wyrosłe 
poza środowisko ludzkie są przez to właśnie głęboko okaleczone: nie wykształca się 
u nich ani gatunkowa norma inteligencji, ani mowa, ani wyższa uczuciowość. Są 
one kalekami, a nie zwierzętami27.

Patologia wyrosła z naturalnych popędów człowieka, towarzyszyła mu od tysięcy 
lat. Charakteryzując współczesną kulturę cechującej się szybkim i spektakular-
nym postępem technicznym Stanisław Lem nie oszczędza krytyki stworzonej 
przez człowieka kultury mówiąc: (…) cywilizacja ma stałą tendencję do schodze-
nia w patologię – regres kulturalny, cechujący się trybalno – histeryczną amputacją 
wszelkich indywidualności, typowych dla tłumu, który topi swą bezradność wobec 
cywilizacyjnej akceleracji w amnezji – co wygląda na degrengoladę jako pseudo – 
agonalną fazę schyłku28.
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