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Žmogus, kuris išrado ateitį



STANISŁAW LEM

Lenkų pasaulinės mokslinės fantastikos 

meistras, neišdildomų ir novatoriškų 

kūrinių autorius. 

Jis yra labiausiai verčiamas lenkų 

rašytojas. Jo knygos išverstos į 41 kalbą, 

iš viso išleista 30 milijonų egzempliorių 

tiražu.



Viena iš daugelio tarptautinio 

Stanisławo Lemo kūrybos 

pripažinimo išraiškų buvo 1970 

m. rugsėjį atrasto asteroido ir

pirmojo Lenkijoje pastatyto 

mokslinio palydovo 

pavadinimas jo vardu.

Fot. Bri



1996 m. jis buvo nominuotas Nobelio premijai, 

bet galiausiai jos negavo.



Jis buvo įgijęs medicininį 

išsilavinimą, tačiau taip pat 

domėjosi fizika, chemija, 

technologijomis, astronomija, 

genetika ir humanitariniais 

mokslais - filosofija, sociologija, 

psichologija.



Jo aistra filosofijai ir futurologijai 

paskatino jį parašyti daug knygų apie 

technologijų raidą.



Stanisławo Lemo knygos skaitytoją 

veda į kitą pasaulį. Dažnai savo 

mokslinės fantastikos romanuose 

Lemas tarsi nuspėdavo ateitį.



Internet

Zdjęcie: Pixabay

Interneto ištakos siekia septintojo 

dešimtmečio pabaigą. Tuo tarpu prieš 

dešimtmetį Lemas rašė apie tinklinius 

kompiuterius. Romane "Magelano debesis" 

pasakojama apie pasaulį, kuriame žmonės 

naudojasi didžiule duomenų baze ir ieško 

informacijos naudodamiesi namuose 

esančiais imtuvais.



Internet

S. Lem: "Obłok Magellana"

Zdjęcie: Pixabay

"Trion" gali saugoti ne tik šviesos vaizdus, 

sumažintus iki jų kristalinės struktūros 

pokyčių, todėl knygų puslapių, įvairiausių 

nuotraukų, žemėlapių, diagramų ar lentelių 

- žodžiu, visko, kas egzistuoja šiame 

pasaulyje, - vaizdai gali būti perteikiami 

įskaitomu būdu. "Trion" gali vienodai gerai 

išsaugoti garsus, t. y. žmogaus balsą, ir 

muziką... "

S. Lemas, Magelano debesis, 1965 m.



Zdjęcie: Pixabay

Toje pačioje knygoje Lemas aprašo ankstyvąją išmaniojo 

telefono versiją - nedidelį nešiojamąjį televizorių, kuris 

leistų akimirksniu gauti reikiamus duomenis iš "Trion" 

bibliotekos.



Zdjęcie: Pixa

SmartfonS. Lem: "Obłok Magellana"

"Šiandien juo naudojamės daug nesusimąstydami apie 

šio didžiulio, nematomo pasaulinio tinklo veiksmingumą ir 

galią; ar tai būtų Australijos studija, ar Mėnulio 

observatorija, ar lėktuvas, kiek kartų kiekvienas iš mūsų, 

bendraudamas su "Trion" bibliotekos valdymo pultu, 

prašydamas atlikti norimą veiksmą, griebėsi kišeninio 

imtuvo ir tik po kelių sekundžių pamatė jį priešais save 

televizoriaus ekrane. Niekas net nepagalvoja apie tai, kad 

dėl prietaisų tobulėjimo bet koks žiūrovų skaičius gali 

vienu metu naudotis bet kokiu "Trion" ir tai nė kiek 

netrukdo."

S.Lem, Magelano debesis, 1965 m.



Stanislawas Lemas yra bene 

pirmasis mokslinės fantastikos 

rašytojas, tiksliai numatęs 

spausdintų knygų išnykimą ir 

elektroninių formatų atsiradimą.



E - book

S. Lem: "Powrót z gwiazd"
Zdjęcie: Pixabay

Visą popietę praleidau knygyne. Knygų nebuvo. Jie 

nespausdinami jau beveik pusę amžiaus. O aš 

tikėjausi juos pamatyti pagal mikrofilmus, kurie atvedė į 

Prometėjo biblioteką. Tačiau nieko panašaus neradau. 

Jau nebebuvo galima vartyti lentynų, laikyti tomų 

rankose, jausti jų svorį, kuris jau pranašavo, kiek laiko 

prireiks juos perskaityti. Knygynas labiau priminė 

elektronų laboratoriją. Knygos buvo kristalai su įrašytu 

turiniu. Juos galima nuskaityti naudojant optroną. Jis 

net atrodė kaip knyga, bet su vienu puslapiu tarp 

viršelių. Daugiau teksto kortelių atsirasdavo jas 

palietus."

S.Lem, "Powrót z gwiazd" ("Sugrįžimas iš žvaigždžių"), 

1961 m.



Audiobook/Garsinė knyga

S. Lem: "Powrót z gwiazd"

Zdjęcie: Pixabay

Tačiau "optonais" retai naudojamasi, man 

sakė robotas, kuris buvo pardavėjas. 

Žmonės mieliau renkasi "lektonus" - kurie 

skaitomi garsiai ir gali būti pritaikyti bet 

kokiam balsui, tempui ir moduliacijai."

S.Lemas, "Sugrįžimas iš žvaigždžių", 1961 

m.



Zdjęcie: Pixabay

Magelano debesyje Lemas taip pat pristatė 

itin įdomią prekių gamybos viziją, 

primenančią šiandieninę 3D spausdinimo 

technologiją.



3D spausdinimas

Zdjęcie: Pixabay

S. Lem: "Obłok Magellana"

Galiausiai trione gali būti pateiktas "gamybos 

receptas". Prie radijo ryšio prijungtas aparatas 

sukuria gavėjui reikalingą daiktą, todėl galima 

patenkinti net ir pačias įmantriausias užgaidas ir 

įgeidžius, pavyzdžiui, senovinių baldų ar neįprastų 

drabužių troškimą, nes sunku į visus Žemės 

kampelius išsiųsti neįsivaizduojamą prekių 

asortimentą, kurio galbūt norės nedaugelis 

žmonių.

S.Lem, Magelano debesis, 1965 m.



Stanislawas Lemas savo knygose pateikė 

ateities prognozes....

Ar išsipildys jo prognozės apie bendravimą su 

nežemiškos kilmės žmonėmis?


