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Виникнення людини – це процес еволюції чи революції? Запитання просте і неоднозначне водночас.
Науково доведено, що в останній крейдовий період
мезозойської і на початку кайнозойської ери в системі життя відбувся необхідний глобальний процес, який
спричинив вимирання одних видів і зародження інших.
Це також супроводжувалося відповідними геологічними
процесами. У кінці мезозойської ери відбувалися складні геологічні процеси з піднесенням і опусканням земної
поверхні, які могли бути спричинені зміною земних полюсів або іншою космічною активністю. В останньому,
крейдовому, періоді відбулися великі розломи земної
кори і цілих материків.
Так, деякі вчені вважають, що в цей період розкололась
Гондвана, утворивши Африку і Південну Америку. На
початку кайнозойської ери відбулися сильні тектонічні
рухи, які змінили поверхню Землі і надали їй сучасного
вигляду. У цей проміжок часу між двома ерами відбулася якісна зміна життя, багато видів вимерло, але на їхній
основі і на основі тих, що залишилися, з’явилися нові
види, які складають сучасну різноманітність тваринного
і рослинного світу, в тому числі ссавці, до яких належить
і людина. У чому ж причина таких глобальних змін рослинного і тваринного світу саме у цей період?
На моє переконання, однією з головних причин таких
перетворень стала радіація, тобто тривалий вплив підвищеної радіації (десь в більшій мірі, а десь у меншій), яка
з розломів земної кори у цей період безперешкодно проривалася на поверхню та доповнювалася впливом сонячної радіації, що також могла надходити в підвищених дозах, спричинених зменшенням озонової оболонки Землі.
Саме це я вважаю і спричинило пік мутації всього живого
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(хромосомного і генного) на основі наявного тоді біологічного матеріалу і стало головною причиною зникнення
одних видів тваринного та рослинного світу та появи на
їхній основі інших видів.
Період того часу виражався в утворенні і в природному відборі тих якісних змін, що формували нові генетичні й екологічні взаємозв’язки кожного живого організму
з оточуючим середовищем. Відомо, що радіація є одним
з основних чинників життя на Землі. Але безперервний
вплив саме підвищених доз радіації на живі організми,
що тривав не тисячоліття, а мільйони років, розбалансувавши закони спадковості та викликавши пластичність
ДНК–РНК, спричинив зміни в будові як окремих генів та
клітин, так і органів, систем і їх функцій. Це відбивалося
на подальших фізіологічних і морфологічних особливостях цілих організмів, породивши тим самим розмаїття
флори і фауни з максимальною здатністю пристосовуватися до умов навколишнього середовища. Найбільший
вплив радіація спричиняє на мозок і нервову систему. Це
– відповідь на одвічне запитання «чому зараз мавпи не
розумнішають і не перетворюються на людей?», бо саме
той тривалий відповідний радіоактивний вплив на все
живе і спричинив ті колосальні зміни в природі (позитивні і негативні), яка сьогодні утворює життя на Землі.
Не могли з’явитися мавпи без її попередників. Тому не
могли з’явитися й люди з нічого, якщо б не було мавп,
різних їх видів, що призвело до виникнення найрізноманітніших людських рас і націй, бо з нічого ніщо не
народжується. У будь-якому випадку для виникнення
нового виду потрібен якийсь біологічний матеріал (вид)
і вплив на нього в часі відповідних умов навколишнього
середовища – в першу чергу радіації, що викликає мутагенез. На мою думку, природа утворення людських рас
і націй може мати декілька гіпотез, які в підсумку зводяться до одного: мавпи – це наші прародичі, що зазнали змін під довгим впливом підвищеної радіації.
Гіпотеза 1. Радіація вплинула спочатку на якийсь
найближчий вид мавп, наприклад на шимпанзе. Радіоактивний вплив продовжувався, і вільна пластичність
генів дозволяла мутованим організмам набувати нових
морфологічних, психологічних, розумових та інших
особливостей, відповідно до різних умов навколишнього середовища. На основі шимпанзе утворилися різні
види мутантів, але радіація продовжувала далі впливати на них, і таким чином люди, які утворилися на основі
різновидностей мутованих нових організмів, були тим
початковим елементом в утворенні різноманітних видів
людей з різним кольором шкіри, відмінною будовою тіла
та багатьма іншими особливостями, за допомогою яких
ми відрізняємо одні нації і раси від інших націй і рас.
Гіпотеза 2. Повторення всього, що й у першій гіпотезі, але з тією різницею, що вплив радіації спричинив
виникнення мутацій не тільки в одного, а й у інших видів
людиноподібних мавп і саме це стало причиною утворення рас і націй.
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Гіпотеза 3. Під впливом радіації утворилася людина з
якогось одного виду людиноподібних мавп, але підвищений радіоактивний вплив у той давній період продовжувався і тривав ще десятки, а то й сотні тисяч років і вже
сама людина з присутньою тоді пластичністю генів та
хромосом видозмінювалася в залежності від умов і місць
проживання, набуваючи тих морфологічних і інших ознак, які характеризують відмінність націй і рас. На сьогодні вже зрозуміло, що Дарвін не помилився лише в одному
– людина виникла з мавпи, але у нього так і не знайшлося
логічного пояснення, що ж саме спричинило такі перетворення. Це дало можливість багатьом поколінням учених
сумніватися в правдивості його теорії походження людини.
Думка про те, що праця перетворила мавпу на людину, є
абсурдною і примітивною.
За тисячі років людство так і не зафіксувало жодного
такого перетворення. Можливо, мільйони років назад
мавпи були більш працьовитіші, ніж зараз (жарт). Це
твердження можна порівняти зі слоном, якого праця перетворила з мамонта на розумного слона.

Довідка. Причини, які впливають на розпад озону і,
відповідно, на збільшення космічного радіоактивного
впливу на живі організми, різні. Екстремально низька
температура в стратосфері нижче -78 градусів є одною
з тих причин. У цих умовах в стратосфері утворюються
хмари, в частинках яких відбуваються хімічні реакції,
котрі перетворюють хлор, фтор, вуглець в активні озонорозвалюючі гази (фреони).
Озоновий шар – частина стратосфери на висоті від 12
до 50 км, у якому під дією ультрафіолетового випромінювання Сонця кисень (О2) іонізується, набуваючи третього атому кисню, і переходить в озон (О3). Відносно
висока концентрація озону (8 мл/м) нейтралізує небезпечні ультрафіолетові промені і захищає усе живе від
згубного випромінювання.

НАЦІОНАЛІЗМ –
НЕ ФАШИЗМ, НЕ ШОВІНІЗМ

Потрібно ненавидіти не чужу націю, мову чи культуру, а боротися зі злочинною ідеологією та політикою, яка
проводиться на шкоду певній нації. Візьмемо, для прикладу, німецьку націю. Чи є якісь проблеми сьогодні з
нею? Ні! Крім того, що німецька нація, як і більшість націй світу, пішла шляхом змішування, гібридизації та виродження. Але коли ця нація сповідувала свою вищість
щодо інших, то проблема була дуже серйозна. Теж саме
можна говорити і про євреїв.
У Талмуді і Кабалі (єврейські святі книги) говориться,
що вони єдині люди на землі, а всі інші – це гої, людиноподібні істоти. Гої існують для того, щоб служити євреям.
Їх можна вбити, обдурити, зґвалтувати і гріха ніякого не
буде. Тобто євреї підняли себе над усіма іншими народами. На мою думку, і розп’яття Ісуса Христа відбулося
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саме через те, що він приніс нову релігію – рівності народів і це не вписувалося в тисячолітню їхню історію зневаги до інших. Саме це стало, на мою думку, основною причиною неповаги до євреїв у світі в усі часи та причиною
знищення їх гітлерівцями, бо вони виявилися основними ідеологічними конкурентами чергової людиноненависницької ідеології. Що посієш – те й пожнеш! Тобто
проблема криється не в нації, а в тому, що вона сповідує.
Потрібно розуміти, що таке націоналізм і не плутати з
фашизмом або шовінізмом. Ідеологія націоналізму несе в
собі повагу до інших націй в їх праві на свою мову, культуру, традиції, державність, рівність, але водночас націоналізм є захисною оболонкою нації від вторгнення тих
націй, ідеологія яких спрямована на захоплення інших
народів, створення імперій і т. п.
Світогляди, ідеології, релігії, які несуть космополітизм, глобалізацію, а також перевагу однієї раси чи нації над іншими, – є антинаціональними, антилюдськими. Зникнення навіть однієї нації веде до непоправного збіднення людства, бо кожна нація несе в собі свою
культуру, мову, традиції, історію, свої психологічні, фізіологічні і генетичні особливості.
Повною протилежністю націоналізму є намагання
асимілювати нацменшини з корінною нацією. Національна політика має буди виваженою і добре продуманою, щоб зберігати ідентичність кожної нації, підтримуючи їхню мову, культуру, традиції, і одночасно фінансувати проекти та складати міжурядові угоди про зацікавлення нацменшин до повернення на свої етнічні землі, у
свої національні держави. Повернення до свого коріння,
до свого роду – це шлях до відродження нації, її генофонду. Це природний засіб позбутися наслідків гібридизації,
зупинити стрімке виродження людства.

Анатолій Резнік
67

