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«ÌЕН² ÑУДИЛÎÑЯ ÑКАÇАÒИ ЛÞДÑÒВУ НÎВЕ…»

ВЕРНАДÑЬКИЙ Воëодèмèð ²вàíовèч  
(12.03.1863—06.01.1945)

Природодосл³дник, видатний ìислитель, ì³нералог ³ кристалограф, осно-
воположник геох³ì³ї, б³огеох³ì³ї, рад³огеолог³ї, вчення про б³осферу та ноосфе-
ру. За його ³н³ц³ативи, проектаìи ³ п³д кер³вництвоì створено понад 20 наукових 
установ, р³зних за проф³леì ³ призначенняì. Ñеред установ ³ орган³зац³й, як³ в³н 
створював ³ якиìи керував, — Àкадеì³я наук Óкраїни, Ðад³євий ³нститут, Б³огеох³-
ì³чна лаборатор³я ÀÍ ÑÐÑÐ (нин³ Інститут геох³ì³ї та анал³тичної х³ì³ї ÐÀÍ), Êоì³тет 
³з ìетеорит³в, Êоì³с³я ³з ³стор³ї знань ÀÍ ÑÐÑÐ (нин³ Інститут ³стор³ї природознав-
ства та техн³ки ÐÀÍ). Àвтор понад 400 наукових праць, ³з яких 100 присвячено 
ì³нералог³ї, 70 – б³огеох³ì³ї, 50 – геох³ì³ї, 43 – ³стор³ї науки, 37 – орган³зац³йниì 
питанняì, 29 – кристалограф³ї, 21 – рад³огеолог³ї, 14 – ґрунтознавству та ³н-
шиì питанняì. Âарто згадати й прац³ з б³олог³ї, проблеì часу ³ сиìетр³ї, загаль-
ної геолог³ї, про родовища корисних копалин. Òоркався вчений ³ ф³лософських 
проблеì п³знання, реальност³ буття, в³чност³ життя… Âажко уявити, що все це є 
надбанняì одн³єї людини. 

Ó березн³ цього року ìинуло 150 рок³в в³д дня народження Âолодиìира Іва-
новича Âернадського – великого титана науки. Â³н не просто створив нов³ нау-
ков³ напряìки, що у ÕÕ стол³тт³ було ун³кальниì явищеì, в³н сприяв форìуван-
ню нового св³тогляду, нового погляду на природу загалоì, доводячи у своїх на-
укових працях, що життя взагал³, а людина особливо, – це явище косì³чне ³ що 
розуì людини є ìогутньою косì³чною силою, яка допоìоже сусп³льству пере-
жити вс³ ìайбутн³ кризи – ³ еколог³чн³, ³ духовн³. Ó вченн³ про б³осферу – оболон-
ку Зеìл³, де ìожливе життя, в³н синтезував уявлення про св³т, його єдн³сть, пе-
редбачив перегляд базових понять науки про ìатер³ю та енерг³ю, будову Âсес-
в³ту, прост³р та час. Âчений попереджував про небезпеку, пов’язану з 
рад³оактивн³стю, ³ закликав людство до в³дпов³дальност³ за збереження б³о-
сфери Зеìл³. Âражають його енциклопедичн³ знання. Íедарìа ж казали, що 
саì Âернадський ìоже уособлювати ц³лу акадеì³ю. Ãен³альноìу вченоìу ще 
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задовго до появи висотної ав³ац³ї та кос-
ì³чних корабл³в вдалося описати вигляд 
зеìної кул³ з косìосу: «Своєрідним, єди-
ним у своєму роді… відмінним і неповтор-
ним в інших небесних тілах постає перед 
нами образ Землі — її зображення в Кос-
мосі, що вимальовується зовні, збоку, з 
ãлибин безмежноãо небесноãо простору. 
В образі Землі проявляється поверхня на-
шої планети — її біосфера, зовнішня обо-
лонка, що відділяє її від космічноãо середо-
вища».

Âолодиìир Іванович прожив довге й 
нелегке життя. Îсь лише деяк³ з основних 
його в³х: 

12 бåðåзíя 1863 ð. – народився в Пе-
тербурз³ в українськ³й родин³;

1881 ð. – зарахований на природниче 
в³дд³лення ф³зико-ìатеìатичного факуль-
тету Петербурзького ун³верситету;

1885–1890 ðð. – хранитель Ì³нера-
лог³чного каб³нету Петербурзького това-
риства натурал³ст³в; 

1889 ð. – член Британської асоц³ац³ї 
наук, член Французького ì³нералог³чного 
товариства; 

1890 ð. – приват-доцент ì³нералог³ї та 
кристалограф³ї, в.о. хранителя Ì³нерало-
г³чного каб³нету Ìосковського ун³верси-
тету; 

1890–1891 ðð. – професор ì³нера-
лог³ї та кристалограф³ї Ìосковського ун³-
верситету; 

1892 ð. – зав³дувач Ì³нералог³чого ка-
б³нету Ìосковського ун³верситету; 

1897 ð. – захист докторської дисерта-
ц³ї у Петербурзькоìу ун³верситет³; 

1897–1906 ðð. – професор Ìосков-
ського ун³верситету; 

1905 ð. – поì³чник ректора Ìосков-
ського ун³верситету; 

1906–1914 ðð. – зав³дувач Ì³нерало-
г³чного в³дд³лення Ãеолог³чного ìузею Ðо-
с³йської акадеì³ї наук; 

1908 ð. – екстраординарний акадеì³к; 
1912 ð. – ординарний акадеì³к; 

1914 ð. – директор Ãеолог³чного та Ì³-
нералог³чного ìузею Ðос³йської акадеì³ї 
наук; 

1917 ð. – член вченої ради Ì³н³стер-
ства зеìлеробства, Ãолова Êоì³с³ї ³з на-
вчальних заклад³в ³ наукових установ Ì³н³с-
терства народної просв³ти; 

1918 ð. – перший президент Óкраїн-
ської акадеì³ї наук;

1920 ð. – ректор Òавр³йського ун³вер-
ситету; 

1921 ð. – заснував Ðад³євий ³нститут у 
Ìоскв³. Професор ì³нералог³ї Паризького 
ун³верситету (Ñорбонна); 

1933 ð. – голова Ìетеоритної коì³с³ї;
1934 ð. – орган³затор ³ голова Êоì³с³ї ³з 

вивчення важкої води; 
1937 ð. – орган³затор Ì³жнародної Êо-

ì³с³ї ³з визначення в³ку пор³д рад³оактивни-
ìи ìетодаìи, її Â³це-президент; 

1938 ð. – ³нозеìний член-кореспон-
дент Бельг³йського геолог³чного товари-
ства; 

1939 ð. – орган³затор Ìетеоритного 
коì³тету, орган³затор ³ голова Êоì³с³ї з ³зо-
топ³в, член 3-х в³дд³лень ÀÍ ÑÐÑÐ: геолого-
географ³чних, х³ì³чних ³ ф³зико-ìатеìа-
тичних наук; 

1944 ð. – почесний член Âсесоюзного 
х³ì³чного товариства ³ìен³ Ä.І. Ìенделє-
єва, член коì³с³ї ÀÍ ÑÐÑÐ ³з ³стор³ї б³олог³ч-
них наук;

1945 ð. – поìер 6 с³чня. Похований у 
Ìоскв³ на Íовод³вичоìу кладовищ³.

Іìенеì Âолодиìира Івановича Âернад-
ського названо науков³ заклади, ìузеї, 
проспекти, станц³ї, пароплави… À ще – 
Óкраїнську антарктичну станц³ю, рудник у 
район³ озера Байкал, д³атоìов³ водорост³, 
ì³нерал вернадит, п³дл³дн³ гори у Ñх³дн³й 
Àнтарктид³, п³дводний вулкан в Àтлантич-
ноìу океан³, п³к у басейн³ р. П³дкаì’яна 
Òунгуска, гору на о. Параìушир (Êуриль-
ськ³ острови), кратер на зворотноìу боц³ 
Ì³сяця…
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Про життєвий ³ творчий шлях Âолоди-
ìира Івановича є багато публ³кац³й ³ досл³-
джень. Àле найкраще про його внесок у 
св³тову науку, про значення та призначення 
сказав в³н саì: «Мені судилося сказати 
людству нове в тому вченні про живу речо-
вину, яке я створюю, ... це є мій поклик, мій 
обов’язок, покладений на мене, який я по-
винен проводити в життя – як пророк, який 
відчуває всередині себе ãолос, що закли-
кає йоãо до діяльності».

Âищою ц³нн³стю у систеì³ еволюц³ї 
Âсесв³ту для нього завжди була людина. 
Îсìислюючи становлення й розвиток б³о-
сфери Зеìл³ як єдиний еволюц³йний про-
цес, учений сфорìулював концепц³ю ноо-
сфери, планетарної «сфери розуìу», як³й 
призначено обирати переб³г буття. Âоло-
диìир Іванович завжди ìав принципово 
гуìан³стичну позиц³ю. Íетривалий україн-
ський пер³од його життя в³дзначений най-
б³льшиì науково-орган³зац³йниì досяг-
ненняì — створенняì Óкраїнської акаде-
ì³ї наук. Òод³ Âернадський записав у 
щоденнику: «Ви знаєте, як мені дороãа 
Óкраїна і як ãлибоко українське відроджен-
ня проникає в мій національний і власний 
світоãляд... Я вірю у велике майбуття і 
Óкраїни, й Óкраїнської академії наук». 

Â ³стор³ї науки важко знайти ще вчено-
го, який зробив би так багато для людства. 
Його прац³ ìають не лише неоц³ненне св³-
тоглядне значення. Âони також спонука-
ють нас заìислитись над одв³чниì питан-
няì: хто ìи є ³ чого хочеìо досягнути у цьо-
ìу житт³?

Âаш³й уваз³ пропонуєìо доб³рку цитат 
Âолодиìира Івановича Âернадського. ×и-
тайте. Äуìайте. Ä³йте.

Не шукайте у науковій роботі собі вчи-
телів. Вчителями у вас повинні бути тільки 
закони природи. Вони непорушні й незмін-
ні. Хто їх не знає, той помиляється, і тому 
намаãайтесь їх відкривати у науковій робо-
ті і тільки ними керуватися. Лише досвід, 

тобто те, що ніколи не залежить від наших 
тлумачень, часто помилкових, може бути 
критерієм істини.

Вчені не повинні заплющувати очі на 
можливі результати їхньої наукової робо-
ти, науковоãо проãресу. Вони повинні від-
чувати себе відповідальними за всі наслід-
ки їхніх відкриттів.

В історії розвитку людства значення 
містичноãо настрою – натхнення – ніколи 
не може бути оцінене занадто високо. В тій 
чи іншій формі воно пронизує все духовне 
життя людини, є основним елементом 
життя.

Наукова ãіпотеза завжди виходить за 
межі фактів, які були основою для її побу-
дови.

Для науковоãо розвитку необхідне ви-
знання повної свободи особистості, осо-
бистоãо духу, бо тільки за цієї умови може 
один науковий світоãляд змінюватися ін-
шим, створеним вільною, незалежною ро-
ботою особистості.

Перемоãа будь-якоãо науковоãо поãля-
ду і привнесення йоãо у світоãляд не дово-
дить ще йоãо істинності.

Вчені – ті ж фантазери і художники; 
вони не вільні над своїми ідеями; вони мо-
жуть добре працювати, довãо працювати 
лише над тим, до чоãо лежить їхня думка, 
до чоãо праãне їхнє почуття. Ó них ідеї змі-
нюються; з’являються найнеможливіші, 
часто навіжені; вони рояться, кружляють, 
зливаються, переливаються. І серед таких 
ідей живуть і для таких ідей вони працю-
ють.

Немає нічоãо ціннішоãо у світі і нічоãо, 
що вимаãає більшоãо пильнування і пова-
ãи, як вільна людська особистість.
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Вся історія науки на кожному кроці по-
казує, що окремі особистості були правди-
віші у своїх судженнях, ніж цілі корпорації 
учених або сотні і тисячі дослідників, які до-
тримувалися панівних поãлядів ... Істина 
нерідко в більшому обсязі відкрита цим на-
уковим єретикам, ніж ортодоксальним 
представникам наукової думки.

Наука з плином часу втрачає свої до-
сяãнення і знову стихійно до них прихо-
дить.

Кожний вчений є складним клубком 
ідей і знань, в якому сучасне знання має 
іноді абсолютно нікчемне місце в йоãо на-
укових судженнях.

Всюди-всюди безперервний ланцюã; 
всюди-всюди живеш у різних епохах, у різ-
них обставинах, у різних країнах – і такий 
тісний, такий ãлибокий зв’язок з усім люд-
ством, з усією земною кулею, а отже, і 
далі – з усім Всесвітом.

...щира і смілива думка є часто страж-
данням.

Коли при знанні фактів доходиш до пи-
тань: «чому – від чоãо», їх обов’язково тре-
ба роз’яснити – роз’яснити неодмінно, 
знайти рішення, яке б воно не було. І це шу-
кання, це праãнення є основою всякої нау-
кової діяльності, це тільки змушує цілкови-
то жити, страждати і радіти серед наукових 
праць, серед наукових питань; і я цілком 
відчуваю, що можу померти, можу зãоріти, 
шукаючи її, але мені важливо знайти, і 
якщо не знайти, то праãнути знайти її, цю 
правду, якою б ãіркою, примарною і кеп-
ською вона не була б.

Не можна поставити межі допитливому 
розуму.

Пізнати наукову істину не можна лоãі-
кою, можна лише життям. Дія – характерна 
риса наукової думки.

Хіба можна працювати на користь люд-
ству сухою душею, душею, що заснула... 
Хіба можна дізнатися і зрозуміти, коли 
спить почуття, коли не хвилюється серце, 
коли немає якихось дивних, якихось невло-
вимих фантазій. Кажуть, одним розумом 
можна все осяãнути. Не вірте, не вірте!

Немає нічоãо у світі сильніше за вільну 
наукову думку!

За природою я мрійник, і це небезпеч-
на риса; я цілком усвідомлюю, що я можу 
захопитися помилковим, оманливим, піти 
по шляху, який заведе мене в нетрі, але я 
не можу не йти по ньому, мені ненависні 
всякі кайдани моєї думки...

Реальність світу є аксіомою наукової 
роботи. Вчений вносить тут лише поправ-
ки, які не порушують цьоãо основноãо по-
ложення, без якоãо не може бути наукової 
роботи.

...Не у масі набутих знань поляãає кра-
са і міць розумової діяльності, навіть не в 
їхній систематичності, а у щирому, яскра-
вому шуканні… 

Хід часу і робота наукової думки вічно і 
постійно вносять переоцінку цінностей у 
науковий світоãляд. Минуле наукової думки 
малюється нам кожноãо разу у зовсім іншій 
і все новій перспективі. Кожне наукове по-
коління відкриває в цьому минулому нові 
риси і втрачає усталені уявлення про хід на-
уковоãо розвитку. Випадкове і неважливе в 
очах ученоãо одноãо десятиліття отримує в 
очах іншоãо нерідко велике і ãлибоке зна-
чення; в той же час блякнуть і стираються 
раніше усталені віхи наукової свідомості.

...Природа виявляється складнішою, 
ніж різноманітність – нескінченне – сим-
волів і моделей, створених нашою свідо-
містю ...

...немає нічоãо сильнішоãо від бажання 
пізнання, сили сумніву...
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Ми лише починаємо усвідомлювати не-
переборну міць вільної наукової думки, ве-
личезної творчої сили Homo sapiens, люд-
ської вільної особистості, величезноãо нам 
відомоãо прояву її космічної сили, царство 
якої попереду.

Із історії знань – і зі своãо внутрішньоãо 
досвіду – я знаю, які несподівані наслідки 
бувають від випадкових, необроблених, 
окремо кинутих думок, якщо вони тор-
кнуться волі й думки щирої людської осо-
бистості в потрібний момент. Один такий 
випадок виправдовує нерідко працю 
 життя.

Ó роботі думки є радість, що захоплює 
подих, сила, ãармонія.

...Чи є єдина, всім обов’язкова і, оче-
видно, безперечна істина? Чи вільний сум-
нів і вільне шукання і різнорідне відтворен-
ня навколишньоãо в одночасно існуючих 
образах, філософськи продуманих і ство-
рених, і є ця істина?

Сенс життя переживається до кінця іно-
ді індивідуально, а розуміється тільки по-
коліннями...

Немає нічоãо сильнішоãо, ніж жадоба 
пізнання і сила сумніву... Це праãнення – 

основа наукової діяльності. Тільки це дасть 
можливість не стати яким-небудь науко-
вим пацюком, який риється серед усіляко-
ãо книжковоãо мотлоху і сміття. 

Не варто відкладати турботу про велике 
і вічне на той час, коли буде досяãнута для 
всіх можливість задоволення своїх еле-
ментарних потреб. Інакше буде пізно.

Підãотувала Підпала О.В.
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