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Резюме. Сделан анализ появления и развития понятия ноосферы в трудах русского минералога, геохимика и энциклопедиста В. И. 
Вернадского (1863-1945) и французкого геолога и теолога П. Тейяра де Шардена (1881-1955). Первый труд с использованием понятия 
“ноосфера“ – это “L'Hominisation” (1923 или 1925 г.) Тейяра де Шардена, изданный в 1957 году. Впоследствии другой французкий ученый – 
философ и математик Э. Леруа (1870-1954) пишет о ноосфере в своем труде “L'Exigence idéaliste et le fait de l'évolution” (1927). Академик 
Вернадский использует это понятие в своих трудах и письмах с 1936 года. Рассматриваются современные идеи и развитие учения о 
ноосфере.  
 
    Учението за ноосферата на академик Владимир 
Иванович Вернадски (Владимир Иванович Вернадский; 
1863-1945) се смята с право за връх на неговите 
естественонаучни и философски обобщения. То е продукт 
не само от личните заслуги на този виден минералог, 
геохимик, биогеохимик и историк на науката с 
енциклопедични познания и неизтощима организаторска 
енергия, но то отразява познанията за природата и 
обществото от края на XIX  и началото на XX век. 
Ноосферното учение е едно послание към бъдещето. 
   Преоткриването на научното и идейното богатство в 
творчеството на Вернадски през последните 40-на години 
е свързано както с публикуването на негови неиздадени 
трудове, архивни материали, писма и дневници, така и с 
преиздаването на редица от класическите му публикации и 
превеждането на някои от тях на чужди езици. Беше 
установено, че ученият в много от своите трудове е 
надскочил своята епоха с редица оригинални мисли и идеи 
от частнонаучно, интердисциплинарно и общотеоретично 
естество. Той обръща специално внимание върху 
историята и логиката на естествознанието, както и върху 
принципа на симетрия като фундаментален научен подход. 
   Особен кръг проблеми в неговото творчество са 
включени в тематиката: живо вещество – биосфера – 
ноосфера. Тези проблеми са едни от най-дискутираните и 
най-разнообразно интерпретирани, както в миналото, така 
и сега. Сложността на ноосферната тематика, както и 
генезисът и еволюцията на понятието при самия 
Вернадски се обсъжда от различни по научно направление 
специалисти, като нерядко се отчита преплитането му с 
други научни понятия като антропогенеза, техногенеза, 
екология и дори някакъв идеален социален строй. 
   Вернадски като минералог и геолог по образование стои 
най-близо до суровинната база на обществото, като той 
дълги години оглавява Комисията за естествените 
производителни сили (КЕПС). Основа за развитие на 

цивилизацията от нейното зараждане досега, както и в 
бъдеще, са природните ресурси, включително 
минералните и енергийни такива (условно разграничени 
като метални, неметални и енергийни полезни изкопаеми). 
 
Появата на ноосферата 
   Понятието “ноосфера” (от гръцки – ноос, разум; и сфера) 
в непосредственото си възприятие означава “сфера на 
разума”. Разбира се, идеята за разума в една или друга 
степен присъства в различни течения на античната и 
средновековната философска мисъл. Ноосферата е 
многоаспектно и комплексно понятие. Според английския 
биолог, философ и общественник сър Джулиан Хъксли 
(Julian Huxley; 1887-1975), за пръв път понятието 
“ноосфера” се споменава през 1925 година в труда “La 
Vision du Passé” (“Bизия от миналото”; труд с това 
наименование е издаден обаче като сборник с някои 
непубликувани работи на учения през 1957 година) на 
френския учен (геолог, палеонтолог и палеоантрополог) и 
философ-теолог Мари Жозеф Пиер Тейяр дьо Шарден 
(Pierre Teilhard de Chardin; 1881-1955) в контекст “на сфера 
на рефлексия (отражение), на изобретение на съзнанието, 
на прочувствен съюз на душите” (une sphère humaine, la 
sphère de la réflexion, de l'invention consciente, de l'union 
sentie des âmes; цит. Huxley, 1977, 14; оригинал 1958). 
Всъщност “ноосферата” от посочения цитат се въвежда в 
написания през 1923 година (завършен на 6 май в Париж) 
труд “Хоминизацията” (“L'Hominisation”), включен в том III 
на събраните му съчинения от 1957 година със заглавие 
“La Vision du Passé” (Teilhard de Chardin, 1957). В този труд 
дори цялата втора част е озаглавена “Систематичната 
позиция на човечеството: хуманната сфера или 
ноосферата”. 
   Вернадски явно не е бил запознат с идеите в този по-
късно публикуван труд, защото той приписва авторството 
на понятието в един от своите последни трудове “Няколко 
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думи за ноосферата” на друг френски учен – философа и 
математик Едуард Луи Емануел Жулиен Льо Руа (Edouard 
Louis Emmanuel Julien Le Roy; 1870-1954): “Приемайки 
установената от мен биогеохимична основа на биосферата 
за изходна, френският математик и философ берг-
сонианец Е. Льо Руа в своите лекции в Колеж дьо Франс в 
Париж въвежда през 1927 г. понятието ноосфера като 
съвременен стадий, геологически преживяван от 
биосферата” (Вернадский, 1944; 1965, 328; Vernadsky, 
2005). В труда на Льо Руа “Необходимостта от идеализма 
и факта на еволюцията” (“L'Exigence idéaliste et le fait de 
l'évolution”) се дава следното определение: “започвайки с 
човека, еволюцията се осъществява чрез нови, чисто 
психически средства…прогресът се осъществява само 
духовни средства: чрез промишлеността, обществото, 
езика, интелекта и т.н., и по този начин биосферата 
преминава в ноосфера” (Le Roy, 1927, 195-196). В същия 
труд, Льо Руа многократно цитира излязлата на френски 
език монография по геохимия на Вернадски. В следваща 
си книга “Произход на човека и еволюция на разума” Льо 
Руа развива идеята за ноосферата, явно и под влияние 
разработките на Тейяр дьо Шарден, като отбелязва 
значението на процеса на хоминизация, свързан с прехода 
от биосферата към ноосферата (Le Roy, 1928, 85). 
   Вернадски започва да използва понятието ноосфера от 
есента на 1936 година. В eдно писмо от 7 септември 1936 
година до своя приятел и съмишленик геолога Борис Л. 
Личков (1888-1966), Вернадски пише: “Аз приемам идеята 
на Льо Руа за ноосферата. Той е развил по-дълбоко 
моята биосфера. Ноосферата се е създавала през 
постплиоценовата епоха – човешката мисъл е обхванала 
биосферата и променя процесите наново, и в резултат 
активната енергия на биосферата се увеличава” 
(Переписка…, 1979, 182; Вернадский, 1989, 178). През 
месец септември и октомври в писма съответно до своята 
дъщеря Нина и син Георги, той също така ги запознава с 
новото понятие (цит. по Сорокина, 2003; Bakhmeteff Archive 
of Russian and East European History and Culture, Columbia 
University. George Vernadsky Collection. Box 12). В друго 
писмо до Личков от 15 ноември 1936 година има сходна 
препратка с неточна дата: “Въвеждам ново понятие 
“ноосфера”, което е предложено от Льо Руа през 1929 
година и което позволява да се въведе историческият 
процес на човечеството като продължение на 
биогеохимическата история на живото вещество” 
(Переписка…, 1979, 185). 
   От друга страна, Льо Руа и Тейяр дьо Шарден са се 
познавали, а по думите на Вернадски напълно е било 
възможно те заедно да са генерирали понятието 
“ноосфера”. В спомените му се отбелязва, че той също е 
имал отделни срещи с тях. Възможно е те да са запознати 
с някои от седмичните му лекции по геохимия в Сорбоната 
в Париж от декември 1922 до март 1923 година 
(монографията “Геохимия” по лекциите му излиза на 
френски език през 1924 година). Не е редно да се при 
съпоставяне да се противопоставя (Яншина, 1994; Levit, 
2001) разбирането и цитирането за ноосферата при 
тримата учени. Льо Руа и Тейяр дьо Шарден се свързват в 
идеен план и с учението за “жизнения порив” (“творческата 
еволюция”) на френския философ Анри Бергсон (Henri 
Bergson; 1859-1941), който става Нобелов лауреат през 
1927 година. 
   През 1925 година Вернадски въвежда понятието 

“биогеохимична енергия”, което се включва по-късно при 
интерпретациите на неговото учение за ноосферата. През 
същата година той публикува на френски език 
съчинението си “Автотрофност на човечеството”, в което 
развива биохимичните си идеи. Тук може да се търси 
зародиша на неговата идея за ноосферата: “В биосферата 
съществува велика геологическа, може би космическа 
сила, чието планетно действие обикновено не се взема 
под внимание в представите за космоса... действието на 
тази сила върху протичането на земните енергетични 
явления е дълбоко и силно и трябва, следователно, да има 
отражение... в битието на самата планета” (Вернадский, 
1980а, 228; ориг. на френски език 1925; 1989, 168). 
    
“Мислещият пласт” 

Човекът навлезе тихо в света. 
П. Тейяр дьо Шарден 

 
   В представата на Тейяр дьо Шарден ноосферата 
възвиква като искра, после става пламък, за да се 
разпространи огъня по цялата планета: “...това е 
действително един нов пласт, мислещия пласт, който от 
своето зародишообразуване в края на терциерната ера се 
е разпрострял върху и над света на растенията и 
животните. С други думи, извън и над биосферата е 
ноосферата” (Teilhard de Chardin, 1977, 202). Той 
оприличава ноосферата на мембрана, която се стреми да 
обгърне Земята, като този процесна нейната планетизация 
продължава да се развива. Ученият разкрива самия 
процес на ноогенезис в аспекта на насоченост на 
еволюционния процес. Той разглежда последователно, в 
развитие, редицата геогенезис-биогенезис-психогенезис, 
като под последното понятие се има предвид появата на 
човека. В неговото виждане Земята не само получава 
“нова кожа”, но тя се одушевява, извършва се нейното 
оразумяване: “Сега той (психогенезисът – Р. И. К.) се 
обръща с лице към себе си, възобновен или абсорбиран от 
друга по-висша функция – зачатието и последващото 
развитие на мисълта, с една дума ноогенезис” (Teilhard de 
Chardin, 1977, 201). В цитираните две определения на 
учениу не се уточнява времето на поява на ноосферата. В 
монографията “Човешкият феномен” (написана през 1938 
година, но издадена чак през 1955 година) това е или 
появата на Homo sapiens, или сегашният за изследователя 
момент. Той споменава също така за нов “най-плътен” 
ноосферен пласт, който се развива след неолита (Teilhard 
de Chardin, 1977, 234; срв. Тейяр де Шарден, 1992, 254). 
   В хронологичен аспект, при него, философската 
еволюция на понятието преминава през три термина: 
великата Монада (по Бенсън) (1918) – антропосфера 
(1920) – ноосфера (1923) (=човешка сфера; човешка 
изосфера). Цялостен анализ на понятието ноосфера в 
трудовете и писмата на Тейяр дьо Шарден не е правен. 
   В труда си “Сърцето на материята” (1950) Тейяр дьо 
Шарден сам дава оценка за появата на понятието 
ноосфера, но през призмата на изминалите години – явно 
неточно (става дума за цитирания труд “Хоминизацията”, 
който според уточнението на редактора на английския 
превод е от 1925 година, а не от 1927 година; всъщност в 
неговите събрани съчинения на френски език, както и в 
превода на английски език се посочва датата 6 май 1923 
година): “Това беше, ако не греша, в една статия върху 
Човека, написана около 1927 (това е, след моето първо 
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посещение в Китай)”, когато аз за пръв път си позволих, 
върху модела на Зюсовата биосфера, да използвам 
понятието Ноосфера като земната мислеща обвивка. Но, 
въпреки че думата се появи в моите писания на тази 
сравнително късна дата, то беше десет години по-рано, 
когато визията сама по себе си се зароди в моята мисъл, 
чрез продължителния контакт с огромни маси от хора, 
които тогава бяха лице срещу лице в окопите на Франция, 
от Изер до Вердюн” (Teilhard de Chardin, 1979, 30-31). В 
забележка към посочения текст той пише: “Едуард льо Руа 
беше толкова добър, като посвети значително време в 
своите лекции в Колеж дьо Франс (“L'Exigence idéaliste et le 
fait de l'évolution”) на това първо мое есе върху Феномена 
Човек – по този начин предавайки своя авторитет на 
думата Ноосфера, която оттогава нататък получи широк 
прием”. 
   В едно от писмата си от 14 декември 1929 година от 
Китай до Леонтин Занта той пише: “Интелектуално, аз съм 
бил толкова обхванат от геологията, че аз още не съм 
имал време да напиша кратко изследване, което сега по-
малко или повече узрява, върху “Духовната Енергия” 
(разглеждана като ново направление, в което физиката 
трябва да се инвестира): все още, пак едно допълнение на 
моите възгледи върху Ноосферата, които ти вече знаеш. В 
определен момент аз имам надеждата за публикуване на 
една определено фундаментална статия върху Основите 
на Еволюцията (написана през 1926)” (Teilhard de Chardin, 
1969, 98). 
   Ноогенезисът в разбирането на Тейяр дьо Шарден като 
духовна хармония и порядък в природата и по отношение 
на еволюцията се противопоставя на ентропията от една 
страна, както и на процеса космогенезис, в смисъл на 
осъзнаване, от друга. Отпечатък върху негови 
разсъждения н отделни пасажи дава теологичното му 
образование и вяра, при което той отъждествява 
ноосферата с религията, в конкретния случай с 
християнството, а процесът на ноогенезис – с 
христосогенезис (Teilhard de Chardin, 1977, 325-326). 
Пластовете и центърът на ноосферата в структурирането 
на Тейяр дьо Шарден с мистичната точка Омега 
представят едно откъсване от реалния свят на 
природонаучния опит, за да се мине в спектъра на 
религиозната спекулация. Същият автор обаче прави и 
следното признание: “Социалният феномен е кулминация, 
а не отслабване на биологичния феномен” (Teilhard de 
Chardin, 1977, 246). Това е един проблясък към социалния 
пласт или аспект на ноосферата, който той по-късно 
развива, както и до който стига Вернадски. 
   В издадената през 1947 година статия “Образуването на 
ноосферата” Тейяр дьо Шарден отбелязва една триада от 
фактори, които заедно определят или пораждат 
ноосферата: психично центриране, филетично навиване и 
планетно обгръщане (Teilhard de Chardin, 1947; Тейяр дьо 
Шарден, 2003, 133). Той се опитва да изcледва нейната 
структура (“анатомия”) с категориите наследствен, 
механичен и мозъчен апарат, като дава и прогнози за 
нейното бъдещо развитие (например, в определен аспект 
планетизацията може да припокрива отчасти 
съвременното понятие глобализация). Статията завършва 
с надеждата чрез “потапяне в сърцето на Ноосферата” 
хората да постигнат пълнотата на човечността. Една 
година преди кончината си, в писмо от 12 декември 1954 
година, във връзка с вестникарска статия за обяваване на 

Международната година на геофизиката, която се планира 
за 1957 година, той с оптимизъм за бъдещето 
интернационално сътрудничество по отношение на 
изследването на планетата Земя пише: “Това е година 
първа на Ноосферата”. 
   Хъксли се обръща към идеята за ноосфера “по Тейяр 
дьо Шарден” в статия през 1961 година: “Нито той 
[човекът], е сам в своето мислене. Той съществува и е в 
своето битие в неосезаемото море на мисълта, което 
Тейяр дьо Шарден е кръстил ноосфера, по същия начин, 
както рибите съществуват и биват в материалното море на 
водата, което географите включват в понятието 
хидросфера” (Huxley, 1961, 19). В неговото разбиране, “ние 
се носим  върху ноосферата”, която включва в себе си 
цялото натрупано научно и културно познание на 
човечеството: “Ние само наскоро сме изплували от 
биологичния към психологичния ареал на еволюция, от 
земната биосфера вътре в свободата на ноосферата” 
(Huxley, 1961, 20). 
 
Геоисторичен синтез 

Ноосферата не е фикция, не е създаване на вяра, 
а емпирично обобщение. 

В. И. Вернадски 
 

   За коректната интерпретация на понятието ноосфера в 
трудовете на Вернадски трябва да се има предвид 
конкретната мисъл на учения и еволюцията в разбирането 
на понятието във времето с развитието на неговите 
естественонаучни, обществени и философски възгледи. 
Известно е, по неговите дневници и писма, че той е 
реалгирал понякога импулсивно, а друг пък след дълъг 
задълбочен размисъл за едно или друго събитие или 
явление. За изясняване на формирането и контекста на 
понятието ноосфера особено спомага епистоларното 
наследство на учения, голяма част от което беше 
обработено и издадено през последните години. 
   За Вернадски ноосферата е етап от геологическото 
развитие на планетата Земя. Това е висш стадий на 
биосферата, чийто перспективи са насочени към 
космическото пространство. Ноосферата е свързана с 
определени енергетични функции, в основата на които той 
поставя биогеохимичните си идеи. За нейното разбиране 
могат да се използват станали класическите му 
формулировка за “научната мисъл като планетно явление” 
и за “културната биохимична енергия”. Правилното 
разбиране на ноосферата “по Вернадски” е невъзможно 
без запознаване с теохимичните и общогеологични 
проблеми и теми, които са стояли за решаване през 
учения. Главната цел, според него, е насочена към 
изясняване на геологичната активност на човечеството: 
“Изучавайки... отначало в рамките на генетичната 
минералогия и геохимия, а по-късно и биогеохимия, 
разнообразни протичащи на нашата планета геохимични 
процеси, той неизменно, с характерната за него 
последователност и задълбоченост, се обръща и към 
изясняване на геохимичната роля на човека в тези 
процеси” (Яншин, 1981, 199). Значението на профе-
сионалната ориентация към геонауките на Вернадски по 
отношение генерирането на такова понятие е подчертано 
от един от неговите най-близки колеги и последователи: 
“Развитие на учението на Владимир Иванович Вернадски 
за геохимичната дейност на човечеството са неговите 
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работи за ноосферата... състояние на еволюцията или 
фаза на еволюция на биосферата, фаза на нашите дни” 
(Личков, 1948, 76). 
   Интерес представлява периодизацията на ноосферата – 
това е или началото на появата на човешкия вид, или 
възникването на античната научна мисъл, или 
съвременния исторически момент, или бъдещото човешко 
общество, отъждествявано и с определен социален строй. 
Приема се, че при този широк времеви интервал на 
интерпретация, може да се направи компромис, заложен в 
развитието на самата ноосфера, която започва с човека, 
като “на определен етап от развитието на произ-
водителните сили (научно-технически прогрес) и 
производствени отношения, встъпва в нов етап на съзна-
телно целенасочено преобразуване на природата за днес 
живущите и бъдещите поколения хора” (Олейников, 1984, 
96). Такава формулиродка обаче също не би могла да 
впише целия кръг от проблеми около ноосферата, но дава 
насока по отношение на нашето съвремие. 
   Хронологично през времето – какво е ноосферата по 
Вернадски? За това спомагат издадените трудове, писма и 
записки на учения: 
● 1934. Значението на биогеохимията за познаване на 
биосферата: “Той [животът] започва нова геологическа 
психозойска епоха” (Вернадский, 1980б, 54). 
● 1936. Писмо до дъщеря му Нина В. Вернадска-Тол от 13-
14 септември 1936: "Аз въвеждам ...новото понятие 
ноосфера (сфера на ума), което е въвел, изхождайки от 
моите представи в Париж Льо Руа (философ, заместник на 
Бергсон в College de France). Ноосферата е обхваната от 
човешкия ум биосфера, "борба с природата" (див израз и 
рязко противоречащ на нашето научно разбиране за 
реалността), се е създавала в плейстоценско време преди 
около 1 000 000 години, но ярко се е проявила само в 
последните десетки хиляди години – от нея е преходът 
към историческия процес" (Сорокина, 2003). 
● 1938. Научната мисъл като планетно явление: 
“Еволюционният процес получава при това особено 
геологическо значение благодарение на това, че той е 
съзал нова геологическа сила – научната мисъл на 
социалното човечество. Ние тъкмо сега преживяваме 
нейното ярко навлизане в геологическата история на 
планетата. През последните хилядолетия се наблюдава 
интен-зивен растеж на влиянието на един вид живо 
вещество – цивилизованото човечество – върху изменение 
на биосферата. Под влияние на научната мисъл и 
човешкия труд биосферата преминава в ново състояние – 
в ноосфера” (Вернадский, 1977, 19); “…в условия, прибли-
жаващи се до суровите ледникови, в биосферата се 
изявил нов организъм, притежаващ изключителна 
централна нервна система, която в края на краищата 
довела до създаването на разума и сега се проявява в 
прехода на биосферата в ноосфера” (Вернадский, 1977, 
29); “началото на ноосферата е свързано с тази борба на 
човека с млекопитаещите за територия” (Вернадский, 1977, 
46); “научната мисъл за пръв път се изявява като сила, 
създаваща ноосфера, с характер на стихиен процес” 
(Вернадский, 1977, 51); “в резултат на радиоактивния 
разпад на елементите и на биогеохимичната енергия с 
хода на времето, биосферата натрупва свободна енер-гия 
и със създаването на ноосферата този про-цес 
извънредно се усилва” (Вернадский, 1977, 130). 
● 1931 [1939]. Изучаване явленията на живота и новата 

физика: “С появата на нашата планета на надарено с 
разум живо същество планетата преминава в нов 
стадий на своята история. Биосферата преминава в 
ноосфера (1939)” (Вернадский, 1980б, 260). 
● 1939. Върху коренното материално-енергетично разли-
чие на живите и теживи естествени тела на биосферата: 
“Ние живеем в небивало нова, геологически ярка епоха. 
Човекът със своя труд и със своето съзнателно отношение 
към живота преработва земната обвивка – геологическата 
област на живота, биосферата. Той я привежда в ново 
геологическо състояние: чрез неговия труд и съзнание био-
сферата преминава в ноосфера” (Вернадский, 1980б, 56). 
● 1940. Писмо до Б. Л. Личков от 1 ноември 1940: “Аз 
малко познавам Маркс, но мисля, че ноосферата изцяло 
ще бъде съзвучна на неговите основни изводи. 
Образуването на ноосферата е извън волята на хората и 
не може да бъде спряно от човешката история: то е 
следствие от неизбежното пълно заселване на цялата 
планета” (Переписка..., 1980, 40). 
● 1941. Писмо до А. Е. Ферсман от 28 декември 1941: 
“Наблюдавам всичко от гледна точка на ноосферата и 
мисля, че в буря и ураган, в ужас и страдания стихийно ще 
се роди новото прекрасно бъдеще на човечеството” 
(Письма..., 1985, 211). 
● 1944. Писмо до сина му Г. В. Вернадски от 11 април 
1944: “За мен е ясно, че ноосферата е платнетно явление, 
и исторически процес, взето в планетeн мащаб, то е също 
геологическо явление” (Вернадский, 1989, 242). 
● 1944. Писмо до дъщеря му Н. В. Вернадска-Тол от 13 
април 1944: “Привеждам в порядък архива и подготвям 
канава за “Преживяно и премислено”. Би ми се искало да 
завърша тази работа и повече да проживея в ноосферата” 
(Вернадский, 1989, 242). 
● 1944. Писмо до Б. Л. Личков от 25 ноември 1944: 
“...ноосферата е емпирично обобщение, което трябва да се 
изрази в реални форми” (Переписка..., 1980, 204). 
   Обобщаващият му труд за ноосферата “Няколко думи за 
ноосферата” излиза от печат през 1944 година 
(Вернадский, 1944; 1965; 1980б; 1989), една година преди 
кончината на автора, като в следващата година излиза и 
преведеният от сина му английски текст (Vernadsky, 2005). 
Като главни предпоставки за възникване и развитие на 
ноосферата са: човечеството като единно цяло; 
преобразуването на средствата за комуникация и обмен; 
откриване на нови енергийни източници; подем на 
благосъстоянието; равенство между хората;  изключването 
на войните (Яншин, 1981, 200-201). 
   Сред мозайката от мисли за ноосферата на този учен-
философ трябва да се открие и подчертае скрепващия 
цемент – непоколебимата вяра в силата и свободата на 
научната мисъл, дълбокият хуманизъм и завладяващият 
житейски оптимизъм. Заслужава да се отбележи, че при 
интерпретацията на ноосферата в неговото разбиране 
съществуват специфични “закономерности, в които по най-
сложен образ се преплитат законите на живата и неживата 
природа, законите на обществото и законите на човешкото 
мислене” (Кузнецов, 1977, 165). 
   От особено значение е разширяване в интерпретациите 
на значението и обхвата на пространството на ноосферата 
от земните към космическите измерения (Мочалов, 1979; 
Казначеев, Яншин, 1980; Данкова, Данков, 1983; Костов, 
1984; Казначеев, 1989; Levit, 2001; Назаров, 2008). 
Творчеството на Вернадски позволява неговото име да се 
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нареди заедно с други представители на учени-космисти 
(Севастьянов, Пряхин, 1988; Семенова, 1993; Моисеев, 
2000).  
 
Дискусии и обощения 

Съществуването на психическа атмосфера е 
станало известно още през “Ерата на 
срещналите се ръце”, когато един от най-
големите учени на Земята, Вернадски, я нарекъл 
ноосфера. 

И. Ефремов 
 

   Появата на ново научно понятие в конкретния случай се 
демонстрира с онова взаимно обогатяване и обмен на 
идеи между учени, които притежават необходимата 
интелектуална нагласа за глобално мислене. Това да 
учени не само с различна националност, но и с различен 
мироглед. Такова своеобразно опрашване на идеи е 
резултат от свободното общуване с водещи учени и 
мислители на епохата, много от които по двоята природа 
са с евнциклопедичен обхват. 
   Заслужава да се направи едно сравнение между 
Вернадски и Тейяр дьо Шарден – двамата учени, които 
допринасят всеко по свой пър за разработване на 
ноосферната тематика. В писмо на Вернадски до Личков, е 
зафиксирана среща между вече утвъдения руски академик 
и бъдещия член на Френската академия (Переписка..., 
1980, 197). Общата характеристика за двамата е в 
основата на образованието им – и двамата изучават 
геологически науки, като Вернадски се насочва предимно 
във вещественото направление (минералогия и геохимия), 
а Тейяр дьо Шарден – към еволюционните процеси 
(историческа геология и палеонтология на гръбначните 
животни). Всеки от тях анализира през призмата на своите 
данни проблема за времето в геоисторията и погледа на 
всеки от тях от далечното минало на Земята се пренася 
към бъдещето. 
   Най-важна тяхна обща сравнителна черта може да се 
открие в жизнения им и творчески път. Обобщавайки 
частнонаучни факти, те преминават границите на 
отзелните научни дисциплини и лонове от науката, за да 
излезнат на полето на философския синтез. Мнозина 
учени са отделяли внимание на философията, но 
Вернадски и Тейяр дьо Шарден за пръв път като геолози, в 
широк смисъл на понятието, създават оригинали 
самостоятелни философски учения. 
   Различията между двамата се фокусират предимно в 
някои идейни трактовки в техните философски трудове, 
включително и учението за ноосферата (ср. Levit, 2001). В 
редица случаи се противопоставя на материалистът 
Вернадски на идеалиста Тейяр дьо Шарден, или атеизма 
на първия – на теософията на втория (член на йезуитския 
орден, но репресиран от католическата църква именно за 
необичайното свободомислие в трудовете му). Не се 
отчитат определени моменти от идейното развитие на 
учените или дори конкретни поводи при написването на 
един или друг научен труд. И двамата не виждат 
публикувани преживе главните си философски мисли. 
Вернадски получава упреци в идеализъм, а поради 
забрана за публикуване Тейяр дьо Шарден е живял дълго 
време извън родината си. Вернадски преминава от 
позицията на стихиен материализъм към етап на глобална 
диалектика. Учението на Тейяр дьо Шарден бива 

разглеждано като мистичен еволюционизъм, неотомизъм 
или неорационализъм, но неговата специфичност не 
създава предпоставки за приобщаването му към 
определена школа, поради което във философските среди 
то фигурира като тейярдизъм. Приема се, че и двамата са 
повлияни в една или друга степен от интиутивизма на 
Бергсон. По отношение на сравнителния анализ на кон-
цепцията за ноосферата в техните трудове се установяват 
наред с някои различия, по-скоро редица сходства в 
светлината на съвременното разбиране за хармони-
зацията на взаимоотношенията между обществото и 
природата – “социоприродна хармония” (Плотникова, 
2004). 
   В историята на науката и научните идеи, а също в 
литературни и философски извори може да се проследи 
идеята за “сфера на разума”, “сфера на интелекта” или 
“психосфера” (Toffler, 1980, 349; Забелин, 1983, 121). В 
Русия творчеството на Вернадски в теоретичен и 
практичен план са разви от Влаил Казначеев и неговата 
школа (Казначеев, 1989). Появиха се някои съвременни 
опити за периодизация или класификация на ноосферата с 
два етапа (Барякин, 1983) или с четири периода 
(Глазовский, 1988). Ноосферата намери свой поддръжник 
и защитник в лицето на американския икономист и 
обществен деец Линдън Ларуш (Lindon Larouche), който 
дефинира принципа за антиентропията като нейна иконо-
мическа характеристика (LaRouche, 2001; Isherwood, 2011). 
Тя се дискутира и в аспекта на новата инфор-мационна 
епоха (Arquilla,  Ronfeldt, 1999). Един от новите световни 
идейни лидери в екологичните движения е Джеймс Лавлок 
(James Lovelock), чиято книга “Гея: един нов поглед върху 
живота на Земята”, последвана от още няколко (вж. 
Lovelock, 2007; за паралел с Вернадски ср. Levit, 2001), се 
превърнаха в манифести на еколозите (хипотезата Гея). 
Той обаче, преоткрива късно Вернадски и не използва в 
трудовете си неговите идеи. Сходно е положението и при 
друг учен – биолога Руперт Шелдрейк (Rupert Sheldrake), 
автор на теорията за “морфогенетичния резонанс”. 
   Във философско-исторически план, установява се 
приемственост между понятието “ноос” и ценностни 
елементи в древнотракийския мит за Дионис по отношение 
на съвременното възприемане на ноосферата (Данкова, 
1985, 14-15). 
   В понятийния апарат на геологическите науки се 
използват термини като “цефализация”, “психозойска ера” 
и “антропоген”, които имат отношение към ноосферата и 
често се цитират от Вернадски. Строежът на Земята и 
нейното обкръжение се свързват с редица общоприети 
понятия като литосфера, хидросфера, биосфера, 
атмосфера със съответни подразделения. По отношение 
на самото общество, човека и разума в различен смисъл 
се въвеждат и употребяват понятия като интелектосфера 
(по А. Хумболд), техносфера (по А. Е. Ферсман; Toffler, 
1980, 25-27, 131-154, 349), сборност (по А. С. Хомяков; 
Bischof, 2007), пневматосфера (по П. А. Флоренски), 
механосфера (Lafitte, 1965, 153), семиосфера (по Ю. М. 
Лотман), пасионарност (по Л. Н. Гумилев), психосфера (по 
О. Райзер; Toffler, 1980, 365-391), инфосфера и 
киберпространство (Toffler, 1980, 32-36, 155-178, 349; 
Arquilla, Ronfeldt, 1999; Bertelli et al., 2008), властосфера 
(Toffler, 1980, 349), екосфера (срв. А. Н. Павлов), 
антропозой (по А. Стопани; срв. Crutzen, 2002) или 
антропогенна епоха (по А. П. Павлов), антропосфера (по  
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И. М. Гревс; Тейяр дьо Шарден; Перченок, 2005), теосфера 
(Shafer, 2002), социосфера (Toffler, 1980, 32, 208-243, 349), 
сфера на културата и други характеристики на човешката 
цивилизация, например, блогосфера (Ogden, 2007). 
Писателят Хърберт Уелс (H. Wells) говори за “световен 
мозък”. В трудовете на философа О. Райзер (Reiser, 1966; 
1973), на базата на идеята за ноосферата, се дискутират 
мисловните пояси на планетата (пси полета) в зависимост 
от радиацията (комплексни електромагнитни полета и 
космически лъчения) и нейното влияние върху човешкото 
ДНК. Авторът развива идеята за космическия хуманизъм и 
през 50-те години на миналия век основава Международен 
комитет за научен хуманизъм. 
   По отношение на сферологичната терминология не 
трябва да се забравя, че “сферата на компетентност” 
зависи в голяма степен от “сферата на информираност”. 
Хората живят също така в “сфера на реалност” и в “сфера 
на илюзии”.  
   Негативните тенденции в природата (екологията) и 
обществото, глобалните и локалните природни катастрофи 
и социални конфликти породиха сценарии и идеите за 
дементосфера и некросфера (Баев и др., 1986), а като 
антипод на ноосферата се разглежда понятието какосфера 
(Заварзин, 2003). Динамичните природни и обществени 
процеси през последните години поставят на преден план 
въпроса за запазване на човечеството от самоунищожение 
и за ноосферното развитие на планетата (Соколов, 1988, 
15), за екологично (Гиренок, 1987) и  устойчиво развитие 
(Oldfield, Shaw, 2006). Дискутира се въпроса за това дали 
ноосферата е утопия или реалност (Яншина, 1993; 
Режабек, 2008). Приема се, че навлизането в ноосферата 
ще настъпи с новия цикъл по маянския календар в края на 
2012 година (Argüelles, 2011). В съвременната научна 
мисъл може да се обоснове напълно справедливо 
естественонаучното и социалното развитие на ноо-
сферата. Съществува предложение за дефиниране на 
“закон за ноосферата” на Вернадски (Сидоренко, 1981), 
като фундаментален закон на познанието. Ноосферата се 
представя като включваща два компонента – материални 
веществено-енергийни структури и енерго-информацинни 
такива, свързани с психичната дейност на човека (Шишин, 
1997). Направен е хронологичен, идеен и тематичен 
анализ на публикациите върху ноосферата в руската 
научна литература (Мочалов, Оноприенко, 2008). На 
английски език излиза христоматия върху биосферата и 
ноосферата, с предговор от Михаил Горбачов (The 
Biosphere and Noosphere Reader, 2012). 
    Редно е при дискутирането на ноосферата (в аспекта на 
нейната космичност и пространственно-времеви и 
енергийни измерения) да се разработи и направлението по 
отношението на множествеността на обитаемите светове, 
включително и идеите за възможното влияние върху 
земната и човешката история на други форми на разум 
(Рубцов, Урсул, 1987), т.е. възможно влияние и взаимо-
действие на различни ноосфери (включително неиден-
тифицирани форми на интелигентност). Вместо да се 
говори за космоноосфера в бъдеще време, да се 
анализира възможността и вероятността за присъствието 
на космическа (астрономическа) компонента в самата 
ноосфера. 
   В творчество на двамата дискутируеми учени, разра-
ботили учението за ноосферата, се откроява интер-
дисциплинарния и енциклопедичен подход – при Тейяр дьо 

Шарден чрез опита на съчетаване на наука и религия, а 
при Вернадски чрез съчетаване на геоисто-рични и 
биогеохимични характеристики. Така те стигат до въпроса 
за времето и пространството, а принципът на симетрията е 
набелязан като общонаучен и философски принцип на 
познание при втория учен (ср. Костов, 1984). Друга обща 
черта в творчеството на двамата учени е техния 
еволюционизъм (ср. Контримавичус, 2003) и неподправен 
хуманизъм. Семантичния анализ на ноосферата пред-
определя нейната многозначна интерпретация сред 
изследователите от различни страни, научни направления 
и идейно-философски течения. 
   Ноосферата не е просто замяна на едни терминологични 
концепции с нови такива, а наложена от съответната епоха 
и време качествена промяна на структурата на научното 
мислене, основаваща се на естественонаучни открития и 
прозрения, свързана с усвояването на нови енергийни 
източници и създаването на нови информационни сис-
теми. В този аспект на комплексна оценка може да се 
въведе космогеохронния подход, съчетаващ космически 
(космогенни) и земни (геогенни) фактори, характеристики и 
причини в появата, съществуването и развитието на 
човешката цивилизация. 
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