
«Простiр-час глибоко неоднорiдний i
явища симетрiї можуть у ньому проявля-
тися лише в обмежених дiлянках». 

«Вченi не повиннi закривати очi на
можливi наслiдки їх наукової працi, нау-
кового прогресу».

«Ставлячи за мету розвиток людства,
бачимо, що вiн досягається рiзними засо-
бами i один з них – наука».

«Тiльки один спосiб iснує запобiгти
падiнню науки i мистецтва – це всiма си-
лами i всiма жертвами прагнути розши-
рювати освiту i глибше змушувати про-
никати її у народнi маси».

Це – розсип думок великого вченого
В.Вернадського, нашого славетного спiввiтчизника,
який стояв бiля витокiв створення Української ака-
демiї наук i був її першим президентом.

Ім’я В.Вернадського та його колосальна наукова
спадщина посiдають особливе мiсце у безмежжi
свiтової культури. З упевненiстю можна прилучити
це славне iм’я до когорти великих мислителiв кiнця
ХІХ – пер. пол. ХХ ст. І ми з повним правом пи-
шаємося тим, що В.Вернадський був i назавжди за-
лишиться великим сином української землi, хоча в
iсторiю свiтової науки (такий фатальний парадокс
нашої бездержавностi) увiйшов як «замечательный
русский ученый», «русский ученый-энциклопе-
дист»...

У творчому архiвi В.Вернадського знайдено чи
не єдиний вiрш, написаний, коли його автор був
сiмнадцятилiтнiм юнаком:

Украина, родная моя сторона,
Века ты уже погибаешь...
Но борешься, борешься, бедняжка, одна,
И в этой борьбе изнываешь.
В минуту погибели крайней твоей
Детей твоих дух пробуждался,
Старались свободу найти от цепей
И ум их тобой восхищался.
Но дела вести до конца не могли,
И вновь начинались раздоры...

Погодьтеся, навiть у цiй недовершенiй
поетичнiй вправi – безмiр зрiлого болю,
спiвчуття i, звiсно ж, розумiння iсторiї
свого народу.

Отож наша розповiдь про В.Вернадсь-
кого, основоположника геохiмiї, бiохiмiї,
знань про бiосферу та ноосферу, вченого,
чиї глибокi iдеї збагатили науку i стали
провiдними для розвитку сучасної гео-
логiї, мiнералогiї та гiдрогеологiї. Оцiнюю-
чи його внесок у науку, член-кореспон-
дент Академiї наук Радянського Союзу
С.Микулинський з нагоди 125-рiчного
ювiлею вченого писав: «Чим бiльше минає
часу, чим далi просувається вперед наука,

тим зримiше розкривається значення, важливiсть i
глибина його iдей, i до того ж не в iсторичному лише
аспектi, але i з погляду пошуку шляхiв розв’язання
нових проблем. З усiх можливих критерiїв оцiнки
працi вченого, цей, вочевидь, найбезпомилковiший».

Сьогоднi про В.Вернадського написано багато
книжок, розвiдок, видано його вибранi науковi працi,
частково – епiстолярну спадщину. Проте хочеться
розповiсти про вченого дещо в iншiй площинi, досi не
висвiтленiй, а саме: нагадати про його українське
корiння й про те, що вiн зробив для рiдної землi...

За радянського часу послiдовно фальшувалася
iсторiя Української академiї наук i бiографiї вiдо-
мих академiкiв, пов’язаних з нею. Можемо послати-
ся, примiром, на книжку професора В.Терлецького
«Академiя наук Української РСР» (1969). Не були
безгрiшними, на жаль, й енциклопедичнi видання.
Зазнав фальшування своєї бiографiї й президент
Академiї В.Вернадський. Добре, що сьогоднi ми
маємо можливiсть писати про вченого без iдео-
логiчних акцентiв i засторог.

* * *
Вернадський Володимир Іванович походив з

давнього, освiченого українського роду. Один iз
предкiв ученого по батькiвськiй лiнiї воював у
вiйську Богдана Хмельницького проти полякiв.
Прадiд – Іван Никифорович – навчався в Пере-
яславському колегiумi та Києво-Могилянськiй ака-
демiї. Дiд Василь Іванович служив штабс-лiкарем у
росiйськiй армiї. Батько пiсля закiнчення Київсько-
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го унiверситету святого Володимира працював ви-
кладачем у Петербурзi, Харковi, Москвi. Мати –
Ганна Петрiвна, з роду Константиновичiв, її предки
належали до козацько-старшинської верхiвки. Ма-
терин дядько, Микола Гулак, у груднi 1845 – сiчнi
1846 року разом з М.Костомаровим та В.Бiлозер-
ським заснували Кирило-Мефодiївське братство.
Ось таке щедре древо роду українського подарува-
ло нам майбутнього генiя. Пiзнiше в усiх автобiо-
графiях В.Вернадський пiдкреслював своє козацьке
походження.

Народився майбутнiй учений 12 березня 1863 р.
в Петербурзi, де служив на той час його батько.
У популярнiй бiографiї В.Вернадського Лев Гумi-
левський писав: «Володя вже пiдлiтком почував се-
бе українцем i залишився ним за своїми уподобан-
нями i симпатiями на все життя». А ось рядки з ди-
тячих спогадiв самого В.Вернадського: «У бать-
ковiй бiблiотецi я знайшов окремi номери “Основи”
та iншi українськi видання. Я добував українськi
книжки з-за кордону. Докладно розпитував батька
про Шевченка, Кулiша, Максимовича, Квiтку-Ос-
нов’яненка, а також про Кирило-Мефодiївське
братство, про Костомарова та iнше». Звичайно, все
це мало вплив на формування свiтоглядних переко-
нань допитливого й здiбного хлопця.

Розпочав Володимир своє навчання 1873 р. в
Харкiвськiй гiмназiї, а продовжив 1876 р. – у Петер-
бурзi. 1881 р. був зарахований на природниче
вiддiлення фiзико-математичного факультету Пе-
тербурзького унiверситету. У 1885 р. В.Вернадський
дiстав ступiнь кандидата природничих наук за
дослiдження фiзичних властивостей iзоморфних
сумiшей. Наступного року вiн одружився з Наталiєю
Старицькою, з якою прожив, за його словами, «душа
в душу i думка в думку» 56 рокiв. Пiсля закiнчення
унiверситету В.Вернадський два роки працював хра-
нителем мiнералогiчного музею унiверситету, потiм
поглиблював знання в Італiї, Францiї, Нiмеччинi.
З 1890 р. – доцент, а з 1898 р. професор Московсько-
го унiверситету. В цей час дослiджував поклади
залiзних руд Криворiжжя. З 1914 р. очолював гео-
логiчний i мiнералогiчний музей Петербурзької ака-
демiї, членом i академiком якої став у 1909 р. За його
iнiцiативою з 1915 р. почала працювати Комiсiя з
вивчення природних продуктивних сил Росiї.

Характерно, що В.Вернадський цiкавився у цей
час своїм родоводом, своїм корiнням. Ще гiмна-
зистом вiн занотував у своєму щоденнику: «Чи-
няться жахливi утиски малоросiв. Драгоманову
навiть в Австрiї не дозволяють видавати газету ма-
лоросiйською мовою. У Росiї зовсiм заборонено
друкувати книги моєю рiдною мовою. На канiкулах
з усiм завзяттям вiзьмусь за неї». А вже у статтi
«Українське питання i росiйська громадськiсть»,
написанiй у липнi 1915 р., виразно простежується
позицiя молодого вченого-патрiота: «Небезпека для
Росiї не в українському русi як такому, а в його тра-
ктуваннi як шкiдливого i до того ж привнесеного

явища в державному i нацiональному органiз-
мi <...> Антагонiсти українства не бажають допус-
тити свободи українського руху з побоювання
полiтичного й культурного збитку для Росiї <...>
тодi як українцi вважають злочином проти загаль-
нолюдського права протидiю освiтнiй та культурнiй
роботi у будь-яких живих нацiональних формах».
Звичайно, цi думки В.Вернадського в жодне енцик-
лопедичне видання радянського часу не увiйшли.

Мало вiдомо також про нього як українського
культурного дiяча, учасника нацiонального руху,
друга i послiдовника М.Драгоманова. Але прочи-
таймо бодай деякi думки нашого спiввiтчизника,
висловленi ним у листi до сина М.Драгоманова
Свiтозара, датованому 1 березня 1939 р.: «Пам’ять
про Вашого батька, Михайла Петровича, менi дуже
дорога. Я був у курсi його наукових i науково-iдео-
логiчних праць, пов’язаних з Україною. Я мав мож-
ливiсть у Петербурзi бути в курсi його українських
робiт, нелегальних тодi в Росiї, i вони зробили дуже
великий вплив на мою молоду свiдомiсть, що тодi
формувалася. Коли в Парижi в кiнцi 80-х рокiв я
зустрiвся з ним у середовищi спiльних нам
емiгрантських друзiв, вiн побачив у менi, як сам го-
ворив, несподiваного послiдовника його поглядiв.
Це знайомство було менi надзвичайно дороге.
Я нiколи тодi не сподiвався тiєї можливостi зро-
стання українського руху, в якому менi довелося до
певної мiри брати участь. У нашiй сiм’ї з боку бать-
ка – батько i мати мої українцi, кияни – була живою
українська нацiональна традицiя, яку вони свiдомо
передали менi... У час революцiї, за мого перебуван-
ня в Києвi, я був в курсi Вашого повернення на
Україну. Я надзвичайно радий, що Ви збираєте ма-
терiал про Вашого батька. Постараюсь знайти i при-
слати Вам копiї листiв Вашого батька. На жаль, у
мене не збереглись листи Павлика, з яким я пiдтри-
мував зв’язки пiсля смертi Вашого батька».

У 1917 р. В.Вернадського запросили до Тимча-
сового уряду на посаду заступника мiнiстра освiти.
А вже пiсля Жовтневого перевороту вiн змушений
був залишити Петроград i переїхати в Україну, на
Полтавщину. Його ставлення до бiльшовизму було
однозначне: «В бiльшовизмi є iдейна сторона, але
вона настiльки чужа свiдомим силам, що врештi-
решт сприймається ними як дика руйнiвна сила».
А чи мiг вiн iнакше оцiнювати тодiшню революцiй-
ну вакханалiю, яка нiчого доброго не провiщала?

У Володимира Івановича була чудова бiблiоте-
ка. Частина книжок йому дiсталася вiд батька, а ще
бiльше зiбрав вiн сам. І ось у роки громадянської
вiйни та революцiї майже всi вони безслiдно щезли.
Чимало книг загинуло в Шишаках Полтавської гу-
бернiї, де будинок В.Вернадського було пограбова-
но i спалено. Така ж доля спiткала й бiблiотеку в бу-
динку, що залишився у спадок вiд батька у селi Вер-
надiвка Тамбовської губернiї.

Згодом у листi до доньки вчений напише:
«Я дивлюся на бiльшовицький рух як на велике

– 55 –

2’2013



нещастя. В їхньому середовищi нинi вiдкривається
рiдкiсний в iсторiї обурливий вплив на життя лю-
дей великих злочинцiв i великих грiшникiв. Убивцi,
злодiї, грабiжники. Люди з цього оточення вплива-
ють на життя Росiї i всього свiту».

Такi непримиреннi були його думки. Українi вiн
бажав кращої долi. 

З жовтня 1917 по березень 1921 р. В.Вернад-
ський жив i працював в Українi. І саме в цей перiод
найяскравiше проявилася його подвижницька
дiяльнiсть задля створення Української академiї
наук. У листi до професора схiдних мов у Москвi
А.Кримського вiн писав: «Вважаю важливою цю
установу i з точки зору українського вiдродження, i
з точки зору загальнолюдської». Згодом пишався
своєю участю в органiзацiї УАН.

Ідея створення Української академiї уперше ви-
никла серед членiв Наукового товариства iменi Та-
раса Шевченка, заснованого у Львовi в 1873 р.
В.Вернадський вiдзначав, що «Товариство iм. Шев-
ченка намагалось своєю дiяльнiстю наблизитись до
таких завдань, якi виконує нацiональна академiя
наук, i на деяких дiлянках наукової працi воно з че-
стю могло рiвнятись до академiй iнших нацiй». Але
iдея потребувала чину.

8 липня 1917 р. на засiданнi Українського науко-
вого товариства сформували Комiсiю для ор-
ганiзацiї Академiї наук. Але лише в травнi наступ-
ного року, коли мiнiстром освiти в урядi П.Скоро-
падського став вiдомий iсторик М.Василенко, поча-
лася робота. М.Василенко послiдовно i наполегли-
во вiдстоював кандидатуру В.Вернадського на поса-
ду керiвника майбутньої академiї. Незабаром з Пол-
тави до Києва приїхав i сам В.Вернадський. Обидва
кинулись у вир органiзацiйних клопотiв.

«Академiя наук не просте товариство без iнсти-
тутiв (як застарiла щодо органiзацiї Паризька, яка,
до речi, теж змiнюється) – але Академiя наук є
об’єднання державних наукових установ: бiблiоте-
ка, архiв, геологiчнi i географiчнi карти, нацiональ-
ний музей, iнститути для експериментальних та
гуманiтарних наук повиннi бути забезпеченi до-
статнiми засобами».

Цi думки В.Вернадський виклав у програмнiй
промовi «До заснування Української академiї в
Києвi» на першому засiданнi новоствореної комiсiї,
що розробляла законопроект УАН 9 липня 1918 р.

Потiм були й iншi засiдання комiсiї, гострi дис-
кусiї, причиною яких було рiзне розумiння нацiо-
нального елементу в академiї.

А ще була тривала полемiка В.Вернадського з
професором М.Грушевським, який був головою
Українського наукового товариства. Пiд час їхньої
зустрiчi М.Грушевський прямо заявив: «Ви знаєте,
що у нас тепер немає достатньої кiлькостi вчених
українцiв за межами українознавства. Отже, ми по-
виннi звернутися до росiян. Мине ще чимало часу,
поки сили цi у нас з’являться». Не виключено, що
М.Грушевський якоюсь мiрою не мав рацiї, хоча йо-

го мiркування стосовно орiєнтацiї на нацiональнi
кадри були засадничо правильними. Адже всiм
вiдомо, що на час створення академiї наук визнани-
ми вченими були такi українцi, як Іван Пулюй –
фiзик, Іван Горбачевський – бiохiмiк, Степан Руд-
ницький – географ, Володимир Липський – приро-
дознавець, математик Михайло Кравчук, iнженер-
металург Фещенко-Чопiвський. Цi вченi цiлком
могли б очолити вiдповiднi напрямки в природни-
чих вiддiлах академiї наук. В.Вернадський це ро-
зумiв: «Важливо створити сильний центр наукових
дослiджень українського народу, його iсторiї, його
мови, природи України. Звичайно, треба вести цi
дослiдження не за нацiональною ознакою, а в най-
ширшому загальнолюдському масштабi. Треба як-
найшвидше створювати катедри i лабораторiї,
iнститути, якi спочатку, можливо, й будуть зайнятi
росiянами... Але становище скоро змiниться, бо по-
сади в академiї виборнi. Дуже скоро заявлять про
себе мiсцевi сили». Так обстоював учений свою по-
зицiю в дискусiї з М.Грушевським.

До речi, дуже цiкавi спогади самого В.Вернадсь-
кого про заснування Української академiї наук,
уперше повнiстю надрукованi у 22-му випуску
щорiчника «Наука i культура» за 1988 р. Цi спогади
вiн написав у 1943 р. на прохання тодiшнього прези-
дента Академiї наук УРСР О.Богомольця. Ось одна
цитата: «У Києвi мого часу i в українських терито-
рiальних унiверситетах – Київському, Харкiвсько-
му, Одеському – iдейно українськi вченi на роботу
не могли влаштуватися. Навпаки, на iсторико-фiло-
логiчних факультетах, де нацiональнi традицiї мог-
ли проявлятися яскраво i сильно, пiдбiр професорiв
для України був надзвичайно несприятливий. Си-
стематично за понад сорок рокiв Мiнiстерство
замiщало катедри iсторiї особами, котрi ставилися
до українського руху рiзко негативно або вороже.
В цих унiверситетах завжди iснувала бiльшiсть, яка
систематично проводила тенденцiю русифiкацiї».
Ця думка вченого, на жаль, актуальна й сьогоднi.

Вирiшальну роль у створеннi Української ака-
демiї вiдiграли науковi сили, об’єднанi В.Вернадсь-
ким i М.Василенком. 14 листопада 1918 р. було
опублiковано Закон про заснування Української
академiї наук у Києвi. У першому її складi було
всього 12 дiйсних членiв.

27 листопада 1918 р. вiдбулося перше засiдання
вищого органу новоствореної академiї. Президен-
том УАН було одностайно обрано В.Вернадського,
вiце-президентом – Дмитра Багалiя, а неодмiнним
секретарем – Агатангела Кримського.

Тривалий час правдива iсторiя заснування
Української академiї наук замовчувалася, хоча вона
вiдiграла важливу роль у згуртуваннi та консо-
лiдацiї патрiотичних сил української iнтелiгенцiї,
сприяла розвитковi нацiональної i культурної само-
свiдомостi українського народу. Київ i Україна ста-
ли тодi могутнiм центром вiльної i безцензурної
думки. Вийшло багато важливих i цiкавих книжок.
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Згадаймо також, що В.Вернадський доклав чимало
зусиль для органiзацiї наукової бiблiотеки. Ця подiя
сталася 15 серпня 1918 р., коли гетьман Павло Ско-
ропадський пiдписав закон про Нацiональну
бiблiотеку та її фонд.

О.Апанович у своїй статтi «Перший президент»,
умiщенiй у згаданому щорiчнику «Наука i культу-
ра» за 1988 р., згадувала: «До книгосховищ тодi пе-
рейшла величезна бiблiотека i архiв Рєпнiних з їх-
нього маєтку у Яготинi, до складу яких входить ду-
же цiнна книгозбiрня Розумовських. Вернадський
гаряче пiклувався долею найцiннiшого книжкового
i рукописного зiбрання колишньої Київської духов-
ної академiї. Разом з iншими членами Тимчасового
комiтету розшукував у антикварiв i в букiнiстичних
магазинах стародруки та iншi раритети». Зазначи-
мо, що на 1923 рiк у бiблiотецi накопичилося понад
мiльйон видань нацiонального за змiстом i складом
книжкового фонду. Ця бiблiотека дожила до сьо-
годнiшнього дня i носить iм’я великого вченого.

Сьогоднi маємо достатньо iнформацiї про В.Вер-
надського, тож коротко окреслимо основнi етапи
його наукової дiяльностi.

Свої першi науковi розвiдки вчений присвятив
?рунтознавству, а згодом – пошуку причин мiнера-
лоутворюючих процесiв. Одним з найбiльших до-
сягнень В.Вернадського в цiй галузi було створення
теорiї походження i будови алюмосилiкатiв – мiне-
ралiв, з яких складається бiльша частина земної ко-
ри. Наступним значним досягненням ученого було
вiдкриття теорiї iзоморфiзму, що дозволило йому
з’ясувати будову земної кори – утворення мiне-
ралiв. Учений написав пiдручники з мiнералогiї та
кристалографiї, якi й нинi використовуються у ви-
щих навчальних закладах. Колосальнi працi зали-
шив Вернадський у дослiдженнi хiмiчного складу
земної кори, плiдно працював над радiоактивними
мiнералами, передбачив розщеплення атома ще у
1910 р.

Останнi роки свого життя В.Вернадський присвя-
тив створенню бiохiмiї – науки, яка вивчає взаємо-
зв’язок живої i мертвої природи. Генiальний учений
вперше довiв, що органiчне життя – чинник, який
вiдiграє в еволюцiї нашої планети першорядну роль.

В.Вернадський – основоположник учення про
бiосферу та ноосферу. Зауважимо, що «ноосфера»
– грецьке слово, яке складається з двох слiв: «ро-
зум» i «куля». У науковому розумiннi йдеться про
оболонку земної кулi, де вiдбувається взаємодiя
природи i людського суспiльства. Людина, пiзнаю-
чи закони природи й суспiльства, вдосконалюючи
технiку, сама є частиною природи, тому активно
впливає на її перетворення. Це особливо актуально
в наш час, у вiк технократiї. Ми надто активно втру-
чаємося в природу, на жаль, не завжди розумно.
Прикро, що генiальнi науковi дослiдження в ноо-
сферi В.Вернадського вiдкидалися, та й сам термiн
«ноосфера» ранiше не згадувався. Бiльшовизм,
вульгаризатори науки вiдкидали генетику, заборо-
няли кiбернетику, не визнавали злету людських
iнтелектуальних можливостей, тобто ноосфери
(сфери розуму), за означенням В.Вернадського.

Для науки вчений зробив надзвичайно багато,
збагатив її глибокими гуманiстичними iдеями. За йо-
го участi у складi Академiї наук Радянського Союзу
створено Радiєвий iнститут, де вiн був директором з
1922 до 1939 р. В.Вернадський заснував комiтет з
iсторiї знань, вiддiл живої речовини, очолював низку
дослiдних комiсiй при Академiї наук. Проте свiтова
наукова громадськiсть шанувала В.Вернадського
значно бiльше, нiж радянська влада: вiн був обраний
професором Лондонської школи слов’янських
студiй, членом Академiї наук у Парижi, Чеської ака-
демiї наук i мистецтв, дiйсним членом НТШ з 1903 р.
На честь В.Вернадського мiнерал хiмiчного складу
MnO2H2O названо вернадитом. У себе ж на
батькiвщинi його було нагороджено лише орденом
Трудового червоного прапора та премiєю з нагоди
80-лiття. Можновладцi добре знали погляди вченого,
опозицiйнi до бiльшовицької влади. Мирилися, бо
надто вже великою постаттю в науцi, вченим першої
свiтової величини був В.Вернадський.

Помер В.Вернадський 6 сiчня 1945 р. Похований
у Москвi, на Новодiвичому кладовищi. Вiн був i на-
завжди залишиться в iсторiї людства генiальним
ученим, не лише людиною Землi i Космосу, а й вели-
ким сином українського народу. Людиною, чиє iм’я
навiчно вписано в iсторiю Української академiї наук.
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