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KOSMOS

W grece kosmos, czyli porzàdek, by∏ przeciwstawny chaosowi,
nieporzàdkowi. Nasz porzàdny, uporzàdkowany kosmos musi byç
oczywiÊcie zaludniony. Czy na pewno?

Kosmos jest z ca∏à pewnoÊcià zaludniony, jesteÊmy tego do-
wodem. Ale kiedy mówimy o zaludnieniu kosmosu, nie mamy
najcz´Êciej na myÊli nas samych, ani w ogóle jakichÊ ludzi – ale
istoty jakoÊ nam podobne, albo nawet po prostu jakieÊ istoty. I, mi-
mo ˝e wtedy chodzi nam o mieszkaƒców tego samego kosmosu,
myÊlimy o nich jako o obcych. Obcych z kosmosu. Albo z Kosmosu,
bo czasem myÊlimy o tej wszechprzestrzeni jako o miejscu z takà
nazwà w∏asnà. 

W kosmosie mieszkajà kosmici. My tylko rzadko i ˝artem mo-
˝emy tak myÊleç o sobie, zresztà o mieszkaƒcach innych planet
cz´Êciej myÊlimy jako o kosmitach nie wtedy, gdy sà u siebie, ale
raczej gdy zak∏adamy ich podró˝e w kosmosie, a zw∏aszcza gdy
wià˝e si´ to z ich odwiedzinami u nas. Czy na Jowiszu ˝yjà kosmici?
Zapewne, jeÊli ˝yjà, mo˝na by by∏o ich tak nazwaç, ale naprawd´
b´dà nimi, gdy do nas przylecà. Kosmici to tacy kosmiczni kosmo-
nauci, ale nie nasi ziemscy.

Dwie najcz´Êciej podejrzewane o zaludnienie planety nawet
majà hipotetycznych mieszkaƒców nazwanych od nazw tych planet.
Mo˝na spotkaç (przynajmniej w j´zyku) Wenusjan i Wenusjanki (mo-
˝e nawet te drugie sà bardziej prawdopodobne, kobiety wszak˝e sà
z Wenus), mo˝na te˝, i to o wiele cz´Êciej, natknàç si´ na Marsjanki
i Marsjan. Ci ostatni wystepujà tak cz´sto w naszym j´zyku, bo
zdarza si´, ˝e mówimy tak nie tylko o mieszkaƒcach Marsa, lecz
w ogóle o kosmitach, a bywa, ˝e te˝ ogólnie o ludziach niezorien-
towanych w naszej ziemskiej sytuacji. Przybysze z Marsa s∏u˝à
nam jako hipotetyczne istoty wymagajàce szczegó∏owego, od pod-
staw, poinformowania o wszystkim. Podobnie zresztà jak ci, co
spadli z Ksi´˝yca. Nie ma natomiast w j´zyku (albo sà zaledwie 
potencjalnie) Jowiszan, Merkurian, Saturnian ani Uranian (choç ci
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ostatni sà j´zykowo najbardziej prawdopodobni, nawet komputer
mi ich nie podkreÊli∏). Mieszkaƒców odpowiednich planet, Ksi´˝yca
i S∏oƒca te˝, musimy nazywaç opisowo. 

OczywiÊcie jeszcze sà Ziemianie, których nie nale˝y myliç
z ziemianami, czyli posiadaczami ziemskimi (i rzecz jasna z ziom-
kami, ziomalami i ziomami). 

Przybysze z kosmosu, obcy z kosmosu, kosmici, Marsjanie – to
przedstawiciele obcych, kosmicznych cywilizacji. Wiadomo, ˝e
trudno b´dzie si´ z nimi porozumieç, ale trzeba b´dzie, jeÊli sà. Sà
obcy, dalecy, mogà byç nam przyjaêni, ale mogà te˝ stanowiç 
zagro˝enie. Sà istotami tajemniczymi, zak∏adaç przy tym wypada,
˝e ich cywilizacja mo˝e naszà przewy˝szaç.

Ale zwykle, gdy wyobra˝amy sobie ich przybycie, optymistycz-
nie widzimy ich jako niewielkie, cz´sto nie bardzo wiadomo dla-
czego zielone lub zielonkawe ludziki. Nibyludziki, pseudoludziki.
Albo: ludki. Na wzór nazwy ubranych zazwyczaj na czerwono 
krasnoludków utworzyliÊmy dla nich doÊç ˝artobliwe okreÊlenie,
mianowicie ufoludki, co jest zabawnà hybrydà z po∏àczenia bardzo
obcego skrótu od Unidentified Flying Object z bardzo polskim rze-
czownikiem. Taki obcy z kosmosu jest od razu swojski. Swojski,
a przy tym mniej ludzki, mimo ˝e ludek by na to wskazywa∏. Ale
ufoludki, jak zresztà i krasnoludki, sà niem´skoosobowi: gdyby 
by∏y, by∏yby w∏aÊnie, nie zaÊ byli, jak byliby (gdyby byli) kosmici.

Ufoludek to ca∏kiem niedawny przybysz do naszego j´zyka, ale
i kosmita przyby∏ tu gdzieÊ w po∏owie drugiej po∏owy ubieg∏ego
wieku. W jedenastotomowym S∏owniku j´zyka polskiego pod re-
dakcjà Doroszewskiego kosmitów nie ma, pojawiajà si´ dopiero
w trzytomowym s∏owniku pod redakcjà Szymczaka, z lat siedem-
dziesiàtych. Mniej wi´cej wtedy, gdy pojawi∏ si´ w s∏owniku polskim
kosmita, znik∏a z niego kosmika, jako nazwa dziedziny wiedzy
o zakresie najobszerniejszym, bo obejmujàcym ca∏y Êwiat, wszech-
Êwiat, czyli kosmos. Czyli wszystko, co istnieje.

I co zapewne istnieje, czyli naszych obcych kosmicznych braci.
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