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У 2015 г. была апублікаваная „зялёная” энцыкліка папы Францішка пад тытулам 
Laudato Si’, прысвечаная клопату пра супольны дом. Дакумент, які ў якасці асноўнае 
тэматыкі разглядае экалогію, той самы супольны дом, пра які ўзгадваецца ў падтытуле 
дакумента. Безумоўна, што “зялёнае” пытанне ўзнімалі і папярэднікі Францішка на пасадзе 
біскупаў Рыма, што адбывалася часцяком у кантэксце сацыяльнага вучэння Касцёла альбо 
пры разглядзе пытанняў гаспадаркі [7, c. 125–142]. Неаднакроць у выказваннях папы Яна 
Паўла ІІ з’яўляліся перасцярогі перад неабачлівым выкарыстаннем ці знішчэннем 
навакольнага асяроддзя. Пра адказнасць за навакольнае асяроддзе нагадваў таксама папа 
Бэнэдыкт XVI [5, c. 71]. Таму відавочным ёсць той факт, што Францішак ставіць свой новы 
дакумент у шэрагу з выказваннямі і навучаннем сваіх папярэднікаў, што цалкам не азначае, 
што тая энцыкліка не мае спецыфічных рысаў. Справа ў тым, што Laudato Si’ – гэта першы 
ў гісторыі Каталіцкага касцёла афіцыйны дакумент, які цалкам прысвечаны пытанням так 
званай эка-духоўнасці. 

Сама назва – “экалагічная духоўнасць” – можа выклікаць крыху непаразумення, аднак 
не варта баяцца ўжываць такога тэрміну, бо ў дадзеным выпадку гэта так званая частковая 
духоўнасць, якая ўваходзіць у склад духоўнасці агульнае разам з, напрыклад, духоўнасцю 
марыйнай, экуменічнай ці місійнай [3, c. 17–21]. У дадзеным выпадку экалагічная 
духоўнасць будзе падкрэсліваць еднасць чалавека са светам як адметнае формы еднасці 
чалавека з Богам. 

Энцыкліка была апублікаваная 24 мая 2015 г., складаецца з уводзінаў і шасці 
раздзелаў [8, с. 166–167]. Безумоўна, што на планеце жывуць не толькі вызнаўцы 
каталіцкае веры, таму энцыкліка была скіраваная да ўсіх людзей добрай волі. Пасля таго, 
як прайшоў час па апублікаванні, тэкст гэтага дакументу надаль будзіць багата эмоцый, 
бываючы часта пунктам спрэчным у тэалагічных колах. Энцыкліка з’яўляецца ўніклівым 
дакументам, дзе ўзнімаюцца і разважаюцца актуальныя пытанні пагрозы інтэграванаму 
існаванню навакольнаму асяроддзю. І хаця некаторыя асяродкі думкі даволі крытычна 
ўспрынялі тэкст паслання Францішка, тым не меней, не варта забывацца, што ўвесь тэкст 
прасякнуты цытатамі і спасылкамі на навучанне Хрыста, паказвае біблійнае апісанне 
стварэння свету, каб прыйсці да сканцэнтраванай думкі наконт крызісу сучаснае экалогіі, а 
нават больш – крызісу сучаснага чалавека [6, c. 222]. 

Гэтыя ж цытаты маюць паказаць даволі трагічны характар сувязяў, якія будуе чалавек: 
адносіны з Богам, з іншымі людзьмі, а таксама з Зямлёю, пра што мы часцяком забываемся, 
не звяртаючы на планету і асяроддзе, што нас атачае, аніякае ўвагі [4, c. 104]. 

Францішак пачынае ад апісання актуальнага стану, з якім мы маем дачыненне. Пазней 
пераходзіць да прапановаў пэўных дзеянняў, якія належыць здзейсніць з мэтаю вырашэння 
існуючых праблемаў, звяртае ўвагу таксама – і гэта не можа не цешыць – на важнасць 
пашыранае экалагічнае адукацыі ды экалагічнае духоўнасці. Вынікі, якія прытачае папа, 
сведчаць пра тое, што сучасны экалагічны крызіс з’яўялецца вынікам не толькі неабачлівага 
вядзення гаспадаркі, але таксама антрапалагічных ды этычных праблемаў. Францішак 
задаецца рытарычным пытаннем: як магчыма, што займаючыся пытаннямі навакольнага 
асяроддзя, мы не звяртаем увагі на цярпенні людзей, адкінутых грамадствам (LS 13). 

Разнастайнасць падыходаў ды камплементарнасць тэксту ў дачыненні да экалагічных 
праблемаў сведчаць пра тое, што Laudato Si’ можна прачытваць на розных узроўнях. Папа 
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Францішак заахвочвае вернікаў да распачацця экалагічнага ладу жыцця, прыняцця на сябе 
адказнасці за лёс нашае планеты, а таксама да заангажавання ў справы клопату пра 
супольны дом, якім ёсць нашая Зямля. 

Запазнаючыся са зместам энцыклікі, цікавым выдаецца быць прапанова папы наконт 
магчымага ўзаемадзеяння свету палітыкі, навукі разам з хрысціянскім пасланнем, бо 
менавіта рэлігія Хрыста ставіць сабе за заданне вырашаць шматлікія пытанні ў святле 
Аб’яўлення. Калі сапраўды чалавек імкнецца вырашыць гэтую праблему, піша папа, не 
варта памінаць аніводнае галіны мудрасці, у тым ліку рэлігійнай (LS 63). Разам з тым, 
належыць імкнуцца пазбыцца ідэалагізаці навукі, што ўсё часцей заўважна ў сённяшнім 
навуковым дыскурсе [2, c. 35]. Пра тое сведчыць другі раздзел дакументу, які прысвечаны 
стварэнню. І хаця, як зазначалася вышэй, дадзены дакумент скіраваны не толькі да вернікаў, 
тым не меней варта памятаць, што сёння, у ХХІ стагоддзі, рэлігія часцяком становіцца 
прадметам, які спрабуюць выпіхнуць з павжнага дыскурсу, хаця, безумоўна, яна й уносіць 
важны элемент у агульную дыскусію пра інтэгральную экалогію ды развіццё чалавецтва. 

Галоўнымі момантамі гэтае часткі дакументу з’яўляюцца ўзгадванне пра пакліканне 
свету з любові Бога да ўсяго стварэння, а таксама пра гармонію існавання, якая з прычыны 
чалавечага граху стала канфліктам паміж людзьмі ды іншымі істотамі, у тым 
прыродаю [6, c. 225]. Францішак прыгадвае, што лёс стварэння непасрэдным чынам 
звязаны з самім Хрыстусам, бо адна з асобаў Святой Тройцы ўвайшла ў гэты свет, існавала 
і жыла сярод людзей і сярод натуры. Так, як Езус заўсёды памятаў пра свайго Айца ў Небе, 
такім жа самым чынам кожны чалавек мае клапаціцца пра Сусвет, іншага чалавека і кожную 
істоту. Дакладна такі ж самы падыход мы знойдзем у іншым афіцыйным дакуменце Касцёла 
– Катэхізме, дзе вядзецца гутарка, перасцярагаючая перад антрапацэнтрызмам (ККК 339). 
Існаванне толькі адзінага вымярэння ў жыцці чалавека павадуе тое, што адбываецца 
разбурэнне ўсіх іншых сувязяў з Богам, таму так істотна памятаць не толькі пра 
антрапасферу, але таксама й пра біясферу, і, што не так ужо й малаістотна, пра 
сацыясферу [2, c. 37]. Калі сёння мы чуем пра знікненне чарговага біялагічнага гатунку з 
твару Зямлі, ці задумваемся пра тое, што, па сутнасці, становімся нібы акалечанымі? Бо, 
калі прыняць да ўвагі той факт, што ўсё стварэнне паяднанае з сабою ў Богу, дык знікненне 
аднаго з элементаў гэтае карціны менавіта так й належыць разумець [4, c. 106]. Гэта нешта 
накшталт паўсюднага братэрства паміж усімі людзьмі (LS 228). 

Laudato Si’ таксама гучыць напамінам пра нягоднае выкарыстанне свету праз 
чалавека, які атрымаў гэты свет у карыстанне. Аднак Францішак не забываецца таксама на 
тое, каб адзначыць, што экалагічны крызіс нібы ідзе ў пары з крызісам і дэградацыяй 
сацыяльнай. Пантыфік слушна дае да зразумення: маўляў, калі не падалаем крызісу ў 
адносінах чалавека і грамадства, няма сэнсу займацца й крызісам экалагічным (LS 48). 
Адсюль вынікае прапанова папы наконт інтэгральнае экалогіі, дзе адпаведным чынам 
злучаюцца не толькі чалавек на сваім месцы існавання, але таксама й усе тыя рэляцыі, у 
якія ён уваходзіць, у тым ліку з навакольным асяроддзем [6, c. 226]. 

Тэкст энцыклікі не павінен быць адчытаны ў якасці нейкае катастрафічнае візіі 
будучыні, як тое калі-некалі бывае ў тэкстах сучасных эколагаў ці асобаў, што займаюцца 
вышэй акрэсленым пытаннем. Займаючыся пытаннем забруджвання навакольнага 
асяроддзя, нельга забывацца, заклікае пантыфік, на этычную дэградацыю пасярод людзей, 
глабальную несправядлівасць і розніцу паміж рознымі абшарамі багацця і галечы ў свеце. 
Чуваць тут заклік біскупа Рыма да развітых дзяржаў, чыё тэхналагічнае развіццё часам 
спрыяе толькі большаму паглыбленню крызісу асяроддзя, а да таго ж выключае найменш 
абароненых членаў грамадства са справядлівага гаспадарчага падзелу, што вынікае з 
названага развіцця прамысловасці і тэхнікі. 

Якім жа чынам паканаць тыя так сур’ёзныя праблемы? Францішак заклікае пачаць 
перадусім з самога сябе, бо менавіта ад адзінкі істоты чалавека можа залежыць жыццё ды 
існаванне ўсёй папуляцыі на планеце. Варта прызвычаіцца да ўмеркавання, 
самаабмежавання з карыстання дабротамі гэтага свету, а таксама да больш справядлівага 
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падзелу тых жа дабротаў паміж насельніцтвам. Францішак перасцярагае ад памылковага 
разумення неабмежаванасці прыродных рэсурсаў: маўляў, у прыродзе існуе неабмежаваная 
колькасць рэсурсаў, негатыўныя наступствы могуць быць з лёгкасцю пераадоленыя, а 
крыўда асяроддзю хутка напраўленая. На вялікі жаль, гэта не так. Развіццё і тэхналогіі, якія 
галоўным чынам закліканыя да таго, каб весці да паляпшэння варункаў жыцця, часцяком 
садзейнічаюць толькі выкарыстанню атрыманых ведаў да здабыцця ўлады над усім 
чалавечым родам ды ўсёй натураю. Менавіта гэта і вядзе да выкарыстання натуральных 
сродкаў, іх вынішчэння, і, як вынік, да выкарыстання самых слабых і неабароненых людзей. 
Па сутнасці, гэта прыгадванне словаў папярэдніка – папы Бэнэдыкта XVI, калі 
прамаўляючы ў парламенце Нямеччыны, пантыфік казаў, што таксама чалавек мае сваю 
ўласную экалогію, якую неабходна сцерагчы і адпаведным чынам дбаць пра яе [1, c. 41]. 

Папа заклікае, здаецца, неспадзявана, як пры разглядзе такой тэматыкі, да 
пашанавання розніцы палоў чалавецтва, бо апошнія тэндэнцыі ў гэтае сферы вядуць не 
толькі да знікнення так важных межаў паміж жанчынаю і мужчынаю, але таксама могуць 
быць спробаю панавання над уласнаю цялеснасцю, што прывядзе да панавання над усім 
стварэннем з негатыўным вынікам [5, c. 78]. 

Адсюль таксама бярэцца сучасны каталіцкі падыход і разуменне працы чалавека, якая 
мае быць месцам асабістага развіцця кожнага, дабром, якое даступнае для кожнага, хто 
прагне працаваць, а не раскошаю, якая даступная толькі выключна для малой колькасці 
абраных. З пытаннем працы цесна ўзаемазвязаная адукацыя, якая дазваляе больш сэнсоўна 
падыходзіць да навакольнага асяроддзя, ашчаджаць, зберагаць і спрыяць захаванюю таго, 
што мае быць захаванае (LS 211). Пытанням адукацыі папа прысвяціў апошні раздел 
энцыклікі. 

Калі сучасны чалавек вырашыць свядома і адказна прыняць на сябе пастулаты 
інтэгральнай экалогіі, тое мае прывесці да новага стылю жыцця, што вядзе да іншага 
захавання і размаітых дзеянняў. Перадусім такім вынікам мае быць затрыманне ўсіх тых 
негатыўных вынікаў, якія мы сёння назіраем і якія вынікаюць з пачуцця эгаізму ды 
часовасці перабывання на гэтым свеце (LS 204). Жыццё паводле экалагічнае духоўнасці 
дазваляе, перакананы Францішак, пазбыцца таксама неўмеркаванага канс’юмерызму і 
сталага набывання рэчаў, што нібыта маюць запоўніць духоўную пустэчу нашых душаў, 
але выклікаюць толькі зайздрасць, гвалт і канфлікты, у тым ліку глабальнага маштабу. 
Важнаю падставаю ўсяго пералічанага мае быць грамадскі дыялог, які можа вывесці са 
спіралі аўтадэструкцыі, маральна-духоўнага крызісу ды весціся на паграніччы навукі і 
рэлігіі [2, c. 39]. 

Акрамя гэтага, “новы экалагічны” чалавек спрычыньваецца да таго, што аказвае 
ўплыў на тых, хто мае рэальныя рэсурсы ды магчымасці даканання зменаў. У энцыкліцы 
папа ўзгадвае дакумент ААН, працягваючы нагадваць, што дэградацыя асяроддзя залежыць 
ад кожнага з нас: змена канкрэтнае адзінкі з часам павінна весці да змены супольнасці і 
ўсяго грамадства, што адаб’ецца на агульных выніках развіцця грамадства і аховы 
навакольнага асяроддзя. Францішак падкрэслівае, што ўсведамленне сабе пэўнае 
вышэйшасці чалавека веруючага ў параўнанні з няверуючым не павінна быць крыніцаю 
пыхі, а толькі накладваць дадатковыя маральныя абавязкі, што выцякаюць з самога факту 
веры (LS 220). Экалагічная духоўнасць, у рэшце рэшт, дазваляе чалавеку быць абаронцаю 
ўсяго стварэння Божага, выходзіць насустрач іншым людзям, а таксама прыняць паставу 
аўтатрансцэндэнцыі. Усё гэта дазваляе асобе клапаціцца пра бліжніх ды навакольнае 
асяроддзе, прымаючы на сябе адказнасць за кожны ўчынак і кожнае асабістае 
рашэнне [4, c. 108–109]. 

Новая жыццёвая пастава мае характарызавацца зусім іншымі маральнымі якасцямі ў 
штодзённым жыцці кожнага чалавека: супрацівам адносна эгаізму, умеркаваным стылем 
спажывання і непрыманнем скрайных пастаў канс’юмерызму (папа называе такую 
ганебную паставу дзеяннем паводле правіла “Выкарыстай і адкінь” [5, c. 75]), свядомай 
адказнасці за свет, магчымасцю духоўнае кантэмпляцыі стварэння не толькі звонку, але й 
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знутры, творчасцю і агульным энтузіязмам, матывацыяй да развіцця ўласных цнотаў, 
удзячнасцю і альтруізмам, адпаведным аскетызмам, павагаю да жыцця кожнае істоты і 
ангажаваннем на карысць супольнага дабра. 

У энцыкліцы Laudato Si’ папа Францішак паказаў надзвычайны кантраст паміж 
хуткасцю тых пераменаў, якія мы сёння заўважаем у нашым жыцці, а павольнасцю 
натуральнай біялагічнай эвалюцыі. Безумоўна, немагчыма проста адкінуць тыя змены, 
жадаючы запавольвання руху наперад, спынення жыцця. Цалкам не, пантыфік аднак 
падкрэслівае, што разам з тым не варта забывацца на небяспеку дэградацыі чалавека і 
навакольнага асяроддзя, якая й так шыбуе вельмі шпаркімі тэмпамі. Скіраванне чалавека 
веры на клопат пра бедных, неабароненых, а таксама развітых дзяржаў на дапамогу 
дзяржавам, што толькі развіваюцца, дазваляе мець надзею, што будучыня чалавека, а 
таксама й Зямлі, не павінны быць занядбаныя. Змена нашага настаўлення мае прынесці 
нашае планеце супакой і ацаленне, а наступным пакаленням спадчыну, над якой варта будзе 
пахіліцца, каб перадаць далей [6, c. 232–233]. 

Энцыкліка Францішка не можа быць узнаваная толькі й выключна за “зялёны” 
дакумент Каталіцкага касцёда, бо акрамя як важных і патрэбных перасцярог адносна аховы 
навакольнага асяроддзя таксама падкрэслівае важнасць сапраўднай хрысціянскай 
антрапалогіі, паводле якой чалавек мае быць істотаю не толькі цялеснаю, але й 
духоўнаю [2, c. 80]. І, нягледзячы на тое, што большасць зместу дадзенае энцыклікі не 
з’яўляецца чымсьці новым у навучанні Касцёла, аднак сама вартасць палягае на тым, што 
папа Францішак, сабраўшы разам у адным дакуменце розныя выказванні і меркаванні на 
згаданую тэму, прадэманстраваў свету, што Каталіцкі касцёл таксама мае сваё слова ў 
агульнай дэбаце наконт экалагічнага развіцця і аховы навакольнага асяроддзя, так істотных 
у сённяшнім свеце для кожнага чалавека добрай волі. 
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