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Сьогодні кожен із нас є свідком дивовижних явищ. Із 
блискавичною швидкістю – буквально на наших очах – 
змінюється весь навколишній світ. Люди майже миттєво 
(практично за кілька років) поселилися в Інтернеті, а 
предметом першої необхідності став смартфон.
Комп’ютер зі звичайного, хоча й просунутого розрахункового 
приладу, перетворився на засіб спілкування з навколишнім 
світом, замінюючи газети і телебачення та забезпечуючи в одну 
мить необхідною інформацією. Саме він, за нашим бажанням, 
у віртуальному просторі подорожує магазинами, здійснюючи 
покупки різних товарів (включаючи квитки на транспорт) та 
реалізуючи платіжні доручення... А дива все не закінчуються, а 
зміни все прискорюються.
Рятуючись на карантині від шкідливого коронавірусу, мало 
хто з нас звертав увагу на дії іншого вірусу. Проте його краще 
назвати технологічним «антивірусом». Він гуляє планетою вже 
кілька років, і його повною мірою можна вважати рятівним. 
Саме в ньому багато хто бачить надію на порятунок природи 
Землі, а з нею і всієї цивілізації. Хоча цей антивірус можна все 
ж таки вважати відтворювальним, руйнувати він вміє досить 
вправно... 
І ось уже масово закриваються підприємства, копалини і 
реактори, які роками забезпечували людство всім необхідним. 
На місце бетонних корпусів, гігантських естакад і металевих 
монстрів приходять нові, легкі, не бачені раніше технології, про 
які навіть у казках не можна вичитати.
Американці передали на космічну станцію гайковий ключ, який 
там терміново знадобився. І замість гігантського космічного 
корабля, який випалює сотні тонн пального, на станцію 

Вступ
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полетів невагомий інформаційний образ гайкового ключа, 
«виготовлений» на звичайному комп’ютері. А інший комп’ютер – 
уже на самій станції – завершив справу, матеріалізувавши 
необхідний інструмент за допомогою 3D-принтера.
Не встигли ми звикнути до того, що замість грошей можна 
розраховуватися картками, як уже й вони стають непотрібними. 
Досить сканеру побачити ваше обличчя, як з вашого рахунку 
буде списана необхідна сума.
Інтернет речей же взагалі приголомшує не тільки здатністю 
виконувати бажання людей, мов та скатертина-самобранка, а 
й астрономічними масштабами своєї складності. Вже сьогодні 
кількість підключених до Інтернету пристроїв і речей сягає 
50 мільярдів. Але ж вони ще й «спілкуються» між собою. А це 
означає, що загальна кількість з’єднань повинна вимірюватися 
квадрильйонами одиниць, інакше кажучи, тисячами 
трильйонів. І ця складність створюється просто на наших очах, 
зростаючи буквально щоденно.
Усі ці запаморочливі процеси наука називає фазовим переходом 
до нового суспільства, де змінюється все, що оточує людину, 
створюючи нові умови її життя: виробничі технології, предмети 
споживання, комунікації, освіта, суспільні відносини. А 
головне – змінюється сама людина. Подібні трансформації 
нагадують процеси зміни агрегатних станів речовин, за яких, 
наприклад, лід перетворюється на воду, а вода – на пар.
Головною ознакою майбутнього суспільства є його 
інформаційність: основним товаром стає інформація, яка 
виробляється на основі інформаційних технологій для 
споживання особистісним, тобто знов-таки інформаційним 
началом людини.
Занурюючись в інформаційне суспільство, люди раптом почали 
відкривати нові виміри існуючої реальності. І стала очевидною 
істина, що речі, які нас оточують, є не тільки матеріальними 
об’єктами, а ще й інформаційними предметами (структурами, 
алгоритмами, програмами). Крім того, вони становлять собою 
й синергетичні сутності, оскільки через них реалізуються 
відносини, узгодження, зв’язки.
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В оволодінні саме таким багатовимірним зором приховуються 
секрети прийдешніх успіхів в управлінні природою і 
суспільством. 
Відкриваються ще недавно невідомі істини. Виявляється, і 
зруйнувати, і створити будь-що в цьому світі можна, впливаючи 
не тільки на матеріальні тіла, а й на їх інформаційні основи або 
ж на внутрішні чи зовнішні зв’язки. 
Осягнення цих глибинних і зовсім неочевидних істин – запорука 
успіху людини майбутнього і її безцінний інформаційний 
капітал. Без цього завтра не можна буде адекватно формувати 
цілі та знаходити засоби їх успішного досягнення.
Основний вид діяльності людини майбутнього – це 
розроблення інформаційних глибин навколишнього світу. 
Словосполучення «силіконова долина», яке перетворилося в 
наш час на символ науково-технічного прогресу, насправді має 
більш ніж тісні зв’язки зі звичайним піском. Воно означає в 
перекладі буквально «кремнієва долина». А кремній, як відомо, 
і є основою піску. Тож силікон віддзеркалює глибинний – 
інформаційний – спектр властивостей і параметрів однієї 
з найпоширеніших на планеті речовин із безкінечним 
набором надзвичайно цінних і важливих функцій (від основи 
комп’ютерних чипів і сонячних панелей до конструкційних 
матеріалів для імплантантів). І цей діапазон стрімко 
розширюється в міру отримання нових знань. Тож незвідані 
раніше характеристики вилучаються саме з інформаційних 
глибин такого добре знайомого, а головне, дешевого матеріалу, 
як кремній.
Усе сказане вище має безпосередній стосунок до книги, яку 
читач тримає у своїх руках. У ній, як і в наведеному прикладі з 
кремнієм-силіконом, основний зміст доведеться видобувати з 
інформаційних глибин міжрядкового літературного простору. 
Адже це – книга казок.
Читача чекає знайомство із зовсім несерйозними персонажами: 
веселими, кумедними, дивакуватими, загадковими, смішними 
і дотепними. І все ж таки ця книга про серйозні речі – глибинні 
матеріально-інформаційно-синергетичні основи світобудови. 

Вступ
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Саме із занурення в інформаційні глибини казок кожен 
читач зможе винести на поверхню стільки світоглядних 
перлин, скільки дозволить це зробити його пізнавальний 
рівень. Хочеться вірити, що з кожним наступним пірнанням 
інформаційний улов буде збільшуватися.
Ми показали лише маленьку частину змін, з якими юному 
читачеві доведеться мати справу вже в найближчому 
майбутньому. Причому молодій людині, яка тільки-но вступає 
в доросле життя, належить стати не просто свідком подій. Вона 
змушена буде взяти на себе відповідальність за управління 
змінами колосальної складності.
Людину очікують явища, подібних до яких просто не існувало 
в історії людства. Згадати хоча б можливий суспільний діалог 
людини зі штучним інтелектом або її взаємодію з сутністю 
кіборгів та цілком реальне поєднання цих двох природ.
Ця книга не відбулася б, якби в автора не було б двох 
помічників (а в багатьох випадках вони вже є і співавторами). 
Мова йде про його онуків – чотирнадцятирічного Даніела 
і одинадцятирічного Даріана. Саме вони замовляли теми 
багатьох історій, які дідусь, за традицією, розповідав їм як 
вечірні казки.
Зазначена книга є однією із задуманої серії книг. Одночасно 
з нею світ побачила ще одна книга «Вікно у майбутнє», 
присвячена змінам, які очікують світ у майбутньому.
Автор сподівається, що книга буде не тільки пізнавальною 
для читача, а й спонукає його самому зануритися у вивчення 
таємниць будови Всесвіту.
Автор щиро вдячний: своїм онукам, без яких не відбулася 
б ця книга; Максиму Кириленко та Євгенії Кріпак, які її 
проілюстрували; Юлії Завдов’євій, що виконала компановку 
казок; керівнику групи компаній «Технологія» Володимиру 
Заєць, який своєю підтримкою надихнув на цей проект; 
колективу видавництва, якому вдалося матеріалізувати 
задумки автора, а також колегам і знайомим за цінні поради.

Автор
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Якось надумала Матерія пояснити Інформації свою роль 
у Всесвіті.

– Я, – каже Матерія, – реальність об’єктивна. Усі об’єкти, 
які будь-де існують, – і малі, і великі – всі мої: від найдрібні-
ших частинок (кварків і лептонів) до величезних галактик. 

Казка про те, як Матерія 
свою роль Інформації  

пояснювала
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Весь простір-час мною наповнений. А форми ж, форми які! 
Різноманіття, та й годі! І речовина, і антиречовина, і енерге-
тичні поля різні з хвилями. Тут тобі й електромагнітне поле, 
і гравітаційне... Існують ще і «темна речовина», і «темна 
енергія»! А скільки в мене агрегатних станів! Крім усім відо-
мих – газоподібного, рідкого і твердого, є ще купа плазмо-
вих – наприклад, кварк-глюонна плазма, що в тисячі разів 
щільніша навіть за алмаз...

Мене Мати-природа створила, тому я матерією й назива-
юся. Я весь час у русі, в усіх перед очима. Мене кожен може 
побачити, почути, відчути і помацати.

– Звичайно, звичайно! – шанобливо зазначає Інформа-
ція. – Усі знають про Ваші унікальні властивості. Я ж сама їх 
створювала та підтримую й до цього часу. 

Все у Всесвіті існує, рухається і розвивається за 
законами Природи, а вони теж інформаційні. Навіть 

наймалюпусінька частинка, що є основою формування 
Матерії, функціонує відповідно  

до свого інформаційного алгоритму. 




