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За постановою ЮНЕСКО, 2013 рік оголошено роком Володимира Івановича Вернадського у зв'язку зі 150-річчем 
від дня народження великого вченого (1863–1945). 

"Весь тривалий життєвий шлях (з 1863 до 1945 р.) найвидатнішого природознавця останнього сторіччя академіка 
Володимира Івановича Вернадського – це шлях наполегливої праці та яскравої творчої думки, шлях, що відкриває 
нові галузі в науці, визначає нові напрямки природознавства…". Цими промовистими і співзвучними нашому поколін-
ню словами, які належать найталановитішому учню В.І. Вернадського академіку О.Є. Ферсману (1945), розпочинаємо 
"вступне слово до спеціального випуску Віснику", присвяченому Володимиру Івановичу Вернадському – видатному 
мислителю і натуралісту, фундатору нових дисциплін, наукових напрямів і установ, талановитому організатору та 
історику науки, політику. 

1885 р. В.І. Вернадський закінчив Санкт-Петербурзький університет, де увібрав передові ідеї в галузі природо-
знавства, напрацьовані його видатними вчителями – Д.І. Менделєєвим, М.М. Бекетовим, О.М. Бутлеровим, 
І.М. Сєченовим, В.В. Докучаєвим та ін. Найвагомішу роль у формуванні світогляду В.І. Вернадського-студента, на-
самперед майбутнього мінералога, зіграли хімік Д.І. Менделєєв і ґрунтознавець В.В. Докучаєв. Від першого він отри-
мав глибокі знання з хімії, ґрунтовно засвоїв ідеї щодо періодичної зміни властивостей хімічних елементів, які невдо-
взі успішно використав і концептуально розвинув у вченнях про парагенетичні асоціації елементів, ізоморфізм еле-
ментів, концепції про мінералогію як хімію Землі. Тут доречно згадати запис в "Автобіографії" вченого: "Не можна 
бути мінералогом, не будучи при цьому хіміком…" 

В.В. Докучаєв був професором мінералогії, але працював переважно в галузі ґрунтознавства. Він відіграв провідну 
роль у формуванні генетичних поглядів Володимира Івановича. Ось як про це у 1935 р. написав В.І. Вернадський в пе-
редмові до "Біохімічних нарисів": "Він уперше звернув мою увагу на динамічний бік мінералогії, вивчення мінералів у часі". 

Вплив творчого методу В.В. Докучаєва на молодого Володимира Вернадського, підсилений під час його роботи в 
ґрунтознавчих експедиціях Докучаєва, був надзвичайно продуктивним і сприяв у подальшому створенню підвалин 
сучасної генетичної мінералогії й до певної міри спорідненої з нею геохімії. 

Отже, В.І. Вернадський, пройшовши серйозну стадію коливань, став мінералогом, згодом не просто мінералогом, а 
"самым крупным минералогом мира" (К. Власов, 1945). Про це свідчить не лише найбільша частка мінералогічних 
праць у науковій спадщині вченого, але й та надзвичайна наукова увага до всебічного вивчення мінералів, яке дозво-
лило йому глибо проникнути в їхній світ, зрозуміти природну історію мінералів, висвітлити взаємозв'язок неорганічної й 
органічної природи і на цих засадах створити атомістичні науки – геохімію і біогеохімію, вчення про біосферу. 

Цікаво, що вже на схилі літ у доповіді "Речь на общем собрании АН СССР 30 мая 1941 г." В.І. Вернадський зізнав-
ся "Я в старости перешел на другую специальность (мається на увазі геохімія, біогеохімія тощо – Володимр Павли-
шин), которой занимаюсь, правда, уже больше 30 лет, но я минералог" [Вкладыш к дополнительному тиражу изда-
ния 2006 г.: В. И. Вернадский. Дневники. 1935 –1941. В двух книгах]. 

Надзвичайно плідною була робота Володимира Івановича в період стажування (1988 – 1989 рр.) у відомих тоді 
наукових центрах Європи, куди виїхав передусім з метою засвоєння методів вивчення кристалічної речовини. У Па-
рижі, зокрема, він успішно працює в галузі експериментальної мінералогії під керівництвом знаменитих мінералогів-
експериментаторів Ф. Фуке і А. Ле Шатальє. Результати його експериментальних дослідів, які стосувалися сплавлен-
ня Al2O3 і SiO2, згодом лягли в основу магістерської дисертації "Про групу силіманіту та роль глинозему в силікатах" 
(1891) і відомої теорії будови алюмосилікатів, яка винятково продуктивно вплинула на розвиток мінералогії в цілому. 

Під час свого закордонного відрядження В.І. Вернадський отримав від авторитетного професора геології 
О.П. Павлова запрошення на кафедру мінералогії Московського університету, в якому, за оцінкою Володимира Іва-
новича, "Мінералогії як науки на рівні того часу не було". В.І. Вернадський приймає запрошення і, не гаючи часу, 
кардинально перебудовує викладання мінералогії: "Я поклав в основу широке вивчення мінералогічних процесів 
земної кори, звертаючи основну увагу на процес, а не лише на вивчення продукту процесу (мінералу), на динамічне 
вивчення процесів, а не тільки на статичне вивчення їхніх продуктів…". 

20-ти літній період (1891 – 1919) роботи в Московському університеті – це початок розквіту творчості Вернадського-
мінералога та Вернадського-кристалографа: "… не можна бути мінералогом, – стверджував В.І. Вернадський – не ово-
лодівши основними прийомами кристалографії… оскільки мінералог має справу з твердими кристалічними продуктами 
земних хімічних реакцій". Він друкує основоположні книги –монографію "Основи кристалографії" та підручник "Мінера-
логія" (3-е видання, 1912). Як кристалограф Володимир Іванович яскраво засвітився у докторській дисертації "Явища 
ковзання кристалічної речовини" (1897), яка стала підставою для отримання професорського звання. 

Ранній московський період наукової діяльності В.І. Вернадського відомий ще початком публікації (1908) "Досвіду 
описової мінералогії" – унікальної праці із загальної та регіональної мінералогії. У ній істотно поглиблюється започат-
кована у 1890-х роках перебудова мінералогії на хіміко-генетичних засадах: "Основним завданням є – пише Володи-
мир Іванович – перегляд природних хімічних сполук Землі з погляду хімічних процесів, що в ній відбуваються. Це, на 
мою думку, є головним завданням мінералогії, яка, подібно до хімії, має вивчати не лише продукти хімічних реакцій, 
але й самі процеси реакцій…" 

Найбільш повно й переконливо свій погляд на мінералогію як хімію земної кори1 В.І. Вернадський виклав у вида-
ній в 1925-1927 рр. "Історії мінералів земної кори", в якій висвітлив питання утворення та перетворення мінералів, 
вказав на істотну роль живих організмів у генезисі мінералів; іншими словами, вчений вперше у світовій практиці 
висунув історію мінералів як провідну тему великої ваги, яка такою залишається й нині. 

                                                                  
1 Таке уявлення раніше проповідувалось шведським вченим Й.Я. Берцеліусом (1779 – 1848), але воно не вплинуло помітно на динамічний розвиток 
мінералогії 
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Хіміко-генетичні дослідження В.І. Вернадського, які привели його до точної науки про генезис мінералів (генети-
чної мінералогії – термін О.Є. Ферсмана), насамперед у частині з'ясування хімічної природи мінералоутворювального 
процесу, завершилися ще однм надбанням наук про Землю – геохімії. 

Вернадський-геохімік надає терміну "геохімія", запроваджено в науку К.Ф. Шенбейном у 1838 р., нове значення: 
"Геохімія науково вивчає хімічні елементи, тобто атоми земної кори та наскільки можливо – всієї планети. Вона ви-
вчає їхню історію, їхній розподіл і рух у просторі-часі, їхні генетичні на нашій планеті співвідношення" (з 4-го видан-
ня "Очерки геохимии", 1934). У 1924 р. виходить перше видання "Геохімії" французькою мовою (див. також статтю 
В. Павлишина у цьому випуску). 

1911 р. В.І. Вернадський переходить на роботу в Академію наук і переїжджає в Петербург, де продовжує свої до-
слідження в галузі геохімії й мінералогії, водночас приділяючи велику увагу вивченню радіоактивності та радіоакти-
вних мінералів. Він перший в Росії привернув увагу наукової громадськості до науково-технічних і соціальних аспек-
тів, пов'язаних з відкриттям радію. Відкриття європейських вчених (А. Беккереля, П. Кюрі, Р. Стретта, Д. Джолі та 
ін.) спонукали В.І. Вернадського до всебічного вивчення радіоактивності в геологічних процесах і організації робіт в 
області дослідження радіоактивності надр Росії. Народилася нова галузь, яку він назвав радіогеологією, покликаною, 
за визначенням Володимира Івановича, вивчати хід радіоактивних процесів на нашій планеті, їхнє відображення та 
прояв у геологічних явищах. 

За ініціативою Вернадського-радіогеолога у січні 1922 р. на базі Радієвої експедиції Академії наук засновано Раді-
євий інститут з широкою програмою робіт, який він очолив як директор. Нині Інститут носить ім'я В.Г. Хлопіна – учня 
В.І. Вернадського, який вперше в Росії отримав радій з ферганської руди. 

В.І. Вернадський був по-справжньому унікальним вченим. Його наукова праця – зразок вдалого поєднання різно-
дисциплінарних знань, які презентували передову науку. Тому, коли ми, для зручності викладу матеріалу, говоримо 
про Вернадського-мінералога, Вернадського-геохіміка, Вернадського-біогеохіміка, тощо, то це до певної міри спро-
щене тлумачення, яке насправді, особливо при аналізі діяльності зрілого вченого, базується на цілісності його світо-
гляду – єдності мінерального, тваринного і рослинного царств природи. 

Свій багатий досвід природознавця В.І. Вернадський скеровував і в практичне русло: "Хоча sub asternitatis (з по-
гляду вічності) досягнення чистої науки, які рухають на новий високий рівень людську думку, за сутністю речей зна-
чиміші і в кінці кінців в історії і планети, і людства потужніші, ніж великі завоювання прикладного знання, – у поточ-
ному житті, для сучасників, значно більше значення мають крупні значення прикладного знання" (1928). Організа-
ційно цю ідею Володимир Іванович втілив у життя у вигляді Комісії з вивчення природних виробничих сил (при Ака-
демії наук), яка зіграла винятково важливу роль у справі систематичних пошуків родовищ корисних копалин і напра-
цювання наукового підходу до успішного вирішення проблем використання мінеральної сировини. 

Після з'ясування значної ролі живої речовини в геологічній історії Землі, яке було започатковане в Україні, й на-
працювання на цих засадах нового великого розділу геохімії – біогеохімії, В.І. Вернадський інтенсивно, часто пара-
лельно, працює над створенням учення про біосферу, якому присвятив свою "основну працю життя" – "Хімічна бу-
дова біосфери Землі та її довкілля" (1965). 

Почесне місце в творчій спадщині вченого знайшла метеоритика, для розвитку якої В.І. Вернадський заснував 
Комітет з метеоритів АН СРСР, а також досконало висвітлена тематика, яка стосується історичних, філософських і 
суспільних наук. 

Особлива сторінка життя В.І. Вернадського – науково-організаційна діяльність у Києві у 1918 – 1919 роках. Саме 
в цей час і в цьому місті він здійснив свою ще одну історичну місію – заснував Українську Академію наук і в її складі 
перші життєво необхідні наукові та прикладні осередки, очолив Академію як президент, став її дійсним членом. 

Зрозуміло, що розруха, зміна уряду та громадянська війна не сприяла розбудові УАН. Можна стверджувати –
 вона розвивалася не завдяки, а всупереч політичній ситуації. В ці буремні дні В.І. Вернадський, як геолог, робить 
ще один важливий крок, скерований на об'єднання наукових сил України – засновується під його головуванням Ко-
місія з вивчення природних багатств України. До роботи в цій Комісії запрошено 30 різнофахових вчених, у тому чи-
слі 5 академіків, п'ять геологів – В.І. Вернадського, П.А. Тутковського, І.І. Гінзбурга, Б.Л. Лічкова, В.І. Лучицького. 
Планувалося скласти та підготувати до друку збірник "Природні багатства України". При Комісії засновано низку сек-
цій, які вже розпочали складати програми наукової праці і готувати задуманий збірник. Активно запрацювала геоло-
гічна секція під головуванням В.І. Лучицького, яким засновано серію "Матеріали з геології України" (орієнтовно 
200 друкованих аркушів готові до друку). 

На превеликий жаль, політична ситуація у Києві, особливо з появою в місті денікінців, які зірвали вивіску "Україн-
ська Академія Наук", вкрай ускладнила роботу УАН. Володимир Іванович у щоденнику занотовує: "Гибнет Академия, 
на которую потрачено много усилий. Но у меня нет горького чувства, я отношусь ко всему этому спокойно, ибо я 
чувствую, что след, ею оставленный, не пропадет и она свое дело сделала". Володимир Іванович намагався всіма 
засобами врятувати УАН у її оптимально первісному вигляді, двічі їздив на переговори до Ростова-на-Дону в ставку 
генерала А.І. Денікіна, але отримати пристойне рішення не вдалося. Ростов і Київ роз'єднали фронти, повернення до 
роботи в УАН стало неможливим і В.І. Вернадський волею долі опинився у Криму у січні 1920 р. 

Пройшло 150 років від дня народження першолюдини планети Володимира Івановича Вернадського –реформатора 
старої і розробника нової мінералогії, фундатора геохімії, біогеохімії й радіогеології. Глибинне осмислення цих речовин-
них дисциплін, напрацювання фундаментальних принципів взаємодії людини та каменю, суспільства та природи приве-
ли його до геніального відкриття – Вчення про біосферу та пов'язаного з ним Вчення про ноосферу. 

Пропонований читачам "Вісник" у різній мірі висвітлює і розвиває наукові та прикладні ідеї В.І. Вернадського в галузі 
мінералогії, кристалографії й геології (В. Квасниця, І. Квасниця, І. Паранько, М. Павлунь, А. Сіворонов), геохімії води 
(М. Кухар), геофізики педосфери (О. Меньшов, А. Сухорада), планетології (М. Толстой), екології (Д. Чорноморденко), істо-
рії науки (В. Павлишин, П. Миненко), філософії та історії філософії (Н. Ярмоліцька, Л. Шашкова). 

 
Професор мінералогії В. Павлишин 


