
Patroni 2021 roku -Stanisław Lem 

Sejm, ustanawiając Stanisława Lema patronem 2021 roku, uznał go za „najwybitniejszego 

przedstawiciela polskiej fantastyki i jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na 

świecie". 

ALFABET STANISŁAWA LEMA 

Ceniony jest także na świecie, o czym świadczy liczba przekładów, zdobył wiele nagród. 

Doktorat honoris causa otrzymał od Uniwersytetu Jagiellońskiego, Opolskiego. Lwowskiego, 

w Bielefeldzie (Nadrenia) i Politechniki Wrocławskiej.  

  

Powszechnie znane prawo Stanisława Lema:  

"Nikt nie czyta; jeśli czyta, nic nie rozumie; jeśli rozumie, natychmiast zapomina" 

Kilka wybranych cytatów z alfabetu Lema 

Bezdroże 

Gdy głupcy, obdarzeni wielką aktywnością, znajdują – w ułożyskowaniu określonych 

antagonizmów klasowych i narodowych resentymentów – posłuch głupców mniej aktywnych, 

gotowych pójść za tym, "kto poprowadzi" – może się zrodzić z takiego "wzmocnienia" zło, nie 

piekielne co prawda, bo czysto ludzkie, lecz niemniej przez to zgubne. 

                                                                                                     ["Filozofia przypadku"] 

Byt 

– Może i Bóg istnieje tylko czasami? – rzucił niegłośno Inspektor. Pochylił się do przodu 

 i z niewidzialną twarzą słuchał tego, co Gregory z takim trudem wyrzucał z siebie, nie 

śmiejąc nań spojrzeć. 

– Może – obojętnie odparł Gregory. – A przerwy w jego istnieniu są bardzo długie, wie pan? 

Wstał, podszedł do ściany i wpatrzył się niewidzącymi oczami w jakąś fotografię. 

– Może i my... – zaczął i zawahał się – ... i my jesteśmy tylko czasami, to znaczy: raz mniej, 

niekiedy prawie znikamy, rozpływamy się, a potem nagłym skurczem, nagłym wysiłkiem, 

scalając na chwilę rozpadające się rojowisko pamięci... na dzień stajemy się... 

                                                                                                                          ["Śledztwo"] 

https://culture.pl/pl/dzielo/stanislaw-lem-sledztwo


Czas 

Wiedza sama musi zastąpić przesąd, ale do tego potrzebny jest czas. 

                                                                                                                        ["Cyberiada"] 

Dietetyka 

Nim gruby schudnie, chudy zdechnie. 

                                           ["Głos Pana"] 

Drut 

Czym jest bowiem szczęście? To proste jak drut. Szczęście jest to ugięcie, a więc ekstensor 

metaprzestrzeni, oddzielającej węzeł intencjonalnych kolineacyjnie odwzorowań od obiektu 

intencjonalnego, przy warunkach granicznych ustawionych omega-korelacją w alfa-

wymiarowym, więc jasne, że niemetrycznym, kontinuum agregatów subsolowych, zwanych też 

supergrupami moimi, to jest Kerebrona. Oczywiście nie słyszałeś nawet o subsolowych 

agregatach, nad którymi pracowałem czterdzieści osiem lat, a które są pochodnymi 

funkcjonałów, zwanych też antynomiałami mojej Algebry Sprzeczności?! 

Trurl milczał grobowo. 

                                                                                                                        ["Cyberiada"] 

 

                    Stanisław Lem w swoim domu w Krakowie, 1960, fot. Piotr Barącz / PAP 

Edukacja 

Dobrobyt, rozszalały po przeprowadzce zbrojeń na Księżyc, miał, w połączeniu  

z automatyzacją przemysłu, dość ponure skutki. Russell zwał je epoką jaskiniowej elektroniki. 

Szerzył się analfabetyzm, tym bardziej, że nawet czeku nikt już nie musiał umieć podpisać, 

skoro wystarczał odcisk palca, a resztą zajmowały się komputerowe czytniki.[...]  

W większości przodujących państw zniesiono przymus szkolnej oświaty. "Dzieckiem być" – 

głosiła doktryna deskolaryzacji – "to tyle, co być skazanym na codzienne uwięzienie w celi 

tortur psychicznych przezwanych nauczaniem". Tylko wariatowi potrzebna jest wiedza, ile 

koszul męskich można uszyć z osiemnastu metrów perkalu, jeśli na jedną koszulę wychodzi 7/8 

metra... Tak samo zbędne są wiadomości o królach, wojnach, podbojach, wyprawach 

krzyżowych i wszelkich innych świństwach prehistorii. Geografii najlepiej uczą podróże. 

https://culture.pl/pl/dzielo/stanislaw-lem-cyberiada


Trzeba tylko orientować się w cenach odpowiednich biletów oraz w rozkładzie lotów. Po co 

obce języki, skoro dość wetknąć do ucha minitranslatorek? Nauki przyrodnicze deprymują 

 i deprawują młodociane umysły... Zresztą kto jako rodzic ma przemożną chętkę kształcenia 

dziatwy, załatwia to swoim domowym terminalem. Lecz odkąd Sąd Najwyższy orzekł,  

iż dzieciom tak staroświecko myślących osób przysługuje prawo apelacji od taty i mamy, 

rodzinno-domowe nauczanie, również terminalowe, zeszło do podziemi... 

                                                                                                                  ["Pokój na ziemi"] 

Ewolucja 

[Są] trzy zasady pozwalające nieomylnie wykrywać społeczności najwyżej rozwinięte. 

 Są to Reguły Śmieci, Szumu i Plam. Każda cywilizacja w fazie technicznej zaczyna z wolna 

tonąć w odpadkach, które sprawiają jej ogromne kłopoty, aż wyprowadzi śmietniska  

w przestrzeń kosmiczną; żeby zaś nie przeszkadzały zbytnio w kosmonautyce, umieszcza  

się je na specjalnie wyosobnionej orbicie. W ten sposób powstaje rosnący pierścień  

wysypisk, i właśnie po jego obecności można rozpoznać wyższą erę postępu. 

                                                                                                              ["Dzienniki gwiazdowe"] 

Fatamorgana 

Kiedy można być każdym i żywić dowolne przekonania, nie jest się już nikim i nie ma się 

żadnych przekonań. 

                                                                                                            ["Dzienniki gwiazdowe"] 

Grzęzawisko 

Internet to sieć, która nic nie rozumie, jeno informacje przesyła i strony ze sobą łączy, zaś 

wzrastająca na całym świecie ilość "ekspertów", którzy chcąc się "wykazać", produkują mało 

albo nic niewarte wyniki swoich przemyśleń jako "nowe hipotezy naukowe", jest tym samym, 

czym piasek i muł, który z wielkich zbiorników wodnych kieruje się ku turbinom i gdyby nie 

specjalne urządzenia filtrujące, wnet by wszystkie turbiny "zatkało". Lecz Internet nie może 

odróżnić informacyjnego ziarna, którego w nim jest mało, od informacyjnych plew. 

                                                                                                                ["Bomba megabitowa"] 

 

Stanisław Lem z żoną Barbarą przed swoim domem, fot. Witold Górka / Forum 

https://culture.pl/pl/artykul/dzienniki-gwiazdowe-stanislawa-lema


Humbug 

Jeżeli można coś spaskudzić, popsuć, zafałszować, ukraść, sprzeniewierzyć, złudzić, 

wystrychnąć na dudka, to niezależnie całkiem od tego, czy się taka działalność typu 

destrukcyjnego i występnego "aktywiście zła" opłaci, czy też dostarczy mu wyłącznie 

bezinteresownej satysfakcji, że przechytrzył zabezpieczenia, że zniszczył bez osobistego zysku 

to, co było dla innego cenne, można ze stuprocentową pewnością uznać, iż w nowych 

formach, nowej technologii, walka Arymana z Ormuzdem, zła z dobrem będzie się toczyła.  

A to, ponieważ tak było zawsze, ponieważ samoloty oprócz ludzi zrzucały bomby, ponieważ 

energia atomowa "jaśniejsza od tysiąca słońc" została wiadomo jak użyta, ponieważ  

tak potrzebny medycynie rentgen Niemcom w Oświęcimiu służył do zabójczego 

ubezpładniania kobiet, i tak dalej, i tak dalej – od początku ludzkiego świata. 

                                                                                                   ["Bomba megabitowa"] 

Jarzmo 

Człowieczeństwo jest to suma naszych defektów, mankamentów, naszej niedoskonałości, jest 

tym czym chcemy być, a nie potrafimy, nie możemy, nie umiemy, to jest po prostu dziura 

między ideałami a realizacją. 

                                                                                                      ["Opowieści o pilocie Pirxie"] 

Konsekwencja 

Pomału można doprowadzić nawet konklawe do kanibalizmu. Byle postępować stopniowo, 

krok za krokiem. 

                                                                                                                           ["Śledztwo"] 

 

Google Doodle poświęcone Lemowi, inspiracją były ilustracje Daniela Mroza, 2011, fot: 

Google.com 

Kreatywność 

Każde inteligentne stworzenie jest ciekawe – i ta ciekawość popycha je do działania, gdy 

zdarzy się coś niezrozumiałego... 

                                                                                                    ["Opowieści o pilocie Pirxie"] 

Łagier 

Zauważ, proszę, że świat zniewolony do samego dobra jest takim samym przybytkiem niewoli 

jak świat zniewolony do samego zła. 

  

                                                                                                        ["Dzienniki gwiazdowe"] 



 

Stanisław Lem, 1993, Kraków, fot. Wojciech Druszcz/AG 

Niedosyt 

Od niedosytu do przesytu jeden krok. 

                                                     ["Cyberiada"] 

Nieokiełznanie 

Poznanie jest zdobyciem pewności w jakiejkolwiek kwestii; otóż nie ma żadnego sposobu, 

który by mógł głód pewności zaspokoić, jeśli jest on tylko odpowiednio nieposkromiony. 

                                                                                                      ["Filozofia przypadku"] 

Nietrwałość 

Na szczyt można wejść, ale wszystkie drogi ze szczytu prowadzą w dół! 

                                                                                                                  ["Cyberiada"] 
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