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Переклад та на основі науково-популярної літератури 

Осадові породи / Осадочные породы 
 (lite version) 

Осадові породи - ті що утворили сучасний 

рельєф 

 
Поставимо запитання любому вченому знавцю 

своєї справи: як утворились сучасні осадові 
породи, що залягають на самій давній поверхні і 
дають нам рослину їжу для життя? Із всіх 

можливих варіантів одного і того ж поняття 
найбільш загальноприйнятою буде відповідь 

наступного змісту: сучасні осадки – це 
привнесений водяними потоками матеріал і 
відкладений на дні праокеану, який знаходився над 

сучасним суходолом. Відповідь дано вірно чи ні? І 
да і ні! В чім же справа? 

В загальних уявленнях усталена думка щодо 
походження осадових порід не викликає яких-
небудь заперечень чи підозри. Та коли поставитися 

до цього питання зі всією вибагливістю, то не 
завжди вдається підшукати переконливу відповідь. 

 
Осадові породи не могли бути принесеними 

водяними потоками звідкись  

 
Те, що на місці сучасних материків колись в 

дуже віддалені часи із життя нашої планети десь в 
палеозої та іще раніше, вирувала водяна стихія не 
викликає ніякого сумніву. Да, на той час тут був 

океан Тетіс чи як прийнято його називати – 
праокеан. Сучасна суша – це було ложе праокеану. 

А раз так, то є всі підстави на те, що водяне 
середовище і було якраз тим слушним і 
сприятливим для накопичення осадів.  

І здавалося б питання вирішене остаточно. Та чи 
вирішене воно? І чи остаточно?  

Запитати б будь-кого переконаного в попередніх 
висновках: відкіля і з яких сторін були привнесені 
ці осадо-утворюючі матеріали? 

Як би не намагався дати відповідь, рано чи пізно 
він заплутається і зайде в тупик. І чим 

хитромудрішим буде його пошук відповіді, тим 
важче буде знайти вихід. Виникнення відповідних 
природних запитань по суті справи буде являти 

собою розстановку капканів, що підстерігають 
піймати і заштопорити на кожному кроці. На 

підтвердження цього наведемо декілька 
приблизних питань.  

1. Якщо осадові породи сучасної денної 

поверхні привнесені звідкись, то чому вони 
розміщені по всій потужності не на низинах, а 

навпаки – на підвищеннях?  

Осадочные породы – те что создали 

современный рельеф  

 
Поставим вопрос любому ученому знатоку своего 

дела: как образовались современные осадочные 
породы, залегающие на самой древней поверхности и 
дающие нам растение пищу для жизни? Из всех 

возможных вариантов одного и того же понятия 
наиболее общепринятым будет ответ следующего 

содержания: современные осадки - это привнесенный 
водяными потоками материал и отложенный на дне 
праокеана, который находился над современным 

суше. Ответ дан верно или нет? И да и нет! В чем же 
дело? 

В общих представлениях устоявшееся мнение о 
происхождении осадочных пород не вызывает каких-
либо возражений или подозрения. И когда отнестись 

к этому вопросу со всей требовательностью, то не 
всегда удается подыскать убедительный ответ. 

 
Осадочные породы не могли быть 

принесенными водяными потоками откуда-то 

 
То, что на месте современных материков, когда в 

очень отдаленные времена из жизни нашей планеты 
где-то в палеозое и еще раньше, бурлила водная 
стихия не вызывает никакого сомнения. Да, в то 

время здесь был океан Тетис или как принято его 
называть - праокеан. Современная суша - это было 

ложе праокеана. А раз так, то есть все основания на 
то, что водная среду и было как раз той оправданной 
и благоприятной для накопления осадков. 

И, казалось бы, вопрос решен окончательно. Но 
решен ли? И окончательно ли? 

Спросить бы любого убежденного в предыдущих 
выводах: откуда и с каких сторон были привнесены 
эти осадкообразующие материалы? 

Как бы не пытался дать ответ, рано или поздно он 
запутается и зайдет в тупик. И чем замысловатее 

будет его поиск ответа, тем труднее будет найти 
выход.  

Возникновения соответствующих природных 

вопросов по сути дела будет представлять собой 
расстановку капканов, подстерегающих поймать и 

застопорить на каждом шагу. В подтверждение этого 
приведем несколько приблизительных вопросов. 

1. Если осадочные породы современной дневной 

поверхности привнесены откуда, почему они 
размещены по всей мощности не в низинах, а 

наоборот - на высотах? 
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Взяти до прикладу Волинь-Подільську височину 

і порівняти з місцем залягання українського 
кристалічного фундаменту – щита. Рівні їх не одні 
і ті ж. Підняття так і залишається підняттям, а щит 

залягає набагато нижче порівняно з Волино-
Подільською плитою.  

Осадові породи є там і там. Це свідчить про те, 
що праокеан займав величезну площину і був 
спільним для обох місць. 

2. Згідно відомих законів фізики осадові породи 
накопичуються в заниженнях, тобто нижче від тих 

місць, де вони утворюються. Виходить, що осадові 
породи Волино-Подільської плити повинні були 
бути принесені з іще більш високих місць. 

Питається, де можна підшукати таке місце, яке 
слугувало б постачальником матеріалу для 

утворення і накопичення осадових порід? Що, все 
це нанесено з Карпат чи з Кавказу? Нерозумно 
буде на це посилатися.  

3. Праокеан був загальним і для Волино-Поділля 
і для решти території Українського щита. Якщо 
вважати осадові породи привнесеними звідкілясь з 

якихось інших більш підвищених країв, то чому 
осадові породи розміщені нерівномірно згідно 

бездоганних законів фізики: чому вони в більшій 
мірі накопичуються на височинах а не областях 
низин? Чому на щиті меншої потужності осадовий 

покрив, а на плиті більший? Адже згідно законів 
фізики про розподіл речовини в водному 

середовищі повинно показувати щось начебто 
зворотного явища: на щиті повинно бути осадових 
порід більше, бо він знаходиться нижче рівня 

Волино-Подільської плити.  
4. Якщо взяти до уваги процес осадових 

накопичень для морів чи океанів в дельтах рік, де 
більш потужній шар їх залягає ближче до дельти і 
спадає з віддаленням від неї, то виходить що потік 

водних мас праокеану весь час був один і той же – 
з заходу на схід.  

Таке враження створюється тому, що на плиті 
потужність осадового чохла набагато перевершує 
потужність на кристалічному щиті.  

5. Питається, де ж джерело, що постачало 
осадочний матеріал? Адже воно повинно було 

знаходитися поруч з Волино-Подільською плитою 
і бути іще вище над рівнем сучасного моря. 
Коротше кажучи, це повинна була бути гірська 

країна і при тому величезна, щоб забезпечити таку 
велику площу осадових порід у вигляді глини і 

піску. Карпати? Ні. Вони віддалені на південний 
захід. І якраз між Волино-Подільською височиною 
і Карпатами знову залягає низина, яка повинна 

Взять к примеру Волынь- Подольскую 

возвышенность и сравнить с местом залегания 
украинского кристаллического фундамента - щита. 
Уровни их одни и те же. Поднятие так и остается 

поднятием, а щит залегает гораздо ниже по 
сравнению с Волынь- Подольской плитой. Осадочные 

породы там и там. Это свидетельствует о том, что 
праокеан занимал огромную плоскость и был общим 
для обоих мест. 

2. Согласно известных законов физики осадочные 
породы накапливаются в занижении, то есть ниже тех 

мест, где они образуются. Получается, что осадочные 
породы Волынь-Подольской плиты должны были 
быть принесены с еще более высоких мест. 

Спрашивается, где можно подыскать такое место, 
которое служило бы поставщиком материала для 

образования и накопления осадочных пород? Что, все 
это нанесено с Карпат или с Кавказа? Глупо будет на 
это ссылаться. 

3. Праокеан был общим и для Волынь-Подолья, и 
для остальной территории Украинского щита. Если 
считать осадочные породы привнесенными откуда-то 

с каких-то иных более повышенных краев, то почему 
осадочные породы размещены неравномерно 

согласно безупречных законов физики: почему они в 
большей степени накапливаются на возвышенностях, 
а не областях низин? Почему на щите меньшей 

мощности осадочный покров, а на плите больше? 
Ведь согласно законам физики о распределении 

вещества в водной среде должно показывать что-то 
вроде обратного явления: на щите должно быть 
осадочных пород больше, потому что он находится 

ниже уровня Волынь- Подольской плиты. 
4. Если принять во внимание процесс осадочных 

накоплений для морей или океанов в дельтах рек, где 
более мощной слой их залегает ближе к дельте и 
снижается с удалением от нее, то получается что 

поток водных масс праокеана все время был один и 
тот же - с запада на восток. Такое впечатление 

создается потому, что на плите мощность осадочного 
чехла намного превосходит мощность на 
кристаллическом щите. 

5. Спрашивается, где же источник, поставлявший 
осадочный материал? Ведь он должно был 

находиться рядом с Волынь- Подольской плитой и 
быть еще выше над уровнем современного моря. 
Короче говоря, это должна была быть горная страна и 

при этом огромная, чтобы обеспечить такую 
большую площадь осадочных пород в виде глины и 

песка. Карпаты? Нет. Они удалены на юго-запад. И 
как раз между Волыно-Подольской возвышенностью 
и Карпатами снова залегает низина, которая должна 
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була б бути заповнена в першу чергу та іще 

більшою потужністю покриву, ніж Волино-
Подільська плита.  

Питання, що розглядається, ніяк і ніде не може 

підшукати відповідного підтвердження: ніде не 
виявляється такого місця, звідки міг би 

постачатися матеріал для утворення чохла 
осадових порід на Волино-Подільській височині та 
на решті території Українського щита.  

Якщо припущення не підтверджуються 
відповідними речовими доказами, як найбільш 

реальним фактичним матеріалом, значить, такі 
припущення будуть невірними і марними.  

А звідси сам по собі виникає висновок, що 

осадові породи не могли бути принесені потоками 
водяних мас звідкись.  

была бы быть заполнена в первую очередь и еще 

большей мощностью покрова, чем Волынь-
Подольская плита. 

Рассматриваемый вопрос никак и нигде не может 

подыскать соответствующего подтверждения: нигде 
не оказывается такого места, откуда мог бы 

поставляться материал для образования чехла 
осадочных пород на Волынь-Подольской 
возвышенности и на остальной территории 

Украинского щита. 
Если предположение не подтверждаются 

соответствующими вещественными 
доказательствами, как наиболее реальным 
фактическим материалом, значит, такие 

предположения будут неверными и бесполезными. 
А отсюда сам по себе возникает вывод, что 

осадочные породы не могли быть принесены 
потоками водных масс откуда-то. 

 

 
Осадові породи – яке їхнє походження 

 

Якщо осадові породи (всупереч офіційній 
теорії) не могли бути принесені звідкись водними 

потоками, то постає знову одне і те ж питання: 
відкіля вони? Яке їх походження? Який механізм 
їх творення? Чи не примушує це відшуковувати 

інші шляхи відповіді? 
6. За сучасними науковими даними осадові 

породи, наприклад, глини, піски – це гірські 
породи, лише зруйновані якимись силами 
природи, якимись що відбувалися тоді 

процесами. І насправді. Навіть нескладні 
спостереження над оточуючим середовищем 

дають повне уявлення про те, як речові утворення 
чи то штучного чи то природного походження 
руйнуються, перетворюються в найдрібніші 

часточки, що геть не схожі на попередній 
матеріал, з якого складалась споруда. Навіть 

граніт і той кришиться, розтирається в пісок-
порошок.  

 

Осадові породи – це не зруйновані корінні 

гірські породи 

 
Після аналізу попередніх, що імовірно, не 

принесли задовільних результатів, наштовхує на 

думку: а можливо, на тому місці, де залягають 
потужні осадові породи колись стояли гірські 

масиви, порода яких перетворилась в глину і 
пісок? Чи не можна і тут застосувати логічні 
роздуми над наявним фактичним матеріалом?  

Осадочные породы - каково их происхождение 

 

Если осадочные породы (вопреки официальной 
теории) не могли быть принесены откуда водными 

потоками, то возникает вновь один и тот же вопрос: 
откуда они? Каково их происхождение? Механизм их 
создания? Не заставляет ли это отыскивать другие пути 

ответы? 
6. По современным научным данным осадочные 

породы, например, глины, пески - это горные породы, 
только разрушены некими силами природы, какими 
происходивших тогда процессов. И на самом деле. 

Даже несложные наблюдения над окружающей средой 
дают полное представление о том, как вещественные 

образования то ли искусственного то ли природного 
происхождения разрушаются, превращаются в 
мельчайшие частички, которые совсем не похожи на 

предыдущий материал, из которого состояло 
сооружение. Даже гранит и то крошится, растирается в 

песок-порошок. 
 
Осадочные породы - это не разрушены коренные 

горные породы 

 

После анализа предыдущих, вероятно, не 
принесших удовлетворительных результатов, 
наталкивает на мысль: а может, на том месте, где 

залегают мощные осадочные породы когда-то стояли 
горные массивы, порода которых превратилась в глину 

и песок? Нельзя и здесь применить логические 
размышления над имеющимся фактическим 
материалом?  
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З першого погляду дечого є такого, що 

здається правдоподібним. А глибше, уважніше 
придивившись, часто дає зворотне поняття.  

Як руйнується всяка гірська порода і які 

наслідки можуть бути після цього, може уявити 
кожний, хто вміє спостерігати з застосуванням 

елементарних понять фізичних законів твердого 
тіла. 

7. Чи можна відшукати фактичний матеріал, 

щоб він підтвердив виниклі припущення про те, 
що сучасні осадові породи утворилися із 

корінних скальних порід шляхом руйнування їх 
впливом всіляких факторів екологічного 
походження? 

 Досліджуючи постановку цього питання ми 
повинні мати на увазі, припустимо корінні 

скальні породи, які якимось чином колись в дуже 
далекі часи не пізніше докембрійського періоду, 
виникли а потім зруйнувались і перетворились в 

осадочний покрив.  
Тут не будемо зазначати точно, із яких 

гірських порід утворились осадові накопичення, а 

будем лише дотримуватись уставленого поняття в 
загальному розумінні: осадові породи – це і є 

гірські породи, але зруйновані.  
Судячи із спокійного залягання осадових порід 

на кристалічній основі, ще раз переконуємося, що 

вони виникли і створювали своє наповнення не в 
повітряному, а водному середовищі, тобто на дні 

праокеану. Значить, ми повинні мати справу зі 
стихією водяного характеру в першу чергу, а 
якщо гірська порода по типу сучасних гір 

виступала над поверхнею води, то й і з 
повітряною стихією та інше.  

Уявимо собі таку картину, яка знаменувала би 
початок наших досліджень. На дні праокеану 
підноситься гірська споруда, можливо, по типу 

сучасних, вершини яких досягають поверхні 
води, інше – небагато вище водяної гладі.  

І ось почалось їх руйнування в часі і на протязі 
багатьох мільйонів, а то і мільярдів років. Вода 
камінь точить та точить та все по крупинці 

непомітній для ока. Тривалість часу і мізерність 
руйнування гірських порід настільки величезне-

малі, що й уявити собі важко. Чи не краще буде, 
якщо урівноважити все це і надати собі для 
дослідження в звичайному виді: не будемо 

приймати ні тривалість часу, ні крихітної 
повільності механізму руйнування гірських порід. 

Візьмемо все те, що є в готовому вигляді і 
застосуємо до всього цього свою уяву, свій 

С первого взгляда кое-чего есть такого, что кажется 

правдоподобным. А глубже, внимательнее 
присмотревшись, часто дает обратное понятие. 

Как разрушается всякая горная порода и какие 

последствия могут быть после этого, может 
представить каждый, кто умеет наблюдать с 

применением элементарных понятий физических 
законов твердого тела. 

7. Можно найти фактический материал, чтобы он 

подтвердил возникшие предположения о том, что 
современные осадочные породы образовались из 

коренных скальных пород путем разрушения их 
влиянием всевозможных факторов экологического 
происхождения? 

 Исследуя постановку этого вопроса мы должны 
иметь в виду, допустим коренные скальные породы, 

которые каким-то образом когда-то в очень далекие 
времена не позднее докембрийского периода, 
возникли, а затем разрушились и превратились в 

осадочный покров. 
Здесь не будем отмечать точно, из которых горных 

пород образовались осадочные накопления, а будем 

только соблюдать вставленное понятие в общем 
понимании: осадочные породы - это и есть горные 

породы, но разрушенные. 
Судя по спокойному залеганию осадочных пород на 

кристаллической основе, еще раз убеждаемся, что они 

возникли и создавали свое наполнение не в воздушной, 
а водной среде, то есть на дне праокеана. Значит, мы 

должны иметь дело со стихией водяного характера в 
первую очередь, а если горная порода по типу 
современных гор выступала над поверхностью воды, 

то и с воздушной стихией и прочее. 
Представим себе такую картину, которая 

знаменовала бы начало наших исследований. На дне 
праокеана возвышается горное сооружение, возможно, 
по типу современных, вершины которых достигают 

поверхности воды, остальное - немного выше водяного 
глади. 

И вот началось их разрушение во времени и в 
течение многих миллионов, а то и миллиардов лет. 
Вода камень точит и точит и все по крупицам 

незаметной для глаза. Продолжительность времени и 
скудность разрушения горных пород настолько 

огромнейшее-малы, что и представить себе трудно. Не 
лучше ли будет, если уравновесить все это и 
предоставить себе для исследования в обычном виде: 

не станем принимать ни продолжительность времени, 
ни крохотной медлительности механизма разрушения 

горных пород. Возьмем все то, что есть в готовом виде 
и применим ко всему этому свое воображение, свое 
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уявний динамічний рух, та поставимо все це в 

найбільш вигідне для нас положення. 
Згідно сучасних методів дослідження земної 

кори стало досить добре відомо про її поверхневу 

будову. Найбільш чітко це все представлено 
терасами рік і долин, ущелин і провалин а також 

бурінням глибоких і неглибоких свердловин.  
Який все це має вигляд, можна було б стисло 

викласти. Та все це, імовірно, виглядитиме 

безглуздо, так як широкому загалу відомі лише 
вершки, та й ті поверхнево. Однак, інколи і цього 

буває більш ніж достатньо, щоб зробити більш 
вагомі висновки, ніж роблять ті, кому будова 
земної кори відома детально на незвично великі 

глибини.  
Проглядаючи структурну будову пластів і 

характер самого напластування, дещо 
складається, а дещо і зовсім абсурдним здається. 
Але все це сприймається в залежності від того, на 

яких смак будеш налаштований. Якщо 
притримуватись припущення, що осадові породи 
виникли на місці бувших гірських споруд 

складених гірськими породами, то волею-
неволею доводиться вдаватися до методу 

фантазування. Всі ці тверді гірські породи 
пройшли крізь якийсь млинок, на кшталт 
кавомолки, на якій перемелювалось все підряд, 

але з деякою особливою вибірковістю, сутність 
якої не вкладається в розуміння.  

Існувала якась гірська порода, з якої 
утворювалась, кажучи просто, глина. Із іншої 
породи утворився пісок. Ці породи і десь 

руйнувались почергово і якось сортувались так, 
що чітко розмежовувалися і лише в деяких 

випадках змішувались. Їхні природні поклади 
мають вигляд надто штучних, ніби все це робила 
людина на свій розсуд. 

Поки залишимо на пізніше строкатість 
нашарувань, а візьмемо до уваги однотипність 

шарів великої потужності.  
Руйнуючись гірська порода, а це повинно 

осмислюватись в повному сенсі цього слова, 

повинна в першу чергу дрібнитися на шматки і 
шматочки різної величини аж до пилинок.  

Та щоб зруйнувати гірську породу, потрібні 
зусилля зовнішнього впливу, чи то фізичного чи 
хімічного або температурного.  

воображаемое динамичное движение, и поставим все 

это в наиболее выгодное для нас положение. 
Согласно современных методов исследования 

земной коры стало достаточно хорошо известно о ее 

поверхностной структуре. Наиболее четко это все 
представлено террасами рек и долин, ущелий и 

провалов, а также бурением глубоких и неглубоких 
скважин. 

Как все это выглядит, можно было бы кратко 

изложить. И все это, вероятно, вид будет иметь 
бессмысленный, так как широкой общественности 

известны только сливки, и те поверхностно. Однако, 
иногда и этого бывает более чем достаточно, чтобы 
сделать более весомые выводы, чем делают те, кому 

строение земной коры известна подробно на 
непривычно большие глубины. 

Просматривая структурное строение пластов и 
характер самого напластования, кое-что складывается, 
а кое-что и вовсе абсурдным кажется. Но все это 

воспринимается в зависимости от того, на какой вкус 
будешь настроен. Если придерживаться 
предположения, что осадочные породы возникли на 

месте бывших горных сооружений, составленных 
горными породами, то волей-неволей приходится 

прибегать к методу фантазирования. Все эти твердые 
горные породы прошли через какую-то мельницу, 
вроде кофемолки, на которой перемалывалось все 

подряд, но с некоторой особой избирательностью, 
сущность которой не укладывается в понимание. 

Существовала какая-то горная порода, из которой 
создавалась, говоря просто, глина. С другой породы 
образовался песок. Эти породы и где-то разрушались 

поочередно, и как-то сортировались так, что четко 
разграничивались и только в некоторых случаях 

смешивались. Их природные залежи имеют вид 
слишком искусственных, будто все это делал человек 
по своему усмотрению. 

Пока оставим на потом пестроту наслоений, а 
примем во внимание однотипность слоев большой 

мощности. 
Разрушаясь горная порода, а это должно 

осмысливаться в полном смысле этого слова, должна в 

первую очередь дробится на куски и кусочки 
различной величины до пылинок. 

И чтобы разрушить горную породу, нужны усилия 
внешнего воздействия, то ли физического или 
химического, или температурного. 

 
 

Осадові породи – не результат механічного 

дроблення скелястого матеріалу 

 

Осадочные породы - не результат механического 

дробления скалистого материала 
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Але так як залягають осадові породи так, що 

самі кажуть про середовище в якому 
відкладались, то хімічні і термічні процеси вже 
відпадають. Залишається лише механічний вплив 

на гірські породи. Значить, водяне середовище 
створило такі умови, нестерпні умови, за яких 

гірська порода не в змозі була зберегти свою 
цілісність первозданного вигляду і повинна була 
зруйнуватися. До фізичного впливу фактори 

водного середовища можуть бути: сильні 
хвилювання чи збурення води, швидка течія. 

Щось інше уявити важко. І тому зупинимся на 
розгляді цих факторів.  

Зовнішніх  впливів для перетворення 

гірських порід в осадові не існувало 

 

8. Чи могли сильні або навіть дуже сильні 
водяні хвилювання зруйнувати скальні породи з 
такою силою, щоб від них не залишилося навіть 

міцних «горішків» а лише одна перетерта 
пилюка? Адже такий вигляд під мікроскопом має 
глина? Це все піщинки і піщинки – одним словом 

той же пісок, але дуже мілкий.  
Щоб не заглиблюватись в різновидність 

доказів за і проти, скажемо по-просту, в природі 
не існує фізичних сил, щоб в водяному 
середовищі могли кришити і перемелювати 

гірські породи в подібну масу із якої складається 
наприклад, та ж глина.  

А якщо сильні водні збурення і мали місце і 
змогли б зробити свою справу, то відкладений 
матеріал зовсім інший вигляд мав би на 

сьогодення. Була б в першу чергу помітна 
завилькуватість і частковість, бо хвилювання 

поверхні взагалі не руйнували породи під водою. 
Сильні течії, викликані заворушеннями 
бурхливого океану подібно повноводній гірській 

річці, ще більш чітко позначилися б в 
нашаруваннях. Та ні такого, ні іншого в водному 

середовищі не відбувалося, щоб зруйнувати 
скальні породи і створити матеріал для утворення 
осадових порід. 

Сам характер спокійного залягання 
нашарувань говорить про те, що вони виникали в 

відносно спокійному водному середовищі зі 
слабкими признаками течії води. Як не 
парадоксально, однак чогось підтверджуючого на 

користь прийнятих версій не виявляється в 
самому фактичному матеріалі.  

Вчені світу залишились такої думки, що 
осадові породи породжені чи правильніше 
складаються із того матеріалу, з якого складений 

Но так как залегают осадочные породы так, что сами 

говорят о среде в которой откладывались, то 
химические и термические процессы уже отпадают. 
Остается только механическое воздействие на горные 

породы. Значит, водная среда создала такие условия, 
невыносимые условия, при которых горная порода не в 

состоянии была сохранить свою целостность 
первозданного вида и должна была разрушиться. К 
физическому воздействию факторы водной среды 

могут быть: сильные волнения или возмущения воды, 
быстрое течение. Что-то другое представить трудно. И 

поэтому остановимся на рассмотрении этих факторов. 
 
Внешних воздействий для преобразования 

горных пород в осадочные не было 

 

8. Могли ли сильные или даже очень сильные 
водяные волнения разрушить скальные породы с такой 
силой, чтобы от них не осталось даже крепких 

«орешков», а лишь одна перетертые пыль? Ведь такой 
вид под микроскопом имеет глина? Это все песчинки и 
песчинки - одним словом тот же песок, но очень 

мелкий. 
Чтобы не углубляться в разновидность 

доказательств за и против, скажем попросту, в природе 
не существует физических сил, чтобы в водной среде 
могли крошить и перемалывать горные породы в 

подобную массу с которой состоит, например, та же 
глина. 

А если сильные водные возмущения и имели место 
и смогли бы сделать свое дело, то отложенный 
материал совсем другой вид имел бы в настоящем. 

Была бы в первую очередь заметна свилеватость и 
частность, поскольку волнения поверхности вообще не 

разрушали породы под водой. Сильные течения, 
вызванные волнениями бурного океана подобно 
полноводной горной реке, еще более четко 

обозначились бы в наслоениях. Да нет такого, ни 
другого в водной среде не происходило, чтобы 

разрушить скальные породы и создать материал для 
образования осадочных пород. 

Сам характер спокойного залегания напластований 

говорит о том, что они возникали в относительно 
спокойном водной среде со слабыми признаками 

течения воды.  
Как ни парадоксально, но чего-то подтверждающего 

в пользу принятых версий не обнаруживается в самом 

фактическом материале. 
Ученые мира остались такого мнения, что 

осадочные породы порожденные или правильнее 
состоят из того материала, из которого составлен 
кристаллический фундамент. Вершины гор 
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кристалічний фундамент. Вершини гір 

незрозумілими силами стерті, перетворені в 
пилюку і повторно відкладені на вічні часи.  

До такого висновку слугувала уява про будову 

кристалічного фундаменту, який в багатьох 
місцях під осадовим чохлом являє собою 

складчасту гірську систему, але зі стертими 
вершинами і вирівняну.  

Вся ця простота поняття дуже оманлива. І 

ніколи не варто погоджуватися з цією думкою, 
сліпо вірячи в неї. Ніколи і граніт – що в достатку 

на платформах та кристалічних щитах, ніколи не 
перетворювався на осадові породи, не дивлячись 
на те, що хіміко-мінералогічний склад в них може 

бути ідентичним.  
Матеріалу з граніту для осадових порід за період 

існування цивілізованого суспільства створено 
штучно більше, ніж за всю історію існування 
Землі. Якби вченим був зрозумілим механізм 

виникнення гірських споруд типу складчастості, 
вони ніколи б не приписували їм причетність до 
осадових порід і ніколи не рівняли б їх вершин, 

щоб зробити матеріал для осадових порід. 
9. Та факт залишається фактом. Осадові 

породи в наявності перед кожним у всіх куточках 
планети, крім місць скальних порід серед 
гірських масивів.  

Де ж, все таки, осадові породи могли взятися, 
якщо прийнятим припущенням чи вірніше сталій 

думці стільки заперечень вперто протирічать? 
Вагомих доводів на користь відкидання більше 
ніж на захист прийнятих уявлень.  

непонятными силами стерты, превращены в пыль и 

повторно отложены на вечные времена. 
К такому выводу послужило представление о 

строении кристаллического фундамента, который во 

многих местах под осадочным чехлом представляет 
собой складчатую горную систему, но со стертыми 

вершинами и выровненную. 
Вся эта простота понятие очень обманчива. И 

никогда не стоит соглашаться с этим мнением, слепо 

веря в нее. Никогда и гранит - что в изобилии на 
платформах и кристаллических щитах, никогда не 

превращался в осадочные породы, несмотря на то, что 
химико-минералогический состав в них может быть 
идентичным. 

Материала из гранита для осадочных пород за 
период существования цивилизованного общества 

создано искусственно больше, чем за всю историю 
существования Земли. Если бы ученым был понятен 
механизм возникновения горных сооружений типа 

складчатости, они никогда не приписывали им 
причастность к осадочным породам и никогда не 
выравнивали бы их вершин, чтобы сделать материал 

для осадочных пород. 
9. Но факт остается фактом. Осадочные породы в 

наличии перед каждым во всех уголках планеты, кроме 
мест скальных пород среди горных массивов. 

Где же, все-таки, осадочные породы могли взяться, 

если принятым предположениям или вернее 
устоявшемуся мнению столько возражений упорно 

противоречат? Весомых доводов в пользу отвержения 
более чем на защиту принятых представлений.  

 
 

 S. Podilskyi  

https://infua.top/articles/stati-s-podilskyi

