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ВЧЕННЯ В. ВЕРНАДСЬКОГО ТА ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ

Розглядаються дискусійні питання, що стосуються складних кліматичних та інших
природних процесів, а також перспектив їх розвитку.
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Contemporaries increasingly wonder: what happens on Earth and what are the prospects.
Similar questions appear difficult periods in a society where people are troubled with defective
mentality that encourages people throughout the trust. Research and many practical examples
show that in the universe, the solar system and the Earth dominates total balance in all things,
which is to the same degree observed between all parts of living matter , ie living organisms flora
and fauna from the cell. Thus harmony - it is the law of nature, the violation of which leads to
disasters and unpredictable natural and economic outcomes. Balance maintains a constant amount
of living matter, which, in the opin ion of Academician V. Vernadsky, unchanged since the beginning
of the Cambrian era.

Key words: land, natural resources, the theory of Vernadsky, stage of development,
sustainable development.

Постановка проблеми.  На планеті Земля відбуваються складні
кліматичні й інші природні процеси. Перед сучасниками все більше постає
завдання з’ясувати суть усіх процесів та перспективи їх розвитку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій . Людина інтуїтивно відчуває
певні порушення в природі, відсутність рівноваги, що  викликає у неї сумнівні
роздуми і запитання, котрі ґрунтуються на об’єктивних процесах. Наукові
дослідження та деякі реальні приклади свідчать, що у Всесвіті, Сонячній
системі і на планеті Земля панує повна рівновага в усьому, яка так ою ж мірою
притаманна складовим живої речовини, тобто живим організмам рослинного і
тваринного світу, починаючи з клітини. Таким чином , рівновага – це закон
природи, порушення якого призводить до катаклізмів і непередбачуваних
природних та економічних наслідків. Рівновага підтримує постійну кількість
живої речовини, яка, на думку академіка В. Вернадського, залишається
незмінною, починаючи з кембрійської епохи.

Мета статті полягає у виявленні взаємозв’язку між природою і
людським суспільством. Подолати розрив між можливостями природи і
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потребами людини можна за рахунок дотримання рівноваги, що забезпечить
стабільний розвиток у майбутньому.

Виклад основного матеріалу. Важливість цієї рівноваги випливає з
учення академіка В. Вернадського про живу речовину (живі організми), яка
існує на поверхні планети Земля протягом мільярдів років, перебуваючи у
тісному зв'язку з біосферою. Доведено, що прошарок біосфери, в якій існує
жива речовина, надзвичайно тонкий ( лише кілька метрів у пустелях та десятки
метрів – у лісах і водних екосистемах). За В. Вернадським, він має назву
«плівка життя», оскільки тут зосереджене життя рослин, тварин і
мікроорганізмів [1]. Саме тут і проявляються особливості існування живих
організмів та потреба рівноваги , оскільки забруднення повітря і водних
ресурсів, знищення лісів на величезних територіях, переведення лісів у ріллю,
розорення та осушення степів і лук, невиправдане використання корисних
копалин, погіршення якості ґрунтів та інші негативні фактори стримують
перетворення сонячної енергії в хімічну, механі чну і теплову, а в підсумку –
реалізацію природної програми всіх живих істот. Тому, на думку українських
науковців, перший постулат учення В. І. Вернадського полягає в тому, що
основним завданням всесвітнього людства має бути охорона біосфери ,
припинення її антропогенної деградації, збереження хоча б с учасного її стану
та рівня організованості, від яких залежить майбутнє людини й людських
цивілізацій [2, с. 14]. Незважаючи на трансформаційні процеси, які
відбуваються на планеті Земля , слідом за кліматичними змінами, людина,
аналогічно до деяких представників тваринного світу (мурашки, свині, таргани
та криси), здатна найкраще адаптуватися до навколишнього середовища. Така
здатність обумовлена тим, що лише вони можуть динамічно пристосовуватися
до споживання і перетравлення будь-яких харчів, постійно змінювати раціони
харчування. Саме щоб визначити раціон харчування і зазнати найменших втрат,
на відміну від перелічених вище тварин, людина ще й спроможна пізнати
перспективи кліматичних змін, які вплинуть на змі ну зовнішнього природного
середовища, а отже, й раціону харчування. Але зазначимо, що у людини
існують певні межі пристосування, за якими вона втрачає всі свої природні
захисні можливості. За останні двадцять років українці зазнали фізичного і
духовного виснаження через нервові перевантаження та неякісне харчування.
Як результат, Україна, за визначенням міжнародних організацій, вийшла на
перше місце в Європі за рівнем смертності.

Структура організму людини, як і всього живого, має постійний зв'язок з і
структурою планети Земля, Сонячної системи і Всесвіту. Цей зв'язок у цілому
малопомітний і для пізнання людині недоступний, але інтуїтивно вона його
відчуває, намагаючись не порушувати гармонії. Разом з тим з плином часу
окремі його елементи стають все більш ві дкритими для хоча б наближеного
розуміння власне процесу такого обміну речовиною, енергією та інформацією.

Стає, наприклад, зрозумілим, що значна частина обмінних властивостей
живих організмів прихована навіть не в генах, а в якійсь невідомій сутності.
Скажімо, традиції та звички людини і тварини можуть бути підпорядковані волі
та розуму, але лише інстинкт залишається незмінним і передається нащадкам ,
набуваючи постійної природної константи.
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Між всіма частинами людського тіла, як і будь -якої тварини, існує повна
гармонія, а це свідчить про те, що природа потребує такої гармонії в усіх
сферах, пов’язаних з природою. Академік В. Вернадський навіть ставив
запитання, чи не є існування тваринного світу необхідною умовою для
існування живої речовини. Всі клітини , органи і частини тіла живої істоти
підпорядковані одній меті – служити живому організму так, щоб він
функціонував ефективно. Отже, всі рівні, вільні, але за вдання спільне – жити
разом успішно. В цій складній структурі живого організму, що складається із
сукупності спеціалізованих клітин (шлунку, печінки, крові, нирок, очей і т. д.),
відбувається біологічно-організаційний діалог, всі вони перебувають у
контакті, повсюди досягається гармонія та рівновага. З огляду на зазначене
можна зробити висновок про те,  що людина, тварина, рослина, клітина, частина
тіла тварини чи рослини й інше виникли не випадково, кожне із них відіграє
свою чітко визначену природою роль.

Капіталістичні відносини, або комерційні, д ають змогу окремим особам,
які здебільшого нічим не відрізняються від інших, раптово збільшувати свою
приватну власність. Це значна кількість людей, капітал яких одноосібно
збільшується, завдаючи шкоду решті членів суспільства, що спеціалізуються в
інших сферах життєдіяльності , а саме робітники, вчені, митці, інженери,
письменники, управлінці, дрібний і середній бізнес, середній клас  загалом.
Багато сучасних розвинутих країн, зокрема Скандинавії , застосовують
різноманітні методи впливу, щоб запобігти цьому. Закономірно, що зростання
крупних олігархічних формува нь порушує рівновагу суспільного розвитку, а
саме між непомірними потребами людини й обмеженими можливостями
природи. Таке суспільство, без сумніву, має трансформуватися.

Особливості людини, що проявляються в процесі дотримання гармонії і
рівноваги, концентруються на єдиній основі – свідомості, яка притаманна лише
людині. Водночас в усіх представників рослинного і тваринного світу, у тому
числі й людини, існує, крім коду спадковості, за винятком бактерій, ще й
маловивчена реакція на зовнішні і внутрішні под разники – інстинкт, інтуїція й
інше. Отже, можна стверджувати, що на всіх представників тваринного світу,
включаючи людину, творчо впливає матеріальна і нематеріальна субстанція
Всесвіту. Саме свідомість людини, людський розум стали базисом наукового
формування В. Вернадським нового вчення про особливу стадію розвитку
біосфери – ноосферу. В контексті вищенаведених проблем та необхідності
їхнього дослідження й глибшого розуміння серед тваринного світу, крім
людини, великий інтерес становлять перші поселенці планети Земля, які
відіграють важливу роль у живій речовині планети , – бактерії.

Бактерії (мікроби) – одноклітинні (у вигляді палички та інших форм)
мікроскопічні організми, до яких також включаються рослинні мікроорганізми,
зокрема мікроскопічні гриби і в одорості, іноді і віруси, які належать до так
званих доядерних форм організмів – прокаріотам. Прокаріоти – це організми, в
клітині яких відсутнє сформоване ядро, а розміщений у клітині генетичний
матеріал перебуває у вільному стані і не створює ланцюга ДНК , у зв’язку з чим
типовий генетичний процес спадковості відсутній. При цьому вони виконують
функції не менш важливі, ніж організми з класичною генетикою, а їхн і
історична роль і місія виявляються значно ширшими. У бактерій, напевне, існує
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лише інстинкт й інші елементи впливу зовнішньої енергії, яка і керує живою
речовиною. В системі органічного світу мікроби -прокаріоти переважають в
усьому, вони харчуються різноманітними орган ічними речовинами
(гетеротрофи) або створюють органічні речовини із неорганічних ( автотрофи).
Їхня роль на планеті Земля величезна. Варто відзначити, що лише нещодавно
вчені дійшли висновку, відповідно до якого спадкові зміни обумовлюються не
тільки генетикою.

Вчені вважають, що мікроби є перші організми, які з'явились на Землі і
живуть дотепер, вони можуть перебувати як при високих , так і низьких
температурах. Існує два види бактерій – аеробні (живуть при наявності кисню)
й анаеробні (у безкисневому середовищі). Саме такі особливості бактерій дають
змогу їм перебувати в різноманітних температурних режимах (гарячі джерела,
дно океанів, сніги гір, вулкани і так далі), а людині – використовувати їх у
харчовій і мікробіологічній промисловості. Бактерії є доброякісні, які сприяють
розвитку всього органічного світу, а також патогенні, що спричиняють хвороби
в рослинному і тваринному світі. Бактерії з моменту виникнення і дотепер
беруть участь у кругообігу речовини в природі, формують структуру і
родючість ґрунтів, підтримують запаси вуглецю в атмосфері, створюють і
руйнують корисні копалини, ж ивляться, використовуючи різні органічні
речовини. Частина бактерій (так звані залізобактерії -автотрофи) здатні
створювати із неорганічних сполук все необхідне для життя органічних
речовин. Стосовно цього В. Вернадський зазначав: «Есть животные,
способствующие накоплению гидрата окиси железа. …образуют колонии, в
которых отлагается водная окись железа» [1, с. 98].

На відміну від попередніх переконань, що ґрунт формувався рослинними
мікроорганізмами, В. Вернадський стверджував, що «почва создается не одним
только живым растительным веществом. …. огромное значение играют в этой
работе и организмы животных» [1, с. 41].

На основі лише загальної характеристики бактерій щодо функцій, які
вони виконують, їхніх особливостей як перших багатовікових жителів нашої
планети, розглянемо проблеми, що турбують людство. Серед них і особлива
природжена реакція на зовнішнє та  внутрішнє середовище тварини , у тому
числі людини, а саме інстинкт та інтуїція, котрі притаманні всім живим
організмам планети Земля. На зовнішні подраз ники реагують і рослини, що
підтверджує наявність у них інстинкту.

На прикладі бактерій, особливих мікроорганізмів , можемо простежити
різноманітні природні властивості живих організмів.

Так, бактерії, які з’явились першими на планеті Земля, існують до наш ого
часу, виконують чітко визначені природою функції: формування початкових
згустків матерії та кори планети, участь у створенні мінеральних ресурсів
планети; формування і структуризація ґрунтового покриття планети; є
основним фактором розвитку живої природи загалом, тобто рослинних і
тваринних організмів. Багатовікова історія життєдіяльності бактерій дає
підстави стверджувати, посилаючись на думки багатьох учених, зокрема В.
Вернадського, що випадковостей у природі не буває, всі види живих організмів
рослинного і тваринного світу мають чітко визначені функції, у тому числі і
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людина. Але до цього часу, під впливом різних духовних і наукових течій, так і
не встановлено роль людини на планеті Земля.

Бактерії, що є супутниками всього живого, не мають ядра, в якому
існував би сформований ланцюг ДНК, код спадковості для передачі
особливостей живого організму. Не зважаючи на те, що в клітині бактерії
існують складові для ланцюга ДНК, його фор мування природа не передбачає –
«генетический материал материнской клетки п ередается …целой хромосомой,
материал отцовской (донорской) клетки – только фрагментом …это приводит
… к отсутствию в потомстве рекомбинантов родительского типа донора » [2,
с. 146].

Отже, живі організми, що не мають сучасного розуміння класичного коду
спадковості ДНК, існують, постійно успадковуються різноманітні форми
бактерій (палички, спіралі, вібріони, стрептококи, диплококи, стафілококи).
Відсутність сформованого ДНК у бактерій підтверджує, що властивості
передаються іншими методами, які відповідають о собливим функціям цих
видів живих організмів. Наука досить повільно просувається у вивченні
генетичної істини бактерій . Ймовірним є існування інших форм зв’язку всіх
живих організмів та природи, зокрема, що проявляється через інстинкт,
інтуїцію та інше.

Бактерії визначаються здатністю існувати в різноманітних, навіть
екстремальних умовах температурних режимів, при різних кліматичних
проявах, наявності чи відсутності кисню. Отже, є підстави стверджувати, що
мікроби, яким уже мільярди років, існуватимуть і надалі, навіть тоді, коли
настане суцільне заледеніння на планеті Земля. Водночас інші види рослинного
і тваринного світу тимчасові, занадто залежні від кліматичних змін і
температурних коливань, а тому, мабуть, кожному періоду геологічної історії
відповідають певні види живої природи, тваринного і рослинного світу.

Окремо розглядають людину, яка, на відміну від інших видів тварин,
природою наділена свідомістю. В контексті бактерій і живої природи  загалом
слід врахувати, що свідомість  людини охоплює приблизно 10% її внутрішнього
світу, а решта 90% – підсвідомість, якою практично неможливо керувати, але
вона проявляється через інстинкт та інтуїцію, що є вірогідним видом пізнання.
Зазначене свідчить, що пізнання зовнішнього і внутрішнього світу багато в
чому залежить від глибини й обґрунтованості проникнення 10% свідомості
людини у її 90% підсвідомого внутрішнього світу.

Отже, різниця між твариною і людиною полягає у наявності свідомості,
що й визначило основну причину появи людини на планеті Земля , роль чи
функція якої обумовлена саме свідомістю. У цьому контексті справедливо
вважати, що людина, як й інші тварини, у тому числі й бактерії, виконує певні
функції, визначені природою, які слід зрозуміти та дотримуватися їх. Проведені
дослідження дають підстави вва жати, що людина здатна отримувати
інформацію із Всесвіту для живої і неживої природи. Проте людина ще й
залишає після себе особисту інформацію, тобто все те, що вдалося їй створити
[3].

Дослідження академіка М. Роїка та російських учених свідчать, що дія
генів підпорядкована зовнішнім впливам , а тому генна спадковість втрачає
поступово значимість. Тобто вчені-генетики визнають, що генетичний ланцюг у
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клітині зазнає зовнішнього впливу. Якщо врахувати, що свідомість, а також
невідомий вплив на живу природу є  нематеріальними константами, то
незрозуміла наявність людської свідомості, що впливає на бактерію і клітину.
Відповідь на це питання буде стосуватися живої матерії, людини  в тому числі, а
також певної нематеріальної енергії. Зазначені процеси доцільно розглядати з
погляду метафізики. Метафізика – випадкова назва фундаментального вчення,
що виникла під час класифікації теорій Аристотеля: спочатку виділили його
вчення про фізику, а решту його ж фундаментальних надбань віднесено до
метафізики (те, що після фізики – ta meta ta physika). З часом термін
метафізика набув філософського значення про принципи буття речей та їхнє
пізнання як вищі питання онтології і гносеології. Тобто Аристотель визнавав й
інтуїцію, і нематеріальні закономірності впливу, й інстинкти. Ними керує не
людина, вони зазнають впливу зовнішніх факторів та, на нашу думку,
інформаційної системи Всесвіту.

Висновки та перспективи подальших досліджень . На практиці
метафізика ще не піддається вивченню, а тому буття і закономірності, Вищі
сили природи залишаються не пізнаними до кінця. Прагнучи зрозуміти
існування Всесвіту, Ейнштейн брав до уваги, що всі планети, атоми, частини і
кварки підпорядковані чотирьом відомим силам: гравітаці ї, електромагнетизму,
сильним та слабким взаємодіям. Відомий учений мав наміри довести, що
перераховане є проявом однієї і тієї ж сили. Ейнштейну так і не вдалося
віднайти закон Великого єднання сил, тому основні дослідження у цій царині
ще попереду.
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