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березня виповнюється 150 років з дня народження великого вченого,

природознавця, мислителя і громадського діяча Володимира Івано�

вича Вернадського, ідеї якого зіграли видатну роль у становленні

сучасної наукової картини світу.

У центрі його природничо�наукових і філософських інтересів — розробка

цілісного вчення про біосферу, живу речовину й еволюцію біосфери в ноосферу, в

якій людський розум і діяльність, наукова думка стають визначальним фактором

розвитку, потужною силою, яку можна порівняти за своїм впливом на природу з

геологічними процесами. Вчення Вернадського про взаємовідносини природи і

суспільства справило сильний вплив на формування сучасної екологічної свідо�

мості.

Володимир Іванович народився і виріс у дворянській сім'ї. Його батько і мати

були відомими економістами і публіцистами. Він здобув освіту на природничому

відділенні фізико � математичного факультету Петербурзького університету. Вели�

кий вплив на нього зробили професори А.Н. Бекетов, А.М. Бутлеров, Д.І. Менде6
лєєв, І.М. Сєченов, В.В. Докучаєв, від яких він успадкував широкий науковий кру�

гозір і високі етичні норми.

З перших кроків у науці Вернадський зарекомендував себе талановитим на�

туралістом. Він намагався інтегрувати різні сфери людського знання, створювати

великі природничо�наукові та світоглядні концепції. Це приваблювало до нього

багатьох вчених, що дозволило створити потужні наукові школи світового зна�

чення. Не дивно, що В.І. Вернадський став одним із творців і першим Президентом

Академії наук України. Його наукові інтереси простягалися від мінералології та

кристалографії, вивчення атомного ядра, біогеохімії до вчення про живу речовину.

Він створив вчення про біосферу та її еволюції, про перехід біосфери в ноосферу —

взаємини природи і суспільства, внутрішню єдність людства і космосу.

У дев'яностих роках ХХ століття в Європі й Америці чотири рази перевидава�

лася знаменита книга академіка В.М. Вернадського "Біосфера". Його ідеї викорис�

тано при конструюванні закритих екосистем у космічних польотах і в грандіоз�

ному проекті зі створення штучної біосфери в США, що свідчить про геніальну

прозорливість ученого, про актуальність і в наші дні його наукових передбачень і

вчень. 

Загальновідомо, що кінець ХХ і початок ХХІ століття характеризуються стрім�

ким розвитком сучасних технологій, глобальною екологічною й енергетичною

кризами, а також спробами створити нові світоглядні основи постіндустріального

суспільства. При цьому потрібно враховувати, що сучасне суспільство характери�

зують глибокі ідеологічні і духовні кризи, девальвація моральних цінностей, спо�

живчий характер, технократичне мислення і прагматизм. Людство відчуло ка�

тастрофічні наслідки глобальної екологічної кризи. Такий принципово новий

феномен торкнувся питання фізичного виживання, продовження людського роду

і розвитку всієї цивілізації.

Сьогодні людство гостро потребує критичного переосмислення накопичених

знань і створення нового етичного і духовного механізму регуляції суспільного

розвитку, нової філософії наукового прогресу. Основою цього механізму повинне

стати вміння співставляти отримані знання з уроками минулого і перспективою

завтрашнього дня. Згубна практика активного втручання у природні процеси при�

звела до загрозливих змін Біосфери.
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"Не можна відкласти турботу про велике і вічне на той
час, коли буде досягнута для всіх можливість задоволення
своїх елементарних потреб. Інакше буде пізно ". Сьогодні ці

слова, написані В.І. Вернадським у 1918 році, звучать гріз�

ним попередженням. На жаль, незважаючи на усвідом�

лення загрози глобальної екологічної катастрофи, нега�

тивні тенденції деградації Біосфери не вдалося перебороти.

Людство вступило в ХХІ століття з зростаючим тягарем

невирішених проблем, тому майже зруйнувало контрольні

механізми біосфери. Переробляючи природу і навколишнє

середовище, своїм розумом і наслідками інтелектуальної

праці людина змінює умови життя на планеті, створює

Ноосферу, яка на відміну від Біосфери, не має власних кон�

трольних механізмів.

Про настання нового часу в еволюції живої та неживої

матерії, всього життя на Землі — епохи регулювання її люд�

ським розумом — академік В.І. Вернадський заявив ще на�

прикінці ХІХ століття. Він сформулював поняття "Ноосфе�

До 150�річчя від дня народження В.І. Вернадського



ра" в контексті розвитку ним вчення про біосферу, гуманіс�

тичної ідеології та ролі знання як планетарного явища.

Ноосфера, на думку Вернадського, означає "сфера люд!

ської думки" і є третьою у послідовності фаз розвитку Землі

після геосфери (Неживої матерії) і біосфери (біологічного

життя). Подібно до того, як виникнення біологічного

життя докорінно змінило геосферу, поява людської думки

радикально вплинула на неживу і живу форми матерії.

Іншими словами, людська думка стала найважливішою

силою, яка формує земну кулю і життя на ньому. "Розум
змінює все. Керуючись ним, людина використовує все, що його
оточує, не тільки для себе особисто, але й для потреб громад6
ського життя, Розум вводить в механізм земної кори нові по6
тужні процеси, аналогічних яким до появи людини не було", —

писав академік В.І. Вернадський.

Організація керованої Ноосфери, тобто стійкого і без�

печного розвитку світової цивілізації, повинна стати стра�

тегією виживання людства. Вернадський надав цьому тер�

міну матеріалістичний зміст. Він розглядав Ноосферу як

вищу стадію біосфери, в якій людство пізнає закони при�

роди, удосконалює техніку і починає визначально впливати

на сферу Землі та навколоземний простір.

Між біосферою і ноосферою є істотні відмінності. Біо�

сферна цивілізація заснована на традиційних технологіях,

застосування яких несе загрозу деградації біосфери і пост�

індустріального суспільства. Ноосферна цивілізація, до по�

будови якої слід прагнути, заснована на "розумних" техно�

логіях (ноотехнологіях). Їх застосування може забезпечити

сталий розвиток ноосфери, в тому числі сталий розвиток

нооспівтовариства.

З моменту своєї появи концепція ноосфери містила

оптимістичні оцінки можливостей людського розуму і нау�

ково�технічного прогресу. Вона може, на наш погляд, стати

базисом, що дозволяє мінімізувати негативні наслідки ді�

яльності людства, знизити загрозу знищення цивілізації.

Першою спробою протидії глобальній екологічній кри�

зі та наслідкам упровадження новітніх медико�біологічних

технологій стала біоетика. Її розвиток було пов'язано з про�

цесом трансформації і взаємної інтеграції класичної і про�

фесійної медичної етики.

Імпульсом для подальшого розвитку технологічної та

етичної думки стали нові соціально�політичні виклики в

сфері медичної біології та новітніх технологій. Мова йде

про розшифровку генома людини, клонування тварин,

можливість клонування людини, штучної заміни статі,

екстракорпорального запліднення, а також про викорис�

тання трансгенних рослин для харчування, прогрес транс�

плантології і багато чоого іншого. Сучасної біоетичної

оцінки потребують питання лікарської таємниці, евтаназії,

конфлікти між матір'ю і плодом, методологія біомедичних

досліджень тощо.

Саме глобальна біоетика, заснована на інтуїції та ро�

зумі, підкріплена емпіричними знаннями всіх галузей нау�

ки, може і повинна забезпечити довгострокове виживання

людства як виду в нормальній і стабільній цивілізації.

Між тим, медичними наслідками глобальної екологіч�

ної кризи є виникнення нової екологічної патології, еколо�

гічних нозоформ, додаткових філософських і світоглядних

проблем взаємодії людини і природи. Аналіз і широке обго�

ворення практичних питань дозволили на основі принци�

пів, методів і теорії біоетики покласти початок найважливі�

шому процесу — формуванню сучасного етичного мис�

лення.

Якщо діяльність людини в Ноосфері не стане регулю�

ватися новими етичними принципами, то наслідки сучас�

ної ноосферної кризи можуть мати незворотний характер.

Для збереження всього живого, ця нова етика повинна

стати системою правил поведінки в Ноосфері, які макси�

мально сприяли б глобальним інтересам усіх складових

ноосфери: планети Земля, людства і трансформованї ним

біосфери.

К
ритична оцінка змін, що відбуваються, дозволи�

ли запропонувати нооетику як етичний напрям,

орієнтований на сталий розвиток суспільства.

Нооетика як етика інтелектуальної діяльності людства в

умовах ноосферного середовища має, принаймні, два важ�

ливих практичних аспекти. Один з них пов'язаний з

розвитком людської особистості, його взаємодією з навко�

лишнім середовищем. З другого боку, нооетика розглядає

антагонізм між суспільством і природою, порушення дина�

мічного балансу в біосфері, цивілізаційні загрози та проб�

леми біобезпеки XXI століття.

Нооетика як і біоетика має яскраво виражений міждис�

циплінарний характер, що пов'язує її з інноваційною

оцінкою найважливіших викликів XXI століття, які визна�

чають цивілізаційний розвиток людства — біобезпека, біо�

тероризм, загрози неконтрольованого розвитку інформа�

тики, медичної генетики, нанотехнологій, робототехніки.

Як вищий ступінь розвитку біоетики, нооетика повин�

на органічно увійти в нормативну етику, стати її невід'єм�

ною і дуже важливою частиною.

Термін "нооетики", запропонований одеською медико�

філософською школою, визнається і цитується в працях

вітчизняних і зарубіжних вчених. В науковий обіг увійшли

такі інноваційні поняття як нооспівтовариство, ноотехно!

логіі, нооекономіка, що повністю збігається з концепцією

нооетики. Прийшов час говорити про виникнення четвер�

тої хвилі цивілізації — ноохвилі.

На нашу думку, перераховані інноваційні поняття віді�

грають важливу роль у правильній оцінці сьогодення і по�

рівняно точного передбачення майбутнього.

Підсумковою метою нооетики є прагнення змінити іс�

нуючі світові тенденції, точніше, запобігти прогресу техно�

кратичних напрямів, які виступають рушійною силою су�

часного суспільства, у такий спосіб, щоб не завадити існу�

ванню людської цивілізації . На жаль, на тлі стрімкого, бук�

вально калейдоскопічною розвитку наукового і технічного

прогресу все менше і менше весь світ у цілому замислю�

ється про відсутність прогресу свідомості в умовах протиріч

між матеріальним і духовним. "Першопричина кризи — од!

вічний конфлікт матеріального і духовного в людині", — вва�

жав В.І. Вернадський. Кардинальне питання сучасності —

що ж може об'єднати такі діаметрально протилежні позиції

і хто стане ініціатором цього руху? Звичайно ж, найефек�

тивніші заходи з подолання цієї прірви належить виробити

науці — науковій та просто людській етиці.

На жаль, з появою нових відкриттів, абсолютна віра в

науку як могутню силу радикального і швидкого поліпшен�

ня життя виявилася ілюзією. До того ж, багато досягнень

науки і техніки у ХХ столітті використовувалися для

руйнувань, деякі з них призвели до непередбачених, часом

згубних результататів. Найприкрішою моральною спадщи�

ною технократизації стала криза духовності.

Звичаї і поведінка людини в сучасному світі змінилися

зовсім не в кращій бік. Люди, а особливо їхні політичні та

"духовні" лідери, більше схильні до зовнішніх проявів ду�

ховності, їм більша властива подвійна мораль, боротьба за

владу і гроші, ніж щире слідування ними ж прого�

лошуваним принципам моральності. Насильство в сучас�

ній епосі стає панівним доводом, зводиться в культ і перет�

ворюється на норму поведінки членів суспільства. Воно на�

буває особливо цинічних і збочених рис, коли за спиною

ідеолога насильства стоїть міць грошей, зброї, терору і кри�
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міналу. Аморальність, зло і заздрість, породжені подвійною

мораллю й агресивним жадібним бажанням відбутися у сві�

ті споживання і наживи, підкріплені насиллям, багато в

чому визначають причини більшості рукотворних бід, які

долає сучасне суспільство. Глобальність перерахованих

проблем і нині поза сумнівами. Вони абсолютно однакові і

у демократичних країнах, де вона перетворилася на якийсь

фетиш, обертається до людей зворотною стороною, і в

країнах пострадянських, які занурюються в трясовину со�

ціально�економічної кризи, корупції, деградації.

Не випадково на рубежі тисячоліть зародилася нова

концепція хвороби та здоров'я — біопсихосоціальна модель,

згідно з якою здоров'я пацієнта, початок хвороби та її прог�

ноз визначаються взаємодією біологічних, психологічних і

соціальних факторів. Переконливо доведено, що навіть на

імунну систему справляють значний вплив емоційні

чинники. Перебіг будь�якого гострого та хронічного зах�

ворювання  величезною мірою залежить від поведінки лю�

дини та її психологічного статусу. Є багато доказів того, що

такі фактори як емоції, мотивація поведінки та інші суто

психологічні феномени, визначають ризик виникнення

захворювання та чинять істотний вплив як на одужання

пацієнта, так і на прогресування хвороби.

Розвиток ноосфери зумовлює зміну нооетнічної пара�

дигми. Сьогодні очевидним є спрощення систем "людина�

природа" і "людина�соціум", яке ініціюється самою люди�

ною і призводить зрештою до їх розбалансування. Тобто,

ігнорування принципів нооетики стає істотним джерелом

руйнації самої людини: бездуховність породжує бездухов�

ність, а це трансформується в нову матрицю — матрицю

хвороби. Прагнучи втекти від наслідків своєї життєдіяль�

ності і маючи вкрай обмежений вибір шляхів, людина як

правило, обирає адиктивну поведінку, яка проявляється у

прагненні відійти від реальності з усіма її проблемами шля�

хом "хімічної" або "нехімічної" зміни свого психічного ста�

ну. Звідси зростання наркоманії й алкоголізму, лудоманії,

комп'ютерної залежності, які перетворюються в патологіч�

ну схильність людини і ведуть до психічних розладів: нев�

розів, депресії, фобій, аутизму. Граничне вираження цієї

тенденції — зростання кількості суїцидів. Ставка тільки на

розумність або медичний вплив виявляється тупиковою.

Ця проблема вимагає концентрації соціальних, державних

зусиль, спрямованих на духовне оздоровлення ноосфери,

переорієнтування цінностей сучасної людини. У своїй книзі

"Етика для нового тисячоліття" Його святість Далай�лама

XIV пише: "Людський розум — це і джерело всіх проблем, і при

правильному управлінні ним, джерело розв'язання їх усіх".

Нооетична концепція має стати стратегією біобезпеки,

захисту ноосфери і нооспівтовариства від неконтрольова�

них результатів розвитку, тобто нових технологій: інформа�

тики, медичної генетики, нанотехнологій, робототехніки

та небезпек біотероризму. Вперше в історії нашої планети

біологічний вид став небезпечний для самого себе, а, отже,

і для багатьох інших видів. Здійснення контролю над но�

вітніми технологіями потребує, щоб вчені взяли суворий

кодекс моральної поведінки, аналогічний до клятви Гіп�

пократа, або, як мінімум, до одного з основних його посту�

латів — "не нашкодь". Цей кодекс має становити собою
систему морального контролю новітніх технологій з позицій
дотримання основних законів існування біосфери.

Історія не дає жодних гарантій, і немає впевненості в

тому, що майбутнє виявиться схожим на минуле. Всі, хто ві�

рить в гуманістичні цінності, зобов'язані використовувати

будь�яку можливість для того, щоб ці цінності відстояти.

Багато інтелектуалів віддають собі належне щодо  загроз,

що постають перед людством, проте, коли потрібно зро�

бити щось реальне, часто залишаються байдужими.

Історію вершать генії розуми, спраглі досліджувати і

зберегти планету, залишити слід в мистецтві та науці, удос�

коналювати світогляд, перемагати хвороби, створити

суспільство, в якому рівні права для кожного будуть стиму�

лом для співчуття і розвитку цивілізації.

Колишні етичні системи опинилися не в змозі осмис�

лити ці проблеми з моральної точки зору. Виникла необхід�

ність нової етики, яка була б дієвою і могла використовува�

тися на практиці. Такою етичною системою і повинна стати

нооетика. Рішення, прийняті людиною на основі науково

обгрунтованих прогнозів, як правило, мають короткостро�

ковий характер і практично не враховують інтересів і по�

треб майбутніх поколінь. Етичний висновок з цього

очевидний: наука може створювати достатньо складні і

важко прогнозовані ситуації, наслідки яких не можна пе�

редбачити, якщо не змінити властивий їй традиційний спо�

сіб мислення й етичну оцінку одержуваних результатів. Ро�

зум і діяльність людини, її наукова думка стає визначаль�

ним фактором розвитку і потужною силою.

Ні лікар, ні вчений не повинні закривати очі на можливі

результати своєї наукової роботи. Вони зобов'язані нести

відповідальність за всі наслідки своїх відкриттів, а нооетика

повинна стати контрольним механізмом, що не пропускає

згубні впливу на ноосферу.

Через роки, як ніколи актуально звучать побоювання

академіка В.І. Вернадського "Чи зуміє людина скористати6
ся цією силою, спрямувати її на добро, а не на самознищення?
Доросла до вміння використати цю силу, яку обов'язково
дасть їй наука?"

Література про В.І. Вернадського колосальна, але фігура

і особистість його настільки грандіозні, що кожен може

торувати до нього свій шлях. Вернадського скидали, забували,

знову відкривали, захоплювалися, схилялися, знову списували

на узбіччя історії і знову намагалися зрозуміти геніальну суть

його вчень. Але думка в усіх сходиться в одному — Володимир

Іванович Вернадський — видатний вчений, надзвичайна

особистість. На його праці і сьогодні посилаються як на кла�

сичні наукові роботи представники десятків галузей знань.

Він залишається нашим сучасником, великим провидцем і

геніальним мислителем.
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