
«Напровесні року вищеописаного
почала тая грізна пошесть проявля-
тися страшним і двовижним свосо-
бом... Ніякі поради доктора не помо-
гали од сього помору, ніякі ліки не ста-
вали в пригоді: чи то вже була нату-
ра хвороби, чи неуки-гоїтелі (а тоді,
крім учених медиків, порозводилось
було багато лікарів та лікарок, що
зроду й не нюхали медицини), не міг-
ши знати, в чім сила недуги, не вміли
прибрати на неї способу... А надто ще
й тим убивалася тая чума в силу, що
із слабих переходила на здорових,
котрі з ними водилися, так, як огонь,
буває, перекидається на щось сухе або
ж масне, як недалечко лежить. Ба й
гірше ще од того: пошесть перехо-
дила не лише на тих, що з недужими
діло мали чи з ними розмовляли, а й до
тих чіплялася, що тільки торкались
до одежі чи ще якоїсь речі, хворим
уживаної».

Це уривок зі славнозвісного «Де-
камерона» Джованні Бокаччо. Як ві-
домо, до написання цього знаменитого
твору спричинилася епідемія чуми,
що вразила населення багатьох євро-
пейських країн, діставшись 1348 року
до Флоренції, рідного міста пись-
менника. 

На календарі рік 2020-й. Майже сім
століть спливло, відколи герої Бокач-
чо, рятуючись од страшної пошесті,
вирішили усамітнитися на своєрід-
ному карантині. Перебуваючи в умо-
вах добровільної самоізоляції, деся-
теро молодих людей, аби якось пере-
бороти нестерпний стан невизначе-
ності взялися розважати себе дотеп-
ними й повчальними оповідками.

Нині для спілкування є інтернет,
телефон, інформація надходить з ра-
діо й телебачення. Та у круговерті ін-
формаційного цунамі, по суті в умо-
вах інформаційної війни, відділити
зерно правди від полови вигадок
вкрай складно навіть фахівцям. Люд-
ство вкотре опинилось у стані невиз-
наченості, породженому нерозумін-
ням першопричин виникнення пан-
демії нової хвороби і страхом від її на-
слідків – небезпекою захворіти й по-
мерти. 

Драматично-трагічне сьогодення
нагадало мені про текст, який був оп-
рилюднений чверть століття тому, але
не був помічений. Тож вирішив, що є

сенс повернутися до власних мірку-
вань, висловлених у середині 90-х
років минулого століття.

Нинішня фантасмагорично-сюр-
реалістична картина світу, спричине-
на пандемією коронавірусу, не є чи-
мось новим і несподіваним. В історії
людства вже були ситуації, коли воно
опинялось на грані загибелі. Поряту-
вавшись, творило видатні твори мис-
тецтва, літератури. І робило, здавалось
би, належні висновки, усвідомивши
свої помилки й гріхи. Начебто дорос-
лішало й розумнішало. Та історія за-
свідчує протилежне. 

Річ у тім, що нині людство як ди-
намічна самоорганізовувальна систе-
ма сьогодні перебуває у надзвичайно
складному періоді свого існування.
Можна сказати, перебуває в критич-
ному стані з двома ймовірними сце-
наріями розвитку: або перейде на
якісно новий етап еволюції і стане ус-
пішною цивілізацією, або загине. Пе-
редусім криза полягає в тому, що
людство опинилося в стані внутріш-
ньої та зовнішньої несумісності – не-
сумісності політично-економічних
державних структур і несумісності са-
мої цивілізації з навколишнім сере-
довищем.

Причин політичної несумісності
між державами чимало. До неї, зок-
рема, спричинилися сформовані у ХХ
столітті тоталітарні системи, увіб-
равши в свою конструкцію різні види
насильств: політичних, економічних,
ідеологічних, фізичних, не виклю-

чаючи прагнень до всесвітнього па-
нування. Деструктивну роль у між-
державному протистоянні відігра-

ли й могутні транснаціональні мо-
нополії та корпорації. Симбіоз пе-

релічених факторів підштовхнув світ
до гонки озброєнь, прискоривши зрос-
тання несумісності людської популя-
ції з навколишнім середовищем.

Біосферу почали інтенсивно за-
бруднювати хімічні та фізичні відхо-
ди промисловості, продукти розпаду
ядер урану в результаті випробувань
ядерної та водневої зброї, а також
радіоактивні викиди атомних елек-
тростанцій. Неконтрольоване збіль-
шення шкідливих речовин у довкіллі
позначилось на зростанні частоти ге-
нетичних мутацій у живих організмів
– земна флора й фауна почали нако-
пичувати критично небезпечні для
свого існування матеріали, які ви-
кликають пошкодження генетичного
апарату і спадкової мутації. До цього
згубного для популяції гомо сапієнса
процесу додалися інсектициди та пес-
тициди, які масово почали застосову-
ватись у сільському господарстві. 

Таке рукотворне насильство над
природою прискорило процеси мін-
ливості мікросвіту (світу мікробів) і
призвело до ослаблення імунітету
людини перед атаками мікроорганіз-
мів (уражаються Т-лімфоцити). Внас-
лідок цього зросла ймовірність еко-
логічної катастрофи, одним із варіан-
тів якої можуть стати глобальні епі-
демії, котрі з позиції системного ана-
лізу можна розцінювати як увімкнен-
ня механізмів реактивності біосфери,
спрямованих проти агента, що пору-
шує її внутрішню сумісність. Хто цей
агент? Правильно: гомо сапієнс. Ре-
акція біосфери цілком закономірна –
приміром, появу вірусу СНІДу можна
розглядати як перший (але не єдиний
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і не останній) наслідок брутального
збурення природи. 

Найдавнішим і найпростішим при-
кладом реактивності, що спостеріга-
ється на рівні одноклітинних, є меха-
нізм, який охоплює ізоляцію та зни-
щення всього чужого, що впроваджу-
ється в організм. Так, амеба утворює
травну вакуолю (ізоляція), а відтак сек-
ретує у неї ферменти, котрі руйнують
структури чужого. Для одноклітинних
організмів ця властивість стала вод-
ночас і захистом, і споживанням (трав-
ленням). 

Соціальне суспільство у вигляді
держави (правоохоронні органи, вій-
сько) скопіювало з живих систем ме-
ханізми реактивності буквально один
до одного. Це підтверджує, що сис-
темні закони є спільними для всіх при-
родних структур, байдуже, які вони –
біологічні чи соціальні.

Ізоляція від зовнішнього світу та
фізичне знищення противника були
першими захисними механізмами сус-
пільства. В міру його ускладнення (са-
моорганізовування) створювалися до-
поміжні системи імунного захисту –
механізми розрізнення джерел несу-
місності та їхнього знищення. Йдеть-
ся про розвиток медицини, вишкіл лі-
карів, створення ефективних фарма-
кологічних препаратів.

Подальше забруднення навко-
лишнього середовища збільшує ймо-
вірність бактеріологічної катастро-
фи, яка неминуче супроводжувати-
меться соціальним шоком – дезорга-
нізацією усталеного життя суспільства

хвилями насильства, масовими по-
жежами, руйнацією промислових і
громадських об’єктів. Ба більше, ця ка-
тастрофа здатна перерости в ядерну –
позбавлені обслуговування АЕС мо-
жуть злетіти в повітря. 

Логіка підказує, що треба мати
план спеціальних заходів, які в разі по-
яви перших симптомів бактеріоло-
гічно-вірусної загрози, слід застосу-
вати, аби унеможливити або при-
наймні зменшити й локалізувати на-
слідки очікуваної катастрофи. А саме:
швидке розвантаження АЕС, консер-
вацію великих підприємств, зупинку
гідроелектростанцій і плавний спуск
води, аби не допустити прориву гре-
бель і затоплення значних площ на-
вколо них. Треба потурбуватися про
карантинну ізоляцію регіонів, а також
спробувати звести до мінімуму на-
слідки соціального шоку. Слід також
передбачити збереження і консервацію
джерел науково-технічної інформа-
ції, найцінніших творів мистецтва,
літератури, аби після катастрофи люд-
ству був забезпечений хороший старт
для науково-технічного відродження.

Упродовж кількох століть люд-
ство веде неоголошену війну проти
біосфери. Тож можна припустити, що
природа готує людині долю динозав-
рів – більш ніж ймовірно, що не-
впинне розмноження цих гігантів по-
ставило під загрозу існування багатьох
видів флори й фауни (головним чином
рослинний покрив планети) відтак
для збереження рівноваги і видового
розмаїття велетенські тварини мали

бути знищені як елемент, що вносив
несумісність в біосферу і загрожував
їй катастрофою. Інакше кажучи, при-
рода зреагувала належним чином.

Людина внесла, мабуть, уже не-
зворотні зміни у видообмін планети.
Гомо сапієнс «затромбував» штучни-
ми греблями річки, викликав засо-
лення ґрунтів, осушив болота – не-
мовби видалив нирки з організму во-
дообміну. І це при тому, що ріки, озе-
ра, болота є надзвичайно складною
системою, не менш важливою, ніж сис-
тема кровообігу в організмі людини.

Згідно з другим законом термоди-
наміки і теплового розсіяння енергії,
подальше нарощування промислових
потужностей (навіть збереження ви-
робництва на нинішньому рівні екс-
плуатації підприємств) призведе до та-
нення льодовиків і підвищення води
у Світовому океані, вже настільки за-
брудненого, що він опинився перед за-
грозою поступового вимирання –
йдеться насамперед про загрозу зни-
щення планктону, загибелі кисневих
водоростей Світового океану, який
дає атмосфері планети близько 80
відсотків кисню.

Людина спричинилася до утво-
рення так заних «озонових дір» – де-
фектів іонної оболонки на полюсах
земної кулі. Це ставить під загрозу еко-
систему, яку природа створювала уп-
родовж мільйонів років, – біосферу. 

Людина сприяє мутабільності й
створенню вірулентних для свого ор-
ганізму штамів бактерій та вірусів, пе-
ренасичує навколишнє середовище
хімічно активними речовинами, знач-
на частина яких викликає генетичні
пошкодження (мутації). 

Це лише фрагменти можливих
наслідків неоголошеної війни людства
проти довкілля. Найгірше те, що лю-
дина веде цю війну не через якийсь
вроджений потяг до «лиходійства», а
внаслідок притаманних їй власти-
востей, зокрема спроможності впли-
вати на навколишнє середовище й
адаптовувати його відповідно до сво-
їх потреб. 

Людина – це насамперед істота
біологічна, тож їй притаманні різно-
манітні вади й чесноти, бажання,
емоції, інстинкти. Позбутися їх не-
можливо. Здійснивши гріхопадіння і
скуштувавши заборонений плід Де-
рева пізнання, людина вчиться тво-
рити Добро і Зло. У цьому надсклад-
ному процесі вона змінює Реаль-
ність, причому стаючи дедалі могут-
нішою, дедалі більше змінює навко-
лишній світ. Водночас людина ще
недостатньо розумна, щоб узгоджу-
вати свої дї з інтересами-потребами
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більш загальної системи – біосфери,
не порушуючи її внутрішньої суміс-
ності. Можна припустити, що людство
знищить сама природа, увімкнувши на
повну потужність свій віковічний ме-
ханізм регуляції – мікросвіт бактерій
та вірусів, уготовивши конгломерат
епідемій, з якими сучасна медицина
не впорається. Наразі залишається
сподіватися, що COVID-19 не нале-
жить до непереможних ворогів земної
цивілізації.

Природа за своєю сутністю пере-
буває за межами понять Добра і Зла,
оскільки в своїй основі вона сумісна
і моральна. Людина є частинкою при-
роди, але частинкою особливою. І
може так статися, що брутальна змі-
на Реальності призведе до того, що
нова іпостась природи стане несу-
місною з існуванням самої людини –
істоти захланної та аморальної. 

Створення засобів і систем масо-
вого ураження – це супутній і неми-
нучий наслідок розвитку людства й
пізнання ним таємниць Реальності.
Жодні заборони, жодні домовленості,
обмеження й застереження не допо-
можуть. Крім хіба що одного – по-
класти край розвитку науки взагалі.
Для цього довелось би закрити уні-
верситети, спалити бібліотеки, зруй-
нувати всю систему освіти і повер-
нутися у класичне середньовіччя. Але
ж цього ми не хочемо, та й, власне ка-
жучи, це неможливо. А оскільки ми не
хочемо й не можемо зупинити розви-
ток науки, то маємо пам’ятати, що ген-
на інженерія здатна створити не лише
нові види надпродуктивних рослин,
але й нові віруси, страшніші, ніж ві-
рус СНІДу, нові бактерії – страшніші
за палички чуми, а також врахувати,
що дальше проникнення фізиками й
хіміками вглиб матерії дозволить ви-
найти зброю руйнівнішу, ніж ядерна,
а розкриття таємниць мозку допомо-
же створити психогенну зброю тощо.
Процес пізнання зупинити неможли-
во. Але коли до незборимої допитли-
вості вченого долучається авантуризм
політиків, авантуризм та амбіції пра-
вителів держав, то сумарно одержу-
ється така гримуча суміш, яка вреш-
ті-решт може рознести на шматочки
нашу планету або перетворити її у без-
людну пустелю.

Істотною причиною самознищен-
ня людства може стати його невтримне
розмноження. Надлишок населення
може призвести до етнічних, а згодом
і до політичних самознищень. Уже
нині в західноєвропейських країнах,
які накрила хвиля економічної еміг-
рації, спостерігається тенденція зга-
сання ейфорії «загальнолюдського

братерства». Західній Європі дове-
деться або змиритися з «мирним» за-
воюванням її країн передусім вихід-
цями з Африки й Азії, або ж ухвали-
ти жорсткі закони, які обмежать ім-
міграцію.

Жодні нові підходи і методи збе-
реження екологічного середовища не
можуть бути ефективними, оскільки
головним джерелом забрудненя та
виснаження середовища є виробниц-
тво продукції на душу населення пла-
нети. Умови тут диктує другий закон
термодинаміки, своєрідний «консти-
туційний» закон Всесвіту. На відміну
від людських конституційних законів,
обійти його ніколи і нікому не вдасть-
ся, оскільки цей закон термодинаміки
створює, так би мовити, Всесвіт. Ке-
руючись ним (законом), неможливо
створити порядок, не вносячи в на-
вколишнє середовище безладу. При-
міром, на кожну тонну корисної про-
дукції припадають десятки тонн від-
ходів.

Для свого виживання людство зму-
шене збільшувати ентропію (хаос)
навколишнього середовища. Це закон
для всіх гетеротропних систем. Різ-
ниця лише полягає в тому, що якщо
інші гетеротропні системи можуть
увійти в рівновагу з біосферою і їхній
внесок у зростання ентропії компен-
сується припливом негентропії у ви-
гляді сонячної енергії, то стосовно лю-
дини це принципово неможливо. 

Єдиним джерелом екологічо чис-
тої енергії, що зменшує штучно по-
роджуваний хаос, є сонячна енергія.
Всі інші джерела енергії, за винятком
хіба що сили вітру, – екологічно шкід-
ливі. Рівновага в природі може збері-
гатися лише тоді, коли біосфера, ви-
користовуючи вільну енергію Сон-
ця, компенсує зростання ентропії. На
жаль, ця рівновага вже давно пору-
шена і продовжує руйнуватися з ка-
тастрофічним прискоренням.

Вельми сумнівно, що людство
спроможне зупинити нарощування
промислового потенціалу. Зменшую-
чи інтенсивність внесення ентропії у
навколишнє середовище можна хіба
що відтермінувати настання можливої
термодинамічної катастрофи. Най-
імовірніше, що цивілізацію знищить
сама природа, увімкнувши на повну
потужність свій віковічний механізм
регуляції – мікросвіт бактерій та ві-
русів, уготовивши людству конгло-
мерат епідемій, з якими сучасна ме-
дицина не впорається.

Щоб вижити, людство насамперед
має реанімувати свою сумісність з її
Величністю Природою, але для цього
треба стати єдиним цілим (з «колонії

одноклітинних» перетворитися в «єди-
ний організм», в якому стан одного
«органа» впливає на стан усієї систе-
ми, а за певних умов вимагає інших
форм організації), маємо вступити у
фазу безконфліктного розвитку: без
воєн, без революцій і, головне, без
авантуризму влади й держави. Йдеть-
ся про досягнення внутрішньо-полі-
тичної сумісності. Шлях до неї на-
самперед полягає у загальній гумані-
зації суспільства та обмеження кон-
тролю держави над особистістю, ух-
валення загального для планети по-
ложення про права людини й інтеграції
світу в єдине демократичне співтова-
риство. Лише воно зможе виробити
оптимальну екологічну та демогра-
фічну політику.

Та в ситуації глобальної невизна-
ченості щодо перспектив земної ци-
вілізації такий план видається нереа-
лістичним – наша планета вельми на-
гадує брантівський «корабель дур-
нів», що плине просторами Всесвіту.
І замість того, щоб рятувати цей «Ти-
танік», члени команди продовжують
з’ясовувати стосунки між собою в
різних куточках планети. В Україні
зокрема.

Нині виникають закономірні пи-
тання: 1) Чи залишився у людства час,
аби щось організувати для свого по-
рятунку? 2) Якщо час залишився, то
що саме слід робити? Бо може стати-
ся так, що частина земної спільноти
буде змушена усамітнитися, скажімо,
на одному з островів Індійського чи
Тихого океанів, де в стані невизначе-
ності почне творити новітнього «Де-
камерона».

Відомий британський учений Сті-
вен Хокінг заявив, що в найближчі ти-
сячу років станеться неминуча тех-
ногенна катастрофа. Порятунок люд-
ства вчений бачить у переселенні із
Землі на інші планети. Хокінг назвав
три основні загрози для існування
людини: ядерна війна, глобальне по-
тепленіння і створені генетичною ін-
женерією віруси. 

Вчені Колумбійського універси-
тету в Нью-Йорку, університету Ту-
лейна в Новому Орлеані й Сідней-
ського університету в Австралії дійш-
ли висновків, що коронавірус не був
створений штучно, а виник еволю-
ційним шляхом. Безумовно, що й вер-
сії рукотворного походження COVID-
19 не можна відкидати – на планеті є
чимало дослідницьких лабораторій, де
в інтересах продажних політиків і
транснаціональних олігархів поряд-
кують аморальні науковці. 

Олег К. РОМАНЧУК


