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Дорогий юний друже! 
 
Проблема, яку ми розглянемо, а саме: стійкий екологічно безпечний  розвиток  

людства  в українському  контексті , з кожним роком твого дорослішання ставатиме не 
тільки актуальною, але й життєво необхідною. 

Питання екологічної безпеки, на мою думку, вже «зависло в повітрі», коли XIX ст. 
шокувало світ першими паровозами й автомобілями. Чад, що його випорскував із «ніздрів» 
сталевий «кінь», мабуть, нікого не залишав байдужим... 

А ось більш філософський погляд на проблему сформулював уже в XIX ст. (1969) тодішній 
Генеральний Секретар ООН У. Тан. У його доповіді на загальних зборах Організації вперше 
було порушено питання про взаємодію людини з природою. 

Майже через двадцять років (1987) питання про стійкий, екологічно безпечний розвиток 
уперше було поставлене Світовою комісією з навколишнього середовища, яку очолювала 
тоді прем'єр-міністр Швеції пані Г. Брундтланд. У доповіді цієї комісії читаємо визначення 
цього поняття: «Стійкий розвиток — це такий розвиток, який забезпечує потреби нинішнього 
покоління без завдання шкоди можливості майбутнього покоління забезпечити свої власні 
потреби». 

Можливо, швейцарського прем'єра на цю думку наштовхнула надзвичайна подія, що 
сталася на планеті з вини людини. Хоча це невідомо. Але, на превеликий жаль, почну розгляд 
цієї теми з Чорнобильської трагедії, яка 20 років тому приголомшила весь цивілізований світ. Усі 
ЗМІ планети тоді повідомляли про катастрофу на теренах тепер уже колишньої держави, яка 
намагалася довести (на словах) світовому співтовариству унікальність свого політичного й 
економічного устрою. Її тези про «світле майбутнє», до якого крокує радянський народ і яке, 
буцімто, принесе суцільне благоденство для людей праці, не тільки перетворилися на мильну 
бульбашку, але й стали уроком для багатьох країн у планах політичному, економічному й 
морально-етичному. Адже СРСР протягом усього свого існування був «експериментальною 
територією» для виживання народів, що входили до його складу, які час від часу переживали 
фізичні та психологічні геноциди, створені, в основному, штучно. Серед них не останнє місце 
посідає й відома всім екологічна катастрофа як наслідок вибуху на Чорнобильській АЕС 26 квітня 
1986 р. Відтоді в більшості країн світу вперше було вимовлено слово «Україна», хоча вона до того 
понад 40 років, як одна з найбільш постраждалих республік СРСР під час Другої світової війни, 
була серед засновниць і входила до складу членів ООН. Не дай, Боже, жодній країні такої 
слави... 

 
Екскурс у неправду 

Жахлива у своїй неконтрольованості сила атома, що вирвалась із четвертого 
енергоблоку, завдала непоправної шкоди землі, воді, повітрю, а отже, усьому, що пов'язано із 
цими середовищами, і насамперед людині. Звісно ж, її можна було б уникнути, якби не одвічні 
«вороги» самої людини — легковажність, безвідповідальність, самовпевненість. Наслідки 
катастрофи могли би бути значно легшими, якби не злочинне утаювання істини, а часом і 
неприпустима бездіяльність влади у перші дні після вибуху. Якби, якби... Щоб упевнитись у 
сказаному, досить прочитати у пресі тих років таке собі «рядове» повідомлення: «. . .на  
Чорнобильській атомній електростанції сталась аварія», а поруч, ніби нічого не сталося, 
чергові «планові» замітки, кореспонденції, статті про впевнений поступ радянського народу до 
комунізму, його трудові подвиги тощо. 

...А тим часом небо над Києвом, багатьма іншими населеними пунктами затягло 
зловісними хмарами, в яких навіть неозброєне око фіксувало якусь дивну сірувату 
задимленість. Поза тим діти, як завжди, йшли до школи, студенти поспішали до своїх альма-
матер, службовці і робітники — до місць праці. Коли ж, нарешті, правда почала «дозовано» 
просочуватись у ЗМІ, більшість законослухняних громадян все одно чекали вказівок «зверху», 
а тим, які діяли самостійно, погрожували звільненням із роботи, школярам — непереведенням 



до наступного класу, невидачею атестата, студентам — неотриманням диплома. І все це 
відбувалося на тлі тотальної неправди про розміри й наслідки нещастя, що звалилося на 
українську землю. 

Цинізм непоінформованості населення стартував на державному рівні і підтримувався на 
місцевих. І все ж траплялися особистості, які не боялися пробити хоча б невеликі отвори у 
суцільній кам'яній стіні брехні. Люди старшого покоління пам'ятають сміливі виступи у пресі 
публіциста Юрія Щербака, письменника Володимира Яворівського. Пригадується також стаття 
журналістки Любові Ковалевської «Неприватна справа», яка буквально за місяць до трагедії 
фактично передбачала можливу катастрофу на Чорнобильській атомній електростанції через 
недосконалість або й відсутність елементарних умов її експлуатації. 

Між тим брехню плодили, правду перекручували, фальшували і під різними «соусами» 
подавали неосвіченим у цьому питанні «народним масам» (як називали тоді народи, що 
населяли Союз). Та що там населення! Її не доводили до відома навіть тих, хто в прямому 
розумінні своїми грудьми перетнув шлях «повсталому демону» атомної енергетики, хто ціною 
свого життя рятував життя мільйонів. Багатьох із них, тих справжніх, а не фарисейських 
парламентських героїв України, вже немає на цьому світі... 

Тобі, мій юний друже, відома з історії світу одна з трагедій Другої світової війни, що 
сталася внаслідок вибуху атомної бомби, скинутої військовиками СІЛА над японським містом 
Хіросіма. Тоді під воєнним атомом загинуло 118 тис. людей (45% загальної кількості населення). 
Так от, порівняно із Хіросімою викид радіоактивних речовин у Чорнобилі перевищив аналогічний 
показник у 100 разів! Він завдав непоправної шкоди людям і природі України, Білорусі і частково 
Росії (Брянська область). 

А брехня про катастрофу набирала обертів. Навіть американський фахівець у сфері 
медицини доктор Гейл, який одним із перших прибув до Чорнобиля, не зміг цьому зарадити. Його 
рекомендації чемно вислуховували, але останнє слово залишалося за Генсеком. М. Горбачов 
тоді говорив: «Уряди, політичні діячі, засоби масової інформації деяких країн НАТО, особливо 
СІЛА, розгорнули антирадянську кампанію...». Хіба нормальний керівник держави мав робити 
акцент на політиці в той час, коли від невідомої біди (через брак інформації про дотримання 
елементарних правил безпеки) гинули люди? Уряди багатьох країн були шоковані тим, що світове 
співтовариство вчасно не було попереджене про небезпеку з боку СРСР — адже в Чорнобильський 
атомний вир втягнута не одна європейська країна. Радіоактивний пил осів на деяких територіях 
Німеччини (у кількох районах Баварії рівень радіації був такий самий, як і в наших регіонах, що 
підлягали відселенню). Але німці — народ раціональний, а його уряд — уряд відповідальний. 
Щороку аж до сьогодні у ФРН видають брошури, де роз'яснено, в яких районах Баварії не  слід  
збирати гриби та  ягоди. У  Великобританії і країнах Скандинавії є рослини і риба, які й 
дотепер вважають «брудними». У Польщі тоді заборонили продавати молочні продукти з 
територій, які вважали забрудненими. У Румунії в деяких населених пунктах було 
рекомендовано не виходити з квартир. А в Україні на святкування чергового Першотравня на 
вулиці були «викинуті» сотні дітей шкільного віку. В Австрії зобов'язали продавців вуличних 
лотків накривати свій товар. У Києві про такі заходи почали говорити вже після святкування 
Дня Перемоги. Тодішні керівники СРСР у своїй брехні перевершили всіх. У Норвегії було 
організовано гарячу телефонну лінію. В Україні про такий вид послуг громадяни могли 
прочитати хіба що в першоквітневому жарті. У Франції жителі острова Корсіка — сотні пацієнтів 
із раковими захворюваннями — подали позови в суд на державу за утаювання в перші дні аварії 
даних про радіоактивне забруднення. Якби українці діяли, як французи, то позови на тодішню 
кремлівську владу слід було подати хоча б тому, що ніхто не був покараний за цю біду. А 
винні таки були виконавці: прямі й опосередковані. У мирного рукотворного атома, точніше у 
конструкторів, були свої «татусі» й експлуатаційники, які й надалі продовжували захищати 
своє «дітище», шукаючи винних скрізь, тільки не у своїх наукових розрахунках, вірніше, у 
прорахунках. Щоправда, одного з них таки замучила совість: його знайшли повішеним. Але 
життя і здоров'я мільйонів уже не повернеш. 

І ось такою через кілька років постала правда про Чорнобиль: 155 000 м2 забрудненої 
території; 7,1 млн ос. (у т. ч. З млн дітей) проживали на цій території; 3,5 млн українців (у т. ч. 1,5 
млн дітей) постраждали внаслідок катастрофи; 73 000 українців стали інвалідами; 91 200 ос. 
переселено із зони ураження; 308 694 ос. брало участь у ліквідації аварії на ЧАЕС. 

Про те, що заподіяла українській землі Чорнобильська катастрофа, теж треба нагадати. 
Через високий рівень забруднення з користування вилучено 180 000 гектарів ріллі і 157 000 
гектарів лісу. Частка відносно чистих територій нині становить лише 7% загальної земельної 
площі, умовно чистих — приблизно 6%, мало забруднених — 15%. Забруднені і дуже забруднені 
зони, де життєдіяльність значно погіршилася через складні екологічні умови, становлять 
приблизно 40 і 30%. Території екологічної катастрофи — це, насамперед, зона відчуження після 
аварії на ЧАЕС та прилеглі до неї райони, а також окремі місцевості кількох областей. Для 
розпаду деяких складових «мирного» атома знадобляться не роки і навіть не десятиліття, а 



цілі століття... 
Кажуть, від трагічного до смішного один крок. Коли сталася ця біда, одного простого, який 

не закінчував університети, дядька спитали: «Як ви думаєте, чого той реактор узяв та й 
вибухнув?». Дядько почухав потилицю, лукаво примружився і відповів: «А тому що... мотузок 
обірвався». Чим не наукова відповідь отим професорам від атомної енергетики? У цих кількох 
словах і ненадійність створеного, і безвідповідальність тих, хто його створив, а якщо з 
філософської точки зору, то й «печерність» мислення тих, хто тримає в руках так званий 
прогрес. 

І зарозуміла безконтрольність маловивченої в експлуатації атомної енергії — то, на жаль, 
не єдина біда, створена розумом і руками людства. 

До неї треба долучити безвідповідальне використання хімічних добрив, які вже даються 
взнаки не тільки тим, хто їх вживає у продуктах, але й у здоров'ї новонароджених, а отже, 
підростаючих поколінь. Загалом же до основних галузей-забруднювачів природи належать: 
паливно-енергетична, металургія, важке машинобудування, хімія та нафтохімія, 
агропромисловий комплекс (передусім, сільське господарство), підприємства харчово-
переробної сфери, комунальне господарство, транспорт (у першу чергу, автомобільний). Від 
нерозумного використання природних ресурсів, низьких технологій виробництва стан 
забруднення навколишнього природного середовища та погіршання його якості в Україні 
становить 35-40% , у тому числі 59% — земельних, до 50% — поверхневих водойм. 

Усе це вкупі і створює проблеми, які називають екологічною кризою. Її глибина була 
закладена ще за часів СРСР, коли Україну використовували як придаток до імперії. Такий 
підхід украй виснажив її природні ресурси, зруйнував екологічне середовище, а українську 
націю поставив на межу виживання. 

Невипадково відомий український історик Дмитро Донцов у своїх працях, говорячи 
про кризу суспільства, з-поміж трьох її складових першою назвав національну. До цього 
стрижня державотворення в усіх сферах діяльності ми ще не раз будемо повертатись у 
подальших розділах. Але констатація фактів вже є очевидною: бездумне господарювання 
вкупі з маніпулюванням, а то й із байдужим ставленням до природи веде до 
непередбачуваних тяжких наслідків. Усе це вже усвідомлює людство. Тому Декларація прав 
людини доповнилася записом про право людини на екологічно безпечне середовище, яке 
потім було записано до всіх конституцій світу, у тому числі й до Конституції України. Але 
деякі країни не тільки проголошують, а й роблять усе для того, аби виправити помилки 
минулого. Так, у США успішно розв'язали проблему рекультивації Великих озер, у Німеччині — 
очищення Рейну, у Японії Токіо, яке ще донедавна вважали одним із найбільш забруднених, 
стало найчистішим містом світу. 

 
«Хто з мечем прийде...» 

Тобі, мій молодий друже, мабуть, відоме це прислів'я: «Хто з мечем прийде, той від меча 
і загине». Його мудре коріння сягає в глибоку давнину часів Київської Русі. Воно, звісно, мало 
на увазі стан війни. А хіба не назвеш «воєнним» нинішній стан забруднення навколишнього 
середовища? Адже, як свідчить статистика, 90% екологічних катастроф на Землі відбувається з 
вини людини, тобто її бездумної споживацької діяльності. Тому порушена тема не обмежена 
однією чи навіть кількома проблемами. Їх сотні. І стосуються вони всіх, без винятку, сфер 
діяльності. І немає країни, яка могла б вирішити локально усі свої екологічні проблеми. Тому, 
якщо сьогодні говорять про глобалізацію, то вона, передовсім, має стати не ознакою прогресу, 
а символом охорони природного середовища. Бо тільки глобальні зусилля світового 
співтовариства здатні спинити нерозумну (руйнівну) тенденцію — пристосовувати природне 
середовище під людські забаганки. Природа не терпить того, хто приходить до неї «з мечем», і 
рано чи пізно дає відповідь тому, хто звик лише «брати». 

Людство має нарешті активізувати свої дії у зворотному напрямку — навчитися «віддавати», 
інакше ланцюг, в якому людська діяльність нерозривно пов'язана з усім сущим на Землі, 
ризикує перетворитися на удавку, що, у кінцевому рахунку, означатиме припинення 
життєдіяльності планети як такої. 

Нині земляни мають конче невтішні прогнози. Схоже на те, що приказка на зразок «після 
мене — хоч потоп» діє на всіх рівнях, починаючи з окремо взятої людини і завершуючи окремими 
країнами. Один із наслідків такої діяльності — створення міфів про «кінець світу», який слід, як 
на мене, чекати від діянь самої людини, а не від якихось потойбічних сил. 

Людство звикло «господарювати», не дуже замислюючись над тим, до чого це може 
призвести. Точніше, замислюється, але утилітарно. Його спрямованість на задоволення 
матеріальних вигод без урахування потреб (саме потреб) природного середовища не могла не 
позначитися на вже глобальних змінах, більшість з яких на сьогодні якщо не є трагічними, то, 
принаймні, нерідко такими, на усунення яких знадобиться життя не одного покоління. 

«Сучасне, — писав Олександр Довженко, — завжди на дорозі з минулого в майбутнє». 



Геніальний кінотворець знав, про що говорив, адже він сам був очевидцем того, як на поталу 
одному з недолугих «глобальних» проектів було віддано тисячі гектарів плідного українського 
чорнозему, розкішних лук, лісів, заплав, безцінних пам'яток стародавньої архітектури. А 
отже, і морально-етичний, і психологічний комфорт мільйонів людських душ, які жили на 
теренах загублених земель. Йдеться про створення чотирьох так званих морів: Канівського, 
Кременчуцького, Київського та Каховського, які, мов зашморги, перетиснули колись величний 
Дніпро — символ козацької вольниці і могутнього духу нашого народу. І ось результат: змінився 
не тільки ландшафт і клімат, а й канули в Лету десятки сіл, унікальних культових споруд. Про 
це яскраво і проникливо-болісно повідав у своєму романі «Собор» Олесь Гончар. І розповів так, 
що твір був заборонений радянською офіційною пропагандою. Народ не мусив знати 
правди. І таких екодрам у різних куточках колишнього Союзу було чимало. 

Не бездумна гігантоманія, а цілеспрямована людська вакханалія, на превеликий жаль, 
продовжується й понині. З тією лиш відмінністю, що до неосмислених державних проектів 
долучилися десятки, сотні приватних пограбувань і знущань над природою. Сьогодні ледь не 
кожне місто чи регіон в Україні може «похвалитися» неосмисленим, а часом і злочинним 
«господарюванням» корумпованих (яким «закон не писаний»), управлінських структур. Преса 
рясніє безліччю повідомлень про самовільну або й «узаконену» через величезні хабарі 
приватизацію різних, у тому числі й заповідних, ділянок землі, вирубку лісів, цінних порід 
дерев, жахливу загазованість наших міст, а отже, й атмосфери, забрудненість підземних і 
поверхневих вод, власне, про повний «беспредел», тобто сваволю загалом. До цього слід 
долучити необдумане будівництво в історичній частині Києва, яке не тільки спотворило давню 
унікальність столиці, а й завдало великої шкоди ландшафту, повітрю, безцінним пам'яткам 
архітектури міста. Бо хіба можна допускати такий стан справ, коли транспорт паркують ледь не 
на кожному метрі центральної та прилеглих вулиць і навіть на пішохідних тротуарах, авто 
буквально «налазять» на дерева і клумби. Якби мені про таке хтось розповів ще років 15-20 тому, 
я б подумав, що йдеться про якесь «капіталістичне» місто, але не про Київ. Але тільки тепер ми 
знаємо, що брехнею нас у колишньому СРСР годували скрізь. Хто був за кордоном, той бачив, як 
оберігають кожен клаптик своєї національної історії у столицях Європи, з якою любов'ю 
ставляться не те що до споруд, а й до кожного дерева, пов'язаного з іменем знаменитого 
пращура. 

На жаль, поки що так само не скажеш про проблеми екологічного характеру, які 
виникають з вини людини в тих чи інших точках планети. Тож давайте за допомогою пам'яті — 
прочитаного, почутого, побаченого — пройдемось по сумних реаліях інших країн у розумінні 
«вчись на помилках інших». Утім, як свідчить людський досвід, «поки ґулю не наб'єш — не 
отямишся». 

І все ж, аби зрозуміти, чому світове співтовариство нарешті отямилось і почало шукати 
спільні шляхи «до відступу» перед могутньою, але довготерплячою природою, потрібно 
згадати досвід минулого. Публілій Сір, давньоримський поет і філософ, говорив: «Наступний 
день — учень попереднього дня», тобто ми вчимось на помилках минулого. У всякому разі, 
хочеться у це вірити. 

Ми почасти вже торкалися проблеми важливості збереження на Землі природної 
акваторії, невтручання в її цілісність. 

А якщо цього вимагають нагальні обставини з метою безпеки проживання людей, то все 
одно будь-яке рішення має пройти не одну фахову експертизу. Проте часто в людей 
відбувається все з точністю до навпаки. Спочатку вони проектують, будують, рапортують, а 
потім, у кращому випадку, галасують і виправляють помилки, у гіршому — рятуються, хто як 
може. 

Тож почнемо наше теоретичне набуття досвіду з теми водних ресурсів. Відомо, що 
акваторія планети займає 71% площі поверхні суші. Недаремно у міфах і легендах різних 
народів та цивілізацій океан (вода) виступає колискою зародження життя на Землі. Людство 
ще до кінця не усвідомило глобальну значущість водного басейну для збереження життя на 
нашій планеті. І тому так безтурботно, безвідповідально ставиться до цього насправді 
безцінного скарбу. 

Жак Ів Кусто — відомий французький океанограф, винахідник і просто закохана у водну 
стихію людина — разом зі своєю командою обстежив найцікавіші, найзагадковіші куточки різних 
континентів і повсякчас не переставав дивуватися як розмаїттю світу природи, так і, на 
превеликий жаль, варварському втручанню людини у це довготерпляче середовище. 

Наведу кілька повчальних прикладів із численних книжок і фільмів дослідника, який за 
свої багатолітні труди і, зокрема, за деякі з кінострічок був відзначений на кінофестивалях 
«Золотою пальмовою гілкою», «Оскаром» та іншими національними і міждержавними 
нагородами. 

...Ріка Мюрей, одна з двох найбільших (2 570 км) річок Австралії, свого часу теж зазнала 
такого варварського втручання. Аборигени, що живуть на її берегах, займалися переважно 



вівчарством, скотарством, адже в Австралії більше половини її території — під луками і 
пасовищами і тільки 6% — землеробські угіддя. Переселенці з інших континентів, освоюючи нові 
землі, намагалися, як це нерідко буває, узяти з того, що дає природа, якнайбільше. Бо як ще 
можна назвати бажання вирощувати сади вздовж берегів ріки, де раніше пила водицю невелика 
смуга лісів, а дерева, у свою чергу, ховали водну артерію від палючого південного сонця. Але 
природний баланс не вписувався у бажання новоприбулих... Для того, щоб ріка поділилася своїм 
багатством, потрібно було перетнути їй шлях дамбами, а для того, щоб напоїти землі водою, 
потрібно було вирубати ліси... Коли ланцюг накопичених помилок замкнувся, настав час 
збирати «плоди» в прямому і переносному значенні цих слів. Сади спочатку насправді давали 
непогані врожаї, але вже за кілька років ґрунтові води, пройшовши крізь «фільтр» 
солончаків, стали в 10 (!) разів солонішими, ніж зазвичай, і сади почали гинути на очах. Але, як-то 
кажуть, біда не сама йде, вона й другу за собою веде. Унікальний вид омара, який водився 
тільки у водах Мюрея, почав зникати. Йому геть не пасувала скаламучена річкова вода, до 
забруднення якої найбільш чутливі ракоподібні. А натомість хтозна-звідки взялась інша, 
більш витривала риба, дуже схожа на нашого коропа. Місцеві рибалки були у відчаї: мало того, 
що вона зовсім не видавалась їм такою, щоб їсти, то ще й завдяки своїй агресивності та 
плодовитості набагато зменшила популяцію місцевих риб і, до того ж, виводила з ладу 
рибальські сіті... 

Австралії, мабуть, як жодному континентові, довелось випробувати, як-то кажуть, «на 
своїй шкурі» безвідповідальність і безглуздість людських вчинків. Цей острів не раз переживав 
екологічні стреси через завезення «випадкових» тварин чи рослин, які були йому «чужими». 
Скажімо, завезення кількох десятків буйволів стало причиною винищення на великій території 
не тільки і без того небагатої рослинності, але й сільськогосподарських угідь. І тільки дозвіл 
уряду на відстріл цих тварин дещо зменшив їх поголів'я. Так сталося і з завезенням 
звичайнісінької мімози, від якої й досі потерпають значні площі культивованих рослин... 

Коли одного австралійського вченого спитали: «Що робити?», він відповів коротко і 
мудро: «Міняти психологію людей», маючи на увазі її споживацький інтерес. А на запитання 
«Яка різниця між аборигенами і європейцями?», адже, мовляв, і ті, і ті хотіли добра собі і 
своїм дітям, учений відповів: «Перші пристосовуються до природи, а другі хочуть її 
пристосувати під себе, тобто все змінити». 

Наведені приклади — наслідки необдуманого втручання людини у природний екобаланс, 
який виявляється не одразу, а тоді, коли природа все прорахує (на відміну від людини) 
і, «зрозумівши», що в її організмі щось не так, починає себе «лікувати». А чи подобається це 
людині, чи ні, їй вже однаково. 

Інший приклад я б назвав втручанням експресивного характеру, яке, на відміну від 
першого, виявляється одразу, як, приміром, Чорнобильська катастрофа. 

Наприкінці 80-х років до екологічної катастрофи біля берегів Аляски призвів, 
наскочивши на рифи, американський нафтовий танкер . За кілька  годин затока принца 
Уїльяма і 2 000 кілометрів узбережжя вкупі з берегами маленьких острівців, розташованих 
поблизу, перетворилися на чорне покривало печалі. 11 мільйонів галонів нафти (!) вилилось у 
підводний світ, яку потім, дихаючи (і задихаючись!), море віддавало суші. У западню погибелі 
потрапило близько 1 млн птахів, у тому числі 150 орланів, 5 000 видр, 95% тюленів, 75% лосося та 
інших видів морської фауни і флори... 

Неймовірними зусиллями людей вдалось урятувати кілька сот тварин і птахів, відвоювати 
у нафти дещицю забрудненої території (близько 12%). На всі ці роботи урядом США було виділено 
1400 суден, сотні людей і витрачено близько 2 млрд $. 

Іншою, не менш важливою, є тема лісових ресурсів (тайги, джунглів). Хіба можна уявити 
нашу Землю без цього ароматного багатства? Красиве й корисне переплітається у цій 
гармонії природи, про яку ми часто кажемо: «як у раю». Саме рослинність у всій її 
різноманітності є фільтром дихальної системи як для людини, так і для планети в цілому. А 
отже, потребує розумного, бережливого ставлення до зеленої скарбниці земної поверхні. Та 
чи завжди так буває? На жаль, ні. 

...Діти із навчальних підручників знають про одну з наймогутніших (третю за довжиною — 
6 400 км) ріку Землі — Амазонку, що протікає в Південній Америці, розливаючись у гирлі біля 
Атлантичного океану на 150 км. І ось у середині 70-х років минулого століття в її дельті з'явився 
промисловий острів. Тодішні мешканці тих країв згадують найбільш велетенську споруду, 
яку коли-небудь бачила Амазонка, що гордовито пливла поміж берегів ріки. Вона видавалась 
аборигенам цілим містом і вселяла магічний подив і тривогу в серця людей... Споруда висотою у 
17-поверховий будинок, перетнувши три океани за 87 днів, подолавши 27 000 км, опинилась у 
призначеному пункті. У такий спосіб якийсь американський мільярдер вирішив 
задовольнити свої бізнесові амбіції, заснувавши в дельті Амазонки паперовий комбінат, 
названий «Джарі». На свою забаганку він витратив близько мільярда доларів. Для втілення 
своєї мети підприємець скупив тисячі гектарів незайманих джунглів і таким чином став 



найбільшим землевласником Америки. 
Але природа виявилася далеко мудрішою за амбіційні клопоти новітнього бізнесмена. Її 

страждання, а це знищення на великих просторах джунглів близько 400 унікальних порід дерев 
(нині там — після нових насаджень — їх залишилось не більше 200), відгукнулося повним фіаско 
задуманого проекту. Даніел Людвіг, так звали американського мільярдера, вважав, що завалить 
папером увесь світ, а він, від вдало прокрученої оборудки, стане ще багатшим. Але 
непередбачені обставини чинили цій задумці шалений супротив. З одного боку, діяв людський 
фактор: не було ні матеріалів для створення подібного підприємства, ні стабільної робочої сили 
(надтяжкі умови праці і низька платня); з іншого боку, уряд США відмовився від спорудження 
електростанції для «Джарі», вважаючи її зведення дорогим і безперспективним. Відтак 
Людвігові довелося скуповувати додаткові площі лісу, який буквально «вилітав у трубу», аби 
забезпечити електроенергією комбінат. 

І все ж найбільший супротив чинила сама природа. Важке обладнання, яке не було 
розраховане на певну особливість джунглів, їхню специфіку, пресувало копкий ґрунт, 
перетворюючи його на пустелю з усіма неприємними від цього наслідками. А специфіка така: 
50% вологи джунглі приносять з океану. Тобто відбувається такий кругообіг: дерева—хмари—
дерева. Відтак, вирубуючи ліс, людина «вбиває» дощ. А немає дощу — не відновлюється будь-
який зелений покрив землі, адже самобутність джунглів полягає в тому, що вони, як насос, 
висмоктують усілякі поживні речовини із землі і «несуть» їх угору, часом сягаючи 30-40-
метрової висоти. Один відомий учений-еколог писав з цього приводу: «Джунглі Амазонки 
годують самі себе, викачуючи необхідну для життя органіку з листя, стовбурів, коріння, тим 
самим створюючи таку собі дилему: багатий ліс — бідний ґрунт». Тому необдумане, варварське 
вирубування лісу розвіює за вітром віковічну плодовитість джунглів. Жак Ів Кусто, обстеживши 
акваторію Амазонки, писав: «Я побачив безпрецедентні приклади людської пожадливості й 
розтринькування... Там, де раніше сновигали ягуари і цвіли орхідеї, тепер гинуть під палючим 
сонцем тисячі гектарів ні на що непридатної землі. Лісовий аромат покинув ці землі і 
перетворився у вихори лісової тирси...». Ця повчальна історія завершилася логічно: нарешті, 
усвідомивши всю недолугість свого наміру, американський бізнесмен залишив ці землі так само 
несподівано, як і з'явився. Але 15 років так званого господарювання далися взнаки: джунглі ще 
довгі роки «зализуватимуть» рани, заподіяні жадібністю лише однієї особи. 

Я невипадково навів цей приклад, де, мов у герці, перетнулися потреби людини і 
природи. 

Однак є й інші приклади, що викликають подив у пересічного європейця. Ось яке, 
приміром, ставлення до природи, що спостерігаємо в жителів Андаманських островів (Індія). 
Їхню світоглядну унікальність заохочує і підтримує уряд відповідними законами, які всі 
неухильно виконують. На островах проживає не більше 300 000 осіб, але й їхня господарська 
діяльність компактно зосереджена в кількох невеликих поселеннях із портовим містом на чолі. 
Усі інші більші і менші острови є своєрідною заповідною зоною, екосистему якої охороняє закон. 
Та так пильно, що, скажімо, на один із островів заборонено не те що висаджуватись, а й навіть 
наближатися, перетинаючи акваторію шириною в кілька кілометрів. Уряд Індії взяв на себе 
велику відповідальність і суворо її дотримується, таким чином оберігаючи спокій племені, яке 
живе... у кам'яному віці. На інших островах — сучасний плин часу і щоденні клопоти. Але й на них 
індуси принесли своє бачення у вирішення тих самих екологічних проблем. На островах теж 
пускають на сировину якісь площі джунглів, але тут до транспортування деревини підійшли 
інакше, використовуючи як робочу силу слонів. По-перше, це значно дешевше, а по-друге, і 
найголовніше, слони не псують вразливий ґрунт джунглів. Близько сотні працелюбних тварин 
проходять спеціальні курси і стають справжніми асами у своїй професії. А коли їхнє здоров'я 
чи вік не дає їм змоги виконувати відповідний обсяг робіт, їх, як і людей, проводжають на 
«пенсію» і продовжують турбуватися про них: доглядають, лікують, забезпечують їжею — до 
самої смерті. Не залишають без догляду і площі взятого у природи лісу: їх одразу засаджують 
новим і використовують як матеріал лише після закінчення терміну, потрібного для визрівання 
промислової деревини. Ось такі вони, Андаманські острови, які через їх майже нереальну в 
сучасному світі автономію назвали Невидимими. 

А на самому індійському материку є народність, релігія якої проповідує поклоніння 
природі. Убивство і використання в їжу будь-яких тварин, ламання дерев вважають 
великим гріхом. Такий ось майже сакральний погляд на світ дає змогу не тільки не знищувати 
природні ресурси, але й жити у цілковитій гармонії з природою і з самим собою. 

Екологічні проблеми, пов'язані з використанням природних ресурсів, хвилюють 
небайдужих людей у всьому світі. У прикладах, які я наведу, це використання пов'язане з 
популяцією тваринного світу, розмаїттям підводної фауни і флори. 

Приміром, Алеутські острови поблизу Аляски, в акваторії яких налічують 1/10 світових 
запасів лосося, кілька років тому перетворилися на «рибну лихоманку». Непомірний вилов 
цінного продукту споживання призвів було до критичного зменшення цього виду риби. Уряд 



США вчасно схаменувся, і нині популяцію лосося підтримують штучно вирощеними в рибних 
садках мальками. На межі зникнення нині перебувають колись численні лежбища моржів на 
узбережжі Баренцового моря. Якщо колись їх добували лише алеути, використовуючи 
практично все, що дала природа цій тварині, — від м'яса до шкіри, то останніми роками їх 
винищують лише задля бивнів. На справжню «страшилку» перетворився один із островів у 
Баренцовому морі, де йде неконтрольоване полювання на морських котиків. Окрім того, що їх 
винищують на березі браконьєри, до 15% цих тварин гинуть, заплутавшись у тенетах 
рибальських сітей. 

Неймовірно забрудненою нині вважають другу за довжиною ріку Європи — Дунай. Через 
десять країн протікають її могутні води. Нині, як і наш Дніпро, вона перетнута кількома 
гідроелектростанціями. Відтак втрачено багато природних нерестилищ, зокрема такої цінної 
риби, як осетер. До цього додаються брудні стоки з багатьох великих і малих промислових 
об'єктів, які вже не раз завдавали нищівної шкоди водній артерії по всьому її басейну, хоча 
кожна країна намагалася «відмежуватися» від чергового лиха. Але вода, як і будь-яка стихія, 
часом не знає кордонів. Тож Дунай, маючи аж десятьох «опікунів», у тому числі й кількох 
країн-членів ЄС, поки що не в змозі хоча б зменшити негативний вплив на ріку, спричинений 
людською діяльністю. Виходить, як у тій приказці: «У семи няньок дитина без носа». 

Звісно, гарна річ — туризм, але ж не до такої міри, до якої, приміром, додумалися 
австралійські бізнесмени. Великий Бар'єрний риф, який не має аналогів у світі щодо 
унікальності фауни і флори, нині став майже місцем паломництва. І все тому, що комусь спало 
на думку спорудити практично на частині його площі багатоповерховий готель з усіма 
вигодами. Тепер розпещений усілякими видовищами багатій може майже з ліжка пірнати у 
підводне царство гармонії. І скільки вона тепер протримається — знак питання. Фахівці б'ють на 
сполох, але гроші поки що роблять своє... 

Цим розгорнутим розділом ми вже фактично проілюстрували кілька природних законів, 
про які йтиметься далі. 

 
Закони, які виконуються 

Як на мене, відлік людських цивілізацій слід починати з того часу, коли на зміну 
хаотичному існуванню у суспільних групах, племінних і міжплемінних стосунках почали діяти 
прообрази, хай і невпорядкованих, але якихось умовностей, що, у свою чергу, ставали 
нормою взаємовідносин. Прообрази конституцій з'явилися вже тоді, коли на повну потужність 
стала розвиватися писемність. І українці можуть пишатись тим, що Конституція, створена 
козаками під керівництвом Пилипа Орлика, була одним із перших європейських документів, 
який регламентував відносини у суспільстві. Відтоді спливло немало води: мінялися життєві 
орієнтації, змінювалися національні, релігійні, економічні та інші взаємовідносини між групами 
людей, країнами. Але потреба у дотриманні відповідних норм у функціонуванні як народів, так 
і суспільних систем, які вони створювали, не зменшувалася. 

Нині ж людство перейшло у таку стадію свого розвитку, що воно не лише змушене 
дотримуватися суспільних чи міжнародних норм співжиття, а й має негайно запроваджувати 
закони, які б приводили до цивілізованих норм взаємостосунки людини і природи, а отже, 
унеможливлювали б їх подальший дисонансний розрив. Саме на це і спрямована концепція 
стійкого екологічного розвитку. Важливим є й інше: людство не має права «загаятися», інакше 
воно ризикує вступити у смугу необоротних процесів. А поки світове співтовариство обмірковує, 
із чого розпочати, у світі вже діють закони — об'єктивні, які, на відміну від створених людьми, 
неухильно виконуються. Варто спинитися на них докладніше з тим, щоб чітко уяснити: 
«суб'єктивно» закони людини і природи, як ми вже переконалися, не збігаються, бо людина 
часто діє наступально, а природа лише обороняється. Утім, коли вже «уривається терпець», 
природа теж наступає у вигляді всіляких природних катаклізмів. Прискіпливо ознайомившись 
із цими законами, можна зрозуміти: одним із них людина повинна допомогти розвиватися, а 
іншим — просто не заважати розвиватися самим. 

Закон бумеранга, або зворотного зв'язку, у відносинах людини і біосфери (Б. 
Коммонер) твердить, що будь-яке втручання у природні системи зумовлює ланцюг змін — як 
правило, неочікуваних і небажаних. Якщо поглянути на цю проблему очима «технаря», це все 
одно, що розірвати ланцюг, який через безліч різних коліщат надає руху машині. З погляду 
вченого, це — мовби втручання у ДНК, що, врешті-решт, дає один і той самий результат: у 
першому випадку машина зупиняється — ланцюг потрібно ремонтувати, у другому — призводить 
до незворотних змін в організмі живої природи. Хтось скаже: а як же бути з виведенням нових, 
як правило, кращих сортів тієї ж пшениці, овочів, фруктів або з удосконаленням порід коней, 
свиней, корів? Ну, по-перше, над цим працюють фахівці, а по-друге, розум дається людині для 
того, щоб, перш ніж починати щось робити, добре обміркувати те, що маєш робити, і 
обов'язково осмислити те, до чого це призведе. Так зване клонування, яке нині стає черговим 
«захопленням» деяких науковців, — чом не тема для роздумів? 



Закон обмеження експлуатації (перетворення) природних систем, на мою думку, 
нерозривно пов'язаний із законом бумеранга. Бо навіть раціональне та продуктивне здійснення 
господарських проектів можливе лише в певних межах. Неможливо, як говорив Козьма 
Прутков, обійняти неосяжне. Інакше разі людська діяльність призводить, у кращому випадку, 
до екологічних і соціально-економічних втрат, у гіршому — до непоправних змін, які невдовзі 
відлуняться тим чи іншим лихом. Порушення динамічної рівноваги у природі не залишаються 
нею «непоміченими». 

Закон зменшення віддачі (Т. Мальтус) теж, на мою думку, пов'язаний із тим самим 
законом бумеранга, а також із законом обмеження експлуатації. Він проголошує: 
енерговкладення не забезпечує пропорційного збільшення продуктивності систем, точніше, 
прибутків. Це можна проілюструвати співвідношенням енерговитрат у сільському господарстві. 
Скажімо, одержання врожаю у США у 1910 році становило у співвідношенні до затрачених зусиль 
1:1, а через 70 років — 10:1. Відбулося щось на зразок фізичної втоми: природа не може дати 
більше, ніж вона може. Колишній СРСР вирішив «переплюнути» США й досяг співвідношення 
30:1. На практиці, чому я сам був колись свідком, це виглядало так: з метою отримання 
більшого врожаю поля буквально «накачували» добривами. І результат: до одного лиха — 
забруднення навколишнього середовища — ми в деяких продуктах як «додаток» отримували 
вбивчу дозу хімікатів, які, звісно ж, не могли не впливати на загальний стан організму 
людини. Керманичі тодішньої держави вельми швидко зрозуміли підступність ефекту 
збільшення врожайності, і для них були відведені цілі поля в екологічно чистих зонах, де 
вирощували різні сільськогосподарські продукти «без хімії». 

Закон спільної дії факторів, або закон синергізму (Е. Мітчерлінх), засвідчує: взаємодія 
сукупності факторів у системі посилюється порівняно з незалежним впливом кожного фактора 
окремо. Це щось на зразок «разом нас багато, нас не подолати». Кожній людині відомо, що 
навіть за умови кількісно домінуючої фізичної або розумової сили можна перемогти в тому 
випадку, якщо команда гравців чи працівників об'єднана спільною метою, ідеєю, непохитною 
вірою в отримання найліпшого результату. Цей закон, звісно, може працювати — як на позитив, 
так і на негатив. Спрямованість світової спільноти на стійкий екологічно безпечний розвиток, 
залежно від зацікавленості й активних дій у цьому напрямі, може дуже швидко дати 
позитивний результат. Навіть в окремо взятій сфері людської діяльності, якщо до цього будуть 
докладені вагомі зусилля усього суспільства всередині як однієї країни, так і кількох країн 
світового співтовариства. 

Закон обмеженості природних ресурсів, мабуть, особливого пояснення не потребує. Але 
все ж давайте зупинимось на деяких його аспектах. Виснаження природних ресурсів у різних 
екосистемах — наземній (ліси, сільськогосподарські угіддя та ін.), підводній (річки, озера, моря, 
океани), повітряній (наявність належних співвідношень кисню, водню, «озонові дірки» тощо) 
супроводжується деградацією всіх сфер суспільного життя. Ось деякі вельми невтішні дані. 
Щороку 6 млн гектарів продуктивних земель на планеті перетворюються на пустелі, зникають 11 
млн гектарів лісу. Промисловість і сільське господарство додають у товари широкого вжитку й 
харчові продукти неприпустиму кількість токсичних речовин. Промислові викиди спричинюють 
поступове потепління («парниковий ефект») клімату на планеті; наслідок — затоплення 
узбережних територій. Наслідок руйнування озонового шару планети — зростання кількості 
ракових захворювань серед людей і тварин, поява невідомих науці нових, ще більш 
небезпечних хвороб. Закон волає: люди, оговтайтесь, допоки не пізно! 

Закон незмінності екологічних факторів стверджує, що один екологічний фактор не 
можна замінити іншим без шкоди для екосистеми. 

Адже екосистема — це сукупність рослин, тварин та умов їхнього існування, які 
взаємопов'язані кругообігом речовин і відповідними потоками енергії. У цьому комплексі всі 
живі організми є самоорганізуючими, а їхня біологічна активність визначає параметри обміну 
речовин та енергії не лише в місцях їх проживання, але й далеко за їх межами. Прикладів 
порушення цього закону й отриманих натомість негативних наслідків можна навести безліч. Це 
і бездумне (чи випадкове) «переселення» одного виду тварин в інші регіони, материки, 
острови, і штучне винищення якогось виду чи підвиду фауни або флори. Усі ці експерименти 
призводили до негативних або й екологічно драматичних наслідків. Непередбачувані 
наслідки можна отримати через неконтрольований мисливський азарт або, навпаки, через 
непродуману в усіх аспектах заборону на відстріл тих чи інших видів тварин. Цей закон можна 
пояснити ще так: якщо людині ставлять штучні нирки, кістки або роблять пересадку серця, це 
не означає, що життя її не зміниться. Скоріше, навпаки: навіть видалення «зайвого» (як колись 
нам торочили) апендициту тягне за собою непередбачену реакцію всього організму людини. 

Закон віддаленої перспективи (Б. Ерліх) нами знаний чи не з дитинства. Найближчі цілі 
й потреби людини з урахуванням віддаленої перспективи тим і відрізняють людину від інших 
живих істот, що вона їх обдумує, — емоційно чи логічно, романтично чи практично — це залежить 
від самої людини. Усе це можна екстраполювати і на господарювання людини в усіх сферах її 



діяльності. Як приклад: Чорнобильська АЕС побудована, практично, на заповідних землях 
Полісся й обладнана найгіршим за технічними показниками типом реактора, який до того ж 
був завантажений радіоактивним паливом, як-то кажуть, «під зав'язку». І це притому, що 
людина мала справу з мало вивченими у різних ситуаціях енергоресурсами, і це притому, що 
їй ще кортіло й поекспериментувати, мовляв, «з чим чорт не жартує, поки Бог спить». І він 
«пожартував»... Або — Ровенська атомна електростанція, яка, за оцінками фахівців, 
«висить» на тектонічних розломах, які будь-коли можуть трохи «поворухнутися», але й цього 
буде достатньо для великої біди. Або атомна станція, яку хотіли побудувати в Криму, фактично у 
сейсмічній зоні. Слава Богу, вчасно оговталися. Або — Київська гідроелектростанція, яка 
багатотонним водним «дамокловим мечем» нависає над Києвом і про яку, як про «страшилку» 
України, вже можна прочитати в Інтернеті. Прикладів вистачає. А ось чи вистачало глузду в 
тих, хто це проектує і дає «добро» на реалізацію проектів, невідомо. І катарсис тут не допоможе, 
аби позбавити український народ за методом 3. Фрейда від страхів. Бо вони не надумані, а 
цілком вочевидь існують і несуть реальну загрозу країні й нації. 

Закон кругообігу (циклічності — В. Вільямс) передбачає надати малому властивості 
невичерпності, примусивши його обертатися за замкненою кривою. На принципах циклічного 
(багаторазового) використання сировини й матеріалів переважно ґрунтуватиметься 
суспільство стійкого екологічного розвитку. Ця схема «позичена», можна сказати, у рослин, 
які за умови обмежених запасів рухомих форм мінерального живлення забезпечують свою 
високу продуктивність, а відтак і стійкість природних екосистем. За цією схемою вже 
успішно працюють чимало галузей у розвинутих країнах світу. Ми, на жаль, в окремих 
галузях лише готуємось до таких методів праці. На перешкоді — та ж сама банальна причина: 
недостатнє фінансування, яке не дає можливості впровадити у виробництво навіть вітчизняні 
«ноу-хау». А введення в дію такої системи виробництв дало б не тільки високий економічний 
ефект, але й позбавило б країну від «говерл» сміття, в якому вже наразі задихаються великі 
міста України. А поки що ми маємо вулиці і позаміські зони, стан яких дуже нагадує 
найбідніші країни так званого «третього світу». 

Закон «піраміди чисел» пояснює: живі істоти з нижчого трофічного рівня екологічної 
піраміди за найсприятливіших обставин отримують щонайбільше 10% тієї енергії, яку отримали 
істоти ще нижчого рівня. Знання й уміння застосовувати цей закон на практиці дасть змогу 
конструювати моделі найдоцільніших екосистем, враховуючи визначену цим же законом 
максимально можливу демографічну ємність Землі. Гадаю, що це перспектива не близького 
майбутнього, оскільки існує така жорстока реальність нашого недосконалого світу, як війни — 
локального і світового масштабів, міжрегіональні та регіональні конфлікти. До них додаються 
природні катаклізми найбільш руйнівного характеру. Та й рівень людського розуміння 
проблеми далекий від досконалості не тільки всередині континентів, але й усередині країн, не 
кажучи вже про полярні погляди окремих етносів на демографічну ситуацію. А вона нині 
така: народонаселення Землі нещодавно перевалило за 6,5-мільярдну позначку. Прогнози 
щодо перенаселення, всесвітнього голоду на 80-ті роки минулого століття, слава Богу, не 
збулися. Якісь об'єктивні чи інші сили тримають ситуацію під контролем: порівняно з 70-ми 
роками XX ст., коли людство щорічно збільшувалось на 2%, це збільшення нині становить 1% . А 
ось імовірність нерівномірності зростання народонаселення за рахунок Індії, Пакистану, 
Близького Сходу (Єгипет), районів, прилеглих до африканської Сахари в Африці (де 
найбільше поширення СНІДу), існує. Країни: Чад, Конго, Ліберія, Малі тощо, за прогнозами, 
можуть до 2 050 р. демографічно «вибухнути» вчетверо. Населення Європи, як відомо, поки що 
скорочується. Але тим не менше, у 2 050 р. кількість людства дійде до позначки 9 млрд. Є ще одне 
цікаве спостереження, яке зафіксували науковці Колумбійського університету: у наступному 
(2007) році кількість міських жителів обжене селянство. До мегаполісів ми вже звикли, але 
перспектива збільшення територій, де не пахнутимуть трави і не співатимуть солов'ї, не 
тільки не втішає, а просто жахає... 

Закон взаємодії суспільства і природи (С. Подолинський) наголошує: стійкість 
розвитку можна забезпечити лише тоді, коли життєдіяльність узгоджується з можливостями 
загального еволюційного біосферного процесу. А це, у свою чергу, стане можливим за умови 
створення на Землі додаткової енергії засобами фотосинтезу. Тобто природа сама «підказує», 
дає людству шанс не тільки жити у злагоді з природою, а й використовувати її енергетичний 
потенціал без шкоди для природи і здоров'я людини. За рахунок цієї екологічно чистої енергії 
розвиватимуться інші підсистеми суспільства — техніка, економіка, культура, освіта тощо. 
Відомо, що потужні енергії сонця, вітру і тому подібних альтернативних джерел вже не один 
десяток років непокоять уяву і розум учених багатьох країн світу, але можливості 
використання залишаються вкрай обмеженими через різні причини, насамперед 
технологічного, фінансового характеру. Для активізації цього процесу потрібні не тільки 
можливості, але й осмислена воля та націленість на результат усього співтовариства, 
передовсім високо розвинутих країн з високим скупченням народонаселення та розвиненою 



інфраструктурою. Подивіться на карту, де супутниками НАСА зафіксована земна поверхня 
всіх континентів. Буквально сяють вогнями великих міст південна частина Північної Америки, 
Європа, європейська частина колишнього Союзу, Скандинавія, Азія, Індія та ін. Африка на 
цьому балі вогнів виглядає «чорною плямою». Отже, слово за наукою і об'єднуючою волею 
багатьох країн. 

Закон обмежуючого фактора (Ю. Лібіх) прогнозує максимальну продуктивність 
(ефективність) багатофакторної системи, яка зумовлена чинником, що перебуває в мінімумі. 
Цей закон почасту ілюструється діжкою води з різною висотою клепок (факторів). У ній 
максимальний рівень води визначено висотою найменшої клепки, тому інколи цей закон 
називають законом «найменшої клепки». Звідси — найголовніше: правильне та своєчасне 
визначення обмежуючого фактора буде надзвичайно важливим для складання 
обґрунтованих прогнозів — екологічних, економічних, соціальних, технічних та ін. І це є саме те, 
що людству потрібно засвоїти раз і назавжди, аби не так часто «наступати на одні й ті ж 
граблі». І хоча прогнози, як кажуть, річ невдячна без скрупульозних розрахунків, тобто з усіх 
сторін осмисленої перспективи, рух уперед дедалі частіше нагадуватиме вислів «крок вперед — 
два кроки назад», тобто, у кращому випадку, відкидатиме суспільство на вихідні позиції, у 
гіршому — обертатиметься непередбачуваними наслідками, оскільки обмежувати себе у чомусь 
людині дуже не хочеться. Тому прогноз на кшталт «а чим це обернеться в майбутньому» має 
стати не теоремою, а аксіомою. Бо ж закон «найменшої клепки», якої нерідко в людини чомусь 
не вистачає, не забариться, але тоді вже пізно буде «хреститися». 

Закон Мальтуса («мальтузіанська пастка»). Здебільшого, цей закон ми спостерігаємо 
на прикладах не тільки всього людства, окремих держав, але й окремо взятої людини. У 
ньому наголошено: темпи зростання населення значно перевищують такі темпи засобів його 
існування. Враховуючи цю тенденцію, починають діяти, з одного боку, фактори превентивного 
обмеження чисельності населення (як це вже мало місце в Китаї, Індії), а з іншого — 
регулюючий вплив на народжуваність негативних наслідків або причин: голод, хвороби, 
війни. Але закон Мальтуса, на мою думку, не враховує того, що засоби існування 
розподілені, м'яко кажучи, нерівномірно поміж членами суспільства. Хіба є припустимою 
тенденція, коли одні особи, хай інколи й заслужено, користуються апартаментами (так званими 
пакгаузами) за 20 тис. доларів за добу, а в цей час не окремі люди, а цілі поселення, народи 
вмирають з голоду, і насамперед діти. Звісно, що всіх знедолених навіть мільярдер не нагодує, 
але для цього й існує світове співтовариство, щоб консолідувати зусилля в потрібних 
напрямах. Інакше всі тези про сталий розвиток залишаться черговим міфом, який людство 
вигадало, аби втішити свою совість. 

Золоте праксеологічне правило (Т. Котарбінський) нам, українцям, на превеликий жаль, 
дуже знайоме. Тільки ми не знали, що та ситуація, в якій опинилася наша країна, саме 
ілюструє оте «золоте правило». А воно сповіщає, що кожна добра справа, яку розпочинають у 
межах порочної системи, рано чи пізно нейтралізується самою системою. Україна — у царській 
Росії, Україна — у колишньому СРСР, Україна — незалежна під час «панування» двох президентів 
— усе це, на жаль, ілюстрація «золотого правила» з тією лиш відмінністю, що мінялися режими, 
системи та ті, хто їх очолювали. І навіть після недавнього народного волевиявлення на 
майданах країни ніхто не може гарантувати, що ми нарешті відстояли ту систему, в якій 
комфортно житимуть усі, а не окрема купка «обраних». «Золоте правило» можна 
проілюструвати також на прикладі багатьох країн і навіть цілої системи (радянського режиму), 
яка теж почала функціонувати начебто з добрими намірами. Про те, що з того вийшло, усім 
відомо. Та це вже тема іншої розмови. 

 
Дивись у корінь 

Перехід до стійкого екологічного розвитку — це не тільки охорона природи від економічних 
піднесень чи спадів, а підпорядкування економіки екологічному імперативу. Це означає 
дотримання законів природи, тобто цивілізоване сприйняття її вимог і обмежень. 

Людство має бути готовим перейти у своїх взаємовідносинах з природою на етичні 
засади. Скінчилась епоха «владарювання», заснована на відомому вислові одного з 
радянських селекціонерів про те, що «ми не можемо чекати милостей від природи, взяти їх у неї 
— наше завдання». Мічурінська доктрина вже давно стала анахронізмом, нині нею може 
керуватися хіба що «самовбивця». Але правила етики між людиною і природою — це не 
співання панегіриків останній, а припинення анти-екологічної поведінки людини. А для того, щоб 
цю поведінку втримати в належних рамках, її норми мають бути зафіксовані в законах, 
морально-етичні принципи яких мають діяти і в економіці, і в культурі, і в освіті, отже у 
колективній свідомості всього суспільства. 

Перехід до стійкого розвитку має відбуватися широким фронтом держав, але з 
урахуванням різноманітних культур, традицій, релігій, стану економіки, історичного досвіду. 

Беручи сказане до уваги, авторитетна міжнародна громадська організація «Римський 



клуб» визначила цілі, узагальнила і запропонувала способи подолання небезпечних 
процесів, згрупувавши їх у відповідні принципи суспільства стійкого розвитку. Вони такі: 

1. Забезпечення психічного розвитку та збереження здоров'я людини є пріоритетним 
завданням кожного суспільства. 

2. Визначення розумної і достатньої межі задоволення особистісних потреб людини. 
3. Опанування знаннями про управління природними ресурсами. 
4. Прийняття концепції збалансованого екологічного розвитку. 
5. Прийняття ідеї відкритої економічної системи, яка функціонує на засадах стійкого 

екологічно безпечного розвитку. 
6. Прийняття засади справедливої торгівлі. 
7. Здійснення оподаткування економічно розвинутих країн на користь тих, що 

розвиваються. 
8. Узгодження національної стратегії програми з політикою стійкого розвитку. 
9. Сприяння розвитку прав і активності громадян. 
 
10. Формування міжнародних екологічних структур. 
11. Прагнення охороняти основні екосистеми Землі (країни, місцевості, регіону тощо). 
12. Прийняття засади про середню сім'ю, яка має дві дитини. 
На мою думку, серед цих принципів є такі, що можуть стати темою для ширшого їх 

розгляду. Скажімо, не викликає сумнівів принцип пріоритетності забезпечення у суспільстві 
психологічного розвитку людини та збереження її здоров'я. Адже недаремно, бажаючи 
людині всіляких благ, ми насамперед зичимо їй здоров'я. Це побажання завжди було 
актуальним. Але його потрібно скоригувати, оскільки здоров'я людини — це не тільки 
розширення мережі лікувально-оздоровчих комплексів, удосконалення форм і методів 
лікування, діагностики, профілактики захворювань, а й неухильна цілеспрямована 
пропаганда, в якій має бути задіяний найбільший відсоток рекламної діяльності країни. Поки 
що ми спостерігаємо протилежне. І для цього не потрібно навіть аналізувати рекламний 
продукт. Вийдіть із квартири, будинку, і ви побачите те, що не вписується в жодну позитивну 
схему. Співвідношення реклами алкоголю, тютюну, ліків і пропаганда здорового способу життя 
не витримує жодної критики. 

Наступний принцип, на мою думку, може бути виконаний, коли один із аспектів людського 
здоров'я — психологічний — стане його основою. Поясню чому. Визначення розумної і 
достатньої межі для задоволення матеріальних потреб людини є не таким легким 
завданням, як здається на перший погляд. По-перше, керуючись якими критеріями можна 
визначити ту межу? По-друге, хто її має визначати, аби уникнути суб'єктивного погляду на цю 
проблему? Мабуть, тільки Всевишній або син його земний — Ісус Христос, який сотворив диво, 
нагодувавши велику кількість людей чотирма рибинами. Та якими б не були ті критерії і хто б 
не взявся за цю відповідальну справу, перед людиною і суспільством загалом постає не менш 
складне завдання: як проконтролювати виконання цього принципу. 

Обмірковуючи його з філософської точки зору, маємо знати: для того щоб усунути 
наслідки (матеріальні потреби, які не мають меж), потрібно знати причини. Одна з них і, на мою 
думку, найважливіша — це сутність самої людини, яка має безліч як позитивних, так і негативних 
рис характеру. Серед останніх — жадібність, яка особливо впливає на межу матеріальних 
потреб. Невипадково саме цю рису людської вдачі англійський поет XIV ст. Джефрі Чосер 
назвав «коренем усіх нещасть». 

Жадібність, або зажерливість, є причиною багатьох форм насильства когось над кимось 
не тільки фізичного, але й морально-етичного, психологічного. І не тільки людини над 
людиною. Жадібність, як відомо, почасту керує емоціями та вчинками груп людей, кланами, 
організаціями, країнами та їх об'єднаннями. Це щодо критеріїв. 

Щодо того, ким ця межа має визначатися. Завдання, як я вже зазначав, не менш 
складне. Адже одній людині для задоволення своїх матеріальних потреб вистачає, як ми 
кажемо, мінімуму — звичайної квартири, звичайних меблів, звичайної їжі, улюбленої роботи і 
душевного спокою. Іншій потрібно все, так би мовити, елітне та у великій кількості. Причому 
нерідко бажання мати «ще й ще» щодалі зростає у геометричній прогресії. І настає час, коли 
більшість із тих, хто хоче володіти, переступає не тільки межу потреб, але й межу людяності 
взагалі. Недаремно французький письменник Мішель де Монтень наголошував: «Не нестаток, 
а скоріше, статок породжує жадібність». Ці слова можна проілюструвати сотнями прикладів як 
з існування окремих людей, так і народів, країн, цивілізацій. Сутність цієї причини є настільки 
потужною, що задля досягнення мети — чимось або кимось володіти — іноді виправдовують 
приниження, образи людської гідності, найжорстокіші дії та вчинки. Заподіяна шкода, 
руйнування чи знищення торкалися і торкаються не тільки матеріальних речей. Вакханалія 
жадібності завдавала і продовжує завдавати шкоди, часом непоправної, природному 
середовищу, де людина, власне, «рубає гілку, на якій сидить»... 



Але ця схильність людської вдачі — не аксіома. Як і будь-яка проблема, вона має зворотний 
бік медалі — позитивний. Скажімо, жадоба пізнання, яке, як відомо, теж не має меж. Дякуючи 
їй, людство повсякчас оволодіває прогресивними технологіями, спрямовує свій розум до 
пошуку і відкриття таємниць природи, які, врешті-решт, «відкрили нам очі» на багато речей і, в 
кінцевому рахунку, змогли не тільки якісно поліпшити життя людини, але й продовжити її вік. 

Контроль над основною причиною — жадібністю, на мою думку, навіть фактично не є 
можливим. Залишається лише сподіватися на те, що висока освіченість усього світового 
співтовариства спинить, а надалі й унеможливить негативне її «застосування». 

Або принцип охорони основних екосистем Землі. На мій погляд, на нашій планеті 
немає неосновних. Усе, як відомо, в природі взаємопов'язане. І настільки міцно, що 
виокремлення як основної якоїсь однієї «гілки» природи може мимоволі «образити» іншу. І 
тоді природа почне коригувати ситуацію сама, іноді не дуже безболісно для людини. Бо 
охорона природи — це не тільки фізичний (насадження дерев, очищення водоймищ тощо), але й 
психологічний акт. Тут діє просте правило: для того, щоб щось чи когось охороняти, потрібно, 
принаймні, бути до цього небайдужим. А ще краще — любити те, що ти охороняєш, тобто свою 
Батьківщину, країну і, звичайно ж, саму природу. 

Нині Україна, попри порівняно благословенний клімат, де, слава Богу, практично відсутні 
надзвичайно екстремальні природні катаклізми (тайфуни, цунамі, землетруси, виверження 
вулканів тощо), не може похвалитися позитивною екологічною ситуацією. Про це свідчать 
щорічні, починаючи з 1992 р., доповіді про стан екологічного середовища. З невідомих причин 
остання з них прозвучала у 1998 році. Постає питання: чи стан настільки поліпшився, чи 
настільки погіршився, що про нього вже й не варто говорити? 

А про це слід говорити. Виснаження природних ресурсів за колишнього радянського 
режиму особливо відчутно далося взнаки Україні як одній із найбільш багатих на них та 
географічно вдало розташованих республік. Вони буквально «викачувалися» з неї у 
непомірних кількостях, що згодом і призвело до того, що техногенне навантаження в Україні було 
в 10—15 разів більше, ніж загалом у СРСР. Саме в Україні було розташовано 40% ядерних 
реакторів від загальної їх кількості. До цього потрібно додати катастрофічну розораність 
земельних угідь, вирубку лісів, забруднення річок, знекровлення (чотирма морями) Дніпра та 
інші речі. І це притому, що Україна займала всього 2,7% території СРСР і мала 2% водних 
ресурсів. До того, що ми отримали у спадок, додалися більше десятка років правління 
абсолютно, м'яко кажучи, некомпетентних у державотворенні осіб і структур, які довершили 
справу повним розвалом економіки, а затим і стагнацією в багатьох її сферах. Результат: за 
рівнем життя, його тривалістю і рівнем освіти (індекс розвитку ООН) Україна нині перебуває у 
другій сотні держав світу (!). 

Коротко зупинимось на найважливіших проблемах охорони стрижневих екосистем 
України. 

Серед них охорона атмосфери. Активна діяльність людини у багатьох галузях 
господарства, насамперед, у промисловому і агропромисловому комплексах, енергетиці, на 
транспорті, уже призвела до так званого теплового ефекту, що загрожує зміною кліматичних 
зон через загальне потепління на планеті, утворенням «озонових дірок» в атмосфері та іншими 
явищами. Монреальський протокол 1990 р. вказує на конкретні заходи щодо стабілізації 
промислових викидів на рівні цього року, зокрема фреону, що руйнує озоновий шар 
атмосфери. Цей протокол підписали кілька країн, які тим самим зобов'язалися перейти на 
використання більш високих технологій у виготовленні побутових та інших приладів, де 
використовують фреон. Це, зокрема, холодильні камери, дезодоранти тощо. Найбільш 
проблемним аспектом у забрудненні атмосфери залишається транспорт. Поки що заміна 
традиційного палива — бензину, газу, дизельного пального залишається на рівні 
експерименту, і поява кількох сотень одиниць автотранспорту на альтернативному паливі не 
вирішує проблеми. Так само й експерименти щодо використання сонячної і навіть місячної 
енергії, води, вітру чи спалювання замість вугілля чи газу сільськогосподарських відходів 
(соняшнику, соломи тощо). Тож людство у пошуку і... у тривозі. Адже вже нині не тільки 
мегаполіси, але й звичайні міста «задихаються» від різного роду викидів. 

Екологічно найбільш забрудненою в колишньому СРСР була Україна, оскільки в ній, 
беручи до уваги питому вагу території (2,7%), викид шкідливих речовин в атмосферу становив 
18% (!) сумарного показника на величезній території колишнього Союзу. До одержаного у спадок 
лиха додалося нове — непомірне, починаючи з кінця 80-х років, збільшення кількості 
транспортних  засобів .  Лише  в  Києві  чисельність  тільки  легкового транспорту щорічно 
збільшується на 40 000 одиниць! І заклики на кшталт «осідлаємо велосипед» поки що ні для 
людства загалом, ні для України зокрема нереальні. Хоча в деяких столицях і містах світу 
якийсь відсоток населення користується цим екологічно безпечним видом транспорту, але, 
звісно ж, у цілому ця позитивна тенденція не дає бажаного результату. 

Охорона водного басейну передбачає розроблення національних стратегій 



комплексного управління водними ресурсами, прибережними зонами та забрудненими стоками. 
Під загрозою знищення опинилося багато видів підводного світу, річок, озер, морів. Ми 
розглядали цю проблему, наводячи приклади зарубіжних країн. Україна подібних проблем має 
не менше. 

До невтішних наслідків призводять необдумані проекти меліорації та іригації. Скажімо, те 
ж саме Київське водосховище, яке «зеленіє, цвіте і пахне», тільки не зовсім приємно. Бо йому 
просто не вистачає підземних джерел, які роблять воду живою. Звісно, якусь позитивну функцію 
це водосховище виконує. Воно, скажімо, знижує загрозу паводка для столиці. Але його 
можливості небезмежні. Коли приходить «велика вода», її необхідно час від часу «скидати» у 
Дніпро. Однак проти цього залунали гучні протести (!) тих, хто понабудовував свої котеджі біля 
самого-самого Славути, бо такі скиди, бачте, можуть підтопити їхні маєтки. Але ж є якісь 
норми землекористування, які взагалі забороняють будь-яке будівництво у прибережних 
зонах акваторії великих річок, бо воно шкодить природному екологічному балансові водної 
артерії. Це порушення нерестилищ, знищення водоплавної птиці тощо. 

Але і це ще не межа «царського» наступу на природу. До непередбачуваних, екологічно 
небезпечних наслідків можуть призвести самовільні гідронамиви. За даними Національного 
екологічного центру, останнім часом гідронамивами вже знищено 900 гектарів заплавних 
земель уздовж акваторії Дніпра. До невпізнання змінилася ділянка південного кордону Києва 
протягом 1,8 км. Лише за кілька місяців 2005 року було намито 80 гектарів піску і висота територій 
піднялась на 5 метрів. А в районі селища Козин річище Дніпра штучно звужено майже удвічі! 
Хочеться попередити словами Біблії: «Не відають, що творять». Як усе це ще відгукнеться в 
майбутньому, здогадатись неважко... 

До цього можна додати хіба що суму збитків, які отримала держава внаслідок 
злочинного господарювання у природному середовищі. Лише за незаконні «операції з піском» 
держава за останні 5 років недоотримала 2 млрд. грн. як компенсацію за використання природних 
ресурсів і штрафів за втрати, завдані природі. І ніхто, звісно ж (так уже в нас повелося 
незалежно від зміни влади), не був покараний. Більше того, гідронамиви... успішно 
продовжують. У районі Кончі-Заспи щоденно на повну потужність працюють земснаряди, 
готуючи черговий «плацдарм» для задоволення потреб «сильних світу цього». Тож хіба 
могло б бути безкарним таке вкрай нахабне ставлення окремих осіб або груп осіб у національно 
згуртованій країні, де всі (усі!) рівні перед законом? Чи можливо це було б у країні, де існує 
злагода і порозуміння на всіх рівнях, де діють закони, яким підпорядковуються всі незалежно 
від рангу, посади, віросповідання, мовної чи іншої приналежності? 

По території нашої країни водні ресурси розподілені вкрай нерівномірно. А характерним 
для цього розподілу є те, що найбільші водокористувачі (Донбас, Кривбас, Автономна 
Республіка Крим) мають найменші запаси водних ресурсів. Якщо при цьому врахувати, що 
підприємства чорної металургії скидають найбільшу кількість (до 28%) забруднених стічних вод, то 
в умовах напруженої екологічної ситуації й обмеження водних ресурсів концентрація в деяких 
містах таких об'єктів електроенергетики, металургії, хімічної та нафтохімічної промисловості є 
результатом помилкових (чи, може, свідомо «спланованих»?) рішень керівництва колишнього 
СРСР. А загалом викиди стічних вод у поверхневі водойми в Україні за часів колишнього СРСР 
становили 12% (!) сумарного показника на всій його території. До уваги не брали ні 
ресурсозберігаючий, ні, тим паче, екологічний фактори. Діяв лише один фактор — потреби імперії. 

До не менш «разючих» результатів щодо якості води у природних водоймах призвело й 
недавнє господарювання. У зв'язку з економічним спадом в Україні з 1990 до 1998 р. обсяги 
використання прісної води на виробничі потреби зменшилися більш як удвічі. Водночас за цей 
період надходження брудних стоків у поверхневі водні об'єкти зросли на третину, а частка 
забруднених стічних вод у загальному водовідведенні підвищилася майже у 2,4 рази. Украй 
важка екологічна ситуація засвідчує, що якість води, її радіоактивне забруднення призвели до 
різкого зниження рівня природного саморегулювання та самоочищення більшості рік та 
водоймищ України. 

Вода — це не просто вода, а й стан централізованого забезпечення. Україна в цьому 
списку, серед країн Балтії, Німеччини, європейської частини Росії та Білорусі, посідає останнє 
місце: 20,5% проти 90% у Німеччині. До того ж, на 80% водозабезпечення в Україні здійснюють 
за рахунок поверхневих (забруднених) і 20% підземних (артезіанських) джерел (у цивілізованому 
світі все роблять навпаки). Унаслідок цього близько 45% населення України споживає питну 
воду, яка не відповідає стандартам якості. 

Із водними ресурсами, які подарувала нам природа, слід поводитися не тільки обережно, 
а ще й мудро. Але якщо людина вперто домагається свого, то й отримує належну відповідь. У 
попередніх розділах я наводив приклад австралійської епопеї, що сталася в акваторії ріки 
Мюрей. Вона з дивовижною точністю повторилася і в Україні. 

Це сталося в Криму. Південнокримський канал (403 км), який бере свій початок із 
Каховського водосховища і збудований для зрошення полів на півострові, розповзся, мов спрут, 



по його території ще вісьмома малими водосховищами, численними ариками і призначався для 
зрошення близько 170 000 га землі. А оскільки зведення цієї гідротехнічної споруди 
відбувалось, як завжди, для рапорту, тобто бездумно й бездарно, природа теж не забарилася 
прийти до людей по «данину». Поливні дніпрові води з'єдналися з ґрунтовими і відбулося 
засолення поливних земель. Солончаки, як гриби після дощу, поперли вгору, а на них можна 
вирощувати хіба що степову колючку... 

Постає питання: яким має бути керівництво держави і якими мають бути фахівці, щоб 
таке «напроектувати»? Щоправда, тодішня влада вдарила на сполох, а тодішня державна 
структура, так званий «Укррадгосппроект» змушений був викинути «у воду» величезні кошти, 
щоб провести лабораторне вивчення ґрунтів, проектування дренажних систем для промивки 
засолених ґрунтів. Але ж останню процедуру потрібно проводити регулярно. Отже, скільки в 
такому разі можуть коштувати злакові, овочі, фрукти, вирощені на таких ґрунтах? 

Що слід робити, фахівці знають: стан водних ресурсів вимагає наразі термінових 
заходів, основними з яких є введення у виробництво нових, екологічно чистих, маловодних і 
безводних технологій. 

Охорона земельних ресурсів. І знову наведу цифру «господарювання» в Україні за часів 
колишньої радянської системи. З неї випливає: щорічне складування небезпечних для 
землі і людини відходів становило 19% (!) сумарного показника на всій території СРСР. Така 
«грандіозна» діяльність дісталася нам, українцям, у спадок, мабуть, як покарання за те, що в 
Україні з діда-прадіда любов до землі була священною... Люди старшого покоління пам'ятають: 
за радянських часів використанням земельних ресурсів, які у природно-ресурсному потенціалі 
становили 72%, «опікувалися» не тільки і не стільки фахівці, скільки люди з вищого ешелону 
влади, які часом не могли відрізнити сходи пшениці від жита. Внаслідок такої політики час від 
часу з'являлись укази, накази, програми, про які можна сказати таким словосполученням: «Ні в 
тин, ні у ворота». Так, свого часу зазнав повного провалу «кукурудзяний бум» за правління М. 
Хрущова. Дійшло до того, що через надмірну кількість цієї сировини з кукурудзяного 
борошна почали випікати хлібопродукти, хоча, може, вони нас, радянських людей, тоді й 
врятували. Адже в Україні, яка б за умови розумної політики могла забезпечити зерном 
найвищого класу всю Європу, час від часу створювали «умови», коли навіть власний народ стояв 
у чергах не за якимось «заморським» наїдком, а за хлібом насущним. 

А якщо згадати наше «чорне золото» — чорноземи, які експлуатували нещадно, тоді 
картина постає більше, ніж невтішною. Як і у випадку з кукурудзяною кампанією, тоді ж 
почалося інтенсивне розорювання сільськогосподарських угідь. Але примітивна техніка, 
малопродуктивні технології обробки землі плюс символічна платня колгоспникам призвели до 
низьких врожаїв, які не в змозі були забезпечувати навіть нагальні потреби населення. 
Збільшення площ ріллі призвело до небувалих ерозійних процесів: втрати ґрунту сягали 600 
млн. тонн на рік. Площі деградованих ґрунтів і дотепер збільшуються на 80 000 гектарів 
щорічно, від чого втрати чистого доходу сільгоспвиробників становлять 3 млрд $. 

Щоб не нести подальші збитки, фахівці кажуть: слід вивести з обороту обробки угіддя, і 
насамперед ті, що забруднені радіонуклідами, нечорноземи, землі водоохоронних зон та інші 
нерентабельні землі, та розпочати їх негайно відновлювати лісовими насадженнями. У такий 
спосіб Україна не тільки поліпшить загальну ситуацію, але й врятує чорноземи — «чорне 
золото» держави, якого в Україні третина світових запасів. Як на мене, це унікальне багатство 
України взагалі потребує створення та винесення на розгляд парламенту відповідних 
законодавчих документів, які регламентували, охороняли й забезпечували б сувору 
відповідальність перед законами осіб, які їх порушують. 

Звичайно ж, до земельних ресурсів належать не тільки чорноземи, а й протидія 
спустеленню звичайних земель і охорона гірських територій, які, особливо за останнє 
десятиліття, значно потерпають від неконтрольованої вирубки лісів. 

Усе сказане говорить про те, що земельні ресурси — не шмат ковдри, з яким можна робити, 
що заманеться, а живий організм матінки-природи. Тому держава, якщо вона насправді 
держава, має подбати про те, щоб одне з найвагоміших наших багатств — земля — стала справді 
«рідною матінкою», а не «мачухою» не тільки для нинішнього, але й для всіх наступних поколінь. 
Без охорони землі, по якій ми ходимо (ні по воді, ні по повітрю ще ніхто не навчився), 
унеможливлено будь-який стійкий екологічно безпечний розвиток будь-якої країни, і України 
зокрема. Недаремно в народі кажуть: «Що посієш, те й пожнеш». 

Охорона лісових ресурсів, як і всі інші екосистеми, має соціальне значення, оскільки ліс є 
потужним стабілізатором екологічного режиму в біосфері, акумулятором біологічного 
різноманіття, джерелом генетичного матеріалу для біотехнологій, засобом покриття 
енергетичних потреб. 

Колись лісові масиви України становили близько 30 млн га. За останні 500 років їх стало 
втричі менше. Нині наша держава посідає восьме місце за площею лісів у Європі. 

Треба віддати належне тій правді, що в окремі роки у колишньому СРСР справі лісових 



насаджень приділяли велику увагу. Особливо інтенсивно її проводили у повоєнні роки: за 
період з 1949 по 1953 рік було засаджено 1179 млн. га, у тому числі 608 млн. га захисних та 
полезахисних смуг. У цій справі брали участь більше половини населення — від школярів до 
пенсіонерів, від колгоспників до держслужбовців. Різкий спад, майже вдвічі, настав наприкінці 
70-х років. 

Наразі ми не маємо оптимальної лісистості в жодній із природних зон, у жодному регіоні. 
Для того, щоб досягти бажаного, необхідно додатково створити близько 2, 4 млн. га лісів. А на тлі 
екологічних драм, коли у світі щохвилини зникає 20 гектарів лісу, за рік — 11 млн. гектарів, тобто 
майже стільки, скільки їх має всього Україна, відновлення і збільшення лісів та лісових 
насаджень мають для нашої держави величезне значення. Бо ліси виконують ще одну 
надзвичайно важливу функцію — зберігають чорноземи. 

Верховна Рада України спромоглася звернути увагу на цю проблему лише у 1994 році, 
ухваливши документ, розроблений Держкомлісгоспом, де був зроблений акцент на екологічному 
значенні примноження лісових багатств, а також на недостатній правовій та екологічній культурі 
населення, де споживацький інтерес переважає над здоровим глуздом. У 2002 році 
Держкомлісгосп розробив Державну програму «Ліси України. 2002-2015 роки», за якою 
передбачено створення майже 600 тис. га нових лісів. Та... через відсутність фінансування (і 
нескінченну, яка вже доходить до абсурду, боротьбу за владні «крісла») обсяги створення захисних 
насаджень не досягли запланованих. Що ще можна тут додати? 

Про яку екологічну культуру може йти мова, коли, скажімо, ліс на Волині, та й в інших 
регіонах, найбільше потерпає від неконтрольованої вирубки. Точніше, випилювання. Адже 
сьогодні різні приватні структури, а також одноосібний приватний власник «озброєні до зубів» 
промисловою технікою — бензопилами, бульдозерами, тягачами. Якщо до цього додати 
матеріальний вандалізм, душевну байдужість і духовну деградацію, то картина стане більше, 
ніж вражаючою. 

Як, приміром, оцінювати факти, коли через так звану необережність з вогнем зникають цілі 
лісові масиви? Лише цього року під час першотравневих свят у Камінь-Каширському районі 
«пішло з димом» 300 гектарів лісу! Або скільки вже писали про столичний Голосіївський парк, 
окремі місця якого настільки «впали в око» деяким особам, що їх і дотепер не можуть привести 
до тями. Усе це говорить не тільки про «дишло» законів, але й недолугість чи, може, кланову 
корпоративність тих, хто їх приймав. 

Байдуже ставлення до названих проблем з боку владних структур і споживацький 
інтерес з боку тих, хто в цьому зацікавлений, можуть і вже призводять до важко 
відновлюваних або й невідновлюваних процесів, що в майбутньому може постати 
справжньою екологічною драмою, як-от: проблеми з екологічно чистими продуктами, 
повітрям, наземною і підводною фауною і флорою. Усе це в комплексі становить здоров'я нації 
в цілому. І хіба варто чекати, поки «грім гряне»? 

Усі ці приклади, точніше, констатація фактів, свідчать: для досягнення стійкого, 
екологічно безпечного розвитку потрібно насамперед розвивати в суспільстві екологічну 
свідомість. А це є неможливим без відповідної екологічної освіченості і сприяння становленню 
та розвитку різних громадських і суспільних організацій і об'єднань. Зокрема, на цьому 
наголошує принцип формування міжнародних екологічних структур. їх вже чимало у світі. 
Скажімо, «Римський клуб» — ініціатор основних принципів, які розглядають. Це міжнародне 
об'єднання провідних учених різних сфер діяльності, громадських і державних діячів, 
філософів, культурно-освітніх працівників створено у 1968 році з метою розв'язання важливих 
завдань. З-поміж них — ліквідація розриву між Північчю і Півднем, забруднення навколишнього 
середовища, безробіття, інфляція, дисбаланс в економічному розвитку регіонів та ін. Зі 
своєю програмою Клуб уперше ознайомив світове співтовариство через доповідь, яка 
називалася «Межі росту». У ній, зокрема, наголошувалось на тому, що в разі збереження 
прогресуючої індустріалізації, темпів зростання чисельності населення і, відповідно, 
продуктів харчування, вироблення яких потребує значних енерговитрат, забруднення 
навколишнього середовища та виснаження природних ресурсів загрожує людству в 
найближчі 100 років. 

Є ще одна структура, про яку варто знати. Це міжнародна громадська організація 
«Грінпіс», створена у 1971 році групою активістів «зеленого руху» як знак протесту проти 
американських ядерних випробовувань на Алеутських островах. І той факт, що наземні 
випробування довелося сховати під воду — ще один доказ того, як багато можуть зробити різні 
організації, якщо вони об'єднані єдиною метою. «Грінпіс» особливо активна під час проведення 
таких заходів, як обмеження масштабів китобійного промислу, захисту тюленів, дельфінів та 
інших морських тварин, а також обмеження торгівлі видами рослин, які зникають. Вона не 
залишається осторонь у справі використання (а також закриття) атомних станцій, заводів з 
переробки ядерного палива, у разі порушення заборони на поховання ядерних і хімічних відходів у 
глибинах морів і океанів, у тому числі ядерних випробувань, забруднення різними відходами 



водного, земного й атмосферного середовища. 
Що в цьому плані робиться в Україні? Мені, приміром, із більш-менш сталих об'єднань 

відома Партія зелених. Але вона, на превеликий жаль, «загрузла» в політиці, а отже, у 
боротьбі за владний олімп. Тому вся її діяльність у напрямі збереження навколишнього 
середовища звелася до кількох малопомітних акцій. Мені довелося читати передвиборчу 
програму Партії зелених, де, як правило, подаються найефектніші обіцянки. Але навіть за 
такого собі умовного іміджу «зеленим» нічим похвалитися. У своїй програмі вони 
добросовісно перерахували болючі точки екології України, але тільки щодо чотирьох пунктів 
із тринадцяти, окрім теоретичних розмірковувань, спостерігається хоча б якась дещиця 
практичних дій. 

Наприклад, виступаючи проти фабрик і заводів, які отруюють землю й повітря, 
«зеленими» Львівщини була проведена акція проти місцевого нафтопереробного заводу, що 
примусило керівництво заводу робити хоч що-небудь. У результаті, після акції протесту голова 
Львівської організації «зелених» був жорстоко побитий (так пишеться у програмі). Ось така 
«реакція» на справедливий супротив у нашій, буцімто, демократичній державі, яка вельми 
прагне до ЄС... 

«Зелені» — за мораторій на розпродаж землі на 10 років (допоки не з'являться 
цивілізовані закони і соціально відповідальний бізнес). У цьому зв'язку вони домагаються від 
прокуратури Київської області об'єктивного розслідування роздачі більш як 60 га землі на 
терені Бобрицької сільради. 

«Зелені» — за раціональне використання родючої української землі. У результаті (як 
пишеться в програмі) вони домоглися введення мораторію на вирішення земельних 
питань у місті Калуш Івано-Франківської області. 

«Зелені» — за захист природи і тварин. Харківські «зелені» провели акцію, внаслідок якої 
під час лютневих морозів врятовано близько півсотні диких качок. 

Ну і, звісно, було б нонсенсом, якби «зелені» не реагували на функціонування атомних 
електростанцій і все, що з цим пов'язано. Тому вони виступили проти будівництва ядерного 
могильника, пікетували зал Верховної Ради, а потім подали в суд на «Енергоатом», аби 
«законним шляхом» (як пишеться у програмі) обстояти права українського народу на життя і 
здоров'я. 

На жаль, Партія зелених не набрала відповідної кількості голосів, відтак вона не має 
жодного представника у Верховній Раді. Цей факт говорить про те, що практична діяльність 
«зелених» у вкрай важливому русі за збереження навколишнього середовища суспільством не 
помічена. А отже, не має авторитету серед громадськості. Цей факт говорить і не на користь 
всього нашого суспільства, яке більше заклопотане своїм виживанням у поки що нестабільній 
системі, а також свідчить про майже нульову поінформованість населення у цьому питанні. 
Чим не широке поле діяльності для освітян у плані ліквідації «безграмотності» у цій царині? 

До речі, соціологічна служба УНІАН нещодавно провела опитування 1,5 тис. киян. На 
запитання, що думають вони про чистоту довкілля, 85,5% респондентів відповіли, що їх ця 
проблема дуже хвилює, але в акціях з охорони природи вони участі не беруть; 3,8% це питання 
не хвилює, 6,4% хвилює не більше, ніж інші проблеми, і лише 4,3% відповіли, що вони борються за 
чистоту навколишнього середовища. Це ще один доказ того, що громадяни у нас не байдужі, 
просто у нашій країні немає лідерів у цій вкрай важливій проблемі. Зате скільки демагогів у 
політичній сфері! 

Як на мене, залишається спірним принцип «прийняття засади про сім'ю, яка має дві 
дитини». По-перше, він абсолютно неприйнятний для багатьох європейських країн, де 
народжуваність останніми десятиліттями помітно знизилась. І ця тенденція триватиме й 
надалі. За прогнозами, до 2050 року чисельність населення помітно зменшиться; скажімо, в 
Італії і Японії — на 21%, у Росії — на 22% . Приблизно те саме очікує й Україну. Натомість на 
Близькому Сході та на африканському континенті кількість населення зростає дуже швидко. За 
рахунок країн «третього світу» все людство у 2050 р., за прогнозами ООН, збільшиться на 40% 
теперішньої його чисельності. Тож лякатися (за законом Мальтуса) слід старенькій Європі, де 
не повинен діяти принцип «двох дітей» у сім'ї. Крім того, як відомо, двоє дітей (за умови, що 
вони виростуть і доживуть до глибокої старості) лише залишають (відтворюючи батька й матір) 
кількість населення незмінним, але жодним чином його не збільшують. 

Усі інші принципи мають більш виражений державний і міждержавний характер 
загального значення, тому не будемо їх розглядати, а перейдемо до теми, яка близька нам. 

Знання ведуть до істини, а істина - до мудрості 
Цивілізоване ставлення до навколишнього середовища, як свідчать факти, не є 

прерогативою багатих країн. Воно, швидше, зумовлено сумою знань, заснованих на 
гносеологічному пізнанні світу. До них додаються політичні, економічні, освітньо-культурні, 
мистецькі та інші знання. 

Фахівці говорять, що в основу індустріального суспільства була покладена концепція 



охорони природи. Вона спрямовувалась на беззастережне домінування людини над природою. 
Що з того ми отримали — видно з наведених прикладів. 

У теперішньому постіндустріальному (інформаційному) суспільстві світова спільнота 
дійшла висновку, що нагальних зрушень у свідомості людини потребує ставлення до природи. 
Тому на зміну названій концепції прийшла інша — концепція екологічної етики. В її основу 
покладено принцип нерозривного зв'язку між економікою та екологією. Це означає, що людина 
повинна припинити або суттєво зменшити свій руйнівний вплив на природу, замінити 
деградацію природних ресурсів їх циклічною реутилізацією. 

На моє переконання, реалізація названої концепції неможлива без екологічної освіти, 
культури, що базується не тільки на загальнолюдських, але й на національних цінностях. За 
своєю суттю вона є формою адаптації етносу до природних умов, способом облаштування 
середовища свого існування відповідно до способу існування навколишнього середовища. Це 
своєрідна сукупність знань, норм, стереотипів, правил поведінки людини у природі, що у 
кінцевому підсумку створює оту оспівану в піснях і легендах гармонію між людиною і природою. 
Вона, у свою чергу, формується на основі особистісних цінностей, ментальності, на традиціях, 
звичаях, історичному досвіді, релігійних та філософських системах пізнання світу. 

На жаль, ідея стійкого екологічного розвитку в Україні ще не стала загальнодержавним 
пріоритетом, хоча час від часу вона розглядалася в тих чи інших структурах. Так, ще в 1997 р. 
була створена Національна комісія сталого розвитку України при Кабінеті Міністрів. 

У 2000 році ООН на Самміті Тисячоліття були визначені цілі розвитку тисячоліття (ЦРТ), що 
були підписані 189 країнами, у тому числі й Україною. Генеральний Секретар ООН Кофі Аннан 
визначив Програму розвитку Організації Об'єднаних Націй координаційною агенцією в 
досягненні ЦРТ. 

Готуючись до ювілейної, 60-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН (вересень 2005 р.), 
Міністерство економіки України розробило аналітичну доповідь «ЦРТ-Україна. 2000 плюс 5», а 
також аналітичний звіт «Цілі розвитку тисячоліття — Україна», підготовлений у 2003 році. Відтак 
наша держава разом з усіма зобов'язалася до 2015 року зробити світ кращим місцем для усього 
людства. Так з'явилась Програма «ПРООН в Україні», яку надає Адміністрація ПРООН багатьом 
країнам як допомогу в досягненні мети, засвідченій в основному документі ООН. Зокрема для 
України були визначені такі ЦРТ: 

• подолання бідності (ціль 1); 
• забезпечення якісної освіти впродовж життя (ціль 2); 
• сталий розвиток довкілля (ціль 3); 
• поліпшення здоров'я матерів та зменшення дитячої смертності (ціль 4); 
• обмеження поширення ВІЛ-інфекції/ СНІДу та туберкульозу і започаткування 

тенденції до скорочення їх масштабів (ціль 5); 
• забезпечення гендерної рівності (ціль 6). 
Президент України Віктор Ющенко виступав на пленарному засіданні 60-ї сесії ГА ООН і 

у своїй доповіді, зокрема, підкреслив, що «...Україна свідома своєї відповідальності. Ми ще раз 
підтверджуємо свою відданість цілям міжнародного розвитку, визначеним у Декларації 
тисячоліття, і готові сприяти їх досягненню». 

Але, на жаль, усі зусилля, що їх докладає Україна, беручи участь у міжнародних 
заходах, поки що носять дещо хаотичний характер. Та й у самих зусиллях ще дуже мало 
зрушень, оскільки вони потребують мобілізації не тільки матеріальних, а й людських ресурсів. 
А останнє можливе лише за умови консолідуючої сили головних партнерів — урядових інституцій, 
ділового та громадського суспільства. В Україні через банальну причину — боротьбу за владу — 
поки що такого не спостерігаємо. 

І це в той час, коли більшість країн, які підписали Декларацію Конференції ООН «РІО-
92», уже визначилися зі своїми національними концепціями, а Японія навіть розпочала відлік 
свого входження у стан суспільства стійкого екологічного безпечного розвитку. 

Але все тече і все міняється. На зміну стагнаційним процесам до вирішення проблем 
приходять інші: мобільні, побудовані на засадах справжньої, а не декларованої відповідальності 
перед суспільством. А суспільство, як відомо, формується не в кабінетах владних структур, а у 
свідомості індивідуальній, а затим і колективній. І для того, щоб вона функціонувала в 
потрібному напрямку, потрібні знання. У цьому форматі на особливу увагу заслуговують освіта і 
виховання, які разом з наукою, за дієвої підтримки з боку державних структур можуть створити 
своєрідну «революцію» в плані формування нового світогляду. Адже недаремно фахівці, 
розглядаючи сучасну екологію як науку, вважають її розвиток найбільш перспективним за 
умови наявності трьох вимірів: науки як такої, проблеми і навчальної (освітньо-виховної) 
дисципліни. Кожна з них має вирішувати притаманне їй коло питань, а потім спільно доходити 
певних висновків. 

Цілеспрямована пропаганда, що ґрунтується на знаннях та інформації, разом із 
розвиненою духовністю визначатиме якість життя та його безпеку в найближчі 



десятиліття. Невипадково розвинуті країни світу систематично збільшують інвестиції в освіту. 
В Україні, на превеликий жаль, держава ще не тільки не надала статусу пріоритетності освіті 
й науці, але й постійно залишає це питання в розряді другорядних... 

І все ж ці два крила прогресу будь-якого суспільства, і в Україні зокрема, розвиваються. 
Розвиваються і набирають обертів вони і в нашому Університеті «Україна». Наведу дані 

про розвиток цих сфер на прикладі наукової діяльності кафедри екології. 
Одним із напрямів її діяльності є розроблення наукових засад збереження 

біологічного і ландшафтного різноманіття України. Скажімо, у рамках програми ПРООН-ГЕФ, 
що діє під егідою «Програми розвитку ООН» (ПРООН в Україні), науковці кафедри брали участь 
у виконанні міжнародного проекту «Збереження біологічного і ландшафтного різноманіття 
в басейні ріки Дніпро». Результати роботи опубліковані в науковому журналі Асоціації з питань 
якості води Канади. Викладачі кафедри брали участь у розробленні проектів Стратегії та 
Державної програми збереження біорізноманіття в Україні, що будуть подані до Парламенту. 

Співробітники кафедри працювали також у робочій групі, яка займалася розробленням 
Стандарту добровільної лісової сертифікації в Україні, брала у участь у проекті ЮНЕП-ГЕФ 
«Розробка національної рамкової структури біобезпеки для України», в організації і 
проведенні наукових семінарів у Києві, Харкові, Донецьку, Одесі, Ужгороді та Чернівцях. 

Охорона зникаючих видів флори турбує не тільки Україну, а й багато інших країн 
Європи, тому без консолідуючих зусиль тут не обійтися. Одне з них — необхідність інтенсивного 
розвитку і здійснення проектів картування ареалів усіх видів рослин, що ростуть на теренах 
кожної країни, у тому числі й України. Національні проекти було вирішено об'єднати в 
загальноєвропейський проект для підготовки та випуску багатотомного «Атласу флори Європи» 
(«Atlas florae Evropaea»). 

Україна, як ми вже переконались із попереднього матеріалу, належить до регіонів з 
найбільш деформованим навколишнім природним середовищем. Темпи деградації його з 
кожним роком посилюються, що, відповідно, радикально позначається на різноманітті 
природи, тобто руйнує його. Зникають багато рослин, біологічний потенціал яких навіть ще не 
вивчено. Тому кафедра взяла активну участь у названому проекті, що є складовою 
частиною панєвропейського проекту (у ньому беруть участь 36 європейських країн). 

Учені нашого університету стали співавторами двох томів «Атласу флори Європи», 
один з яких вже вийшов друком 2004 року, інший побачить світ у 2006 році. 

Викладачі університету також працюють і працювали над не менш важливими темами, 
зокрема такими, як закономірності розподілу і особливості фізико-хімічної міграції важких 
металів в об'єктах навколишнього середовища природних і техногенних ландшафтів України 
(ґрунти, рослинність, повітря, поверхневі і підземні води); вивчення стійкості екосистем і 
розробка методів реабілітації забруднення ґрунтів України; розробка методики комплексної 
оцінки стану техногенних ландшафтів України і рекомендацій щодо поліпшення екологічної 
ситуації; розробка інформаційно-довідкової системи та банку еколого-хімічних даних, що 
характеризують фізико-хімічний стан ґрунтів, мінеральні, геохімічні та еколого-біологічні 
показники та ін. Учені університету досліджують атмосферне забруднення промислових 
районів м. Києва, історичні індустріальні ландшафти, пам'ятки промислової архітектури і 
виробничої історії держави тощо. 

З освітою і наукою зрозуміло. Це — отримання відповідної кількості знань, аби почуватися 
впевнено (комфортно) у своїй професії. А ось що таке духовність? Банальне запитання? 
Гадаю, що ні. Усі про неї говорять — інженери і гуманітарії, політики й економісти, письменники й 
філософи. Але ніхто не може підказати, як її здобути практично. Так, можна читати цікаві 
книжки, дивитися гарні фільми, чемно вітатися, ходити до церкви... Але чи додасть це 
духовності? 

Тобто теоретично це виглядає привабливо. Та, на превеликий жаль, на сьогодні ми маємо 
як людство загалом, так і громадян різних країн дуже далеких від ідеалу. Жорстокість, 
агресивність, розпуста, підлість, жадібність, заздрість у найгірших їх проявах та багато інших 
негативних рис, з якими кожен зустрічається дуже часто. Натомість доброта, співчуття, 
взаємоповага, гуманність, любов, шанобливість часом не є основними рисами характеру у, 
здавалося б, освічених людей. Чому? Спробуємо відповісти на простіше запитання: чому, 
скажімо, начебто нормальні молоді (та й немолоді) люди ламають кимось посаджені дерева, 
знущаються над тваринами, навмисне псують матеріальні цінності, які належать усім? 
Буквально на днях чув повідомлення: в якомусь районі Криму варвари в людській подобі за одну 
ніч викрали 115 (!) каналізаційних і водопровідних люків. Хіба можна цю особу назвати 
людиною? І, мабуть же, у неї є чи були батьки, і, мабуть же, вона вчилась у школі, і, 
можливо, у технікумі чи університеті? Адже треба бути дикуном, щоб не розуміти, що такі дії не 
тільки завдають матеріальної шкоди місту, а й загрожують великою небезпекою — у відкриті люки 
можуть впасти люди, застрягнути механізми, власне, статися щось непередбачуване й 
страшне. 



Напрошується висновок: освіта — це добре, але далеко не все, чим мусить володіти 
людина, щоб справді бути Людиною. Цілком мали рацію і вчений з далекої Австралії, і 
простий дядько з України: і той, і той — по-різному — висловили одну й ту саму думку. По-
простому це можна пояснити так: прогрес у розумінні новітньої техніки і технологій пішов 
уперед семимильними кроками, а психологія людини (її морально-етичні, світоглядні та інші 
принципи) залишились, у кращому випадку, на рівні варварства. Великий знавець людської 
психології Ф. Ніцше писав: «Найдорожче людина розплачується за те, що ігнорує банальні 
істини». Приклади, які я наводив раніше, — яскравий тому доказ. Із цього приводу згадується 
анекдот часів Чорнобильської катастрофи: «З реактора вистрибнуло щось таке кругле, 
прозоре. Питають: «Ти хто?» — «Я — мирний атом.» — «А чому із сокирою?» Той лагідно 
посміхнувся: «Ось бачте, як ви мало знаєте про мирний атом...». Звісно, той «атом» мав на 
увазі не тільки освіченість, а й високу відповідальність тих, хто має з ним справу. 

Отже, доходимо висновку, що духовність — це не що інше, як пошук істини. А 
спрямованість на істину примушує людину в будь-якій справі глибоко осмислити те, що вона 
робить чи готова зробити. Простіше кажучи, вчить відповідальності за справу, яка в жодному 
разі не повинна йти на шкоду ні окремій людині, ні суспільству в цілому. 

На моє глибоке переконання, багатьох неприємностей, а тим паче катастроф, у 
справах, пов'язаних із людською діяльністю, можна було б уникнути, коли б кожен на 
своєму місці, посаді підходив до виконання своїх обов'язків осмислено, як і належить людині. 
Хтось може заперечити: усе це, мовляв, приходить із досвідом. Кардинально з цим не 
погоджуся, бо людина робить, вибачте, дурниці незалежно від набутого досвіду чи прожитих 
років. Тільки пройшовши через розуміння, а то й випробування істиною, можна стати не 
просто розумною, освіченою, а й мудрою людиною. Невипадково Йоганн Вольфганг Гете 
наголошував: «Мудрість криється лише в істині». 

Справді, якщо замислитись, то різниця між носієм інтелекту і мудрістю надзвичайно 
велика. Перший нерідко керується вигодою для себе, використовуючи розум для досягнення 
мети у будь-який спосіб, а другий — комфортом чи хоча б не шкодою для всіх оточуючих. Ще 
Мелетій Смотрицький говорив: «Очисти серце, щоб прийняти мудрість, котра в підступну душу 
не входить». Усе це поширюється і на суспільство загалом. 

І нарешті, для того, щоб досягти бажаної мудрості, що, на мою думку, є синонімом 
духовності, потрібно постійно «працювати» над собою, а це означає: не робити помилок (а, 
помилившись, робити з них висновки) або намагатися їх виправити. І тоді те, до чого ми 
прагнемо (жити і працювати в суспільстві стійкого, екологічно безпечного розвитку), стане 
реальністю. Закон Гіппократа «Не нашкодь» має стати мірилом усіх цінностей — і суспільних, і 
особистісних. Екологія для суспільства, країни стане безпечною лише в тому разі, коли кожен 
член суспільства починатиме із себе, тобто з екології власної душі, своєї сім'ї, оточення. 
Мабуть, стародавні греки, створивши у своїй буйній уяві цілий сонм богів, які підкорили 
інтелект усього світу, добре розумілися на людській психології. І тому, як і своє уявлення про 
світ і природу, передали нам у спадок слово «екологія» (оікос, логос), що в перекладі з грецької 
означає «вчення про дім (родину)». А що може бути ближчим для кожного з нас? 

На цьому нелегкому шляху чимало перепон, але людство, вже осмисливши необхідність 
стійкого, екологічно безпечного розвитку, буде неодмінно втілювати його у життя. І вся світова 
спільнота має об'єднатися навколо цієї життєво необхідної ідеї. І немає та й не може бути у 
цьому питанні перших і других ролей, цивілізованих і нецивілізованих держав, 
високорозвинутих і нерозвинутих країн. Ми всі — у Ноєвому ковчезі планети, а отже, й екології. І 
про це треба пам'ятати. 
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