
Церква і навколишнє середовище: європейський досвід та українські перспективи 
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 14–17 червня, Ужгород, 2007. — С. 3. 
 
 

ЗМІСТ 
Бокотей О. Передмова  4–5 
1. ВІТАННЯ   
Митрополит Львівський Мар’ян Кардинал Яворський.  
Привітання учасникам Міжнародної конференції «Церква і навколишнє середовище: євро-
пейські приклади та українські перспективи»  

6 

Верховний Архиєпископ Києво-Галицький Любомир Кардинал Гузар. Привітальне слово 
Блаженнішого Любомира до учасників міжнародної конференції «Церква і навколишнє се-
редовище: європейські приклади та українські перспективи»  

7 

Високопреосвященний владика Іван Юркович, Апостольський Нунцій в Україні. Привітання 
з нагоди екуменічної міжнародної конференції «Церква і навколишнє середовище: євро-
пейські приклади та українські перспективи»  

8 

2. ДОПОВІДІ  
Білявський Г., Боднар О. Значення німецької екологічної термінології для розвитку міжна-
родної співпраці у напрямку розбудови екологічної культури  9–10 
Білявський Г., Ісаєнко В., Патика В. Національна екологічна політика України в контексті 
гармонійного розвитку держави  11–15 
Білявський Г., Ісаєнко В., Саєнко Т. Релігія і екологія — джерела екологічної етики та мора-
лі, потужні важелі безпечного розвитку людства 16–18 
Білявський Г., Саєнко Т., Ісаєнко В., Віраг М.  
Чорнобильська катастрофа — наслідок занепаду духовності і культури 19–21 
Ван Сан-Клайн Б. Внесок Церкви в сталий розвиток сільського господарства 22–24 
Мідянка П. Поезія як господня режія 25–26 
Садоха М. Актуальні проблеми охорони навколишнього середовища та шляхи їх вирішення 27–29 
о. Сеньків Іван. Екологія і національний пейзаж  30–35 
Прот. Сидор Димитрій.  
Вплив християнської віри на формування позитивної екологічної свідомості людини  36–42 
Шейх Ахмед Тамим. Учение ислама по отношению к окружающей среде 43–47 
3. НАУКОВІ СТАТТІ  
о. Гірник Олег. Екологія пневматосфери перед викликами інформаційного суспільства (ан-
тропологічний дискурс)  48–54 
Лисиченко Г., Дудар Т. Напрями енергетичної стратегії та екологічна безпека України 55–62 
Мичка-Гірник К.  
Освячення реальності як екологічна програма християнства у філософії П. Флоренського  63–67 
Олексик Т., Кіш Р., Сидор О., Олексик Х. Екологічні та релігійні мотиви охорони довкілля 68–71 
Собчик В., Нагорнюк О. 
Роль екологічної етики у формуванні духовного світу сучасної людини 72–76 
Фогт М. Церковний менеджмент в охорону навколишнього середовища: свідчення віри в 
Творіння, яке виправдовує себе також і в економічному плані  77–81 
Фогт М. Екологічна криза як «ознака часу» — виклики і компетентність Церкви в питанні 
охорони навколишнього середовища 82–91 

4. ХРОНІКА ТА ІНФОРМАЦІЯ  
Рішення конференції 92–94 
Подяки 95 
Резюме до доповідей і статей  96–99 
Список учасників конференції 100 
5. ФОТОМАТЕРІАЛИ З КОНФЕРЕНЦІЇ 101–118 
 



 4 

Церква і навколишнє середовище: європейський досвід та українські перспективи 
Матеріали міжнародної конференції 14–17 червня, Ужгород, 2007. — С. 4–5. 
 
 

ПЕРЕДМОВА  

В Україні зниження соціально-економічних показників рівня життя на фоні загострення 
екологічної кризи привело до погіршення життя населення, демографічних показників і здо-
ров’я громадян загалом. У ситуації, що склалася, необхідний перехід від спостереження за 
цими негативними процесами до активної участі всіх небайдужих до такого стану справ у 
державі. Вирішення проблем збереження довкілля на всіх рівнях можливе тільки за спільно-
го об’єднання зусиль наукових і освітянських установ, державних та громадських організа-
цій, а також церков і релігій, які на сьогодні мають найбільший рівень довіри в суспільстві. 
До цього часу церкви і релігії ще не задіяли свого потенціалу в здійсненні насамперед 
практичних екологічних заходів, таких як заощадження енергії, раціонального використання 
земельних і водних ресурсів, безпечного поводження з відходами та ін. Безперечно, що 
спільна відповідальність за безпечне довкілля та його критичний стан в сучасності вимагає 
від усіх разом і кожного зокрема величезного вкладу у справі збереження Створіння.  

Вселенська Церква приділяє багато уваги питанням пов’язаним із відповідальністю за 
Створіння. Протягом останніх років Рада європейських єпископських конференцій (ССЕЕ) 
організувала ряд конференцій, присвячених цій актуальній тематиці. Перша зустріч 
відбулась у 1999 році у м. Цельє (Словенія) з питань теологічних і етичних принципів 
екологічних зобов’язань Церкви. Наступне зібрання делегатів європейських єпископських 
конференцій проходило в 2000 році у м. Бад-Гонеф (ФРН) і окреслювало коло питань, 
пов’язаних із духовністю Створіння і політикою навколишнього середовища. Третя 
конференція мала місце в 2001 році у м. Бадін (Словаччина) і стосувалася питань, пов’язаних 
із християнським способом життя і сталим розвитком. У 2002-му році в м. Венеція (Італія) 
відбулась четверта міжнародна конференція «Робота і відповідальність за Створіння». Тема 
«Виховання відповідальності за Створіння і сталий розвиток» стала предметом обговорення і 
головною темою зустрічі делегатів європейських єпископських конференцій у місті Вроцлав 
(Польща) в 2003 році. І завершила цикл згаданих форумів, організованих ССЕЕ, міжнародна 
науково-практична конференція «Церкви і релігії — їх відповідальність за Створіння», яка 
відбулася в 2004 у м. Брюссель (Бельгія). Римсько-католицька церква в Україні, згідно зі 
своїм соціально-екологічним вченням, в міру своїх можливостей намагається брати участь у 
вирішенні подібних проблем. Комісія з екології і мігрантів конференції римсько-католицьких 
єпископів України у своїй діяльності покликана привернути увагу до проблем, пов’язаних із 
відповідальністю за Створіння, як всередині Церкви, так і Церквою за участі науковців-
екологів, широких кіл громадськості і людей доброї волі загалом.  

Згадана науково-практична конференція зініційована цією комісією не є винятком. Крім 
організації конференцій, семінарів, робочих шкіл та інших публічних заходів з 
відповідальності за Створіння комісія з екології щороку проводить дитячі літні еколого-
освітні табори, акції «посади своє дерево», «чистий дім» та інші ініціативи.  

До Вашої уваги пропонуємо збірник матеріалів міжнародної науково-практичної 
конференції «Церква і навколишнє середовище: європейський досвід та українські 
перспективи», яка відбулася 14–17 червня в Ужгороді. Цей форум є логічним продовженням 
циклу конференцій на соціальну тематику, організованих за участю богословів, науковців, 
широких кіл світської громадськості і загалом людей доброї волі на українських теренах. 
Подібні наукові конференції в нашій державі вже відбувалися в 1992 році (обговорення 
ситуації в сучасному світі через призму знаменитої енцикліки Івана Павла II «Сотий рік» і в 
1996 році (розгляд найважливіших проблем України: екології, економіки і моралі) — і 
торкнулися найактуальніших питань життя українського суспільства і шляхів виходу із 
тривожної ситуації.  
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Оргкомітет конференції 2007 року поставив за мету перенести вдалі приклади активної 
участі Церкви у збереженні довкілля в Західній Європі на українські терени, а також 
обмінятись досвідом і добрими напрацюваннями в позитивних зрушеннях вирішення 
екологічних проблем за участю Церкви в Україні. До успіху організаторів конференції 
відносимо бажання великої кількості як іноземців, так і громадян України: богословів, 
науковців, громадських діячів, політиків, письменників і митців, взяти участь у згаданому 
форумі. У конференції взяли участь ієрархія і представники Римо-католицької церкви, 
Української греко-католицької церкви, Мукачівської греко-католицької єпархії, Української 
православної церкви (МП), Закарпатської реформатської церкви, Духовного управління 
мусульман України, Головного рабинату України, широкі кола наукової і світської 
громадськості, представники влади, НГО, журналісти, письменники, митці. Прерогативні 
проблеми, що розглядалися на конференції віддзеркалені у матеріалах збірника, який Ви 
тримаєте в руках. На базі викладених міркувань і пропозицій під час пленарних засідань і 
«круглих столів» було складено рішення конференції, яке подане в кінці даного збірника.  

Висловлюємо сподівання, що це видання буде корисним для подальшого об’єднання 
зусиль науки і Церкви у справі подолання екологічної кризи, яка насувається на людство. 
 

Доцент Олександр Бокотей 
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Кардинал Мар'ян Яворський 
Львівський римсько-католицький 

митрополит 

 
Україна, 79011 Львів, Самчука 14а. Тел.: + 380 (32) 276-94-15, факс:+ 380(32) 225-61–14 

 
 

Учасникам  
Міжнародної конференції «Церква і навколишнє середовище:  

європейські приклади та українські перспективи»  
 

«Бог створив небо й землю, і море, і все що є в них...» (Діяння 14,15). 
Сердечно вітаю організаторів і учасників Міжнародної конференції «Церква і навколиш-

нє середовище: європейські приклади та українські перспективи», яка проходить 14–17 
червня 2007 року в місті Ужгороді. 

Представницька участь у цій конференції духовенства різних церков, екологів, 
представників влади і громадськості засвідчує спільне прагнення зберегти священний дар 
життя на Землі, зокрема на теренах Східної Європи і України. Багато регіонів нашої держави 
нині знаходяться на грані екологічної катастрофи, під загрозою здоров'я і життя мільйонів 
людей, тому Римсько-католицька церква постійно звертає увагу на ці болючі проблеми й у 
доступний спосіб мобілізує вірників і всіх небайдужих до збереження та захисту довкілля. 

Бажаю плідної праці учасникам конференції та якнайшвидшої реалізації в життя їхніх 
рішень щодо захисту навколишнього середовища, 
 
 

З молитвою, 

     
 
 
Львів, 13 червня 2007 року 
 
 

Мар’ян Кардинал Яворський 
Митрополит Львівський 

Глава Конференції римсько-католицького єпископату України 
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УДК: 504:811’74[111+112] 
 

ЗНАЧЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ДЛЯ 
РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ У НАПРЯМКУ РОЗБУДОВИ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ  
Білявський Георгій, Боднар Олеся  

 

Аналіз провідних учених світу (політологів, екологів, соціологів та економістів), вико-
наний в останні роки з метою вияснення причин розвитку все більшої кількості регіональних 
кризових екологічних ситуацій і поглиблення глобальної екологічної кризи, показав, що од-
нією з головних причин є тотальний, дуже низький рівень екологічної культури, екологічної 
духовності, етики, свідомості, низька ефективність обміну позитивним міжнародним досві-
дом і технологіями у сфері охорони природи. Це було підтверджено на Всесвітньому еколо-
гічному форумі у Йоганнесбурзі (ПАР, 2002 р.) та у Києві (Всеєвропейський саміт міністрів 
охорони природи «Довкілля для Європи», 2003 р.).  

Тому дуже важливим завданням сьогодення у всіх країнах світу, у тому числі — в Укра-
їні, є активний розвиток екологічної культури і духовності як вагомих факторів гармонійно-
го, еколого-збалансованого розвитку людства, активізація співпраці екологів різних країн, 
збереження й відтворення природних ресурсів планети.  

У останні роки в усіх розвинених країнах пріоритетності набув розвиток екологічної 
освіти і виховання, освіти для гармонійного розвитку, розвиток підготовки висококваліфіко-
ваних фахівців у галузі екологічного контролю, екологічного менеджменту і управління, еко-
номіки природокористування, розвиток міжнародного співробітництва у галузі охорони при-
роди і раціонального використання природних ресурсів, розвиток обміну досвідом у цій 
сфері, стажування студентів і викладачів.  

У контексті останнього надзвичайно важливим питанням є розробка і наявність достат-
ньої кількості різномовної екологічної літератури, особливо — термінологічних екологічних 
словників, яких сьогодні — гострий дефіцит. У першу чергу потрібні термінологічні екологі-
чні словники мовами тих країн, де досвід екологічних досліджень, екологічного законодавст-
ва і охорони природи та співробітництва у цій сфері є найбільш високим та ефективним.  

Це, як показує аналіз, англійська та німецька мови. І в англомовних країнах (США, Ка-
нада, Великобританія), і у німецькомовних (Німеччина, Австрія та ін.) останнім часом досяг-
нуто значних успіхів у сфері охорони природи, екологічного законодавства та управління 
природокористуванням. Значно збільшилася потреба в обміні позитивним досвідом у галузі 
охорони довкілля і природокористування, обміні навчальними програмами з різних екологі-
чних дисциплін, обміні студентами та викладачами.  

Необхідно зазначити, що у сфері природничих наук, особливо геології, біології, а також 
у сфері філософії кінця 19-го і першої половини 20-го століть у світі переважала німецька 
мова, як серед наукової, так і серед словникової літератури. Але після Другої світової війни 
поступово стала переважати англомовна література, яка значно витіснила німецьку майже у 
всіх сферах наукової діяльності.  

На початку ХХІ ст. у Європі в багатьох країнах виникла потреба значно активізувати 
співробітництво з Німеччиною у галузі охорони довкілля, як у держави не тільки з найбіль-
шою кількістю населення, але й із найпотужнішою економікою і найвагомішими досягнен-
нями у галузі охорони довкілля, екологічних технологій та екологічного законодавства.  
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Протягом останніх років розширюється не тільки науково-технічне співробітництво 
України у галузі охорони довкілля з німецькомовними країнами, але й активно розвивається 
співпраця у галузі церковного екоменеджменту. Останнім часом значно поглибилося екуме-
нічне співробітництво різних конфесій у різних країнах у галузі збереження і охорони при-
роди та підвищення екологічної культури і духовності населення. З огляду на вищезазначене 
дуже важливим і актуальним є підготовка, видання і розповсюдження українсько-німецьких 
та німецько-українських екологічних спеціалізованих галузевих термінологічних словників 
(для фахівців, що працюють у сфері екологізації таких галузей, як енергетика, транспорт, 
сільське господарство, промисловість, гірнича справа та ін.); загальноекологічних терміноло-
гічних словників; українсько-німецьких та німецько-українських екологічних довідників, по-
сібників з екологічного аудиту, екологічного моніторингу і екологічного управління. Усе бі-
льше українських вищих навчальних закладів потребують українсько-німецьких терміноло-
гічних словників та довідників, причому все більшим попитом останні користуються у 
фахівців природоохоронної сфери.  
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НАЦІОНАЛЬНА ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ 
ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ 
Білявський Георгій, Ісаєнко Володимир, Патика Володимир  

 

Протягом минулих 17 років суспільство, держава пройшли й продовжують проходити 
шлях складних політичних соціально-економічних перетворень, прагнучи стабільності у всіх 
сферах життя. В Україні розроблено і введено у дію близько 250 національних, загальнодер-
жавних, міжнародних, галузевих і регіональних програм, які фінансуються із залученням 
коштів державного бюджету.  

З них безпосередньо пов’язано із еколого-безпечним розвитком — 137. На жаль, через 
відсутність фінансування більшість із цих програм або не виконується, або завершені неефе-
ктивно. Урядовий проект Концепції гармонійного розвитку України, розроблений у 1998–
1999 роках, але до цих пір не прийнятий Верховною Радою України, зіграв певну позитивну 
роль в ініціюванні розробки й прийняття місцевих концепцій і програм переходу до збалан-
сованого розвитку, громадського пошуку національного шляху.  

Згідно з проектом, основними засобами досягнення гармонійного розвитку визначені 
такі: забезпечення ефективного використання всіх видів ресурсів, структурно-технологічна 
модернізація виробництва, використання творчого потенціалу суспільства для розбудови і 
процвітання держави. Принциповими завданнями визначено економічний розвиток, охорону 
довкілля, соціальну гармонію, раціональне використання природних ресурсів, розвиток осві-
ти, особливо — екологічної освіти і культури, міжнародного співробітництва і залучення 
громадськості до процесу формування національної екологічної політики. 

Нові умови життя, величезні зміни у світі і в Україні сьогодні викликали потребу зміни 
поведінки суспільства, розроблення нових концепцій державного управління, підприємниць-
кої діяльності, зміни методології оцінки ролі та значення екосистем у житті людини й суспі-
льства, зміни світогляду наших людей, залучення до вирішення екологічних проблем усіх 
верств населення, організації ефективного співробітництва у вирішенні надважливої пробле-
ми збереження біосфери і людства, представників освіти, науки і релігії. 

Потенціал екосистем має сьогодні оцінюватися не тільки як ресурсна база економічного 
зростання, але і як «природні основні фонди» для забезпечення життєдіяльності суспільства, 
біосфери, для підтримання яких у належному стані потрібно постійно фінансувати, оберіга-
ти, відновлювати. Оцінка екосистемного потенціалу (глобального, регіонального, національ-
ного, місцевого) має бути інтегральна, цілісна. 

В Україні ще не сформувалася національна система екологічного управління в її євро-
пейській цілісності державного, громадського і корпоративного (бізнесового) екологічного 
менеджменту. Нині домінує державна система управління у галузі охорони навколишнього 
природного середовища. Держава фактично «монополізувала» екологічну відповідальність, 
що призвело до послаблення відповідальності природокористувачів — суб’єктів господарю-
вання та власників землі й основних фондів. 

Згідно з чинним законодавством України, державне управління зорієнтоване на охорону 
навколишнього природного середовища. У більшості країн ЄС це прерогатива місцевих ор-
ганів влади. Панівна концепція екологічного управління має бути не природоохоронна, а за-
побіжна (запобігання забрудненню екосистем, гармонізація взаємодії суспільства і природи, 
відтворення екологічної рівноваги, екологічне оздоровлення та екологічна безпека).  
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Державна політика євроінтеграції та вступу України до СОТ потребує розробки і за-
твердження національної екологічної політики з урахуванням рішень Йоганнесбурзького са-
міту зі сталого розвитку (2002) та Пан-Європейської Київської конференції «Довкілля для 
Європи» (2003). Однак проблема полягає в тому, що ухвалені стратегічні державні докумен-
ти є швидше декларативними заявами, ніж концептуальною основою для розроблення націо-
нальної екологічної політики. Не затверджено концепцію еколого-збалансованого розвитку 
України, яка має визначити національні пріоритети еколого-економічної політики.  

«Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання 
природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки», ухвалені Верховною Радою Укра-
їни у 1998 р., уже не відповідають новим екологічним вимогам і політиці євроінтеграції. По-
трібна їх актуалізація з орієнтацією не на державний, а на національний рівень. По суті, це 
має бути нова національна екологічна політика на базі міжнародних екологічних зобов’язань 
України щодо змін клімату, збереження біорізноманіття, боротьби зі спустелюванням, а та-
кож з урахуванням екологічних вимог і механізмів СОТ, рішень Йоганнесбурзького саміту і 
Київської конференції «Довкілля для Європи». 

Погодження екологічних, соціальних і економічних цілей гармонійного розвитку країни, 
інтеграція екологічної політики, координація системи державного управління на принципах 
гармонійного розвитку є визначальними функціями в процесі євроінтеграції. Нинішня адмі-
ністративно-інституційна структура державного екологічного управління є переважно 
централізованою з дублюванням функцій на регіональному та місцевому рівнях. Це часто 
призводить до конфліктів і безвідповідальності. Тому під час формування громадянського 
суспільства й ринкової виробничої інфраструктури функції і відповідальність державного 
управління мають бути перерозподілені на національному рівні. Функції економічного сти-
мулювання дотримання екологічних вимог ще недостатньо розвинені й не примушують під-
приємства-забруднювачі змінювати технології виробництва на природозахисні. Економічні 
механізми, що регулюють охорону навколишнього середовища та природних ресурсів, також 
не дуже ефективні. Головна проблема застосування економічних механізмів у нестабільному 
макроекономічному середовищі — ціноутворення. 

Особливістю України є наявність значної кількості депресивних регіональних територій 
із значною екологічною деградацією. Це радіаційно забруднені території Житомирської, Ки-
ївської, Кіровоградської та інших областей, території зсувів, підтоплень, повеней тощо. Така 
особливість не враховується як пріоритетна в регіональній екологічній політиці. Екологічне 
оздоровлення і екосистемне відтворення депресивних територій має стати головним пріори-
тетом регіональної екологічної політики та управління. У Концепції державної регіональної 
політики аспекти екологічної політики не узгоджені з аспектами інших політик, внаслідок 
чого еколого-господарська система регіонів не збалансована. Нинішня система державного 
екологічного управління занадто централізована, недемократична і, по суті — відомча. По-
тенціал регіональних екологічних політик не розвивається і не підтримується. Великим не-
доліком є також відсутність узгодженості між екологічними, економічними і соціальними 
аспектами практично у всіх генпланах розвитку великих міст України на найближчі 5–10 ро-
ків. В Україні тривалий час констатується загрозливе погіршення демографічних показників і 
популяційного здоров’я населення на тлі соціально-економічної та екологічної криз, які ак-
тивно розвиваються. Чисельність населення держави безупинно зменшується — за останні 
10 років вона скоротилася більш ніж на 4 млн. За темпами вимирання людей Україна входить 
у першу десятку країн світової спільноти, за тривалістю життя посідає 60 місце у світі. Пере-
важною причиною високого рівня смертності населення є мультифакторіальні хвороби (сер-
цево-судинні, онкологічні, ендокринні, психічні тощо), які формуються внаслідок взаємодії 
спадковості, соціуму і впливу негативних чинників довкілля. Поширеність захворювань се-
ред малозабезпеченого населення на 45,7% перевищує аналогічний показник серед забезпе-
чених людей. Ситуація, що склалася, потребує переходу від пасивного спостереження до ак-
тивного управління процесами формування здоров’я населення та стану довкілля.  
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За оцінками експертів ВООЗ, здоров’я громадян на 50% залежить від соціально-
економічних умов і способу життя, найважливішою складовою якого є харчування. У біль-
шості країн Європи, а також у Японії, США, Канаді питання харчування населення відповід-
но до національних програм підняте на державний рівень і перебуває під постійною увагою 
урядів. Тому саме тут вдалося досягти зниження рівня захворюваності і смертності від сер-
цево-судинних та інших захворювань на 30–40 %, майже у 90 % населення запобігти роз-
виткові карієсу. Частка харчування у цих процесах становить до 40 % усіх чинників. Окремо 
слід виділити проблему, пов’язану з генофондом нації. Йдеться про ліквідацію дефіциту йо-
ду, селену й інших мікроелементів. Частина ендемічних територій після аварії на Чорнобиль-
ській АЕС забруднена радіонуклідами. Як наслідок, у країні хворіють на порушення ендо-
кринної системи, обміну речовин близько 3,5 млн. людей, з них 0,8 млн. дітей у віці до 14 
років. Погіршується репродуктивне здоров’я, що в майбутньому унеможливить відтворення 
населення, знизить якість трудового та інтелектуального потенціалу. 

Нині гостро постає проблема якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сиро-
вини. Споживання неякісних харчових продуктів (із вмістом антибіотиків, гормонів, пести-
цидів) призводить до порушення здоров’я, зростання частоти народження дітей з уроджени-
ми вадами. Залишається невирішеним питання про біологічну безпеку, пов’язану з 
використанням генетично-модифікованих організмів у виробництві продуктів харчування. 
Раціональне, науково-обґрунтоване харчування має неабияке значення для запобігання роз-
витку онкологічних хвороб — у межах 35–50% за даними ВООЗ. Відоме співвідношення ге-
нетичних і екологічних чинників, способу життя і системи охорони здоров’я (20, 20, 50 і 10% 
відповідно) щодо впливу на здоров’я не «спрацьовує» у регіонах зі значним антропогенним 
навантаженням та тих, які вважаються зонами екологічного лиха. На цих територіях відсоток 
впливу несприятливих чинників середовища на здоров’я може бути значно більшим і його 
слід визначити окремо. Повага до природи визнана однією з фундаментальних цінностей у 
Декларації тисячоліття ООН. Відсутність духовності, екологічної культури — чи не найваж-
ливіший чинник, який стримує перехід до збалансованого розвитку і вирішення найгострі-
ших екологічних проблем цивілізації. Більшість політиків, освітян, науковців дійшли згоди, 
що четвертою складовою збалансованого розвитку має стати культура, духовність загалом і, 
зокрема, екологічна культура. Зміни у ставленні до природи, у поведінці в довкіллі людини, 
суспільства — це передумова зміни моделей виробництва, споживання і життєдіяльності. 

Необхідне відтворення національних традицій, чому протистоять агресивні споживацька 
психологія і ставлення до природи значно меншої, але заможнішої частини українського суспі-
льства, а також деяких політиків. Курс на відокремлення бізнесу від влади, відродження приро-
доохоронних національних традицій має сприяти відтворенню національних екологічних тради-
цій, екологічної культури і духовності. Екологічне партнерство розгляддається в європейській 
екологічній політиці як ефективний механізм інтеграції між державними і місцевими органами 
управління, промисловими, підприємницькими, громадськими науковими, освітніми й релігій-
ними колами суспільства в процесі розробки ефективних підходів для ухвалення та реалізації 
стратегічних рішень. Необхідність інтеграції України у світовий високотехнологічний конкурен-
тний простір зумовлює потребу у формуванні інноваційної моделі розвитку, в якій головне місце 
посідають наукові надбання та їх технологічне застосування, що є джерелом сталого економіч-
ного зростання і базою для формування суспільством знань. Реалізація інноваційної моделі по-
требує прискореного розвитку високотехнологічних виробництв, спроможних виробляти науко-
ємну продукцію, конкурентноспроможну на світовому ринку, та принципового підвищення 
технологічного рівня всіх галузей економіки. У 2001 р. в Україні була затверджена Концепція 
екологічної освіти. Вона враховує сучасний стан і перспективу розвитку суспільного знання, 
спрямованого на перебудову змісту освіти відповідно до вимог часу, на формування екологічної 
культури як складової системи національного і громадського виховання усіх верств населення, 
як важливий фактор збалансованого розвитку. Проте система екологічної освіти продовжує бути 
фрагментарною і некоординованою. Найважливіші завдання програми вдосконалення націона-
льної екологічної політики: 
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1. Допрацювати й ухвалити Національну стратегію гармонійного розвитку України.  
2. Активізувати виконання Комплексної програми реалізації на національному рівні рі-

шень, ухвалених на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку (Йоганнесбург, 2002) на 2000– 
2015 рр.  

3. Реорганізувати Міністерство охорони навколишнього природного середовища Украї-
ни у Міністерство екологічної політики України з посиленням його повноважень у сфері 
стратегічного планування переходу до гармонійного розвитку. 

4. Розробити Національну стратегію поводження з радіоактивними відходами. Створити 
Фонд поводження з радіоактивними відходами. 

5. Переглянути або затвердити новий варіант Енергетичної стратегії України, в якому 
передбачити розробку й реалізацію загальнонаціонального проекту «Енергія природи». 

6. Реформувати систему акумулювання й використання коштів на природоохоронні за-
ходи. Прискорити ухвалення Закону України «Про національний екологічний фонд» та зако-
нодавчо закріпити цільове використання статей природоохоронних витрат у державному й 
місцевому бюджетах. 

7. Створити на базі акредитованих профільних провідних вищих навчальних закладів 
України незалежну Національну систему підготовки і сертифікації екологічних аудиторів із 
функціями перевірки якості й відповідності еколого-аудиторській діяльності. 

8. Розробити на базі Закону України «Про екологічний аудит» з урахуванням узгоджен-
ня з європейськими вимогами національного і державних стандартів серії ISO 19011 і 14000, 
національний регламент — систему екологічного управління й аудиту, адекватну 
Європейському регламенту EMAS. 

9. Створити потужні стимули для впровадження розроблених вітчизняними вченими 
технологічних інновацій, перспективних з точки зору екології й економіки (насамперед, 
спрямованих на розв’язання енергетичних і водних проблем). 

10. Розробити концепції раціонального використання, охорони й відтворення водних ре-
сурсів і розвитку водного господарства на період до 2015 р, а також — гармонійного розвит-
ку агросфери. 

11. Здійснити прогнозну оцінку підземних вод питної якості, як основи для подальшого 
еколого-безпечного розвитку суспільства. 

12. Реалізувати заходи щодо формування національної екологічної мережі України, пе-
редбачені відповідним Законом на 2000–2015 рр., більшість з них залишилися невиконаними. 

13. Розробити й ухвалити Закон України «Про загальнодержавну програму розвитку за-
повідної справи до 2020 року».  

14. Ухвалити сталу національну програму «Ліс» до 2050 р. і забезпечити її реалізацію. 
15. Запровадити систему показників забруднення атмосферного повітря аналогічно кра-

їнам ЄС.  
16. Розгорнути систему моніторингу якості атмосферного повітря в містах і місцях розта-

шування шкідливих підприємств, відновити систему моніторингу повітря у великих містах.  
17. Об’єднати чинні закони та нормативні акти в загальний Кодекс законів про відходи і 

запровадити державний кадастр відходів. Добитися повної паспортизації відходів, завершити 
створення єдиної інформаційно-аналітичної мережі «Відходи» та обліку місць розміщення 
відходів. 

18. Створити та забезпечити функціонування нової інфраструктури Державної системи 
моніторингових досліджень на засадах інтеграції відомчих і регіональних систем у єдину си-
стему, удосконалити усі складові елементи створеної системи та її інфраструктури, поліпши-
ти якість функціональної діяльності системи. 

19. Забезпечити реалізацію Концепції екологічної освіти України, розробити Національ-
ну стратегію освіти в інтересах еколого-збалансованого розвитку.  
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20. Підготувати і задіяти на базі провідних державних інститутів систему професійної 
підготовки посадових осіб (державних службовців і керівників) держави, відповідальних за 
ухвалення рішень з основ екологічної політики й управління. 

21. Удосконалити процедури й механізми, що забезпечують реальну участь громадських 
екологічних організацій у розробці стратегій і програм національного розвитку. 

22. Розробити й затвердити план заходів із виконання рішень 5-ї Пан-Європейської кон-
ференції міністрів навколишнього природного середовища «Довкілля для Європи», забезпе-
чити належну участь України у 6-й конференції міністрів навколишнього середовища країн 
регіону ЄЕК ООН (Белград, жовтень 2007р.). 
 

Доповідь підготовлена з використанням матеріалів стратегічного державного докуме-
нту «Національна екологічна політика України: стратегічні оцінки і рекомендації», який 
розроблений групою вчених України під науковим керівництвом і редакцією В. Шевчука, 
В. Кухара, Ю. Щербака, В. Толкачова, Київ, 2007, 220 с. 
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Церква і навколишнє середовище: європейський досвід та українські перспективи 
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 14–17 червня, Ужгород, 2007. — С. 16–18. 
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РЕЛІГІЯ І ЕКОЛОГІЯ — ДЖЕРЕЛА ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕТИКИ І МОРАЛІ, 
ПОТУЖНІ ВАЖЕЛІ БЕЗПЕЧНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА 
Білявський Георгій, Ісаєнко Володимир, Саєнко Тетяна 

 
«Возлюбленные, не всякому вдохновленному высказыва-
нию верьте, но проверяйте вдохновленные высказыва-
ния, от Бога ли они, потому что много лжепророков 
вышло в мир…» Апостол Іоанн 

 

З проголошенням незалежності України у вищих навчальних закладах запроваджено 
курс релігієзнавства, який передбачає висвітлення феномену духовності та позалогічного 
способу пізнання Природи, причетності Людини до її лона. Цей захід має надзвичайно важ-
ливе значення для формування культури і духовного світу людини, але не менш важливо, які 
саме засади будуть покладені в основу освіти і виховання.  

Сьогодні необхідне нове знання, що має бути закладене завдяки об’єднанню зусиль нау-
ки і релігії, яка, у свою чергу, переживає таку ж кризу і зміну парадигми, як і наука. З одного 
боку, релігії, на жаль, дають не завжди сучасний погляд на Світ, а використовують догмати 
тисячолітньої давності і на основі віри в них інтерпретують сучасний стан людства. Всі ар-
гументи базуються виключно на: «Треба вірити!». З іншого боку, що набагато гірше, виникає 
все більше нових релігій, які намагаються поєднати віровчення з бізнесом. Вони організову-
ють сучасні форми ритуалів з показом розважальних фільмів, сумнівної відеореклами товар-
них послуг, релігійних і напіврелігійних спектаклів із модерною поп-музикою.  

Священнослужителі намагаються вчити своїх прихожан бути не тільки моральними, ду-
ховними, але й багатими, успішними, «крутими». Такі релігії завдячують своєю появою не 
намаганню служити істині й Богові, а жадобі політичної влади, популярності, особистої на-
живи. Тому часто неорелігії пов’язані з війнами і тероризмом, з шахрайством, авантюриз-
мом, жорстоким поводженням з дорослими і дітьми. Пошук істини та пояснення феномену 
життя йшли як науковим, так і іншим шляхом — духовним. Мабуть, він був найпершим, бо 
вся історія Людства пронизана відчуттям чогось вищого, суттєвішого, значущого, яке ніяк не 
можна логічно осмислити та відтворити в експериментах, але можна сакралізувати у різних 
формах обрядовості, пісенності та писемництва. Кожна релігія є засобом осмислення фунда-
ментальних основ буття, вироблення ціннісних орієнтирів життєдіяльності. Більшість релігій 
світу визнають Природу або вище Розумне начало, часткою якого є Homo sapiens, мають свої 
духовні глибини, кожна дає свої унікальні відповіді на багато фундаментальних питань, які 
турбують людину протягом усього життя. На жаль, у більшості сучасних теологічних підру-
чників і наукових релігійних статей переважає намагання виявити і показати більше розбіж-
ностей у релігіях, ніж спільних важливих положень і тлумачень.  

Але результати міжконфесійного діалогу показали, що релігії світу мають між собою ба-
гато спільного. Сьогодні заклик до «світової гармонізації теологій» підтримується багатьма 
вченими і релігійними діячами. Релігійні вчення узгоджуються з філософськими системами, 
бо традиції народів не розвивалися ізольовано, а різними засобами збагачували одна одну. 
Існує єдина основа всіх релігій — і для християн, і для мусульман, і для буддистів — це наша 
планета з її єдиним живим світом і єдиними законами розвитку. Українці обожнювали до-
вкілля, вели екологічний спосіб життя. Вони лишили після себе квітучі сади, села, не поруй-
новані екосистеми, родючі поля, чисте повітря, воду.  
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Вони не дбали про прибутки і надприбутки, берегли свій духовний світ і жили у гармо-
нії з Природою, слідуючи заповітам предків (не шкодити довкіллю, не ображати Людину й 
тварину, розумно обмежувати свої потреби і плекати добро). Таких же принципів дотриму-
валися сотні років тому індійці, турки, китайці. Загрози екологічного, демографічного, гене-
тичного типу існували й раніше. Але Людина, озброєна сучасними знаннями, не є безпорад-
ною, як раніше. Але ці знання на сьогоднішній день повинні бути не у вигляді сухих фактів 
та мегабайтів інформації, а доступними, об’єктивними, гуманними, дієвими, відповідальни-
ми, просякнутими мудрістю і духовністю своїх творців. Загальною правовою нормою для 
всіх без виключення має стати свідоме самообмеження своїх потреб, запитів, недопущення 
антиекологічних вчинків, наруги над Природою. Тому освіта, виробництво, все життя люди-
ни мають бути пронизані вихованням високої екологічної культури, моралі, свідомості. Цер-
ква завжди була потужним джерелом суспільної етики, моралі, свідомості. Нині вона хоч і з 
великим запізненням, але все активніше прилучається до вирішення природоохоронних пи-
тань, чим робить велику послугу прикладній екології, сприяє поширенню екологічної освіти і 
свідомості. Більшість церков стоять на сторожі моральних і етичних людських цінностей, 
стверджуючи екологічні Закони, Принципи, Правила.  

З позиції релігій зловживання Природою, її нещадна експлуатація, як і Людини у тому 
числі, є аморальними і відверто неетичними діями. Служителями Церкви у наш час все біль-
ше використовується таке поняття, як екологічний гріх і об’єктивно пояснюється його сут-
ність. Підтвердженням цьому є енцикліки, апостольські листи, послання та висловлювання 
папи Івана Павла ІІ. Для України перехід до екологізації всіх сфер життя є найнеобхіднішим, 
бо на її долю історично випав тернистий шлях нівечення Природи, самобутності і краси сво-
го краю. Для гармонізації процесів нашого буття потрібно перш за все зберегти біорізнома-
ніття, яке створене самою Природою, Великим Розумом, Всемогутнім Творцем. Потрібно 
через науковий і релігійний діалог конфесій пропагувати й реалізувати взаємозбагачення 
культур, а не їх протистояння, виховувати повагу до всього Природного і Божественного, а 
не провокувати протистояння, використання сили, тиску, зневаги й презирства до «чужого». 
Відповідальність науки і освіти сьогодні дуже висока, вони мають розвиватися в 
обов’язковому морально-етичному супроводі, щоб відродити мистецтво екожиття, екотвор-
чості, гармонійного співіснування. Інноваційний характер сучасної цивілізації має більш 
проявлятися у толерантності, виваженості, вихованні у молодого покоління екологічної сві-
домості, мислення, поведінки, а не у прискореному розвиткові технологій, накопиченні знань 
для продукування нових техноідей для безтримного збагачення. Ми вже задихаємося у нами 
ж створеній техносфері. Штучне стало сьогодні мірилом життя. Сьогодні за допомогою ЗМІ 
активно насаджуються тваринні інстинкти, а людство заблукало у пошуках вищих форм сво-
го розвитку і конче потребує відродження духовності та суворого дотримання десяти голо-
вних Божих заповідей. 

На противагу цьому всі щаблі освіти мають бути просякнуті екологічним вихованням, 
норми моралі підняті до найвищих чеснот і професійної екологічної грамотності, оскільки іс-
торичний досвід свідчить, що бездуховний синтез науки і освіти породжує страшних монст-
рів — інтелектуалів, здатних лише підкоряти собі живе, у тому числі, весь світ, та спромож-
них, здатних цей світ навіть знищити. Завдання екологічної свідомості і культури полягає у 
вихованні мудрих членів суспільства, покликаних генерувати відповідальний відгук на нову 
ситуацію з відчуттям обов'язку перед майбутнім — красивим, величним, вічним. Виявлена 
нами у природі дуже важлива категорія прекрасного, неповторного, життєвонеобхідного по-
винна складати обов'язкову компоненту екологічного виховання. Такий підхід об'єднає науку 
і релігію та підніме їх на новий щабель розвитку. Вчені і педагоги-екологи в останні десяти-
річчя зробили дуже багато для розвитку екологічної освіти і культури. В Україні з 1991 по 
2007 рік розроблено й затверджено одну з кращих у Європі Концепцій екологічної освіти, 
підготовлено й видано кілька десятків підручників і посібників різних напрямків екологічних 
знань, ведеться ліцензована підготовка висококваліфікованих екологів у 104 ВНЗ.  
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Активно сприяють розвитку екологічної культури й свідомості, охороні довкілля такі 
громадські організації, як Всеукраїнська екологічна ліга, Українське товариство охорони 
природи та ін. Але цього замало. У порівнянні з передовими західними країнами в Україні 
ще на дуже низькому рівні виконують свою природоохоронну виховну роботу ЗМІ, слабку 
активність у цьому проявляє Церква. Священнослужителі всіх рангів і конфесій, спираючись 
на високий рівень своєї особистої духовності, культури, освіченості, маючи надзвичайно 
широкий доступ до сердець, душ і розуму багатомільйонної пастви, можуть зробити дуже 
великий позитивний внесок у підняття рівня екологічної освіти і культури нашого народу, 
допомогти об’єднати націю у розбудові гармонійної екобезпечної держави. Адже світ розви-
вається за законами гармонії, а не хаосу. Об’єднаймося, порозуміймося, щоб разом будувати 
світле майбутнє і не дати хаосу перемогти у нищенні природних і соціально-економічних си-
стем! Хай Бог допоможе нам у цій святій справі! Цікаві і корисні матеріали щодо ролі релігії 
у підвищенні культури і моралі людства останнім часом з’явилися і у солідному російському 
часописах «Вокруг света» (№4 и №5, 2007 р.). 

Російськими вченими під керівництвом акад. Л. Гордіної ще у 2002 р. розроблений про-
ект духовно-екологічної Конституції людства. Ця Конституція дає можливість народам, пар-
ламентам, урядам, конфесіям приєднатися до її цілей і задач, взяти участь у творчому розви-
тку основних положень щодо стратегії гармонійного розвитку людства і окремих держав. 
Стратегія ґрунтується на принципах цілісності людини, суспільства і природи, на необхідно-
сті дотримання законів етики, самоорганізації і стійкості цієї єдиної енерго-інформаційної 
структури Природи і суспільства, на принципах розумного (ноосферного) поєднання науки, 
релігії, різних гілок культури заради спасіння людства. Проект Конституції прийнятий на 
міжнародній конференції з перспектив збереження і розвитку єдиної цивілізації Планети 
(Москва, травень 2002 р.) і був представлений також на Всесвітньому саміті зі сталого розви-
тку у Йоганнесбурзі (ПАР, 2002). В Україні під кер. академіка НАНУ Туниці Ю. Ю 
(м. Львів) теж розроблена екологічна конституція Землі (2004–2005 рр.), яка має низку ціка-
вих для обговорення і реалізації пропозицій. Зусилля українських православних церков, на 
жаль, на сьогодні ще дуже скромні у висвітленні вищезазначених проблем.  

Першочерговими завданнями спільних зусиль науковців, освітян, служителів Церкви і 
урядовців у процесі реалізації стратегії гармонійного розвитку людства мають бути: 1) адап-
тація в Україні європейського досвіду співпраці науковців, освітян і Церкви у вирішенні про-
блем довкілля; 2) розробка природоохоронних програм співпраці між конфесіями; 3) роз-
робка програм гармонізації теологій і їх узгодження з сучасними філософіями розвитку люд-
ства; 4) розробка концепцій співпраці конкретних ВНЗ, наукових колективів з конкретними 
релігійними навчальними і науковими закладами у вирішенні питань підвищення духовності 
і культури нації; 5) доповнення концепції екологічної освіти України положенням про спів-
працю з Церквою; 6) створення програм «екологічних» проповідей, розробка (разом з вче-
ними–екологами) переліку тем відповідного спрямування; 7) коригування «екологізації» 
програм навчальних курсів у духовних середніх і вищих навчальних закладах України; 8) ор-
ганізація курсів підвищення «екологічної кваліфікації» священнослужителів (при провідних 
ВНЗ); 9) створення Координаційного центру співпраці Церкви і науки з питань підвищення 
духовності і культури для гармонійного розвитку нації; 10) створення постійно діючих робо-
чих груп при католицькій церкві і при провідних ВНЗ України з питань підвищення екологі-
чної етики, культури, моралі; 11) розробка екологічного Маніфесту. 
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ЧОРНОБИЛЬСЬКА КАТАСТРОФА — НАСЛІДОК ЗАНЕПАДУ  
ДУХОВНОСТІ І КУЛЬТУРИ 
Білявський Георгій, Саєнко Тетяна, Ісаєнко Володимир, Віраг Мар’яна  

 
«Всім нам хотілося б стерти з пам’яті слово Чорно-
биль, але більше 7 мільйонів осіб не можуть дозволити 
собі таку розкіш. Кожного дня вони відчувають на собі 
наслідки трагедії, що сталася». Кофі Анан, Генераль-
ний секретар ООН 

 

У 2007 році виповнилося 111 років з часу відкриття французьким ученим Беккерелем 
явища радіоактивності та 21 рік від дня найбільшої техногенної катастрофи — аварії на Чор-
нобильській атомній станції. Аналізуючи наслідки останньої глобальної події як у просторі, 
так і в часі, необхідно зазначити, що Людство пройшло складний шлях від винайдення могу-
тнього засобу задоволення власних потреб, який за значимістю можна зрівняти з добуванням 
вогню, але, на відміну від древніх, не змогло вберегти свій дім від нечуваної пожежі, що при-
несла великі біди українському, білоруському, російському народам, постраждали також кра-
їни Центральної і Західної Європи.  

Чорнобильські радіонукліди потрапили у Китай, Японію, США і досягли навіть Антарк-
тиди. Що не врахували вчені? Якої стратегічної помилки припустилися і як треба унеможли-
вити в майбутньому подібні чи ще більші трагедії? Чорнобильська аварія змусила уряди ба-
гатьох держав світу зайнятися переоцінкою технічних можливостей виробництв, їх 
перспектив, безпеки розвитку атомної енергетики, економіки, політики, науки. По іншому 
почали розглядати етико-моральні аспекти темпів соціально-економічного розвитку, зверну-
ли увагу на екологічну освіту, становлення екокультури, духовності, формування світогляду 
гармонійного співіснування з Природою.  

Чорнобильська катастрофа навпіл розділила наш історичний час на період до і після тра-
гедії. Раніше війни відзначалися великою кількістю загиблих. Сьогодні потужні техніко-
технологічні монстри здатні завдати шкоди півсвітові або навіть призвести до його загибелі. 
Число постраждалих від цієї катастрофи становить близько 9 мільйонів осіб, серед яких 3 
млн. — діти. Україна втратила 12 % орних земель, велику територію забруднено радіонуклі-
дами в Білорусії, Росії. Київське водосховище накопичило нині більше 60 млн. т глинистих 
радіоактивних відкладів, які щовесни з повінню забруднюють увесь Дніпровський каскад, з 
якого отримує воду 80% населення нашої держави. Значну небезпеку становлять місця захо-
ронення радіоактивних відходів, так звані «могильники», де накопичено близько 40 млн. м3 
бруду, техніки, різних матеріалів загальною активністю 200 000 Кі. 

Велику проблему становить укриття четвертого блоку — «саркофаг», збудований в екс-
тремальних умовах високої радіації і в рекордно-стислий термін. Строк його дії було визна-
чено періодом у 30 років, але вже зараз він має велику кількість тріщин, що прискорюють 
руйнацію багатотонної конструкції, яка, до того ж, виявилася занадто важкою для створеного 
під неї фундаменту. Процеси, що відбуваються у колишньому енергоблоці, детально ніхто не 
досліджує, але, без сумніву, вони теж активно впливають на стан укриття, що може вийти з 
ладу до закінчення гарантійного терміну. Наслідки руйнації можуть бути не менш трагічни-
ми, ніж сама катастрофа, і це треба обов’язково враховувати при сьогоднішніх діагностичних 
обстеженнях та профілактичних заходах.  
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Жертвами Чорнобиля стали не тільки 238 ліквідаторів, що отримали діагноз гострої 
променевої хвороби, але й 116 тисяч чоловік, які були евакуйовані із Прип’яті, Чорнобиля і 
більш ніж 70 населених пунктів 30-кілометрової зони. Усього за минулі роки було виселено 
близько 130 тисяч осіб, але на радіаційно забруднених територіях, не враховуючи Києва (хо-
ча і він відноситься до зони забруднення), проживає близько 2 млн. чоловік. Питома вага 
здорових людей у цих районах зменшилася за ці роки з 50 до 20%.  

Близько 900 тисяч осіб брали участь у відновлювально-профілактичних роботах у райо-
ні четвертого блоку. Це військові, медики, теле-, радіо- і просто журналісти, обслуговуючий 
персонал станції, а також місцеві жителі, яких вчасно не евакуювали через злочинне невігла-
ство територіального та експлуатаційного керівництва ЧАЕС. У результаті населення Київ-
ської, Житомирської і Чернігівської областей постійно зменшується. Смертність зросла від 
15 до 20 осіб на 1000 чоловік, діагноз практично однаковий — захворювання системи крово-
обігу, що має безпосереднє відношення до дії різних доз радіації на організм людини. Рівень 
захворюваності серед дітей за останні десять років збільшився втричі, а кількість дітей із 
вродженими вадами збільшилась у 7,7 разів. ЗМІ навмисне приховують справжній стан нас-
лідків аварії, а більшість ліквідаторів взагалі забуті державою.  

Нині існує більше 110 версій причин катастрофи, не враховано лише одну — це Божа 
кара за зухвалість і агресивність людей, за їх надмірну самовпевненість, жадобу, нестрим-
ність у відношенні до всього живого і неживого. Величезна кількість постраждалих людей, 
які отримали не тільки певні дози радіоактивного опромінення, але й значні психологічні 
травми через втрату роботи, майна, домівок, рідної землі, хворобу чи загибель близьких, ро-
дичів, друзів. Колосальні матеріальні збитки понесла держава за час ліквідації аварії, а скіль-
ки невирішених та нових проблем, що збільшуються і вимагають оперативного втручання та 
розв’язання! Така ціна злочинної недбалості, безвідповідальності посадових осіб, проектува-
льників, керівників усіх рангів, обслуговуючого персоналу, всіх причетних до атомної енер-
гетики. Чи можна оцінити збитки, нанесені аварією нашій планеті, державі, сусідам, екосис-
темі Полісся? Ліси, води, землі стали на довгі роки непридатними для нормальної 
життєдіяльності, почастішали випадки мутацій деяких видів тварин, рослин.  

Проведене опитування 765 чорнобильських дітей дозволило з’ясувати, що вони 
пов’язують зі словом «Чорнобиль». Майже всі відповіли: це слово асоціюється у них з тяж-
кими спогадами, переживаннями, картинами жахів. Один з хлопчиків сказав: «Почувши це 
слово, я мимоволі думаю про те, скільки років мені залишилося жити».  

Деякі з дітей були у розпачі і відповідали, що від самої згадки про Чорнобиль їм не хо-
четься жити. В. Бебешко, професор Українського центру радіаційної медицини, виказав за-
непокоєння з приводу збільшення кількості захворювань не тільки раком щитовидної залози, 
але й раком молочної залози серед дружин ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС. Спостерігається також зростання випадків лейкемії та інших патологій крові. Всі ці фа-
кти вказують на те, що розвиток техносфери, нестримне нарощування потенціалу техніки і 
технологій без відповідного супроводу духовної культури просто небезпечний.  

Яскравим свідченням цьому є Чорнобильська трагедія, яка кривавим полум’ям освітила 
всі приховані, таємні, непрозорі дії з порушенням людської моралі, етики, культури. Значен-
ня ж духовного потенціалу нації дуже велике, це запорука зросту, успіху, прогресу в будь-
якій галузі матеріальної діяльності. Якщо порівняти дві економічно високорозвинені країни 
— США і Японію, то успіхи останньої у темпах розвитку науки, економіки, освіти вражають 
і це, в першу чергу, пов’язують з тим, що Японія є однією з високодуховних країн світу; тоді 
як США — одна із найбідніших у духовному відношенні. Сьогодні успіху досягнуть ті краї-
ни, де відбудеться справжній симбіоз науки і релігії.  

Завдання науки — якомога більше невідомого робити відомим, а мета релігії — більш 
висока і комплексна — вказувати на наявність у світі чудесного, таємничого і далекого за 
межами дослідження.  
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Об’єднання цих двох великих сфер людської діяльності створить умови для найвагомі-
ших здобутків суспільства, що постійно трансформується на базі віри, релігійності, сучасно-
го екологічного життя, заснованого на розумінні і відчутті вищих сил Всесвіту, безмежних 
можливостей Людини та необхідності їх гармонійного, творчого співіснування.  

Зусилля усіх держав та конфесій, людей доброї волі повинні бути направлені на збере-
ження Божественного Творіння, часткою якого ми всі себе з вдячністю і гордістю відчуває-
мо. Таким чином, найбільша технологічна катастрофа світу, її невтішні наслідки на сьогодні і 
в майбутньому свідчать про те, що потужний «потяг» раціоналізму, технократизму загальму-
вав. Суспільство потребує рішучого переосмислення своїх дій, оскільки нестримна матеріа-
лізація являє величезну небезпеку для України і всього світу. Щоб мати перспективу, треба 
унеможливити свавільне поводження з ресурсами, землею, людьми, звести нанівець техно-
фундаменталізм і технофашизм; маємо розбудовувати сферу розуму, духовності, культури, 
якій органічно властиві висока екологічна свідомість, світогляд, відповідальність за Божест-
венне Творіння, його збереження і вдосконалення.  
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ВНЕСОК ЦЕРКВИ У СТАЛИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА 
Ван Сан-Клайн Беатріс  

 

Вступ 

Людина, якій довірено землю, щоб «порала й доглядала» її (Гл. 2,15), перебуває у гли-
бокому взаємозв’язку з природою: сонцем, землею, водами і повітрям, тваринами та росли-
нами як творіннями Бога. Тільки тоді, якщо сільське господарство цілком і повністю вбача-
тиме себе репрезентантом таких взаємозв’язків й відповідно поважатиметься — ніколи не 
припиняться сівба та жнива. Ця обіцянка запозичена з історії про Ноя. Коли після закінчення 
великого потопу він приносить жертву, Бог обіцяє йому: «Я вже більше не буду землю про-
клинати за людину; .... Надалі, на всі дні Землі, нехай сівба та жнива, холоднеча та спека, і 
літо й зима, і день та ніч — не припиняться!». 

Сільське господарство — це та галузь, що якнайтісніше пов’язана з природою і від неї 
залежить. Воно у повному розумінні презентує найважливішу господарську активність лю-
дини, оскільки забезпечує харчування людства. Внаслідок високого рівня забезпеченості 
продуктами харчування, сьогодні цей екзистенціальний досвід відсутній у житті багатьох 
людей в західноєвропейських суспільствах. У розвинутих країнах сільське господарство ста-
новить вже тільки частину створюваних економічних благ. Тим не менше, від того, щоб «сі-
вба та жнива — не припинялись» залежать харчування всіх людей, формування нашого куль-
турного ландшафту, а також розвиток сільських територій, який у кінцевому результаті 
стосується усього суспільства.  

Якщо сьогодні сільське господарство Німеччини, Європи та й усієї Землі загалом знахо-
диться у глибокій кризі, то це стосується усіх нас. Як той, хто, власне, купує продукти харчу-
вання за знижкою, так і той, хто вже не розуміє усіх складнощів харчового ланцюга при пе-
реході продуктів харчування від первинного виробника до швидких обідів, становить 
небезпеку, оскільки своєю «політикою споживчого кошика» негативно впливає на розвиток 
сільського господарства. Тому передумовою того, щоб у сільському господарстві змогли роз-
винутися нові структурні зміни, які забезпечать його майбутнє, потрібні значні релевантні 
зміни у поведінці й свідомості усіх споживачів – жінок та чоловіків.  

Криза сільського господарства  

У теперішній ситуації соціальне та економічне становище сімей, які займаються сільсь-
ким та народним господарством зокрема, пов’язане зі значним навантаженням. Велика кіль-
кість виробничих завдань є свідченням екзистенціальної нужди. Значним успіхам у зростанні 
продуктивності протистоять нерівномірний розподіл, демпінг цін, численні виробничі за-
вдання, а також екологічні проблеми.  

Криза сільського господарства є також віддзеркаленням глибокої кризи нашого розу-
міння роботи, нашого ставлення до природи та формування процесів глобалізації. Криза є за-
гальносуспільним викликом. Поки на світових ринках панує надлишок продуктів харчуван-
ня, а ціни постійно далі піднімаються й субсидовані продукти перевиробництва з США та ЄС 
витісняють власне виробництво продуктів харчування у країнах, що розвиваються — немож-
ливо вирішити проблему світового харчування.  
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Різка втрата поживних ґрунтів та небезпечне зменшення запасів води виступають, пере-
дусім у країнах, що розвиваються, — первинними причинами бідності. Нові перспективи від-
криються для сільського господарства тільки тоді, коли буде усвідомлено основоположну 
взаємозалежність соціальних, економічних та екологічних факторів і в організаційному плані 
вони розглядатимуться як першочергові завдання. Це якраз і є центральним посланням, як 
приклад сталого розвитку.  

Церковна точка зору  

Християнські церкви завжди й постійно вносили свій вклад у стабільність та соціальну 
справедливість порядку у сільському господарстві. Мета цього вкладу завжди полягала у 
сприянні формуванню широкого волевиявлення в межах Церков та громадськості. Вихідним 
пунктом церковної точки зору був, зокрема, досвід, що стосувався конкретних потреб селян, 
адже ці потреби вимагають політичної відповіді, яка виходить за межі душпастирської діяль-
ності. Нерідко додаткову напругу в цій ситуації вносять екологічні вимоги: внаслідок своєї 
безпосередньої близькості до природи сільське господарство особливим чином є відповіда-
льним за Творіння. Тому, головне базове завдання Церков, які провадять свою діяльність у 
сільському господарстві в переломні часи пошуку нових шляхів сталого розвитку, полягає в 
супроводі до майбутнього.  

У травні 2003 року за завданням Конференції римсько-католицьких єпископів Німеччи-
ни та Ради євангельських церков Німеччини міжконфесійна робоча спілка опублікувала спі-
льну точку зору щодо Переорієнтації для досягнення сталого розвитку сільського господарс-
тва (EKD/DBK, збірник текстів 18).  

«Аграрна політика знову повинна стати частиною суспільної політики» — під таким га-
слом виступило найбільше самодіяльне об’єднання католиків Німеччини (центральний комі-
тет католиків) у своїй офіційній заяві від 22.11.2003 року. «Промова на захист сталого розви-
тку сільського господарства» — такий підтекст в офіційній позиції цієї шанованої організації 
характеризується поєднанням практичної орієнтації, політичної активності та значної кілько-
сті етнічно-духовних імпульсів на адресу споживачів, без співвідповідальності яких жодна 
переорієнтація не буде можливою.  

Дані заклики необхідні для починання відкритого діалогу про необхідні реформи, прові-
дні цінності та майбутнє сільського господарства; повинні порозумінню між різноманітними 
перспективами та інтересами і привернути увагу громадськості та активувати більш глибоке 
порозуміння потреб сільського господарства.  

Відштовхуючись від наведеної вище точки зору, ми, Німецький інформаційний центр 
«Церква і навколишнє середовище», при підтримці DBU (німецький федеральний фонд з на-
вколишнього середовища), у тісній співпраці з церковними громадами та організаціями, які 
діють у сільських регіонах, реалізували проект «Внесок Церков у сталий розвиток сільського 
господарства». У міжконфесійній та всенімецькій кооперації виникла ефективна співпраця 
під гаслом: «... хай сівба та жнива — не припиняться» (Гл.8,22). Партнери в кооперації: Рух 
католиків-селян Німеччини, Рух католицької молоді Німеччини, Комітет послуг на селі в 
EKD, Об’єднання селян-євангелістів у В’юрттемберзі, Робоча спілка уповноважених з на-
вколишнього середовища Євангелійської церкви Німеччини, Робоча спілка уповноважених з 
навколишнього середовища німецьких дієцезій, Союз сільських вищих народних шкіл, Като-
лицький рух селянських жінок в єпископстві М’юнстер.  

Однією з цілей проекту було видання практичного посібника щодо питання про додат-
кову вартість сталого розвитку сільського господарства. Адже переорієнтація не виникає 
тільки внаслідок етнічних чи політичних звернень, а передусім вона формується за прикла-
дами, які повчають, та завдяки людям, які своїм конкретним переконанням передають муж-
ність та нові ідеї. На шляху до живої віри в Творіння саме такі конкретні приклади можуть 
призвести до змін свідомості в поводженні з тваринами та продуктами харчування.  
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Суспільство в діалозі з сільським господарством  

Ініціювання відкритого діалогу про майбутнє сільського господарства та участь у ньому 
стало для Церкви можливістю, щоб ще раз повести мову про свою віру й поєднані з нею цін-
ності та потенційні можливості дій. Щоб у рамках загального процесу навчання віра дійсно 
включилась у процес допоміжного та «політичного» формування суспільства, слухання стало 
суттєвою частиною цього діалогу. Такий діалог можна втілити в різноманітних пропозиціях з 
боку сільських народних шкіл, громадських рухів селянства та сільської молоді, а також у 
партнерстві міста і села. Церква вимагає наявності обов’язкових та узгоджених рамкових 
умов для регулювання технології вирощування, форм господарювання та утримання тварин, 
оскільки для зайнятих у сільському господарстві це виступає важливою передумовою та ба-
зою для планування. Соціальні питання. На базі багаторічного досвіду церковні об’єднання 
та організації пропонують для конкретних соціальних ситуацій рішення і можливості дій. 
Опис живої солідарності в душпастирській діяльності та практична допомога людям, зайня-
тим у сільському господарстві в формі консультацій, наданих сільським сім’ям та послуги на 
селі дають уявлення про соціальні питання, вирішення яких, зокрема й в сільському госпо-
дарстві, повинне здійснюватись на базі стратегії сталого розвитку. Регіональний збут та від-
повідальність споживача. Шляхи регіонального збуту вказуються як важливий складовий 
елемент збереження та підтримки самостійних і по можливості конкурентоспроможних під-
приємств сільського господарства. Надзвичайно успішною виявилась церковна підтримка 
таких регіональних ініціатив, як «Наша земля», «Залиште кухню на селі» та акція «Сім регіо-
нальних тижнів». Оскільки в християнських святах, зокрема у святі врожаю, повага та подяка 
знаходять своє вираження у поведінці з дарами Творця, тому прививання такої свідомої по-
ведінки ставиться у зв’язок із формуванням відповідальності споживачів.  

Багатофункціональне сільське господарство. Протидіяти переходу до невеликої кількос-
ті особливо врожайних посівних площ у майбутньому сільське господарство Німеччини 
зможе тільки шляхом багатофункціональності. Церква хотіла б спонукати до збереження на 
сільських просторах відповідних структур поселення, а також створення і утримання карти-
ни різнорідного поділу ландшафтів. В основі сталого розвитку лежить бережливе викорис-
тання ґрунтів та води для довготривалого збереження їх життєво важливих функцій у поєд-
нанні із специфічними для даної місцевості комбінаціями різноманітних елементів 
отримання прибутку, як, наприклад, пропозиції щодо проведення відпустки на сільському 
подвір’ї. Вдалі проекти отримання енергії з біомаси й зразковий догляд за ландшафтами спо-
нукають до наслідування. Подальші можливості Церкви як господаря землі презентує, і в 
якості прикладу показує досвід енергетичного господарювання монастирів Бенедіктбойєрн 
та Маріенталь, а також абатства М’юнстершварцах.  

Висновки  

Для конструктивного внеску до питання сталого розвитку сільського господарства Цер-
кви мають надзвичайно багатий спектр зі специфічних компонентів, досвіду та інституцій-
них передумов. Характерною при цьому є продуктивна напруга, яка існує між соціальним 
підходом із сфери церковної душпастирської діяльності та експертної підтримки країн, що 
розвиваються; економічним підходом, який перед усім вноситься з колективного боку та 
екологічним підходом зі сфери діяльності екологічних груп. Боротьба за сталий розвиток 
сільського господарства має практичне значення для прищеплення відповідальності за Тво-
ріння і знаходження рівноваги між захистом та використанням. Суть церковного внеску зна-
ходиться у сфері етичних рефлексій щодо провідних цінностей та цільових конфліктів стало-
го розвитку сільського господарства, беручи при цьому до уваги довгострокові та глобальні 
перспективи, а також мотивацію індивідуальної колективної та політичної відповідальності. 
Однак, етичні рефлексії будуть дієвими і викликатимуть довіру тільки тоді, якщо вони й у 
сфері власної діяльності поєднуватимуться з практикою (наприклад, на великих площах цер-
ковних земель).  
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ПОЕЗІЯ ЯК ГОСПОДНЯ РЕЖІЯ 
Мідянка Петро 

 
Стають теплими ріки і тепла вода, 
Бенкетує маржина на росяній паші. 
Божа мзда розсіяла за наші труда, 
Розпукають бутони один одного кращі. 
 
І крин забілів, і росте розмарин, 
І по горах ще зовсім невидимі зела, 
І ти — християнин, і ти не один 
Зашвидко минув розбудовані села. 
 
Ти знав: проживеш, пробідуєш з-за рук, 
І не треба тобі золотої оздоби. 
В кімнатах помут і ще турок Памук. 
Він також літерат. Він високої проби. 

 

Святе Письмо інспірувало багатьох поетів, інспірує сьогодні якось менше, особливо юні 
обдарування, що захоплені постмодерном, а він, як відомо, без особливої святості. Досвід 
попередніх поколінь показує, що Господь не лише в громі та блискавці, не лише з караючою 
десницею, але насамперед у подуві легкого вітерця. 

Якщо говорити про наш карпатський культурний ареал, то варто звернутися до творчос-
ті русинського теолога й поета з Бачки (Сербія) Гавриїла Костельника. Гавриїл Костельник 
був стипендіатом Митрополита Андрія Шептицького у Фрайбурзі. Вів жваве листування зі 
своїм меценатом і благодійником. «Пісня Богові» вийшла друком у Львові 1922 року в серії 
«Добра книжка». Костельник пише: «Браття мої, чи ви бачили, як піклується природа про все 
живе, дає йому все необхідне для життя. Птах має крила й рятується крилами, лев має силу й 
рятується силою, сарна має прудкі ноги й рятується ними. І всіх природа вчить: що мають 
вживати; як то знаходити; де мають жити. Перед зимою кличе мати-природа лелек і ластівок 
до теплих країв...». І далі: «Сходить сонечко, щебечуть пташки на деревах. І я хочу щебетати 
з ними. А всі люди, які хоч поклоняються різним богам, люблять співочих птахів. Не воюють 
з ними, але з радістю слухають...». Все, що є в нашому середовищі богонатхненне, потребує 
особливої охорони з боку подоби Божої. 

Надзвичайно чутливим до природи та її Творця був учасник Празької школи поетів Оле-
кса Степанович (1900–1970). Поет походив із середовища української ортодоксії. Золоті ку-
поли Почаєва освітлюють його філігранні «stefanos». Змалювання природи займає чимало 
місця в його текстах: «О, Ти, що тамо, де Почаїв // Під небом вставши голубим, // Далеко в 
простори засяяв // Золотоглавієм своїм…». Тільки Олексі Стефановичу властиві такі рядки, 
де поет без патетики й петиту пише: «Співає срібна в душі труба. // Душа квітками, як клум-
ба квітне. // Хліба і небо, небо й хліба — // Куди не глянеш, // жовто-блакитні». 

Поет ще в 1940 році пророкує жахливі катаклізми, що найінтенсивніше збуваються в 
наші часи: «Потоки ринуть проти течій // Річки виходять з берегів // Потопи, зливи і хуртеч // 
І бурі льоду та вогнів». У Стефановича бачимо чимало апокаліптичних картин. Ця апокаліп-
тика розгортається на тлі українського пейзажу: «І води гудуть, і хмари // В огнях по найвищі 
клуби... // Гудуть, як софари кари // Гудуть, як загуби труби...». Стефанович приходить до 
висновку: «3а те, що Сонце забули...». 
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Блискучим продовжувачем традиції Олекси Стефановича в українській поезії виявився 
син новицького священика зі Західної Лемківщини Богдан-Ігор Антонич (1909–1937). На 
відміну від Стефановича Антонич здобув класичну філологічну освіту в тодішньому Львів-
ському університеті ім. Яна-Казимира. Поезія Б.-І. Антонича не позбавлена впливів лемків-
ського говіркового синтаксису й наголошування, має пантеїстичний, почасти язичницький 
характер. Але в жодного з поетів міжвоєнного періоду, може, за винятком Володимира Сві-
дзинського, мова про якого піде нижче, так яскраво не виражена єдність людини як вінця 
Божого Творіння й природи. Про це говорять самі назви поетичних збірок митця: «Привітан-
ня житгя», «3елена Євангелія», «Країна Благовіщення». Витончена антоничівська метафори-
ка дає відразу це збагнути: «Росте Антонич, і росте трава // зеленіють кучеряві вільхи», «ко-
рови моляться до сонця, що полум'яним сходить маком...», «прийшли лемки у крисанях і 
принесли місяць круглий...», «у яслах яру ясний ястер ятрить яструба...» і т. д. Хоч Антонич 
прямолінійно не зітхає, не нагнітає слово «Господь» однак ми розуміємо, що на «землі вівса і 
ялівцю» ніщо не відбувається без Його волі. Навіть оті «кити, тритони і дельфіни» є продук-
том Божого Творіння, хоч і втиснуті вони в контекст «Ротацій» — монолітної збірки україн-
ської урбаністичної лірики 30-х років. 

Світ віршів Богдана-Ігоря Антонича просвітлений тими благовісними потоками, без 
яких неможливе повноцінне життя, де здорове навколишнє середовище й творить неповтор-
ну «Країну Благовіщення» й творить «Велику гармонію» з Творцем. Якими б фантастичними 
не були образи нині вже класичної української поезії, все ж люди живучи в нормальному до-
вкіллі, не надто замислювалися над шкідливістю ефіроолійних і технічних рослин. Сонце 
можна було просто порівняти з полум'яним маком. Мала кількість авто, електричний трам-
вай не наповнювали пробірки старих львівських вулиць жахливими вихлопними газами, з 
підмурків пахли лишайники й засушена папороть. Антонич був «поетом весняного похміл-
ля» у «квітчастої батьківщини вишні й соловейка», а не «готельного бізнесу», «м'ятних цуке-
рок» і одноразових шприців і банок з-під коли, як це бачимо в європейського харків'янина 
Сергія Жадана.  

Саме в текстах Стефановича, Антонича, Свідзинського бачимо те Божественне начало, 
котрого на сьогодні бракує багатьом обдаруванням. Володимир Свідзинський ніде прямолі-
нійно не говорить про Господа як Абсолют. Він більше причетний до язичницької традиціо-
налістики у своїх текстах. Вірші Володимира Свідзинського про природу вишукані й витон-
чені. Він майстер поетичної метафори. І в тих метафорах Природа сама розмовляє про Бога. 
Відштовхуючись від поетичного начала свого великого попередника П. Тичини («Пастелі», 
«Енгармонійне»), Володимир Свідзинський творить свою образну систему пейзажу. На поді-
бні речі в сучасній українській поезії спромоглися хіба що Микола Вінграновський, Лі-
на Костенко та Петро Скунць, який у поемі «Розп'яття» писав: «3невірці, мабуть, тим і вбогі, 
що взимку вірять лиш зимі. А що походять ні від кого, того забагнули самі». У часи тоталі-
тарного режиму це був прямий натяк на те, що людина створена на подобу Божу.  

Християнська відповідальність за створену Господом твердь у часи глобальних катаст-
роф, у часи духовної нівеляції є очевидною, високою є також і відповідальність митця, кот-
рий будучи посередником між Богом і людьми, намагається в художньому слові передати ту 
красу, ті острови Едему, які ще збережені на землі. У Бога навіть Христова Церква асоцію-
ється з в’юнкою виноградною лозою: «Прийди й відвідай цей виноград, що його насадила 
Правиця Твоя...». Унікальність нашої Срібної Землі в тому, що тут присутній вічний образ 
Максима Рильського «троянди й виноград» і бароко виноградної лози на наших іконостасах. 
Це не може не чарувати чутливе християнське серце. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
Садоха Михайло  

 

Вступ 

Охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів є невід’ємною час-
тиною процесу суспільного розвитку нашої країни, адже природні ресурси є основою життє-
діяльності населення та економіки держави, тому забезпечення їх збереження, відтворення та 
невиснажливого використання є однією з основних передумов сталого соціально-економіч-
ного розвитку країни. Сучасне екологічне становище України не може розглядатися без її 
минулого, історії природокористування, без врахування важливої моделі: людина — вироб-
ництво — природа. Зміни, що відбуваються внаслідок людської діяльності, негативно впли-
вають на довкілля, тому в сучасному світі надзвичайно важливого значення набула справа 
охорони навколишнього природного середовища. Як свідчить досвід, проводити ефективну 
політику невиснажливого розвитку в державі досить важко навіть за умов процвітаючої еко-
номіки. Тим складнішою виглядає ця проблема в Україні — молодій державі, яка переживає 
успадковану кризу і змушена одночасно вирішувати безліч проблем: політичних, економіч-
них, соціальних, екологічних.  

Оцінка стану навколишнього середовища  

В Україні щороку продовжує зростати антропогенне та техногенне навантаження на на-
вколишнє середовище. Наша держава має найвищий в Європі рівень розораності сільського-
сподарських угідь, споживання водних ресурсів, вирубок лісів. Близько 15% території Украї-
ни з населенням понад 10 млн. осіб знаходиться в критичному екологічному стані. В Україні 
близько 70% поверхневих вод і значна частка запасів підземних втратили своє значення як 
джерела питної води.  

Занепокоєність викликає стан басейну р. Дніпро, який забезпечує питною водою понад 
75% (35 млн.) населення країни. Якість води Дніпровського басейну поступово погіршується. 
Збільшуються середньорічні показники вмісту у воді амонійного азоту, нітратів, фосфатів та 
підвищення мінералізації води, забруднення водних об’єктів фенолами та нафтопродуктами.  

Погіршується і якість підземних вод внаслідок інтенсивної експлуатації продуктивних 
водоносних горизонтів. Виявлено понад 290 сформованих осередків забруднення підземних 
вод в основних водоносних горизонтах. Витрати свіжої води на одиницю виробленої проду-
кції в Україні перевищують аналогічні показники у Франції — у 2,5 рази, ФРН — у 4,3 рази, 
Великобританії і Швеції — у 4,2 рази.  

Обсяги викидів шкідливих речовин в атмосферу складають нині близько 10 т на 1 км2, 
або понад 130 кг у розрахунку на одну особу. Протягом 2006 року шкідливі викиди у повіт-
ряний басейн країни здійснювали понад 10 тис. промислових підприємств. Від їх діяльності в 
атмосферу надійшло у минулому році більше 4,5 млн. т. забруднюючих речовин, проти 4,4 
млн. т. у 2005 році (у 2000 р. — 3,96 млн. т).  

Дві третини сумарних забруднень повітря припадає на підприємства, та одна третина — 
на автомобільний, залізничний, водний та авіаційний транспорт. На сьогоднішній день у дер-
жаві накопичено понад 30 млрд. т. відходів.  
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Площа земель, зайнятих під ними, становить 130 тис. га. Особливістю структури утво-
рення відходів в Україні у зв’язку з сировинною орієнтацією економіки залишається доміну-
вання у їх складі гірничопромислових відходів — 88%, тоді як частка відходів інших галузей 
промисловості становить 10%, а побутових — 2%. Як вторинна сировина у вітчизняній про-
мисловості використовується лише 8% загального обсягу відходів. Лісистість України нижча 
від науково обґрунтованого рівня. Фактична складає 15,7 %, оптимальна — 20 %. Сьогодні 
спостерігаються низькі темпи збільшення лісистості. Сучасний екологічний стан лісів зумов-
люється як рівнем та інтенсивністю антропогенного впливу, так і зростаючим техногенним 
навантаженням, що порушує природну стійкість і середовищно-формуючі функції лісових 
екосистем. На 17% території мають місце процеси підтоплення. Інтенсивною ерозією ураже-
ні 18% території України. Понад 54,6 тис. км2 території України забруднено радіацією. Тери-
торія зони відчуження сьогодні становить понад 2546 км2. Свого негативного впливу дода-
ють парникові гази, виснажений озоновий шар, кислотні дощі, наслідки Чорнобильської 
катастрофи, спустошені гори Карпат. 

Охорона довкілля — один з найважливіших пріоритетів країни. Політика України у сфе-
рі екології спрямована на забезпечення охорони навколишнього природного середовища, 
раціональне використання природних ресурсів, розвиток заповідної справи, поводження з 
відходами, геологічне вивчення надр, а також топографо-геодезичної та картографічної дія-
льності. Основною метою екологічної політики є забезпечення конституційного права гро-
мадян на безпечне навколишнє природне середовище. Тому інтеграція екологічної політики 
в усі напрями діяльності є обов'язковою умовою переходу до екологічно збалансованого роз-
витку держави. Розвиток країни та регіонів, структура економічного зростання, матеріально-
го виробництва та споживання, а також інших видів діяльності суспільства функціонує в ме-
жах здатності природних екосистем відновлюватися, поглинати забруднення та підтримувати 
життєдіяльність теперішнього і майбутніх поколінь.  

З метою реалізації курсу Президента та Кабінету Міністрів України на досягнення євро-
пейських стандартів вживаються заходи щодо приведення законодавства України у відповід-
ність з європейським, що пов’язано з реформуванням правової системи у сфері охорони до-
вкілля. Вдосконалення екологічного законодавства, прискорення процесу його гармонізації 
щодо законодавства ЄС дозволять збалансувати правову систему нашої держави з точки зору 
екологізації всіх галузей економіки держави і забезпечення її сталого розвитку. Нині актуа-
льним залишається питання розроблення Екологічного кодексу України, яке передбачено 
основними напрямами державної політики у галузі охорони довкілля, використання 
природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, посилення державного 
екологічного контролю. Саме з метою вдосконалення державного контролю у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, створення системи контролюючих органів 
здійснено реорганізацію Державних управлінь охорони навколишнього природного 
середовища шляхом виділення з їх складу екологічних інспекцій та утворення державних 
екологічних інспекцій в регіонах України.  

Сьогодні значно розширено повноваження державної екологічної інспекції, основними 
завданнями якої є реалізація державної політики у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (зем-
ля, надра, поверхневі води, атмосферне повітря, тваринний та рослинний світ, природні ре-
сурси територіальних вод, континентального шельфу та виключної морської економічної зо-
ни України), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), 
хімічно небезпечними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, екологічної та в межах 
компетенції радіаційної безпеки, заповідної справи. Одним із пріоритетних напрямків держа-
вної політики України в сфері охорони природного середовища визначено формування інфо-
рмаційного простору щодо питань збереження довкілля, екополітики та сталого розвитку, 
сприяння впровадженню системи безперервної екологічної освіти, активне залучення гро-
мадськості до розв’язання екологічних проблем.  
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Наразі для громадського обговорення на офіційному веб-сайті Міністерства розміщено 
проект Концепції національної екологічної стратегії України на період до 2020 року. Нині 
при Міністерстві природи діє Орхуський інформаційно-тренінговий центр, завдяки якому є 
можливість більш дієво інформувати громадськість з основних питань охорони навколиш-
нього природного середовища і міжнародного екологічного законодавства, залучати високо-
кваліфікованих фахівців до процесу навчання, просвіти та підвищення кваліфікації.  

Створення державної системи екологічного інформування населення, започаткування на 
національних каналах радіо і телебачення та в інших ЗМІ регулярних програм, рубрик з пи-
тань збереження довкілля, збалансованого розвитку, раціонального використання, відтво-
рення та охорони природних ресурсів, поводження з відходами, небезпечними хімічними ре-
човинами, пестицидами та агрохімікатами, екологічної та радіаційної безпеки є вимогою 
часу. Протягом останніх років традиційно проводяться всеукраїнські природоохоронні акції 
та операції: «Первоцвіт», «Зелений паросток майбутнього», «День довкілля», «Чисте повіт-
ря» та «Новорічна ялинка», в основу яких закладена ідея виконання практичних заходів з об-
лаштування населених пунктів, збереження, впорядкування різних природоохоронних тери-
торій та об’єктів з одночасним формуванням принципово нових партнерських стосунків між 
владою і громадянами у реалізації цих заходів. Природа довкола нас практично повністю 
втягнута в забезпечення життєдіяльності людини, яка вже не задовольняється різноманіттям 
її дарів, а невпинно експлуатує цілі екосистеми. Екологічна рівновага порушена, людина по-
ставлена перед фактом виникнення незворотних згубних процесів у природі, включаючи під-
рив природних відновлювальних сил.  

Уся планета опинилася в тенетах суцільної механічної цивілізації. Настав час схамену-
тися, задуматись над тим, а що далі, що ми залишимо наступним поколінням? Тому вкрай 
необхідно на всіх рівнях — від планетарного, національного до місцевого — підносити зага-
льну культуру населення й екологічну в тому числі. Потрібна екологізація свідомості кожної 
окремої людини і суспільства в цілому, гармонізація їх стосунків з природою в плані забез-
печення матеріальних, соціальних і духовних потреб суспільства з урахуванням природних 
можливостей. Людина мусить підпорядковувати свою діяльність природним законам, відно-
влювати та примножувати природні ресурси, віддавати перевагу екологічним пріоритетам, а 
не економічній доцільності. Сьогодні чимало як вітчизняних, так і закордонних дослідників 
поєднують питання збереження довкілля та релігійні цінності, бо ж майбутнє природи зале-
жить не тільки від технічних, наукових та економічних впроваджень, але й від поваги людей 
до Землі. Як свідчать дослідження сучасних соціологів і психологів, однією з причин глоба-
льної екологічної кризи є зростання в другій половині ХХ століття кризи людської духовнос-
ті. Уся планета затиснута в тенетах механічної цивілізації та обплутана фальшивими ціннос-
тями. А, можливо, уся біда у відсутності любові, а все інше виходить із цього... Вже 
традиційно Церква посідає перші місця в рейтингах довіри суспільства до різних інституцій. 
Звичайно, захист природи не є першочерговим завданням Церкви, але її підтримка екологіч-
ної діяльності є надзвичайно авторитетною.  

Поширюючи радісну звістку про Христа, що примирив світ, Церква може і повинна ви-
ховувати у віруючих повагу до прав інших творінь. У серцях людей нашого суспільства не-
обхідно відновлювати почуття святості життя, яке так властиве було нашим предкам. На су-
часному етапі дедалі помітнішим стає тяжіння багатьох релігій до пошуку контактів з 
суспільством з метою подолання негативних наслідків екологічної кризи. Впливовішими 
стають об'єднувальні тенденції представників різних конфесій, спрямованих на інтеграцію 
зусиль у розв'язанні проблем миру, збереженні довкілля, усталенні здорового способу життя 
тощо. Тобто, сьогодні є реальний шанс об’єднати всі верстви українського суспільства: вір-
ників Церкви, представників влади, науковців, членів НГО і просто людей доброї волі під 
спільною ідеєю — збереження навколишнього природного середовища. 
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ЕКОЛОГІЯ І НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕЙЗАЖ 
Отець-мітрат Сеньків Іван  

 

Термін «екологія» використовується настільки широко, що втратилася його первинна 
сутність: як природна рівновага рослинного і тваринного світу. Йдеться про систему широ-
кого кола заходів (соціальних, економічних, юридичних, соціально-культурних), що забезпе-
чують збереження природного середовища — життєвого простору людини. Раціональне ви-
користання природних середовищ — одна з найболючіших проблем сучасності. Екологія є 
сучасною наукою з дуже широким предметом наукового дослідження. Це не тільки наука 
про уважне ставлення до природи і нашого навколишнього середовища. Екологія включає 
також і людські взаємини, і погані нахили, такі як мати найбільше, багатіти коштом інших і 
коштом природи, людське самолюбство. Християнське моральне богослов’я перелічує ці 
людські нещастя під назвою головних гріхів у катехизмі, які можна за аналогією назвати 
екологічною бідою в нашій душі.  

Очевидно, що зв’язок екології з мораллю, совістю нерозривний. Але людство нині існує 
наодинці з природою. Чи не лише від його моральності залежить ставлення до навколишньо-
го світу? Відразу на початку нашого існування внутрішня екологія наших душ і ця зовнішня 
— серед природи, обернула проти нас всю природу, а людину, яка стала з Божої волі госпо-
дарем природи, через її нерозумну поведінку змінила в перелякане створіння. В душу люди-
ни увійшло занепокоєння: що буде з її життям, здоров’ям, як житимуть нащадки. Про це ска-
зав відразу на початку свого понтифікату Папа Іван Павло ІІ: «Людина, все-таки, живе 
чимраз більше в страху, вона боїться, що її твори, очевидно, не всі і не у більшій частині, але 
деякі і, властиво, ці, що мають в собі велику порцію людського генія й ініціативи, можуть 
обернутись в радикальний спосіб проти самої людини...».  

Отже, повинно зродитись питання: чому ця влада дана людині на початку, влада, корис-
туючись якою людина мала панувати над землею, обернулась проти неї, викликаючи, зрозу-
міло, стан занепокоєння, свідомого чи несвідомого страху небезпеки, яка поширюється на 
всю людську сучасну спільноту і проявляється у різних аспектах?». І Папа дає відповідь: 
«Людина, виглядає, часто не спостерігає інших значень свого природного довкілля, а бачить 
тільки ті, які служать для безпосереднього вжитку і споживання. А навпаки, волею Творця 
було, щоб людина спілкувалася з природою як «господар» і «сторож» — мудрий і шляхет-
ний, а не як «визискувач» і «нищівник» без всякого «згляду». Папа пояснює далі, що він має 
на думці: людина повинна пам’ятати про те, хто вона, яка її гідність, якою вона має бути що-
до інших, зокрема, потребуючих, а ще ясніше — людина має бачити себе перед Христом 
Спасителем і в Його світлі розв’язувати проблеми свого життя. 

Як жити в мудрій злагоді з природою? Достатньо прийняти одне: все сотворив Бог і дав 
це людині як господареві землі, як сказано на першій сторінці Святого Письма: «Будьте плі-
дні і множтеся, і наповняйте землю та підпорядковуйте її собі; пануйте над рибою морською, 
над птаством небесним і над усяким звіром, що рухається по землі» (Бут.1,28). Людина по-
кликана до співпраці з Богом і Його творчою справою, яку вона повинна завершувати. Спра-
ва в тому, що як би це не виглядало неочікуваним, творіння Боже незавершене; земля пред-
ставляє собою «незакінчену симфонію», при цьому по волі Самого Творця. Якби Бог хотів 
робити все, Він повинен був би відмінити всякий ріст, будь-який рух, переміщення і дихання. 
Світ був би непорушним, безмовним, «замерзлим». Бог все запланував краще, поставивши 
нас у світ тільки наполовину завершений, призначив нам закінчувати Його справу.  
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Бог по Своїй волі закликав людей до участі в Його творчій справі і для цього залишив 
світ незавершеним, надаючи людям можливість продовжувати Його творчий акт і обіцяючи 
їм нагороду за їхньою працею. Іншими словами, Бог піддав людей випробуванню — разом з 
Ним завершити Його творіння — для того саме, щоб вони могли виявити свою любов до 
Нього у відповідь на Його любов. На Божому будівництві роль людини двояка:  

1) Вона повинна всередині себе самої продовжувати справу Творіння. Людина повинна 
засвоїти таланти, отримані нею від Бога, розвивати своє тіло, розширювати свої знання, все 
більше погоджувати своє життя з веліннями совісті, прогресивно і гармонічно розвивати 
свою особистість, стати досконалим, як досконалим є Бог. Людина — родючий грунт, бага-
тий прихованими енергіями, котрі Бог у неї вклав. Її покликання — не заглушувати їх, а в 
повній мірі розкрити, звільнити ці життєві сили, гармонічно розвинути свої можливості — 
фізичні, розумові, художні, моральні. Як скульптор із шматка глини створює високий витвір 
мистецтва, так повинна вона працювати над своєю сутністю, щоб створити той прекрасний 
тип людини, якою вона повинна стати згідно з Божою волею.  

2) Людина повинна навколо себе продовжувати справу Творіння. Вона повинна посту-
пово оволодівати матерією, підкорити багатство землі та її надр, керувати стихіями, беручи з 
них більше користі, щоб навколишній світ сприяв її вивищенню і сам вивищувався разом з 
нею. Всяка чесна праця продовжує справу Божу і одухотворює матерію. Кожен раз матерія 
набуває більшої цінності, отримує відпечаток Духа і стає більш придатною служити нашому 
тимчасовому і вічному благу. Тим самим, завершуючи справу Божу навколо себе і всередині 
себе, людина служить Богу. Створена на подобу Божу, людина покликана бути, в певній мірі, 
творцем, організатором, господарем. Внаслідок цього вся людська діяльність підпорядкову-
ється двом законам: 1) Закону праці (Людина повинна працювати); 2) Закону прогресу.  

Людина є на землі для того, щоб вдосконалювати справу Божу, тому вона повинна спів-
чувати всякому справжньому прогресу в будь-якій сфері. Хочу підкреслити: всякому справ-
жньому прогресу. Не всякий прогрес таким буває. Замість того, щоб оволодівати матерією, 
людина сучасного світу приковує себе до неї і занадто часто стає її рабом.  

«Справжній прогрес повинен бути не суєтним блиском технічного прогресу, але істот-
ним покращенням людства в області моралі і права» (Папа Пій ХІІ. Промова 21.11.46 р. Б.). 
Застій у будь-якій сфері — матеріальній, науковій, технічній, моральній — противний Божо-
му плану. Тим самим людина, що приймаюча християнське вчення, повинна бути прихиль-
ником прогресу. Все людство в цілому повинно знаходити в розумній праці джерело внутрі-
шнього збагачення. Насправді величезні технічні досягнення, якими відзначилися останні 
десятиліття, зовсім не являються реальним прогресом; вони не підняли духовно сучасну лю-
дину, яка все більше заглиблюється в матеріалізмі.  

Вони дають користь тілу, але часто на шкоду душі. Прагнення збагачення все більше за-
глушує голос совісті; справедливість і милосердя приносяться в жертву особистій вигоді. 
Церква всіляко сприяє справжньому прогресу, бо розвиток людини потрібен Богу. Вона 
схвалює всі технічні вдосконалення, досягнуті за останні роки, оскільки вони можуть бути 
використані на благо людства. Бог вклав у природу незліченні багатства, відкриття яких веде 
за собою радикальне перетворення нашого життя тільки для того, щоб вони були використа-
ні людством. «Ми думаємо про щастя і про честь, які могла б нам принести сучасна наука, 
якщо б ми змогли скерувати її до вищої мети. Але ми змушені були відкинути з прокляттям 
прекрасні відкриття нашого розуму в той день, коли через наш егоїзм вони перетворилися в 
знаряддя знищення і смерті, замість того, щоб служити прикрасою нашої обителі, нашому 
духовному розвитку, подовженню нашого життя і примноженню нашого потомства» 
(Е. Мазюр, «Християнський гуманізм», ст.134).  

Зараз ми бачимо, які зусилля потрібні від різних організацій та угруповань, щоб пере-
творити людську працю в справжнє джерело прогресу, а не страждань і загибелі. Сміливо 
можна сказати, що з допомогою науки екології можемо відкрити чимало Божих правд, які 
внаслідок нашої людської зарозумілості ми не добачали.  
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Хоч якими гіркими є наслідки діяльності у тих, що бралися господарювати Божими доб-
рами без знання Бога, людської гідності і вартостей сотворінь, відданих людині не на поталу, 
а для їх розумного і з почуттям відповідальності, прямувати до своєї вічної цілі. В науці еко-
логії побачимо могутню Божу руку, яка все в премудрості сотворила, побачимо себе, як у не-
розумі і самолюбстві можемо псувати ці великі Божі дари, коли у засліпленні створимо нову 
бездумну поведінку з природою, а заперечуючи Бога, дійдемо до висновку Достоєвського: 
коли нема Бога, можна робити, що подобається. 

Совість однієї людини — щось реальне, попри деяку розмитість поняття, а совість усьо-
го людства як єдиного цілого — це абстракція. Видатні вчені В. Вернадський та С. Лихачов 
вважали, що роль етнічних принципів в екології надзвичайно ускладнилась. Зараз стан при-
родозбереження вимагає не просто моральної відповідальності — гостро необхідною є нау-
ково-прикладна розробка проблем етики в різних областях природокористування. Уявімо со-
бі людину з вогнем у лісі або в полі з дозрілим хлібом. Вона може натворити біди, єдине, що 
її стримує (якщо стримує) — моральна свідомість, почуття відповідальності, совість. Етніч-
ного розгляду вимагають також наші дії в багатьох галузях природокористування: від генної 
інженерії до застосування хімічних добрив, що шкідливі як для природи, так і для людини-
споживача. Це стосується влади і всіх владних установ.  

Останнім часом у всій своїй виразності постала моральна сторона ставлення до культури 
і культурних пам’ятників окремих народів, у тому числі і зниклих на певній території. Скла-
дність питань етики ще загострилася через «роботу» чиновників, неправдивість їхньої інфо-
рмації, так званої «адміністративної брехні», тобто брехні, за допомогою якої приховується 
істинна картина їхніх задумів і дій. Скажімо, як звичайному громадянину довідатися про ха-
рактер дисгармонії на території, де він проживає: скільки промислової пилюки викидається 
на місто щодобово, скільки двоокису сірки, свинцю, скільки газу, летких хімічних речовин, 
промислових стоків, кислотних дощів та ін.? Це в межах конкретного населеного пункту. У 
глобальних масштабах додається ще така проблема, як озонові діри та парниковий ефект.  

Торкнімося питання невірної інформації, а простіше кажучи, тієї самої «адміністратив-
ної брехні» щодо стану атомної енергетики та енергозатратної політики. Ось конкретний 
приклад. 7 листопада 2001 року о 6-ій ранку над Хмельницькою АЕС спостерігалося сяйво, 
помітне за сотні кілометрів. Якщо на ХАЕС не було пожежі, то подібне явище могло статися 
від іонізації повітря під дією значного збільшення кількості ізотопів. Таке світіння повітря 
відоме у природі перед землетрусами або виверженнями вулканів. Спеціальними досліджен-
нями в зоні діяльності АЕС встановлені негативні техногенні впливи на надра. Серед них — 
зниження сейсмічної стійкості порід під АЕС. Особливо це небезпечно для території Украї-
ни, яка характеризується посиленими радіаційними процесами. Про що може свідчити сяйво 
над Хмельницькою АЕС? Наслідки 6-бального землетрусу в Тернопільській області та про-
рив радіоактивних вод на ХАЕС? Можна, звичайно, вважати, що це окремі, не пов’язані між 
собою події, насправді ж це — система. Природа нас попереджає сяйвом, невеликими аварі-
ями, що кінцевим наслідком нашої діяльності буде осідання земної поверхні або землетруси.  

Тож як можемо довіряти нашим фахівцям, якщо і після Чорнобиля десяток науково-
дослідних центрів та інститутів без натяку на гумор запевняють нас, що від діючих і незаба-
ром добудованих блоків АЕС якіснішими стануть поверхневі та підземні води, очистяться 
ґрунти та повітря, зменшиться опромінення довкілля?! Дивно, чому прагматичні німці та 
шведи відмовилися від подібних чудес? 

Стверджуючи, що АЕС виробляють електроенергію в 1,5 рази дешевшу, ніж теплові 
електростанції, атомний клан допомагає знищувати вугільну промисловість. Щоб довести 
перспективність атомної енергетики, автори проектів будівництва АЕС зумисне багато чого 
не врахували. Наприклад, «забули» про гігантські затрати на зберігання радіоактивних від-
ходів, обслуговування протягом сотень років уже закритих блоків, не врахували в повному 
обсязі затрати на вилучення з сільськогосподарського виробництва високоякісних чорнозе-
мів і втрачену від цього вигоду на багато тисячоліть.  
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За підрахунками американських фахівців, щоб очистити до 2020 року від радіоактивних 
відходів територію атомного підприємства потрібно витратити 200 мільярдів доларів США. 
На подібні витрати, котрі необхідно буде знайти при закритті кожної з наших атомних стан-
цій, не вистачить прибутку від електроенергії, виробленої всіма блоками українських АЕС за 
весь період їхньої роботи. То скільки коштує нам одна кіловат-година «найдешевшої» атом-
ної електроенергії ? Цілком очевидно, що навіть без врахування величезних коштів на лікві-
дацію наслідків Чорнобильської катастрофи, атомна енергетика безмежно збиткова.  

Світова практика і теоретичні викладки свідчать, що надійно зберігати радіоактивні від-
ходи практично неможливо. А наш атомний клан розвинув шалену діяльність щодо створен-
ня радіоактивних могильників в Україні. Найвищі посадовці сповіщають «радісну» новину: 
іноземні держави нам виділять кредити на добудову нових атомних блоків. Що ж, їхні кре-
дити повернуться в їхню ж кишеню, як оплата за проекти, за тепловидільні елементи, на які 
можна будь-коли безконтрольно піднімати ціни, за добудову блоків. Україна ж довгі роки 
розраховуватиметься за кредити чистою електроенергією та транспортуванням (собі на шко-
ду), конкуруючої російської електроенергії на Захід. Чи це не божевілля? Маючи лише роз-
віданих запасів українського вугілля більш, як на 300 років, знищується вугільна галузь, а 
самі ліземо в пащу ядерному удаву, бо «атомній енергетиці немає альтернативи»! У Німеч-
чині споживання вугілля на одного жителя учетверо вище, ніж в Україні, там мало прихиль-
ників АЕС і понад 60% усієї електроенергії одержують на вугільних електростанціях.  

У менталітет українців Богом генетично закладене дбайливе ставлення до природи. Ось 
чому Україні більше підходить приклад Німеччини. На жаль, Україною й досі управляє ко-
лоніальна адміністрація, котра й нав’язує нам чужу ментальність і веде країну до екологічної 
загибелі. Однак, візьмемо приклади з іншої сфери, приклади ускладненої етики, зокрема, по-
глянемо на них в історії визначного для кожного українця місця — Хортиці.  

Коли у 80-ті роки ХУІІІ ст. граф Григорій Потьомкін у числі 150 000 десятин козацької 
землі отримав у власність острів Хортицю, він підготував проект освоєння живописної і бла-
годатної природи острова. На острові мав розміщуватися сад (парк) і ансамбль палаців різ-
них культур. Однак, захопившись проблемою Херсона і Миколаєва, його величність дарує 
о. Хортицю державній скарбниці, а влада передає його німцям-переселенцям. 

Відбувається заселення острова. Заселяється все Запоріжжя прийшлим людом, прийш-
лими культурами, різними за своїми релігіями, мовами, традиціями. Виникають перші про-
тиріччя у національних взаємовідносинах. Кошовий Нової Січі Іван Малишевич і Пет-
ро Калнишевський не раз зверталися до імператриці Росії Катерини ІІ з настійливими 
звертаннями, в яких йдеться йдеться про екологічне запустіння Вольностей Війська Запоро-
зького внаслідок колонізаційних процесів, що зреалізовував тут царський уряд.  

Вирубка плавневих лісів, захоплення найблагодатніших урочищ, рибних промислів, па-
совищ, знесення цілих зимівників російськими полками для фортифікаційного будівництва і 
витіснення козацького населення із власної землі. За цим стояла втрата багатовікового укла-
ду життя, звичаїв, традицій. Так і сталося. За колонізацією наступили кріпацтво, русифікація, 
знищення пам’яток історії, культури і духу. Коли населення Олександрійської управи розпо-
чало на початку ХХ ст. безоглядно вирубувати ліси на о. Хортиця та його околицях, німецькі 
колоністи дуже противилися цьому, створили громадські комітети з правовими функціями, 
що давали можливість боротися зі стихійною вирубкою лісу. 

Можливо, під цим впливом у 1910 році в селищі Верхня Хортиця виникає «Хортицьке 
товариство охоронителів природи», організоване місцевим вчителем Бузуком. До речі, це 
було перше в Україні та і в російській історії громадське природоохоронне товариство. Пе-
ред Першою світовою війною мешканці Хортиці німці-меноніти продають острів Олександ-
рійській управі, переселяються за його межі. Архівні документи й аналіз того часу говорять 
про організованість, кмітливість і культуру господарювання німців на Хортиці. Ставлення їх 
до рік, озер, джерел, до води взагалі таке, що враховуються інтереси і всього живого, що на 
ній живе, і, насамперед, краса природних урочищ.  
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Вони чітко усвідомлювали, що стихійна вирубка повинна обов’язково супроводжувати-
ся не тільки відновлювальними посадками, а й розширенням лісових масивів і відновлюва-
них ландшафтів. Пам’ятки культури — найвеличніші цінності, вони виправдовують існуван-
ня світу, Всесвіту, звістують про любов до отчого дому. Сьогодні світова наука передбачає, 
що екологічні проблеми вирішуються не інакше, як володіючи ключем розуміння національ-
ного пейзажу. Кожний народ творить його, вибудовуючи свої стосунки зі світом, заявляє про 
себе і поетично оформляє свою ідею. У цій творчості народжується своєрідна система «лю-
дина-природа», універсальний інструмент культури, за допомогою якого безперервно куль-
тивується історичний ландшафт і створюється ансамбль національного пейзажу. Руйнування 
цієї системи, відчуження людини від свого історичного середовища підготувало підґрунтя 
для загострення екологічної ситуації. Проблема ця давно вийшла за вузькі національні межі, 
переросла кордони окремих держав і стала глобальною.  

Разом з тим нації, як і люди, мають індивідуальні особливості і прояви: національний 
характер, національну ідею, душу. До числа національних проявів необхідно віднести і наці-
ональний ландшафт. Давно стали помітні зв’язки національного характеру і пейзажу. Він був 
і залишається засобом просторового відображення національного характеру, тобто духовних 
і моральних якостей народу. Пейзаж рідного краю є дзеркалом особистості — її досвіду й 
ментальності, її історичної долі і трагедії. Схема «Советская власть плюс электрификация 
всей страны»: каскади гідроелектростанцій Дніпра змінили його русло, затопили Дніпрові 
пороги — основний озонатор ріки, затопили Великий Луг — величезну екосистему, перетво-
ривши все зелене, рибне, ягідне, городнє і сіножатне свічадо в смердюче штучне море і зни-
щені землі. Архітектурно прив’язавши Лівобережжя до східної рози вітрів, створили нестер-
пну екологічну ситуацію. Мало того, — затопили історичну Пам’ять (місця запорозьких 
січей, археологію, історичну топографію). Лише завдяки своїй орографії, вціліла Хортиця та 
деякі інші острівні шматки. Це наш знак біди: криза екологічної свідомості, втрата коренів 
заради примарного прогресу техніки і технології. Якщо ми говоримо, що вирішальну роль у 
створенні ансамблю історичного ландшафту відіграє мораль, традиції, етнічні норми, то руй-
нування ансамблю в пору екологічної біди є не чим іншим, як паралічем духовного життя і 
культури. Сьогодні ми опинилися в такій ситуації, коли необхідно думати вже про реставра-
цію, про відродження національного пейзажу. Принципово нову культуру незалежної Украї-
ни неможливо розвивати на порожньому місці. Нова система екологічного мислення має бу-
ти вбудованою в культуру, тобто відповідати руху й характеру народу, органічно-життєвій 
основі його буття, морально-психологічному характеру. 

Священні гаї, річки і діброви, могили, гори, дерева, урочища пов’язані безпосередньо з 
людиною, що поклонялася всьому цьому і мовою серця озвучувала довкілля. Вона дотриму-
валася табу щодо цих святинь, мудро і виважено регулювала свою діяльність, зберігаючи не-
обхідну рівновагу на величезних просторах: від Передкавказзя до Сяну. Наші пращури збері-
гали єдність із довкіллям, жили в одному ритмі з ним, не розділяючи культуру із 
цивілізацією. Як відомо, диференціація, тобто розділення цих двох категорій, почалася з ві-
докремлення людини від природи, виключення природних явищ та відповідного одухотво-
рення самої природи від цілісної космогонічної системи. Людина поставала сиротою в тех-
ногенній цивілізації. Зневага до споконвічного Храму природи, даного нам «на виріст», не 
може не повернутися зневагою до людини та її «богоборчих» змагань.  

Ми, люди Землі, хибними вчинками, порочними ідеями, злими думками та нелюдськими 
діями привели планету до останньої межі. І ніхто не порятує нас від неминучої загибелі, як-
що самі не захочемо допомогти собі та всьому живому на Землі. Всі біди та катаклізми, що 
відбуваються — наслідок нашої жорстокості та бездуховності. Хіба ми можемо не подбати в 
такий час про долю нашого спільного дому?! Політики не здатні на це через недолугі 
протиріччя, що роз’єднують їх. Тільки ми всі разом спроможні зробити перший крок до 
Спасіння, розкаявшись у власних гріхах та байдужості до Святих Заповідей.  
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Згадаймо, як хоча б раз у житті Вам чудодійно допомогла сердечна молитва! Тож уяві-
мо, яка то буде міць, коли ми всі у кожному куточку планети підведемо очі до неба та під-
твердимо Господові наше спільне прагнення Добра й Любові. Каже книга Мудрості: «Справ-
ді, дурні з природи всі ті люди, які не пізнали Бога, які через видимі блага не здолали пізнати 
Сущого і, розважаючи над творами, не дійшли до впізнання Майстра... Бо з величі та краси 
створінь через уподібнення можна дійти до пізнання Творця їх» (Муд 13, 1–5). Іншими сло-
вами, нам треба розумно читати книгу природи, щоб вміти її шанувати, пізнати через неї при 
помочі Божого слова нашу високу гідність і високу нашу ціль життя, якою є сам Бог, який 
для себе нас сотворив. І все це з науки і правди віри про сотворення.  

Самою наукою екологією не розв’яжемо кроків нашого нерозуму, самолюбства і безвід-
повідальності. Це моральні проблеми і відповідь на них нам дає Божа наука, вчительська вла-
да Церкви, ведена Божим проводом і богослов’ям, яке досліджує Боже слово. Папа Іван Пав-
ло ІІ у своїх соціальних енцикліках залишив чимало великих вказівок, як розумно жити в 
злагоді з природою, і його вказівки повинні б бути засадами науки екології. Є в природі лад, 
є мудрі Божі закони для людини, бачиться в природі любов Бога до нас, і Папа Павло ІІ го-
ворив: «В обличчі видимої природи ми є підпорядковані законам не тільки біологічним, але 
також моральним, яких не можемо безкарно переступити». 
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ВПЛИВ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ВІРИ НА ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ЛЮДИНИ 
Протоієрей Сидор Димитрій 

 

Що каже Святе Письмо? 

В Одкровенні св. Івана Богослова є слова, які в останні післячорнобильські роки часто 
цитуються: «І затрубив третій Ангел, — і велика зоря спала з неба, палаючи, як смолоскип. І 
спала вона на третину річок та на водні джерела. А ім’я зорі тій Полинь-Чорнобиль. І стала 
третина води, як полинь, і багато людей повмирали від води, бо згіркла вона» (Одкр. 8:10).  

Отже, ми стали свідками цього пророкованого лиха, але висновки зробили малі і невті-
шні — крім Чорнобиля, і далі отруюють землі, річки і озера, особливо в Закарпатті. Книга 
Буття (9,1–2) передає слова Творця: «Плодіться та розмножуйтесь, та наповнюйте землю!» 
Однак Людина, втративши духовність ще в Раю, неправильно сприйняла цю настанову. Їй 
було визначено стати хоч і найманим, але творчим працівником в Божому Саду-
винограднику, відповідальним управителем землі, даної Богом годувальниці (10; 20). Але 
людина стала вампіром-мічурінцем до природи, за що і суворо карається сьогодні людство. 
Адам і Єва не просте яблучко з’їли в Раю, а заразили вірусом гріха і духовну, тілесну приро-
ду своєї особистості, порушили Божу заповідь про піст.  

Цим повстали проти Бога і проти його Творіння. Це свого роду перші екстрасенси, що 
потягнулися до заборонених знань (до руйнівної інформації), перші — що побажали «стати 
як боги» і перші екозлочинці, яких загрозливо було залишати далі в Раю (могли ж взятися 
зрізати райські дерева і кругляком продати. Покупець був — хитрий «зарубіжний» змій!). З 
того часу про зв’язок духовного стану душі — екології душі із станом екології природи стало 
відомо багатьом, але, на жаль, не всім. Бездуховність заразила велику частину людства, яке 
утратило правильні поняття про Бога і втратило релігійний контакт зі своїм Творцем. Бо еко-
логічні злочинці — це не ті люди, які не мають освіти чи розуму. Це духовно сліпі особи, що 
замкнулися в собі, втративши релігійність і відповідальність перед Богом! 

Перше чудо Христос створив в Кані Галілейській. Коли говоримо про те, що Спаситель 
взяв на Себе наші страждання, ми часто забуваємо, що Він був солідарним з людьми і в на-
ших радостях. Отже, радості наші в захисті природного середовища — це і радість для Бога. 
Ще один момент. Апостол підтверджує, що порушник одної заповіді є винним в руйнуванні 
всього закону. Якщо ти порушив один параграф закону державного, ставши хабарником, то 
тебе не спасе твоя заява, що ти не крадеш коней, чи курей. Якщо ти злодій, який обкрадає 
народ чи винищує ліс, забруднюєш грунти, то ти злочинець, якщо навіть не крадеш автомо-
білі і не «чистиш» квартири. Ти злочинець перед Богом, якщо навіть з вкрадених грошей да-
єш милостиню чи збудуєш капличку... перед виборами.  

Отже, мораль Євангелія не можливо від’єднати від його містично-сакрального культу. 
Бо тільки той, хто живе любов’ю Христа, хто з’єднаний з Христом у Причасті — хто реально 
з’єднаний з Спасителем, лиш той має силу відкрити свої осліплі від екозлочинів очі душі! 
Лиш такий зможе повноцінно виконувати заповіді Божі. До таких осіб екозлочинці не відно-
сяться, поки не розкаються. 



 37

Авторитет Церкви  

Але чому фахівці-екологи звернулися нині по допомогу саме до Церкви? Чому Церква 
нині повертає собі статус високого авторитета? Так у нас, у Церкви, нема особливих фінан-
сів, армії, зброї, агентів чи можливості спалювати екологічних злочинців на вогні інквізиції 
чи кинути у в’язниці! Відповідь стане зрозумілою, якщо приймемо до уваги наступний мо-
мент! Якщо «мінздрав» України попереджує курців і п’яниць про загрозу їх життю — мало 
хто навіть звертає увагу на той «мінздрав». Якщо марксисти-ленінці, викравши у християн 
термін «брат», заявляли, що всі люди — брати, то їх також не сприймав світ серйозно. Якщо 
екозлочинці іменують себе «братвою», то це лиш цинічна насмішка над євангельським сло-
вом. Але якщо про загрозу здоров’ю і самому життю людини скаже Церква — то це автори-
тетний голос Небесної Христової Установи.  

Отже, тому, що авторитет Церкви безумнівний, і є потреба говорити нам, церковним 
людям, про проблеми духовності і екології душі. Бо загрожують нам уже сьогодні такі катак-
лізми, що давно перейшли кордони держав і націй. 

Немає сумніву, що вже традиційно віруючі найнадійніше охороняють природу, як живу 
частину того середовища, де вони проживають, так і з поваги до Божого Творіння. Адже во-
ни часто обирали для заснування храмів і монастирів найкращі куточки живої Карпатської 
природи і берегли її. Українська православна церква бере в процесі духовного виховання 
людей активну участь і в екологічних напрямках роботи.  

Такою є позиція Церкви у особі вселенського патріарха Варфоломея — активного учас-
ника міжнародного руху за збереження екології природи, зокрема Чорного моря. З цією ме-
тою саме він створив Екологічний інститут на о. Халки в Туреччині. 

До 2000-ліття християнства у Москві ще в 1999 році відбулася конференція «Екологія і 
духовність», де особисто взяв участь патріарх Московський і всієї Русі Олексій ІІ, який за-
значив, що Російська православна церква стурбована питаннями екології та охорони навко-
лишнього середовища, благословив духовенство на включення в роботу зі збереження еколо-
гії у своїх парафіях. Предстоятель Української православної церкви Блаженніший 
Володимир також є активним учасником і організатором міжнародних екологічних зібрань 
та екодосліджень. Монахи з Києво-Печерської Лаври, поряд зі своїми духовними працями та 
молитвами за всю державу, підтримали різні екологічні проекти, серед яких і розчищення 
колодязів на території Лаври та збереження чорних грифів у Криму. 

Єпископ Мукачівський і Ужгородський Агапіт часто в своїх проповідях наголошує про 
необхідність всім, у тому числі й християнам Закарпаття, бути відповідальними перед Богом 
за екологічний стан наших дворів, сіл, річок та, особливо, внутрішнього духовного стану 
наших душ, від якого в першу чергу і залежить уже зовнішній стан екології нашого краю. Ба-
гато наших священиків не тільки в проповідях, але і власним прикладом закликають людей 
до збереження довкілля. 

Православний богослов прот. Олександр Мень стверджував: згідно зі словами апостола 
Павла, в Божому Творінні — природі, очевидно і явно закладена Божа мудрість, відблиск 
Божої гармонії і краси, руйнуючи яку, людина стає явним безбожником і противником Бо-
жим. Екозлочинці — це відкриті розбійники і недруги Церкви. В Нью-Йорку на базі однієї з 
церков навіть діє «Зелений собор», при якому працюють спеціальний екологічний інститут і 
Рада з охорони природи.  

Отже, екологічні злочинці, що отруюють води і землі наші є не тільки порушниками зе-
мних законів і конвенцій, але й недругами Божими, яких чекає сувора кара як у вічності, так і 
тут, ще на землі — втратою духовної радості, спокою, відчуттям краси Божого Творіння, 
втратою простого житейського щастя і карою неба навіть на їх нащадків. Про це слід нагаду-
вати постійно в проповідях. 
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Корінне населення краще за всіх береже свій край! 

Корінне населення є визнаним гарантом збереження природи в їх власному життєвому 
середовищі. Бо крім них нема кому захищати край. Чиновники-пришельці — це ненаситні 
вампіри. Це стало зрозуміло, коли, вивчаючи вплив релігії на формування екологічної свідо-
мості, багато дослідників виявили, що, в першу чергу, найактивніше захищають природу ви-
знані корінні, хоч і нечисленні, народи та аборигени рідного краю.  

Майбутнє наших Карпат як легенів (кисневих і духовних) центру Європи залежить най-
більше від поваги саме місцевих людей до духовних цінностей, які є найближчими і вірними 
чистоті своєї Землі. Але як це право і це завдання зреалізувати? Необхідно надати таку юри-
дичну можливість згідно Конвенції ООН про права корінного населення закарпатцям-
русинам. Приходьки і призначенці на вищі посади в краї ніколи його не любили і не збира-
ються любити. Для них Карпатська (чи будь-яка) природа — засіб наживи, а влада в їх руках 
— привід для здирництва. Їх не цікавлять наслідки розбійного нищення в Закарпатті лісів та 
забруднення води і землі ядовитими відходами чи «преміксами». Нав’язана екозлочинцями 
думка, що саме місцеві і ріжуть нещадно ліси, є наклепом на корінне населення, якому саме 
ці злочинці не надають прав на збереження природи. Нас ще чекає серйозна боротьба з екоз-
лочинцями. Корінне населення (в Закарпатті, крім румунів, мадярів, ромів, українців і росіян, 
в основному це русинське населення) свої відносини з навколишнім середовищем завжди 
будували на релігійних засадах. Це, переважно, православні і греко-католики, у яких однако-
вий релігійний візантійський обряд, мова богослужіння, унікальний неповторний церковний 
спів і Кирило-Мефодіївські традиції. Газдівське відношення до землі, до чистої води, до лісу 
— було і є невід'ємною частиною правил життя краян. І природа давніше віддячувалась їм 
тим же. Сьогодні ж ми свідки, як природа помстилася нинішнім екозлочинцям повенями та 
іншими катаклізмами, а разом з тим невинно пострадало і місцеве населення. 

Криза духовності владних мужів та чиновництва 

Дослідження сучасних соціологів і психологів переконливо свідчать, що однією з при-
чин глобальної екологічної кризи є зростання в другій половині ХХ століття кризи духовнос-
ті саме владних мужів та чиновництва. Проявом цієї кризи є майже загальний егоїзм парла-
ментарів (більшість з яких мільйонери, що купили мандати), явний нігілізм офіційної науки 
(слухняної рабині політиків-екозлочинців), локальні і регіональні конфлікти та протистояння 
у суспільствах. Надзвичайно загрозливі й планетарна епідемія аморальності, (при сприянні 
телебачення і ЗМІ, які є на утриманні екозлочинців), алкоголізму, наркоманії, проституції і, 
як результат, суїциду серед людей, особливо серед молоді, де інформаційний бруд згубно за-
полонив і серце і розум. Прояви бездумності й жадоби швидкої наживи настільки культиву-
ються, що це стало причиною індивідуальної моральної деградації багатьох посадових осіб у 
різних її проявах, зниження культурного й духовного рівня керівників відомств — зверху до 
низу, зростання цинічної корупції у вищих ешелонах влади, некомпетентності та непрофе-
сійності і кумівства серед них. Сьогодні, коли, на превеликий жаль, вища форма бізнесу — 
бути при владі, світу дійсно загрожує самознищення!  

Бо екозлочинці за награбоване стають багатими, добираються до влади і як сліпі духов-
но, як скажені особи, нищать природу, не розуміючи, що вони роблять! Чиниться опір з боку 
органів лісового господарства щодо виконання законів України та рекомендацій МАБ 
ЮНЕСКО і Ради Європи стосовно розширення території КБЗ (Карпатський біосферний за-
повідник) та інших об’єктів природно-заповідного фонду України. Карпатський біосферний 
заповідник потребує нагальної допомоги як Мінприроди України, так і міжнародних фінан-
сових організацій для здійснення проектів власного розширення, створення українсько-
румунського біосферного резервату у Марамороських горах, зміцнення матеріально-
технічної бази та створення інфраструктури для розвитку екотуризму, еколого-освітньої ро-
боти, стимулювання екологічно-безпечних видів діяльності людини.  
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Першочергові завдання — завершення будівництва еколого-освітніх центрів на базі Му-
зею екології гір у Рахові, у географічному центрі Європи (село Ділове), Долині нарцисів (по-
близу міста Хуст), спорудження високогірної біосферної станції у Чорногорі, реконструкція 
будівель контор Чорногірського та Угольського лісництв під екологічні готелі та ін. Необ-
хідна сума одноразової допомоги — 2–2,5 млн. гривень. Та всім закарпатцям прийшла на 
днях добра звістка: ООН взяла букові ліси в Закарпатті під захист. Це загальний результат 
усіх патріотів краю! 

Як зупинити організовану екозлочинність? 

Приємно, що ці питання розглядаються і сьогодні на цій конференції у центрі уваги як 
богословів і науковців, так і тих, хто покликаний стояти на сторожі і наших духовних цінно-
стей — духовних пастирів Церкви. Питання вже друге — чому багатьом чиновникам так 
важко сьогодні прислýхатися до голосу Церкви або відкрито знехтувати голосом віруючих? 

Франциск Ассизький визнаний Ватиканом у 1980 році патроном екологів. А народ у За-
карпатті активно визнає преп. Алексія Карпаторуського не тільки покровителем екологів, але 
й помічником тих християн Карпатської Русі, які активно бережуть екологію рідних карпат-
ських гір і духовний стан своїх карпатських душ та Кирило-Мефодіївські традиції з їх уніка-
льним візантійським церковним обрядом. 

Багато хто з закарпатських священиків у проповідях і участю в громадських акціях та 
конференціях закликає як вчених-екологів, військових, державних чиновників, так і своїх па-
рафіян допомагати «зеленим» у боротьбі з руйнуванням нашого карпатського життєвого се-
редовища. Колись я особисто брав активну участь у боротьбі проти Пістрялівської радіоло-
каційної станції біля Мукачева. Я тоді вперше виступав у Москві перед вищим військовим 
керівництвом у числі закарпатської делегації, вимагаючи закрити об’єкт та оголосити Закар-
паття як центр Європи, демілітаризованою зоною. Але забралися з Карпат радянські ракети і 
вже ось підтягуються натівські!!! 

А за що ми тоді боролися в 1991 році??? Отже, вимагаємо і зберегти наш край від екоз-
лочинців і бажаючих розмістити на наших горах військові об’єкти. Наша Церква постійно 
приділяє увагу охороні навколишнього середовища, оскільки воно створене Богом для лю-
дини і розтлумачує це всім вірникам. Біда часто в тім: рішення про нищення лісів і забруд-
нення навколишнього середовища приймають не наші віруючі, а приїжджі люди, нецерковні 
керівники (а під їх крилом різні злочинні угрупування), що добираються до влади яка дозво-
ляє, на жаль, можливість безкарно нищити природу. З історії пам’ятаємо, що наші люди в ча-
си нападу ворогів втікали в ліси. Тепер, здається, наші вороги вирішили вирізати ліси, щоб 
нам не було куди заховатися. 

Туризм небезпечних відходів у Європі, як прибутковий бізнес 

Показово, що Католицька церква в Німеччині брала активну участь у проведенні Радою 
Європи Року охорони довкілля. У 2000 році саме німецький журнал «Deutschland» ілюструє 
статтю «Екологічна політика та екологічний журналізм: німецький досвід як шанс для Укра-
їни» фотографією із Чорнобиля та звертає увагу на те, що вже на той час «частка відносно 
чистих території України становить всього 7% загальної земельної площі». Автор статті ра-
див українським політикам перейняти досвід Німеччини, де екологічна політика є постійною 
складовою державної політики з початку 80-х років. А що тепер коїться в Україні??!! Хто з 
чиновників здатний слухати голос екологів з Німеччини? Але є один парадокс! Нещодавно 
також німецький журналіст, Ральф Аренс, опублікував статтю «А потім прийшов головний 
біль». Автор статті на прикладі закарпатського села Бакта показує, як Україну злочинно пе-
ретворюють на полігон для небезпечних та шкідливих для здоров’я відходів. Відкриваючи 
європейській спільноті важку правду, автор розповідає про наслідки цієї екологічної пробле-
ми і для закарпатців. Хоча місцеві журналісти неодноразово (хоч і не сміло) висвітлювали 
ситуацію у Бакті, однак екологічні злочинці не звертають уваги вже і на пресу.  
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Уже в підзаголовку статті «Довкілля: Туризм небезпечних відходів у Європі продовжу-
ється як прибутковий бізнес» зазначено, що ця химера пов’язана зі «зловживанням чиновни-
ків та бажанням наживи». Чи думав цей німецький дослідник, що саме німецькі марксистські 
ідеї перекочували до слов’янина в Україну, щоб тут замордувати мільйони людей під тим га-
слом? А 4300 тонн отруйних «преміксів», що перекочували з Євросоюзу в Закарпаття — це 
не привід німцеві подумати, як вони сміли опинитися на Закарпатті саме із Євросоюзу? За 
декілька років зникли безвісти (чи злочинно заховані в землі карпатській) майже 3000 тонн 
отруйних відходів, а ті 1500 тонн, що ще залишилися, стали об’єктом показухи-критики на-
віть тих, хто їх за «євросоюзні гроші» завіз, а тепер за українські гроші показово «ліквідує» 
— в глибоких виритих шахтах Березнянщини, Берегівщини, Іршавщини, і ми ще сповна не 
знаємо про все. Екологічні злочинці за свій злочинний «товар» два рази отримують цинічну 
«нагороду»!? А це десятки мільонів євро, що осіли в їх кишениях! З тих кишень фінансують 
журналістів і чиновників, щоб мовчали. 

При першій можливості, коли Закарпаття отримає статус місцевого самоуправління єв-
ропейського формату (а ми в це віримо) буде проведена незалежна експертиза закарпатських 
земель, вод і місць захоронення отруйних відходів, і буде запропоновано Євросоюзу профі-
нансувати рекультивацію земель та відшкодувати закарпатцям нанесену шкоду. А це будуть 
мільярди євро. Всім відомо, що майже неможливо перевезти отруйні грами відходів з Украї-
ни до Євросоюзу. А чому тоді можливе таке нахабство для «євросоюзників» завозити до нас 
тисячі тонн отрути?? Чому уряди країн Євросоюзу, зокрема Угорщини, звідки завезлися от-
руйні премікси, не виправили своїх «гріхів-помилок» й до сьогодні? Чому злочинці й далі 
роблять свою злу справу? Нещодавні дослідження у США показали, що «такий вид, як еко-
логічні злочини, є одним з найбільш швидко зростаючих. А серед екологічних злочинів — 
незаконний експорт відходів та торгівля зникаючими видами — посідають за поширеністю 
перше місце. Тоді, як усі сили в світі скеровані на боротьбу з тероризмом, екологічні злочин-
ці становлять постійно зростаючу загрозу в Європі, особливо в Закарпатті. Зокрема, голова 
комітету з екологічних злочинів Інтерполу Ендрю Лаудербек, посилаючись на це ж дослі-
дження в США, стверджує, що екологічна злочинність найбільш прогресуюча, в її сферах 
накопичено від 22 до 31 мільярда доларів». 

Опір екологам з боку чиновництва 

Навіть Радіо «Свобода» у матеріалі «Україна має йти до ліпшої долі!» 24 листопада 2004 
року оприлюднило таке звернення екологічних громадських організацій до громадян Украї-
ни та до влади: «Сотні фактів свідчать про хижацьке ставлення до природи на всіх рівнях 
влади, абсолютну непріоритетність для влади екологічної тематики. Це неприпустимо у піс-
лячорнобильській Україні, майже вся територія якої є зоною екологічного лиха. Наслідки — 
погіршення стану здоров’я населення, скорочення тривалості життя, стабільне перевищення 
смертності над народжуваністю, зростання онкозахворювань». Але тодішня і сьогоднішня 
влада залишилася глухою до голосу народу і екологів.  

І уповноважений з прав людини вважає, що в Україні ще недостатньо розуміння серйоз-
ності ситуації у природоохоронній сфері, усвідомлення необхідності вирішення природоохо-
ронних проблем, визначення відповідних механізмів і підходів до їх вирішення, створення 
об’єктивних передумов запобігання екологічним катастрофам... Такою є реакція на екологіч-
ні біди нашого чиновництва і не тільки його. 

У публікації на тему «Глобальна криза цивілізації як криза управління індустріальним 
суспільством» відзначено, що «глобалізація, як і кризові явища, що її супроводжують, є нас-
лідком розвитку сучасного суспільства та повальної бездуховності в бізнесі у світі. Глобалі-
заційні процеси економіки, політичної сфери, громадянського суспільства виступають як вза-
ємозалежні, взаємопересічні процеси, котрі мають єдине джерело — постіндустріальні зміни 
у способі виробництва матеріальних благ, через які і відбуваються зміни в системі управлін-
ня, і врешті, виникає новий спосіб виробництва», часто екологічно згубний. 
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Нас, віруючих людей, дуже чекають на екологічній ниві! 

Співець псалмів Давид пише, що хто рив яму під другого, сам в неї впаде. Очевидно 
вже, що «прогресивне» людство риє саме собі яму самознищення. Соломон саркастично від-
мічає, що людина з розбещеним серцем колись все таки «насититься» від свого блудного і 
злого путі карою, а добрий від свого — нагородою (Притчі 13,14). І тільки страх Господній 
— джерело життя, що може віддалити людину від сітей смерті (Притчі 14, 27), в тому числі і 
екологічної, в які попадаються люди безбожні — попадають в тенета духа наживи і срібло-
любства. Та разом з ним страждають і неповинні люди, як жертви екологічних бід. 

Спаситель каже: жатви багато, а ділателів мало (Мф. 9,37). Перефразовуючи ці слова 
сьогодні, кажемо: жатви на духовній і екологічній ниві багато, бо проблем і бід багато, а ось 
чи достатньо вийде на цю ниву ділателів з числа християн — вже залежить від нас і від сте-
пені нашої відданості служінню Богу, а цим і народу й нації у векторі екологічної діяльності. 
Апостол Павло націлював християн, радивши, щоб не тягнулися люди до безмежного багат-
ства і здирництва, а щоб у всьому була рівномірність і рівноважність (2 Кор.8,13). За його 
словами, людина в хижині-тілі воздихає під тяготою страстей (непомірної наживи), бо не хо-
че роздягнутися від гріховного і одягнутися в духовне, щоб смертне було поглинуте життям 
(2 Кор. 5,4). У цьому і полягає проблема сьогоднішніх хижаків-керівників, що часто свідомо 
руйнують екологічну рівновагу природи — вони поголовно нецерковні і бездуховні або за 
Євангелієм — «раби гріха» (Рим. 6,11).  

«Всякий, хто робить гріх — творить беззаконня; гріх і є беззаконня» пише ап. Іоанн (Іо-
анн. 3,4). За словами апостола Петра, велика ганьба — «посягати на чуже» (1 Петр.4,15), а 
природа є дар Божий, власність Бога. Пам’ятаючи, що прийде суд Божий на всіх людей, а 
почнеться суд цей з «дому Божого» (1 Петр. 4,17), поспішімо й ми, християни, і на ниву ду-
ховну і на її складову — ниву екологічну, де нашої роботи з нашим авторитетом чекають 
наші люди, наш край, наша держава і головне, Христова Церква, — наш Пастир-начальник 
Христос, який явиться нам у свій час (1 Петр.5,4), щоб отримати від нас відповідь, як ми жи-
ли, трудилися, як ми берегли людські душі і Божу природу.  

Щоправда активність наших парафій у питанні екології ще не та, якої би нам хотілося, 
але дається взнаки 50-річне більшовицько-атеїстичне гоніння людей, а страх перед владою 
так і не минув ще багатьох. Та саме ця церковна конференція і є свідченням того, що христи-
яни, які були загнані привладними атеїстами в церковну огорожу, сміливо вже вийшли з тої 
штучної резервації безправності і дали про себе знати сильним голосом віри! На наш погляд, 
напрямами роботи Церкви в Закарпатті нині є наступні: 

1. Створення і підтримка можливого екологічного моніторингу області, міста чи села 
силами активістів з числа парафіян, чітко визначати екологічні проблеми; яка наша, а яка 
участь влади у їх вирішенні. 

2. Використання наявних у нас систем екологічної просвіти; залучення до екологічної 
освіти не тільки парафіян, але в першу чергу чиновництва. 

3. Виконання парафіями функції інформаційних екологічних центрів, допомоги в ство-
ренні дієвої системи довідково-бібліографічного обслуговування з питань охорони навколи-
шнього середовища і подача їх у ЗМІ та в Інтернеті. 

4. Залучення церковних людей, юнаків та дівчат до участі у рухах і заходах на захист та 
збереження природи як практичний доказ їх вірувань.  

Інформація до роздумів 

Хтось скаже, що ст. 50 і 66 Основного Закону України не тільки гарантують право кож-
ного на безпечне для життя і здоров’я довкілля, але й передбачають відшкодування завданої 
порушенням його права шкоди! Але ми свідки того, що закони практично не діють. Право 
громадян України на безпечне для життя і здоров’я довкілля поряд з Конституцією закріпле-
но також у кодексах України: Земельному, Лісовому, Про надра, Водному, а також законах 



 42 

України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний 
фонд України», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 
«Про охорону атмосферного повітря», «Про використання ядерної енергії та радіаційну без-
пеку», «Про екологічну експертизу», «Про відходи», а також в інших нормативних актах, 
розроблених на підставі вимог Основного Закону. Але що з цього, якщо і ці закони та конве-
нції чиновники не збираються виконувати. 

У 1998 р. в Україні виникло біля 2000 надзвичайних ситуацій. Найбільш тяжкими з них 
були аварії на шахтах Донбасу та катастрофічні повені у Закарпатті. Задзвонив дзвоник по-
передження до нас від природи. Час вже діяти! Отже, значення релігії у вирішенні екологіч-
них проблем постійно зростатиме. І від пастирів Церкви залежатиме якість формування по-
зитивної екологічної свідомості не тільки своїх парафіян, але й чиновників, парламентарів, 
журналістів, а з їхньою допомогою і всіх громадян краю і держави. Є над чим нам думати і 
приймати рішення, церковним людям вийти на зранену екологічну ниву. Нас, віруючих лю-
дей, там дуже чекають! 
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УЧЕНИЕ ИСЛАМА ПО ОТНОШЕНИЮ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ  
Шейх Ахмед Тамим  

 

Окружающая среда в учении ислама 

Тема окружающей среды очень важна для всех нас, потому что эта проблема волнует 
весь мир, особенно в связи с распространявшимися научными сообщениями о тех ужасах, 
которые грозят нашей Земле из-за загрязнения окружающей среды руками человека, распро-
странения ядовитых веществ, появления доселе невиданных болезней, нарушения баланса и 
изменения климата, расширения озоновой дыры, а также в связи с катастрофами на ядерных 
реакторах; из-за опасности неправильного использования энергии и средств разрушения. 

Наше слово о происходящих в мире событиях должно опережать проблему, предупреж-
дая её возникновение. И необходимо выработать и предложить пути решения этих проблем, 
чтобы преодолеть их последствия. И задача, которая стоит перед нами — обратить внимание 
широкой общественности на важность решения проблем, возникших по отношению к окру-
жающей нас среде, т. к. большинство людей об этом не задумываются. 

Взгляд Ислама на проблему окружающей среды, основывается на убеждениях и учении, 
и не ограничивается целью достижения материальной выгоды или избавления от материаль-
ных трудностей. Этот взгляд решает все проблемы с позиции знаний, веры, мудрости, рели-
гиозной ответственности. Людям не дано право на разрушение окружающего мира. Но они 
не могут безучастно оставаться в стороне, когда происходит порча окружающей среды, не 
могут остаться безучастным к делу ее защиты, следуя велению Всевышнего оберегать и сох-
ранять. Иначе сами люди будут страдать от последствий её порчи, от своего пренебрежения 
к проблеме, которая неизбежно сопряжена с нанесением вреда как самому человечеству, так 
и тому миру, в котором все мы живём. То зло, которое совершается на этом свете, отражает-
ся не только в этом мире, за это придется держать ответ в Конце Света. 

Под словами окружающий мир в настоящее время подразумевается все то, что окружает 
человека в этом ближайшем мире. Но Ислам не останавливается только на нем, а говорит как 
о видимых вещах, так и скрытых, учит мусульманина иметь ясное представление и о том, и о 
другом, чтобы определить свое отношение к каждому из них. 

Вселенная — творение Бога, Вселенная со всеми множественными и единичными явле-
ниями своим существованием, порядком, своими параметрами представляет собой совокуп-
ность великих Божьих знамений, как об этом говорит Священное Писание: «Вот это знаме-
ния Творца, которые даны и ясны истинно» (Коран 45:6). 

Вселенная — это чудо Творца, как сказано в Коране: «Он создал небеса без опор, кото-
рые вы могли бы увидеть, воздвиг на земле незыблемые горы, чтобы она не колебалась вмес-
те с вами, и расселил на ней всяких животных. Бог ниспустил с неба воду и дал расти на зем-
ле разным видам растений» (Коран 31:10–11). Вселенная является доказательством 
существования Творца, а также доказательством Его Единственности и Всемогущества. До-
пустимость наблюдений и изучающего взгляда на структуру Вселенной — это именно то, 
что приводит к более крепким убеждениям, сильной вере. «Скажи: «Понаблюдайте за тем, 
что на небесах и на земле»» (Коран 10:101). Вселенная со своей универсальностью и точнос-
тью, со своей системой и законами является свидетельством того, что её Создатель не имеет 
подобия. Он превыше всякого недостатка.  
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Он — Всемогущий и Всезнающий, Всеслышащий и Всевидящий. Вселенная представ-
ляет собой проявление вечной Воли Творца и того, что Он предопределил. Это место, где 
проявляется Божья милость, которую, к сожалению, мало кто ценит и использует по назна-
чению. Любое противопоставление со вселенной или попытки бегства от нее или отрицание 
вхождения в ее состав — все это оказывается абсурдным и является неразумным поведени-
ем. Вся вселенная начиная от мельчайших частиц до огромных объектов со всеми видами тел 
в ней, всей системой, законами, движением одних тел и покоем других — всё это под Волей 
и Могуществом Всевышнего Бога. Все во вселенной создано Богом с особым назначением, а 
не просто так — бесполезно или бессмысленно, каждое существующее создано с мудростью 
и вовремя. Абсолютно всё предопределено и происходит так, как хочет Творец. Огромная, 
грандиозная и упорядоченная вселенная представляет собой красочную среду. Это прекрас-
ное творение Всевышнего Создателя, Который призывает видеть красоту вселенной в каж-
дом создании, в её системе, во всех ее формах, цветах и красках. Творец призывает ценить 
эту красоту с тем, чтобы сохранить её как для себя, так и для последующих поколений. 

Человек — частица этого мира, прекрасное творение Бога 

О том, что вселенная произошла из воды, что Бог создал воду в первую очередь, и все 
остальное Творец создал из воды сказано в Священном Писании: «…Бог сотворил все живое 
из воды» (а тем более — неживое) Коран 21:30. Человек был создан из земли: «Творец соз-
дал вас из земли (праха)» Коран (3:59). Создатель наделил эту землю особыми качествами и 
свойствами, чтобы она была пригодной для жизни, в особенности для человека. Земля в от-
личие от других мест наделена еще такими специфическими свойствами, которые делают ее 
средой, пригодной для жизни: «Творцу не тяжело создать ни вас, ни небеса. Бог сотворил не-
бо с поднятыми сводами (небесами). Он создал ночь темной и дарует нам утреннюю зарю. 
Он даровал нам широкую, плоскую землю, вывел из нее воду, а на ней пастбища и утвердил 
на ней горы на пользу нам и нашему скоту» (Коран 79:27–33). Эта ближайшая для человека 
среда земли, которая подготовлена для его жизни, наделена также такими свойствами, что 
обеспечивают человеку покой и стабильность: «Бог сделал для вас землю покорной» (Коран 
67:15); «Бог создал землю равнинной, а горы — стоящими и высокими (опорами)» (Коран 
78:6–7). Земная среда, как и другие, существует в рамках тех законов, которые обеспечивают 
ей стабильность и сохранение. Она защищена от космического облучения, от разрушения, от 
потери равновесия: «Бог создал небо оберегаемой кровлей (сохраняющей)» (Коран 21:32); 
«Бог воздвиг на земле незыблемые горы, чтобы она не колебалась вместе с вами, и расселил 
на ней всяких животных» (Коран 31:10). 

Человеческий вид создан из земной среды, он живет в ней, осваивает ее, умирает в ней, 
а затем снова выйдет из ее лона живым, после того как к нему возвратится душа в Конце 
Света в день Воскрешения. Его тело, даже если оно из тех тел, которые разлагаются (кроме 
нетленных тел Пророков, некоторых святых и др.), то части, что были рассеяны, вновь со-
бираются вместе: «Творец сделал землю для вас равниной, проложил для вас на ней дороги и 
низвел с неба воду. С водой Создатель взрастил различные растения и пары. Вкушайте сами 
и пасите свой скот. Воистину, в этом — знамения для обладающих разумом. Бог сотворил 
вас из земли, в нее вас вернёт и из неё будет воскрешение» (Коран 20:53–55).  

Земная среда подготовлена для обеспечения жизни человека, приспособлена быть пред-
метом пользования для него на определенное время: «Земля будет для вас обителью и пред-
метом пользования до определенного срока» (Коран 2:36); «На пользу вам и вашему скоту» 
(Коран 79:33). Земная среда и много из того, что находится на ней (этих благ мы даже не в 
состоянии перечислить), доступны для пользования человеку. Однако это не должно быть 
беспорядочным, случайным, а необходимо пользоваться дарами Бога разумно, в рамках точ-
ной системы причин и следствий, не нарушая ее равновесия: «Неужели вы не видите, что Бог 
дал вам то, что из небес, и то, что на земле, и одарил вас сполна Своими явными и скрытыми 
благами?» (Коран 31:20). 
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Земная и небесная среда есть милость от Творца, в которой каждое создание находит то, 
что ему необходимо для своего обычного существования. Но для того, чтобы извлекать не-
обходимое из этой среды, человек должен знать о своих возможностях, о её природе и осо-
бенностях, быть благодарным, и не пользоваться тем, что создано не по назначению или же 
чрезмерно, не поступать дурно по отношению к окружающей среде, нанося тем самым вред 
либо непосредственно самому себе, либо своему существованию вообще, либо всей земле в 
целом. Человек ответственен за сохранение среды своего обитания от разрушений, равно как 
он несет ответственность за самого себя, ибо, отклонившись от установленных для него за-
конов, он тем самым наносит вред и ей тоже. Сказано в Коране: «О люди! Помните о мило-
сти Творца по отношению к вам. Нет другого создателя, кроме Одного Единственного Тво-
рца, Который давал вам пропитание с неба и земли» (Коран 35:3). И сказано: «Зло появ-
ляется на суше и на море по особым причинам в ответ на то, что совершают людские руки, 
чтобы они вкусили результат того, что они совершили» (Коран 30:41). Земля чиста. 

Её чистота означает, в том числе, и исходное отсутствие всего дурного и порочного, все-
го того, что наносит вред жизни и живым существам. Все, что несет вред, разрушение, болез-
ни, входит в понятие мерзкого, скверны. Все, что связано с ядовитыми, вредными вещества-
ми, подпадает под понятие запретного. А нечистоты являются скверной потому, что они 
содержат яды и вредные организмы. Для того чтобы молиться, мусульманин должен очи-
щаться от нечистот, а также совершать ритуальное омовение. Необходимо, чтобы тело, 
одежда, и место молитвы были чистыми. Человек всегда должен быть чистым сам, поддер-
живать чистоту среды — воды, почвы, вещей, чтобы не вызвать их загрязнения. Ислам при-
зывает человека открывать тайны мира через познание законов, на которых она зиждется, и 
таким образом добиваться еще более широких знаний о ней, используя их в интересах поле-
зного прогресса человечества, ради наилучшего использования сил и потенций во вселенной. 

Согласно исламскому Закону (шариату) вредить кому-либо или чему-либо запрещено, 
причем не имеет значения — наносится ли вред самой жизни в целом или отдельным живым 
существам, общим основам жизнедеятельности или каким-либо конкретным вещам, в коих 
нуждаются живые существа. И сказано Пророком Мухаммедом, что не будет полной веры у 
человека, который не желает другим того доброго, что желает себе. Отсюда наносить вред 
окружающей среде означает наносить вред самой жизни, нарушать гармоничность окружа-
ющего мира и красоту той среды обитания, что создал Творец. Шариатский закон уста-
навливает принцип: «Не вреди другому!». 

Личная свобода отличается от общественных установлений, которые исходят из общих, 
высших интересов того или иного людского сообщества. Ни отдельное лицо, и даже отдель-
ное государство не руководствуются целью совершения по своему произволу действий, в ре-
зультате которых пострадали бы другие, была бы создана угроза общей безопасности. Подо-
бного рода поведенческая свобода оказывается опасной и агрессивной. А Ислам не 
призывает к крайностям и агрессии. Ислам осуждает терроризм и экстремизм в любых про-
явлениях и видах. Ислам призывает к защите окружающей среды, к увеличению возможнос-
тей её использования, её процветанию, ее развитию и обогащению. Ислам призывает приум-
ножить природную красоту трудом человеческих рук, к возрождению исчезнувших 
представителей её животного мира. Пророк Мухаммед говорил о правах людей и в частности 
акцентировал внимание на: «возрождении мертвой земли» и говорил, что она «принадлежит 
тому, кто возродил её». Исламское право имеет уникальное решение по данному вопросу: 
если кто-либо пренебрегает такой землей, она может быть передана другому. Ислам призы-
вает охранять воды от загрязнения, в связи с чем в нём разработан целый ряд общих норм и 
подробных конкретных положений. Ислам призывает содействовать охране и развитию при-
роды, умножению её богатств. Пророк Мухаммед говорил, что если мусульманин посадил 
дерево или какое-либо другое растение, плодами которого будет питаться птица или человек, 
то это благое деяние.  
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Пророк призывал следовать по такому пути, при этом не жалеть своего личного времени 
и не думать о своих личных интересах, а делать это бескорыстно — ради Бога (Надеясь на 
милость Создателя). И: «…если настало время посадки деревьев, а у тебя в руке отросток па-
льмы и ты можешь его посадить, то посади его». Он призывал отказаться от вырубки деревь-
ев без особой нужды или уничтожения их огнем даже во время войны, а также категорически 
запретил даже во время войны убивать детей, женщин и стариков, а также тех, кто собрался 
в храме для поклонения Богу. Согласно учению Пророка без особой нужды не вырубают де-
ревья и не сжигают их, особенно плодоносящие. Ислам налагает всеобщий запрет на порчу 
окружающей среды, на совершение каких бы то ни было действий, которые могли бы нанес-
ти ей ущерб или вред; он призывает соблюдать чистоту окружающей среды, хранить её пер-
возданный вид, беречь животных, не мучить и не издеваться над ними. Пророк Мухаммед 
говорил, что одной из высоких степеней нравственности является удаление неприятностей с 
дороги (как колючки, грязь и т. д.).  

Охрана и защита окружающей среды, стремление улучшить и сделать её еще прекраснее 
— все это входит в рамки налагаемых на человека Творцом четких поведенческих норм и 
требований по отношению к земле — своей родине и кормилице, служащей для него руко-
водством в определении того, что ему нужно дать земле и что может взять от нее, помня о 
том, что мы созданы не для вечного существования на этой земле, и о том, что на наше место 
придут другие. Сказано в Коране: «Бог сотворил вас из земли и поселил вас на ней» (Коран 
11:61) — то есть сделал нас на ней временными поселенцами и дал нам возможность осваи-
вать и возделывать её, получая от этого пропитание. На первом месте по отношению к ней 
стоит задача сохранить её стабильность, не портить её почвы, воды, воздуха, не подвергать 
её таким переменам, которые затрудняют жизнь на ней, или, истощают её богатства, или, на-
конец, просто делают ее непригодной для пользования. Не одобряется чрезмерное потребле-
ние богатств её надр и водных ресурсов во избежание истощения её запасов и опять-таки — 
опасности её порчи и отравления из-за неизбежной интенсификации в таком случае исполь-
зования вредных для неё средств ради максимального извлечения пользы. 

Всевышний предупреждает: «Ешьте и пейте, но не излишествуйте» (Коран 7:31). Аллах 
предостерегает людей, чтобы они не переходили границы необходимого, а довольствовались 
тем, что им дано Богом и пользовались этим разумно и справедливо. Не брать за основы глу-
пые лозунги прошлого, как например: «повернуть реки вспять». Необходимо, чтобы люди не 
стремились к роскоши, не проявляли жадности, алчности в использовании земли, извлечении 
благ из нее. Именно последнее обстоятельство является бедой для земли в современную эпо-
ху, когда она подвергается загрязнению, истощению и порче. Проблема окружающей среды 
во многих своих аспектах в наше время связана с тем, что люди уже истощили многие её бо-
гатства, нарушили баланс и равновесие во многих сферах, вырубили леса, нанесли ущерб её 
силам и возможностям, отчего, в частности, возникли такие проблемы современности, как 
изменение климата и другие. И эти примеры свидетельствуют нам о признаках приближения 
Конца Света. 

Всевышний говорит: «Солнце и луна движутся согласно сроку, порядку» (Коран 55:4); 
«Бог возвысил небо и установил весы, чтобы вы не преступали границ дозволенного» (Коран 
55:6–7). Вся мировая система создана Богом и предопределена Им. Он создал для движущи-
хся объектов их точные орбиты и траектории, их стабильность основана на точно установ-
ленных параметрах. Он создал жизнь на основе разумного баланса, который не надо пытать-
ся нарушать или изменять. Любое изменение в параметрах, любое нарушение в 
регулирующих системах или любое покушение на величины и меры этих миров, которые 
определяют их движение и законы их существования, отражаются на нас самих, и мы ощу-
щаем последствия необдуманного взаимодействия с окружающим нас миром. А все это, в 
конечном итоге, пагубно влияет на жизнь человека. Каждая вещь имеет свой определенный 
размер, каждая система точно распределена, каждая дата точно отмерена. Если этого не про-
исходит, то это означает нарушение существующего баланса.  
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Ведь сказано в Священном Коране: «...чтобы вы не преступали границы дозволенно-
го…» (Коран 55:7). Бог дал нам знать о том, что Он благоустроил землю, сделав ее пригод-
ной для жизни, предупреждает о недопустимости нарушения ее пригодности для жизни. 
Именно возможность того, что человек может испортить эту прекрасную планету, ввергает в 
смятение многих внимательных ученых и исследователей, тех кому небезразлично состояние 
окружающего нас мира, тех, кто не может смириться с беспорядком и разладом. Всевышний 
дал нам определенные возможности и выбор. Человек имеет относительно большую свободу 
движения, чтобы обустроить свою жизнь на земле, способен развиваться. В то же время ска-
зано и о другой категории людей, которые погрязают в низменных страстях, разрушают, 
обезображивают землю: «Когда он уходит, то начинает распространять нечестие на земле, 
уничтожать посевы и губить потомство» (Коран 2:201). 

Позитивная роль человека, выражаемая им в освоении и облагораживании земли, осно-
вана на вере, т. е. на том, что убережет его упоения чувством своего превосходства над при-
родой и соотечественниками, не даст ему отдалиться от земли, пренебречь ею или разрушить 
её, испортить и обезобразить как нечто, что абсолютно ничего не значимое для него. Пози-
тивная роль человека выражается в том, что он в полной мере считается с окружающим его 
миром, в котором он живет, исследует его ресурсы, рационально использует его недра, раз-
вивает его и сам развивается вместе с ним, наслаждается им, охраняет его, берет от него и в 
свою очередь что-то добавляет в него от себя. Всевышний сказал: «Не распространяйте не-
честия на земле после того, как она была в порядке… Воистину, милость Божья делающим 
благо. Бог даёт ветрам быть добрыми вестниками Его милости. Когда же они приносят тяже-
лые от воды облака, Бог даёт воде из них пролиться на мёртвую (без растений) землю, и по-
средством этого произрастают всевозможные плоды» (Коран 7:56–57). Наше отношение к 
окружающему миру не должно быть только лишь потребительским, ведь последствия такого 
«прогресса» ведут к катастрофам и бедствиям, и это совсем не цивилизованный подход к 
пользованию окружающей средой.  

Таковы нормы отношения к окружающей среде, к земле и её ресурсам, что определены 
самим Всевышним Творцом, Который учит, как пользоваться ими, предупреждая одновре-
менно о воздаянии тем, кто посягает на порчу земли, не принадлежащей какой-либо обособ-
ленной группе людей, но является достоянием всего человечества, для которого предусмот-
рена достойная жизнь на ней. Больше того, Ислам убедительно доказывает, что те, кто 
наносят вред окружающей среде, вредят самим себе как в этой ближайшей — бренной жиз-
ни, так и в жизни последующей — вечной. Мусульмане берут на себя ответственность, где 
бы они не находились, охранять окружающую среду, о каком бы уголке земли не шла речь, 
выступать с инициативами для улучшения этой среды во всемирном масштабе, активно уча-
ствовать в практической работе по ее облагораживанию ради сохранения Божьей благодати, 
которой одарена наша земля, с тем, чтобы жизнь на ней была чистой и счастливой. И в прак-
тическом воплощении этого вопроса Духовное управление мусульман Украины проводит 
лекции по охране окружающей среды, бережного отношения к природным богатствам для 
взрослых, для студентов в Исламском университете и для школьников, уделяя внимание 
правильному воспитанию и развитию высоких моральных качеств у детей и взрослых, чтобы 
было внимание и забота о том, что мы получили для себя от наших предков, как мы это ис-
пользуем и что мы передадим последующим поколениям. 
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ЕКОЛОГІЯ ПНЕВМАТОСФЕРИ ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ 
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА (АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС)  
Отець Гірник Олег 

 

1. Пневматосфера 

Спроба осмислення макрокосмосу як «пневматосфери», а відтак і сам термін «пневмато-
сфера» вперше зустрічаються у 1929 році в листі російського філософа і священика 
П. Флоренського до академіка В. Вернадського [1]. Ідеї, висловлені в листі, перегукуються з 
працею П. Флоренського «Микрокосм и макрокосм», яка увійшла до циклу «У водоразделов 
мысли» [2]. Академік Вернадський застосовував подібний термін — «ноосфера», який у 
1927 р. вперше запровадив французький математик і філософ-берґсоніянець Едуард Ле Руа 
(Le Roy), а згодом засвоїв відомий французький філософ і палеонтолог єзуїт П’єр Тейяр де 
Шарден (Teіhard de Chardin) [3]. 

У теперішніх часах термін «ноосфера» набув відчутного екологічного забарвлення [4]. 
На жаль, П. Флоренський у подальших своїх працях не розвинув запропонований ним тер-
мін, але вже після першої публікації згаданого листа у 1984 році поняття «пневматосфера» 
потрапляє у науковий та філософський обіг [5]. 

Попри деяку схожість цих термінів (термін «ноосфера» дослівно може означати як і сфе-
ру розуму, так і сферу духу) немає сумніву, що обидва мислителі вкладали в них різні понят-
тя хоча б тому, що мали різне ідейно-філософське підґрунтя: Вернадський —
натурфілософське, а Флоренський — релігійно-філософське. У розумінні Вернадського ноо-
сфера — це нова, вища стадія біосфери, пов’язана з виникненням та розвитком людства, його 
інтеґрального розуму. Саме завдяки науці, наголошував академік Вернадський, людство стає 
геологічною силою, воно здатне перетворювати природу своєї планети [6].  

Іншими словами, ноосфера — це якісно новий стан еволюційного розвитку біосфери, а 
головним його рушієм, згідно з Вернадським, є наука: «Ми підходимо до нової ери в житті 
людини і життя на нашій планеті взагалі, коли точна наукова думка як планетарна сила вихо-
дить на перший план, проникаючи і змінюючи все духовне середовище людських суспільств, 
коли нею охоплюється і змінюється техніка життя, художня творчість, філософська думка, 
релігійне життя... Цим шляхом сфера життя — біосфера швидко переходить в новий стан — 
ноосферу» [7]. 

Подаючи свою теорію пневматосфери, П. Флоренський покликається на антропологію 
платоніків та, насамперед, на антропологію християнських авторів, зокрема: на вчення Неме-
зія Емеського, згідно з яким при руйнуванні тіла його властивості не пропадають, а лише 
змінюються; на теорію «сфраґізації» Григорія Ніського (Gregorio von Nisa), згідно з якою ін-
дивідуальний тип (eidos) людини, подібно як печатка та її відбиток, накладені на душу і тіло 
так, що елементи тіла після розпаду можуть бути знову «впізнані» і зібрані разом завдяки 
поєднанню їхнього відбитку і печатки, яка належить душі.  

Саме це спонукало Флоренського зробити наступний висновок: «Духовна сила назавжди 
залишається у сформованих нею частинах тіла, незалежно від місця їхнього перебування та 
змішання з іншою речовиною. Відповідно, речовина, що брала участь у процесі життя, особ-
ливо у процесі життя індивідуального, назавжди залишається у цьому циклі, навіть якщо 
концентрація життєвого процесу у цьому моменті є надзвичайно малою.  
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Зі свого боку хочу висловити думку, котра потребує ще додаткового обґрунтування і яка 
є швидше евристичним принципом, а саме думку про існування у біосфері, можливо, на біо-
сфері чогось, що можна би було назвати пневматосферою, тобто про існування особливої ча-
стини речовини, що бере участь у циклічному русі культури або, точніше, циклічному русі 
духа» [8]. Оскільки всі культурні процеси у концепції Флоренського мають культову (релі-
гійну) основу, є достатньо вагомі підстави стверджувати, що у поняття пневматосфери він 
вкладав передовсім релігійний зміст. У нашому випадку термін пневматосфера вживатимемо 
для означення середовища, освяченого духовною діяльністю людини (сакральне), середови-
ще культового буття людини, яке також потребує відповідного плекання з боку людини, еко-
логічної свідомості. Сучасний філософ із Петербурґа Ґеорґій Тульчинський зазначає: «Релі-
гійна людина може жити лише в оточенні, пройнятому священним, яке дає йому опору та 
орієнтири в житті, здатність діяти».  

Знання сакрального (священного і таємного) як знання справжньої реальності дає люди-
ні не лише орієнтири в житті, але і силу, здатність до перетворення реальності, ефективної 
діяльності взагалі, можливість ставити перед собою мету і прямувати до її досягнення. Лише 
сакралізований світ існує реально, має справжнє буття, якого так прагне людина, яку прой-
має почуття метафізичного жаху перед хаосом, який оточує її світ. Невідомий, неосвячений 
простір за межами цього світу не є для неї буттям, для неї це небуття. Сакральне — ресурс 
буття, ворота свободи, джерело творіння» [9]. 

2. Від інформаційного суспільства до церебрально відкритого суспільства  

На межі ХІХ-ХХ ст. у фізичній картині світу відбуваються революційні зрушення: на 
зміну вічній матерії приходять енерґії. Починаючи з першої половини ХХ століття, відбува-
ються подальші зрушення наукової парадиґми від катеґорії енерґії до катеґорії інформації. 
На межі ХХ-ХХІ ст. матерія, в тому числі і жива, все частіше розглядається як спосіб збере-
ження і передачі інформації. Оскільки «людина є основним ресурсом суспільного розвитку, 
здатним приводити в дію всі інші види ресурсів» [10], її тіло вважається однією з «найбільш 
щільних упаковок» інформації. В умовах інформаційного суспільства інформація стає основ-
ним інструментом і засобом актуалізації людської думки, вона на відміну від усіх існуючих в 
суспільстві ресурсів, передовсім природніх, є чи не єдиним ресурсом, який «виявляє тенден-
цію до зростання ефективності її використання» [11].  

Здається, що це «зростання ефективності» набуває загрозливого характеру, адже «у зна-
ченні інформаційної насиченості, а також у можливості конструктивної перебудови-
пластичності протеїнове тіло поступається перед текстами і кодами, якими оперуємо на силі-
коновій чи то квантовій основі. Тому тіло все частіше розглядається як перший, «наївний» 
підхід до нового ноосферного витка розвитку, де свідомість, вирвавшись із полону повільної 
біологічної еволюції, буде безпосередньо оперувати текстами та кодами, не потребуючи тіс-
ного посередництва» [12]. Тобто тепер вже не йде мова про якийсь якісно новий етап еволю-
ції біосфери, а радше про повне виокремлення ноосфери.  

Як не парадоксально це звучить, але живучи у т. зв. «інформаційному суспільстві», ми 
насправді живемо в добу разючого дефіциту інформації. Людина сучасної епохи живе в се-
редовищі «гіпертрофованості аудіо-візуальної інформації», будучи «отруєною ядом новин», 
вона відчуває несамовитий неспокій, якщо постійно не поповнює свій розум новою інформа-
цією [13]. Одночасно вона відчуває зникнення того, що колись оберігало її укоріненість у 
людській природі, адже інформація подана через електронні медії, передовсім інтернет, «не 
містить ефектів тривалого і часом багатостраждального процесу, який супроводжує форму-
вання системи знань, переконань, віри» [14]. В інформаційному суспільстві «латинський ко-
рінь vit- (vita — життя) все частіше замінюється на vitr- (in vitro — в пробірці, у штучному 
середовищі) або на virt- (virtual — віртуальний, уявний, симульований)» [15]. Втрачається 
зв’язок із життям, з реальністю, а значить не може бути мови про істину, об’єктивність. Ін-
формація живе за рахунок симуляції знання.  
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Тут не важливо, правдива вона чи ні, важлива лише швидкість її подачі та безперерв-
ність її трансляції. Реальність розчиняється у гіперреальності, людина замикається у світі 
другорядних зображень, народжується одне безособове тіло, «котре можна швидко розібрати 
і зібрати у точках інформування» [16]. 

Захоплення влади засобами масової інформації (ЗМІ) — характерна риса інформаційно-
го суспільства [17]. На зміну демократії разом із інформаційним суспільством прийшла доба 
відеократії (videocracy): «влада візуальних зображень і засобів комунікації над суспільною 
свідомістю; система показових зображень та уявлень як джерело чи засіб політичного пану-
вання» [18]. На зміну ідеологіям прийшла відеологія (videology) — ідеологія епохи відео, де 
вищою суспільною вартістю, одиницею впливу є слава, знаменитість, видовищність.  

Якщо влада панує ззовні, за допомогою репресивних мір та превентивних кар, то слава 
панує з середини, через клітини головного мозку, через зорові нерви. Це своєрідна психічна 
диктатура. Ідеологія намагається впливати через свідомість, відеологія — через відчуття і 
підсвідомість [19]. Не випадково все частіше лунає занепокоєння з приводу «віртуального 
насильства», «технофундаменталізму» та «технофашизму» [20]. Остаточною метою інфор-
маційного суспільства є нейросоціум (neurosociality, neuromilieu) або церебрально відкрите 
суспільство (ЦВС), в якому мозкові процеси технічно опановані, виведені назовні і беруть 
безпосередню участь в інформаційних потоках. Розвиток сучасних інформаційних техноло-
гій прямує до поєднання всіх напрямків комунікації: церебральних (між клітинами мозку) та 
соціокультурних (між клітинами суспільства).  

«У недалекому майбутньому сигнали мозку передаватимуться безпосередньо через еле-
ктронну мережу» [21]. Тобто, це суспільство, яким будуть керувати безпосередньо за допо-
могою мозкових процесів та одночасно здійснювати тоталітарний контроль над мозковими 
процесами всіх членів суспільства. «Від продуктивістського капіталістичного суспільства до 
кібернетичного капіталізму, орієнтованого цього разу на цілковитий контроль, — ось якою є 
зміна, знаряддям котрої виступає біолоґічна теоретизація коду», — зазначає французький фі-
лософ Ж. Бодріяр [22]. А згідно з пророцтвами Рея Курцвайля (Ray Kurzweil) — відомого 
вченого, винахідника та одного з головних натхненників створення штучного інтелекту — до 
кінця ХХІ століття щезне чітка різниця між людьми та роботами. «Врешті решт, яка різниця 
між людиною, що вдосконалила своє тіло і мозок за допомогою вичислювальних та нанотех-
нологій, та роботом, який за своїми розумовими та чуттєвими характеристиками перевершив 
своїх людських творців?» — риторично запитує Курцвайль [23]. 

3. Симулякри 

Термін симулякр (simulacrum) буквально означає: «образ», «подібність», «туманне уяв-
лення», «схожість», «вдавання», «симуляція». Жиль Дельоз (Gilles Deleuze) у контексті пла-
тонічної філософії вказує на відмінність, яка існує між двома видами (eidolon): істинними 
«копіями» (eikones), що узаконені їхньою внутрішньою подібністю до Ідеї; та фальшивими 
«симулякрами» (phantasmata), які ухиляються від порядку, запровадженого Ідеями, «проте 
досягають тих самих результатів через хитрість або шахрайство» [24].  

Симулякр — це не проста протилежність «ікони», а щось «більш досконале та запамо-
рочливе», «досконалий двійник», «ангел світла». Його обман такий досконалий, що немож-
ливо визначити «самозванця» (софіста, сатану, Люцифера), відокремивши його від «реально-
сті» (Сократа, Бога, Христа). У християнському контексті симулякр — це демонічний об’єкт, 
який знаходиться в антаґонізмі до теолоґічного «символу» (Paul Tillich, Mircеa Eliade), який є 
«іконічний», йому завжди відповідає трансцендентна реальність [25].  

У розумінні П. Флоренського символ — це «така реальність, яка несе в собі енергію ін-
шої реальності» [26]. «Символ — це щось, що собою виявляє те, чим воно не є, більше від 
нього, що, одначе, суттєво через нього об’являється» [27]. Це буття більше від себе самого. 
Тобто, символ — це відбиток, на якому є печать буття, який несе в собі енергію буття, тобто 
життя, циклічний обмін пневматосфери.  
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На противагу йому симулякр — це позначник без значеника, відбиток без печаті буття, 
порожній знак, за яким стоїть «ніщо», тобто печать небуття. Сучасний французький філософ, 
критик культури постмодерну Жан Бодріяр (Jean Baudrillard) визначає «Три порядки симуля-
крів», кожен з яких позначає дедалі більший відрив від середньовічного (первісного) суспі-
льства з його чіткою ієрархією символів: 

1) Підробка, яка виступає панівною схемою «класичної» доби (від епохи Відродження до 
промислової революції); 2) виробництво, яке виступає панівною схемою промислової доби; 
3) симуляція, котра виступає панівною схемою сучасної фази, що регулюється кодом [28]. 

Третій порядок симулякрів — наше сьогодення. Він вже належить не до порядку реаль-
ності, а до гіперреальності. «Сьогодні вся система тяжіє до невизначеності, вся реальність 
поглинається гіперреальністю коду і симуляції. Віднині замість колишнього принципу реа-
льності нами заправляє принцип симуляції. «Цілі вже зникли, нас породжують моделі. Ідео-
логії вже немає, існують лише симулякри», — зазначає Бодріяр [29]. Тобто, симулякри — це 
не просто гра знаків, вони несуть у собі суспільні відносини і суспільну владу [30].  

Саме симулякри і є тим брудом інформаційного суспільства, який завдає шкоди екології 
пневматосфери: «Тотальна пов’язаність актуального інформаційного простору шляхом кодів, 
зберігаючи пам’ять архівну, руйнує пам’ять архаїчну, що опирається на досвід болі, відчаю, 
радості, зустрічі з сакральним» [31]. Втрата сакрального, а значить і реального, є головною 
проблемою культури постмодерну, культури позначника без значенника [32]. Нагромаджен-
ня та симуляція призводять до того, що в суспільстві конденсується величезний потенціал 
смерті. Але, за Бодріяром, смерть вже не там, де вважається: «Вона перестала бути біолоґіч-
ною, психолоґічною, метафізичною, вона вже і не смертоносна, її некрополями тепер зроби-
лися комп’ютерні застінки і зали, стерильні білі приміщення, куди не проникає людський 
шум, скляні гробниці, де навіки заклякла вся стерилізована пам’ять світу. Комп’ютери — це 
смерть у мініатюрі, й ми підкоряємося їй, бо сподіваємося вижити» [33]. 

4. На шляху до Нової архаїки 

Згідно з Бодріяром, вторгнення символічного — це найгірше, що може спіткати систему 
і саме у вторгненні символічного він вбачає справжню «революцію» [34]. Символічне «мані-
якально переслідує» систему як її власна смерть. Разом із символічним висувається вимога 
повернення суспільного відношення, «котре базується на знищенні цінності». Ця вимога ви-
ринає із основ людської природи, передбачаючи, «що життя вже саме по собі є надзвичайно 
рідкісним і неоціненним дарунком, що воно становить собою єдину цінність і не потребує 
додавання до нього інших, другорядних цінностей, що його потрібно не зберігати й не при-
множувати, а витрачати, себто віддаровувати, а точніше повертати тому, хто його подарував 
(Богові, Абсолютові, Світовому Розуму), себто руйнувати, спалювати без найменшого зали-
шку, безоглядно приносити в жертву» [35]. 

Власне таким «віддаровуванням», «безоглядним приношенням себе в жертву» було жит-
тя священика Павла Флоренського. Символ становить основу його філософствування. Сим-
волізмом пройнята його концепція антроподицеї (виправдання людини), де символ виступає 
не лише як метод та творча форма, але й об’єктом дослідження [36]. Пошуки символічного 
перетворили життя Флоренського на суцільний символ-виклик тоталітарній системі. «Жбур-
нути в лице системі такий виклик-дарунок, на який вона зможе відповісти лише власною 
смертю і руйнуванням. Адже ніщо, в тому числі, й система, не може уникнути символічного 
обміну, й ця пастка — єдиний шанс для її катастрофи», — закликає наших сучасників 
Ж. Бодріяр [37]. Цей Бодріярівський заклик повністю зреалізував священик П. Флоренський: 
у 1937 році на Соловецьких островах за відмову відректися духовного сану його знищила си-
стема, але згодом й сама зазнала власної смерті та руйнування [38].  

Провідною темою культурно-історичних поглядів Флоренського було «заперечення 
культури, як єдиного у часі і просторі процесу, звідки випливає заперечення еволюції та про-
ґресу культури» [39].  
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Торкаючись життя окремих культур, Флоренський розвиває думку про підпорядкова-
ність ритмічному чергуванню типів культури середньовічної та культури епохи Відроджен-
ня. Перший тип характеризує органічність, конкретність, самозібраність, а другий — подріб-
леність, суб’єктивність, абстрактність та поверховість. Ренесансна культура Європи, на 
переконання Флоренського, закінчила своє існування на початку ХХ ст., і вже, починаючи з 
перших років нового століття, можна спостерігати на всіх напрямках культури перші парост-
ки культури нового типу [40]. Саме це й мав на увазі Ж. Бодріяр, коли писав про радикальну 
утопію, яка «помалу вже починає набухати на всіх рівнях нашого суспільства, виливаючись у 
п’янке запаморочення бунту» [41]. Вражаючим є профетизм обох мислителів. 

Згідно з Флоренським, основу культури людства формує релігійний світогляд: «Культу-
ра, як свідчить і етимологія, є похідною від культу, тобто впорядкування всього світу згідно 
категорій культу. Віра визначає культ, а культ — світогляд, з якого далі випливає культура» 
[42]. Займаючись пошуками природних основ релігії, сучасні філософи пропонують звернути 
увагу на «одну тривіальну властивість усіх живих істот — інстинкт самоочищення, який у 
своєму поступовому розвитку містить можливість формувати культуру і культ» [43]. Вони 
виокремлюють сім основних фільтрів — етапів поступового розвитку «очисного» інстинкту 
живих істот, які є одночасно етапами виокремлення людини із природи: гіґієнічний, еконо-
мічний, соціальний, естетичний, етичний, інтелектуальний, релігійний [44].  

Щойно на релігійному щаблі людина усвідомлює себе не лише як істоту, яка, торкаю-
чись чогось, може забруднитись, але як істоту, яка сама є бруднішою від «чогось». І це 
«щось», до чого не можна торкатись не із страху забруднитися, а із страху забруднити його 
собою і є сакральне, іншими словами пневматосфера. «Якщо культура оберігає людину від 
чогось нижчого, зовнішнього, то в культі людина оберігає щось вище і внутрішнє від себе 
самої. Такий перехід від культурного до релігійного міг здійснитись через вищу точку куль-
тури — інтелектуальне самодистанціювання, в процесі якого людина перестала дивитись із 
себе і подивилась на себе. Тепер, у безпристрасному і надособовому стані розуму, вона може 
розгледіти своє «Я» як щось зовнішнє і небезпечне, звідки виходить нечистота і що потребує 
системи обмежень та заборон», — зазначає філософ М. Епштейн [45]. Це значить, що лише 
на релігійному щаблі людина осягає екологічну свідомість, стає істотою екологічною, за-
вданням якої є через посередництво культу освячувати реальність. Саме на таких екологіч-
них ідеях побудована «Філософія культу» священика П. Флоренського [46]. 

Як контраст до сказаного звучать думки професора Харківського національного універ-
ситету ім. В. Н. Каразіна — Івана Цехмістро. Зокрема у вступі з доволі промовистою назвою 
«...Sine ulla religione» (...без святості та духовності) до підручника «Холистическая филосо-
фия науки» (Суми, 2002) він пише наступне: «На сьогодні власне розвиток науки запліднює 
культуру новою духовністю, до речі у термінах та уявленнях, яким би могли позаздрити отці 
Церкви. Причому ця нова духовність сучасного наукового уявлення про світ у деякому сенсі 
більш потужна, більш тонка, більш чітка і яскраво виражена, ніж все, на що будь-коли була 
здатна не лише російська, але й світова релігійна думка одночасно, вона поліваріантна і гли-
боко індивідуальна, зокрема, вона не обов’язково вимагає віри у Бога, містицизму та інших 
класичних форм релігійності» [47]. Закінчує автор свій підручник наступними словами: «З 
нашої точки зору у всіх дотепер відомих традиційних релігій навряд чи є майбутнє. Але це 
жодним чином не означає також і торжества матеріалізму, атеїзму і т. д. Швидше за все і те, і 
друге — віра в Бога та атеїзм просто втрачають свій сенс» [48].  

Попри заяви такого роду «науковців», починаючи з 90-х років ХХ ст., спонтанно почав 
формуватися рух під назвою «Нова архаїка», який відображає нову філософську, художньо-
естетичну, етичну атмосферу, новий світогляд та новий стиль життя, який охоплює всі сфери 
людського життя [49]. «Нова архаїка» виступає як опозиційний рух до епохи постмодерну, 
це ніщо інше Бодріярівське «п’янке запаморочення бунту». Як умови свого існування «Нова 
архаїка» висуває: повернення таємниці (сакрального), реальності ритуалу (культу) та органі-
зуючого значення древніх символів.  
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«Новизна її не в синтетичних набедрених пов’язках та голлівудських стійлах, а в умо-
вах, які дають можливість віднайти ґрунт в просторі небуття: білого шуму мегаполісів та 
стерильної «чистоти» одноразових предметів», — зазначає філософ та арт-критик Валерій 
Савчук. «Нова архаїка» дає енергію для руху «вперед» по забутих стежках минулого, споді-
ваючись на зустріч життя та смерті, винахідливості та архаїчної свідомості, культури і нату-
ри. Нова архаїка не має якихось приписів, але в ній відчутна потужна тенденція до почуття 
«Ми», яке єднає усіх: людей, котрі раніше були поділені звичаями, релігійними та націона-
льними традиціями; тварин, птахів, рослин, що потребують нашої турботи; неживу природу 
[50]. «Нова архаїка» та подібні їй рухи, ставлять собі за мету стояти на сторожі екології пне-
вматосфери, дбаючи про культове освячення всіх природних стихій, всієї реальності людсь-
кого буття. Третій порядок симулякрів «можуть досягати і смертельно поціляти» теорії й 
практики, що й самі собі плинні та недетерміновані [51]. Проти системи гіперреальності єди-
ною стратегією може бути «наукова фантастика, яка описує обернення системи проти неї са-
мої на крайній межі симуляції, себто стратегія оберненої симуляції в рамках гіперлоґіки руй-
нування і смерті» [52]. «Ангелізм — симптом сучасного стану культури, яка хоче — і ніяк не 
відважується стати релігійною. Ангелізм — це наслідок релігійної деконструкції потойбіччя, 
від якого залишились лише знаки без означника, тільки посланці, за якими не має Того, хто 
їх послав» [53]. 
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Церква і навколишнє середовище: європейський досвід та українські перспективи 
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 14–17 червня, Ужгород, 2007. — С. 55–62. 
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НАПРЯМИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНА  
БЕЗПЕКА УКРАЇНИ 
Лисиченко Георгій, Дудар Тамара  

 
«Наукові цінності в процесі культурних змін мають 
бути стержнем для громадянського, морального і ма-
теріального розвитку всіх людей та народів, які мають 
спільно і по-братньому вирішувати проблеми планета-
рного масштабу». Папа Іван Павло ІІ (23.08.1993) [1]. 

 

У м. Ужгород 14–17 червня 2007 р. відбулася знаменна подія — Міжнародна наукова 
конференція «Церква і навколишнє середовище: європейський досвід та українські перспек-
тиви». До новітньої історії України вона увійде як об'єднавчий форум духовенства різних ре-
лігійних конфесій, громадських організацій екологічного спрямування та представників нау-
ки і освіти, які згуртувалися навколо ідеї — «збереження планети Земля». Визнання 
наростаючої екологічної небезпеки, що загрожує життю на планеті Земля, опанувало широкі 
верстви населення та державні структури, стало елементом внутрішньої і зовнішньої політи-
ки. Це усвідомлення стало поштовхом до пошуку раціональних шляхів порятунку, які дають 
людству шанс на повноцінне тривале існування. Однією з перших цю складну проблему гли-
боко усвідомила Церква. Вище керівництво духовенства активізувало свої дії та закликало 
свої конфесії до вирішення проблем екології шляхом «глибокої культурної зміни», форму-
вання нової екологічної свідомості віруючих і усього людства. 

Так, на Генеральній Асамблеї Папської ради «Justitia et Pax» 4 листопада 1999 р. Папа 
Іван Павло ІІ зазначив: «Проблема довкілля тісно пов'язана з іншими соціальними темами, 
оскільки довкілля включає в себе все, що нас оточує, і все, від чого залежить людське життя. 
Тому важливо знайти правильний підхід до цього питання «[1, ст. 83]. У своєму посланні з 
нагоди Всесвітнього дня миру 1 січня 2000 р. він закликав до переорієнтування економіки з 
урахуванням вимог «правдивого розвитку», який повинен передбачати вирішення болючих 
та актуальних проблемних питань — боротьба з бідністю, підтримання миру, вирішення пи-
тань екології та майбутнього молоді.  

Щодо сучасної економічної діяльності він зауважив: «Економіка, яка не зважує на етич-
ний вимір і не турбується про служіння на благо кожної окремої людини в її цілісності, на-
віть не може називатись економікою у сенсі раціонального і доброчинного управління мате-
ріальним багатством» [1, ст. 85]. Ці питання широко обговорювались на конференції в 
Ужгороді, учасники якої, незважаючи на різний світогляд і підходи до питань походження 
Всесвіту, розвитку природи і суспільства, збереження природних ресурсів і цінностей людст-
ва, глибоко усвідомили, що їх усіх об'єднала спільна відповідальність за навколишнє приро-
дне середовище та його майбутнє.  

У виступах підкреслювалось, що на сучасному етапі в українському суспільстві відбу-
ваються негативні явища — поширюється бідність, яка призводить до збільшення захворю-
ваності населення і породження злочинності; спостерігається масове забруднення, що при-
зводить до руйнування природних екосистем; безвідповідально використовуються природні 
ресурси. Вихід з цього становища конференція вбачає у впровадженні ідей сталого розвитку 
— збалансований розвиток економіки з урахуванням пріоритетів екологічної безпеки та со-
ціального розвитку [2].  
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Сталий розвиток — планетарна стратегія, яка повинна впроваджуватися на національ-
них та регіональних рівнях, оскільки кожна нація і кожна держава несе свою частку відпові-
дальності за спільне майбутнє. Основні положення сталого розвитку базуються на загальних 
законах природи та суспільства. Не може існувати окремого національного шляху до сталого 
розвитку. Але всі національні стратегії повинні враховувати економічні, соціальні, культур-
но-історичні та екологічні реалії своєї країни на даному етапі її розвитку.  

Нижче, з урахуванням питань екологічної безпеки, розглядаються ключові проблеми 
енергетичної галузі України — основної складової її економічного розвитку, від якої зале-
жить успішність розвитку усієї промисловості та сільського господарства. Вони подані на 
прикладі електроенергетичної галузі, яка сьогодні забезпечує основні потреби країни в елек-
тричній енергії. Значну увагу приділено питанням ядерної, радіаційної та екологічної безпе-
ки, що пов'язані з об'єктами електроенергетики. Осмислення складних еколого-енергетичних 
проблем, які існують в Україні, та завдань щодо їх вирішення духовенством, освітянами і 
широкими верствами наукової та екологічної громадськості, сприятиме вибору правильної 
стратегії у питаннях формування нової екологічної свідомості населення держави. Україна 
входить до переліку високорозвинених енергетичних країн світу. Проте, в її паливно-
енергетичному секторі останнім часом відбуваються негативні процеси та простежуються 
небезпечні тенденції, що загрожують енергетичній та екологічній безпеці держави, можуть 
призвести до дисбалансу її економіки та розвитку. Загальна потужність електрогенеруючих 
станцій сьогодні складає близько 52,0 млн. кВт. (рис. 1; 1а), у тому числі: теплових станцій 
(ТЕС) та теплоцентралей (ТЕЦ) — 58,0%; атомних електростанцій (АЕС) — 26,5%; гідро-
електростанцій (ГЕС) та гідроакумулюючих станцій (ГАЕС) — 9,0%; блок-станцій та інших 
джерел — 6,5%. За експертними оцінками (рис. 2), наведеними в Енергетичній стратегії 
України до 2030 р., прогнозується збільшення потужностей генеруючих електростанцій за 
базовим сценарієм до 88,5 млн. кВт. (71,2 млн. кВт — за песимістичним сценарієм; 95,8 млн. 
кВт. — за оптимістичним сценарієм). Можливість досягнення цих прогнозних показників у 
даний час викликає певний сумнів у багатьох фахівців енергетичної галузі. Не підтримує цих 
планів також ряд громадських організацій екологічного спрямування, які ратують за збіль-
шення долі джерел альтернативної енергетики. 
 
 

ГЕС та ГАЕС; 
4,7; 9%

АЕС; 13,8; 
27%

ТЕС та ТЕЦ; 
30,2; 58%

Блок станції 
на інші 

джерела; 
3,3; 6%

 
Рис. 1. Наявна структура енергогенеруючих потужностей електричних станцій України 2005 року  
(сумарна встановлена потужність 52,0 млн. кВт.) 
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Рис. 1а. Прогнозована структура енергогенеруючих потужностей електричних станцій України 2030 
року (сумарна встановлена потужність 88,5 млн. кВт. 
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Рис 2. Динаміка виробництва електроенергії, млрд. кВт-г 
 
 

Така скептична позиція обумовлюється наступними об'єктивними чинниками: економі-
чна та політична кризи в Україні у 2004–2006 рр. та на початку 2007 р. спричинили ситуацію, 
при якій відбуваються часті зміни керівництва енергетичної галузі; порушується принцип 
спадкоємності в питаннях реалізації стратегічних завдань розвитку енергетики; систематич-
но відчувається нестача коштів на вирішення навіть першочергових поточних завдань сього-
днішнього дня, що в цілому створює передумови до виникнення кризових ситуацій в галузі. 
Це не дозволяє у перспективі гарантувати надійне енергозабезпечення країни, яке б стало за-
порукою її національної безпеки. Теплова електроенергетика. На ТЕЦ та ТЕС у даний час 
експлуатується переважно морально застаріле обладнання, яке здебільшого відпрацювало 
свій ресурс та потребує негайного оновлення. Так, з 104 блоків ТЕС, що експлуатуються, 
тільки 36,1% не досягли граничного ресурсу роботи, у той час як 44,3% працює за межею фі-
зичного зносу. Це, в свою чергу, призводить до наднормативних рівнів забруднення атмос-
ферного повітря викидами ТЕС та ТЕЦ, особливо тими, що працюють на вугіллі. 
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Моніторинговими дослідженнями встановлено, що доля об'єктів теплової електроенер-
гетики у загальному обсязі забруднень атмосферного повітря, що формується від викидів 
промислових підприємств, складає близько 40%, а по сірчаному ангідриту — до 60%. У зо-
нах впливу об'єктів теплової енергетики, особливо тих, що експлуатуються за старими тех-
нологіями, виникає певна екологічна небезпека. Ступінь екологічного ризику від подібних 
об'єктів (викиди радіонуклідів, парникових газів та важких металів від ТЕС, що спалюють 
вугілля або мазут) у десятки разів більша, ніж від об’єктів ядерної енергетики. Найбільш за-
брудненими в Україні є Донецька, Запорізька, Дніпропетровська та Луганська області. Саме 
в цих регіонах розташована переважна кількість об’єктів теплової енергетики. За формаль-
ними ознаками на сьогодні Україна виконує вимоги Директиви 88/609/ЕЕС щодо скорочення 
викидів від існуючих установок. Моніторинговими спостереженнями зафіксовано, що у да-
ний період викиди від паливоспалюючих установок відносно 1980 р. скоротились по SO2 та 
NOx на 40–60%. Однак, це скорочення забруднення атмосферного повітря в Україні виклика-
не не впровадженням природоохоронних заходів, а чинниками падіння виробництва. Очіку-
ється, що вихід з економічної кризи спричинить значне зростання викидів у випадку, якщо не 
будуть впроваджені відповідні заходи — впровадження нових технологій та встановлення 
захисних фільтрів-золоуловлювачів. Без активних дій з боку держави щодо модернізації ене-
ргоблоків ТЕС та ТЕЦ на межі 2010–2012 рр. може виникнути аварійне відключення ряду 
блоків, що призведе до різкого зниження виробництва електроенергії.  

Для вирішення питань щодо екологічної безпеки в галузі теплової електроенергетики 
необхідно обов'язково здійснити наступні заходи: 1) єдина комплексна паспортизація об'єк-
тів енергетики, вдосконалення системи їх екологічного моніторингу та виявлення джерел 
техногенно-екологічної небезпеки з метою їх реконструкції або закриття; 2) реконструкція 
морально застарілих ТЕС і ТЕЦ із застосуванням сучасних систем золоуловлювання (до 
99,8–99,9%), зв’язування сірки (з рівнем ефективності не менше 60-70%) та зниження вики-
дів оксидів азоту; 3) поліпшення технологій підготовки палива та підвищення глибини його 
спалювання за рахунок оптимізації процесів горіння; впровадження технологій комплексної 
переробки відходів теплоенергетичної галузі.  

Гідроенергетика — важлива складова у балансі енергетичних потужностей енергосисте-
ми України. Внесок об’єктів гідроенергетики в електрозабезпечення країни складає близько 
9%, при потенційній можливості збільшення до 15%. Встановлена сучасна потужність ГЕС 
та ГАЕС в об’єднаній електросистемі (ОЕС) України складає 4795 МВт. Об’єкти гідроенер-
гетики відіграють регулюючу роль — забезпечують підвищення рівня надійності роботи еле-
ктросистеми України (згладжують пікову частину графіку навантажень, діють як аварійний і 
частотний резерв енергосистеми). До головних позитивних відмінностей гідроенергетики (у 
порівнянні з іншими джерелами традиційної електроенергетики) відносяться: висока манев-
реність; природна відновлюваність; незначні впливи на навколишнє природне середовище; 
низька енергоємність. Негативними сторонами гідроенергетики є: накопичення великих 
об’ємів води у водосховищах об'єктів гідроенергетики — чинник потенційних загроз виник-
нення аварійних ситуацій, наслідки яких за масштабами свого поширення та розмірами збит-
ків можуть бути прирівняні до стихійних лих регіонального або загальнодержавного масш-
табів; зарегульованість річок водосховищами призводить до часткового підтоплення 
прилеглих територій та високого стояння рівнів ґрунтових вод. 

Серед головних проблем гідроенергетики України, що негативно впливають на рівень 
екологічної безпеки, необхідно відмітити: досить тривалий період експлуатації гідротехніч-
них споруд і устаткування ГЕС (40–60 і більше років); використання несучасних систем кон-
тролю за безпекою гідротехнічних споруд; високий рівень забруднення водосховищ каскадів 
ГЕС і деградація їх водних екосистем; зміна гідрологічного режиму та погіршення екологіч-
ного стану річкових систем Дніпра та Дністра в умовах порушення правил господарювання у 
водозахисних зонах і на площі водозбору; підтоплення територій, ерозія берегової зони; зме-
ншення біологічного різноманіття водойм.  
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Програма реконструкції. Для стабілізації роботи ГЕС Дніпровського і Дністровського 
каскадів Світовим банком наданий фінансовий кредит, а урядом Швейцарії — грант, що 
спрямовані на докорінну модернізацію електротехнічного устаткування. У 2002 р. завершені 
роботи першого етапу модернізації — реконструйовано 16 гідроагрегатів, на 34 гідроагрега-
тах замінені системи управління та електричне устаткування. Програма реконструкції розра-
хована до 2012 року. Після її реалізації ГЕС зможуть надійно та безпечно працювати ще про-
тягом 40–50 років, із щорічним додатковим виробництвом електричної енергії близько 300 
млн. квт-годин. Для поліпшення ступеня техногенно-екологічної безпеки від негативного 
впливу об'єктів гідроенергетики Мінпаливенерго спільно з НАН України у 2006 р. розробле-
но концепцію і відповідну державну цільову програму галузевого рівня.  

Метою програми є: зниження техногенно-екологічних ризиків у галузі енергетики і під-
вищення рівнів загальної безпеки в державі, зокрема, з урахуванням заходів щодо охорони 
навколишнього природного середовища в зонах впливу об’єктів гідроенергетики, на основі 
використання і дотримання принципів екологічно збалансованого розвитку; створення умов 
безпечної життєдіяльності та дієвого цивільного захисту населення і територій в басейнах рі-
чкових систем, де розміщені гідроенергетичні споруди в разі виникнення надзвичайних си-
туацій природного, техногенного і терористичного походження. Ядерна енергетика відіграє 
провідну роль у забезпеченні енергетичних потреб України: виробляє близько 48% спожива-
ної в країні електроенергії, а в окремі періоди року цей внесок перевищує 50%. Це еквівален-
тно спалюванню близько 40 млн. т вугілля в рік; сприяє утриманню на прийнятному рівні 
оптового тарифу на електроенергію; скорочує викид в атмосферу «парникових» газів.  

Важливе значення мають також принципові переваги уранової сировини в порівнянні з 
іншими видами енергетичних ресурсів, які використовуються для виробництва електроенер-
гії у значних обсягах, а саме: надзвичайно висока концентрація енергії: 1 кг урану за кількіс-
тю енергії еквівалентний 20 тис. кг вугілля (відповідно у 20 тис. разів менше навантаження 
на транспорт, склади, а також менші обсяги відходів); мінімальні викиди в атмосферу: 2–6 
грамів СО2 на кВт-год. (приблизно стільки ж виділяється при використанні енергії сонця і ві-
тру), що на два порядки нижче, ніж при використанні вугілля, нафти і навіть природного га-
зу; мінімальний шкідливий вплив на здоров’я людей (за даними МАГАТЕ вплив на збіль-
шення смертності при роботі АЕС майже в 300 разів нижчий порівняно з ТЕС, що працюють 
на вугіллі). До об’єктів атомно-промислового комплексу України на сучасному етапі входять 
(рис. 3): 15 діючих енергоблоків типу ВВЕР–1000 та 2 блоки ВВЕР–440, які розташовані на 4 
майданчиках АЕС; Чорнобильська зона відчуження з її інфраструктурою; сховища відпра-
цьованого ядерного палива; 2 науково-дослідних реактори; 5 підприємств з видобутку та 2 
підприємства з переробки уранової руди; близько 20 родовищ урану; інші об'єкти, на яких 
здійснюються операції щодо поводження з РАВ.  

Реактори ВВЕР–1000, які зараз здебільше експлуатуються на АЕС України, за визнан-
ням міжнародних експертів — найбільш надійні у світі [3, 4]. За своїми показниками щодо 
викидів у навколишнє природне середовище вони аналогічні показникам західних реакторів 
типу PWR. Річна доза від радіоактивних викидів цих реакторів складає усього 0,0004 мЗв, що 
за розрахунками збільшує ризик ракових захворювань з летальним кінцем усього на 1х10–
6% в рік. Це дуже низький показник у порівнянні з середнім показником ризику ракових за-
хворювань (до 4% в рік) [5]. 
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3-Кімерійсько-альпійські, гірського 3-Кімерійсько-альпійські, гірського 3-Кімерійсько-альпійські, гірського 3-Кімерійсько-альпійські, гірського 3-Кімерійсько-альпійські, гірського 3-Кімерійсько-альпійські, гірського 3-Кімерійсько-альпійські, гірського 3-Кімерійсько-альпійські, гірського 3-Кімерійсько-альпійські, гірського 
Криму та Керченського півостроваКриму та Керченського півостроваКриму та Керченського півостроваКриму та Керченського півостроваКриму та Керченського півостроваКриму та Керченського півостроваКриму та Керченського півостроваКриму та Керченського півостроваКриму та Керченського півострова

Альмінська крейдова западинаАльмінська крейдова западинаАльмінська крейдова западинаАльмінська крейдова западинаАльмінська крейдова западинаАльмінська крейдова западинаАльмінська крейдова западинаАльмінська крейдова западинаАльмінська крейдова западина

Структурне районуванняСтруктурне районуванняСтруктурне районуванняСтруктурне районуванняСтруктурне районуванняСтруктурне районуванняСтруктурне районуванняСтруктурне районуванняСтруктурне районування
Східноевропейська древняСхідноевропейська древняСхідноевропейська древняСхідноевропейська древняСхідноевропейська древняСхідноевропейська древняСхідноевропейська древняСхідноевропейська древняСхідноевропейська древня
дорифейська платформадорифейська платформадорифейська платформадорифейська платформадорифейська платформадорифейська платформадорифейська платформадорифейська платформадорифейська платформа

Скіфська епіпалеозойська плитаСкіфська епіпалеозойська плитаСкіфська епіпалеозойська плитаСкіфська епіпалеозойська плитаСкіфська епіпалеозойська плитаСкіфська епіпалеозойська плитаСкіфська епіпалеозойська плитаСкіфська епіпалеозойська плитаСкіфська епіпалеозойська плита

1-Ватутіеське1-Ватутіеське1-Ватутіеське1-Ватутіеське1-Ватутіеське1-Ватутіеське1-Ватутіеське1-Ватутіеське1-Ватутіеське
2-Лозувацьке2-Лозувацьке2-Лозувацьке2-Лозувацьке2-Лозувацьке2-Лозувацьке2-Лозувацьке2-Лозувацьке2-Лозувацьке
3-Миколо-Козельське3-Миколо-Козельське3-Миколо-Козельське3-Миколо-Козельське3-Миколо-Козельське3-Миколо-Козельське3-Миколо-Козельське3-Миколо-Козельське3-Миколо-Козельське
4-Садове4-Садове4-Садове4-Садове4-Садове4-Садове4-Садове4-Садове4-Садове
5-Південне5-Південне5-Південне5-Південне5-Південне5-Південне5-Південне5-Південне5-Південне
6-Северинівське6-Северинівське6-Северинівське6-Северинівське6-Северинівське6-Северинівське6-Северинівське6-Северинівське6-Северинівське
7-Мічурінське7-Мічурінське7-Мічурінське7-Мічурінське7-Мічурінське7-Мічурінське7-Мічурінське7-Мічурінське7-Мічурінське
8-Жовторіченське8-Жовторіченське8-Жовторіченське8-Жовторіченське8-Жовторіченське8-Жовторіченське8-Жовторіченське8-Жовторіченське8-Жовторіченське
9-Першотравневе9-Першотравневе9-Першотравневе9-Першотравневе9-Першотравневе9-Першотравневе9-Першотравневе9-Першотравневе9-Першотравневе

Родовища урануРодовища урануРодовища урануРодовища урануРодовища урануРодовища урануРодовища урануРодовища урануРодовища урану

Схема
розміщення об'ектів

ядерно-паливного циклу України

Дніпровсько-Донецька Дніпровсько-Донецька Дніпровсько-Донецька Дніпровсько-Донецька Дніпровсько-Донецька Дніпровсько-Донецька Дніпровсько-Донецька Дніпровсько-Донецька Дніпровсько-Донецька 
мезозойська западинамезозойська западинамезозойська западинамезозойська западинамезозойська западинамезозойська западинамезозойська западинамезозойська западинамезозойська западина

Прип'ятско-ДныпровськийПрип'ятско-ДныпровськийПрип'ятско-ДныпровськийПрип'ятско-ДныпровськийПрип'ятско-ДныпровськийПрип'ятско-ДныпровськийПрип'ятско-ДныпровськийПрип'ятско-ДныпровськийПрип'ятско-Дныпровський
девонсько-ранньокам'янову-девонсько-ранньокам'янову-девонсько-ранньокам'янову-девонсько-ранньокам'янову-девонсько-ранньокам'янову-девонсько-ранньокам'янову-девонсько-ранньокам'янову-девонсько-ранньокам'янову-девонсько-ранньокам'янову-
гільний прогин (Центральнийгільний прогин (Центральнийгільний прогин (Центральнийгільний прогин (Центральнийгільний прогин (Центральнийгільний прогин (Центральнийгільний прогин (Центральнийгільний прогин (Центральнийгільний прогин (Центральний
грабен)грабен)грабен)грабен)грабен)грабен)грабен)грабен)грабен)

Південний схил ВоронезькогоПівденний схил ВоронезькогоПівденний схил ВоронезькогоПівденний схил ВоронезькогоПівденний схил ВоронезькогоПівденний схил ВоронезькогоПівденний схил ВоронезькогоПівденний схил ВоронезькогоПівденний схил Воронезького
кристалічного масивукристалічного масивукристалічного масивукристалічного масивукристалічного масивукристалічного масивукристалічного масивукристалічного масивукристалічного масиву

Центральнокримський крейда-Центральнокримський крейда-Центральнокримський крейда-Центральнокримський крейда-Центральнокримський крейда-Центральнокримський крейда-Центральнокримський крейда-Центральнокримський крейда-Центральнокримський крейда-
палеогенове аідняттяпалеогенове аідняттяпалеогенове аідняттяпалеогенове аідняттяпалеогенове аідняттяпалеогенове аідняттяпалеогенове аідняттяпалеогенове аідняттяпалеогенове аідняття

Переддобруджинський кам'яновугільно-Переддобруджинський кам'яновугільно-Переддобруджинський кам'яновугільно-Переддобруджинський кам'яновугільно-Переддобруджинський кам'яновугільно-Переддобруджинський кам'яновугільно-Переддобруджинський кам'яновугільно-Переддобруджинський кам'яновугільно-Переддобруджинський кам'яновугільно-
ранньотріасокий крайовий прогинранньотріасокий крайовий прогинранньотріасокий крайовий прогинранньотріасокий крайовий прогинранньотріасокий крайовий прогинранньотріасокий крайовий прогинранньотріасокий крайовий прогинранньотріасокий крайовий прогинранньотріасокий крайовий прогин

Кімерійсько-альпійські: ГірськогоКімерійсько-альпійські: ГірськогоКімерійсько-альпійські: ГірськогоКімерійсько-альпійські: ГірськогоКімерійсько-альпійські: ГірськогоКімерійсько-альпійські: ГірськогоКімерійсько-альпійські: ГірськогоКімерійсько-альпійські: ГірськогоКімерійсько-альпійські: Гірського
Криму та Керченського півостроваКриму та Керченського півостроваКриму та Керченського півостроваКриму та Керченського півостроваКриму та Керченського півостроваКриму та Керченського півостроваКриму та Керченського півостроваКриму та Керченського півостроваКриму та Керченського півострова

Українські КарпатиУкраїнські КарпатиУкраїнські КарпатиУкраїнські КарпатиУкраїнські КарпатиУкраїнські КарпатиУкраїнські КарпатиУкраїнські КарпатиУкраїнські Карпати

Складчасті споруди та прилеглі до них прогиниСкладчасті споруди та прилеглі до них прогиниСкладчасті споруди та прилеглі до них прогиниСкладчасті споруди та прилеглі до них прогиниСкладчасті споруди та прилеглі до них прогиниСкладчасті споруди та прилеглі до них прогиниСкладчасті споруди та прилеглі до них прогиниСкладчасті споруди та прилеглі до них прогиниСкладчасті споруди та прилеглі до них прогини

Закарпатський внутрішній міоцен-Закарпатський внутрішній міоцен-Закарпатський внутрішній міоцен-Закарпатський внутрішній міоцен-Закарпатський внутрішній міоцен-Закарпатський внутрішній міоцен-Закарпатський внутрішній міоцен-Закарпатський внутрішній міоцен-Закарпатський внутрішній міоцен-
пліоценовий прогинпліоценовий прогинпліоценовий прогинпліоценовий прогинпліоценовий прогинпліоценовий прогинпліоценовий прогинпліоценовий прогинпліоценовий прогин

Альпійські:Альпійські:Альпійські:Альпійські:Альпійські:Альпійські:Альпійські:Альпійські:Альпійські:

Передкарпатський міоценовийПередкарпатський міоценовийПередкарпатський міоценовийПередкарпатський міоценовийПередкарпатський міоценовийПередкарпатський міоценовийПередкарпатський міоценовийПередкарпатський міоценовийПередкарпатський міоценовий
крайовий прогинкрайовий прогинкрайовий прогинкрайовий прогинкрайовий прогинкрайовий прогинкрайовий прогинкрайовий прогинкрайовий прогин

Індоло-Кубанський олігоцен-Індоло-Кубанський олігоцен-Індоло-Кубанський олігоцен-Індоло-Кубанський олігоцен-Індоло-Кубанський олігоцен-Індоло-Кубанський олігоцен-Індоло-Кубанський олігоцен-Індоло-Кубанський олігоцен-Індоло-Кубанський олігоцен-
міоценовий крайовий прогинміоценовий крайовий прогинміоценовий крайовий прогинміоценовий крайовий прогинміоценовий крайовий прогинміоценовий крайовий прогинміоценовий крайовий прогинміоценовий крайовий прогинміоценовий крайовий прогин

10-Новогур'ївське10-Новогур'ївське10-Новогур'ївське10-Новогур'ївське10-Новогур'ївське10-Новогур'ївське10-Новогур'ївське10-Новогур'ївське10-Новогур'ївське
11-Сурське11-Сурське11-Сурське11-Сурське11-Сурське11-Сурське11-Сурське11-Сурське11-Сурське
12-Братське12-Братське12-Братське12-Братське12-Братське12-Братське12-Братське12-Братське12-Братське
13-Сафонівське13-Сафонівське13-Сафонівське13-Сафонівське13-Сафонівське13-Сафонівське13-Сафонівське13-Сафонівське13-Сафонівське
14-Червоноярське14-Червоноярське14-Червоноярське14-Червоноярське14-Червоноярське14-Червоноярське14-Червоноярське14-Червоноярське14-Червоноярське
15-Миколаївське15-Миколаївське15-Миколаївське15-Миколаївське15-Миколаївське15-Миколаївське15-Миколаївське15-Миколаївське15-Миколаївське
16-Адамівське16-Адамівське16-Адамівське16-Адамівське16-Адамівське16-Адамівське16-Адамівське16-Адамівське16-Адамівське
17-Берегське17-Берегське17-Берегське17-Берегське17-Берегське17-Берегське17-Берегське17-Берегське17-Берегське
18-Краснооскольське18-Краснооскольське18-Краснооскольське18-Краснооскольське18-Краснооскольське18-Краснооскольське18-Краснооскольське18-Краснооскольське18-Краснооскольське
19-Марківське19-Марківське19-Марківське19-Марківське19-Марківське19-Марківське19-Марківське19-Марківське19-Марківське

Науково-технічні центриНауково-технічні центриНауково-технічні центриНауково-технічні центриНауково-технічні центриНауково-технічні центриНауково-технічні центриНауково-технічні центриНауково-технічні центри

Цирконієве виробництвоЦирконієве виробництвоЦирконієве виробництвоЦирконієве виробництвоЦирконієве виробництвоЦирконієве виробництвоЦирконієве виробництвоЦирконієве виробництвоЦирконієве виробництво

Атомні електростанціїАтомні електростанціїАтомні електростанціїАтомні електростанціїАтомні електростанціїАтомні електростанціїАтомні електростанціїАтомні електростанціїАтомні електростанції

Діючі родовища урануДіючі родовища урануДіючі родовища урануДіючі родовища урануДіючі родовища урануДіючі родовища урануДіючі родовища урануДіючі родовища урануДіючі родовища урану
Перспективні родовищаПерспективні родовищаПерспективні родовищаПерспективні родовищаПерспективні родовищаПерспективні родовищаПерспективні родовищаПерспективні родовищаПерспективні родовища
урануурануурануурануурануурануурануурануурану
Переробка уранової рудиПереробка уранової рудиПереробка уранової рудиПереробка уранової рудиПереробка уранової рудиПереробка уранової рудиПереробка уранової рудиПереробка уранової рудиПереробка уранової руди
Діюче родовище цирконіюДіюче родовище цирконіюДіюче родовище цирконіюДіюче родовище цирконіюДіюче родовище цирконіюДіюче родовище цирконіюДіюче родовище цирконіюДіюче родовище цирконіюДіюче родовище цирконію

Чорнобильська зонаЧорнобильська зонаЧорнобильська зонаЧорнобильська зонаЧорнобильська зонаЧорнобильська зонаЧорнобильська зонаЧорнобильська зонаЧорнобильська зона

Межі СхідноєвропейськоїМежі СхідноєвропейськоїМежі СхідноєвропейськоїМежі СхідноєвропейськоїМежі СхідноєвропейськоїМежі СхідноєвропейськоїМежі СхідноєвропейськоїМежі СхідноєвропейськоїМежі Східноєвропейської
платформиплатформиплатформиплатформиплатформиплатформиплатформиплатформиплатформи

ХерсонХерсонХерсонХерсонХерсонХерсонХерсонХерсонХерсон

ХмельницькийХмельницькийХмельницькийХмельницькийХмельницькийХмельницькийХмельницькийХмельницькийХмельницькийТернопільТернопільТернопільТернопільТернопільТернопільТернопільТернопільТернопіль

ВінницяВінницяВінницяВінницяВінницяВінницяВінницяВінницяВінниця

ЛуцькЛуцькЛуцькЛуцькЛуцькЛуцькЛуцькЛуцькЛуцьк
РівнеРівнеРівнеРівнеРівнеРівнеРівнеРівнеРівне

Хмельницька АЕСХмельницька АЕСХмельницька АЕСХмельницька АЕСХмельницька АЕСХмельницька АЕСХмельницька АЕСХмельницька АЕСХмельницька АЕС

Ровенська АЕСРовенська АЕСРовенська АЕСРовенська АЕСРовенська АЕСРовенська АЕСРовенська АЕСРовенська АЕСРовенська АЕС
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Рис. 3. Схема розміщення об'єктів ядерно-паливного циклу по території України. 
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Таблиця 1. Річні показники технічно-досяжного в Україні потенціалу відновлювальних джерел енергії 
у перерахунку на умовне паливо  

Енергетичний потенціал України за рахунок ВДЕ, млн. т у. п. 
Складові енергетич-
ного потенціалу: 

Вітроенер-
гетичний, 
млн. т у. т. 

Сонячний, 
млн. т у. т. 

Біоенерге-
тичний, 
млн. т у. т. 

Гідроенерге-
тичний, млн.  
т у. т. 

Геотермаль-
ний, 
млн. т у. т. 

Електроенергетичний 
потенціал 15,0 2,0 — 7,0 (великі ГЕС) 

3,0 (малі ГЕС) — 

Теплоенергетичний 
потенціал — 4,0 — — 12 

Загальний потенціал 15,0 6,0 20,0 10,0 12,0 
 

При експлуатації об’єктів ядерної енергетики виникають такі види ризиків: можливість 
технічних несправностей; помилки оператора; використання ядерних та радіаційних матеріа-
лів з військовою метою (виготовлення ядерних зарядів); ставлення до ядерних об’єктів як до 
об’єктів нападу в терористичних актах або військових конфліктах; виникнення аварій з важ-
кими наслідками. Серед наведених видів ризиків найбільш небезпечним (хоча й малоймовір-
ним) залишається можливість виникнення аварій з важкими наслідками [6, 7]. Вони хоча й 
відбуваються відносно рідко, проте мають катастрофічні наслідки транснаціонального харак-
теру (аварія на АЕС Три-Майл Айленд, 1976 р.; Чорнобильська аварія, 1986 р.). У зв'язку з 
цим зусилля світового співтовариства спрямовані на те, щоб максимально використовувати 
переваги атомної енергії в нормальних умовах і виключити ризики виникнення аварійних си-
туацій. Усвідомлюючи необхідність звести до мінімуму ймовірність ризиків у ядерній енер-
гетиці, світове співтовариство постійно впроваджує нові заходи і гарантії з підвищення без-
пеки в усіх ланках ядерно-паливного циклу: від видобутку уранових руд, їхньої переробки до 
експлуатації АЕС, транспортування і збереження ядерних матеріалів.  

Уся ця діяльність здійснюється під керівництвом Міжнародної агенції з атомної енерге-
тики (МАГАТЕ), що перебуває під егідою ООН. Міжнародна система гарантій вміщує: пра-
вові акти — міжнародні конвенції, договори; місії на об’єктах з контролю експлуатаційної 
безпеки, радіаційного захисту, оцінки безпеки подій; розробку і впровадження технічних за-
ходів безпеки, підвищення кваліфікації персоналу; міжнародні договори щодо заборони вій-
ськових дій поблизу і на об’єктах ядерної енергетики. Незважаючи на ці заходи, до найбільш 
загрозливих чинників, що можуть спричинити непередбачені наслідки на об'єктах ядерної 
енергетики, належить ядерний тероризм — застосування ядерно-радіаційних матеріалів (ЯР) 
у терористичних цілях. Можливі декілька основних сценаріїв прояву ЯР-тероризму [9,10]: 
застосування чи загроза застосування викраденої чи придбаної ядерної зброї; виготовлення 
примітивної ядерної зброї з викраденого чи придбаного збройного урану чи плутонію; напад 
на ЯР-матеріли чи ядерну зброю при транспортуванні та їх крадіжка; диверсія на ядерному 
об’єкті, сховищі високотоксичних радіоактивних відходів чи транспортному засобі, при пе-
ревезенні ЯР-матеріалів та створення значного радіаційного забруднення великих територій; 
виготовлення радіологічної зброї — «брудної бомби», створеної на основі високоактивних 
радіоактивних речовин та застосування її за допомогою диспергуючого пристрою чи вибухі-
вки у густонаселеному районі. За експертними оцінками, що вміщені в Енергетичній страте-
гії України до 2030 р., ядерно-енергетичний комплекс у найближчі 20–30 років буде відігра-
вати стратегічно важливу роль у забезпеченні енергетичної безпеки України. Для надійного 
його функціонування актуальними є задачі: забезпечення гарантованого постачання свіжого 
ядерного палива і утилізація відпрацьованого ядерного палива; вдосконалення системи фізи-
чного захисту ядерних об'єктів і створення системи протидії ядерному тероризму, забезпе-
чення безпечного поводження з радіоактивними відходами; дотримання норм ядерної, радіа-
ційної і екологічної безпеки, забезпечення постачань необхідного обладнання, підтримка 
необхідного рівня науково-інженерної і проектно-конструкторської діяльності.  
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Екологічно-безпечні — вітрові, сонячні та гідротермальні джерела енергетики в Україні 
фактично не розвинуті. Наприклад, виробництво електроенергії вітровими двигунами у 
2005 р. склало усього близько 8.0 млн. кВт.год. При розгляді перспектив енергетичного май-
бутнього держави відновлювані джерел енергії (ВДЕ) не можуть розглядатися як стратегічні, 
що підтверджується прогнозними оцінками, виконаними в Інституті відновлювальної елект-
роенергетики НАН України (табл. 1).  

Кількість вітроелектричних станцій в Україні — 8 шт. У промисловій експлуатації — 
71,26 МВт, що працюють на базі вітрових агрегатів USW 56–100 (встановлено 710 шт.) і 
Turbowinds T600–48 (встановлено 6 шт.). За використанням цього виду енергетики Україна 
посідає 25 місце у світі, 14 місце в Європі. На сучасному етапі в Україні також практично не 
вирішуються питання енергозбереження, що у промислово розвинених країнах є елементом 
економічної та екологічної доцільності. Для держави на сьогодні головним є питання вижи-
вання — оскільки досі не вирішені проблеми збалансованого платоспроможного споживання 
як внутрішнього, так і щодо імпорту паливно-енергетичних ресурсів.  
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ОСВЯЧЕННЯ РЕАЛЬНОСТІ ЯК ЕКОЛОГІЧНА ПРОГРАМА 
ХРИСТИЯНСТВА У ФІЛОСОФІЇ П. ФЛОРЕНСЬКОГО 
Мичка-Гірник Катерина  

 

Вступ 

Сьогоднішня конференція вкотре підносить проблему нашого відношення до світу як 
єдиного цілого; до християнського світосприйняття; до переосмислення людських вартостей 
і їхнього впливу на довколишній світ. Дедалі нестерпніше у наших реаліях стає залишатися 
напівхристиянином, «ні холодним, ні гарячим», а лише літеплим (так бо вигідніше), хоч во-
лею-неволею людина у кожній ситуації стає «за» або «проти» правдивої свободи. Руйнуван-
ня, нищення, безвідповідальне ставлення людини до себе і до оточення за принципом «будь-
як» стали нормою споживацько-паразитичного способу життя та причинами нашого розча-
рування, недуг, депресій, бо Дух працює у єдності, і Бог не може бути розділений. Ми ходи-
мо неначе по змертвілому, сухому лісі, де Сік не циркулює у стовбурах, а ми сподіваємось на 
розпуск пагінців. Повсюди відсутня радість життя, і все сприяє, аби його не любити. Хаос, 
бруд, заздрість, страх — це брак Вогню, а завдання людини — давати вогонь, бути слугою.  

Призначення дане людині не виконується, ми добровільно відтинаємо руки, забуваючи, 
що саме людина є рукою Творця, яка лише дає і не призначена брати. Давати ми можемо 
лише через нього, стаючи одним з причиною, і в цьому полягає наша радість, а в того, хто 
звик лише брати — відбереться. Нині людина, коли на ногах — вона бездіяльна — це верти-
каль... коли ж вона лежить — не відпочиває — це горизонталь... — і це обличчя нашого псе-
вдохристиянства! Реальність християнина — це співдія двох ліній: вертикальної (сила) та го-
ризонтальної (матерія), себто знак хреста.  

Горизонтальна сила є мертва сила, відстань бо зникає по вертикалі. Вертикальний про-
мінь проходить крізь будь-який спротив, але за умови, що він преображається. Ми можемо 
еволюціонувати лише по вертикальній лінії, де зустрічаються дух і матерія. Промінь еволю-
ції, що йде вгору (знизу вверх), преображається, пронизуючи всі рівні матерії, почуття та ду-
мки. Відтак відбувається обернений рух (зверху вниз). Тепер, у свою чергу, думки, почуття й 
матерія преображаю променем світла, що йде вниз. І це вже не абстракція: це процес крово-
обігу в організмі світу, освячення реальності.  

Освячення середовища 

У культі всі речі світу підносяться до Царства Світла, а царство Світла наповнює світові 
надра, долини, гори, все земне животворящим духом, себто небесне одягається плоттю. Точ-
кою зустрічі верху та низу є Таїнства, боголюдська дійсність, де земне преображається, про-
світлюється, і від Світла небесного ми отримуємо власну наповненість, зміст. 
П. Флоренський зазначає: «Повсякчас освячується час і простір як єдина реальність буття, як 
ущільнення світлового згустку першо-реальності, котра була запліднена Божественним Сло-
вом. Реальність іншого світу становить основу поняття святість, проявляючись через Св. 
Тайни, святі слова-молитви, святі розспіви, які не мають за мету бути шедевром в етичному 
сенсі, але які перебувають в іншій площині буття, аніж звичні пісні чи слова. Святе є Світло 
невидиме, яке можна сприймати як божественне тепло, як небесний звук, як тишу промовис-
ту, як невимовні благі запахи про що засвідчують богослужбові книги, отож святість охоп-
лює нижній та верхній полюси, рухаючись у нашій свідомості по цьому колу.  
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Все святе є празником житейського, інакше святе було би нічим, логічним запереченням 
світу, безсильним розмахом крил, залишаючись непорушним. Тому свято, торжество — це 
святий час вільний від житейських турбот, пауза щоденного життя. Однак ця пауза, звіль-
нення від шумів не є порожнечою, вона перейнята власним змістом із надсвітовим звучан-
ням» [1]. П. Флоренський продовжує: «Культовий рік протікає одразу на кількох рівнях бут-
тя [2]. Вслухаючись у будь-який розділ культового року, ми почуємо не тільки понад-земні 
голоси небожителів, але й голоси природи, де кожен культовий рух задіює одразу всі сфери. 
Однак, у житті космічної Церкви богослови думають недостатньо, належить пригадати їм, 
що немає таких сторін буття, які б не освячувались: священним є час, місце, речі, предмети 
та явища; святе світло, вода, вогонь, повітря, звук, святим є і добовий цикл богослужб, який 
визначається сонцем і присвячений йому» [3]. Отже, якщо Церква освячує цілий світ, при-
знаючи вчення про чотири стихії, то належиться думати, що кожна стихія отримує особливе 
освячення в особливий день, котре пов’язане із подіями навколо життя Христа. 

Освячення води 

Церковно-календарний рік розділений чотирма постами, що лучаться з чотирма велики-
ми Празниками, які чітко відповідають чотирьом порам астрономічного року, а рівно ж і чо-
тирьом стихіям: воді, землі, повітрю, вогню. Очевидно, зимовий піст, Різдво Христове є 
освяченням початку, народженням життя у світі, що доповнюється свитою споріднених свят, 
немов святочними обертонами на чолі з Хрещенням Господнім. Отож, Богоявлення — це 
свято освячення зимової стихії, тобто води (зодіакального знаку Водолія), тілом Господнім, 
котрий сходить у воду, річну купіль й охрещується. Бути охрещеним — значить бути очище-
ним, а чистота значить — все на своєму місці, тому потяг до чистоти, до самоочищення — 
основа всіх релігійних культів. Освяченою водою благословляють храми, наші оселі, водо-
ймища, ріки, джерела, себто спочатку внутрішнє життя церкви, «домашньої церкви» — зара-
ди нас християн, а згодом і зовнішнє середовище, природу, ввесь світ. Свята Вода є однією з 
реальностей та найбільших цінностей: вода жива, вона відчуває, вбирає, прохолоджує, напу-
ває, омиває, зволожує. В ній живуть особливі ангели, і це відчуття води як живої, підкреслює 
нам Церква в водоосвячуючих чинах, наголошуючи, що водяна стихія бере участь у всіх по-
діях: вона може радіти; сумувати разом з людьми; відчувати важливість історичних подій; 
може змінювати свою звичайну поведінку як свідчення дії на природну силу духових сил: «І 
Йорданські води повернули назад». Загальновідомим нині є факт дослідження наукових кіл 
зміни структури ВОДИ відносно значення слова, впливу музики, думок, емоцій. При вимові 
благородних, поетичних слів, при звучанні Моцарта вода структурується геометрично — ві-
тражними узорами і навпаки — слова аґресивні, ненормативна лексика, дисонанс, невираз-
ність скаламучують воду, вимальовуючи хаотичні візерунки, з одночасним отруєнням її. Про 
ангелів усіх стихій говорить християнська ангелологія, зокрема і про водяного ангела: «І по-
чув я ангела вод, що говорив: праведний єси Ти Господи» [4]. 

Освячення землі 

Весняний піст є другою паузою життя, котрий готує християн до Воскресіння, до про-
будження, розцвітання рослинного світу. «Чадами землі» Флоренський називає рослини, які, 
виростаючи з землі, залишаються органами Матері-Землі, бо підносяться з могил та воскре-
сають душі через пагінці, пуп’янки перших паростків. «Рослина, на відміну від тварини, є 
створінням, яке постійно народжується, не проявивши волі до самостійності. Вони невинні 
власною виною, наче немовля, що народжується, тому і несамовиті. Головки рослин, вигля-
даючи із материнського лона, є вісниками земної глибини, через які в культовому відношенні 
ми мали б відчувати духовний зв’язок з недоступними нам, відділеними від матері-землі час-
тинами. Свято квітів є святом Землі, а свято Землі — це свято померлих, свято померлих — 
це очікування повернення їх, очікування воскресіння» [5] — так поетично змальовує Фло-
ренський пробудження землі. 
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У послідовності річного кола Паска є освяченням земних надр, земної стихії. Христос 
зійшов у землю, у саме дно пекла, в глибину її надр та освятив її. «Великий закон землі: да-
вати. Кожна билина, рослина виповнює свій плід, кожна істота дає — і це закон. Однак, лише 
людина вчиться давати свобідно. Земля може освячуватися завдяки нашим проханням, але не 
для себе. Прохання не для себе досягає Неба та закликає Небо опуститися. Ось так стає мож-
ливим прихід Нової Землі, яка є Небом і яка переміщується на інше коло, покидаючи свою 
орбіту. Той, хто прохає для себе, поглинає промені світла, той, хто прохає вже не для себе — 
діє» [6]. Тварина тоді не втікає, вона лагідна й живе без страху; насіння вже не сліпе, воно 
проростає. І каміння — сяє, наше ж бо прохання творить тут, нагорі та внизу. 

Освячення повітря 

Освячення повітряної стихії через «Благораствореніє воздухов», пов’язане зі святом 
П’ятидесятниці (Зіслання Св. Духа). «Фіміам убо воздух освящає, і обоняніє і диханіє наше. 
Понеже і преподавательноє благоуханіє і обоняніє єсть от Святого Духа» [7] — подається в 
молитві, отож, Фіміам (там’ян), чисте чи святе повітря, освячує наші органи чуття та дихан-
ня, оскільки благоуханіє та чуття похідні від єдиного і дане воно вогнем. Благодатну дію за-
пахового подиху П. Флоренський ось так описує: «Священний фіміам — це благодать, що 
виривається у відкриті вікна храму, розвіваючись вітром, рівно ж як і звуки священних на-
півів чи возгласів. Межі храму — не стіни, храмове ж бо дійство виходить поза них.  

Не існує певних обмежень храму, вся природа становить безперервне продовження його. 
Отож, і Церква не має визначених меж, бо все суще в різній мірі бере участь у благодатних 
богоматеріальних діях» [8]. Природно, ладан, ефірні масла, єлей використовують у церкві як 
благі запахи, освіжаючі. Натомість важко уявити запах тютюну чи гасу при кадінні, бо вся-
кий усвідомлює ці запахи як нечисті — як з огляду впливу на фізичний організм, так і на ду-
ховний. Тютюн наші предки називали демонічним ладаном, добре знаючи, як саме ця речо-
вина впливає на містичний світ людини, відрізаючи її від реальності.  

«Тютюн, — наголошує Флоренський, — пошкоджує, неначе випалює найсокровенніше, 
невидиме, однак найважливіше — це містичний зв’язок буття; він відриває, він робить мона-
дою, у якої немає ні вікон, ні дверей для контакту із зовнішньою реальністю, він підрізає са-
ме коріння, через яке ми підживлюємося із надр буття. Будучи закритим, не маючи зовні себе 
віх, основ для опертя, починають діяти ті сили, яким ненависна реальність, оскільки вони са-
мі позбавлені справжньої реальності» [9].  

Далі Флоренський наголошує про несумісність духовного досвіду, святині з курінням 
тютюну та розповідає історію: «Покликали якось монаха посвятити хлібне поле, а поруч зна-
ходилось тютюнове поле. Освятивши хлібне поле, монах відтак покропив і тютюнове: через 
декілька днів всі тютюнові грядки повсихали» [10].  

Тематика щодо чистоти тіла у Флоренського проходить лейтмотивом у багатьох працях. 
«Запах довкола тіла людини безперервно розпросторюється і доходить до благодатного по-
крову, який охороняє нас від дії темних сил. Для раціонального світогляду ця думка виглядає 
смішною — благодать тут розуміється майже матеріально, як матерія духовна; і тут, коли 
мова йде про запах, стирається межа між матеріальним та духовним, цілком невловимою 
стає ця межа» [11]. «Благий Запах, — продовжує Флоренський — це витончена одежа, яка не 
приховує краси тіла та становить її містичну одежу.  

Послідовність існує — це запах — одежа — покров. Благодать — покров — одежа. Бла-
гий запах людини прямо пов’язаний із духовною інтуїцією» [12]. Доречним буде пригадати 
про надзвичайний запах мироточивих мощей та наукове підтвердження дивовижних змін у 
складі шкіри в людей, котрі намагаються вести духовний спосіб життя.  

Про єдність та кругобіжність, котра проходить через освяченість Святих Дарів у Літургії 
Флоренський пише: «Із святої чаші з освяченими св. Дарами — від припливу теплоти — під-
носиться хмаринка парів.  
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Пара частково осідає на ілітоні, частково розсіюється по вівтарю, спочиває на стінах, 
знову випаровується, попадаючи у небесні хмари, що пропливають над нами і виливаються 
дощами на нас, тече ранками, плюскочеться в морях, всмоктується рослинами та тваринами, 
отже, з чаші благодать розпросторюється по всій землі й поза межі земної атмосфери, посту-
паючи в круговий оберт усієї вселенної. Церква наповнена загадковістю, таємничістю, однак 
не може бути в ній нічого пустого — безсенсових прикрас, нарядності, пишності, яка не від-
повідає ніякій Реальності» [13]. Єдність усього сущого витворює цікаві сполуки та паралелі: 
«синкретизм» життя святих з образами природнього життя та наявністю символічних приро-
дних рис: в пророкові Іллі проявляється атмосферна електрика; водяна стихія — в Мойсеєві; 
море — в Миколаєві Чудотворцю та сонячність — у Творцеві. 

Отож, все життя людей і тварин керується світом ідей згори, втілених чітко в ликах свя-
тих, і тому неможлива відсутність цих паралелізмів. Синкретизм духовного і природного; іс-
торичного і типологічного, біблійні одкровення і загальнолюдська релігійність повноцінно 
звучать у всьому культі, в річному богослужбовому колі, кожен момент якого не тільки зара-
ди людини, він рівно поширюється і в космічну область, приймаючи її в себе, а прийнявши 
— Освячує та Просвітлює. Світло Нове не мерехтить у лампаді, святе Світло заливає все, да-
вати — ось єдина путь, якою низходить світло. Причащатися для нас людей — це не отриму-
вати, а давати. І очевидно, «якщо ми діємо на півсили, ми не отримуємо благословення, бо це 
неможливо. Оглядатися, зупинятися, спускатися дорівнює смерті, бо темне є лише тінь, що її 
відкидає матерія, яка не пропускає світло» [14]. Світло, яке ми сприймаємо, обмежене в часі 
й просторі. Світло внутрішнє, навпаки, пронизує все: воно поза часом і простором.  

Освячення вогню 

Служби літні переповнені вогнем, а Преображення — кульмінаційний момент освячення 
стихії вогню. Флоренський ось так передає свої відчуття щодо цього свята: «Готуючи вночі 
службу, читаєш у тиші канон Преображення і повзволі мружаться очі, немов від розплавле-
ної платини, і здається — ось-ось осліпнеш від нестерпного блиску, неймовірного світлово-
го, золотистого потоку» [15]. Несення небесного вогню вимагає чистоти, і лише там, де ми 
повинні змінитися, вогонь спричиняє біль. Якщо Небо горить у нас, старе спалюється і вли-
вають нове вино. Одначе, коли ж старе не спалиться в нас — ми згоримо. Лише через дію 
отримуємо Небесний Вогонь, просвітлюється свідомость, преображається подоба Божа, об-
раз священний, котрий, перетворившись на кучугури бруду та ганчір’я, забруднює атмосфе-
ру, отруює природу, провокуючи переповненість Чаш.  

Вогонь — це благодать, котра має якість «поляризуватися», за висловами богословів, 
тобто, будучи реальністю і силою, вона становить загрозу тим, хто підходить до неї безвід-
повідально, байдуже; бо і тайни можуть служити не тільки для спасіння, але й «в суд і на осу-
дження», бути вогнем спопеляючим. Вогневими якостями володіє і звук, він бо народився із 
Тиші, а Тиша є Господь. Із Одного народили дві протилежності — гармонія та дисгармонія, 
що взаємопритягуються і взаємовідштовхуються. Із одного звуку народилось сім звуків, всі 
щаблі Життя, яке називається Божественною симфонією. Творіння співає, звучить — це фо-
рмула двох протилежностей й Семи — і є ключем до всього. Дві протилежності лише на лінії 
сакральній можуть зосереджуватися, тяжіти, гармоніювати. Шум, галас, безладдя — спусто-
шуюча сила, яка руйнує закон! Шум є порожнеча і нестерпна для нього. Бо вуста, які мов-
чать, ще не є Тиша і голос, який звучить, ще не є звук. Співати серед шуму неможливо, бо 
надтріснутий горщик — не звучить, а наші вуха чують лише його галас. Отож, Господь є 
Тиша, Син є Звук, і Тишу можна почути завдяки внутрішньому вуху. Однак Око каже: Світ-
ло. Вухо каже: Звук. Рука каже: діяння. Серце каже: Любов, а все разом є проекція, ключем 
якого є Осіянність, просвітлення, завдяки якому Семеро стають піснею. Церковні священні 
розспіви звучать нині апокаліптично. Мотиви, від яких засихає квітка, скаженіє тварина, роз-
гулюються стихії, зима стала літом, чоловік жінкою, дитина старіє одразу після народження і 
день путається з ніччю, — це реальний звукотворний вплив.  
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Байдуже, механічне «відбування» Таїнств, цунамічний літурґійний перебіг не виконують 
своєї глибинної місії, не торкають людину внутрішньо, тому не відбувається переміна, пре-
ображення, не зростає свідомість та сприйняття єдності світу, як одного велетенського орга-
нізму — Містичного Тіла Христового! Несформована воля, споживацька налаштованість 
впливає на тембр голосу, гостроту слуху, аритмізує людський організм, витягуючи з людини 
вигуки-спів необлагородженої матерії, рівній тваринній, і все це нині називається церковним 
співом, що цілком далеке від священних співів, а свідчить лиш про патологію глибинно-
духових процесів. 

Освячення звуку відбувалося і в «Чині освячення дзвону», де зазначається про космічну 
дію священного Дзвону. В єктенії цього чину є такі слова: «Подай Господи благодать цьому 
дзвону, а всі, хто чує дзвін його вдень чи вночі нехай пробудяться славословити святе Ім’я 
Твоє». «Від його голосу дзвінкого нехай втихомиряться усі поривисті вітри, бурі, громи та 
блискавки; нехай відганяє він всі сили невидимих ворогів від вірних своїх, а чуючих голос 
його жити Заповідями спонукає, Господу помолімося». «У псалмах та віршах, що читаються 
при освяченні дзвону, нагадується, що всі стихії, вся утвар, священні звуки тимпанів, гуслів, 
труб, все оспівує, прославляє Творця» [16]. Слід наголосити, що у наш час відбувається замі-
на голосистих дзвонів із величезною традицією дзвонарства на штучні, електронні дзвони. 
«Святі Тайни є віддзеркаленням небесної реальності, які перетворюють, наповнюють благо-
даттю наше життя у всіх проявах. У Тайнах відбувається найглибинніше освячення нашого 
існування: від кореня — до гілочок — до пагінців, і так передається дія божественної енергії, 
входячи у наш побут, у всі сфери діяльності, культуру, земні надра, життя космічне, все бут-
тя, всі стихії» [17]. «Якщо нема єдності матеріального та духовного, то немає і форми єдності 
— простору і часу; немає дійсності. Якщо пасивність буде доведена до межі, наступить по-
вна роздробленість, розчленування, фактично буття, яке нічим не відрізняється від небуття. 
Небо повсякчас обходить світ і є рушієм та душею світу, а Тайни становлять душу світу, 
об’єднуючи всі прояви життя, і спрямовують за євангельським: «Глядіть, щоб ніхто не звів 
вас» [18]. В іншому випадку, людина біжить поверхнею і ні до чого не приходить, залишаю-
чись поза життям, а життя залишається поза її духовною формою» [19]. 
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ЕКОЛОГІЧНІ ТА РЕЛІГІЙНІ МОТИВИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 
Олексик Тарас, Кіш Роман, Сидор Ольга, Олексик Хома  

 

Вступ 

Відмінності між мотивами охорони довкілля: сьогодні, на початку третього тисячоліття, 
майже ні у кого не викликає сумніву, що довкілля в цілому і його складові частини потребу-
ють охорони. Але, як це не парадоксально, така згода майже повністю відсутня у питанні про 
те, чому це потрібно робити. В сучасній дискусії про мотивацію охорони біологічного різно-
маніття існують два ціннісні критерії, що поляризують наведені аргументи і не дозволяють 
сторонам прийти до спільного знаменника.  

Ці критерії є також частиною ширшої дискусії про цінності, про різницю між моральним 
і матеріальним. У даному випадку нам здається доцільним відрізняти два типи цінностей: 
«інструментальні» і «внутрішні». Нижче ми спробуємо показати різницю між ними у тому 
розумінні, як вони протиставлені в природоохоронній етиці. Автори намагатимуться також 
показати паралелі між типами підходів до цінностей у довкіллі як з точки зору екологічної, 
так і з точки зору релігійної етики. Ми використаємо приклади з християнської католицької 
релігійної традиції. Водночас ми не заперечуємо, що й інші культурні традиції можуть пока-
зати відмінні перспективи і додати їх до калейдоскопу ідей, але заради цього потрібно би бу-
ло розглянути окремо кожну з них. У даній роботі ми називатимемо «інструментальними» 
цінностями такі, що можуть бути використані для отримання інших цінностей. Універсаль-
ним прикладом у цій категорії служать гроші: як такі, самі по собі не придатні ні для чого 
іншого, крім посередництва в отриманні інших цінностей. З іншого боку, «внутрішня» цін-
ність існує сама по собі. Іншими словами, вона не може бути предметом обміну.  

Цінності в мотивуванні охорони природи 

Поділ між «інструментальними» і «внутрішніми» цінностями має дуже древні корені: 
вперше ці поняття розглядалися ще в «Республіці» Платона. Оскільки «інструментальні» цін-
ності завжди прив’язані до інших цінностей, можна припустити, що врешті-решт повинна 
існувати одна кінцева цінність, і вона за характером і природою неминуче буде «внутрі-
шньою». З цієї точки зору, логічним було б припустити, що релігійна традиція повинна під-
тримувати «внутрішні» цінності, включно і по відношенню до довкілля. Проте, в християн-
ській традиції у той самий час розвинулася позиція, що людина повинна домінувати над 
природою, а довкілля створене тільки для блага людини, яка має абсолютну владу над ним. У 
Старому Заповіті (Буття 1:28) Бог створив природу і дав Адаму і Єві для їхніх потреб, а вони 
вільні вживати її плоди на власний розсуд. Пізніше, після Потопу (Буття 9:1–2), Бог також 
обіцяє Ноєві подібну владу над довкіллям.  

У теологічній концепції Томи Аквінського такий підхід набув дальшого розвитку та об-
ґрунтування з огляду на філософію Арістотеля, де вказується на природнє призначення всіх 
речей: рослини і тварини служать людині, а людина служить Богові [1]. У новітній протеста-
нтській традиції ця позиція особливо сильно представлена диспенсіоналізмом (від англ. to 
dispense — роздавати). Чи не нагадує нам цей підхід більш сучасні концептуальні тези, які 
нав’язувались попереднім і нинішньому поколінням: ми не можемо чекати милостей від 
природи, взяти їх у неї — наше завдання. Людство здається, починає відчувати і усвідомлю-
вати, до чого на практиці вже привело і веде вульгарне тлумачення цієї тези.  
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З іншого боку, паралельно існує точка зору, що Слово Боже треба вивчати з двох джерел 
— Біблії і «книги природи». Вперше ця ідея була озвучена у Посланні св. апостола Павла 
Римлянам (1:20), а пізніше отримала теологічне обґрунтування в працях св. Августина. У XII 
столітті Римо-католицька церква боролася з катарською єрессю, побудованою на ідеї ради-
кального дуалізму диявольської матерії і божественної душі. Катари вірили у двох богів: од-
ного — злого, того, що створив матерію та іншого — доброго, що панував у духовному цар-
стві. У цій ідеологічній війні проти єресі, що базувалася на доктрині, що «все недуховне, 
включно з довкіллям — зло», католицизм змушений був наголошувати на «доброті» матеріа-
льної сторони Творіння. У ній наголошувалося, що матеріальне добро — доказ доброти і 
творіння одного, єдиного Бога-творця [1]. У цей період, на фоні боротьби з катарами, роботи 
св. Франциска визначають поворот у християнському ставленні до природи і довкілля: від 
«інструментальних» ідей про домінування людини над довкіллям — до «внутрішніх» ціннос-
тей, «вписаних» Творцем у «книгу природи», які потрібно вивчати одночасно з Біблією.  

Мотивація «інструментальними» цінностями. Сучасні аргументації охорони природи 
багато у чому відображають подібне розмежування цінностей. Напр., теорія «економізму» 
визначає природні цінності як економічні, тобто такі, що повинні розглядатися з точки зору 
сучасного споживача. Ця позиція відзначає тільки «інструментальні» елементи природи, які 
можуть бути оцінені так само, як і будь-який інший товар. Наприклад: зникнення виду птахів 
може розглядатися під призмою втраченої можливості приваблювати туристів у тій чи інші 
місцевості, вимирання видів флори розглядається як втрачений потенційних ресурс ліків, які 
можуть пригодитися людям у боротьбі з раковими захворюваннями, втрата екосистеми оці-
нюється як девальвація ландшафту для нового готелю, що обов'язково понизить його ціну 
для потенційних гостей чи інвесторів, втрата гірського лісу визначається в ціні ліквідації на-
слідків ерозії грунтів, підтоплення долини внизу по течії і зменшення потоку туристів. Усі 
мотиви у цій категорії — утилітарні, проте не обов'язково чисто економічні. Вони можуть 
бути представлені в різних «валютах»: естетичній, історичній, безпеки людського життя. 
Проте вони мають один спільний знаменник — вони визначають природні цінності, які мо-
жуть бути використані для досягнення інших цілей, часто дуже далеких від природоохорони. 

Мотивація «внутрішніми» цінностями. Іншу частину спектру займають прихильники 
«внутрішніх» цінностей, які наголошують на існуванні власних цінностей довкілля трансце-
ндентальних до існування людини, тобто таких, що заслуговують збереження самі по собі. 
Історично цей підхід утворився у західній філософії і культурі як результат тріумфу теорії 
постійних форм Платона над Гераклітовим «світом постійних змін» [7; 8]. На сьогодні, най-
більш детальною теорією, що відображає «внутрішні» цінності довкілля, є «Ґайя» [6]. Ми 
вже раніше вказували, що «внутрішні» цінності останнім часом стали популярними у розви-
нутих країнах Європи і Америки, особливо у зв'язку з зростанням популярності Зеленого ру-
ху. В той самий час, у країнах, що розвиваються, де держави часто не можуть віддавати на-
лежне довкіллю в угоду добробуту всіх або частини своїх громадян, з’явилася опозиція у 
формі місцевих груп, що чинять опір капіталістичній експлуатації довкілля, включно з тими, 
що намагаються відродити анімалістичні релігії. Нарешті, представники радикального ен-
вайронменталізму (від environment — англ. довкілля) вірять, що процвітання життя на плане-
ті повинне отримати пріоритет над добробутом окремої особи або навіть спільноти. У своїй 
найбільш радикальній формі, радикальний енвайронменталізм вказує, що єдиною «внутрі-
шньо» цінною формою існування є екосистема, а люди і спільноти мають цінність тільки як 
«інструментальні» засоби досягнення цієї мети. 

Взаємодія і боротьба між двома системами цінностей 

Ці дві системи поляризують дискусії на предмет обгрунтування міжнародних зусиль, 
направлених на охорону довкілля. Деякі політичні теорії, приміром Марксизм, мають тенде-
нції розглядати довкілля виключно з економічної точки зору, — у кращому випадку як зна-
ряддя праці або поле класової боротьби. 
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З іншого боку, «внутрішні» цінності вплинули на розвиток сучасних зелених партій і та-
ким чином стали у фарватері політично розвинутих країн Заходу. Енвайронменталісти з роз-
винутих країн звичайно захищають «внутрішні» цінності в природі. У той самий час офіційні 
представники тих самих держав займають протилежну позицію. Найбільш яскравим проявом 
«економізму» стали рішення США відкликати свій підпис під Кіотським протоколом, вихо-
дячи з економічних міркувань. Часто обидва табори згоджуються про існування цінності до-
вкілля, але дискутують природу такої цінності [8].  

Монізм, у визначенні Стоуна [9], це спроба створити і захистити від критики єдиний ко-
герентний і повний набір етичних принципів, здатний вирішити будь-які моральні дилеми. 
Обидва погляди по своїй суті моністичні і жодна зі сторін ще не представила набору універ-
сальних цінностей, що об’єднали б людство в боротьбі за збереження довкілля. Важко собі 
уявити компроміс між обома сторонами. Надію на вирішення цих проблем подає адаптивна 
система культурних цінностей, яку ми зараз спробуємо описати. 

Адаптивні культурні цінності: В історичній перспективі набуті системи цінностей і наше 
відношення до довкілля можна представити як продукт діалектичної взаємодії між природою 
і культурою суспільств. Коли у довкіллі з'являються нові обмеження для людей, всередині 
спільноти знаходяться нові культурні пристосування, що дозволяють їм адаптуватися до но-
вих конфігурацій довкілля і використати нові можливості, які постійно виникають. Кожне 
покоління отримує новий набір можливостей і обмежень: узагальнений вибір кожного 
покоління впливає на набір можливостей і обмежень у наступному поколінні, і так з 
покоління в покоління у кожній місцевій культурі відбирається оптимальний вибір можливих 
взаємодій з довкіллям, у якому ця культура розвивається.  

Ті взаємодії, що дозволяють даній культурі розвиватися успішно, передаються з поко-
ління у покоління. Ті ж взаємодії, що призводять до деградації як довкілля, так і людської 
спільноти, або відкидаються, або відмирають разом з їх носіями, як було у випадках з куль-
турами анасазі і кагокіа в Північній Америці, королівствами майя в теперішніх Мексиці, Бе-
лізі і Ґватемалі, Мікенськими містами і крітською цивілізацією в Середземномор’ї, а також з 
населенням острова Паски у Тихому Океані (див. популярний огляд у Раймонд) [3].  

Така адаптаційна система привела до виникнення ряду самобутніх і самозабезпечених 
культур і цивілізацій на планеті, але не змогла виробити загальний спільний підхід то вирі-
шення проблем довкілля тому, що довкілля значно відрізняється серед усіх цих культур (див. 
популярний огляд у Фернандез-Арместо) [4]. На сьогодні взаємодія з довкіллям розповсю-
дилася в глобальну площину, тому необхідно віднайти спільні культурні традиції, що 
об’єднували б досі роз’єднані оптимальні локальні взаємодії між довкіллям і культурами. 

Роль релігії як носія культурних цінностей 

Традиційні релігії є одними з основних носіїв як локальних, так і глобальних культурних 
цінностей. Релігійна традиція не відмежована від адаптаційного процесу. Сьогоднішні релі-
гійні обряди відображають тисячолітні традиції локальних популяцій, кожна з яких форму-
валася і виживала в специфічних (реальних) умовах довкілля. Так само і глобальні релігійні 
цінності в цілому віддзеркалюють соціальні цінності сучасного руху за охорону довкілля. 
Вони привертають увагу до того, що:  

1. завоювання природи людиною несе за собою моральну відповідальність за виживання 
усіх форм життя;  

2. неосмислене і безжалісне винищення дикої природи не відповідає цивілізованим нор-
мам [5].  

У католицькій релігійній традиції християнства визначення цінностей довкілля містить 
два основні підходи: перший — «інструментальний» (зовнішній), представлений поглядами 
св. Томи Аквінського, другий — «внутрішній», представлений поглядами св. Франциска. 
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При певних відмінностях між ними обидва підходи віддзеркалюють турботу та вимогу 
оцінки сьогоднішніх вчинків у взаємодії людини з природою із точки зору потреб наступних 
поколінь. Об’єднуючим фактором обох підходів є турбота авторів про осмислену і відпові-
дальну свободу волі — одного з основних мотивів теології. У цьому випадку різноманітність 
довкілля сприймається як набір можливостей [8], що виступає як необхідний компонент і пе-
редумова свободи вибору.  

Тут можливе тлумачення як «інструментального», так і «внутрішнього» типу. Зміни, що 
відображаються на продуктивності і різноманітності довкіль також впливають на багатство 
їх культур. З іншого боку, «деградація» природи може розглядатися одночасно (в тому числі) 
і як девальвація людини. Вимирання видів, популяцій і екосистем призводить до зникнення 
людських можливостей, а через них — до «духовної бідності» [2] в розумінні зменшення 
можливостей до пізнання і творчості, а це, у свою чергу, веде до зникнення свободи розуму 
— найбільшої цінності людства.  

Висновки 

Таким чином, існують глибокі паралелі між релігійною і екологічною етикою. Релігійна 
традиція підтримує як «внутрішні», так і «інструментальні» цінності у відношенні до довкіл-
ля. Релігійна традиція є частиною історичного адаптаційного процесу розвитку взаємодії 
культури і довкілля.  

Традиційні релігії є одними з основних носіїв локальних і глобальних культурних цінно-
стей. На додачу, як «внутрішні», так і «інструментальні» цінності об’єднує турбота про сво-
боду волі, бо довкілля є однією з основних передумов її існування. Нарешті, деякі релігійні 
цінності в цілому не відрізняються від ряду екологічних цінностей, тому релігійний рух має 
всі передумови стати союзником сучасного руху за охорону довкілля.  
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РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕТИКИ У ФОРМУВАННІ ДУХОВНОГО СВІТУ 
СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ 
Собчик Вікторія, Нагорнюк Оксана  

 

Історичний розвиток розуміння етики та культури охорони природи 

Розуміння культури та етики охорони навколишнього середовища (екологічної) можна 
побачити уже у Середньовіччі. Значний вплив на формування тогочасних етичних поглядів 
та їхній подальший розвиток мали дві визначні особистості того часу: святий Франциск Аси-
зький та святий Тома Аквінський. Незважаючи на те, що цих двох чоловіків єднала христи-
янська віра, їхні погляди суттєво відрізнялися щодо цінностей природного світу. 
Св. Франциск, який народився у XII столітті, стилем свого життя ініціював біоцентричну 
етику охорони оточуючого середовища. Поєднуючи себе із усією природою як витвором 
Творця, своєю сім’єю вважав не лише людей, але й усіх істот, які живуть на Землі. Для кож-
ної істоти він визнавав право на життя і сповнення внутрішніми цінностями. До світу фауни 
та флори він ставився з повагою та любов’ю. Завжди відчував нагальну потребу в охороні 
тварин та рослин. На прикладі власного життя намагався відвести людей від жаги панування 
над природним середовищем. Його турбота про світ природи знайшла розуміння у Папи Яна 
Павла II, який 1 листопада 1979 р. проголосив його захисником довкілля, видатним еколо-
гом. Протилежний підхід до етики природного середовища обрав інший моральний автори-
тет Середньовіччя святий Тома Аквінський.  

Досліджуючи таємниці науки, він дійшов висновку, що людина знаходиться понад при-
родою і має право на управління Землею. Мислитель стверджував, що звірі не володіють ро-
зумом і це звільняє людей від моральних обов’язків перед ними. Погляди св. Томи ініціюва-
ли виголошення етичних ідей, які вирізнялися відсутністю буд-якої цінності не людських 
істот. Це дозволяло людині вершити довільні дії по відношенню до них.  

Міхаел Монтагньє (Michel Montaigne) (1533–1592) належав до тих західних філософів, 
які відкидали переконання про домінування людини над природою. Такий бік мислення фра-
нцуза, на жаль, мало знаний, хоча його погляди у цій галузі були пророчими і тим відрізня-
ються від тогочасного європейського мислення. Виступи Монтагньє вважаються першими 
протестами у діяльності християн проти бездумного використання звірів. Звичайно, філосо-
фія Монтагньє передусім звертається до людини, а саме до можливості досягнення нею щас-
тя. Ці погляди у француза сформувалися під впливом опрацювання робіт стародавніх еллін-
ських філософів. Вони зазначали, що для досягнення щасливого життя необхідно віднайти 
внутрішній спокій (так звану атараксію). Вивчення проблем людського існування привело 
Монтагньє до необхідності вирішення проблеми відносин людини з іншими істотами. Він 
установив, що між людьми та тваринами є багато спільного. Зауважив, що люди і звірі мають 
усе необхідне для збереження життя (здатність до оборони, розмноження, взаємного пороз-
уміння, пошуку живлення тощо). Відповідно, можна говорити про відносну рівність людей і 
тварин. Людина володіє на значно вищому рівні, ніж звірі, здатністю мислення, а також бі-
льшою свободою уяви. У дійсності ці два фактори є лише джерелом людської свободи. Вони 
породжують невпевненість, яка досить часто веде до омани та розпачу. Людина є інтеграль-
ною частиною природи. Не відповідає дійсності, що увесь світ був створений саме і лише для 
людей. Таке ж право на життя у ньому мають тварини та рослини.  
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Люди повинні про це пам’ятати. Якщо хтось намагається вирізнитися серед інших ство-
рінь, то чинить це лише через невігластво та зарозумілість. Голландський філософ єврейсь-
кого походження Спіноза (1632–1677) стверджував, що будь-яка форма існування є приро-
дою. Він її поєднував з найвищою істотою, якою є сам Бог. Бачив Бога у всьому, що існує, а 
все, що існує, бачив Богом. Щастя кожної особистості, крізь призму поглядів Спінози, поля-
гає у акцепції власної належності до природи, яка дає можливість брати участь у її вічній 
дійсності, а також зрозуміти незахищеність оточуючого нас світу. Тільки тоді, за Спінозою, 
можна осягнути душевний спокій. Усю природу та явища, які виникають у ній, Спіноза від-
носив лише до однієї субстанції. Відповідно філософ ставив знак рівності між Богом та при-
родою [9, 10].  

У викладених поглядах усі згадані особистості розглядали конкретні проблеми етики 
оточуючого середовища. Остаточне вирішення цих проблем запропонували: американський 
еколог і лісник — Альдо Леопольд (Aldo Leopold), індійський духовний провідник — Маха-
тма Ганді, а також французький філософ-гуманіст та теолог німецького походження — Аль-
берт Швейцер (Albert Schweitzer). Цим особистостям надано звання прекурсорів новітньої 
екологічної етики, яка виникла у першій половині XX століття. Незважаючи на те, що їх по-
гляди формували різні філософські і культурні традиції, підходи до тематики екологічної 
етики містили багато спільних елементів. Підтвердженням цьому є однакове вираження ети-
ки як універсальної цінності, що знаходиться поза межами окремих видів життя і уміщує у 
собі усю біосферу. Суттєвим аргументом є також і прийняття шани існуванню життя за най-
важливіший принцип сутності людини [1]. Ідея цього головного правила (його також під-
тримували Ганді та Леопольд), Альберт Швейцер (Schweitzer) сформулював наступним чи-
ном: «Сутністю добра є збереження життя, збереження і возвеличення його на найвищий 
рівень. Злом є нищити життя, наносити шкоду і гальмувати його розвиток. Це і є основа ети-
ки, універсальна та абсолютна» [11]. 

Беззаперечною істиною цього правила є його відповідність усім істотам незалежно від 
ролі, яку вони відіграють у біосфері. До подібної категорії Альдо Леопольд відніс принцип, 
якого необхідно дотримуватися по відношенню до природного середовища: «Етика Землі 
просто розширює межі людської спільноти, вдосконалює її відношення до ґрунту, води та 
тварин, тобто до усієї Землі. На цьому підґрунті легко окреслити правило, яким необхідно 
керуватися: добрим є лише те, що слугує інтегральності, існуванню і красі біологічної спіль-
ноти. Навпаки, усе те, що не служить цій меті, є поганим і злим». 

Опору етики на автентичній солідарності усіх створінь Махатма Ганді доводив власним 
прикладом. Він впускав до своєї спальні вужів, скорпіонів та павуків. Віра у можливість уз-
годженого співіснування не підвела його: жодного разу не сталося нещасного випадку при 
цьому. Усі три філософи не визнавали домінування окремих істот. Це чітко відображають 
слова Швейцера: «Насправді етичною є лише та особа, яка служить підтримці будь-якої фо-
рми життя, і здригається від думки нанесення шкоди будь-якій живій істоті. Не має життя 
кращого чи гіршого». 

Суттєвим елементом екологічної етики з точки зору Леопольда, Швейцера та Ганді є ви-
рішення проблеми сутності людини з точки зору расової приналежності. Поділ людей за ра-
совими, національними, релігійними, світоглядними чи культурними ознаками піддавався 
відкритій критиці з боку цих мислителів. Представлені ними приклади нетолерантності лю-
дей допомагають зрозуміти сенс творення добрих відносин у людському суспільстві, які ста-
нуть підвалинами миру у цілому світі.  

Згідно зі своїми переконаннями Ганді та Швейцер керувалися у суспільній та світовій 
діяльності і навіть у боротьбі за незалежність. Використана Леопольдом, Ганді та Швейце-
ром етика є дуже важливою у боротьбі за рівність релігій та рас, а також незалежність наро-
дів. Вони однозначно противилися будь-якому насильству. Їхні погляди носять схоластичний 
характер, і своїми коренями сягають найкращих релігійних, філософських і гуманістичних 
поглядів щодо ставлення людини до людини і світу природи [1]. 
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Папа Римський Ян Павло ІІ про охорону оточуючого середовища 

Ян Павло II був однією з сучасних постатей, для яких охорона довкілля, разом з опікою 
про мир у всьому світі, справедливість і забезпечення прав людини є особливо важливою 
проблемою. Папа під час своїх виступів, будучи авторитетом моральності для багатьох сві-
тових спільнот, дуже часто торкав етичних норм охорони навколишнього середовища. Упе-
рше цю тематику він розглянув після кількох місяців свого перебування у Римі. Це сталося 
під час зустрічі з представниками Фізичного європейського товариства. Тоді він сказав: «Усі 
елементи Всесвіту перебувають у взаємній гармонії, і кожне порушення екологічної рівнова-
ги негативно впливає на людину. Науковець не повинен трактувати природу як невільницю, 
а черпати натхнення з «Пісні створінь» святого Франциска з Асижу, і підходити до неї, як до 
сестри, яка буде з ним співпрацювати з метою відкриття нових доріг якісного розвитку». То-
го ж року, 29 листопада Папа оголосив святого Франциска захисником довкілля, видатним 
екологом, говорячи про нього, що «його справедливо відносять до тих святих і славних му-
жів, які ставилися до природи як чудового Божого дару роду людському» [7].  

У роботі неможливо навести усі вислови і проповіді Яна Павла II з екологічної темати-
ки. Проте на особливу увагу заслуговує Апостольський лист від 31 травня 1998 р. «Dies 
Domini» — про святкування неділі. На необхідність сталого контакту людини з природою 
Папа вказує: «Відпочинок у неділю дозволяє досягнути відповідного співвідношення щоден-
них турбот і намагань: матеріальні речі, які ми хочемо отримати, повинні поступатися духо-
вним цінностям; особистості, які нас оточують, будуть мати істинне обличчя, якщо з ними 
зустрітися і нав’язати спокійну розмову. По-новому можемо відкрити і сильно захопитися 
красою природи, достатньо часто знищуваною людською жагою панування, яка повертається 
проти людини. У день, коли людина отримує єднання з Богом, самим собою і своїми близь-
кими, неділя стає моментом, коли охоплена силою чуда природи, людина дає себе захопити 
цій прекрасній і таємничій гармонії…».  

Ще раз про потребу відповідальності за середовище нашого існування Папа проголосив 
під час традиційного святкування Різдва Христового «Urbi et Orbi». Однозначно підкреслив 
про значення людського життя: «Нехай, дякуючи Божому народженню, на цілому світі зміц-
ниться підтримка здійснюваних та нагально потрібних дій, які покладуть кінець виробництву 
зброї і торгівлі нею, дозволять боронити людське життя іншим чином, відмінити смертну ка-
ру, звільнити дітей та молодь від усіх форм пригнічення, затримати скривавлену долоню тих, 
хто чинив убивства людей та воєнні злочини, а також приділити належну увагу охороні здо-
ров’я — особливо після останніх катаклізмів — щоби зберегти життя на Землі та людську гі-
дність!». Право на життя і відповідальність за природне середовище стало тематикою папсь-
кого послання на 32-му світовому Дні миру 1 січня 1999 року. У цьому посланні під назвою 
«Дотримання прав людини шляхом збереження миру» Ян Павло II пише: «Ніколи не можна 
деградувати життя до рівня предмету. Хто підтримує життя, повинен відкинути будь-який 
вид насильства, злидні та голод, збройні конфлікти, злочинну торгівлю зброєю та наркоти-
ками, а також бездумне знищення природного середовища». У 10-му пункті послання читає-
мо: «З підтримкою людської гідності пов’язане також право на здорове навколишнє середо-
вище. Це право проливає світло на співвідношення окремої особистості і суспільства. 
Формальний вигляд йому надає різнорівнева система міжнародних, релігійних та державних 
законів стосовно природного середовища. Проте лише правових засобів не вистачає. Щоб 
запобігти суттєвим небезпекам, які загрожують земній поверхні, морям, клімату, фауні та 
флорі, необхідно виконати радикальну зміну стилю життя, яке є типовим для сучасного сус-
пільства, а особливо для багатих країн». Подальша частина послання вказує на нерозривний 
зв’язок людини зі світом природи: «Сьогодення та майбутнє світу залежить від створеної 
дійсності, оскільки людина та природа безперервно впливають одне на одного. Розуміння то-
го, що момент опіки над навколишнім середовищем є корисним для людини, стає найважли-
вішим гарантом охорони середовищ. Таким чином, стає зрозумілою відповідальність кожної 
людини за розумне використання природних ресурсів» [7].  
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У наступних виступах Святого отця щодо охорони навколишнього середовища знову 
домінує принцип екологічної відповідальності: «…У прагненні до того, щоб у майбутньому 
на нашій планеті можна було жити і кожному вистачило місця, заохочую державні уряди та 
людей доброї волі, щоби вони обміркували необхідні для вирішення цієї проблеми питання. 
Людина не може безмежно і у неконтрольований спосіб користуватися матеріальними багат-
ствами, незважаючи на умови проживання». У схожій манері Папа говорив у липні 1999 ро-
ку: «Закликана до управління і водночас охорони світу людська істота несе специфічну від-
повідальність не лише за нинішній стан середовища проживання, але також перед 
прийдешніми поколіннями. Велике значення, значний духовний та етичний фундамент еко-
логія знаходить у Біблії, яка спрямовує на пошук рішень, що сповнені прагненням досягнен-
ня благодаті, яким є життя, кожне життя!». Підходячи до тематики відповідальності за охо-
рону довкілля, можна побачити, що увага Папи спрямована на виховання. Доказом цього є 
проповідь під час генеральної аудієнції 19 травня 1999 року: «…Особливого значення наби-
рає сутність дій, серед яких необхідно вирізнити виховання особистостей у прагненні миру 
та поважливого відношення до охорони навколишнього, солідарності по відношенню до сві-
ту терпіння, підтримка суспільної справедливості та цілісного розвитку народів». 

Не чужі Папі найсучасніші та суперечливі проблеми світу. Своє ставлення до них він 
розкрив у Туринському університеті 7 червня 1999 року, коли під час зустрічі з ректорами 
вищих шкіл, говорячи про проблеми, які стоять перед наукою, сказав: «…Небачений розквіт 
наук та науково-технічний прогрес породжують фундаментальні запитання про межі експе-
риментів, про сенс та напрямки технічного розвитку, про межі інтеграції людини у природу 
та натуральне середовище. Цей поступ є одночасно джерелом гордості та страху». Через де-
кілька днів, 12 червня, під час проповіді, виголошеної у Замойсці, Папа знову піднімає скла-
дну проблему, цього разу запитуючи: «Як можна дієво проводити захист природи, коли ви-
правдовується діяльність, яка безпосередньо спрямована на зміну самого «серця Творіння», 
яким є життя людини? Чи можна протиставити себе знищенню світу, якщо в ім’я добробуту 
та вигоди допускається знищення ненароджених, викликається смерть старих та немічних, а 
в ім’я прогресу проводяться неприпустимі заходи та маніпуляції уже на самому початку 
людського життя» [5]. На додаток до наведених фрагментів проповідей 23 червня 2001 року 
під час перебування в Україні Ян Павло II говорив: «Технічні можливості повинні йти у парі 
з незмінними етичними цінностями, щоб підсилити належну гідність людини» [6]. Цей ви-
слів переконує нас у тому, що Папа підтримує ті напрямки прогресу й технології, які завжди 
«знаходять спільну мову з природою». Він сам дає цьому підтвердження під час служби Бо-
жої з нагоди Ювілею землеробства у листопаді 2000 року: «…Якщо світ передової техніки не 
знайде джерел рівноваги з простою мовою природи, людському життю буде загрожувати 
щораз більша небезпека, на що уже маємо приклади, які нас непокоять» [8]. Цього ж дня у 
молитві до Божого Ангела, звертаючись до землеробів, закликав: «Зміцнюйте поміж собою 
дух солідарності та співпраці, свідчачи про загальне призначення доброти та сприяйте охо-
роні природного середовища, щоб запевнити у такий спосіб існування, гідне сьогочасної лю-
дини і майбутніх поколінь» [6]. Проблема людської гідності для Папи Яна Павла II, де є осо-
бливо істотною.  

Повністю це було виражено під час зустрічі з земляками у Замойсці, він сказав: «Коли 
правдивість науки чи економічні інтереси беруть гору над особистою правдивістю, а навіть 
над цілим суспільством, тоді негаразди середовища стають наслідком людської гордині. Не-
обхідно, щоб усі, кому на серці лежить людська благодать, завжди давали свідчення, що ша-
на життя, а перш за все людська гідність, є основним принципом здорового економічного, 
промислового і наукового прогресу». Подальша частина проповіді Яна Павла II є свідченням 
його замилування батьківською землею. На це вказує послання, направлене усім полякам: 
«Краса цієї землі змушує мене до Вас волати про її збереження для майбутніх поколінь. Як-
що любите батьківську землю, нехай тоді це волання не залишиться без відповіді! Звертаюся 
особливо до тих, кому була довірена відповідальність за цю країну і за її розвиток, щоб вони 
не забували про обов’язок збереження її перед екологічним знищенням!  
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Нехай створюють програми з охорони навколишнього середовища і слідкують за їх ус-
пішним втіленням у життя! Нехай їх підтримують організації, які ставлять собі за мету охо-
рону природного багатства! У сімейному колі та у школі не має бракувати виховання у дусі 
пошани до життя, доброти та краси. Усі люди доброї волі повинні співпрацювати для досяг-
нення цієї великої мети».  

Висновки 

Наведені слова є надзвичайно важливим вказівником і помічником для усіх осіб та за-
кладів, які діють задля збереження навколишнього середовища на планеті. Також ці слова 
прекрасно доповнюють образ видатної особистості, якою є Папа Ян Павло II. У нього у став-
ленні до людини і середовища домінували опіка і проникливість у аналізі проблем і небезпек, 
які зростають у сучасному світі [4].  

Отже, екологічна етика визначається як сукупність моральних норм, принципів поступ-
ків, які прийняті і які зобов’язують на даному етапі розвитку чи у певній людській спільноті. 
Вона займається характером, відмінностями і правами морального розвитку, як визначеної 
форми суспільної свідомості. Етична сутність людини виникає з історично сформованих 
норм, і норм, отриманих від родини, школи, церкви чи друзів. Здавна існуючі моральні нор-
ми, описані кодексами і статутами, які прийняті офіційним правознавством. Виховання 
сім’єю чи школою не завжди відповідають загальноприйнятим принципам. Походження ети-
чних норм можуть мати культурні, релігійні та інші джерела. У нашій культурно-
цивілізаційній системі домінуюче значення мають етичні норми, які витікають з християнсь-
кої моралі. 
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СЕБЕІ В ЕКОНОМІЧНОМУ ПЛАНІ  
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Міжконфесійний пілотний проект  

У 2000 році шістнадцять католицьких та євангелістських організацій Німеччини 
об’єдналися, щоб випробувати в умовах життя Церкви процес «екоаудиту», що походить із 
господарської діяльності. Мета цього задуму полягала в тому, щоб розширити методи керу-
вання охороною навколишнього середовища таким чином, щоб вони стали придатними для 
щоденної практики в церковних організаціях. При цьому, базова ідея екологічного аудиту, а 
саме системна інтеграція охорони навколишнього середовища в комплексні процеси і струк-
тури великих організацій, а також посилення особистої відповідальності у поєднанні з відпо-
відними цілями даних установ — пішла на зустріч умовам, у яких діє Церква. Інтенсивний 
збір та облік інформації, особиста участь співробітників та комунікативне поєднання у спі-
льній мережі робить успіхи контрольованими й презентабельними. Це слід використати як 
базу для громадської роботи і формування суспільної свідомості. 

Йдеться про практичну діяльність пророчої Церкви, яка численними зверненнями і ви-
словлюваннями щодо відповідальності за Творіння приділяє більшу увагу в тому плані, що 
через відповідну практику робить цю відповідальність достойною віри і підтримує відповід-
не поле діяльності, яке відноситься до церковної компетенції. Церковний менеджмент має не 
тільки «внутрішньопідприємницьку» функцію, але й суспільну релевантність: для громадсь-
кості це є дієвим свідченням віри в Творіння. Тим часом, уже близько 300 церковних установ 
успішно й самовіддано прaцюють в цьому дусі. Продовження та методичне розширення про-
екту «менеджмент на користь сталого розвитку» на європейському рівні відбувається під на-
звою «Sustainable Churches» (Життєздатні Церкви) [1; 2]. 

Ця пілотна програма покликана довести установи Церкви аж до рівня сертифікації згід-
но з розпорядженням EMAS Європейського парламенту (Екологічний менеджмент розпоря-
дження щодо схеми аудиту — Environmental Management Audit Scheme-Verordnung, коротко: 
екологічний аудит). Виникла трансформована модель бережливої щодо навколишнього сере-
довища практичної діяльності в таких сферах, як збереження енергії, канцелярських матеріа-
лів, харчування, відходів і т. п. Через обмін досвідом, практичну допомогу та веб-сторінки 
розбудовується мережа, яка є відкритою для інших установ й допоможе надовго закріпити 
екологічний менеджмент у церквах. 

Екологічний менеджмент робить віру в Творіння фактом і «справою дії»  

Беручи до уваги численні звернення та заяви щодо намірів, які не сприймаються серйоз-
но [3], надія на відповідне поводження з природними основами життя, що дає перспективу на 
майбутнє, сьогодні не може передаватися первинно словами, а тільки через дії. Тому прогре-
суючі поступальні дії в інтересах майбутнього Творіння є формою проголошення. Церков-
ний екологічний менеджмент переносить етичні імпульси віри у Творіння в будень управ-
ління і хоче через власний хороший приклад сформувати свідомість. Мета полягає у 
досягненні відповідності між словами і справою.  
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У своєму вступному слові до проектної брошури, яка з’явилась у квітні 2003 року, й роз-
глядає окремі модельні проекти та інноваційні імпульси, кардинал Леманн та Презес Кок 
називав у якості міжконфесійного обґрунтування цього менеджменту, поряд із загальними 
поясненнями та конціліарним процесом у справі справедливості, миру та збереження Тво-
ріння, ще й дев’яту провідну лінію Екуменічної хартії європейських Церков, у якій сказано: 
«Ми разом хочемо заступитися за сталі умови життя для всього Творіння» [4]. З усіх цих но-
таток та ініціатив стає однозначним, що під «Творінням» розуміється не тільки пояснення 
виникнення світу, а також факт як «справа дії» — тут і сьогодні: християнська віра у Творін-
ня заохочує й спонукає до дії в інтересах майбутнього Творіння. У готовності відповідально 
поводитись з благами Творіння, охороняти їх, доглядати та справедливо розподіляти пізна-
ється любов Бога до всіх створінь, як всезвільняюча дійсність. Християнська віра у Творіння 
одночасно є віросповіданням та спонуканням до дії. Якщо Творіння слід оберігати й форму-
вати як життєвий простір для людства, чисельність і претензії якого зростають, тоді це по-
требує нових шляхів виховання свідомості, орієнтованої на практику та організаційні інно-
вації в нашому поводженні з Творінням. Провідна концепція щодо цього — сталий розвиток. 
Екоаудит для церковних установ є інструментом, який дає можливість краще упоратись з 
творчо-теологічним завданням щодо сталого розвитку. Він відрізняється від екоаудиту на го-
сподарських підприємствах не тільки за рахунок стандартів якості, але й через спіритуальну 
«надвартість», яка стає видимою у зв’язку з особливим завданням відповідної установи (на-
приклад, педагогічної або пасторальної), а також в особистій мотивації співробітниць та 
співробітників.  

Сталий розвиток у рефлексіях та практиці постмодерного суспільства — це спіритуаль-
ний виклик, який стосується суті покликання Церкви, а саме, щоб у світі, якому загрожує ко-
роткострокове мислення, створити через орієнтовану на майбутнє практику «біотопи надії». 
Однак, на цьому фоні церковний менеджмент на користь сталого розвитку також потребує 
спіритуальної опори у центрі Віри, з якої він отримуватиме життєвостверджувальну орієнта-
цію та черпатиме силу для боротьби з різноманітними спротивами.  

Цей дух може й має характеризувати церковний екологічний менеджмент, в якому він 
поєднує тверезу організаційну орієнтацію із знанням про більш суттєві зв’язки, терпеливо 
знову й знову ламає зашкарублі звички та комунікаційні структури і проявляє себе через дов-
готривалу витримку. Християнська спіритуальність Творіння спрямована не на відхід у чис-
то внутрішній світ, а на можливості спроможності до відповідальності.  

Організаційні структури та інновації церковного екологічного менеджменту  

Провідною директивою для установ-учасників служить розпорядження EMAS у його 
другій модифікованій редакції від 2001 року (EMAS ІІ). Для різних типів церковних установ 
на основі загальної рамкової концепції розроблено директиви з питань екологічного мене-
джменту та концепції для обраного ними поля діяльності.  

Церковні експерти з екології та фахівці кваліфікуються за методичними концепціями 
церковного екологічного менеджменту, щоб вони могли мотивувати установи до розбудови 
системи екологічного менеджменту та супроводжувати їх на шляху до ратифікації, викорис-
товуючи провідних експертів-екологів.  

Через засідання фахівців, громадські організації та об’єднання в одній мережі – підтри-
мувались і підтримуються структури, які роблять можливими самостійне продовження цієї 
роботи й розширення програми. Екологічний менеджмент розрахований на довготривалий 
термін. Його введення потребує, як правило, від одного до трьох років.  

У відповідності до обставин, валідація дійсна три роки, а потім її слід повторити знову. 
Це правочинний акт, який дозволяє обійтись без інших фінансових накладів та перевірок (на-
пр. у сфері захисту води). Перебіг екологічного менеджменту у певній установі можна розді-
лити на вісім фаз:  
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1. Збір інформації та початок роботи: якщо керівництво певної установи отримало інфо-
рмацію про екологічний аудит і має намір його провести, широка поінформованість співро-
бітників здійснюється через загальні збори колективу. Формується проектна група, в роботі 
якої беруть участь, як правило, від п’яти до десяти співробітників.  

2. Первинна перевірка навколишнього середовища: внутрішня перевірка, яку співробітники 
та проектна група проводять з контрольним листом. EMAS вимагає, крім цього, ще й складання 
переліку релевантних впливів на навколишнє середовище даного місця, а також підбір усіх пра-
вових і організаційних приписів, суттєвих з точки зору охорони навколишнього середовища і ви-
конання інших вимог, що стосуються екологічної політики. Крім того, слід описати й проаналі-
зувати попередню організацію охорони навколишнього середовища в даній установі.  

3. Розробка директив з охорони навколишнього середовища: за участю співробітників 
(робочі столи, окремі бесіди) для майбутнього екологічного менеджменту розробляються 
директиви з питань охорони навколишнього середовища. Через цю «екологічну політику» 
визначаються загальні цілі для середньо- та довгострокового розвитку відповідної установи.  

4. Створення системи екологічного менеджменту: на основі первинної перевірки навко-
лишнього середовища та екологічної політики у церковній установі розбудовується план за-
ходів щодо охорони навколишнього середовища. При цьому слід з’ясувати, хто і за які пи-
тання охорони відповідає і які права й обов’язки має особа, яким чином співробітники 
отримуватимуть інформацію, кваліфікацію, яким чином братимуть участь у роботі.  

5. Розробка екологічної програми: взявши за основу результи перших кроків, розпочи-
нається розробка обов’язкової екологічної програми, де вказуються конкретні цілі, плану-
ються заходи, називаються відповідальні особи, визначаються строки і надаються ресурси. 
Екологічна програма має, по можливості, базуватися на пропозиціях і заходах, які розробля-
лися за участі співробітників установи.  

6. Випробування системи екологічного менеджменту: оскільки проблеми виникнуть, власне, 
лишень при введенні системи екологічного менеджменту, потрібно передбачити випробувальну 
фазу, щоб визначити, чи підійде організаційна та планова структура для того, щоб фактично до-
сягти цілі, названі у екологічній політиці, і які організаційні зміни слід для цього здійснити.  

7. Формулювання екологічної декларації: екологічна заява-декларація містить інформа-
цію про первинну перевірку навколишнього середовища, про систему екологічного менедж-
менту, а також про екологічну програму. Вона служить як внутрішній та зовнішній засіб ко-
мунікації з питань екологічного менеджменту відповідної установи.  

8. Ратифікація: експерт з питань екології перевіряє заяву-декларацію з питань екології та 
інші складові елементи аудиту навколишнього середовища: чи відповідає вона реальному 
стану в даній установі та чи співпадає вона з вимогами розпорядження EMAS. Експерт з еко-
логії видає сертифікат учасника, який дає право занести дану установу в реєстр EMAS за мі-
сцем її знаходження. Порівняно з проектами інших сфер діяльності, церковний екологічний 
менеджмент пропонує наступні інновації [6]:  

— систематизація та пристосування екоаудиту до різних видів церковних установ, поєд-
нання теологічних лейтмотивів Творіння з конкретними організаційними діями, міжконфе-
сійне співробітництво у практичній сфері, яка є релевантною з точки зору екології та розвит-
ку, широка участь та кваліфікування співробітників,  

— поєднання менеджменту якості з організаційним розвитком, аналіз умов успіху цер-
ковного екологічного менеджменту на основі порівняння різноманітних церковних установ, 
концептуальний розвиток, супровід при втіленні екологічних послуг;  

— створення реферативних моделей, лейтмотивів, комунікаційних структур як переду-
мов для загального введення екоменеджменту у важливі церковні напрямки діяльності, мо-
тивація та реклама моделі «установи, дружньої у ставленні до Творіння» як складової церко-
вного самоусвідомлення та практики церковних буднів, майбутні перс пективи «церковного 
екологічного менеджменту».  
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Церковний екологічний менеджмент пов’язаний з порівняно значними організаційними 
затратами та потребує багато коштів. У той же час, практика показала хороші успіхи, зокре-
ма у плані поширення (на сьогодні до роботи залучено уже близько 300 установ, а також іс-
нують ініціативи широкого запровадження у різних галузях), високий економічний потенціал 
економії (напр. у монастирі Бенедиктбойерн економія експлуатаційних витрат в 2005 році 
склала 209.000 євро; див. www.kloster-benediiktbeuern.de), а також відбувається значне зрос-
тання довіри та інноваційної цікавості з боку державних та громадських інституцій до Церк-
ви як активного діяча — проповідника екологічної відповідальності. Для оцінки та подаль-
шого розвитку церковного екологічного менеджменту суттєвими є наступні аспекти:  

1. суттєве збереження ресурсів — вдалося досягти значної економії ресурсів (теплова 
енергія, струм, вода, папір та ін.) та зменшення кількості відходів;  

2. в окремих галузях реальною стає економія ресурсів до 30%. І у фінансовому плані 
помітне значне розвантаження, при чому слід очікувати, що внаслідок прийнятих довгостро-
кових заходів ці тенденції з роками посилюватимуться.  

По коштам б’ють передусім витрати на санацію енергогосподарства, а також часто не-
дооцінювана трудоємність робіт. Без значної кількості добровільного менеджменту — тру-
доємність з економічної точки зору, як правило, перевищує фінансове розвантаження. Спро-
щення процедури: EMAS — це оптимальний інструмент для великих організацій, малих 
установ, а також приходів і церковних громад. Але затрати на технічну документацію та 
оплату експертизи часто здаються непомірно високими. Звідси випливає, що для них слід 
розробити спрощену процедуру. Як можливий зразок може розглядатися модель «зелений 
півень», яку розроблено спільно із В’юрттемберзькою федеральною єпархією, її впрова-
дження пов’язано з меншою кількістю паперової роботи, формуванням власної системи під-
вищення кваліфікації та експертної оцінки, а в цілому за своїм змістом орієнтується на ана-
логічні стандарти. При цьому слід зберегти узгодженість із розпорядженням EMAS, щоб 
гарантувати співставлюваність на європейському та загальногромадському рівнях. Щодо 
цього існує потреба у проведенні додаткових досліджень та дискусій на церковному та полі-
тичному рівнях.  

Формування мережі: вже протягом пілотної фази виникла різностороння мережа з еко-
логічного менеджменту, що охопила значно ширше коло, ніж безпосередньо задіяні особи. 
Формування мережі необхідне для обміну досвідом, ведення громадської роботи, мотивації 
для нових установ, а також для впливу на церковні та політичні рамкові умови. Вирішальни-
ми в цьому плані є загальні засідання та спільна робота з матеріалом, співробітництво з осо-
бами, уповноваженими з питань охорони навколишнього середовища, і з експертами-
екологами усіх церков, спільні лого та презентації в Інтернеті, проектні брошури зі звітами 
окремих установ, а також обмін інформацією та дискусії про проект у численних церковних 
громадах. Найважливішим шансом для поширення ідей екологічного менеджменту в Церк-
вах є шлях через церковні структури. На сьогодні дана мережа ще не має тої сили, щоб вона 
могла сама по собі надовго забезпечити своє подальше розростання та розширення. 
Об’єднання екологічного менеджменту з менеджментом якості: значною мірою додаткова 
«вартість» екоаудиту полягає в покращенні комунікаційних та організаційних структур від-
повідних установ. Нерідко це служить підставою для того, щоб знайти порозуміння щодо 
особистих та спільних цілей і пріоритетів, визначити завдання, потенційні конфлікти та від-
повідальність і створити більшу прозорість у вирішенні процесів. «Якраз тому, що в питан-
нях охорони навколишнього середовища йдеться про менш централізоване поле діяльності 
установ, тут можна було б випробувати рівень культури керування та підприємництва, які є 
також дороговказними для управління цілої установи» (Клаус Брайер). Методично здається, 
що процесуально-орієнтована інтеграція екологічного менеджменту та менеджменту якості, 
у тому вигляді, який вже є в Харитативному об’єднанні В’юрцбурга й поширений серед бли-
зько 20 харитативних установ, виявиться плідною та перспективною на майбутнє.  
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Екоаудит як шанс для формування свідомості: якщо для церковних установ екологічний 
менеджмент має стати мотивуючим, ідентифікуючим та суспільно дієвим — тоді він не по-
винен зводитися тільки до технічних питань з охорони навколишнього середовища. 

Особливий потенціал церковні установи мають якраз у поглибленому обґрунтуванні і 
формуванні свідомості. Тому соціальні та етично-теологічні взаємозв’язки слід також послі-
довно розкривати та залучати. Зокрема, для церковно-освітніх установ та монастирів йдеться 
не тільки про зростання іміджу, але й про хороші можливості для їх використання у навчаль-
них процесах через практику і приклад, а також через теологічну достовірність. Це вплине на 
специфічний облік церковного екологічного менеджменту в плані виходу на можливості фо-
рмування свідомості (напр., проведення дискусій), пасторську діяльність (напр., свята та 
служби Божі), а також у проектах глобальної солідарності (напр., грошові вклади для 
екологічних та етичних цілей, коректне поводження з продуктами чи партнерство). Більшої 
уваги непрямому впливу екологічного менеджменту на довкілля в другій редакції 
розпорядження EMAS відкриває простори, щоб методично залучити в екоаудит аспекти 
формування свідомості, а також соціальні взаємозв’язки.  

Вдосконалення та менеджмент сталого розвитку: багато з названих аспектів вказують на 
те, що екологічний менеджмент надалі або переросте в інтегрований менеджмент довгостро-
кового розвитку, або ж він, як другий елемент, у часи фінансової скрути здається занадто за-
тратним або несуттєвим може втратити свою атрактивність. Етична та політична актуаль-
ність екологічного менеджменту, а також відношення до визнаних, основних компетенцій 
Церкви виявляться тільки в контексті сталого розвитку, який систематично інтегруватиме 
соціальні аспекти комунікації та всесвітню солідарність, екологічний менеджмент методично 
розширюватиме за рахунок менеджменту якості, а ціль довгострокового розвитку послідовно 
проводитиметься в усіх сферах діяльності. Екоаудит є шансом для того, щоб екологічні про-
цеси навчання не залишались абстрактними, а формувались як творчий пошук відповідного 
балансу між економічною ефективністю, екологічним здоровим глуздом та соціальною від-
повідальністю.  

Активна участь у екологічному менеджменті для Церкви виправдається тільки в тому 
випадку, якщо в якості мірила поряд із зекономленими кіловат-годинами та євро до уваги 
братиметься виграш у плані громадського свідчення віри в Творіння. У церквах України та в 
багатьох інших східно-, середньо- та південноєвропейських країнах вирішальним для ідеї 
екологічного менеджменту стане знаходження рамок, у яких фінансові та організаційні ви-
трати не будуть занадто високими й вдасться віднайти зв’язок з місцевими церковними стру-
ктурами. Жива Церква знайде свої власні форми!  
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ЕКОЛОГІЧНА КРИЗА ЯК «ОЗНАКА ЧАСУ» — ВИКЛИКИ  
І КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЦЕРКВИ В ПИТАННІ  
ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
Фогт Маркус  

 
Я написав статтю, виходячи з тлумачення екологічної 
кризи як «ознаки часу». Розглядаючи на сьогодні вимоги 
щодо охорони навколишнього середовища, скористаюсь 
теологічними засадами Другого Ватиканського Собору, 
що передусім знайшов своє вираження у пасторальній 
конституції «Gaudium et spes».  

 

1. Чи належить екологічна свідомість до «ознак часу»?  

Теологія «ознаки часу» виникла в 20-х роках 20 століття спочатку в протестантському 
контексті (у т. ч. Тілліх) і — після значного подальшого розвитку — у католицькій теології, 
де знайшла суттєве відображення в програмі Другого Ватиканського Собору «Відкриття до 
світу» (для порівн. [1,2]). Ця теологія пророчо розуміє сучасність як звернення Бога [1]. Дру-
гий Ватиканський Собор тлумачить діяння Бога в історичному плані, як діалог між Богом та 
Церквою на шляху її подорожі в часі [3].  

Віра — це «interpretatio temporis»: в ознаках часу заявляють про себе питання та запити з 
життя, а звідси випливає, що загалом тільки явлення як таке дає на ці запитання звільняючі 
та умиротворяючі відповіді. Прислухаючись до досвіду людей, віра втручається в тлумачен-
ня ознак часу й залучається до пошуку відповідей, таким чином вона стає живою і отримує 
характер актуального свідчення [4].  

За біблійними основами (Мт. 16,3; Лк 12,56), «знаками» є подані Богом «kairos». В еко-
логічному плані звідси можна зробити висновок: «ознаками часу» виклики кризи навколиш-
нього середовища стають тільки в контексті зміненої свідомості, що її спричинила криза, і 
яку слід теологічно розтлумачити, а також інтегрувати в церковному розумінні. Якщо еколо-
гічну кризу та рух на захист навколишнього середовища, який поширюється по всьому світу, 
тлумачити як ознаку часу, тоді це випливає з певного релігійного досвіду, отриманого в цьо-
му контексті, наприклад, як наслідок екологічних вимог — заново відкривається взаємо-
зв’язок людини з Творінням. Це виклик Вірі та Церкві, які покликані відчути приховане в 
екосоціальній кризі «звернення» Бога в світлі Євангелія. Проте, потрібні певні критерії, щоб 
розпізнати історичне тлумачення Буття в світлі Віри від пристосування до духу часу та щоб 
очистити його від історичних випадковостей та ідеологічного забарвлення.  

Ознаки часу — це ті феномени, які внаслідок їх всезагальності та багаточисельності пре-
зентують епоху. Вони характерні для специфічних нових конфліктів історичної кон’юнктури 
й стосуються процесу епохальних змін, який є сигніфікантним в історичному плані. Вони ні-
коли не торкаються тільки окремих груп людей та їх інтересів, а стосуються людства в ціло-
му. Ознаки часу стосуються суттєвих питань людського буття, через які вони служать вира-
зом потреб та прагнень певної епохи. Вони не є проекцією бажань людини, а виростають із 
досвіду пережитих страждань, краху та подавленості, в яких «sub contrario» чітко прослідко-
вується пристрастне бажання виявити рятівну дію Бога. 
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Ознаки часу — це не історичні факти та природні інтереси як такі, це, випливаючі з них 
зміни у свідомості людини; це народжені у вимушеній ситуації і викликах виходи до нового 
способу розуміння; орієнтації та масштаби, що відображають характер виклику цих знаків. 
Вони є досвідом, через який Дух божий пробиває собі дорогу до нових форм вираження Віри 
та Людяності [2, 3].  

Ознаки часу стосуються криз, які від людини вимагають рішення. Вони створюють но-
вий вимір для розпізнання правди та неправди. Такими виступають шанси на вільне волеви-
явлення, в яких люди скидають всі кордони залежності й можуть вільно обирати між добром 
та злом. Їх не можна достатньо чітко розпізнати з відстані нейтрального спостереження, а 
тільки при умові сповненої віри, надії та дієвої участі в долі нужденного [2].  

Відповідно до цих критеріїв, екологічна криза може стати ознакою часу лишень при 
умові, якщо Церква та суспільство в цьому питанні одночасно здобудуть досвід з Богом і за-
ново пізнають, що «культура життя» (Іоанн Павло ІІ) зможе зрости тільки тоді, якщо людина 
поважатиме природу як Творіння в її недоторканості, як у собі, так і навколо себе. З теологі-
чної точки зору, кризові феномени як такі є амбівалентними; «ознакою» кризовий феномен 
стає тільки тоді, якщо Бог та життя отримають можливість приймати рішення.  

У первісному розумінні слова криза не означала нічого негативного, цим словом позна-
чалась ситуація, коли необхідно було приймати рішення, яке може привести до необхідного 
прояснення. При такому підході сучасний теологічний діагноз екологічного кризового фено-
мену ніколи не зупиниться на страхітливому сценарії розгортання катастрофи, а розпізнає 
ознаки нового виходу, в якому проявиться прорив до «kairos» звільнення від неправильної 
орієнтації [5]. При всьому цьому теологічна точка зору рекомендує в усьому, зокрема у від-
повідних викликах, вбачати запит щодо нашого ставлення до Бога, який не може знаходи-
тись поза нашим відношенням до ближніх людей та інших створінь, а також поза природою 
та історією.  

Оскільки в іудейсько-християнській та ісламській вірах у взаємовідносинах творінь 
йдеться одночасно й про відношення до Бога, то Він не зустрінеться поза створеною дійсніс-
тю, а в ній і через неї. Тому для Віри — рішення за або проти справедливості та відповідаль-
ності не є лишень якимось секундарним полем використання теологічних норм, а безпосере-
дньо є рятівно-релевантним місцем зустрічі з Богом або відсторонення від нього. Буття 
створене Богом, неподільними складовими якого є тілесне буття і взаємоучасть у соціальних 
і екологічних відносинах — є першим та фундаментальним викликом Бога [6].  

Віра в Творіння значить, що людина не може шукати й знайти Бога поза світом, а тільки 
посеред нього. Однак, не зважаючи на свою близькість, Бог при цьому залишається постійно 
прихованим, видимим він стає не у досконалій формі звільненого Творіння, а як «зламаний» 
у крикові стогнучого Творіння (порівн. Рим. 8,22).  

2. Чути крик Творіння — релігійний досвід щодо кризи довкілля  

Такий підхід до екологічних питань, який герменевтично позначений теологією «ознаки 
часу», розуміє кризу довкілля як екзистенціальне питання Віри: Творіння благословенного 
життєвого простору призначене для всіх істот. Християнське твердження про спасіння й зві-
льнення всіх людей та творінь (Рим. 8) не було досягнуте через байдужість до долі ближніх. 
На цьому фоні екологічно-спрямована теологія «ознаки часу» розуміє кризу довкілля специ-
фічним чином як «Одкровення» [7], отже, як звернення Бога до своєї Церкви. Хто чує крик 
замученого Творіння, в якому сьогодні космічний Христос щодня заново розпинається на 
хресті [8], той сподівається отримати спасіння не мимо цієї твореної дійсності, а тільки в ній 
і разом з нею. Християнська надія спрямована не на спасіння відтвореної дійсності, а на її 
благотворне перетворення [9].  
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3. Переборення проблем сприйняття  

У методичному розумінні теологія «ознаки часу» виявляється передусім як переріз 3-х 
дій — «побачити–оцінити–діяти» (GS 4). Для етики це означає повернення до традиційної 
дедуктивної методики: вона починається не з виведення норм та постулатів з теологічних ак-
сіом, а звертається до опису ситуації. Зрештою, хоча й існує нерозривне герменевтичне коло 
між пізнавально-теоретичними передумовами, а також теологічними та етичними аксіомами 
та описом дійсності, але в етичній методиці все-таки не слід випускати з поля зору зрушення 
акцентів як наслідок трьох кроків: «побачити — оцінити — діяти». Спочатку слід серйозно 
сприйняти власну автономну дійсність екологічного та економічного стану справ.  

Проблема сприйняття — центральна структурна ознака екологічної кризи: ми в засобах 
масової інформації чуємо та бачимо різноманітні факти про стан природи, але найчастіше 
при цьому не розуміємо взаємозв’язків та серйозності ситуації. Цей феномен «сліпого бачен-
ня» у жодному випадку не є чимось новим, уже пророк Ієсая описав це (ситуація в Ізраїлі 
2000 років тому): «Слухатимете вухами, але не розумітимете».  

«Бачачи, будете дивитись й не розпізнаєте» (Ісая, 42). Проблема навколишнього середо-
вища значною мірою є проблемою сприйняття, так ніби ми від природи не наділені відповід-
ними органами сприйняття, щоб реалізувати й оцінити вид та розміри небезпеки. Здається, 
що проблеми далеко й безпосередньо нас не стосуються, внаслідок цього ми реагуємо не так, 
як при інших ризиках, й інстинктивно не вдаємося до запобіжних заходів. Наочним прикла-
дом цього є історично безпрецендентне, до сьогодні триваюче витіснення ризиків, 
пов’язаних з аварією реактора в Чорнобилі. Раціональне сприйняття та виважена оцінка про-
блем навколишнього середовища багатьом дається надзвичайно важко. З пізнавально-
теоретичної перспективи для цього є суттєві причини:  

— шкода навколишньому середовищу часто виникає внаслідок дії ефектів зворотнього 
зчеплення та синергетичної взаємодії речовин та процесів, які, якщо їх розглядати самі по 
собі, здаються мінімальними і тому їх можна не брати до уваги [10]; 

— амортизаційна дія комплексних екологічних взаємозв’язків у біосфері веде до того, 
що проблеми стають видимими тільки пізніше. Це ускладнює попередню оцінку небезпеки; 

— непрямі й часто непередбачувані наслідки практично не зводяться зворотно до їх 
першопричин. Ми розцінюємо їх як долю або як результат дій;  

— більшість небезпек, які загрожують біосфері, розвиваються поступово, «підступно». 
Як правило, їх неможливо сприйняти безпосередньо органами чуття, так що біологічні вро-
джені взірці поведінки для уникнення небезпеки практично не ефективні.  

З проблемами навколишнє середовище стикалось також і раніше. Наприкінці античних 
часів значну частину лісів Середземномор’я було знищено. У Середньовіччі в Китаї кількість 
видів диких тварин було зведено до мінімуму. «Чорна смерть» — чума, яка по суті представ-
ляє собою еко-гігієнічну проблему, у 14 столітті в Європі забрала життя 25 мільйонів людей. 
Дана «криза» відрізняється від попередніх тим, що сучасна дестабілізація екологічних систем 
характеризується перед усім із точки зору динаміки розвитку.  

Проблеми навколишнього середовища, як правило, проявляються довше й ліквідувати їх 
вдається тільки на короткий час. Таким чином, вони визначаються їхніми майбутніми вимі-
рами. Характерним у цьому плані є еколого-політичний баланс, а саме, хороших успіхів до-
сягнуто у ліквідації короткострокових та видимих небезпек, і, навпаки, невдачі спостеріга-
ються при зіткненні з довгостроковими, «підступними», безпосередньо невидимими й 
несистемними проблемами навколишнього середовища.  

Беручи до уваги ці проблеми сприйняття, етичні директиви та моральні звернення не 
допоможуть, а допоможе оголошення фактів і навчання сприйняття. Якщо Церква хоче взяти 
на себе екологічну відповідальність, спочатку потрібен простір, де людина заспокоїться, щоб 
побачити ознаки часу, почути їх і розтлумачити.  
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Маємо достатньо інформації та даних про зміну клімату, енергетичні проблеми, отруєн-
ня навколишнього середовища та нищення природи, що все це значить для нашого майбут-
нього та наших ближніх і як все це взаємопов’язане з нашим способом життя, однак, нам не 
вистачає сприйняття. Церква в цьому питанні розглядається не стільки як вчитель-наставник, 
а більше як слухач та учень.  

4. Глобальна загроза навколишньому середовищу і «відкриття 
майбутнього» 

Як наслідок чотирирічної роботи 1400 науковців із 95 країн світу, в березні 2005 року 
ООН опублікувала в збірнику «Millenium Ecosystem Assessment» (MEA) результати дотепе-
рішніх обширних досліджень глобального стану навколишнього світу [11]. У ньому розріз-
няються 26 базових «послуг природи», напр.: ліси для використання деревини, ґрунти для 
сільського господарства, наявність риби, свіжої води.  

Дослідження свідчать про те, що п’ятнадцять з цих послуг екосистеми на користь 
«Human Well-being» використовуються не за принципом стабільності й внаслідок цього їм 
загрожує небезпека. Особливо драматичним є результат подвоєння з 1960 року кількості за-
бору води з річок та озер. Ріст кількості поливних господарств, а також населення зумовлює 
понаднормовий тиск на запаси води (внутрішні та ґрунтові води). У майбутньому в 54 дер-
жавах ліси буде знищено на 90–100 %; зокрема, в особливо високому темпі нищаться тропі-
чні дощові ліси [12]. Здається, що пересихання ландшафтів, розширення території пустель, 
пошкодження вегетаційного покриву на великих площах безупинно поширюється.  

У майбутньому в багатьох регіонах Землі води не вистачатиме: 1,4 мільярди людей уже 
сьогодні не мають доступу до чистої питної води. До того ж нестача води значною мірою є 
причиною голоду у світі. Щорічно помирає 15 мільйонів дітей у віці до 5 років внаслідок не-
доїдання та нестачі питної води. У Північному Китаї, Індії та інших регіонах рівень ґрунто-
вих вод щорічно падає на 1,5 метри, за рахунок цього отримаються врожаї зернових. Причи-
ною падіння рівня ґрунтових вод є передусім сучасні системи зрошування плантацій.  

5. Зміна клімату у фокусі глобальної та міжвікової справедливості  

У взаємовідносинах людини й навколишнього світу як в екологічному, так і в соціаль-
ному та господарському планах найгострішою та першочергово невідкладною проблемою є 
зміна клімату [13]. Зміна клімату — це надзвичайно комплексний феномен, який став у світі 
предметом інтенсивних досліджень тільки з кінця вісімдесятих років минулого століття. За-
значимо, що в 1988 р. «Світова метрологічна організація» (WMO) та «Програма з охорони 
навколишнього середовища Об’єднаних націй» (UNEP/ United Nations Environment 
Programme) заснували «Intergovernmental Panel on Climate Change» (IPCC) з центром у Жене-
ві. (порівн. IPCC, 2001, www.d-ipcc.de).  

Фактори антропогенного впливу (викиди СО2) та природні фактори (сонячні плями) вза-
ємно накладаються одні на одних. Окремі події, як, наприклад, ураган Катріна влітку 2005 
року принципово не можна звести однозначно до зміни клімату. Проте, в цілому, на сьогодні 
зміну клімату вже не можна відкидати просто як гіпотезу. Багаточисленність уже спостере-
жених екстремальних подій (бурі, засухи, періоди спеки і т. п.) по суті відповідають тим очі-
куванням, які були виведені із кліматологічних модельних розрахунків. З 1990 року прослід-
ковується однозначне підвищення глобальних середніх показників температури (дотепер на 
0,7 градусів Цельсія). Вміст СО2 в атмосфері на даний час складає 380 ppm, це найбільший 
показник щонайменше за 650 000 років і внаслідок високої вразливості клімату може очіку-
ватись поступове підвищення температури.  

Антропогенні зміни клімату являють собою найглибше попереднє втручання людини в 
біосферу Землі. За оцінками Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), температура 
атмосфери до 2100 року підвищиться на 1,1–6,4 градусів Цельсія.  
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Наслідками будуть підвищення рівня океану і зміщення кліматичних зон. Так, лід в Ар-
ктиці уже зараз потоншав приблизно на 1,3 м; у Швейцарії за останні 100 років глетчери ста-
ли меншими приблизно на 25 %. Глобальний середній рівень океану в минулому столітті 
піднявся від 10 до 20 см. До 2100 року слід очікувати підвищення рівня моря на наступні 9–
88 см. Зростання кількості екстремальних подій (засухи, бурі) помітне вже й сьогодні. Надалі 
мова піде не про аналіз екологічних аспектів, а про короткий ескіз комплексних соціальних 
наслідків і пов’язаних з цим етичних конфліктів.  

Загроза надійності харчування і водозабезпечення: у деяких регіонах кліматичні зміни 
негативно впливають на забезпечення надійності харчування. Суттєву роль при цьому віді-
грає непрямий ефект: внаслідок потепління і повеней збільшується заражуваність паразита-
ми, що спричиняє зменшення врожаїв. Уже згадані нестача води, кліматичні зміни, розподіл 
опадів шкодять насамперед сільському господарству і негативно впливають на надійність за-
безпечення харчуванням бідних. Нестача води за всіма прогнозами стане у 21 столітті голо-
вною причиною бідності [12].  

Поширення хвороб та монетарні витрати: за прогнозами ІРСС та WHO, внаслідок кліма-
тичних змін, ряд важких хвороб зустрічатиметься частіше й вони швидше поширюватимуть-
ся, зокрема це стосується хвороб, які поширюються векторно.  

Згідно аналізу ВООЗ, внаслідок впливу стресів, викликаних спекою, затопленням чи 
поширенням хвороб і т. п. уже сьогодні антропогенні кліматичні зміни щорічно забирають 
життя щонайменше у 150000 жертв. Кількість різко зростає, проте, із-за накладання інших 
факторів важко піддається підрахунку. 

Кліматичні зміни як причина війн та біженців: зокрема в країнах, що розвиваються, зна-
чна кількість людей внаслідок недостатньої забезпеченості водою буде змушена рятуватися 
втечею від повеней, бурь, засухи, голоду чи гігієнічних проблем. Міграції, обумовлені кліма-
том, дестабілізація суспільства та боротьба за доступ до ресурсів просунуться у центр про-
блем безпеки 21 століття, вони вже сьогодні є суттєвою причиною виникнення конфліктів та 
воєн [15, 16]. Звіт, опублікований у жовтні 2006 року під головуванням британського еконо-
ма Ніколаса Штерна, говорить про економічні наслідки кліматичних змін як про «найбільше 
та найширше фіаско ринку в попередній історії». При відсутності зустрічних запобіжних за-
ходів, розмір очікуваної шкоди вже на кінець століття прирівнюватиметься до двох світових 
війн (The Economics of Climate Change, II).  

6. Загроза миру як наслідок ресурсних конфліктів 

У близько третини воєн та збройних конфліктів, які спостерігались між 1994 та 1997 рр., 
руйнування навколишнього середовища та пов’язані з цим проблеми з ресурсами відігравали 
певну роль [15]. Ці конфлікти виносяться переважно на внутрішній рівень країн, що відпові-
дає загальній тенденції міждержавних конфліктів та громадянських воєн. Деградація навко-
лишнього середовища тільки зрідка призводить безпосередньо до силових конфліктів, знач-
но частіше вона виступає тільки підсилюючим фактором для уже наявних конфліктних 
ситуацій. Отже, первинною першопричиною є не проблема безпеки конфліктів навколиш-
нього світу, а ескалація цих конфліктів.  

У Африці все більшу роль відіграють конфлікти із-за води [15]. Кавказ та Середня Азія, 
від чиїх енергетичних резервів залежать індустріальні нації, загрожують стати місцем боро-
тьби за ресурси, яких не вистачатиме. Боротьба за воду стане не меншою, ніж нафта причи-
ною у наступних конфліктах. Жорстока конкуренція за воду суттєво обумовлена надзвичай-
ним зростанням виробничої потужності водяних насосів, які, навіть у власне посушливих 
регіонах, роблять можливим утримання плантацій з багатою рослинністю, але разом з тим рі-
зко зменшують рівень ґрунтових вод та рівень води у річках. З точки зору безпеки, так само 
проблематичною є екстремальна вразливість західних товариств, бо через залежність майже 
всіх галузей від єдиних джерел енергозабезпечення, їх дуже важко захистити від терористич-
них нападів.  
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Нищення навколишнього світу в поєднанні з голодом, бідністю, війнами та порушенням 
людських прав стало однією з домінатних причин біженства та міграції. При цьому слід ви-
ділити чотири проблемні кола [16]: 1) надмірний негативний вплив шкідливих речовин у по-
вному регіоні; 2) приховане нищення ресурсів, потрібних для існування; 3) так звані природ-
ні катастрофи як смерчі чи небезпечний підйом рівня океану; 4) соціальна дестабілізація, 
пов’язана або викликана деградацією якості ґрунтів, нестачею води чи іншими екологічними 
проблемами.  

Нищення навколишнього середовища зрідка виступає причиною переселення, найчасті-
ше це тільки один з мотивів. Внаслідок цього, поняття «екологічний біженець» важко одно-
значно відмежувати. На даний час він також не захищений якимось спеціальним правовим 
статусом. Тільки внаслідок шкоди, заподіяної в результаті початку кліматичних змін, понад 
200 мільйонів людей будуть змушені покинути свої області поселення [16]. «Глобальні клі-
матичні зміни — це основне завдання світової політики двадцять першого «глобального» 
століття — також і з погляду на проблему біженців» [16].  

Клаус Тепфер, колишній керівник UNEP, говорить про «екологічну агресію» як характе-
рну ознаку екологічного міжнародного становища [17]. При позитивному підході: захист 
клімату, справедливий розподіл ресурсів та «автаркія енергії» (економічна незалежність від 
закордону [18]) стануть складовими елементами завбачливої політики миру. Зокрема, для 
України «автаркія енергії» й пов’язана з нею незалежність від енергетичного забезпечення з 
Росії мають вирішальне політичне значення.  

Власне базове забезпечення енергією є вирішальним випробувальним полем для забез-
печення демократичних свобод. Мир з Творінням, мир між людьми та мир з Богом-Творцем 
сьогодні вже усвідомлюються в їх необхідній внутрішній єдності [5]. Беручи до уваги ці 
зв’язки, кліматична та енергетична політика є суттєвими складовими перспективної та інтег-
рованої політики миру та розвитку. Захист клімату – це політика миру. Такий концептуаль-
ний взаємозв’язок було теоретично визнано також і в документах конференції ООН з питань 
навколишнього середовища та розвитку, яка відбулася в 1992 році в Ріо-де-Жанейро [19]. 
Звідси, кліматична політика не повинна базуватись тільки на зверненнях до солідарності, а й 
на основі диференційованого аналізу загроз — слід намітити нові стратегічні альянси в полі-
тиці, господарстві та суспільстві. Невідкладність та нові контексти сьогоднішнього питання 
миру — ознака часу, яка частково з використанням релігії як обґрунтування силових конфлі-
ктів виступає, зокрема стосовно Церкви, безпосереднім випробуванням сили Віри в здатність 
до ведення діалогу та відповідальності за сучасне суспільство.  

Якщо політичне або «поза політичне», тобто таке, що робить можливим політику — по-
слання християнської віри об’єднати під поняттями справедливості та миру, тоді екологічні 
вимоги цілком по новому пояснюють драматичну актуальність цього послання: йдеться не 
про дві цілі, а про одну єдину ціль, яка зводиться до нової парадигми у вигляді «справедли-
вого миру». Те, що незважаючи на всі конфлікти між християнськими конфесіями, монотеїс-
тичними та світовими релігіями, зростає усвідомлення єдності — є шансом для миру та 
міжрелігійного порозуміння. Екологія як усвідомлення загальної відповідальності може 
стати імпульсом для екуменізму.  

7. Підсумок: «Екологічне покликання» християн  

Екологічна криза з її різноманітними соціальними і господарськими наслідками є осно-
воположною проблемою розвитку сучасності з її моделями благополуччя і споживання. 
Оскільки екосоціальні кризові феномени піднімають принципові запити до світового порозу-
міння і провідні цивілізаційні цінності як такі сприймаються, вони є «ознакою часу». Соціа-
льне питання, що характеризувало процес індустріалізації 19 ст., і внаслідок недостатнього 
опанування в кінцевому результаті в 20 столітті привело до розколу світу на два ворожі бло-
ки (схід і захід), сьогодні повернулось у вигляді глобального екологічного питання.  
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Подолання бідності, розвиток благополуччя та забезпечення миру проявляються сього-
дні в значній мірі як змінні величини природних взаємовідносин, а також як динамічна єд-
ність солідарності та конкуренції. Майбутні перспективи для сучасної демократичної та ін-
дустріальної моделі цивілізації можна забезпечити тільки через новий глобальний суспільний 
договір, який врахує усі комплексні взаємозв’язки екологічних, соціальних та господарських 
вимог. В екологічному русі у жодному випадку не йдеться тільки про технічні чи політичні 
питання охорони навколишнього середовища; він (рух) одночасно є оновлювальним та по-
шуковим, що включає релігійні питання змісту та спіритуальні виміри. Внаслідок продукти-
вної невпевненості через відкриття «надмірної контингенції» екологічне питання одночасно 
формує нову потребу в релігії [20]. Зіткнення з екологічною свідомістю дає церквам шанс на 
повторне відкриття віри в Творіння, послання Царства Божого та концепцій справедливості і 
їх актуального значення в сучасному суспільстві.  

Це, в контексті екологічної кризи, вимагає відкритої, але одночасно і тверезої та крити-
чної дискусії Церкви з суспільними рухами: однак з християнської перспективи слід критич-
но відхилити фундаментальний заряд опору проти «економіки», а також псевдорелігійну за-
ангажованість екології як «цілительному вченню» [21]. 

Одночасно Церква навіть у процесі діалогу з екологічним рухом також повинна багато 
чому навчитися. Значна комплексність екологічних вимог тіснить теологічну етику, не дає їй 
залишатись безмовною щодо проблем відповідальності за Творіння, вимагає фундаменталь-
ного перегляду її методів та деяких провідних понять. Інтеграція природного фактору в кон-
цепцію питання справедливості: ані подолання бідності, ані глобальна та расова справедли-
вість сьогодні не можуть бути досягнутими без фундаментальної інтеграції питань 
природних відносин та значення громадського добра. Нові моделі добробуту: сьогоднішня 
модель добробуту та прогресу західних суспільств не витримує критики ані щодо справедли-
вості, ані щодо перспективності. Саме розуміння роботи та якості життя слід відокремити від 
їх фіксації на виробництві продукції й плюралізувати в культурному плані. Здатність до ви-
ходу на природничо-наукові дослідження: для здобуття актуального значення віра в Творін-
ня повинна значною мірою працювати в міждисциплінарному напрямку й розпочати на но-
вому рівні дискусію з природничими науками, яка десятиліттями відкладалась. «Екологічне 
покликання християн», про яке говорив Папа Ян Павло ІІ — це високе покликання, що вима-
гає, зокрема від соціальної етики як проміжної ланки між теологією та сучасним суспільст-
вом, глибокої методичної інновації. Про це піде мова на завершення.  

8. Провідна картина сталого розвитку як виклик та ознака надії  

На світовій конференції 1992 р. з питань навколишнього середовища та розвитку в Ріо-
де-Жанейро [22; 23: 24: 25] нації дійшли порозуміння в тому, що «сталий розвиток» повинен 
стати провідною етично-політичною нормою 21 століття. Ця норма спрямована на те, щоб 
розпізнати екологічні, соціальні та економічні вимоги в їх різнорідній взаємодії та щоб знай-
ти відповідні взаємопов’язані стратегічні рішення щодо подолання бідності, захисту навко-
лишнього середовища та нових моделей добробуту.  

Сталий розвиток з етичної точки зору розглядається як основа глобальної та міжрасової 
справедливості для забезпечення миру. Конференція римсько-католицьких єпископів Німеч-
чини та Євангелістська церква в Німеччині розглядають сталий розвиток як «питання страте-
гічного виживання для майбутнього людства»[26]. Зміна курсу на сталий розвиток у політи-
ці, економіці та суспільстві однак все ще не відбулася.  

Сталий розвиток вимагає нового розуміння провідних основних цінностей життя: як ми 
у світі зможемо забезпечити справедливість та здатність до виживання, з яких джерел змо-
жемо посилити реформи в політиці та суспільстві. Сталий розвиток зачіпає фундаменти ети-
чної орієнтації, а також визначає стосунки між людиною, природою та культурою, які вна-
слідок свого всеохоплюючого характеру безумовно включають також і релігійні виміри.  
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Тільки більш широке розуміння питання охорони навколишнього середовища як екосо-
ціального, економічного та культурного питання, сталий розвиток, безумовно, розкриє хара-
ктер екологічних вимог як «ознаку часу». Загальний підхід до сталого розвитку вимагає, щоб 
він закріпився або у центрі як щось, зрозуміле в організаційній структурі та у власній тради-
ції, або щоб його відхилили. Незважаючи на ранні імпульси з боку Церков щодо провідного 
мотиву сталого розвитку (Світова рада церков у 1974 була першою громадською інституці-
єю, яка на глобальному рівні виступила за «Sustainability» та «Sustainable Society»), вони все 
ще дуже віддалені від солідного закріплення цього підходу в християнській свідомості віри, 
в етичних основах буднів, в політичних опціях та практичних організаційних цілях церков-
них інституцій. Католицькому соціальному вченню поки що не вистачає принципового під-
ходу до глобального питання навколишнього середовища. Це призводить до того, що рефле-
ксії переміщуються у гетерогенний контекст і роздрібнюються, внаслідок чого звідти не 
виводиться жодна когерентна концепція. Навряд чи це випадковість, що до тепер нема енци-
кліки з екологічних питань. Концептуальну основу щодо сучасного розуміння Церквою Тво-
ріння й зокрема Природи слід ще розробити.  

Хорошою теолого-етичною базою у цьому плані може бути поєднання католицької при-
родо-правової традиції Томи Аквінського з системним теоретично-диференційованим, від-
критим, однак в жодному випадку нормативно не порожнім розумінням природо-
екологічних, антропологічних та натурфілософських дискусій сучасності. На базі такого кри-
тичного огляду, доповнення та розширення елементів природо-правової традиції (без її ново-
схоластичного об’єднання) і актуально відкритим поняттям природи сучасності вдалося б 
отримати інновативні відповіді на проблеми орієнтації щодо глобальних питань навколиш-
нього середовища і розвитку. «Метафізика екологічної кризи» («Московські доповіді» Вітто-
ріо Гесле [27]) — глибокий теологічний і філософський виклик, без рефлексій якого практи-
чно неможливо надовго вирішити практичні проблеми охорони навколишнього середовища.  

Передусім через зустрічний (конціліарний) процес на користь миру, справедливості та 
збереження Творіння, Церква зробила значний внесок у виникнення провідного мотиву ста-
лого розвитку [28]. Це зобов’язує її, незважаючи на різнорідний опір, до відповідного спів-
робітництва у необхідних етичних, політичних та суспільних конкретних питаннях та пере-
творенні цього лейтмотиву. Згідно з Worldwatch-Institute у Вашингтоні, «зміна курсу» 
світового товариства на сталий розвиток може вдатись тільки, якщо релігії інтенсивно візь-
муть на себе співвідповідальність [29]. Між іншим, на основі їх здатності до створення обра-
зів, передачі цінностей, через формування єдності та довгострокову орієнтацію, а також на 
основі їх глобально переплетеної організаційної сили, яка має й місцеві корені, релігії висту-
пають ніби вродженими партнерами-союзниками сталого розвитку [29]. 
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Церква і навколишнє середовище: європейський досвід та українські перспективи 
Матеріали міжнародної конференції 14–17 червня, Ужгород, 2007. — С. 95. 
 
 

Оргкомітет та учасники міжнародної науково-практичної конференції  

«ЦЕРКВА І НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ»,  

що проходила в Ужгородській греко-католицькій академії ім. Блаженного 
Теодора Ромжі 14–17 червня 2007 року, висловлюють щиру подяку:  

 

— науковцям і співробітникам та особисто ректору УжБА о. Ловска Тарасу за всебічну 
підтримку і фінансове сприяння у проведенні конференції;  

— співробітникам та особисто Генеральному секретарю DBU (німецький федеральний 
фонд з навколишнього середовища) др.-інж. Фріцу Брікведде за всебічну підтримку і фінан-
сове сприяння у проведенні конференції;  

— начальнику Державного управління охорони навколишнього природного середовища 
у Закарпатській області Погорєлову Андрію Вікторовичу за всебічну підтримку і фінансове 
сприяння у проведенні конференції;  

— начальнику екологічної інспекції у Закарпатській області Садоха Михайлу Михайло-
вичу за всебічну підтримку і фінансове сприяння у проведенні конференції;  

— старшому викладачу кафедри генетики, фізіології рослин та мікробіології біологічно-
го факультету УжНУ Юрса Олегу Романовичу за фінансову підтримку роботи конференції;  

— депутату обласної ради, директору ТОВ „ФЦА Україна» Адамчуку Олегу Івановичу 
за фінансову підтримку роботи конференції;  

— народному депутату України Ледиді Олександру Олександровичу за фінансову під-
тримку роботи конференції;  

— депутату Закарпатської обласної ради, голові правління ЗАТ „Ужгородська швейна 
фабрика» Каламуняк Мирославі Михайлівні за всебічну підтримку і фінансове сприяння у 
проведенні конференції;  

— голові Ужгородської районної ради Фединцю Михайлу Іллічу за всебічну підтримку і 
фінансове сприяння у проведенні конференції;  

— директору Ужгородського коньячного заводу, депутату Закарпатської обласної ради, 
Гісему Володимиру Васильовичу за всебічну підтримку і фінансове сприяння у проведенні 
конференції  

— ректорату Ужгородського національного університету за всебічну підтримку і фінан-
сове сприяння у проведенні конференції  
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ABSTRACT  

Value of the german ecologycal about thenomenclature for progressing international cooperation in 
a development trend like ecological culture. — Biljavskyj O., Bodnar O. — In connection with front-
rank experience in countries with german language at an exit from the global ecological crisis thіs lecture 
shows all growing demand on the Ukrainian-German and German-Ukrainian ecological terminological 
dictionaries, reference books and manuals on an ecological audit monitoring and management.  
Keywords: nomenclature, progressing, ecological culture, international cooperation. 

 

National ecological policy of Ukraine in the context of harmonious development of the state. —
Biljavskyj H., Іsajenko V., Patyka V. — The basic positions and primary tasks of national ecological policy 
of Ukraine, the peculiarities of programme of their improvement are discussed; the reasons of poor quality of 
ecological policy of Ukraine are demonstrated; the ways for solution of basic ecological problems are showed: 
promotion about the quality of the ecological management; coordination of social, ecological and economical 
programmes of sustainable development; promotion of the level of spirituality and ecological culture of nation. 
Keywords: ecological policy, development, gene pool of nation, energy, ecological problems, ecological culture 

 

Religion and ecology is the sources of ecological ethics and moral, powerful levers of safe 
development of humanity. — Bilavskyj H., Isajenko V., Sajenko T. — The role and possibilities of 
religion for solution of problems about preservation and reproduction of Nature are analyzed; the role and 
tasks of ecological education and science in elaboration of strategy of sustainable development are 
showed. The importance of collaboration of religion and science, the necessity of association of their 
efforts for building of harmonious, ecologicaly safe state are stressed. The supreme tasks of common 
efforts of religion workers scientists and teachers are determined for solution of problems of environment. 
Keywords: ecology, moral, religion, nature, technosphere. 

 

The catastrophe in Сhernobyl — investigation of decline of spirituality and culture. — Bilavskyj H., 
Sajenko T., Isajenko V., Virag M. — Some anxious facts of analysis of the state about the consequences of 
the Chernobyl failure are in-process which resulted — the worldis biggest technogenic catastrophe, that resulted 
in unprecedented plenty of suffering — 9 million persons from which 3 millions children. The Kiev an storage 
pool for today accumulated in the ground mules and clay deposits more than 60 million tons nuclear fall-outs 
which with every flood are moved to South and is contaminated all storage pools of the Dnepr cascade. A large 
danger is made by burial-places radio-active dirt, offcuts, technique, so-called «grave-diggers», that make 
almost 40 millions by м3 general activity 200 000 Kі. Present object of shelter of fourth reactor is 
«sarcophagus» — has plenty of cracks, and processes which take place in him, nobody watches and does not 
study thoroughly. It is absent and objective, truthful official information about the amount of victims of the 
Chernobyl catastrophe, that most liquidators forgotten by the state. It is today possible with a confidence to say, 
that reason of catastrophe and present anxious state after an emergency period is the low level of moral, 
spirituality and ecological responsibility, on the whole — human culture of our society.  
Keywords: technogenic catastrophe, sarcophagus, radiation, pathologies of blood. 

 

The contribution of Church in long-term development of agriculture. — Beatrice van Saan-Klein. 
— The Earth is trusted to Man in order to be in charge of it, but not simple to conduct the consumer way 
of life. Humanity is in deep intercommunication with nature. Agriculture is that industry of economy, that 
most closely is related to nature and from it is depended. But there is the crisis of agriculture in a modern 
period. A Church requires the presence of obligatory and concerted scopes conditions for adjusting of 
technology of growing, forms of menage and maintenance of animals, as for busy people in agriculture it 
comes forward important precondition and base for planning. Initiation of the opened dialog about the 
future of agriculture and participation in it became for Church a chance to lead the conversation about the 
faith and values and potential possibilities of actions connected with her. 
Keywords: development of agriculture, the contribution to the Church, crisis, dialog. 
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Poetry as Lord direction — Midjanka P.— In the text the question is about the role of the Ukrainian 
poetry for ecological education, its involvement to Divine Creation on the example of works of 
B. І. Antonycha, Oleksy Stepanovycha, V. Svidzinskoho. The analysis of their works which touch attitude 
of man toward nature is conducted. That the poetry of mentioned in статтіавтрів is influenced by Sainted 
Letter is the important accent it is routined that creation of the authors mentioned in this article, pierced by 
the idea of unity of man and nature, as integral Divine creation. 
Keywords: nature, poetry, poems, creations, God. 

 

The issue of guard of environment and ways of their decision. — Sadocha M. — Grounded problems 
of leadthrough in Ukraine of effective policy of unexhausting development, and shortly analysed modern 
ecological position of our state. Priority direction of public policy is important in the sphere of 
conservancy is forming of informative spaciously to the questions of environmental preservation. On a 
modern stage all attraction of many religions becomes noticeable to the search of contacts with society 
with the purpose of overcoming of negative consequences of ecological crisis. It is praiseworthy not only 
attempt to take part in different measures that to conservancy but also that on this business a church teams 
up with researches workers, public agents, and, basicly, all people of good will can be involved in a guard. 
Keywords: environment, bowels of the earth, superficial water, conservancy, ecological problems. 

 

Ecology and national landscape. — Senjkiv Ivan (father). — Understanding of the connection of ecology 
and morality of man which in the turn depends on a conscience is expounded. In the lecture, that from our 
spirituality. Correlation is an important question nationally policy and ecological consciousness of man. Every 
Church is instrumental in the real progress, because God needs development of man. It is rotined in the article, 
that development of nuclear energy for Ukraine is vicious way, because nuclear energy in general збуткова, 
ecologically-dangerous and that is why antisocial. By science by ecology we will not untie the steps of our 
foolishness proudness and irresponsibility. It is moral problems and answer on them Divine science Teaching 
Power of Church gives us, slave by the Divine wire and divinity which explores the Divine word. 
Keywords: ecology, moral, national landscape religion. 

 

Influence of christian faith on forming of positive ecological consciousness of man. — Sidor Dymy-
trij (father). — In the lecture the substantive provisions of studies are expounded to Bible and Church in 
relation to the use by the man of nature of our native planet, and also ways of forming of the developed 
ecological consciousness in the population of the Transcarpatian region and suggestion that to the fight 
against ecological criminality. 
Keywords: crisis of spirituality, positive ecological consciousness, christian faith, moral, ecological field 
ecological criminality. 

 

Studies of islam in relation to circumferential delirium. — Sheik Аkhmed Тamym (muftyy). — 
Theme of environment is very important for all of us, because this problem flusters the whole world. The 
official studies about the environment are in the islam. Briefly it is expounded in this article. The universe 
is creation of God, Universe with all great numbers and single phenomena by the existence, order, the 
parameters there is the aggregate of the great Divine signs. Because the man is a part of this world and 
special creation of God, that attitude of man toward nature in the islam the studies take very important 
seat. Especially the islam does narytsanye on the positive role of humanity in nature. Our attitude toward 
outward things must not be only consumer, in fact the consequences of such «progress» conduce to the 
catastrophes and calamities, and this is not civilized approach to the use by an environment.  
Keywords: God, man, islam, circumferential sereda, prosperity, development, life. 

 

Ecological and religious reasons of guard of environment. —Olexyk Т., Kisch R., Sidor О., 
Оlexyk Х. — While there is usually an agreement that the environment as a whole and its components 
should be protected, there is little agreement of why this should be done. Generally, there are two value 
theories that polarize discussions about the motives about environmental protection. It is a part of the 
larger discussion on value: is there a difference between moral goods and natural goods? Many find it 
convenient to make a distinction between instrumental and intrinsic values. In this essay, we will draw a 
distinction between the intrinsic and the instrumental values as they are expressed in environmental ethics. 
Then we will examine the parallels between values in ecological ethics and ethics of religion. We use 
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examples for Catholic religious tradition. We find that there are deep parallels between the two ethics. 
Religious tradition supports both the instrumental and intrinsic values towards the environment. It is also 
the part of the historic adaptation interaction between culture and nature. Traditional religions are some of 
the most important carriers of local and global cultural values. In addition, their intrinsic and instrumental 
components are united in their concern about the free will, because environment is one of the most 
important conditions to its quality or even existence. Finally, some religions values overall do not differ 
from ecological values, therefore religious movement has all the potential to become the ally of the 
modern struggle to protect the environment. 
Keywords: ecology, religion, guard of environment, cultural values. 

 

Role of ecological ethics in formation of the inner world of the modern person. —Sobczyk V., 
Nagornjuk O. — The brief historicaly given developments of concept ecological ethics are submitted. 
Examples of the attitude to this problem of known scientists and religious figures of the past are induced. 
The especial attention is given to a role previous Daddies Roman John Paul in development of ecological 
ethics at the present stage.  
Keywords: ecological ethics, ecological culture, ecological formation and the education known for 
scientists and religious figures about ecological ethics.  

 

Ecology of pneumatosphere before the calls of informative society (anthropological discourse). — 
Hirnyk Oleh (father). — Grounded concept of pneumatosphere, comparison of informative and 
cerebrally-opened societies is given and rotined that in modern society stands on a thin border between 
these two types with a prospect to pass to the second. Characters and simulacrum are also described, and 
rotined the danger of that prevailed of simulation in public consciousness. It is rotined for Florenskyj, that 
only on a religious stage a man understands ecological consciousness, becomes a creature ecological, the 
task of which is through mediation of cult to sanctify reality. 
Keywords: noosphere, biosphere, informative society, symulakre, hyperreality, new archaic character. 

 

Directions of power strategy and ecological safety of Ukraine. —Lisichenko H., Dudar Т. — It is 
Confession of increasing ecological danger that threatens to life on the planet Earth, seized the wide layers 
of population and state structures, became the element of foreign policy domestic. This awareness became 
a shove to the search of rational ways of rescue, which give to humanity a chance on the valuable 
protracted existence. One of the first this thorny problem was deeply realized by Church. Taking into 
account the questions of ecological safety, the key problems of power industry of Ukraine are examined. 
They are given on the example of electroenergy industry which today provides the basic necessities of 
country in electric energy. Considerable attention is spared to the questions of nuclear, radiation and 
ecological safety, that the electroenergy related to the objects.  
Keywords: ecological safety, energy, strategy, Ukraine. 

 

Sanctifying of reality as ecological program of christianity in philosophy of Florenskyj. —Hirnyk-
Mychka K. — The question of perception by a man and church of material world is examined, as 
environment consecration of four elements of material world: air, water, earth and fire on the basis of 
philosophy of Florenskyj. It is marked that these four elements matter very much for a man, as there is 
harmonious influencing them and human creature. 
Keywords: reality, secret, cult, consecration, element. 

 

Church management in the guard of environment: certificate of faith in Creation which justify itself 
also in economic plan. — Vogt M. — The attempt of Church organizations to inculcate in Church life 
process «eсoaudit», that is an argument of defense of environment not only on words but also in practice. 
There was the transformed model of practical thrifty activity in relation to the environment in such 
spheres as conservation of energy, offices materials, food, offcuts etc. There is described a role of 
ecological management in the process of the thrifty use of nature by people which believe in a world as a 
God’s Creation. Organization of ecological management and innovation in him is described in detail. 
Keywords: ecological management, eсoaudit, innovations, Church management, faith in Creation. 
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Ecological crisis as а «sign of time»: calls and competence of Church in the question of guard of 
environment. — Vogt M. — A question is сonsidered: «How does ecological consciousness belong to 
the «signs of time»?». It is showed that ecological problems can be overcame, but for the first time the 
man need overcome the problems of perception the world, in which he lives. At first it’s necessary to 
perceive own autonomous validity of an ecological and economic clause of businesses. The aggregate of 
ecological problems is also analysed and done an attempt to forecast position of humanity in the near 
future, attitude to the Church toward these problems and also some suggestions of prevention them. 
Keywords: ecological crisis, sign of time, competence of Church, guard of environment, question of 
human life. 
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