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ЗАСТЕРЕЖЕННЯ СЕРГІЯ ПОДОЛИНСЬКОГО  
ЩОДО ПОМИЛОК У ГОСПОДАРЮВАННІ:  

МАМОНІЗАЦІЯ СВІДОМОСТІ ЯК ЦИВІЛІЗАЦІЙНА ПАСТКА  
ДЛЯ ЛЮДСТВА 

 
Сергій Подолинський у своїй роботі «Праця людини і її від-

ношення до розподілу енергії» застерігає від нерозсудливого, 
хижацького ведення землеробства, від помилок у господарюван-
ні, що можуть призвести до опустелення землі. Натомість вказує, 
що: «…правильне землеробство є найліпший представник корис-
ної праці, тобто роботи, що збільшує збереження сонячної енергії 
на земній поверхні» [див.: 1, с. 236]. 

С. Подолинський згадує також про особливий вид розкрадан-
ня енергії, що виявляється у виробництві предметів розкоші й у 
непродуктивному споживанні [див.: 1, с. 280]. Саме відсутність 
кореляції у фінансових механізмах між нагромадженням перет-
ворювальної енергії та її розсіюванням є пасткою, що загрожує 
людству омніцидом. 
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У своїй праці «Не заглядаючи у святці» М. Д. Руденко дає ви-
значення грошам: «Те, що гроші є вимірювальним приладом, де-
кому може видатися метафорою. Проте усвідомлювати це слід у 
найбуквальнішому розумінні — наприклад, так, як сприймається 
метр, що є приладом для вимірювання простору. Або пристроєм — 
адже ми сперечаємося не про слова, а про сутність. З допомогою 
грошей суспільство вимірює, скільки в даному місці протекло бі-
ологічної енергії чи то в її натуральному вигляді (продовольство), 
чи у вигляді предметів, на виготовлення яких її витрачено»[2,  
с. 366]. І далі там же: «Вартість усіх інших товарів визначається ва-
ртістю зерна. По суті ми носимо у гаманцях мішки із зерном. А не 
помічаємо цього тільки тому, що навчилися виробляти їх товарний 
еквівалент у вигляді грошових знаків» [2, с. 367]. 

Нині, у час світової кризи, викликаної пандемією коронавіру-
су, особливо загрозливого розміру набуває фінансова бульбашка, 
яку надувають емісійні центри з метою «підтримки економіки». 
Жодного стосунку до примноження біоенергетичного потенціалу 
ці фінансові вливання не мають. Тож, стоїмо на порозі грандіоз-
них потрясінь. Україна може стати жертвою таких «капіталів», 
якщо дозволить вільно торгувати с/г землею. 

Родючість землі є головним чинником, що завдяки фотосинте-
зу дозволяє долати ентропійні процеси у біосфері.  

Найбільш руйнівними щодо забезпечення розвитку і збагачення 
біоценозу є сучасні агрохімічні технології. Крупнотоварне аграрне 
виробництво убиває життя грунтових бактерій і мікроорганізмів, 
метаболізм яких є основою живлення гумусного шару [див.: 3]. 

Зайве доводити залежність родючості землі від водного бала-
нсу, який, у свою чергу, пов’язаний із лісами. 

Родючість має стати пріоритетним мірилом успішності прове-
дення земельної реформи в Україні. Для її втілення необхідно за-
провадити нові інституції — Земельні Управи у межах терито- 
ріально-адміністративних одиниць та Державний Земельний Банк 
України. 

Природне землеробство є ключем до забезпечення сталого ро-
звитку для людства і надійного продовження ЖИТТЯ на ЗЕМЛІ. 
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