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Олекса ндр  о а нов ч 
Бєля єв (16  березня 1884, Смо-
ленськ — 6 січня 1942, м. 
Пушкін) — російський письмен-
ник-фантаст, один із засновників 
радянської наукової фантастики. 
Відомий також як «російський 
Жуль Верн». 

Творчість Бєляєва певною 
мірою нерівномірна: ранні тво-
ри різняться від пізніших, етичні 
питання часто виявляються 
більш захоплюючими за найори-
гінальніші науково-технічні гіпо-
тези, а романтичний пафос при-
вабливіший за детективний сю-
жет. Письменника гостро ціка-
вило питання людської психіки: 
функціювання мозку, його зв'яз-
ку з тілом, з життям душі, духу: 
«Чи може мозок мислити поза 
тілом? Чи можлива пересадка 
мозку? Які наслідки може поне-
сти за собою анабіоз і його ши-
роке застосування? Чи існують 

межі у можливості навіювання? 
У генної інженерії?»  

Спробі вирішити ці пробле-
ми присвячені романи «Голова 
професора Доуеля», «Володар 
світу», «Людина, яка загубила 
своє обличчя», оповідання «Лю-
дина, яка не спить», «Хойті-
Тойті». Своєрідним продовжен-
ням цих роздумів стали романи-
гіпотези, які поміщають людину 
в різні середовища існування: 
океан («Людина-амфібія»), по-
вітря («Аріель»). За всіма цими 
творами — прагнення письмен-
ника-інваліда кинути виклик 
фізичній обмеженості людського 
духу, гімн необмеженій свободі і 
надія на те, що подібна свобода 
робить людину кращою.  

 
Бєляєв Олександр  о анов ч 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Бє
ляєв_Олександр_ о анов ч 

 
Александр Беляев - фотогра-
ф  , фото, л чная ж знь, кн г  
https://24smi.org/celebrity/1718
2-aleksandr-beliaev.html 

Александр Беляев - б ограф я, 
кн г , отзывы, ц таты 
https://www.livelib.ru/author/60
64-aleksandr-belyaev 
 
Александр Беляев - лаборато-
р я фантаст к  
https://fantlab.ru/autor14 
 
Александр Беляев – б ограф я 
http://www.rusf.ru/litved/biogr/
belyaev.htm 
 
Александр Беляев – судьба п -
сателя пров дца 
http://russian7.ru/post/aleksand
r-belyaev/ 
 
Тр  ж зн  п сателя (А. .Беляев) 

https://www.nkj.ru/archive/artic
les/16565/ 
 
Ч тать кн г  Александра Беля-
ева он-лайн 
http://knijky.ru/authors/aleksan
dr-belyaev 
 
129 кн г он-лайн Александра 
Беляева 
https://mybook.ru/author/aleksa
ndr-romanovich-belyaev/ 
 

"Нераскрытые тайны": Дар п -
сателя-фантаста Александра 
Беляева 
https://www.youtube.com/watc
h?v=rL_51YSQC7o 
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