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Мор 79       Україна ловила Федора Моргуна, та не спіймала.
Книга друга: Порятуймо майбутнє людства /Укла
дач В. Ф. Моргун. - Полтава: Полтавський літера
тор, 2002. - 356 с., іл.

Друга книга дилогії під назвою «Порятуймо майбутнє людства», яку ук
лав психолог, професор Володимир Моргун, містить публіцистичний твір ві
домого агронома, еколога, державного діяча, першого міністра охорони приро
ди СРСР (1988 - 1989 рр.), ветерана Другої світової - Великої Вітчизняної 
війни, письменника, академіка, Героя Соціалістичної Праці Федора Трохимо- 
вича Моргуна «На захист майбутніх поколінь», де він аналізує трагічну долю 
свого покоління, долю народу України протягом XX століття й особливо у 
Другу світову - Велику Вітчизняну війну. Він, зокрема, переконливо дово
дить, що український народ, підставлений Сталіним під погром фашистської 
окупації, врятували... жінки і діди України. Закликає політиків і людей усьо
го світу об’єднати зусилля і не допустити трагедії нових воєн. Дає глибокий 
аналіз небезпечного стану природи, описує досвід її порятунку провідними 
країнами світу, радить ужити невідкладних заходів для запобігання екологіч
ної катастрофи, яка загрожує життю на нашій унікальній планеті Земля.

Завершується друга книга нарисами письменника Миколи Костенка, в 
яких він аналізує внесок Ф. Моргуна в сучасне землеробство України та Ро
сії й закликає до державної підтримки агроекологічної програми, викладеної 
в книгах патріарха грунтозахисту: «Поле без плуга» (три видання), «Обробі
ток грунту і врожай» (два видання), «Кінець світу? Або...» (чотири видання), 
«Переорані покоління» (три видання), «Селянин - Світова Душа» (шість ви
дань).

Дилогія розрахована на широке коло читачів, яким не байдужа історія 
України у XX столітті та її доля у майбутньому.
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