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РЕЛІГІЙНО-МЕТАФІЗИЧНІ 
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ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ А. ЕЙНШТЕЙНА 

У статті досліджено вихідні релігійно-метафізичні і математичні передумови теорії 
відносності А. Ейнштейна. Первинним теоретичним і математичним джерелом теорії 
відносності слід розглядати філософію Миколи Кузанського. Кузанец здійснив 
фундаментальний перегляд основних категорій античності і середньовіччя - єдиного 
і множинного. Ототожнення цих понять і затвердження принципу збігу цих проти-
лежностей виступили універсальним джерелом не лише філософії, фізики і математики 
нового часу, а й безпосередньо теорії відносності А. Ейнштейна. 
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В статье исследованы исходные религиозно-метафизические и математические 
предпосылки теории относительности А. Эйнштейна. Первоначальным теоретическим 
и математическим источником теории относительности следует рассматривать 
философию Николая Кузанского. Кузанец произвел фундаментальный пересмотр основных 
категорий античности и средневековья - единого и множественного. Отождествление 
этих понятий и утверждение принципа совпадения этих противоположностей выступили 
универсальным источником не только философии, физики и математики нового 
времени, но и непосредственно теории относительности А. Эйнштейна. 
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Initial religiously-metaphysical and mathematical pre-conditions of А. Einstein theory of 
relativity are explored in the article. It is necessary to examine Nickolay Kuzanskyy philosophy -
the primary theoretical and mathematical source of theory of relativity. Kuzanets makes the 
fundamental revision of basic categories of antiquity and dark ages - single and plural. 
These concepts equation and claim of principle of coincidence of these oppositions were an 
universal source not only for philosophy, physics and mathematics of new time, but also for 
А. Einstein theory of relativity. 
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Сучасні дослідження в галузі історії науки свідчать, 
що витоки класичних та сучасних наукових парадигм 
мають глибоке коріння в релігії та філософії епохи 
Відродження та Нового часу [2]. Зміна класичних 
уявлень відносно природи простору, часу, руху та ін. 
була б неможливою без глибинної трансформації 
релігійно-філософського та соціокультурного контексту 
середньовіччя. Зміст цих трансформацій, в зв'язку 
з основними ідеями теорії відносності А. Єйнштейна, 
розглядається в запропонованій статті. 

Згідно традиційним поглядам, теоретичною 
передумовою теорії відносності А. Ейнштейна є 
принцип відносності і електродинаміка Максвелла. 
Принцип відносності Галілея стверджував, що в 
інерціальних системах відліку механічні явища 
протікають однаково. Математична його репре-
зентація - перетворення Галілея - це перетворення 
координат від нерухомої системи відліку до рухомої. 

Інваріантність рівнянь Максвелла свідчила про сталість 
швидкості світла незалежно від системи відліку. 
Математичною передумовою СТО виступили перетво-
рення Лоренца. Приводом для їх відкриття послужив 
дослід Майкельсона-Морлі і його негативний результат, 
які Лоренц і намагався пояснити в 1891 р. Дж. Фитц-
джеральд і услід за ним в 1892 р. Лоренц запро-
понували гіпотезу про скорочення розмірів тіла 
унаслідок їх руху через ефір. Згідно Лоренцу, кожне 
тіло, що має швидкість V щодо ефіру, випробовує 
скорочення у напрямі руху на величину 1-^2/с2, де 
с - швидкість світла; тобто по Лоренцу, міра 
довжини в рухомій системі відрізняється від міри 
довжини в тій, що покоїться (ефірі). Тоді ж він 
висунув інше, не менш парадоксальне твердження 
про так званий «локальний час» - час, що змінюється 
при переході від однієї системи до іншої. Іншими 
словами, обидві гіпотези стверджували, що простір 
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і час в рухомих системах і ефірі, що покоїться, слід 
вимірювати по різному [4, с. 147]. У 1904 р. Лоренц 
встановив загальне перетворення простору і часу 
якої-небудь події під час переходу однієї системи до 
іншої [3, с. 67-87]. З перетворень Лоренца витікає 
взаємозв'язок простору і часу. У 1908 р. Г. Мін-
ковський запропонував ввести четвертий вимір -
час, що дозволяє відобразити математичний зв' язок 
простору і часу. Чотиривимірність простору-часу 
надала теорії відносності завершеної математичної 
форми. 

Релігійно-метафізичні і математичні витоки теорії 
відносності А. Ейнштейна беруть своє коріння в 
духовній атмосфері XV ст., коли ми спостерігаємо 
радикальну секуляризацію релігійної свідомості і 
виникнення пантеїстичних вчень. Духовною причиною 
пантеїзму постало прагнення подолати дуалізм цього 
і потойбічного світу і надати природі божественного 
статусу. Відбувається сакралізація природи, яка стає 
характерною ознакою ранньої новоєвропейської 
культури. Виникає експериментально-математичне 
природознавство, перші кроки якого ми спостерігаємо 
в творчості Кеплера, Галілея і ін. наприкінці XVI -
на початку XVII ст. Вже у XVII ст. наука про природу 
визначає зміст філософії. Як писав німецький філософ 
Г. Ромбах «точна наука є філософією нового часу». 
У XVIII і XIX ст. вона відтісняє філософію на задній 
план і створює особливу сциєнтиськую парадигму 
модерна, яка визначає характер європейської і 
індустріально-технічної світової цивілізації. 

Внутрішній зв'язок історії філософії нового часу 
і науки дозволяє виявити теоретичні (метафізичні) 
передумови нової математики та природознавства. 
Цій темі присвячена фундаментальна монографія 
П.П. Гайденко «История новоевропейской философии 
в ее связи с наукой» [1]. Гайденко відзначає, що 
видатна роль у виникненні і становленні нової 
математики, природознавства і філософії належить 
Миколі Кузанському. Саме Кузанец готує переворот 
в астрономії і фізиці, пов'язаний з іменами Коперніка 
і Галілея. Філософія Миколи Кузанського багато в 
чому виступила теоретичною і математичною перед-
умовою також і теорії відносності А. Ейнштейна. 

Висока оцінка ролі Миколи Кузанського в процесі 
виникнення і становлення нової науки і філософії 
пов' язана з тим, що він вперше в історії переглядає 
передумови античного і середньовічного мислення. 
Починає свої революційні перетворення Кузанець 
з поняття єдиного. Як відомо, в межах традиції 
Платона і неоплатоників єдине характеризується через 
протилежність іншому. Це розуміння сходить до 
філософії піфагорейців та елеатів, які протиставляли 
єдине множинному, скінченне нескінченному. У 
неоплатоників і в християнській середньовічній 
теології ми також зустрічаємо зіставлення єдиного 
і множинного. Кузанець, навпаки, стверджує, що 
«єдиному ніщо не протилежне» і що «єдине є все». 
З цього положення витікає, що єдине тотожно 
нескінченному, а абсолютний максимум - абсолютному 
мінімуму. До поняття Божества він вносить мно-
жинність, в самототожність - складову нескінченність: 
«Бог є нескінченна єдність». Нескінченне це те, 
більше чого не може бути; це максимум. Єдине ж -

це мінімум. Максимум і мінімум суть одне і те ж. 
Єдине, отже, є все, є нескінченне, в якому максимум 
і мінімум збігаються. Для доказу цього положення, 
Микола Кузанський звертається до математики, 
показуючи, що при збільшенні радіусу кола до 
нескінченності, коло перетворюється на нескінченну 
пряму, а діаметр стає тотожним колу. Більш того, з 
колом збігається центр, тим самим, точка (мінімум) 
співпадає і з нескінченною прямою (максимумом). 

Кузанец також переосмислює аристотелізм. В 
античності нескінченне (безмежне) ототожнювалося 
з матерією. Їй протиставлялася форма, яка визначала 
цю безформну множину нескінченного, тобто була 
тотожна єдиному. Аристотеля в середньовічному 
контексті, в якому протиставляється нескінченність 
матерії (абсолютна порожнеча) і нескінченність Бога 
(абсолютна повнота), Кузанець також відкидає. 
Оформлена матерія, з його точки зору, як і форма, 
що в ній втілилась, нижча, ніж абсолютна матерія, 
що є голим ніщо. Оформлена матерія нижча, оскільки 
вона є скінченою, а предикат нескінченного стає 
атрибутом божества. 

Принцип ототожнення «абсолютного верху» і 
«абсолютного низу», починаючи з Миколи Кузанського, 
входить у філософію і започатковує не тільки 
філософію нового часу, але і нову науку, що фор-
мується в XVT-XVП ст. Цей же принцип формується 
в діалектиці як «збіг протилежностей», який ми 
надалі знаходимо у Джордано Бруно, Спінози, 
Шеллінга, Гегеля, тобто у найбільш видатних 
мислителів нового часу. Ця тотожність отримує свій 
вираз і в математиці XVI-XVII ст., в інфінітези-
мальному методі, а також у новій науці - механіці, 
особливо у Галілея. Ототожнення єдиного і нескінчен-
ного спричинило надалі перебудову фундаментальних 
принципів античної і середньовічної науки, філософії 
і теології. 

Наслідком розглянутого фундаментального ото-
тожнення стає відмова від схоластичної логіки, що 
підкоряється закону суперечності і виключеного 
третього. Виникає потреба такої математичної 
логіки, яка не виключає збіг протилежностей, а 
ґрунтується на ньому як на постійному принципі. 
Нескінченне стає мірою скінченного - емпіричній 
одиничності об'єктивного світу. Це означає виникнення 
нової математики. 

Скінченна величина, як вважає Кузанец, може 
зростати без межі, оскільки не має межі нескінченна 
могутність Бога. Але така скінченність, яка є Всесвіт, 
ніколи не може перетвориться на актуальну нескін-
ченність. Подальший розвиток цих положень 
призводить до виникнення ідеї відносності. 

З твердження, що єдине є нескінченне, абсолютний 
мінімум є абсолютний максимум, природно витікало, 
що нескінченне є найточніша міра. Всесвіт потенційно 
нескінченний, а це означає, що у нього немає 
центру і кола. Бо центр і коло мають межу, а 
нескінченність не може мати ніяких меж. Отже, Земля 
не центр світу і не є нерухомою. Земля нічим 
принципово не відрізняється від інших небесних тіл. 
Поняття центру світу, з погляду Миколи Кузанського, 
є не більше, ніж суб'єктивне припущення. Об'єктивно 
центру немає ніде, або, що те ж саме, він знаходиться 
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скрізь. Центром ми зазвичай називаємо, говорить 
Кузанець, точку зору спостерігача, якому властиво 
рахувати себе в центрі, де б він не знаходився, -
така ілюзія сприйняття. А звідси слідувала теза про 
відносність будь-якої точки відліку, про суб'єктивний 
характер тих передумов (аксіом в математиці, 
абсолютних точок відліку в астрономії і фізиці), на 
яких трималася арифметика, геометрія, астрономія 
і фізика античності і середніх віків. Те, що до цих 
пір бралося за істини щодо створеного світу, виступило 
тепер як всього лише суб'єктивні припущення. 

Таким чином, принцип відносності як найваж-
ливіший вихідний принцип науки нового часу був 
наслідком того пантеїстично забарвленого монотеїзму, 
який ми знаходимо в Миколи Кузанського і який 
ще з більшою послідовністю проводиться у пантеїста 
Джордано Бруно. Це відхід від християнського 
монотеїзму, що припускає сутнісне розрізнення 
Творця і творіння, крок у бік імманентизації 
християнського трансцендентного Бога. Про це 
свідчить та реакція, з якою було сприйнято вчення 
Кузанця серед його сучасників. Микола Кузанський 
відмовляється визнавати непізнаваність єдиної 
божественної першооснови. Для нього непізнаваність 
пов' язана з неможливістю осягнути Бога на підставі 
формального закону мислення - закону тотожності, 
тоді як логіка збігу протилежностей це дозволяє. 
Саме Микола Кузанський поклав початок тієї лінії 
в новоєвропейській філософії, яка йде від Бруно 
через Спінозу і потім до Шеллінгу і Гегеля і яку 
характеризує прагнення мислити вищий початок буття 
як тотожність протилежностей. Для представників 
цієї лінії не існує двох різних початків буття, як їх 
мислили античні філософи - Платон і Аристотель, 
Прокл, Плотін, а саме єдиного і нескінченного, 
форми і матерії; у цьому сенсі всіх їх можна називати 
моністами, супротивниками дуалізму. 

Наслідком розвитку ідеї тотожності єдиного і 
нескінченного слід вважати зрівнювання в правах 
механічних засобів вимірювання з математичним 
доказом, а також зняття відмінності між математичним і 
фізичним (механічним) об'єктом. Прикладом першого 
можна рахувати спробу доказу співвідношення об'ємів 
тіл шляхом їх зважування, тобто дослідним шляхом. 
Якщо узяти дві посудини однакового діаметру і 
висоти, наприклад циліндр і куб, залити їх водою і 
зважити, то по відмінності ваги можна знайти 
співвідношення вписаного квадрата до кола, в який 
він вписаний, а тим самим і квадратуру кола. Тут 

якраз і зникає та межа, що існувала впродовж багатьох 
сторіч між механікою як мистецтвом (технікою) і 
математикою як наукою. Спроби зробити цю межу 
не такою непереборною, як в античній науці, робилися 
вже в середні віки. 

Для грецької науки було характерне відокремлення 
математики як точного знання від мистецтва (техніка). 
Кузанець руйнує цю відмінність і зближує математику 
з логістикою (технікою обчислення). Зближення 
механіки з математикою надалі призводить до 
ототожнення математичного і фізичного (узятого в 
ідеалізованій формі) об'єкту. Наприклад, Галілей не 
проводить принципової відмінності між геометричною 
площиною і абсолютно гладкою поверхнею фізичного 
тіла. Микола Кузанський застосовує принцип збігу 
протилежностей не лише до математики і астрономії, 
але і до механічного руху. Так, спокій можливо 
розглядати як рух з нескінченно великою швидкістю. 
Як приклад він демонструє процес обертання дзиґи. 
Коли дзиґа обертається з найбільшою швидкістю, 
створюється враження, що вона нерухома. Якщо 
допустити актуальну велику нескінченність швидкості, 
то кожна точка її периферії присутня скрізь і 
одночасно. Парадокс збігу максимуму і мінімуму 
не можливо, згідно Миколі Кузанському, осмислити. 
Тому він і називає знання про нього - вчене незнання. 
Ототожнення спокою і руху покладає початок тому 
процесу, який привів до розгляду руху або спокою 
як безвідносних до стану самого тіла (або системи 
рухомих тіл), як воно розглядалося вже Галілеєм, 
який підійшов впритул до встановлення закону інерції. 
Якщо Кузанець вважає за можливе ототожнити спокій 
і рух з нескінченною великою швидкістю, то Галілей 
згодом ототожнює спокій і рух з нескінченно малою 
швидкістю, що дозволяє йому встановити закон 
падіння тіл. 

Повертаючись до теорії відносності А. Ейнштейна, 
стає зрозумілим, що ідея відносності, ототожнення 
операціонального вимірювання часу з самим часом, 
ототожнення математичного формалізму з фізичними 
явищами, ототожнення простору і часу на основі 
перетворень Лоренцо, а потім зведення їх до 
просторово-часового континууму, явища уповільнення 
часу і укорочення довжини тіла при гранично високих 
швидкостях - є віддаленим наслідком глибокого 
переосмислення фундаментальних філософських і 
теологічних понять єдиного і множинного. Традиційне 
їх протиставлення в античності й середньовіччі 
переходить до їх ототожнення в майбутньому. 
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УДК 581.14: 167(091)(477) 
Рудишина О.С. 

ВНЕСОК ФІЗІОЛОГІВ РОСЛИН 
НОВОРОСІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

В РОЗВИТОК ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ 
ТРОПІЗМІВ НА ПОЧАТКУXXст. 

Проаналізовано результати досліджень науковців Новоросійського університету на 
початкуХХст. (Л.С. Ценковський, Л.А. Рішаві, М.Д. Вахтель, В.А. Ротерт, О.Г. Набоких, 
Б.Б. Гриневецький, Ф.М. Породко, Г.А. Боровіков), показано їх внесок у розвиток 
фітогормонології як науки. 

Ключові слова: історія фітогормонології, фітогормони, тропізми, Новоросійський 
університет (Одеса). 

Проанализированы результаты исследований ученых Новороссийского университета 
в начале ХХ в. (Л.С. Ценковский, Л.А. Ришави, М.Д. Вахтель, В.А. Ротерт, А.И. Набоких, 
Б.Б. Гриневецкий, Ф.М. Породко, Г.А. Боровиков), показано их вклад в развитие 
фитогормонологии как науки. 

Ключевые слова: история фитогормонологии, фитогормоны, тропизмы, Ново-
российский университет (Одесса). 

The research results of the Novorossiysk University scientists (L.S. Tsenkovskiy, L.A. Rishavi, 
M.D. Vakhtel, V.A. Rotert, A.I. Nabokikh, B.B. Hrynevetskiy, Ph.M. Porodko, G.A. Borovikov) 
of the early XX c. is analysed, their contribution to the phytohormonology development as a 
science is shown. 

Key words: history of phytohormonology, phytohormones, tropismes, Novorossiysk University 
(Odesa). 

Фізіологія рослин (і її органічна частина -
фітогормонологія зокрема) має складну і мало-
досліджену методологічну та методичну історію. 
Розвиток фізіології рослин як самостійної науки в 
Україні безпосередньо пов'язаний зі створенням 
університетів: Харківського (1805), св. Володимира 
в Києві (1834), Новоросійського в Одесі (1865), 
Київського політехнічного (1897), де зосереджувалися 
основні дослідження з цього напряму і створювалися 
самостійні фітофізіологічні школи. 

Новоросійський університет в Одесі створено 
1 травня 1865 р. на базі Ришельєвського ліцею. План 
реорганізації ліцею в університет належить відомому 
вченому-хірургу та організатору науки Михайлу 
Івановичу Пирогову, який в той час займав посаду 
попечителя Одеського учбового округу. Спочатку 
було організовано три факультети: історико-філо-
логічний, фізико-математичний та юридичний. Фізико-
математичний факультет складався з двох відділень -
математичного і природничого. У 1900 р. було відкрито 
четвертий факультет - медичний [10, с. 126-127]. 

В університеті від початку його заснування 
встановився матеріалістично-діалектичний підхід 

до розуміння явищ природи, яким керувалися і 
розвивали такі всесвітньовідомі вчені-біологи, як 
1.1. Мечников, І.М. Сєченов, О.О. Ковалевський, 
Л.С. Ценковський, Ф.М. Камен-ський, О.О. Янович, 
М.Д. Вахтель, В.А. Ротерт, О.М. Волков, Л.А. Рішаві, 
О.Г. Набоких, М.М. Альбов, Б.Б. Гриневецький 
та ін. [9]. 

Упродовж тривалого часу морфогенетичні, 
флористико-систематичні, ботаніко-географічні, ана-
томічні і фізіологічні дослідження проводилися на 
кафедрі ботаніки, яка була організована одночасно 
зі створенням Новоросійського університету. Лев 
Семенович Ценковський (1822-1887) - ботанік, фізіолог, 
бактеріолог, засновник мікробіології в Росії -
був першим завідувачем кафедри ботаніки. Для 
університету Лев Семенович започаткував дослідження 
в галузі мікробіології, заклав основи наукових напрямів, 
що знайшли розвиток у дослідах професора 
Ф.М. Каменського (симбіоз грибів з вищими росли-
нами), Ф.М. Породко (бродіння, фізіологія мікро-
організмів, тропізми), І.Л. Сербінова (систематика 
мікроорганізмів), А.Ф. Лебедева (відкрив групу 
водневих бактерій, що здатні окиснювати молеку-
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лярний водень) та ін. В 1916 р. від кафедри ботаніки 
відокремилася кафедра анатомії та фізіології рослин. 
Перші в університеті фізіологічні дослідження з 
фотосинтезу і дихання рослин виконав ще у 1875-
1879 рр. доцент О.Н. Волков, який викладав курс 
фізіології і анатомії рослин [6; 10, с. 126-128]. 

Питаннями тропізмів рослин вчені Новоросійського 
університету настільки плідно займалися наприкінці 
XIX - початку XX ст., що можна говорити про 
особливу роль одеської школи фізіологів рослин в 
закладанні основ фітогормонології [7, с. 156-157; 9; 
10, с. 126-129; 11; 12, с. 71-97]. Роботи Л.А. Рішаві 
(1885) [19] з явищ гальванотропізму рослин, 
М.Д. Вахтеля - геотропізму (1895-1899) [2-3], 
В.А. Ротерта - матеріальної природи передачі 
фототропічного подразнення [20; 21], Б.Б. Гри-
невецького - реотропізму коренів (1908) [8], 
А.Г. Набоких - подразників росту (1908) [14; 15], 
Г.А. Боровікова - вплив солеподібних речовин на 
швидкість росту рослинного організму (1916) [1], 
Ф.М. Породко - хемотропізму (1910-1924) [15-18] 
позитивно вплинули на становлення вчення про 
фітогормони, оскільки дали значний фактичний 
матеріал та привернули увагу фітофізіологів до 
питань росту і рухів рослин. На результати одеських 
вчених спирався у своїх експериментах для побудови 
гормональної теорії тропізмів М.Г. Холодний [23]. 

Людвіг Адальбертович Рішаві (1851-1915) закінчив 
Новоросійський університет, хоча починав у 1868 р. 
вчитися в Київському університеті. Шість років 
працював в Одесі консерватором ботанічного кабінету 
і готував магістерську дисертацію «К вопросу о 
дыхании растений», яку захистив у 1878 р. Після роботи 
професором Варшавського університету Л.А. Рішаві 
повернувся до Одеси. Керував кафедрою ботаніки 
з 1885 по 1893 р. і майже одночасно, з 1886 по 
1895 р., - ботанічним садом. Він першим у 80-х роках 
XIX ст. займався питаннями гальванотропізму в 
Новоросійському університеті. Його досліди уза-
гальнені в монографії «К вопросу о так называемом 
гальванотропизме» (1885) [19] та виступі на VII з'їзді 
російських природознавців і лікарів у 1889 р. Вільно 
володіючи німецькою мовою, перекладав підручники. 
Зокрема, «Руководство для практических занятий по 
микроскопической ботанике» він переклав разом з 
Л.В. Рейнгардом. Вчений був прибічником впрова-
дження експериментальних методів в морфологію і 
анатомію рослин; прогнозував, що у найближчому 
майбутньому успіхи фітофізіології пов'язані із 
вивченням явищ росту і подразливості рослин. 

Талановитим та енергійним дослідником гео-
тропізму коренів в Новоросійського університеті 
був Михайло Данилович Вахтель (1870-1900). Не 
проживши, нажаль, і 30 років, він залишив історії 
фізіології рослин вагомі експериментальні результати і 
цікаве теоретичне їх обговорення. Ще студентом (1895), 
піддав сумніву висновки дослідів В. Сапожникова 
(учня К.А. Тімірязєва) [2], що з причини відсутності 
в кінчику кореня опорних тканин він росте донизу 
під дією власної ваги. М.Д. Вахтель сконструював 
прилад для вимірювання сили ростового тиску 
кореня - оригінальні пружинні терези. На значному 
експериментальному матеріалі з пророслим насінням 

2 п о і д е т Г е е адо3а 
бобів одеський фізіолог чітко довів, що коли корінь 
спрямовується донизу, він активно тисне на пластинку 
пружинних терезів. Сила активного вигину досягала 
4-х грамів, а засобом його прояву слугував тургор 
кореневих клітин [2, с. 62]. Подальші дослідження 
М. Д. Вахтеля стосувалися з' ясування питання щодо 
локалізації геотропічної чутливості в кінчику кореня. 
Це питання постійно було предметом широких 
дискусії, але після дослідів Ф. Чапека (Р. С7арек, 
1895) [12] стало знову актуальним. Чеський вчений 
вважав досліди Ч. Дарвіна по декапітації некоректними, 
оскільки відрізання верхівки кореня є пораненням, 
що ставить рослину в ненормальні умови. Дослід 
Ф. Чапека передбачав використання пророслих бобів, 
клиностату і спеціальних двоколінних ковпачків; 
важливий момент - верхівка кореня не відрізалася. 
Хід експерименту на клиностаті був таким: шляхом 
вростання верхівки кореня всередину ковпачків 
(вигинання відбувається під прямим кутом до всієї 
частини кореня відповідно) усувався вплив сили 
тяжіння на одну частину кореня, але не припинявся 
на інші ділянки. Потім вчений розташовував корені 
вертикально і одержував в зоні їх росту природні 
геотропічні вигини. Після певного проміжку часу 
верхівка кореня приймала своє нормальне положення, 
а корені із спрямованою донизу верхівкою, але 
орієнтовані горизонтально, продовжували рости прямо. 
Отже, Ф. Чапек вважав, що він одержав подібні з 
Ч. Дарвіном результати без декапітації кореневої 
верхівки. М.Д. Вахтель ставився до поглядів Ч. Дарвіна 
двоїсто: в цілому їх не заперечував, проте вказував 
на недостатність на той час фактичних даних, які 
доводять знаходження геотропічної чутливості в 
кінчику кореня і здатність його передавати це 
подразнення вищерозташованим ділянкам. Він висунув 
припущення про взаємозв' язок поміж геотропічною 
дією та процесами новоутворення в корені і поділу 
клітин [4, с. 109]. Якби не передчасна смерть, він 
міг би вирішити багато питань проблеми геотропізму. 

У 1902-1908 рр. в Новоросійському університеті 
працював Владислав Адольфович Ротерт (1863-1916): 
спочатку ординарним професором, потім завідувачем 
кафедри анатомії і фізіології рослин та ботанічної 
лабораторії, яку сам і створив. Він вважається 
першим в науці, хто відновив пріоритет Ч. Дарвіна 
щодо матеріальної природи передачі фототропічного 
подразнення [20-21]. В. А. Ротерт розгорнув велику 
організаційну діяльність, широко використовував 
екскурсії в навчальному процесі, що значно поліпшило 
педагогічні прийоми навчання. Була створена фактично 
нова добре обладнана лабораторія для занять з 
анатомії і фізіології рослин, яка не поступалася 
провідним світовим лабораторіям. Упродовж цього 
періоду В. А. Ротертом і його учнями Ф.М. Пород-
ко, Г.А. Боровіковим, І.Д. Щербаковим проведені 
цікаві роботи із вивчення процесів росту і рухів 
рослин, з' ясування природи явища подразливості у 
світі систематично нижчих організмів. 

У перше десятиліття ХХ ст. в Новоросійському 
університеті поряд із вивченням тропізмів рослин 
активно досліджувалися питання щодо впливу 
різноманітних зовнішніх факторів на процеси росту. 
Фактичний матеріал цих робіт зробив вагомий 

108 



Аеїопе 4 
внесок в становлення фітогормонології як нового 
розділу фізіології рослин. В цьому напрямку особливу 
увагу привертають дослідження Олександра Гнатовича 
Набоких (1874-1920), який за рекомендаціями про-
фесорів В.А. Ротерта і П.Г. Мельникова приїхав 
працювати в Одесу у 1905 р. і очолив кафедру 
агрономії. Це вже був сформований вчений, з 
гострим критичним розумом, високою ерудицією, 
широкою ініціативою, який добре володів технікою 
експерименту (пройшов високопрофесійну школу 
в лабораторіях Д.І. Іванівського і В.В. Докучаєва 
та провідних ботанічних і садівницьких центрах 
Німеччини [12, с. 89]. У колах науковців був відомим 
як автор відкриття росту органів вищих рослин в 
безкисневому середовищі [14]. Нові п'ятирічні 
експериментальні пошуки О.Г. Набоких щодо по-
дразників росту рослин (води, кисню і солеподібних 
речовин) та цікаві теоретичні обговорення одержаних 
даних були опубліковані в Одесі у монографії «К 
вопросу о раздражителях растений» (1908) [15]. 
Вчений висунув гіпотезу, що в звичайних умовах 
клітини рослин утворюють в процесах обміну і 
накопичують особливі речовини. Наведемо загальний 
висновок дослідів О.Г. Набоких на мові оригіналу: 
«Выжимки из растений (гипокотиля подсолнечника) 
содержат настолько сильнодействующие соединения, 
что прокипяченный экстракт из одного проростка 
способен повысить энергию роста не менее десяти 
тождественных ему ростков, хотя в этом экстракте 
удается обнаружить только несколько миллиграммов 
сухого остатка. Более значительные концентрации 
выжимок, наоборот, явственно угнетают проявление 
нормального роста. Исследование показывает также, 
что различные части растений содержат стиму-
лирующие вещества не в одинаковой концентрации, 
так что резко различный темп развития различных 
зон и органов молодых растений можно поставить 
в связь с неодинаковой стимуляцией их протопластов 
отмечаемыми веществами обмена. Химическая 
природа этих соединений пока остается загадочною, 
но несомненно то, что многие обыкновенные 
солеобразные вещества еще в большей степени 
способны играть роль возбудителей роста и могут 
в этом отношении с успехом заменять роль свободного 
кислорода и только что указанных стимулирующих 
продуктов обмела клеток» [15, с. 173]. Таким чином, 
вивчаючи способи усунення анаеробного зціпеніння 
рослин (зупинки росту в безкисневому середовищі), 
О.Г. Набоких одержав із вижимків гіпокотилів 
соняшника фізіологічно активні речовини, що, 
фактично, було передвісників майбутніх багаточи-
сельних робіт у напрямі дослідження фітогормонів. 

У 1908 р. серія робіт стосовно тропізмів рослин 
поповнилася новим дослідженням під назвою 
«реотропізм» - рух коренів назустріч бігу (рос. -
току) води, автором якого був Болеслав Болеславович 
Гриневецький (1875-1963) - ботанік Дерптського 
(сьогодні Тартуського) університету. Запрошений 
на роботу в Одесу, вчений досліджував корені різних 
рослин і прийшов до висновку, що реотропізм 
коренів тісно пов'язаний із хемотропізмом і, ймовірно, 
є однією з його форм [8]. Із точки зору довжини 
(відстані) смуги чутливості кореня до факторів 

середовища Б.Б. Гриневецький усі тропізми розділив 
на дві групи. До першої, коли чутливою є не тільки 
верхівка, але й зона росту кореня, він зараховував 
рео-, хемо-, аеро- і термотропізми. До другої групи 
віднесено гео-, фото-, гальвані-, гідро- і травмотропізми. 
Корені цієї групи рослин відчувають подразник тільки 
верхівкою. Магістерську дисертацію «Исследования 
над реотропизмом корней» Б.Б. Гриневецький захистив 
у 1909 р., а докторську - «Анатомические исследования 
над устьицами» - 1914 р., і був призначений 
професором Новоросійського університету, яким 
залишався до 1919 р. У 1915-1919 рр. він керував 
роботою ботанічного саду. Потім він переїхав до 
Варшави, де працював в університеті наступні роки 
життя [12]. 

Необхідно відмітити діяльність тонкого експери-
ментатора і талановитого вченого Федора Михайловича 
Породко (1877-1948) [9, с. 16-18]. Залишившись 
сиротою, він виховав у себе твердий характер, уміння 
досягати мети без сторонньої допомоги тільки завдяки 
наполегливій праці й неабияким здібностям [9]. У 
1903 р. він закінчив за чотири роки Варшавський 
університет і короткий період працював там. За 
студентську працю 1902 р., в якій досліджувалось, 
чи змінюється бродильна активність дріжджів при 
посиленому харчуванні пептоном, він отримав ступінь 
кандидата ботаніки при закінченні університету. У 
подальшому Ф.М. Породко стажувався в лабораторії 
В. Пфеффера (Лейпциг), а потім пройшов в Одесі 
шлях від асистента ботанічної лабораторії до професора, 
завідувача кафедри анатомії і фізіології рослин 
Новоросійського університету (з 1916 по 1948 роки). 
Ф.М. Породко у 1910-1916 рр. вивчав причини руху 
рослин у відповідь на вплив різних хімічних речовин. 
У 1911 р. захистив магістерську дисертацію, а в 
1916 р. - докторську, які склали велику двотомну 
працю «Хемотропизм корней» [17]. Для з'ясування 
питання, яка частина кореня сприймає хемотропічне 
подразнення, він розробив оригінальну методику -
поміщав у темряві корені проростків білого люпину 
в агаровий гель, на який потім спрямовував дифузійну 
течію різних речовин. Метод дозволяв диферен-
ційовано діяти розчинами різних речовин (солей, 
кислот, сечовини та ін.) або на верхівку кореня, 
або на його основу. Науковець досліджував вплив 
як дифузійний [17], так і однобічний [18]. Досліди 
підтвердили відомий факт, що корені реагують 
вигинами на дію розчинів хімічних речовин. Проте 
характер цих вигинів, їх форма, величина, напрямок 
безпосередньо залежали від концентрації розчину. 
Український вчений дослідив дію різних хімічних 
речовин не тільки на весь корінь, але й на окремі 
його ділянки - верхівку і зону росту, і встановив 
відмінності в характері їх реакцій у відповідь [17]. 
У подальших дослідженнях Ф.М. Породко розробив 
інший оригінальний метод - однобічного хемотро-
пічного подразнення, який дозволяв досягати чіткої 
локалізації подразнення кореня. Водний розчин 
діючої речовини певної концентрації він змішував 
з таким ж об'ємом гарячого агар-агару, потім застиглу 
масу нарізав на маленькі кусочки, які прикладав 
щіточкою на один із боків кореневої верхівки. Було 
з'ясовано, що при низьких концентраціях виникають 
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позитивні, а при високих - негативні хемотропічні 
реакції. Друге спостереження - неелектроліти не 
викликають у коренів хемотропічного подразнення; 
цією здатністю володіють лише електроліти. Катіони 
викликають негативний, а аніони - позитивний вигин. 
Експериментальним шляхом вчений встановив, що 
причиною виникнення вигину при дії будь-якого 
подразника є різна інтенсивність росту протилежних 
боків органа рослини. У подальшому науковець не 
тільки підтвердив досліди Н.Г. Холодного щодо 
зосередження чутливості кореня до різних хімічних 
сполук у його верхівці (особливо в останньому 
міліметрі), але й робив спроби пояснення механізму 
хемотропічної реакції кореня. Основу хемотропичної 
дії складає, за Ф.М. Породко, зміна ступеня гідратації 
біоколоїдів протоплазми під впливом електролітів, 
що надходять до неї. Висновки вченого щодо 
природи хемотропізмів увійшли згодом до багатьох 
підручників з фізіології рослин [5, с. 213; 12, с. 82-86]. 
Ф.М. Породко характеризували чітка логічність, 
енциклопедизм, критичне відношення до обговорення 
результатів дослідів, яскравий талант лектора, що 
приваблювало студентів, аспірантів і сприяло мотивації 
наслідувати вчителя. 

Певне значення для закладання основ проблеми 
фітогормонів мала робота випускника Новоросійського 
університету Георгія Андрійовича Боровікова (1881-
1958) «Действие солеобразных веществ на скорость 
роста растительного организма» (1916) [1]. Частину 
експериментів було виконано під час закордонного 
відрядження до лабораторій професорів В. Нємеця 
(В. №шес) і Ф. Чапека (Б. С7арек) у Празькому 
університеті. Ця робота є однією з перших щодо 
знаходження зв'язків поміж процесом росту і фізико-
хімічним станом протоплазми клітин. Подібну спробу 
стосовно рухів рослин ми вже розглядали в роботах 
Ф.М. Породко (1910, 1915) [16-18]. Шляхом точних 

2 п о і д е т Г е е адо3а 
дослідів (робив спостереження кожні 2-3 години 
упродовж доби) Г.А. Боровіков намагався вивчити 
природу короткочасного впливу розчинів солей, кислот 
і лугів на швидкість росту відрізків гіпокотилів 
соняшника. Він констатував, що усі кислоти сти-
мулюють ріст, який досягає максимуму за певної їх 
концентрації. Із подальшим збільшенням концентрації 
кислоти спостерігалася зворотна картина. Інтенсивність 
росту різко знижувалася, ростові процеси пригнічу-
валися і проростки гинули. Г.А. Боровіков видозмінив 
дослід - до розчину кислоти додавав нейтральну 
сіль і новоутвореною сполукою діяв на відрізки 
гіпокотилів. Спостерігав затримку росту, яка була 
різною для різних катіонів, але посилювалася із 
підвищенням концентрації солі. Важливими є мір-
кування автора, що регуляторами швидкості росту 
клітин в фазу розтягнення слугують процеси гідратації 
біоколоїдів протоплазми, а не величина тургорного 
тиску і розтягнення оболонки [1, с. 180]. Погляди 
Г.А. Боровікова про значення гідратаційного потенціалу 
плазми для процесів росту рослин знайшли під-
твердження в подальших роботах інших дослідників 
із застосуванням нових фізіолого-біохімічних методів. 
Зокрема, німецький фізіолог С. Штругер (8. Strugger) 
в 1934 р. [24] показав, що ріст пов'язаний із змінами 
властивостей протоплазми та гідратацією її колоїдів. 
У 1947 р. Г.А. Боровіков [12; 13] повернувся до власних 
дослідів 1915 р., але вже з позицій дії ауксину 
гормональної теорії Холодного-Вента. Він підтвердив 
висновок, що причина різної фізіологічної активності 
солей і кислот прихована в змінах в зміні ступеня 
гідратації її біоколоїдів. 

Отже, дослідження одеських фізіологів по про-
блемам росту і рухів рослин зробили суттєвий 
експериментальний та інтелектуальний внесок у 
формування підґрунтя для подальшого розвитку 
фітогормонології. 
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