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Стрім-цитатник створений з нагоди 100-ї річниці від дня 

народження Станіслава Лема – видатного польського письменника, 

драматурга, критика, літературознавця, футуролога, філософа, класика 

сучасної наукової фантастики. 

Бібліографічна частина містить описи книг з фондів Центральної 

дитячої бібліотеки та інтернет-ресурсів. 
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Станіслав Лем — відомий на весь світ письменник-фантаст, 

філософ, футуролог і публіцист, твори якого перекладено на півсотні 

мов і видано загальним накладом 35 млн. примірників. 
 

Дитячі та юнацькі роки майбутнього письменника минули у         

м. Львові, про що він яскраво розповів в автобіографічній книзі 

«Високий Замок». Впродовж 1939−1941 років Станіслав Лем був 

студентом Львівського медичного інституту, а з повторним приходом 

радянських військ та зміною кордонів у 1945 році, переїхав до Польщі, 

аби вже ніколи не повернутися до рідного міста. Одначе, проживаючи 

у Кракові, Відні чи Берліні Лем завжди наголошував «Я львів'янин і 

львів'янином залишуся до смерті». 
 

Ще в 60-ті роки ХХ століття він провів усебічний аналіз 

перспектив та передумов розвитку цивілізації в майбутньому. 

Свої фантастичні твори Лем називав філософськими притчами, а 

себе вважав ученим-футурологом, який проте розчарувався в 

майбутньому... 
 

Як це часто буває із книгами справді талановитих фантастів, 

твори Лема сьогодні в багатьох речах стали такими, що передбачили 

майбутній побут і технічні винаходи. Проте головною цінністю книг 

Станіслава Лема є його вміння заглянути у майбутнє, як філософа — 

передбачити проблеми, з якими зустрінеться людство, застерегти та 

навіть врятувати від них. 
 

«Дуже важко обговорювати й аналізувати того, хто, безсумнівно, є 

генієм. Невідомо точно, яким був коефіцієнт інтелекту Лема за 

шкалою Векслера, однак за деякими вимірами він міг сягати 200, а це 

один з найвищих рівнів, які можна собі уявити. Той, хто розмовляв з 

Лемом, мав нагоду переконатись, що ця людина має талант до 

творення гіпотез та поєднань парадоксів. Інколи навіть складалось 

враження, що ви говорите з людиною, в якої під черепом схований 

маленький комп’ютер. Недарма Лем у своїй творчості часто апелював 

до образу мислячого комп’ютера, що можна простежити на прикладі 
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твору «Голем XIV», де комп’ютер 80-го покоління розповідає нам про 

історію людства. Як собі дати раду з таким феноменом? 

Станіслав Лем приятелював з цікавими й непересічними 

особистостями, у нього були досить приязні стосунки з кількома 

нобелівськими лауреатами: з космічним конструктором Корольовим, 

американським професором Франком, геніальним фізиком 

слов’янського походження Капицею. І вони у своїх розмовах розуміли 

одне одного так, як можуть порозумітись тільки генії. А потім він 

запозичені ідеї перекладав на мову метафор, розсипав перлами у своїх 

творах».  

Станіслав Бересь, професор, дослідник творчості Лема (Польща) 

 

Ми знайомі з Лемом, перш за все, завдяки його роману 

«Соляріс», який згодом був не раз екранізований. Але не менш цікаві 

й інші його твори, які всі як один звернені до майбутнього, до космосу, 

про який сам автор так мріяв.  

Пропонуємо увазі читача найяскравіші афоризми і цитати 

Станіслава Лема про людину та її місце в майбутньому. 

 

 

Афоризми і цитати Станіслава Лема 

 

«Фантастика схожа на гігантське збільшувальне скло, в яке 

ми розглядаємо тенденції розвитку – соціальні, моральні, 

філософські, які бачимо в нашому сьогоденні» – говорив Станіслав 

Лем про свої фантастичні романи. 
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"Соляріс" 

 

 «Людина вирушила на зустріч з іншими 

світами, іншими цивілізаціями, не пізнавши 

до кінця закапелків, глухих кутів, глибоких 

колодязів, міцно забарикадованих дверей 

власної душі».  
 

«Ти лише маріонетка. Але ти про це не 

знаєш».  
 

«Ми не хочемо підкорювати космос, ми 

просто хочемо розширити кордони Землі на 

рубежі Космосу».  
 

«Людина створена природою, щоб пізнавати 

її. Нескінченно рухаючись до істини, людина приречена на пізнання». 
 

«Кожен з нас знає, що він – істота матеріальна, яка підкоряється 

законам фізіології і фізики, і що, навіть зібравши воєдино сили всіх 

наших почуттів, ми не можемо боротися з цими законами, можемо 

лише їх ненавидіти». 
 

«Як ви можете зрозуміти Океан, якщо не в змозі зрозуміти один 

одного?».  
 

«Був час, коли ми мучилися надмірною чесністю, наївно вважаючи, що 

це нас врятує».  
 

«Правда не залежить від вашої волі».  
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"Зі спогадів Ійона Тихого" 

 

«Те, ЩО ми думаємо, завжди менш 

складніше, ніж те, ЧИМ ми думаємо».  
 

«Потрібно бути собою. Завжди собою, 

щосили собою, і чим важче, тим більше 

собою, ніж приміряти чужі долі».  
 

«Люди чомусь страждають тим, що після 

смерті їх не буде. Але чому ж вони не 

страждають тим, що їх не було до 

народження?».  
 

«Якщо людина не може щось робити добре, 

то не потрібно цього робити зовсім!».  
 

«Немає нічого більш багатого за своїми можливостями, ніж 

порожнеча».  
 

«Люди не прагнуть безсмертя. Вони просто не хочуть вмирати».  
 

«Політик не повинен бути надто розумний. Дуже розумний політик 

бачить, що велику частину завдань, які стоять перед ним, неможливо 

вирішити».  
 

«Світ потрібно змінювати, інакше він неконтрольованим чином почне 

змінювати нас».  
 

«Комп'ютеризація зверне голову цивілізації, втім, цілком делікатно».  
 

«Що може малий комп'ютер з великою програмою, те саме може й 

великий комп'ютер з малою програмою. Звідси логічний висновок, 

що безмежно велика програма може діяти сама, тобто без будь-якого 

комп'ютера».  
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«Якщо комп'ютер створений для регулювання життя суспільства, то 

хто буде регулювати комп'ютер?». 
 

«Немає страшнішого покарання, ніж самотня вічність».  
 

«Сучасна цивілізація: обмін цінностей на зручності».  
 

«Технологічний скелет нашої цивілізації настільки міцний, що може 

витримати багато, навіть великі катастрофи».  
 

«Майбутнє завжди виглядає інакше, ніж ми здатні його собі уявити». 
 

«Чому тебе не лякає машина, яка в тисячу разів сильніша за тебе, але 

жахає думка про машину, яка значно перевершує тебе інтелектом?». 
 

«Не може бути справедливості там, де є закон, що проголошує повну 

свободу».  
 

 «Межі моральної відповідальності набагато ширші сфери дії судових 

кодексів».  
 

«Не існує малого зла. Етику неможна виміряти арифметикою». 
 

 «Говорити правду – це немов блукати по лабіринту, заповненому 

добрими намірами». 
 

«Запитання – це завжди бажання зрозуміти».  
 

«Сенсації потрібно організовувати, а не придумувати».  
 

«Мистецтво писати – це вміння викреслювати, мистецтво жити – це 

вміння відкидати другорядне».  
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"Сума технології" 

 

«Людина в більшій мірі є вченим, коли 

вміє придушувати в собі людські пориви, 

як би змушуючи говорити своїми устами 

саму природу».  
 

«Людина не може змінювати світ, не 

змінюючи саму себе». 
 

«Єдиною зброєю проти однієї технології є 

інша технологія».  
 

«Можливо, дурнів не стає більше, але 

вони стають активнішими». 
 

«У космосі нічого не пропадає».  
 

«Космічного діалогу не буде. У космосі можливі лише монологи». 
 

«Моральні оцінки вчинків залежать перш за все від їх незворотності». 
 

«Знання – це очікування певної події після того, як відбулися деякі 

інші події».  
 

«Філософи – це люди, які до ключів підбирають замки».  
 

«Відомо, що ніщо не старіє так швидко, як майбутнє».  
 

«При всьому скоєному злі саме наука визволила значну частину 

людства з голодного існування, тоді як фундаментом всіх релігійних 

систем азіатського зразка є саме байдужість – настільки ж висока, як і 

катастрофічна за своїми наслідками». 
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"Футурологічний конгрес" 

 

«Людям мало просто творити зло – їм подавай 

ще усвідомлення своєї правоти».  
 

«Мова для культури – те саме, що центральна 

нервова система для людини». 
 

«Мрія, якщо дати їй волю, завжди здолає 

реальність». 
 

«Мовчання – найкраща тактика при 

випадкових знайомствах». 
 

«Тепер, як відомо, вчені діляться на осілих і 

кочових. Перші ще щось досліджують, а другі 

роз'їжджають по всіляких конференціях і конгресах».  

 

 

"Шпиталь Преображення" 

 

«Людина, яка немає мети у житті, повинна її 

собі придумати».  
 

«Про те, що людина щаслива, вона дізнається 

тільки після того, коли це минає. Людина живе 

зміною».  
 

«Ніхто не може бути ближчим до мене, ніж я, а 

я іноді є таким далеким від себе».  
 

«Кожен iз нас є лотерея, на яку припав 

головний приз – кількадесят років життя цiєї 

чудової забави».  
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«То чим є література? Для тих, хто читає, це спроба забутися. А для 

творця – спроба порятунку».  
 

«Поет – це людина, яка вміє красиво бути нещасною».  

 

"Кiберiада" 

 

«Завжди легше визнати певний вчинок, ніж 

довести, що ти його не вчинив».  
 

«Тільки той, хто сам має хоч трохи розуму, 

може слухати розумних порад».  
 

«Мудрість буває двох видів: одна дає 

можливість діяти, друга від дій утримує».  
 

«Коли можна робити все, то вже абсолютно 

нічого додати до цього неможливо».  

 

 

"Високий Замок" 

 

«Людина часів палеоліту карбувала на камені, 

гімназисти – на парті».  
 

«Якби можна було сконцентрувати енергію 

всіх гімназистів світу, напевно, вдалося б 

перевернути землю й висушити океани…» 
 

«Немає такого предмета, який не можна було 

б поставити на службу цілям, які суперечать 

намірам їхніх творців».  
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"Голос Господній" 

 

«Геніальність – це не стільки світло, скільки 

постійна готовність бачити темряву навколо 

нього».  
 

«Духовне осяяння – промениста точка в 

безмежному просторі мороку».  
 

«Спрощення, навіть якщо воно стосується 

правди, часто важко відрізнити від брехні». 
 

«Пізнання є незворотнім, і немає повернення в 

сутінки блаженного невідання».  
 

«Свобода слова у її втіленні людьми часом стає найбільшою загрозою 

для ідеї свободи слова. Заборонені думки можуть поширюватися 

таємно. А от що можна зробити з важливими фактами, які будуть 

губитися у потоці фактів вигаданих?».  

 

 

"Фіаско" 

 

«Ми не лише приготували компот з райського 

яблука, а вже й розпилюємо Дерево Пізнання».  
 

«Те, що для однієї людини – ілюзія або 

порожня метушня, для іншого може виявитися 

сенсом життя».  
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"Зоряні щоденники" 

 

«Там, де можна продублювати улюблену 

істоту, немає вже улюблених істот, але є 

лише осміяння любові».  
 

«Я вірую, і якщо віра моя не марна, Той, в 

Кого я вірю, знає про це і без моїх 

декларацій». 
  

«Втішно думати, що лише людина здатна 

бути пройдисвітом».  
 

«Чим вище цивілізація, тим більше 

насмічено».  

 

"Розслідування" 

 

«Факти існують тільки там, де відсутні 

люди. Коли люди з'являються, залишаються 

одні інтерпретації».  
 

«Математична гармонія світу – наша спроба 

зачарувати піраміду хаосу».  
 

«Я ніколи не буваю серйознішим, ніж тоді, 

коли жартую!». 
 

«... деяких норм поведінки  

дотримуються не заради ввічливості, а 

заради спільного співіснування». 
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"Розповіді про пілота Піркса" 

 

«Людяність – це сума наших вад, недоліків, 

наших недосконалостей, це те, ким ми хотіли би 

бути і ким бути не можемо, не вміємо, бо просто є 

прірва між ідеалом та його втіленням». 
 

«Хороші книги завжди правдиві, навіть якщо в 

них описуються події, яких ніколи не було і не 

буде. Вони правдиві в іншому сенсі».  
 

«А й взагалі, якщо людина поспішає, вона може 

запізнитися саме тому, що хоче скоріше 

повернутися».  
 

«Хочете почути моє улюблене визначення 

людини? Це істота, яка найохочіше розміркує про те, в чому найменше 

розуміється».  

 

"Повернення із зірок" 

 

«Весь післяобідній час я провів у книгарні. Там не 

було книжок. Їх не друкували уже півстоліття. Не 

можна було вже ритися на полицях, зважувати на 

руці томи, вгадуючи їхній обсяг. Книгарня 

нагадувала радше електронну лабораторію».  
 

«Більшість людей користується технікою свого 

часу, абсолютно не розуміючи її».  
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"Едем" 

 

«Астронавтика – це чистий, нічим не 

заплямований плід людської цікавості».  
 

«Ми побачили стільки, скільки змогли 

побачити сліпі».  
 

«Суспільство, не маючи можливості 

сконцентрувати опір, спрямувати ворожі 

почуття на конкретну особу, стає в якійсь мірі 

морально роззброєним».  
 

«Війна – найгірший спосіб збору інформації 

про чужу культуру». 
 

«Виявляється, долетіти – це ще не все, найскладніше іноді вийти».  

 

 

"Казки роботів" 
 

 

«Наука пояснює світ, а дійти з ним згоди може 

допомогти лише мистецтво».  
 

«... атоми не мають історії; всі вони однакові, 

звідки б не були родом – хоч з яскравого сонця, 

хоч з мертвих планет, хоч з розумних істот – 

добрих або поганих, адже матерія одна і та ж у 

всьому Космосі».  
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"Магелланова хмара" 

 

«Ніхто не може дати більше, ніж той, хто 

втратив все». 
 

«Минуле не можна фальсифікувати. Не 

можна викреслити з нього навіть те, що нам 

не подобається. Ми можемо вибирати з його 

спадщини те, що нам потрібно, але треба мати 

мужність пам'ятати всю історію людства як 

частину історії Всесвіту». 
 

«Якщо світ немає з ким розділити, він 

марний». 
 

«Залишаючись один, я був впевнений, що дуже люблю її, та коли ми 

зустрічалися, я втрачав цю впевненість». 

 

 

"Катар" ("Нежить") 
 

«Суть старості в тому, що набуваєш досвід, 

яким вже не можна скористатися».  
 

«.... Як відомо, всі країни миролюбні, але всі 

готуються до війни».  
 

«Я вимкнув радіо, немов захлопнув 

сміттєпровід».  
 

 «Тільки подолавши море дурниць – приходять 

до істини».  

 

 

 



16 
 

"Астронавти" 

 

«Важливіше від розуміння конструкції машин є 

пізнання істот, які їх збудували».  
 

«Не завжди відкривають істину ті, які більше за 

інших цього жадають ...».  
 

«Нерозсудлива хоробрість нічого не вартує».  
 

 

 

 

 

 

 

"Непереможний" 

 

«Не все і не завжди належить нам». 
  

«Як кожна правдива історія, розповідь Рохана була 

дивною і нескладною».  
 

«Навіть божевільна гіпотеза повинна пояснювати 

все».  

 

 

 

Найпопулярніші твори 

«147 вихорів», «Автоматеїв друг», «Альтруїзин», «Біла смерть», 

«Велика прочуханка», «Винахід професора Декантора», «Високий 

Замок», «Голем XIV», «Голос неба», «Дві потвори», «Едем», «Зі 

спогадів Йона Тихого», «Казка про короля Мурдаса», «Казка про три 
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