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Венеция Тихого океана - о. Понапе 
(lite version) 

 

Двоповерхові руїни о. Понапе 

 

В даний час острови Пасхи і Понапе виповнені 
загадками, являються самотніми серед океану. І 
саме ця їхня самітність надає ще більшої 

загадковості. Адже фактичні дані – залишки 
древньої цивілізації аж ніяк не вкладаються в 

рамки уявлення людини, маючи перед собою факт 
самітності і того, що повинно бути цілком 
природним великим материковим площам. 

Полегшує справу розгляду постановки питання, 
якщо відмінити про самотність і перш за все 

заглянути в історію геологічного розвитку самої 
планети. Поняття маленької площі острова і 
великих будов морського порту з причалами, 

дамбами і хвилерізами, викладеними із 
базальтових плит, аж ніяк не суразні. Такі порти 

можуть належати, не помилимось, сказавши так, 
лише великим площам типу материків, або їх 
частинам.  

Не створює стрункої логічної послідовності в 
дослідженні і такий фактичний матеріал, як 

наявність споруд на дні океану поблизу берегів. 
Згідно виявленої картини на даний час 
створюється враження про двох-поверховість 

древніх споруд, що аж ніяк не може відповідати 
реальності. І от згідно такого становища в 

науковому світі виникає думка, що острів 
поступово поглинається морем.  

 

Руїни цивілізації не є «двоповерховими» 

Висловити таку думку – це простіше всього. А 

от вникнути в суть її глибокого змісту, то зразу 
помічається протиріччя здорового глузду. Перш за 
все тут необхідно давати собі відчит: чи являється 

таке типовим явищем в світовому масштабі? Адже 
води морів і океанів обмивають величезну 

кількість і островів, півостровів і береги 
континентів. Чи помічено з боку геологічних 
досліджень, щоби моря чи океани поглинали 

поступово їх окраїни? Якщо вважати таке 
можливим на основі тільки фактичних даних 

одного острова Понапе, то аналогічно цьому 
повинно відбуватися скрізь там, де стикається море 
з сушею. Адже властивість води скрізь і всюди 

однакова щодо впливу на суміжну речовину, з якої 
складено і острови і материки. Значить і  всюди 

повинно відбуватися відповідне поглинання водою 
літологічних надбудов. Однак, скільки не 
підшукували таких фактів, все це не може бути 

Двухэтажные руины о. Понапе . 

 

В настоящее время острова Пасхи и Понапе, 
наполненные загадками, являются одинокими среди 
океана. И именно это их одиночество дает еще 

большей загадочности. Ведь фактические данные - 
остатки древней цивилизации, отнюдь не 

укладываются в рамки представления человека, имея 
перед собой факт одиночества и того, что должно 
быть вполне естественным большим материковым 

площадям. Облегчает дело рассмотрения постановки 
вопроса, если отменить понятие об одиночестве и, 

прежде всего, заглянуть в историю геологического 
развития самой планеты. Понятие маленькой 
площади острова и больших строений морского порта 

с причалами, дамбами и волнорезами, изложенными с 
базальтовых плит, отнюдь не суразны. Такие порты 

могут принадлежать, не ошибемся сказав так, только 
большим площадям типа материков, или их частям. 

Не создает стройной логической 

последовательности в исследовании и такой 
фактический материал, как наличие сооружений на 

дне океана вблизи берегов. Согласно выявленной 
картины в настоящее время создается впечатление о 
двух-этажности древних сооружений, что никак не 

может соответствовать действительности. И вот 
согласно такого положения в научном мире возникает 

мысль, что остров постепенно поглощается морем. 
 
 

Руины цивилизации не «двухэтажные». 

Выразить такое мнение - это проще всего. А вот 

вникнуть в суть ее глубокого смысла, то сразу 
замечается противоречие здравому смыслу. Прежде 
всего здесь необходимо давать себе отчет: является 

ли такое типичным явлением в мировом масштабе? 
Ведь воды морей и океанов омывают огромное 

количество и островов, полуостровов и берега 
континентов. Замечены ли со стороны геологических 
исследований, чтобы моря или океаны поглощали 

постепенно их окраины? Если считать такое 
возможным на основе только фактических данных 

одного острова Понапе, то аналогично этому должно 
происходить везде там, где сталкивается море с 
сушей. Ведь свойство воды везде и всюду одинакова 

по влиянию на смежное вещество, из которого 
составлены и острова, и материки. Значит и везде 

должно происходить соответствующее поглощения 
водой литологических надстроек. Однако, сколько ни 
подыскивали таких фактов, все это не может быть 
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типовим явищем. А раз це не типове явище, то для 
такого окремого факту слід відшукувати й окремі 
причини, що зумовили загадковій спадковості, 

вірніше загадковому наслідку.  
Більш зрозумілим напрямком до пошуку істини 

буде в тому разі, коли скрупульозніше 
прискіпатися до механізму уявного поглинання.  

Висхідним пунктом дослідження слід брати 

поняття про дійсний стан людського творіння на 
час його зародження.  

На даний час руїни древньої цивілізації 
виглядають як двоповерхові: одні – на поверхні, 
другі – під водою. Характерно те, що руїни 

надбудов верхнього поверху несуть в собі ознаки 
споруд, які явно мали призначення для 

користування ними над поверхнею води – 
морський порт, канали, дамби, хвилерізи. Такі 
надбудови уже доводять про граничний рівень, 

нижче якого людина навіть древньої цивілізації не 
могла створювати подібне. Але факт залишається 

фактом. Древні споруди помічені на дні океану 
поблизу берегів. Запитується, з чиєї вини вони там 
опинилися? З вини людини чи з вини природи?  

 
Поступове поглинання острова не відбувається  

Розумною буде думка та, коли вважати, що 
споруди виявлені в даний час на дні океану, в свій 
час створювалися людиною на одному і тому ж 

рівні над поверхнею води, так само, як і всі інші 
споруди порту. То яке право ми маємо говорити, 

що острів поступово поглинається океаном? 
Питання про поступовість поглинання цілком ясно 
створює уявну картину механізму дії між водою і 

сушею: рівень води піднімається і затоплює все на 
своєму шляху. Не будемо вникати в суть причин, 

що призводять до цього: чи то збільшується рівень 
води, чи то прогинається дно океану, і осідає сам 
острів. Механізм протікання такого процесу від 

цього не змінюється.  
Якби на поверхні острова виявлено було руїни 

будов житлового типу, а під водою – руїни 
морського порту, поняття про поступове 
поглинання острова океаном цілком відповідало б 

істинному становищі і не вимагало б зайвої 
розмови. А тому згідно логічних розмірковувань 

над фактами сучасного становища повністю 
відкидається поняття про поступове поглинання 
острова океаном, як невірне і неоправдуюче себе 

поняття.  
Значить, причина криється уже не в 

поступовому поглинанні острова а в чомусь 
другому? В чому ж тоді?  

типичным явлением. А раз это не типичное явление, 
то для такого отдельного факта следует отыскивать и 
отдельные причины, обусловившие загадочной 

наследственности, вернее загадочному последствию. 
Более понятным направление к поиску истины 

будет в том случае, когда скрупулезно придраться к 
механизму воображаемого поглощения. 

Отправным пунктом исследования следует брать 

понятие об истинном положении человеческого 
творения на время его зарождения. 

В настоящее время руины древней цивилизации 
выглядят как двухэтажные: одни - на поверхности, 
другие - под водой. Характерно то, что руины 

надстроек верхнего этажа несут в себе признаки 
сооружений, которые явно имели назначения для 

пользования ими над поверхностью воды - морской 
порт, каналы, дамбы, волнорезы. Такие надстройки 
уже доказывают о предельном уровне, ниже которого 

человек даже древней цивилизации не мог создавать 
подобное. Но факт остается фактом. Древние 

сооружения замечены на дне океана вблизи берегов. 
Спрашивается, по чьей вине они там оказались? По 
вине человека или по вине природы? 

 
Постепенное поглощение острова не происходит  

Разумным будет мнение то, если считать, что 
сооружения обнаруженные в настоящее время на дне 
океана, в свое время создавались человеком на одном 

и том же уровне над поверхностью воды, так же, как 
и все другие сооружения порта. То какое право мы 

имеем говорить, что остров постепенно поглощается 
океаном? Вопрос о постепенности поглощения 
вполне ясно создает мысленную картину механизма 

действия между водой и сушей: уровень воды 
поднимается и затапливает все на своем пути. Не 

будем вникать в суть причин, приводящих к этому: то 
ли, увеличивается уровень воды, то ли прогибается 
дно океана, и оседает сам остров. Механизм 

протекания такого процесса от этого не меняется. 
Если бы на поверхности острова обнаружено было 

руины строений жилого типа, а под водой - руины 
морского порта, понятие о постепенном поглощение 
острова океаном вполне соответствовало бы 

истинному положению и не требовало бы лишнего 
разговора. Поэтому согласно логических 

размышлений над фактами современного положения 
полностью отвергается понятие о постепенном 
поглощение острова океаном, как неверное и не 

оправдывающее себя понятие. 
Значит, причина кроется уже не в постепенном 

поглощении острова, а в чем другому? В чем же 
тогда? 
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При згадці про механізм підняття рівня води над 
затонулими спорудами вказувалось на два 
можливих варіанти: або рівень води піднімався 

відносно гіпсометричного рівня поверхні острова, 
або острів опускався нижче рівня води згідно 

причин прогинання дна океану. Але ні той ні 
другий варіант не узгоджується із фактичними 
даними, що мають місце в даному часі, і не можуть 

бути прийнятими за основу до дальшого 
дослідження.  

Поверхня острова залишається на тому ж 
самому гіпсометричному рівні відносно рівня води 
океану, на якому проходило зародження 

загадкових надбудов. А раз так, то ні острів не 
просідав, ні рівень води не піднімався. 

Залишається нез’ясованим чітко окреслене 
питання: чому і з яких причин частина 
циклопічних споруд опинилося під водою, тоді як 

їм належне місце бути вище рівня води?  

При упоминании о механизме поднятия уровня 
воды над затонувшими сооружениями указывалось на 
два возможных варианта: либо уровень воды 

поднимался относительно гипсометрического уровня 
поверхности острова, или остров опускался ниже 

уровня воды согласно причин прогиба дна океана. Но 
ни тот ни другой вариант не согласуется с 
фактическими данными, которые имеют место в 

данное время и не могут быть приняты за основу для 
дальнейшего исследования. 

Поверхность острова остается на том же 
гипсометрического уровне относительно уровня воды 
океана, на котором проходило зарождение 

загадочных надстроек. А раз так, то ни остров не 
проседал, ни уровень воды не поднимался. Остается 

невыясненным четко очерченный вопрос: почему и 
по каким причинам часть гигантских сооружений 
оказалось под водой, тогда как им должное место 

быть выше уровня воды? 
 

Причини руїн о. Понапе 

 

В пошуках відповіді на поставлене запитання: 

чому і по якій причині лише частина руїн древньої 
цивілізації опинилося під водою можуть виникати 

різні міркування з найрізноманітнішими доводами. 
Але картина механізму дії залишається однією і 
тією ж: частина поверхні острова разом з 

надбудовами опинилася нижче рівня води океану. 
Це вже не підлягає сумніву. А тому залишається 

відшукати чи розгадати найбільш вірогідніші 
причини, що зумовили таке опускання.  

 

Можливі причини опускання частини суходолу  
Перш за все буде правильним, коли послатися 

на тектонічні сили, що призводять до коливних 
рухів земної кори. І тільки завдяки тектонічним 
діям відбулося таке занурення під воду частину 

острова разом із спорудами. Таке поняття також не 
викликає будь яких сумнівів.  

Отже, можна вважати, що початок напрямку 
подальшого дослідження взяли правильно.  

Вслід за цим може виникнути цілий ряд 

попутних запитань: чому одна частина острова 
залишилася на попередньому рівні, а друга 

опустилася; чому не відбулося загальне занурення 
під води острова; як уявити собі механізм такого 
опускання, коли весь острів і опущена його 

частина знаходилися на одному і тому ж 
фундаменті; які причини тектонічних дій могли 

вплинути на часткове опускання острова; і на 
кінець, чи взагалі острів був островом, коли 

Причины руин о. Понапе. 

 
В поисках ответа на поставленный вопрос: почему 

и по какой причине только часть руин древней 
цивилизации оказалось под водой могут возникать 

различные соображения с самыми разнообразными 
доводами. Но картина механизма действия остается 
одной и той же: часть поверхности острова вместе с 

надстройками оказалась ниже уровня воды океана. 
Это уже не подлежит сомнению. А потому остается 

найти или разгадать наиболее вероятны причины, 
обусловившие такое опускание. 

 

Возможные причины опускание части суши. 

Прежде всего будет правильным, если сослаться 

на тектонические силы, приводящие к колеблющимся 
движениям земной коры. И только благодаря 
тектоническим действиям произошло такое 

погружение под воду часть острова вместе с 
сооружениями. Такое понятие также не вызывает 

каких-либо сомнений. 
Итак, можно считать, что начало направлении 

дальнейшего исследования приняли правильно. 

Вслед за этим может возникнуть целый ряд 
попутных вопросов: почему одна часть острова 

осталась на прежнем уровне, а вторая опустилась; 
почему не состоялось общее погружение под воды 
острова; как представить себе механизм такого 

опускания, когда весь остров и опущенная его часть 
находились на одном и том же фундаменте; какие 

причины тектонических действий могли повлиять на 
частичное опускание острова; и наконец, вообще ли 
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відбувалося опускання під воду частини земної 
поверхні зі спорудами.  

Пошуки відповідей на поставленні запитання і 

аналіз самих відповідей, імовірно, повинен дати 
поштовх для просування вперед на шляху 

дослідження поки що природних явищ, за якими 
повинен критися початок пошуку відповідей на 
загадковість древньої цивілізації. Адже 

загальновідомо, що природні умови являються 
основами всіх змін минулого як в самому житті 

планети, так і на її поверхні. Чи цілком визнано 
всіма таке положення, чи ні, важко сказати. Але в 
цьому можна бути цілком переконаним і такого 

дотримуватися в подальших дослідженнях.  
 

 
Будова основи і прилеглих територій  
Розгляд постановки запитань, імовірно, слід 

починати не з поверхні острова і його характерних 
ознак та надбудов, а з основи, на якій він 

покоїться. Опускання однієї частини земної 
поверхні і залишення суміжної на попередньому 
рівні залежить тільки від змін в самій основі 

фундаменту – в глибинних зонах земної кори. 
Практичне проникнення в глибинні зони земної 

кори для безпосереднього дослідження поки-що не 
являється можливим і навряд чи така можливість 
взагалі коли небудь буде.  

 
Але це ще не значить, що така неможливість 

може стояти непереборним бар’єром на шляху до 
впізнання недоступного. Тектонічні дії, які 
протікають в глибинних зонах планети не 

залишаються безслідними і на її поверхні. Слідів 
таких діянь за час геологічного розвитку 

планетного тіла стільки, скільки може осягнути 
оком все людство, що на ній живе. Але побачити 
це ще не означає взнати про природу баченого. 

Кожна різновидність лиця земної поверхні являє 
собою окрему загадковість одного і того ж самого 

матеріального світу. Наслідок часткових змін на 
поверхні планети які дещо можна назвати навіть 
дрібницею являється лише часткою загальних 

всепланетних змін. І якраз саме ці зміни загально-
планетного масштабу являються причинами 

виникнення часткових. Здавалось би, що тут може 
бути спільного в загально-планетному масштабі з 
невеликим острівцем серед океану? І дійсно в 

порівнянні із величиною всієї поверхні планети 
острів Понапе як і острів Пасхи являються 

мініатюрними острівцями всього лише 
невеличкими точками. Та от сукупність таких 
«точок» і складає загальну поверхню планети як 

остров был островом, когда происходило опускание 
под воду части земной поверхности с сооружениями. 

Поиски ответов на поставленные вопросы и анализ 

самых ответов, вероятно, должен дать толчок для 
продвижения вперед на пути исследования пока 

природных явлений, за которым должен крыться 
начало поиска ответов на загадочность древней 
цивилизации. Ведь общеизвестно, что природные 

условия являются основами всех изменений 
прошлого как в самой жизни планеты, так и на ее 

поверхности. Полностью ли признано всеми такое 
положение или нет, трудно сказать. Но в этом можно 
быть вполне уверенным и такого придерживаться в 

дальнейших исследованиях. 
 

 
Строение основы и прилегающих территорий.  
Рассмотрение постановки вопросов, вероятно, 

следует начинать не с поверхности острова и его 
характерных признаков, и надстроек, а из основы, на 

которой он покоится. Опускания одной части земной 
поверхности и оставление смежной на прежнем 
уровне зависит только от изменений в самой основе 

фундамента - в глубинных зонах земной коры. 
Практическое проникновения в глубинные зоны 

земной коры для непосредственного исследования 
пока не представляется возможным и вряд ли такая 
возможность вообще когда-нибудь будет. 

Но это еще не значит, что такая невозможность 
может стоять непреодолимым барьером на пути к 

познанию недоступного. Тектонические действия, 
которые протекают в глубинных зонах планеты не 
остаются бесследными и на ее поверхности. Следов 

таких деяний за время геологического развития 
планетного тела столько, сколько может постичь 

глазом все человечество, что на ней живет. Но 
увидеть это еще не значит узнать о природе 
виденного. Каждая разновидность лица земной 

поверхности представляет собой отдельную 
загадочность одного и того же материального мира. 

Следствие частичных изменений на поверхности 
планеты, которые кое-какие можно назвать даже 
мелочью, является лишь частью общих всепланетным 

изменений. И как раз именно эти изменения обще-
планетного масштаба являются причинами 

возникновения частичных. Казалось бы, что тут 
может быть общего у обще-планетного масштаба с 
небольшим островком среди океана? И действительно 

по сравнению с величиной всей поверхности планеты, 
остров Понапе как и остров Пасхи являются 

миниатюрными островками, всего лишь небольшими 
точками. Но вот совокупность таких «точек» и 
составляет общую поверхность планеты, как 



https://infua.top    Додаткові знання - більші можливості 

Переклад та на основі науково-популярної літератури 

 

наслідок причинності із загального життя планети 
Земля. Жодна матеріальна надбудова на її поверхні 
не виникла сама по собі без зв’язку з її внутрішнім 

життям. Все, на що не кинеш оком – наслідок діянь 
давно минулого геологічного розвитку.  

 
Причетність геотектоніки до загадковості  

Можливо, для когось це справить гнітюче 

враження: навіщо, мовляв, тут потрібна геологія і 
тектоніка, коли сама постановка питання ніяк не 

відповідає цьому. Адже почато розмову про 
загадковість древньої цивілізації, про людей, а не 
про острови, океани і їм подібне.  

 Так. З першого погляду таке зауваження дуже 
справедливе. Але запитати б такого допитливого, 

звідки він міг би дізнатися про древню цивілізацію 
і яким чином він міг би осмислити істинну того, 
що на сьогодні виглядає таємничим і загадковим? 

Легше всього було б дізнатися про давно минуле з 
історичних записів, прочитавши їх. Нажаль, ніхто 

про таке не описував, а якщо й описував, то до 
наших днів нічого не дійшло. До наших днів 
дійшли лише одвічні записи в «Книзі Землі», та й 

то ми ще не навчилися їх читати. То що ж тоді 
виходить? Людство ніколи і ні про що не взнає про 

давно минулі часи? Ні, такого не може бути. Якщо 
є запис, то він про щось повідомляє. А тому перш 
за все необхідно навчитись його читати, читати і 

осмислювати. Тут бика в роги не візьме . А 
виходить, що в дійсності воно так і є: задумуючись 

над загадковістю треба дивитись тільки на неї. От і 
дивляться. А вона все мовчить і мовчить. Годі 
філософствувати та загравати мудрістю.  

Мале причетне до великого і являється його 
складовою частиною.  

следствие причинности с общей жизни планеты 
Земля. Ни одна материальная надстройка на ее 
поверхности не возникла сама по себе без связи с ее 

внутренней жизнью. Все, на что ни бросишь взгляд - 
следствие действий давно прошедшего 

геологического развития. 
Причастность геотектоники к загадочности 

Возможно, для кого-то это произведет 

удручающее впечатление: зачем, мол, здесь нужна 
геология и тектоника, когда сама постановка вопроса 

никак не соответствует этому. Ведь начато разговор о 
загадочности древней цивилизации, о людях, а не об 
островах, океанах и им подобное. 

 Да. С первого взгляда такое замечание очень 
справедливо. Но спросить бы такого 

любознательного, откуда он мог бы узнать о древней 
цивилизации и каким образом он мог бы осмыслить 
истину того, что сегодня выглядит таинственным и 

загадочным? Легче всего было бы узнать давно 
прошлое из исторических записей, прочитав их. К 

сожалению, никто об этом не описывал, а если и 
описывал, то до наших дней ничего не дошло. До 
наших дней дошли лишь вечные записи в «Книге 

Земли», и то мы еще не научились их читать. Что же 
тогда получается? Человечество никогда и ни о чем 

не узнает о давно прошедших временах? Нет, такого 
не может быть. Если есть запись, то она о чем-то 
сообщает. Поэтому прежде всего необходимо 

научиться его читать, читать и осмысливать. Здесь 
быка в рога не возьмешь. А выходит, что в 

действительности оно так и есть: задумываясь над 
загадочностью надо смотреть только на нее. Вот и 
смотрят. А она все молчит и молчит. Хватит 

философствовать и заигрывать мудростью. 
Малое причастно к большому и является его 

составной частью.  
 

Маленький континент о. Понапе 

  
Щоб вести розмову про острів Понапе і його 

загадковість слід мати на увазі, що і він являється 
частиною величезної площі суходолу. Це свого 
роду чітко окреслений клаптик суші природа якого 

нічим не відрізняється від будь якого материка. 
Тільки той досить великий, а цей – п’ятачок. А 

тому перш чим приступити до вияснення питання, 
чому його одна частина під дією тектоніки не 
втрималася на попередньому рівні, імовірно за 

краще піддати сумніву: острів він чи ні?  
 

Зразу може кинутися в вічі: справжнє безглуздя! 
Як же його можна було б назвати якимось іншим, 

Маленький континент о. Понапе 

 
Чтобы вести разговор об острове Понапе и его 

загадочности следует иметь в виду, что и он является 
частью огромной площади суши. Это своего рода 
четко очерченный клочок суши, природа которого 

ничем не отличается от любого материка. Только тот 
достаточно большой, а этот - пятачок. Поэтому 

прежде чем приступить к выяснению вопроса, почему 
его одна часть под действием тектоники не 
удержалась на прежнем уровне, вероятно 

предпочтительнее подвергнуть сомнению: остров он 
или нет? 

Сразу может броситься в глаза: настоящее 
безумие! Как же его можно было бы назвать каким-то 
по-другому, например, континентом, как он в 
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наприклад, континентом, як він в дійсності острів 
за всіма своїми  природніми ознаками.  

 

Парадокси погляду на острів Понапе  

І от наперекір здоровому глузду не має бажання 

називати його островом, хоч він і насправді 
реально являється ним, існує реально поза будь-
якими бажаннями. Будемо вважати його цілим 

континентом Південної Америки, де з одного боку 
омиває Тихий, а по другий бік – Атлантичний. 

Неймовірно! З глузду з’їхав чи що!  
Еге, стати б звертати увагу на незвичність та на 

незвичайність. Мало чого існує незвичного та 

незвичайного, яке не вкладається в нашій 
свідомості.  

Атож, з такого поняття і почнемо своє 
дослідження.  

Острів Понапе, як і острів Пасхи з цілого ряду 

групи Каролінських островів – це частина колись 
цілого материка. Чи вірне таке нічим не 

підтверджене твердження, чи ні, покаже кінцевий 
наслідок дослідження. Нехай це буде поки що 
гіпотетичне припущення. Але кожне припущення, 

який би характер воно не носило, цілком можливе 
для перевірки. Навіть нісенітниця і та піддається 

перевірці. А таке припущення аж ніяких підстав 
немає так зразу назвати нісенітницею. Тому й 
нехтувати ним не слід, хоч дуже ж то кортить.  

Якщо часткове входить до складу загального і 
залежить від нього, то чому б не прийняти до уваги 

і мало того – прийняти на озброєння наступне 
поняття: Земля розширяється.  

Причина утворення острова прихована в 

розширенні Землі  
Хоч і дуже мало ще в науковому світі 

прихильників гіпотези розширення Землі, проте з 
ними стоїш на твердій і непохитній позиції. Можна 
бути впевненим, що пізніше, навіть завзятим 

противникам, і то дійде до ума, погодяться, 
визнають. А тому із даного поняття слово 

«гіпотеза» відкидаємо зразу і замінимо терміном 
«теорія».  

Теорія розширення Землі бере початок від 

Вегенера, який вперше помітив признаки такого 
явища. В даний час в основному звернено увагу на 

більш крупніші блоки – материки. Інтенсивність 
різновиду дослідження даного питання все більше і 
більше виносить на світ білий фактичного 

матеріалу, який явно захищає теорію розширення.  
Звичайно, недовіряти дозволяється і це буде 

цілком природно. Адже тільки недовір’я утверджує 
або заперечує істинність, якщо викликана недовіра 
не навмання, а глибокого наукового змісту. 

действительности остров по всем своим природными 
признаками. 

Парадоксы взгляда на остров Понапе . 

И вот наперекор здравому смыслу нет желания 
называть его островом, хотя он и на самом деле 

реально является им, существует реально вне всяких 
желаний. Будем считать его целым континентом 
Южной Америки, где с одной стороны омывает 

Тихий, а по другую сторону - Атлантический. 
Невероятно! С ума сошел что ли! 

Ну да, стать бы обращать внимание на 
необычность и на необыкновенность. Мало чего 
существует необычного и необыкновенного, которое 

не укладывается в нашем сознании. 
Да, с такого понятия и начнем свое исследование. 

Остров Понапе, как и остров Пасхи с целого ряда 
группы Каролинских островов - это часть некогда 
целого материка. Верно ли такое ничем не 

подтвержденное утверждение или нет, покажет 
конечный результат исследования. Пусть это будет 

пока что гипотетическое предположение. Но каждое 
предположение, какой бы характер оно не носило, 
вполне возможно для проверки. Даже чушь и та 

подвергается проверке. А такое предположение уж 
никаких оснований не имеет так сразу назваться 

чушью. Поэтому и пренебрегать им не следует, хотя 
очень-то хочется. 

Если частичное входит в состав общего и зависит 

от него, то почему бы не принять во внимание и более 
того - принять на вооружение следующее понятие: 

Земля расширяется. 
Причина образования острова скрыта в 

расширении Земли 

Хотя и очень мало еще в научном мире 
сторонников гипотезы расширения Земли, однако с 

ними стоишь на твердой и непоколебимой позиции. 
Можно быть уверенным, что позже, даже заядлым 
противникам, и то дойдет до ума, согласятся, 

признают. Поэтому с данного понятия слово 
«гипотеза» отвергаем сразу и заменим термином 

«теория». 
Теория расширения Земли берет начало от 

Вегенера, который впервые заметил признаки этого 

явления. В настоящее время в основном обращено 
внимание на более крупные блоки - материки. 

Интенсивность разновидности исследования данного 
вопроса все больше и больше выносит на свет белый 
фактического материала, который явно защищает 

теорию расширения. 
Конечно, не доверять разрешается и это будет 

вполне естественно. Ведь только недоверие 
утверждает или отрицает истинность, если вызванное 
недоверие не наобум, а глубокого научного 
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Заперечувати – глупо, бо це буде означати перти 
проти фактів. А ким ще не визнана істина, що 
проти фактів не попреш? 

 
В теорії розширення Землі ще багато дечого не 

враховується, особливо дрібниць. Якщо на даному 
ступені її розвитку в центрі уваги найкрупніші 
блоки континентальної кори, то острови серед 

океанів залишаються осторонь без належної уваги. 
Можливо, це не буде помилкою сказати, що в 

науковій думці панує поняття, що невеликі острови 
вулканічного походження. Щодо цього, то правди 
ніде діти: велика кількість островів дійсно 

вулканічного походження, тобто незалежних від 
континентів і пізнішого виникнення. Але серед них 

є і такі, що своїм віком не поступаються і перед 
континентами. Чимало є і таких, які складені з 
вулканічних порід і без ознак присутності 

гранітного шару, як основного компонента 
материкової кори. Згідно таких ознак їх відносять 

до числа тих, що дійсно утворилися самостійно 
шляхом виверження вулканів на більш пізнішому 
етапі геологічного розвитку Землі. Тому при 

визначенні, до якого типу належать скам’янілі 
острови, слід звернути увагу на характерну 

побудову кори континентів, де є такі ділянки, в яких 
також відсутній гранітний шар. При тім 
немаловажне значення при виявленні типів 

океанічних островів має наявність їх структурної 
побудови на лінії Мохоровичича. Наявність чи 

відсутність коренів, глибина проникнення в зону 
верхньої мантії доповняють правильність самого 
визначення їх типу. 

содержания. Отрицать - глупо, потому что это будет 
означать переть против фактов. А кем еще не 
признана истина, что против фактов не попрешь? 

В теории расширения Земли еще многое не 
учитывается, особенно мелочей. Если на данной 

ступени ее развития в центре внимания крупные 
блоки континентальной коры, то острова среди 
океанов остаются в стороне без должного внимания. 

Возможно, это не будет ошибкой сказать, что в 
научной мысли царит понятие, что небольшие 

острова вулканического происхождения. В этом 
отношении чего греха таить: большое количество 
островов действительно вулканического 

происхождения, то есть независимых от континентов 
и более позднего возникновения. Но среди них есть и 

такие, что своим возрастом не уступают и перед 
континентами. Немало есть и таких, которые 
составлены из вулканических пород и без признаков 

присутствия гранитного слоя, как основного 
компонента материковой коры. Согласно таким 

признаков их относят к числу тех, что действительно 
образовались самостоятельно путем извержения 
вулканов на более позднем этапе геологического 

развития Земли. Поэтому при определении, к какому 
типу относятся окаменелые острова, следует обратить 

внимание на характерное построение коры 
континентов, где есть такие участки, в которых также 
отсутствует гранитный слой. При том немаловажное 

значение при выявлении типов океанических 
островов имеет наличие их структурного построения 

на линии Мохоровичича. Наличие или отсутствие 
корней, глубина проникновения в зону верхней 
мантии дополняют правильность самого определения 

их типа. 
 

Понапе, острів континентального типу 

 
Неабиякою перешкодою до групування островів 

океанів може бути сама віддаленість від 
континентів. Острів може бути з усіма признаками 

кори континентального типу, але 
місцезнаходження його на тисячі кілометрів від 
берега того чи іншого континенту аж ніяк не 

вкладається в поняття, що він може бути часткою 
його. Чи то велику, чи то на малу віддаленість від 

берега не слід опиратися. Адже був час в житті 
Землі, коли зовсім не існували океани типу 
сучасних. Лише розриви колись єдиного 

праматерика на окремі шматки та утворення 
віддалі між ними з пониженим рівнем земної кори 

створило умови виникнення на сьогодні відомих 
океанів та морів.  

Понапе, остров континентального типа 

 
Значительной помехой к группировке островов 

океанов может быть сама удаленность от 
континентов. Остров может быть со всеми 

признаками коры континентального типа, но 
местонахождение его на тысячи километров от берега 
того или иного континента отнюдь не укладывается в 

понятие, что он может быть частью его. То ли на 
большую, то ли на малую удаленность от берега не 

следует ориентироваться. Ведь было время в жизни 
Земли, когда совсем не существовали океаны типа 
современных. Только разрывы некогда единого 

праматерика на отдельные куски и образования 
расстояния между ними с пониженным уровнем 

земной коры создало условия возникновения сегодня 
известных океанов и морей. 
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І ще одна ознака островів континентального 
типу – це наявність осадочних порід тотожних 
континентальним.  

Походження островів континентального типу 

 

Острови континентального типу, що опинилися 
далеко в просторах океану, можна досліджувати 
методом зіставлення з причетним до нього 

материком, як це має місце в дослідженні 
подібності структур не тільки берегових ліній 

протилежних континентів, а й морфології зон, що 
примикають, наприклад, західних берегів Африки і 
східних Південної Америки.  

При дослідженні островів континентального 
типу слід мати на увазі і ще одну важливу 

особливість. Острови, як уламки континенту могли 
відділятися від материнської твердині двома 
шляхами: простого відслонення і відслоненням 

гірського масиву, що виник на місці розриву між 
блоками. В такому разі острів може бути неподалік 

від берега, але нічого спільного в морфологічній 
побудові не може мати із сусідніми ділянками 
континенту. Особливо це стосується Західного 

побережжя усього Американського континенту.  
Тотожність морфологічних ознак слід 

відшуковувати уже по другий бік гірського масиву.  
Звичайно, сказане може здатися неймовірним. 

Але і не диво. Дана неймовірність – це сугубо 

власний погляд людини на навколишній світ з 
дуже малим багажем обізнаності з ним. А 

практичне дослідження по висловленому завжди 
може підтвердити. І от тоді вже більш серйозно 
постане питання вибору, кому вірити: собі чи 

фактам?  
Імовірно, уже настав час конкретно підійти до 

розгляду питання природи самого острова Понапе і 
його загадковості.  

 

Виникнення острова Понапе 

В час катаклізму частина суходолу прибережної 

області тектонічним розривом була відділена і 
відштовхнута в сторону від основної маси 
материка. Причиною такого явища могли бути 

тільки серединно-планетні процеси невідомих 
причин по своїй природі. Надмірний внутрішньо-

планетний тиск, що призвів до виникнення 
розломів у затверділій оболонці планети. Але і 
надалі він не вщухав. Безперервне зростання 

внутрішньо-планетного тиску позначалося на 
найслабших місцях на корі. А такими місцями 

могли бути тільки місця раніше порушеної 
цілісності – розломи. Само по собі стає 
зрозумілим, що внутрішньо-планетної сили уже 

И еще один признак островов континентального 
типа - это наличие осадочных пород тождественных 
континентальным. 

Происхождение островов континентального типа 

 

Острова континентального типа, оказавшиеся 
далеко в просторах океана, можно исследовать 
методом сопоставления с причастным к нему 

материком, как это имеет место в исследовании 
сходства структур не только береговых линий 

противоположных континентов, но и морфологии 
зон, примыкающих, к примеру, западным берегам 
Африки и восточным Южной Америки. 

При исследовании островов континентального 
типа следует иметь в виду и еще одну важную 

особенность. Острова, как обломки континента, 
могли отделяться от материнской твердыни двумя 
путями: простого отслоения и отслоения горного 

массива, возникшего на месте разрыва между 
блоками. В таком случае остров может быть недалеко 

от берега, но ничего общего в морфологическом 
построении не может иметь с соседними участками 
континента. Особенно это касается Западного 

побережья всего Американского континента. 
Тождество морфологических признаков следует 

отыскивать уже по другую сторону горного массива. 
Конечно, сказанное может показаться 

невероятным. Но и неудивительно. Данная 

невероятность - это сугубо собственный взгляд 
человека на окружающий мир с очень малым багажом 

осведомленности с ним. А практическое 
исследование по выраженному всегда может 
подтвердить. И вот тогда уже более серьезно встанет 

вопрос выбора, кому верить: себе или фактам? 
Вероятно, уже пора конкретно подойти к 

рассмотрению вопроса природы самого острова 
Понапе и его загадочности. 

 

Возникновение острова Понапе  

Во время катаклизма часть суши прибрежной 

области тектоническим разрывом была отделена и 
оттолкнута в сторону от основной массы материка. 
Причиной такого явления могли быть только внутри-

планетные процессы неизвестных причин по своей 
природе. Чрезмерное внутренне планетное давление, 

которое привело к возникновению разломов в 
затвердевшей оболочке планеты. Но и в дальнейшем 
оно не утихало. Непрерывный рост внутренне-

планетного давления сказывалось на слабых местах 
на коре. А такими местами могли быть только места 

ранее нарушенной целостности - разломы. Само по 
себе становится понятным, что внутренне-планетной 
силы уже нужно было меньше чтобы высвобождаться 
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потрібно було менше аби вивільнятися на зовні в 
зонах розломів а ніж в області незруйнованої 
затвердлої оболонки. Безперервне зростання 

внутрішньо-планетного тиску позначалося 
збільшенням ширини розломів, які в свою чергу 

заповнювалися водою. Безперервне розширення 
планети взагалі призводило до такого ж самого 
безперервного розтягування океанічного дна.  

Навіщо вникати в подробиці досить віддаленого 
часу, коли і зараз при допомозі сучасних технічно-

наукових досягнень вдалося достовірно 
встановити, що океанічне дно продовжує 
розширюватися і тепер.  

Відколений таким чином континентальний блок 
кори все далі і далі з розвитком розширення дна 

океану відносився від материка.  
З якою інтенсивністю проходило розширення 

океанічного дна і скільки на це потрібно було часу, 

наукою ще не встановлено. Однак, не зважаючи на 
відсутність точного часу, сам факт розширення не 

під сумнівом. Згадані острови якраз і являються 
свідками давно минулих катастрофічних діянь.  

Тепер уже можна було б зробити спробу 

пошуку відповіді, чому частина споруд опинилася 
під водою.  

Виникнення розломів і подальший їх розвиток в 
океанічне дно супроводжувався силами з 
внутрішньої частини планети. Розломи з усіма 

притаманними їм ознаками виникають лише в 
твердому фізичному тілі. Таким тілом являлася і 

зараз являється охолоджена скам’яніла оболонка 
планети – кора. Глибина розлому залежить від 
товщини затверділого матеріалу, під яким 

послідуюча товща перебуває в еластичному 
високотемпературному стані. І чим далі в глибини 

планети, тим в більшій мірі розігріта маса з 
більшою піддатливістю на розтягування.  

Що відбувається з відірваним блоком земної 

кори, коли відбуваються послідуючі напруження і 
відсовування його в сторону. Важко уявити 

механізм такої дії, не маючи достовірних даних 
про внутрішню будову планети. Однак і тут 
приходиться опиратися на більш доступне огляду і 

по ньому судити про хід подій на великих 
глибинах.  

Частина блоку земної кори – острів – 
залишилася в нормальному становищі тобто вище 
рівня води. Друга частина пішла під воду, осіла. 

Чому?  
Маючи певні уявлення про неоднорідний стан 

нашарувань, з яких складається земна кора, можна 
й відтворити уявний механізм дії під час 
тектонічних зусиль.  

наружу в зонах разломов нежели в области 
неразрушенной затвердевшей оболочки. 
Непрерывный рост внутреннего планетного давления 

сказывалось увеличением ширины разломов, которые 
в свою очередь заполнялись водой. Непрерывное 

расширение планеты вообще приводило к такому же 
непрерывному растяжению океанического дна. 

Зачем вникать в подробности довольно 

отдаленного времени, когда и сейчас при помощи 
современных технико-научных достижений удалось 

достоверно установить, что океаническое дно 
продолжает расширяться и в данное время. 

Отколотый таким образом континентальный блок 

коры все дальше и дальше с развитием расширения 
дна океана уносился от материка. 

С какой интенсивностью проходило расширения 
океанического дна и сколько на это нужно было 
времени, наукой еще не установлено. Однако, 

несмотря на отсутствие точного времени, сам факт 
расширения не под вопросом. Упомянутые острова 

как раз и являются свидетелями давно минувших 
катастрофических действий. 

Теперь уже можно было бы сделать попытку 

поиска ответа, почему часть сооружений оказалась 
под водой. 

Возникновение разломов и дальнейшее их 
развитие в океаническое дно сопровождалось силами 
с внутренней части планеты. Разломы со всеми 

присущими им признаками возникают только в 
твердом физическом теле. Таким телом являлась и 

сейчас является охлажденная окаменелая оболочка 
планеты - кора. Глубина разлома зависит от толщины 
затвердевшего материала, под которым последующая 

толща находится в эластичном высокотемпературном 
состоянии. И чем дальше в глубины планеты, тем в 

большей степени разогретая масса с большей 
податливостью на растяжение. 

Что происходит с оторванным блоком земной 

коры, когда происходят последующие напряжения и 
отодвигания его в сторону. Трудно представить 

механизм такого действия, не имея достоверных 
данных о внутреннем строении планеты. Однако и 
здесь приходится опираться на более доступное к 

осмотру, и по нему судить о ходе событий на 
больших глубинах. 

Часть блока земной коры - остров - осталась в 
нормальном положении, то есть выше уровня воды. 
Вторая часть ушла под воду, осела. Почему? 

Имея определенные представления о 
неоднородном состоянии наслоений, из которых 

состоит земная кора, можно и воссоздать мысленный 
механизм действия во время тектонических усилий.  



https://infua.top    Додаткові знання - більші можливості 

Переклад та на основі науково-популярної літератури 

 

 
 
 

Понапе пов'язаний з Південною Америкою 

 

Деякі вчені по аналогії відомостей про острови 
та біологічний зв'язок їх з континентами вважають, 
що десь посередині океану існував материк – 

Пацифіда, який потім загинув внаслідок 
катастрофи. Ставлення до цієї думки бути може 

лише негативне. Цілий материк там не міг бути, а 
от його крайова зона, про розміри якої не будемо 
гадати, хоч і невелика, але існувала й дійсно була 

поглинута водами океану. До цієї зони якраз і 
належали уцілілі острови континентального типу.  

 
А Пацифіди-то не існувало 

Згідно сказаного може показатися дещо дивним 

з постановкою такого запитання: якщо могла 
зануритись певна частина краєвої зони материка, 

то чому вціліли острови, якщо такі належали до 
неї?  

Запитання логічне і цілком справедливе.  

А тому перш чим дати на нього відповідь, охота 
поставити ще запитання: чи однорідна земна кора 

континентального типу і чи скрізь по всій своїй 
площі вона однакова? Ні. Ось це і неоднорідність 
структурної побудови, сформованої на протязі 

всього геологічного розвитку кори й сприяла в 
одних випадках зануренню, а в других залишено її 

на попередньому рівні. Все це залежить від 
характерних особливостей побудови тогочасної 
кори в найнижчих горизонтах – на стиках з 

верхньою мантією. Другорядною причиною такого 
становища являється сам базальтовий шар, що 

підстеляє на материках гранітну товщу.  
В науковому світі склалась така думка, що 

Тихий океан являється найстарішим. Взагалі то 

невідомо, на підставі чого в ньому виникла така 
думка. Чи то із-за його найбільших розмірів, чи то 

за визначенням віку гірських порід, піднятих з дна 
океану.  

Останньому можна вірити, але цю віру не слід 

розповсюджувати на всю площу водного басейну.  
Початок виникнення Тихого океану міг бути 

навіть раніше, чим, наприклад Атлантичного. Але 
хід його розвитку міг бути настільки запізнілим, 
що по загальній площі Атлантичний міг стати 

старшим. Якщо на даний час взяти сумарність 
площі й часу, то Тихий являється наймолодшим. 

Особливо деякі його простори дна хоч і великі по 
своїм розмірах, але нараховують всього яких-
небудь десяток тисяч років або трохи більше. 

Понапе связан с Южной Америкой 

 

Некоторые ученые по аналогии сведений об 
островах и биологической связь их с континентами 
считают, что где-то посреди океана существовал 

материк - Пацифида, который потом погиб в 
результате катастрофы. Отношение к этой мысли 

быть может только отрицательное. Целый материк 
там не мог быть, а вот его краевая зона, о размерах 
которой не будем гадать, хоть и небольшая, но 

существовала и действительно была поглощена 
водами океана. К этой зоне как раз и принадлежали 

уцелевшие острова континентального типа. 
А Пацифиды-то не было 

Согласно сказанному может показаться несколько 

странным с постановкой такого вопроса: если могла 
погрузиться определенная часть краевой зоны 

материка, то почему уцелели острова, если такие 
принадлежали к ней? 

Вопросы логическое и вполне справедливо. 

Поэтому прежде чем дать на него ответ, стоит 
поставить еще вопрос: однородная ли земная кора 

континентального типа и везде ли по всей своей 
площади она одинакова? Нет. Вот это и 
неоднородность структурного построения, 

сложившейся на протяжении всего геологического 
развития коры и способствовала в одних случаях 

погружению, а в других оставлено ее на прежнем 
уровне. Все это зависит от характерных особенностей 
построения тогдашней коры в низких горизонтах - на 

стыках с верхней мантией. Второстепенной причиной 
такого положения является сам базальтовый слой, 

подстилающий на материках гранитную толщу. 
В научном мире сложилась такая мысль, что 

Тихий океан является самым старым. Вообще то 

неизвестно, на основании чего в нем возникла такая 
мысль. То из-за его наибольших размеров, то по 

определению возраста горных пород, поднятых со 
дна океана. 

Последнему можно верить, но эту веру не следует 

распространять на всю площадь водного бассейна. 
Начало возникновения Тихого океана могло быть 

даже раньше, чем, например, Атлантического. Но ход 
его развития мог быть настолько запоздалым, что по 
общей площади Атлантический мог стать старшим. 

Если в настоящее время взять суммарность площади 
и времени, то Тихий является самым молодым. 

Особенно некоторые его пространства дна хоть и 
большие по своим размерам, но насчитывают всего 
каких-либо десяток тысяч лет или чуть больше. 
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Тихий океан на сучасному етапі розвитку 
являється домінуючим. За останні часи він 
збільшив досить великі площі дна за 

прямолінійним виміром прямо таки на тисячі 
кілометрів.  

От саме із таких понять слід виходити, щоби 
відшуковувати причини біологічного зв’язку 
тихоокеанських островів з континентальними.  

Загадковість островів Пасхи і Понапе – це свого 
роду загадковість або вірніше частка загадковості 

материка Південної Америки.  
Щодо підсумування дослідженого  

Надалі заплануємо висловлювати думки з 

приводу висвітленого в статті. До цього часу 
розмова велась, як доказ того, що море не могло 

поглинути чи поглинати острів Понапе, хоч і таке 
явище і дійсності має місце. Бо не тільки один 
вказаний острів поглинається океаном, 

поглинаються всі одночасно разом з тим і 
континенти, але вже в іншому розумінні даного 

явища. Наскільки о. Понапе поглинувся під воду з 
часу припинення діяльності споруд, можна досить 
точно виміряти, взявши за основу нормальний 

рівень портових споруд. Але те, що знаходиться 
нижче рівня океану і нижче рівня древніх споруд 

уже не залежить від наступу води океану. Про 
причини і механізм такого вже сказано.  

Які причини супроводжують поглинання 

островів і континентів з того часу і по нині а також 
і в майбутнім можна зробити виклад в окремій 

статті з окремою постановкою проблематичного 
питання. Наявність фактичного матеріалу в науці є 
досить, але ще ніхто над цим серйозно не 

задумувався і не сформулював запитання, 
вважаючи, що все так було, як є і як є, так буде і 

надалі. В  цім і полягає суть помилкового погляду 
на природу згідно закономірностей діалектичного 
матеріалізму. а може, чекають, коли в вуха 

набереться вода (в прямому розумінні слова).  
 

Цивілізації існували і до нас і більш 

розвинені 

Щодо загадковості циклопічних споруд, то 

тільки сугубо про них одних з о. Понапе не варто 
говорити, бо для цього потрібна окрема тема 

розмови із зібранням великої і при тім типової 
кількості матеріалу. Сюди ж належить і розмова 
про порт Нанмонтал, таємничий монумент, 

подібний до «Воріт сонця», менгерів, дольменів, 
веранди і кам’яних шарів та інших дивних споруд.  

 
Віддаль в десятки тисяч кілометрів між 

подібними будовами, як витворами древньої 

Тихий океан на современном этапе развития является 
доминирующим. За последнее время он увеличил 
достаточно большие площади дна с прямолинейным 

измерением прямо-таки на тысячи километров. 
Вот именно из таких понятий следует исходить, 

чтобы отыскивать причины биологической связи 
тихоокеанских островов с континентальными. 

Загадочность островов Пасхи и Понапе - это 

своего рода загадочность или вернее доля 
загадочности материка Южной Америки. 

Относительно итогов исследованного 

В дальнейшем запланируем выражать мысли по 
поводу освещенного в статье. К этому времени 

разговор велся, как доказательство того, что море не 
могло поглотить или поглощать остров Понапе, хотя 

и такое явление, и действительности имеет место. 
Потому что не только один указанный остров 
поглощается океаном, поглощаются все 

одновременно вместе с тем и континенты, но уже в 
другом смысле данного явления. Насколько в. Понапе 

поглотился под воду со времени прекращения 
деятельности сооружений, можно достаточно точно 
измерить, взяв за основу нормальный уровень 

портовых сооружений. Но то, что находится ниже 
уровня океана и ниже уровня древних сооружений 

уже не зависит от наступления воды океана. О 
причинах и механизме такого уже сказано. 

Каковы причины сопровождают поглощения 

островов и континентов с того времени и по сей, а 
также и в будущем можно сделать изложение в 

отдельной статье с отдельной постановкой 
проблематичного вопроса. Наличие фактического 
материала в науке достаточно, но никто над этим 

серьезно не задумывался и не сформулировал вопрос, 
считая, что все так было, как есть и как есть, так 

будет и впредь. В этом и состоит суть ложного 
взгляда на природу согласно закономерностей 
диалектического материализма. а может, ждут, когда 

в уши наберется вода (в прямом смысле слова). 
 

Цивилизации существовали и до нас и более 

развитые 

Относительно загадочности циклопических 

сооружений, то только сугубо о них одних с о. 
Понапе не стоит говорить, потому что для этого 

нужна отдельная тема разговора с собранием 
большого и при том типичного количества материала. 
Сюда же относится и разговор о порте Нанмонтал, 

таинственный монумент, подобный «Ворот солнца», 
Менгер, дольменов, веранды и каменных слоев, и 

других странных сооружений. 
Расстояние в десятки тысяч километров между 

подобными строениями, как произведениями древней 
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цивілізації не повинна здаватися чимось 
недосяжним, бо для того часу це був усього наче 
один сучасний крок.  

В довговічності матеріалу для споруд люди 
древньої цивілізації розумілися трохи краще чим 

ми – сучасники. І тоді було досить вапнякових 
порід, проте вони не хотіли ними скористуватися. 
Для них граніт і базальт – ось що довговічне. А 

якби і в них був такий смак до матеріалів. Як у нас, 
то ніякі сліди не дійшли б до цього часу.  

 
Згідно висловленої думки може виникнути 

непорозуміння, невже вони не надіялися довго 

існувати і хотіли лишити про себе пам’ятку? Ні. 
Вони надіялися існувати безмежно і щоби 

настільки довго існували їхні споруди. Але сили 
природи незалежні від волі людини і непідвладні 
їй.  

Вони просто володіли тими технологічними 
засобами видобутку і обробки матеріалів для своїх 

споруд, що не під силу носіям сучасної цивілізації.  
Як вірно зазначають більшість авторів статей 

про «Венецію Тихого океану», люди первісно-

общинного ладу не могли створювати такі 
споруди. Для цього потрібні були зусилля багатьох 

тисяч будівельників, озброєних високими 
інженерними знаннями. Ще, що дуже важливо, 
вони володіли невідомими нам технічними 

засобами щодо видобутку і доставки матеріалів з 
далеких віддалей.   

 
Цікаво. Якщо сліди древньої цивілізації 

збереглися краще на о. Понапе чим античні міста, 

то чому про них так мало відомо? Хіба о. Понапе 
відкрили лише рік-два тому?  

Цілком можна погодитись, що дослідники 
могли багато чого знайти із знарядь людини, але не 
слід все це приписувати тим, хто залишив головні 

загадки. Щось дуже все це не гармонує. Будувати 
циклопічні споруди і користуватися кам’яними 

знаряддями – це вже занадто. Дуже недалеким є 
твердження деяких авторів, що острівна 
цивілізація не знала металів. А використання 

відшліфованого каміння в якості знаряддя для 
катапульт – теж оригінально. То чому б і тут не 

подумати над вагомістю часу рівносильного 
простору? Чому б не поставити розумної істоти в 
залежність від нього? Навіть зовсім по-іншому 

стояло б питання, якби ми в дійсності були 
феноменами Всесвіту. От звідки потрібно 

починати.   
Чому б не подумати над тим, що знахідки – це 

всього на-всього недалекого минулого. Що ті 

цивилизации не должна казаться чем-то 
недосягаемым, потому что для того времени это был 
всего как один современный шаг. 

В долговечности материала для сооружений люди 
древней цивилизации понимали получше чем мы - 

современники. И тогда было достаточно 
известняковых пород, однако они не хотели ими 
воспользоваться. Для них гранит и базальт - вот что 

долговечно. А если бы и у них был такой вкус к 
материалам. Как у нас, то никакие следы не дошли бы 

до сих пор. 
Согласно высказанной мысли может возникнуть 

недоразумения, неужели они не надеялись долго 

существовать и хотели оставить о себе памятник? 
Нет. Они надеялись существовать бесконечно, и 

чтобы настолько долго существовали их сооружения. 
Но силы природы независимые от воли человека и 
неподвластны ей. 

Они просто владели теми технологическими 
средствами добычи и обработки материалов для 

своих сооружений, не под силу носителям 
современной цивилизации.  

Как верно отмечают большинство авторов статей о 

«Венеции Тихого океана», люди 
первобытнообщинного строя не могли создавать 

такие сооружения. Для этого нужны были усилия 
многих тысяч строителей, вооруженных высокими 
инженерными знаниями. Еще, что очень важно, они 

обладали неизвестными нам техническими 
средствами по добыче и доставке материалов с 

дальних расстояний. 
Интересно. Если следы древней цивилизации 

сохранились лучше на о. Понапе чем античные 

города, то почему о них так мало известно? Разве в. 
Понапе открыли только год-два назад? 

Вполне можно согласиться, что исследователи 
могли многое найти из орудий человека, но не 
следует все это приписывать тем, кто оставил главные 

загадки. Что-то очень все это не гармонирует. 
Строить циклопические сооружения и пользоваться 

каменными орудиями - это уже слишком. Очень 
недалеким будет утверждения некоторых авторов, что 
островная цивилизация не знала металлов. А 

использование отшлифованного камня в качестве 
орудия для катапульт - тоже оригинально. Так почему 

бы и здесь не подумать над значимости времени 
равносильного пространства? Почему бы не 
поставить разумного существа в зависимость от него? 

Даже совсем по-другому стоял бы вопрос, если бы мы 
в действительности были феноменами Вселенной. 

Вот откуда нужно начинать. 
Почему бы не подумать о том, что находки - это 

всего-навсего недалекого прошлого. Что те 
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острів’яни, черепи яких вимірювали, прийшли на 
багато тисяч років пізніше, коли все загадкове і 
тоді мало той вигляд, що і тепер. І вже ці прихідці 

в повному розумінні слова були острів’янами, тоді 
як циклопічні споруди за своїм походженням 

континентальні.  
На поняття «сини Сонця», «діти Сонця» носії 

сучасної науки дивляться як на надоїдливу 

термінологію казок і по-казковому розуміють, по-
казковому і трактують. Їм ані чуть не охота 

звернути вбік від своєї самовпевненості. «Що там 
слухати якихось дикунів – ми краще за них 
розуміємо!»  

Легенди беззаперечно доносять крихітки тієї 
істини, яку, навіть незалежно від них, можна 

осягнути розумом із здоровим глуздом на основі 
речових доказів. Але їм чому-то не віриться. А не 
віриться тому, що все те аж ніяк не можна 

збагнути. А збагнути неможна тому, що закостенілі 
уявлення – це броня, крізь яку ніщо не проходить. 

А щоб пройшло, то потрібно мати силу волі ще 
сильнішу броні, щоб пересилити самого себе. Чи 
знайдеться багато таких самому проти себе 

боротися? 
Хоч і бачимо і чуємо про отих «казкових» 

карликів, та от ніяк віри їм не ймем. Аж ніяк не 
вкладається в рамки логіки. Якби взяти хоч би 
тільки з легенд про карликів. Якщо вони були 

настільки цивілізовано розвинуті, то чому їх могли 
витиснути полінезійці з кам’яним знаряддям? Та з 

ними чи не так само було, як з інками, яких 
знищили іспанські варвари? Бути дурним та 
сильним – от де верх над усім. В таких 

протиріччях, ой, і великий зміст, великий запис 
роду людського в його історичному бутті.  

На одних легендах круг не замикається і не 
замикається поняття про обмеженість 
розповсюдження карликів. Існували вони не тільки 

в басейні Тихого океану, а по всьому світі. По всіх 
куточках планети є сліди їхнього перебування. На 

них слід би дивитися не з погляду особистих 
понять крізь вузеньку щілину в пітьму, а крізь 
навстіж відкрите вікно на денне світло свого 

справжнього буття, якщо його істина 
осмислюється.  

З приводу отих карликів були зроблені 
викладки їх природи і походження.  

островитяне, черепа которых измеряли, пришли на 
многие тысячи лет позже, когда все загадочное и 
тогда имело тот вид, что и сейчас. И уже эти 

пришельцы в полном смысле слова были 
островитянами, тогда как циклопические сооружения 

по своему происхождению континентальные. 
На понятие «сыновья Солнца», «дети Солнца» 

носители современной науки смотрят как на 

надоедливую терминологию сказок и по сказочному 
понимают, по сказочному и трактуют. Им ничуть не 

охота свернуть в сторону от своей самоуверенности. 
«Что там слушать каких-то дикарей - мы лучше их 
понимаем!» 

Легенды беспрекословно доносят крохи той 
истины, которую, даже независимо от них, можно 

понять умом со здравым смыслом на основе 
вещественных доказательств. Но им почему-то не 
верится. А не верится потому, что все отнюдь нельзя 

понять. А понять нельзя потому, что закостенелые 
представления - это броня, сквозь которую ничто не 

проходит. А чтобы прошло, то нужно иметь силу 
воли еще более сильной брони, чтобы пересилить 
себя. Найдется много таких же против себя бороться? 

 
Хотя и видим, и слышим о тех «сказочных» 

карликов, и вот никак веры им не имеем. Отнюдь не 
укладывается в рамки логики. Если бы взять хотя бы 
только из легенд о карликах. Если они были 

настолько цивилизованно развитые, то почему их 
смогли вытеснить полинезийцы с каменным орудием? 

И с ними не так же было, как с инками, которые 
уничтожили испанские варвары? Быть глупым и 
сильным - вот где верх над всем. В таких 

противоречиях, и большое содержание, большая 
запись рода человеческого в его историческом бытии. 

На одних легендах круг не замыкается и не 
замыкается понятие об ограниченности 
распространения карликов. Существовали они не 

только в бассейне Тихого океана, а по всему миру. По 
всем уголкам планеты следы их пребывания. На них 

следовало бы смотреть не с точки зрения личных 
понятий через узенькую щель во тьму, а через 
настежь открытое окно на дневной свет своего 

подлинного бытия, если его истина осмысливается. 
По поводу этих карликов были сделаны выкладки 

их природы и происхождения. 

 

Відповідь на загадку о. Понапе дадуть геологи 

  

Раптове і безслідне зникнення носіїв древньої 
цивілізації, дало повід вченим до 
найрізноманітніших розміркувань. І 

Ответ на загадку о. Понапе дадут геологи 

  

Внезапное и бесследное исчезновение носителей 
древней цивилизации, дало повод ученым к самым 
разнообразным размышлениям. И рассуждений таких, 
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розмірковувань таких, щоби можна було сховати 
кінці в воду. Найбільш вірогідною, на якій вже 
зупинилися, це уявне існування материка 

Пацифіда, на якому зародилася, виросла і 
розповсюдилась високо-розвинута цивілізація, а 

потім загинула разом з ним, бо він затопився, 
потягши з усього світу всі сліди розвитку. Красиво 
ж. Кінці в воду і попробуй відшукати їх.  

Якщо пишуть, що острови з таємничими 
руїнами – це залишки затонулої держави, то 

сказати можна впевненіше – це залишки 
розірваної, катастрофічно зруйнованої держави. 
Про це ніякі, навіть описи, якби залишилися, 

краще не розповіли б, як розповідає сама планета – 
свідок не одних таких і подібних діянь з 

розумними істотами.  
Геологи мають рацію заперечувати і 

спростовувати можливість занурення вже не будем 

говорити суходолу, а континенту, але чи мають 
вони рацію обґрунтувати своє заперечення?  

Суходіл уже виявлено зануреним на глибину 1,8 
км, але це ще не значить цілий материк. І на тому 
зануреному клаптику суходолу аж ніяк не могла 

пройти свій шлях розвитку древня цивілізація, 
щоби потім розповсюдитися по всій планеті.  

Дослідники надіються на те, що якісь додаткові 
дані, які зможуть полегшати розв’язування 
проблеми походження полінезійців та їхньої 

культури. Навряд чи щось більш значуще припливе 
в науку, чим те, що вже є на даний час. Прибуття 

все нового і нового тільки ускладнить ситуацію, бо 
вже із запасом існуючих надбань важко дати раду. 
Достатньо осмислити надбане, а те, що появиться 

новим, то може служити тільки підтвердженням 
осмисленого.   

В розв’язанні проблемного питання про 
походження культур нерозумно буде передбачати і 
надіятися на якийсь один вихідний корінець, як на 

кінчик ниточки від клубочка. Сплетіння корінців і 
ниточок тут досить складне й заховане глибоко в 

самих расах в поєднанні з філософським поняттям 
єдино-матеріальності світу в його вічно новій і 
рухомій матерії.  

 
Не варто сподіватися на те, що станеться якийсь 

науковий прорив при підтвердженні знімками 
підводних руїн чи підняття на поверхню доступних 
артефактів. Скоріше за все, завчасна надія на щось 

немислимо значуще подібна до сучасного стану в 
науці. Вважали раніше, якщо людина висадиться 

на поверхню Місяця, принесе розгадку всіх 
таємниць природи. Насправді ж, замість прояснень 
занавіска туману ще більш погустішала, ще більше 

чтобы можно было спрятать концы в воду. Наиболее 
вероятное, на котором уже остановились, это мнимое 
существование материка Пацифида, на котором 

зародилась, выросла и распространилась 
высокоразвитая цивилизация, а потом погибла вместе 

с ним, потому что он, утопившись, потянул со всего 
мира все следы развития. Красиво же. Концы в воду и 
попробуй отыскать их. 

Если пишут, что острова с таинственными 
руинами - это остатки затонувшего государства, то 

сказать можно увереннее - это остатки разорванной, 
катастрофически разрушенной страны. Об этом 
никакие, даже описания, если бы остались, лучше не 

рассказали бы, как рассказывает сама планета - 
свидетель не одних таких и подобных действий с 

разумными существами. 
Геологи вправе отрицать и опровергать 

возможность погружения уже не будем говорить 

суши, а континента, но вправе ли они обосновывать 
свое отрицание? 

Сушу уже выявлено погруженной на глубину 1,8 
км, но это еще не значит целый материк. И в том 
погруженном клочке суши отнюдь не могла пройти 

свой путь развития древняя цивилизация, чтобы 
потом распространиться по всей планете. 

Исследователи надеются на то, что какие-то 
дополнительные данные, которые смогут облегчить 
решение проблемы происхождения полинезийцев и 

их культуры. Вряд ли что-то более значимое 
приплывет в науку, чем то, что уже есть в настоящее 

время. Прибытие все нового и нового только 
усложнит ситуацию, потому что с запасом 
существующих достижений трудно разобраться. 

Достаточно осмыслить приобретенное, а то, что 
появится новым, то может служить только 

подтверждением осмысленного. 
В решении проблемного вопроса о происхождении 

культур глупо будет предусматривать и надеяться на 

какой-то один выходной корешок, как на кончик 
ниточки от клубочка. Сплетение корешков и нитей 

здесь достаточно сложное и спрятано глубоко в 
самых чертах в сочетании с философским понятием 
едино-материальности мира в его вечно новой и 

подвижной материи. 
Не стоит надеяться на то, что произойдет какой-то 

научный прорыв при подтверждении снимками 
подводных руин или поднятия на поверхность 
доступных артефактов. Скорее всего, 

заблаговременная надежда на что-то немыслимо 
значимое подобна современному состояния в науке. 

Считали раньше, если человек высадится на 
поверхность Луны, принесет разгадку всех тайн 
природы. На самом деле, вместо прояснений занавес 
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загадок в доповнення існуючим. Отак воно й буде 
із знахідками, піднятими з дна Тихого океану. Те, 
що там знаходиться захованим від людини 

сучасної цивілізації, має собі рівноцінних 
прототипів і на поверхні суші в найбільш 

доступних місцях – прямо таки в руках. І  те, і 
друге одного і того ж змісту, бо одного і того ж 
походження древньої цивілізації. Цінність буде 

полягати тільки в збагаченні фактичного 
матеріалу, як різновидності основного уже 

визнаного.  
 
Однак теж не варто потакати песимістичним 

настроям, бо хто його знає, а можливо і дійсно 
вдасться відшукати такі речі, які ще більш ясніше 

говорять чи скажуть про давно минуле цивілізації, 
чим кам’яний малюнок? При катастрофічному 
становищі все могло бути, на що навіть не 

розраховували і високі уми древньої цивілізації. І 
чим ми можемо бути впевненими, що вони не 

залишили на суходолі речових доказів ще більшої 
важності а ніж ті, які збереглися на даний час. Але 
час, течія часу могла змити безслідно. Адже 

планета Земля не планета Місяць, де ніхто ніщо не 
зачепить крім Космосу. Пройшли віки довгі-довгі і 

супроводжували їх покоління від істот розумних. 
Так що на поверхні суші, доступному денному 
світлі, навряд чи на багато можна надіятися. 

Справа інша у вічній схованці – у воді або під 
товщею наверстувань. Але як в одне, так і в друге 

середовище дуже важко проникнути влучно і 
цілеспрямовано, крім випадковостей.  

Щодо виявлених нагромаджень каменю в 

прибережній зоні коло Кальяло, порту перуанської 
столиці Ліми то можна сказати теж саме, що 

стосується островів і згаданої полоси материка. 
Якби таке повідомлення відносилося, скажімо, 
наприклад, не західного а східного побережжя 

Америки, прийшлося б відшуковувати інший шлях 
пояснення. Саме поняття про гірський пояс уже дає 

зрозуміти суть справи, а тим більше в поєднанні з 
уже відомим фактичним матеріалом.  

З появою тих чи інших доказових матеріалів, 

піднімається питання прийняття чи не прийняття 
деяких історичних гіпотез. Мається на увазі, чи міг 

існувати великий архіпелаг островів з тим, щоб 
його занурення не могло бути поміченим 
геологами чи океанологами?  

Перш чим ставити питання, чи можливе 
занурення архіпелагу, слід осмислити його 

природу і його походження без відриву від поняття 
про геологічний розвиток планети на різних 
стадіях її існування.  

тумана еще более гуще, еще больше загадок в 
дополнение существующим. Так оно и будет с 
находками, поднятыми со дна Тихого океана. То, что 

там находится спрятанным от человека современной 
цивилизации, имеет себе равноценных прототипов и 

на поверхности суши в наиболее доступных местах - 
прямо-таки в руках. И то, и другое одного и того же 
содержания, потому что одного и того же 

происхождения древней цивилизации. Ценность 
будет заключаться только в обогащении 

фактического материала, как разновидности 
основного уже признанного. 

Однако тоже не стоит потакать пессимистическим 

настроениям, потому что кто его знает, а может и 
действительно удастся найти такие вещи, которые 

еще более яснее говорят или скажут о давно прошлое 
цивилизации, чем каменный рисунок? При 
катастрофическом положении все могло быть, на что 

даже не рассчитывали и высокие умы древней 
цивилизации. И чем мы можем быть уверенными, что 

они не оставили на суше вещественных доказательств 
еще большей важности нежели те, которые 
сохранились в настоящее время. Но время, течение 

времени могла смыть бесследно. Ведь планета Земля 
не планета Луна, где никто ничего не тронет кроме 

Космоса. Прошли века долгие-долгие и сопровождали 
их поколения от существ разумных. Так что на 
поверхности суши, доступном дневному свету, вряд 

ли на много можно надеяться. Другое дело в вечном 
тайнике - в воде или под толщей наслоений. Но как в 

одну, так и в другую среду очень трудно проникнуть 
метко и целенаправленно, кроме случайностей. 

Относительно выявленных накоплений камня в 

прибрежной зоне вблизи Кальяло, порта перуанской 
столицы Лимы то можно сказать тоже самое, что 

касается островов и упомянутой полосы материка. 
Если бы такое сообщение относилось, скажем, 
например, не западного, а восточного побережья 

Америки, пришлось бы отыскивать другой путь 
объяснения. Само понятие о горном поясе уже дает 

понять суть дела, а тем более в сочетании с уже 
известным фактическим материалом. 

С появлением тех или иных доказательных 

материалов, поднимается вопрос принятия или не 
принятия некоторых исторических гипотез. Имеется в 

виду, мог ли существовать большой архипелаг 
островов с тем, чтобы его погружение не могло быть 
замеченным геологами или океанологами? 

Прежде чем задавать вопросы, возможно ли 
погружение архипелага, следует осмыслить его 

природу и его происхождение без отрыва от понятия 
о геологическом развитие планеты на разных стадиях 
ее существования. 
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Звичка є звичкою. Вона і корисна, вона і 
шкідлива, якщо не йде в ногу з часом. А час, як 
уже відомо ніколи на місці не стоїть і ні перед чим 

не зупиняється. А раз час безперервно іде (маємо 
на увазі в даному разі – планету), то він і робить 

певний свій відпечаток  - запис історії свого ходу. 
То, запитується, звичка може бути прикована до 
нерухомого каменю? 

Зміни, які відбуваються з основним 
фундаментом наземних надбудов, завжди можуть 

бути помічені. Але і тут є своє «але». Але як 
осмислюються помічені зміни – справа 
вирішальна. Прикладом помічених змін може бути 

неоднаковість рівня деяких гайотів. Проста логіка 
доводить, що гайоти повинні бути на однаковому 

рівні у відповідному їх групуванні. І якщо один з 
них нижче – значить, він осів, бо «прогнулося» дно 
океану. Але природа самих гайотів так і 

залишається загадкою. До цього можна було б 
прирівняти й острови архіпелагу чи навіть весь 

архіпелаг, та знову ж в те саме опирається. Тому 
вирішення такого питання перш за все залежить 
від осмислення суті буття речей і вміння будувати, 

тобто відтворювати механізм дії в русі синхронно з 
рухомим життям самої планети.  

Як би не було, та циклопічні руїни на о. Понапе 
та багатьох інших островів в басейні Тихого 
океану – це реальність, що вимагає історичного 

пояснення. І історичне пояснення, як таке, може 
бути заключним словом до всіх попередніх 

пояснень неісторичного характеру людства, а 
історичних формацій самого матеріального світу, 
як не-органіки від якої залежить і на основі якої 

існує органіка в її найвищій організованій формі.  

Привычка есть привычкой. Она и полезная, она и 
вредна, если не идет в ногу со временем. А время, как 
уже известно никогда на месте не стоит и ни перед 

чем не останавливается. А раз время непрерывно идет 
(имеем в виду в данном случае - планету), то оно и 

делает определенный свой отпечаток - запись истории 
своего хода. Так, спрашивается, привычка может 
быть приковано к недвижимому камню? 

Изменения, которые происходят с основным 
фундаментом наземных надстроек, всегда могут быть 

замечены. Но и здесь есть свое «но». Но как 
осмысливаются замечены изменения - дело 
решающее. Примером замеченных изменений может 

быть неодинаковость уровня некоторых гайотов. 
Простая логика доказывает, что гайоты должны быть 

на одинаковом уровне в соответствующей их 
группировке. И если один из них ниже - значит, он 
осел, потому что «прогнулось» дно океана. Но 

природа самих гайотов так и остается загадкой. К 
этому можно было бы приравнять и острова 

архипелага или даже весь архипелаг, и опять же в то 
самое упирается. Поэтому решение такого вопроса 
прежде всего зависит от осмысления сути бытия 

вещей и умение строить, то есть воспроизводить 
механизм действия в движении синхронно с 

подвижной жизнью самой планеты. 
Как бы ни было, и циклопические руины на о. 

Понапе и многих других островов в бассейне Тихого 

океана - это реальность, требующая исторического 
объяснения. И историческое объяснение, как такое 

может быть заключительным словом ко всем 
предыдущим объяснениям неисторического 
характера человечества, а исторических формаций 

самого материального мира, как неорганики от 
которой зависит и на основе которой существует 

органика в ее самой организованной форме. 
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