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УДК 130.2
БІБЛІЙНЕ РОЗУМІННЯ ЛЮДИНИ ЯК «ЦАРЯ ПРИРОДИ» ТА
ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ЕКСПЛІКАЦІЇ В ЕПОХУ ТЕХНОКРАТИЗМУ
Чікарькова М.Ю.
Автор статті розглядає біблійну концепцію людини, що включає в себе і ставлення людини до
природи. Дослідник доводить помилковість тлумачення біблійного виразу про людину як «царя
природи» в антропоцентричному значенні, як її господаря, хазяїна. Отже, неправомірно шукати
витоки сучасних екологічних проблем та технократичної кризи у біблійній моралі.
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Сьогодні, на тлі суперечок про перспективи «інженерної утопії» та нової хвилі
цікавості до гуманітарної спадщини, особливої гостроти набуває проблема: у Біблії
чи не в Біблії сформувалося поняття людини як «царя природи»? Відповідь на це
питання принципова, оскільки сьогоднішні екологічні проблеми, які поставили
людство на межу виживання, часто розглядаються як наслідки біблійної моралі, що
начебто сформувала концепцію людини-господаря у світі природи.
Ціллю статті й буде демонстрація помилковості антропоцентричного
тлумачення біблійного виразу про людину як «царя природи» у значенні її
господаря, хазяїна, а отже неправомірності пошуків витоків сучасних екологічних
проблем та технократичної кризи у біблійній моралі.
Спробуємо розібратися, чому у науковій літературі кінця ХХ ст. утвердився
погляд, згідно з яким саме Біблія і взагалі юдео-християнська цивілізація
санкціонують «переробку природи». Звинувачення християнської релігії у
формуванні концепції людини як «царя природи», що, мовляв, зумовило ідеї
технократизму та, відповідно, численних екологічних катастроф, насамперед типові
для пострадянської науки. Характерна з цього погляду стаття Ю. Шишкова, у якій
дослідник бажає скинути тягар відповідальності за нинішні екологічні проблеми на
релігію – у т. ч. християнську: «Багато сотень років люди були абсолютно
переконані: людина створена Творцем в якості вінця природи, її повелителя та
перетворювача. Подібне самозамилування досьогодні підтримується основними
світовими релігіями»1 [1, с. 9]. У кращому випадку стверджується, що Біблія,
мовляв, просто ігнорує все, пов’язане з екологією і, таким чином, все одно винна в
сучасних екологічних катастрофах, нехай опосередковано.

1

У даному випадку автор звинувачує усі світові релігії «оптом», хоча ще з часів А. Тойнбі, який
говорив про втрату пантеїстичних цінностей як початок хижацького ставлення до навколишнього
середовища та обґрунтовував необхідність врахування досвіду східних релігій, у сфері
природоохоронної етики усталилася традиція звинувачувати християнство й підкреслювати вищість
східного релігійного досвіду у розумінні природи [Див., напр.: 14 й числ. ін.]. З цього погляду
однотипними є сьогоднішні заклики повернутися до язичництва, що нібито поважає й цінує природу
набагато більше, аніж християнство [див. докладніше розділ «Екологічна етика й релігія» у книзі: 13].
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Але ж ідентичні звинувачення на адресу Біблії часто звучать і з вуст західних
вчених. У сфері інвектив християнству за класику вважається сьогодні робота Л.
Вайта «The Historic Roots of Our Ecological Crisis» [2]. Починаючи з цілком слушної
думки про те, що наше ставлення до екології залежить від нашого світогляду (а він,
в свою чергу, обумовлений релігією), автор намагається обґрунтувати думку щодо
християнства як найантропоцентричнішої (у світському сенсі) релігії світу: воно
нібито встановило дихотомію людини та природи, нав’язало західній цивілізації
погляд на природу як на щось таке, що має цінність лише у прикладному значенні
для людини. Оскільки сучасна наука та технології в основному продукти західної
культури (мова йде про 60-ті роки ХХ ст. – М.Ч.), а вона своїм корінням сягає
християнства, то й вина за екологічну кризу лягає на останнє. Звинуваченню
підлягає насамперед західне християнство; східне як схильне до не-техногенної
культури, певною мірою «реабілітується». При цьому Л. Вайт не заперечує цінність
християнства взагалі, але говорить, що його постулати потрібно докорінно
переглянути та змінити, якщо ми не хочемо поглиблення екологічної кризи.
Виходом дослідникові здається повернення до доктрини Франциска Ассизського,
що намагався знайти гармонію з вітальним світом.
Ми присвятили чимало уваги цій невеликій за обсягом розвідці Лінна, оскільки
саме вона була тим наріжним каменем, після якого звинувачення християнства у
виникненні екологічних проблем стали традицією. Хоча потрібно зазначити, що
задовго до Л. Вайта подібні звинувачення християнству були висловлені у роботах
Е. Еванса (починаючи зі статті 1894 року «Ethical Relations between Man and Beast»).
Тут ми знаходимо і думку про антропоцентричний (звісно, у секулярному розумінні
– М.Ч.) характер християнства, і критику «антропоцентричної пихатості» Книги
Буття, і заклик до боротьби з релігійними підвалинами антропоцентризму [Цит. за:
3, с. 50–51].
Проте існує й протилежна тенденція – стверджувати, що саме християнство
містить у собі постулати справжньої екологічної етики. Скажімо, Р. Атфільд
стверджує, що у християнстві зникає антропоцентричний погляд на природу, а
також що Біблія може стати потужною підвалиною для формування екологічної
етики з її повагою до природи [4, с. 20–33]. Р. Атфілд, посилаючись на численні
цитати з Біблії (Йов. 38:25; Мт. 5:28–30, 10:29; Лк. 12:6 й числ. ін.) доводить
абсурдність думки, що юдео-християнський Бог нібито не піклується про природу і
що вона для Нього наче не має цінності, виступаючи хіба що ресурсом для людини.
Так само він заперечує думку про те, що Біблія мовби стверджує – після
гріхопадіння людина вже не повинна турбуватися про природу. Ф. Шелов-Коведяєв
також підкреслює, що у Біблії «людина… виявляється покликаною до творчого та
бережливого відношення до природи, яка їй підвладна» [5, с. 13].
Існують й рідкісні спроби поєднати обидва підходи – негативний та позитивний
погляди на роль християнства в його ставленні до природи. Це намагається зробити
Д. Кінслі в розділі «Background to the Contemporary Discussion of Ecology and
Religion» своєї книги [6]. Він перераховує основні аргументи кожної із сторін, а
також демонструє динаміку розвитку поглядів дослідників даної проблеми
(починаючи з самої Біблії та Отців Церкви й завершуючи сучасними науковцями).
Але, мабуть, поза намірами самого автора, стає очевидною хибність (або,
принаймні, непереконливість) багатьох аргументів тих, хто бачить у християнстві
«корінь усякого зла». Скажімо, антиподом Старого Завіту називається культ Ваала,
що включав обожнення природи (при цьому, мабуть, свідомо замовчуються людські
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жертвоприношення й т. п. речі – М.Ч.). Та освіченій людині не треба доводити, що і
язичницькі цивілізації достатньо активно експлуатували та нищили природу: дикун,
що нібито живе у злагоді з природою, – просвітницький «кабінетний» міф. Реальне
життя архаїчної «язичницької» людини – постійне «загнуздання» натури, часом
страхітливе – на кшталт ініціацій молоді, самокастрації, нищення тієї чи іншої
форми вітального життя (зведення лісів під пасовиська, формування «лисих» гір у
Греції через перевипас худоби, загибель усієї Месопотамської цивілізації внаслідок
іригації тощо): таким чином природа «виправлялася», «вдосконалювался». Однак
ідея про якусь особливу гармонію між людиною і природою, що буцімто існувала в
язичницькі
часи,
стає
характерною
міфологемою
постпросвітницької
секуляризованої культури.
Корениться же ідея «переробки природи» якраз в язичницько-магічних
уявленнях про всевладдя людини, з яких і народилася сучасна позитина наука. Не
можна не погодитися з думкою, що саме успіхи в освоєнні природи ще в епоху
античності сприяють ентузіастичній оцінці людиною своїх можливостей, і якраз
тоді філософи починають будувати картину світоустрою навколо людини [7, с. 14].
Гільгамеш, який намагається подолати приреченість смерті, або його біблійні
нащадки – будівники вавілонської вежі, реальні деспоти стародавнього Сходу, що
утверджували свою наближеність, а то й рівність з богами, є справжніми
претендентами на титул «царів природи». Послуговуються герої язичницьких
сакральних та епіко-художніх книг не служінням Богові-Творцеві, про якого
говорить Біблія, а магією, що виражає одчайдушне прагнення архаїчної людини
подолати долю й перемогти вищі сили.
Біблія «заперечує» месопотамську цивілізацію, узагальнюючи свою рецепцію в
образі Каїна, що першим повстав на існуючий гармонійний божественний
світоустрій. Адже Каїн – справжній перетворювач природи, втілення
месопотамської землеробської цивілізації, від якої предки євреїв пішли, як від
зарази, в старовинне кочове життя2. Ім'я Каїна ( )קיךозначає заздрість, ревнощі: він
заздрить щасливцеві, що перебуває в мирі й добрі, поза сферою якого сам він, Каїн,
знаходиться. І ось – жертва Каїна, здавалося б, настільки мирна та вегетаріанська,
Богом відкидається, хоча «кращі вівці» Авеля-скотаря приймаються. Звісно, не
тому, що Богові «більше до смаку кров і м’ясо». Справа в тому, що здобуті працею
першого землероба плоди не є дарами природи, а продуктами норовистого духу
першого перетворювача месопотамської пустелі в рукотворний квітучий сад,
язичницькі нащадки якого своїми беззаконнями накликають потоп, прагнуть
підійнятися на небеса (Вавілонська башта), загрожуючи гармонії світоустрою тощо
[Див. детальніше: 8].
Щоправда, М. Бубер рішуче заперечує такий погляд: «Бог прийняв дар Авеля і
не прийняв дар Каїна. Чи тому, що він більш прихильний до скотаря, ніж до
землероба? Для такого висновку немає жодних підстав. Не можна це пояснити й
тим, що орана земля була проклята. Автор, безсумнівно, знав про рано відомий дар
2

«У Старому Заповіті пастух Авель, що зберігає в недоторканності екологічну рівновагу даного Богом
світу – непорочний, а жадібний і лютий Каїн, який перестворює природу, готуючи ґрунт для
землеробства – перший убивця; «цивілізація Каїна» – шумеро-вавилонська цивілізація – мислиться як
гріховне й богоборче товариство, що здійснило перший «штурм космосу» (вавилонська вежа –
узагальнений образ месопотамської обсерваторії-зиккурату при поганському храмі)» [11, с. 35].
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«хлібів появлення» (1 Сам. 21:7). Скоріше можна взяти до уваги, що у семітських
релігіях принесення себе у жертву, обов’язкове, по суті, для головуючого в роді чи
племені, у вирішальні хвилини замінюється завжди принесенням у жертву тварин, а
не плодів землі. Але і це не можна вважати тут головним моментом, бо на це ніщо
не вказує. Скоріше за все, вочевидь, мається на увазі, що, як бачить Бог, Каїн
«замислив недобре» (Бт. 4:7)» [9, с. 173]3. Далі М. Бубер розгортає розлогі
міркування про те, що, мабуть, мусив відчувати Каїн, гніваючись на Авеля й Бога,
хоча його психологічний стан у тексті Біблії окреслений тільки визначенням
«похмурнів» та однією-однісінькою фразою персонажа: «Не знаю. Хіба ж я сторож
брата мого?» (Бт. 4:9). Але це є нічим іншим, як модернізацією тексту Біблії та
домислюванням, яке базується не стільки на історичному, скільки на суто
психологічному підході до ситуації. Проте заміна жертви людини жертвою тварини
в семітських культах відбиває вже далеко не архаїчний, співвідносний з архетипом
Каїна, рівень індивідуальної психології, а «хліби появлення» з’являються, слід
гадати, не в Скінії Мойсея (звідки б плем’я, що кочувало 40 років у пустелі, брало
регулярно свіжий хліб?), а в Єрусалимському Храмі, після того, як жрецтво в
осілому вже і землеробному Ізраїлі створило комплекс приписів, освячених іменем
Мойсея як релігійного законодавця; та й у тексті П'ятикнижжя про жертву від жнив
прямо говориться у майбутньому часі: «Як увійдете в землю, що оце хочу вам дати,
і там жатимете жниво, то принесете сніп, первоплід ваших жнив, священикові, а він
принесе його перед Господа…» (Лев 23:9–11). Подібно, М. Бубер неправий,
вважаючи, що для висновку про більшу прихильність Бога до скотаря, ніж до
землероба, немає жодних підстав, тим більше, що таки «орана земля була
проклята»…
Відповідно до Священної Історії, неприборканий дух Каїна посилюється
дивним втручанням в життя людини небожителів: «сини Божі почали входити до
дочок людських» (Бт. 6:4), від чого народжувалися велетні. Людині, що вникає в
мову Біблії, досить зосередитися на символічному смислі ситуації. Під «синами
Божими» Біблія має на увазі, мабуть, не вірних Богові синів-небожителів, а
занепалих янголів, що надихають горезвісний «титанізм» людини. У старовинному
єврейському апокрифі «Книга Єноха», що розвиває цей мотив, мовиться, що саме в
цю пору людство отримує смак до дорогоцінних металів і самоцвітів, до
прикрашення, так само як і до вивчення природи і чаклунства, чому світ абсолютно
перетворюється [10, с. 93].
Але теургія і чаклунство, що залучають людину до світу демонічних сил і
роблять її «рівною» з ними, або й «вищою» від них, Біблією категорично
відкидаються.
У Біблії «магічний» тип «володаря Всесвіту» постає як затьмарення образу
Божого в людині, бо, за Августином, особистісна свобода – ніщо перед любовною
віддачею себе Богові, Отцеві всякої свободи. Не можна не погодитися в даному
казусі і з тим само М. Бубером, який трактує бажання Адама і Єви жити не в
послуху Богові, а за власною волею (утім, як відомо, цю ідею «підкинуто» Змієм),
як щось нице: «У цьому жалюгідному впливі великої магії «стати подібним до Бога»
проглядає іронія оповідача, як іронія, що виникла з великого страждання за
3

Це співпадає з поширеним у християнській богословській літературі тлумаченням ситуації: тут
жертва Каїна оголошується невгодною Богові, оскільки Каїн, за думкою коментатора, «можливо» був
нещирим [12, с. 23].
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людину» [9, с. 169]. Християнське розуміння причетності людини до Божества,
повернення до втраченого раю, передбачає довгий і важкий процес обожéння,
стягнення з себе старого Адама, тобто спадщини перворідного гріха гордовитості, а
не обóжнення (радше сказати, самообожнення) істоти примітивної, «сансаричної»,
самозакоханої й агресивної, яка шукала не просто вивільнення – панування.
Отже, ідея людини, що перетворює природу, зародилася не в Біблії, а в
первісній магії і генетично пов’язаних з нею духовних системах Стародавнього
світу, від яких Біблія відсахувалася. Уважне читання Біблії свідчить, що вона
використовує стереотип «царя природи», але полемічно його переосмислює. За
Біблією, Бог дійсно створює людину для «володарювання» над усіма земними
істотами (Бт. 1:26, 28), але Адам у раю виявляє свою духовну перевагу над
тваринами й рослинами лише в тому, що «нарікає імена речам» (Бт. 2:20). Він панує
в світі в якості найбільш високого творіння, але «панує» лише морально – як
найдосконаліша істота. Адам успадковує архетип Доброго Батька, що любить своє
творіння; тут мається на увазі не повнота володіння іншими тваринами як «рабами»,
а повнота оволодіння сенсом існування світу через слово [11, с. 54]. Якщо
заглибитися в подальший текст Біблії (наприклад, в «приписи Мойсейові» щодо
ставлення до землі, рослинного світу й тварин, то ясно, що Біблія трактує цю
проблему в аспекті в і д п о в і д а л ь н о с т і людини за «братів менших»:
характерна формула «блажєнъ мужъ иже и скоты милуєтъ». Навпаки,
антропоцентрична концепція людини, народжена в рамках елліністичної культури й
піднесена в європейській культурологічній думці від часів Ренесансу, найвищим
виразом якої є прагнення магічного перетворення природи, той «світський»
антропоцентризм, який не має нічого спільного з богословським розумінням цього
терміну, Біблією засуджується як вираз безбожжя і сваволі4. Та в Новий час, як ми
бачимо, не лише було відкинуто установки Біблії, але ще й зроблено спробу
перекласти на неї відповідальність за ситуацію.
Висновки. У наших сьогоднішніх гучних розмовах про необхідність оберігати
природу спостерігається, по-перше, домінація неоруссоїстського погляду на
культуру та цивілізацію як щось таке, що вороже природі; це – підґрунтя
неоязичницького за своєю суттю руху за «повернення до природи». По-друге,
наївна поетизація «добіблійної» людини, яка, мовляв, ще не порвала своїх зв’язків з
природою, стає усе більш активним способом боротьби з біблійною культурною
традицією, а нерідко й безпосередньою основою для реабілітації усякого роду
окультизму. Але це вже об’єкт окремого дослідження.
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