
Narodziny literackiego kosmity a spuścizna darwinizmu 

 

Do świadomości znacznej części opinii publicznej idea życia pozaziemskiego przenikała nie jako nauka 

czy filozofia, lecz jako fikcja literacka, dostarczana czytelnikom bez skrępowania kłopotliwymi 

szczegółami naukowymi. Nauka pobudzała wyobraźnie literacką, a z kolei literatura i film pobudzały 

wyobraźnie ogółu do takiego stopnia, że historia tematu kosmitów w fantastyce naukowej jest 

niezbędna do pełnego zrozumienia wpływu kosmitów na dzisiejszą rzeczywistośd. Co więcej, 

zaskakująca liczba naukowców uległa oddziaływaniu tego zjawiska, a nawet osobiście stworzyła 

najlepsze dzieła tego gatunku. Jest godnym uwagi historycznym faktem, że istoty pozaziemskie 

pojawiły się w publicznej debacie dopiero w ostatnim trzydziestoleciu XIX wieku. Chod w II wieku u 

Lukiana ścierały się z sobą armie Słooca i Księżyca, chod wyjątkowa wyobraźnia Keplera umieszczała 

na Księżycu gruboskórnych Selenitów i chociaż Wolter w swoim Microgames stworzył Syrian o 

wzroście jednej mili, prawdziwi przybysze z kosmosu, obdarzeni własnymi cechami fizycznymi i 

psychicznymi są względnie nowym wynalazkiem. Wydaje się, że odpowiedzią na te nowe postacie są 

przemiany jakie zaszły w nauce kooca XIX wieku, a zwłaszcza teoria ewolucji, astronomia oraz 

doktryna wielości światów. Mimo że prekursorzy literatury fantastycznonaukowej są bardzo doborze 

znani, w szczególności Mary Shelley, autorka Frankensteina (1818), z powstaniem tego gatunku 

najczęściej kojarzone są cztery postacie: Camille Flammarion i Juliusz Verne we Francji, H. G. Walls w 

Anglii, oraz w przypadku tych, którzy badają nieco głębiej – Kurd Lasswitz w Niemczech. 

 

Począwszy od Francji. W 1862 zaledwie w wieku 20 lat Flommarion publikuje „Wielośd 

zamieszkanych światów”, opartą na faktach analizę możliwości istnienia życia na innych światach. 

Flammarion przekroczy już jednak naukową granicę w książce „Historia nieskooczoności” wydanej w 

roku 1872, w której pozbawiony ciała duch wędruje przez Wszechświat, wcielając się w innych 

światach w organizmy, które mogły powstad na drodze ewolucji w obcych warunkach. Juliusz Verne 

nie zajmował się wyłącznie jedną tematyką, jak Flammarion, ani też nie legitymizował się naukowym 

wykształceniem. Swoją karierę literacką rozpoczął dopiero w wieku 34 lat, wydając w roku 1863 „Pięd 

tygodni w balonie”. Podobnie jak Flammarion, Verne mieszkał w Paryżu – i znał prace tego 

astronoma. Jednakże w czasie swojej kariery pisarskiej, trwającej aż do śmierci w roku 1905, nigdy 

nie napisał powieści, która w sposób znaczący odwoływałaby się do kosmitów. Verne 

najprawdopodobniej nie bardzo wierzył w istnienie takich istot. Księżyc nie nadawał się według niego 

do zamieszkania z powodu „otaczającej go atmosfery, z pewnością bardzo rozrzedzonej, jego mórz, 



przez znaczną częśd czasu wyschniętych, niedostatecznej ilości wody i gwałtownych wahao 

temperatury”. 

Kurd Lasswitz, niemiecki filozof i historyk, zaczął pisach swoją powieśd „Na dwóch planetach”, w 

której Marsjanie przybywający na Ziemie stają twarzą twarz z jej mieszkaocami w roku 1897. 

Nauczyciel matematyki i fizyki, tkwiący w 

tradycji niemieckiego idealizmu, często 

nazywany jest dziś ojcem niemieckiej 

fantastyki naukowej. Nie wiemy co 

doprowadziło Lasswitza do napisania tej 

powieści, jednak dośd wiarygodne wydaje 

się teza, że był to efekt pragnienia 

ulepszenia ziemskiej społeczności. W 

artykule na temat życia pozaziemskiego, 

który napisał tuż przed śmiercią, stwierdził, 

że od momentu, gdy nauka uczyniła Ziemię 

jedną z planet, a jedną z gwiazd słoocem, 

„nie potrafimy już podnieśd wzroku na 

gwieździsty firmament, nie myśląc, wraz z Giordanem Bruno, iż nawet w tych niedostępnych światach 

może istnied żywe, czujące i myślące stworzenie. Racjonalny porządek Wszechświata nieuchronnie 

wymusza wręcz istnienia nieskooczonej hierarchii inteligentnych istot zamieszkujących owe światy”. 

 

O ile dziedzictwo powieści Losswitza jest nadzieją, o tyle spuścizna fantazji G. G. Wellsa okazał się 

strach. W wydanej w odcinkach w roku 1897 „Wojnie światów”, Wells nie tylko po raz pierwszy 

wprowadził jako motyw literacki inwazję z przestrzeni kosmicznej, ale zrobił to w niespotykanym 

dotąd stylu. O wpływie i uroku tej pracy ewidentnie świadczy liczba jej wydao oraz słynna audycja 

radiowa z roku 1938. Wells był człowiekiem nie ukrywającym swojej fascynacji teorią ewolucji 

Darwina. Wielki wpływ wywarł na niego biolog T. H. Huxley, największy orędownik darwinizmu, 

uczący Wellsa w Seminarium Nauk Przyrodniczych. Ewolucyjny światopogląd Huxleya przenika 

pierwsze naukowe i fantastyczne pisma Wellsa, a także tworzy ogólną podstawę dla koncepcji 

wysoko rozwiniętych istot w „Wojnie światów”. 

 



Mimo wielorakiego postępu, jaki w XX wieku dokonał się w odkrywaniu tajemnic astronomii, 

ziemskiej biologii czy właśnie teorii ewolucji, nauka jak dotąd nie byłą w stanie niczego dodad w 

kwestii fizycznej, psychicznej i moralnej natury inteligencji pozaziemskiej. W najlepszym razie udało 

jej się rzucid słabe światło na problem możliwości form czy kształtów kosmitów, lecz nie potrafiła 

powiedzied niczego na temat ich ewolucji psychicznej. Z tego powodu wyimaginowane twory fantazji 

naukowej - od potwornych postaci ukazanych u Wellsa, po oświecone istoty Lasswitza – były równie 

istotne jak to, co mogłaby zaproponowad nauka. 

 

Fragmenty: Steven Dick, Życie w innych światach. Dwudziestowieczna debata nad życiem 

pozaziemskim, przeł. Danuta Czyżewska, Warszawa 2004, s. 139 - 174. 
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