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АНОТАЦІЯ 

  

Стрижачук Ф. В. Чистий та поглиблений теїзм в богослов’ї Річарда 

Свінберна. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук  

за спеціальністю 09.00.14 – богослов’я (041 – Богослов’я). – Національний 

педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Міністерства освіти і науки 

України, Київ, 2018. 

В дисертації представлено дослідження внеску Річарда Свінберна в 

обґрунтування теїстичного світогляду. Робота містить екскурс до традиції 

природної теології, що має довгу історію, відродилася з новою силою і стала 

предметом дослідження в аналітичній філософії релігії в другій половині 20-го 

ст. Історія природної теології створює передумови теїзму Свінберна, а 

дослідження аналітичної філософії релігії другої половини 20-го століття 

висвітлює його контекст. Фокус дослідження спрямований на чистий і 

поглиблений теїзм Свінберна, який включає епістемологію, концепцію Бога, 

теїстичні аргументи та аналіз основних християнських доктрин: доктрину про 

Трійцю і боговтілення. В роботі показано, що філософська теологія Свінберна 

має не лише історичну цінність, а її дослідження дозволяє побачити 

апологетичний потенціал праць філософа для обґрунтування теїзму і базових 

положень християнського світогляду.   

 Історичний екскурс у біблійні тексти, античну філософію, вчення Отців 

Церкви та схоластів, філософію Нового часу показує, що сучасна філософія 

релігії отримала у спадок древню, шановану і змістовну традицію роздумів про 

Бога.  

Вивчення розвитку аналітичної філософії релігії 20-го ст. показує, що 

критика теїзму спочатку мала форму дедуктивних аргументів на користь 

атеїзму. Але теїсти змогли спростувати дедуктивні аргументи, і аргументація з 

обох таборів перейшла в нову фазу. Атеїсти почали використовувати 

індуктивні аргументи, а теїсти також засвоїли індуктивну аргументацію. Таким 
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чином, виник індуктивізм як методологія формулювання аргументів на користь 

існування Бога. Річард Свінберн є видатним представником індуктивізму в 

формулюванні та обстоювані теїстичних аргументів.  

Свінберн розробляє  епістемологію, в якій знання обґрунтовується в 

термінах індуктивної ймовірності. Теїзм розглядається як гіпотеза високого 

рівня і до нього застосовуються критерії оцінки апріорної та апостеріорної 

ймовірностей гіпотези: принцип простоти гіпотези, принцип когерентності, 

принцип обґрунтування гіпотези через адекватне пояснення. Адекватне 

пояснення може бути двох типів: наукове й особистісне. Він доводить, що 

всесвіт не може отримати адекватного пояснення без залучення особистісного 

пояснення і лише теїзм може дати остаточне пояснення всесвіту. Розроблена 

Свінберном епістемологія створила фундамент для побудови чистого та 

поглибленого теїзму.     

Свінберн розвиває чистий теїзм у два етапи. Спочатку він розвиває 

теїстичну концепцію Бога і демонструє її когерентність, а на другому етапі 

приводить аргументи на користь того, що існування теїстичного Бога є  більш 

ймовірним ніж Його небуття.   

Когерентна концепція Бога містить наступні твердження про Бога: 

всюдиприсутній дух, суверенний творець всесвіту, всемогутній, всезнаючий, 

абсолютно благий, джерело моральних обов’язків, вічний, незмінний. 

Дослідивши їх, Свінберн приходить до висновку, що вони є когерентними і 

тому можуть бути також істинними, і Бог є можливою сутністю.  

Аргументація на користь існування Бога є другим етапом розвитку 

«чистого теїзму». Свінберн об’єднує всі теїстичні аргументи в один  

кумулятивний аргумент. Його теїстична аргументація містить космологічний 

аргумент, телеологічні аргументи, аргумент від свідомості, аргумент від 

релігійного досвіду та інші аргументи. Свінберн досліджує кожен аргумент 

окремо, але доказова сила виникає в кумулятивному ефекті теїстичних 

аргументів, коли вони об’єднуються в єдину гіпотезу теїзму. Свінберн не 

оминає аргументи проти існування Бога: від існування зла і від прихованості 
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Бога. Після ретельного аналізу він робить висновок, що аргумент від зла в 

незначній мірі послаблює кумулятивний аргумент, але в кінцевому підсумку не 

робить існування Бога більш неймовірним ніж ймовірним. А аргумент від 

прихованості Бога не зменшує і не збільшує ймовірність гіпотези теїзму.  

Дослідження аргументів на користь існування Бога та аргументів проти 

існування Бога з використанням теореми Баєса дає можливість Свінберну 

зробити загальний висновок, що апостеріорна ймовірність теїзму є більшою за 

½, і розглянуті аргументи разом становлять достатній Р-індуктивний аргумент 

на користь існування Бога.   

Поглиблений теїзм Р. Свінберна є частиною філософської традиції – 

філософської теології – і будується на фундаменті чистого теїзму. Однією з 

основних сфер дослідження є доктрина про Трійцю. Спочатку філософ ставить 

питання про когерентність співіснування трьох всемогутніх божественних 

індивідів. Проаналізувавши атрибути всемогутність і всеблагість, він приходить 

до висновку, що співіснування трьох божественних індивідів можливе. На 

наступному етапі він аналізує концепцію любові і приходить до висновку, що 

найдосконаліша любов потребує співіснування трьох індивідів. Любов двох 

індивідів не буде досконалою, тому що вона замкнута і зосереджена в межах їх 

взаємних відносин. Досконалішою є об’єднана любов двох осіб до третьої 

особи. В питанні взаємин між божественними Особами і спільною 

божественною природою він схиляється до соціальної моделі Трійці, яка 

характерна для Східної церкви, а в питані порядку походження Духа стає на 

сторону Західної церкви і вважає, що Дух є спільним ділом Отця і Сина. 

Свінберн також робить філософський аналіз другої основоположної 

доктрини християнства – доктрини про боговтілення. Спочатку він аналізує  

когерентність доктрини про боговтілення, а потім переходить до індуктивних 

аргументів на користь ймовірності боговтілення. Аналізуючи когерентність 

класичної халкідонської христології, він приходить до висновку, що вона 

когерентна і узгоджується з текстами Нового Завіту. Проте британський 

філософ вважає, що халкідонська христологія має бути доповнена концепцією 
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«розколотого розуму» Христа.  Концепція «розколотого розуму», на думку 

Свінберна, добре пояснює взаємовідносини між божественною природою та 

волею і людською природою та волею Христа.   

Серед інших мотивів на користь боговтілення виділяється аргумент про 

те, «що Бог високо оцінює людську природу і тому прийняв саме її». Серед 

подій у житті Христа Свінберн виділяє «непорочне зачаття», «вознесіння» і 

«воскресіння Христа». Особливу увагу привертає воскресіння Христа, бо воно є 

печаттю Бога, яка означає схвалення життя і вчення Христа.  

Вивчення філософського теїзму Свінберна дозволяє побачити значний 

апологетичний потенціал розвинутої ним теїстичної аргументації. Свінберн 

застосовує наукову методологію, яка є зразком раціональності для наукової 

спільноти. Вона продовжує бути актуальною і може бути прикладом для 

сучасних апологетів теїстичного світогляду та християнських переконань в 

Україні.   

Індуктивна методологія Свінберна в аргументації на користь існування 

Бога продовжує і розвиває якісно новий етап в обґрунтуванні теїстичного 

світогляду. Апостеріорні теїстичні аргументи Свінберна отримали індуктивну 

форму, яка користується більшою довірою, тому що вона наближена за формою 

та суттю до наукової аргументації.  

Вибір Свінберна на користь природної теології долучає його до довгої 

традиції. Природна теологія зараз також може зайняти гідне місце в філософії 

релігії. Природна теологія Свінберна позитивно впливає на розвиток 

інтелектуальної респектабельності теїстичного світогляду.   

Чистий теїзм Свінберна не вступає в конфлікт з авраамістичними 

релігіями і узгоджується з традиціями природної теології. Наголос на ідеї 

«особистісної основи буття» дає можливість Свінберну розвивати доктрину про 

Триєдиного Бога та доктрину про боговтілення у поглибленому теїзмі. 

Ключові слова: філософія релігії, аналітична філософія релігії, 

філософське богослов’я, Річард Свінберн, чистий теїзм, поглиблений теїзм, 
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існування Бога, теїстичні аргументи, проблема зла, релігійний досвід, доктрина 

про Трійцю, доктрина про боговтілення.  

 

ABSTRACT 

Stryzhachuk F. V. The bare and ramified theism in theology of Richard 

Swinburne. – The qualifying scientific work on the rights of the manuscript.  

Dissertation for the degree of Candidate of Philosophical Studies, Specialty 

09.00.14 – Theology (041 – Theology). – National Pedagogical Dragomanov 

University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 

The dissertation presents the research of the contribution of Richard Swinburne 

to the justification of the theistic worldview. The work contains an excursion to the 

tradition of natural theology, which has a long history, was reborn with a new force, 

and became the subject of research in the analytical philosophy of religion in the 

second half of the 20th century. The history of natural theology creates the 

preconditions of Swinburne's theism, and the study of the analytical philosophy of 

religion of the second half of the 20th century highlights its context. The focus of the 

research is directed at the bare and refined theism of Swinburne, which includes 

epistemology, the concept of God, theistic arguments and the analysis of the main 

Christian doctrines: the doctrine of the Trinity and the religion.It has been shown that 

the philosophical theology of Swinburne has not only historical value, but also its 

study allows us to see the apologetic potential of the philosopher's works to 

substantiate theism and the basic propositions of the Christian worldview. 

Historical excursion in biblical texts, ancient philosophy, the inheritance of 

fathers and scholastics, and the philosophy of the New Time shows that the modern 

philosophy of religion has inherited an ancient, respected and meaningful tradition of 

reflection on God. 

Study of the development of the analytical philosophy of religion of the 20th 

century shows that the critique of theism originally had the form of deductive 

arguments in favor of atheism. However, the theists were able to refute deductive 

arguments, and the arguments from both camps moved into a new phase. The atheists 
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began to use inductive arguments, and the theists learned the inductive argument. 

Thus, inductivism emerged as a methodology for formulating arguments for the 

existence of God. Richard Swinburne is an outstanding representative of inductivism 

in formulating and advocating theistic arguments. 

Swinburne develops an epistemology in which knowledge is substantiated in 

terms of inductive probability. Theism is considered as a high-level hypothesis, and 

the criteria for evaluating a priori and a posteriori probabilities of a hypothesis are 

used: the principle of simplicity of the hypothesis, the principle of coherence, the 

principle of hypothesis substantiation by adequate explanation. Adequate explanation 

can be of two types: scientific and personal. He proves that the universe cannot get an 

adequate explanation without involving a personal explanation and only theism can 

give the ultimate explanation of the universe. Swinburne’s epistemology created the 

foundation for constructing a bare and refined theism. 

Swinburne develops bare theism in two stages. First, he develops the theistic 

concept of God and demonstrates its coherence, and at the second stage, he argues in 

favor of the fact that the existence of theistic God is more probable than His non-

existence. 

The coherent concept of God contains the following statements about God: the 

omnipresent spirit, the sovereign creator of the universe, omnipotent, omniscient, 

absolutely good, the source of moral duties, eternal, unchanging. Investigating them, 

Swinburne concludes that they are coherent and therefore may also be true and God 

is a possible entity. 

The argument for the existence of God is the second stage in the development 

of "bare theism." Swinburne combines all theistic arguments into one cumulative 

argument. His theistic argumentation contains a cosmological argument, teleological 

arguments, an argument from consciousness, an argument from religious experience, 

and other arguments. Swinburne examines each argument individually, but the 

probative force arises in the cumulative effect of theistic arguments when they are 

united into a single hypothesis of theism. Swinburne does not avoid the arguments 

against the existence of God: from the existence of evil and from the hiddenness of 
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God. After careful analysis, he concludes that the argument from evil slightly 

weakens the cumulative argument, but ultimately does not make God's existence 

more improbable than probable. However, the argument from God's hiddenness does 

not diminish or increase the probability of the hypothesis of theism. 

The study of arguments for existence of God and the arguments against the 

existence of God by means of Bayes' theorem allows Swinburne to conclude that the 

a posteriori probability of theism is greater than ½, and the arguments discussed 

together constitute a sufficient P-inductive argument for existence of God. 

The ramified theism of R. Swinburne is part of the philosophical tradition of 

philosophical theology and is based on the foundation of bare theism. One of the 

main areas of research is the doctrine of the Trinity. Initially, the philosopher raises 

the question of the coherence of the coexistence of three almighty divine individuals. 

After analysis of the attributes of omnipotence and perfect goodness, he concludes 

that the coexistence of the three divine individuals is possible. At the next stage, he 

analyzes the concept of love and concludes that the perfect love requires the 

coexistence of three individuals. The love of two individuals will not be perfect, 

because it is closed and concentrated within their mutual relations. The better is the 

united love of two persons to a third person. In the relationship between the divine 

Persons and the common divine nature, he tends to the social model of the Trinity, 

which is typical of the Eastern Church.  In the matter of the origin of the Spirit, he is 

on the side of the Western Church and believes that the Spirit is a joint work of the 

Father and the Son. 

Swinburne also makes a philosophical analysis of the second fundamental 

doctrine of Christianity - the doctrine of incarnation. First, he analyzes the coherence 

of the doctrine of incarnation, and then proceeds to inductive arguments for the 

probability of the incarnation. After Analysis the coherence of classical Chalcedon 

Christology, he concludes that it is coherent and consistent with the texts of the New 

Testament. However, the British philosopher believes that Chalcedonic Christology 

should be supplemented by the concept of "divided mind" of Christ. According to 
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Swinburne, the concept of "divided mind" explains the relationship between the 

divine nature and the will and the human nature and will of Christ. 

Among other motives in favor of incarnation, there is an argument that "God 

values human nature and therefore accepts it". Among events in the life of Christ, 

Swinburne highlights "immaculate conception", "ascension" and "resurrection of 

Christ". Particular attention is drawn to the resurrection of Christ, because it is the 

seal of God, which means the approval of the life and the teaching of Christ. 

The study of the philosophical theism of Swinburne allows us to see the 

significant apologetic potential of his developed theistic argumentation. Swinburne 

applies scientific methodology, which is a model of rationality for the scientific 

community. It continues to be relevant and can serve as an example for contemporary 

apologists of theistic worldview and Christian beliefs in Ukraine. 

Swinburne's inductive methodology in argumentation for existence of God 

continues and develops a qualitatively new stage in substantiating theistic worldview. 

The posteriorly theistic arguments of Swinburne acquired an inductive form, which is 

more trusted, because it is approximate in form and essence to scientific 

argumentation. 

The choice of Swinburne in favor of natural theology unites him to a long 

tradition. Natural theology can take a worthy place in the philosophy of religion now. 

Swinburne's natural theology positively influences the development of the intellectual 

respectability of theistic worldview. 

The bare theism of Swinburne does not come into conflict with Abrahamic 

religions, and is consistent with the traditions of natural theology. The emphasis on 

the idea of "the personal ground of being" enables Swinburne to develop the doctrine 

of the Triune God and the doctrine of incarnation in ramified theism. 

Key words: philosophy of religion, analytical philosophy of religion, 

philosophical theology, Richard Swinburne, bare theism, ramified theism,  existence 

of God, theistic arguments, the problem of evil, religious experience, the doctrine of 

the Trinity, the doctrine of incarnation.  
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ВСТУП 

  

Актуальність теми дослідження. Розпад Радянського Союзу і падіння 

комуністичної атеїстичної ідеології в українському суспільстві викликали 

підвищений інтерес українців до пошуку нових світоглядних орієнтирів. В 

таких пошуках багато наших співвітчизників звернулися до релігійних та 

духовних традицій, що на той час існували в Україні чи почали проникати та 

поширюватися в українському релігійному просторі.  Християнські церкви 

різних конфесій почали стрімко поповнюватися новонаверненими віруючими. 

Проте наприкінці двадцятого століття та на початку двадцять першого 

динамічний кількісний ріст церковних спільнот припинився. Сьогодні у своїй 

більшості церковні громади взагалі кількісно не зростають або поповнюються 

дуже повільно, у деяких локальних спільнотах чисельність віруючих навіть 

зменшується. Однією з визначальних причин такої проблематичної  ситуації з 

ростом церковних громад є їхня неготовність прийняти новонавернених, 

створити належну духовну, психологічно-емоційну й інтелектуальну атмосферу 

та задовольнити їх релігійні потреби. Однією з складових цієї проблеми, на 

нашу думку, є відсутність сформульованого та раціонально обґрунтованого 

християнського світогляду. Українська богословська спільнота перебуває ще на 

стадії становлення, а публікації перекладної богословської літератури та 

богословські курси чи семінари іноземних лекторів характеризуються 

фрагментарністю і не формують у віруючих цілісного теїстичного світогляду. 

Християни «зі стажем», новонавернені адепти, студенти та викладачі духовних 

закладів потребують, окрім прийняття дару віри, також і раціонально 

обґрунтованого світогляду, щоб бути спроможними відповісти на культурні 

виклики сучасності та успішно інтегрувати свій релігійний досвід, богословське 

вчення християнської церкви, здобутки філософії, художні інтерпретації 

мистецтва, дані сучасних природознавчих та гуманітарних наук в єдину 

узгоджену картину світу. 
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Друга половина двадцятого і початок двадцять першого століття 

характеризується відродженням філософського теїзму та філософського 

богослов’я в англо-американському інтелектуальному середовищі, одним із 

визначних представників якого є Річард Свінберн (Richard Swinburne) (1934 

р.н.) – британський філософ та богослов, професор Оксфордського 

університету. Філософський теїзм Р.Свінберна продовжує ряд довгої та 

поважної філософської традиції «природного богослов’я», джерела якого 

можна віднайти в творах античних грецьких філософів Платона, Аристотеля, 

Плотіна та ін.   У роботах середньовічних філософів та теологів Томи 

Аквінського, Дунса Скота та ін. вже є розгорнуті системи природного 

богослов’я. Проте традиція природного богослов’я  зазнала критики та 

занепаду під час становлення секулярної доби, але в теперішній час 

відроджується у вигляді філософського теїзму в англо-американській філософії 

релігії. Філософський теїзм опирається на досягнення сучасної природознавчої 

науки і філософії, зокрема аналітичної традиції.  Дослідження філософського 

теїзму Річарда Свінберна та представлення його результатів в українському 

університетському, науковому, богословському та церковному середовищі 

може сприяти формуванню стійких, послідовних і раціонально обґрунтованих 

теїстичних і християнських переконань у віруючих із високими 

інтелектуальними вимогами, а також стимулювати християн на пошуки та 

розробку власного аргументованого світогляду. Філософський теїзм 

Р.Свінберна може стати платформою для діалогу християн із представниками 

секулярного світогляду та віруючими інших релігій. «Позаконфесійний зміст» 

чистого теїзму також сприятиме міжконфесійному і міжрелігійному діалогу. А 

глибокий філософський аналіз основних християнських доктрин у 

поглибленому теїзмі сприятиме більшій раціональній прозорості християнства.   

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано у межах науково-дослідної роботи 

кафедри культурології факультету філософської освіти і науки Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за напрямом «Методологія 
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і зміст викладання соціально-гуманітарних наук», що входить до Тематичного 

плану науково-дослідної роботи Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова за напрямом «Дослідження проблем гуманітарних 

наук», який був затверджений Вченою радою університету (протокол № 5 від 

29 січня 2009 року). Окрім того, робота виконана у межах інтегрованої 

освітньо-дослідницької програми Центру дослідження релігії НПУ імені М.П. 

Драгоманова «Сучасне протестантське богослов’я», що розробляється і 

впроваджується спільно з Євро-Азіатською теологічною асоціацією відповідно 

до додаткової угоди №1 до договору про співпрацю між Національним 

педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова і громадською 

організацією «Євро-Азіатська теологічна асоціація» від 19 грудня 2015 р. 

Метою дослідження є комплексний аналіз історичних передумов 

філософського контексту та концептуального змісту чистого і поглибленого 

теїзму Річарда Свінберна.  

Відповідно до поставленої мети, визначаються такі основні 

дослідницькі завдання: 

- дати визначення основним поняттям і представити основний 

концептуальний та історичний контекст аналітичної філософії 

релігії;показати роль античних філософів та отців церкви в становленні 

філософської рефлексії про Бога;дослідити виникнення «класичних 

аргументів на користь існування Бога» і їх початкові формулювання у 

середньовіччі і на початку Нового часу;розкрити роль Девіда Юма та 

Іммануїла Канта в філософській критиці релігії; 

- описати і проаналізувати два основних напрямки в філософії 

релігії ХХ-го століття: континентальну філософію релігії і аналітичну 

філософію релігії. Дослідити розвиток аналітичної філософії релігії у 

другій половині ХХ-го століття від дедуктивізму до індуктивізму і пост-

дедуктивізму; описати стан дослідження філософії релігії та 

філософського богослов’я  Р.Свінберна в Україні та на пострадянському 

просторі; 
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- дослідити  епістемологічні принципи Р.Свінберна та показати 

їх роль у формуванні його філософського теїзму, розглянути його дві 

концепції Богаі розкрити їх роль у чистому теїзмі: концепцію 

контингентного Бога і концепцію необхідного Бога; 

- представити і дослідити основні аргументи на користь 

існування Бога у чистому теїзмі; показати особливості аргументації 

Р.Свінберна: індуктивну методологію та кумулятивний підхід; 

проаналізувати його підхід у вивчені аргументів проти існування Бога і 

його аргументацію на користь теїзму в контексті цих аргументів; 

- викласти і проаналізувати поглиблений теїзм Р.Свінберна, 

зосередивши увагу на основній доктрині християнського теїзму доктрині 

про Трійцю; показати метафізичну необхідність, логічну 

несуперечливість і когерентність трьох Лиць Триєдиного Бога; 

проаналізувати когерентність та індуктивну ймовірність боговтілення; 

- показати апологетичний потенціал філософського теїзму в 

контексті сьогоднішнього стану обґрунтування теїстичного світогляду в 

секулярному середовищі.  

Об’єктом дослідження є богослов’я Річарда Свінберна.   

Предметом дослідження є передумови, контекст і зміст чистого та 

поглибленого теїзму Річарда Свінберна.  

Теоретико-методологічні засади дослідження. Дисертаційне 

дослідження має міждисциплінарний характер і виконане на межі філософії, 

богослов’я та релігієзнавства. Методологічну основу дослідження становлять 

загальнонаукові принципи аналізу релігійних явищ та філософських процесів і 

принципи сучасного богослов’я – об’єктивності, неупередженості, цілісності, 

світоглядного та методологічного плюралізму. Для вирішення завдань, 

поставлених у дисертаційній роботі, використовується ряд основних методів: 

системного аналізу (при дослідженні філософського теїзму Річарда Свінберна), 

історико-генетичного аналізу (при дослідженні становлення природного 

богослов’я та аналітичної філософії релігії), компаративного вивчення (при 
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порівнянні філософських і богословських концепцій попередників та 

сучасників Річарда Свінберна).  

У концептуальному й історичному плані принципове значення для 

розробки теми дослідження мають праці Ю.А.Кімелева, В.К.Шохіна, 

Ч.Таліаферро, С.М.Дункена, С.Т.Девіса, В.Хаскера, Б.Хеблетвейта, які 

досліджували еволюцію ідей та формування сучасного стану філософської 

теології. Суттєвим концептуальним підґрунтям стали також роботи В.Алстона, 

А.Плантінги, Ф.Л.Квіна, В.Крейга, Т.Моріса, Дж.Хіка, П.В.Інвагена. 

Дисертаційне дослідження також вимагало застосування таких 

загальних методологічних принципів, як єдність логічного та історичного, 

об’єктивність і неупередженість. В свою чергу, богословський контекст 

дослідження вимагав використання релігієзнавчих принципів – 

позаконфесійності, екуменічної відкритості та толерантності. У роботі також 

використано ряд таких загальнонаукових методів, як аналіз та синтез, опис, 

узагальнення. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в тому, що в 

ньому вперше здійснений цілісний аналіз філософського теїзму Річарда 

Свінберна; досліджено передумови, контекст, зміст та апологетичний потенціал 

чистого і поглибленого теїзму в богослов’ї британського філософа. 

Наукова новизна розкривається у наступних положеннях, що виносяться 

на захист: 

Вперше: 

- на основі дослідження розвитку аналітичної філософії релігії 

у другій половині ХХ-го століття було показано, що критика теїзму в 

основному формулювалась у вигляді дедуктивної аргументації. Але 

теїсти змогли спростувати цей аргумент, тому наукова полеміка з обох 

таборів перейшла на нову фазу. Атеїсти і теїсти засвоїли індуктивну 

аргументацію, особливо в царині теїстичних аргументів. Індуктивна 

аргументація стала основною рисою філософського теїзму Річарда 

Свінберна; 
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- встановлено, що Р.Свінберн послідовно і наполегливо 

розвиває систему теїстичного світогляду. Його епістемологія закладає 

основи теїстичного світогляду, когерентна концепція Бога створює 

умови для визнання теїзму когерентним, аргументи на користь 

існування Бога роблять теїзм дуже ймовірним і філософський аналіз 

християнських доктрин демонструє раціональність християнського 

теїзму; 

- обґрунтовано, що теїзм можна розглядати як гіпотезу 

високого рівня.  Р.Свінберн пропонує застосувати принципи для 

оцінки апріорної та апостеріорної ймовірностей гіпотези: принцип 

простоти гіпотези, принцип когерентності, принцип обґрунтування 

гіпотези через адекватне пояснення; 

- виявлено, що релігійний досвід людей можна аналізувати та 

оцінювати, застосовуючи два епістемологічних принципи: довір’я і  

довір’я свідченням. Названі принципи застосовуються також і для 

більш широкого кола епістемологічних проблем; 

- виявлено, що дослідження аргументів на користь існування 

Бога та аргументів проти існування Бога з використанням теореми 

Баєса для оцінки ймовірності дає можливість Свінберну зробити 

загальний висновок, що якщо врахувати всю сукупність аргументів, то 

апостеріорна ймовірність теїзму є більшою за ½, і розглянуті 

аргументи разом становлять достатній Р-індуктивний аргумент на 

користь існування Бога; 

- доведено, що філософський теїзм Р.Свінберна містить 

значний апологетичний потенціал розвинутої аргументації на користь 

теїстичних переконань. Р.Свінберн засвоює і застосовує наукову 

методологію, яка є зразком раціональності для наукової спільноти. 

Використання британським філософом наукової методології для 

аргументації теїстичного світогляду продовжує бути актуальним і 
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може бути прикладом для сучасних апологетів теїстичного світогляду і 

християнських переконань в Україні; 

- встановлено, що індуктивна методологія Р.Свінберна в 

аргументації на користь існування Бога продовжує і розвиває якісно 

новий етап у відстоюванні й обґрунтуванні теїстичного світогляду. 

Апостеріорні теїстичні аргументи у викладі Р.Свінберна отримали 

індуктивну форму, яка користується більшої довірою, тому що вона 

наближена за формою та суттю до наукової аргументації; 

- обґрунтовано, що Р.Свінберн розвинув природну теологію у 

формі філософського теїзму, яка може служити взірцем для сучасних 

апологетів християнства в Україні, що може позитивно вплинути на 

розвиток інтелектуальної респектабельності теїстичного світогляду; 

- виявлено, що Р.Свінберн сповідує релігійні переконання, 

дуже наближені до богослов’я ортодоксального християнства. Чистий 

теїзм Р.Свінберна не вступає в конфлікт із релігійними переконаннями 

авраамістичних релігій і добре узгоджується з традиціями природної 

теології. Наголос на тому, що Бог є «особистісною основою буття» дає 

можливість Р.Свінберну розвивати і відстоювати доктрину про 

Триєдиного Бога та доктрину про боговтілення у поглибленому теїзмі.  

Уточнено, що: 

- сучасна аналітична філософія релігії несправедливо ігнорує 

патристичну спадщину, заявляючи, що в цьому періоді немає 

ґрунтовної і систематичної аргументації на користь теїзму. Насправді, 

отці церкви запропонували і сформулювали основні типи відносин між 

вірою і розумом і наводили аргументи на користь теїзму; 

- вибір Р.Свінберна на користь природної теології долучає його 

до тривалої й широкої традиції. Р.Свінберн використовує добре відомі 

теїстичні  аргументи: космологічний, телеологічний, моральний та ін. 

Проте вони набувають у нього нової форми,  він розміщує їх у новий 
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контекст, додає доказової сили та об'єднує в єдиний кумулятивний 

аргумент на користь існування Бога.  

Набуло подальшого розвитку: 

- вчення про класичні аргументи на користь існування Бога, що 

були сформульовані середньовічними богословами Ансельмом 

Кентерберійським, Томою Аквінським та ін. Вони стали матеріалом 

для дослідження багатьох поколінь філософів релігії як з теїстичного, 

так і атеїстичного таборів і не втратили філософсько-богословської 

актуальності і сьогодні; 

- переконання, що природне богослов’я  минулого було добре 

відоме серед освічених верств суспільства, а зараз воно може зайняти 

гідне місце в філософії релігії та інтелектуальному богословському 

просторі. 

Теоретичне значення дисертації. На теренах вітчизняної наукової 

думки вперше було здійснено комплексне дослідження філософського теїзму 

Річарда Свінберна. Представлена дисертаційна робота може слугувати 

теоретичною та методологічною основою для формування обґрунтованих 

просвітницьких проектів, спрямованих на ознайомлення широкого аудиторії з 

теїстичним світоглядом. Відповідний приріст наукового знання та 

апологетичний потенціал чистого і поглибленого теїзму Р.Свінберна  дає змогу 

активізувати подальші наукові релігієзнавчі, філософські та богословські 

розробки, які стосуються актуальних проблем християнського богослов’я та 

філософії.  

Практичне значення дисертації. Результати дослідження можуть бути 

використані при викладанні філософських та богословських дисциплін у вищих 

навчальних закладах, як афілійованих до релігійних організацій, так і в 

неконфесійних освітніх інституціях. Матеріали дослідження можуть також 

слугувати для підготовки відповідної навчальної та методичної літератури. 

Дослідження філософського теїзму Р.Свінберна сприяє розвитку богослов’я, 

релігієзнавства та філософії релігії.  
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Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

науковим дослідженням, яке представляє ідеї та розробки, сформульовані 

здобувачем самостійно для забезпечення досягнення поставленої мети та 

виконання встановлених завдань.  У першому розділі представлені історичні 

передумови філософського теїзму Р.Свінберна. Другий розділ присвячений 

епістемології Р.Свінберна та його концепції Бога. У третьому розділі 

досліджуються аргументи на користь існування Бога у чистому теїзмі 

британського філософа. В четвертому розділі розглядається дві основні 

доктрини поглибленого теїзму Р. Свінберна: доктрина про Трійцю і доктрина 

про боговтілення. П’ятий розділ представляє риси філософського богослов’я 

Р.Свінберна, які мають значний апологетичний потенціал.  Використані в 

дисертаційному досліджені ідеї, положення та припущення інших авторів 

мають відповідні посилання і використані лише для обґрунтування ідей 

здобувача.  

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні 

положення дисертації обговорювалися на засіданнях кафедри культурології 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, на 

науково-теоретичних семінарах і засіданнях кафедри теології Одеської 

богословської семінарії, науково-практичній конференції «Шляхи 

слов’янського богослов’я армініанської традиції» (Львів, 19-20 грудня 2008 р.);  

науково-практичній конференції «400-річчя баптизму і принцип свободи 

совісті: історичний, богословський і соціокультурний контекст» (Одеса, 17-18 

вересня 2009 р.); науково-практичній конференції «Категорія свободи в 

армініанському богослов'ї» (Львів, 10-11 грудня 2010 р.); науково-практичній 

конференції «Основи, історія та сучасний стан армініанського богослов'я» 

(Одеса, 6-7 жовтня 2011 р.); науково-практичній конференції «Церква: біблійні 

і богословські аспекти в сучасному ракурсі» (Одеса, 4-5 квітня 2013 р.); 

науково-практичній конференції «Єдність навчання і наукових досліджень – 

головний принцип університету» (Київ, 14–18 березня 2016 р.), науково-

практичній конференції «Пострадянський протестантизм: проблеми 
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ідентифікації та контури майбутнього» (Львів, 18 квітня 2016 р.), міжнародній 

науково-практичній конференції «Реформація: історія і сучасність» (Вільнюс, 

24-25 квітня 2015 р.); V Щорічній міжнародній науковій конференція 

«Антропологічні виміри філософських досліджень» (Дніпропетровськ, 14–15 

квітня 2016 р.), звітній науково-практичній конференції викладачів, докторантів 

та аспірантів інституту (НПУ імені М.П. Драгоманова, 30 квітня 2015 р.), ІІ 

Конгресі молодих дослідників релігії «Релігія в сучасній культурі» (28–30 

жовтня, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича); звітній 

науково-практичній конференції викладачів, докторантів та аспірантів «Єдність 

навчання і наукових досліджень – головний принцип університету» (НПУ імені 

М.П. Драгоманова; 14-18 березня 2016 р.); міжнародній науково-практичній 

конференції «Реформація: східноєвропейські виміри» (Острог, 13–15 квітня 

2016 р.); звітній науково-практичній конференції викладачів, докторантів та 

аспірантів «Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип 

університету» (НПУ імені М.П. Драгоманова; 17 травня 2017 р.); міжнародній 

науково-практичній конференції «Реформація і сучасний світ» (Одеса, 28-29 

вересня 2017 р.); міжнародній науково-практичній конференції «Біблія і 

Реформація» (Одеса, 5 жовтня 2017 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дослідження знайшли 

відображення у 13 наукових публікаціях, зокрема: 6 статтях у фахових 

періодичних виданнях України з філософських наук, 1 статті в закордонному 

фаховому періодичному виданні та 6 публікаціях в інших виданнях.   

Структура й обсяг дисертації, послідовність викладу матеріалу 

обумовлені логікою дослідження проблеми, яку своєю чергою визначають мета 

і завдання дисертаційної роботи.Дослідження складається зі вступу, п’ятьох 

розділів, які структуровані на підрозділи, висновків і списку використаних 

джерел. Загальний обсяг дисертаційної роботи – 207 сторінок (основний зміст 

роботи викладено на 190 сторінках). Список використаних джерел налічує 198 

найменувань, з них – 125 іноземними мовами. 
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РОЗДІЛ 1 ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ: ОСНОВНІ ТЕМИ ТА ІСТОРІЯ 

 

1.1 Філософія релігії в античності та в період патристики 

Поняття, що входять до назви нашого дослідження або ж маються на  

увазі в ньому, такі як «філософія», «релігія», «аналіз», є добре знайомими та 

звичними для інтелектуальної традиції Західної цивілізації. Але це не означає, 

що тип дискурсу чи його зміст легко локалізувати та визначити в царині 

сучасної філософської думки. По-перше, філософія релігії не є релігійною 

філософією. Релігійна філософія формує свої філософеми, виходячи з 

релігійного досвіду, сакральних текстів, канонічних віросповідань, духовних 

практик та ритуалів певної релігії. Релігійний філософ, як правило, є 

«інсайдером» у певній релігії і відрізняється від богослова лише більшою 

свободою в концептуалізації світоглядної складової своєї релігії.  Вже в одному 

з перших досліджень у вітчизняній літературі з теми філософії релігії в 

монографії професора богослов’я Київського імператорського університету  

Н.Боголюбова «Філософія релігії» релігійна філософія або теософія 

визначається як «світогляд, який хоча й представляється в філософських 

термінах, але має своїм основним джерелом власне релігію» [10, c. 23]. 

Релігійна філософія у такому розумінні не поступається за давністю ні 

філософії, ні релігії, тому що кожна релігія на певному етапі набуває 

філософського забарвлення, і кожна філософія, особливо на ранньому етапі 

розвитку, залежить від релігії. Отже, зміст релігійної філософії є зрозумілим і її 

предмет не вимагає уточнення. Зовсім іншою є ситуація відносно філософії 

релігії. Згідно визначення Кімелева Ю. А, «філософія релігії – це філософія в її 

відношеннях з релігією» [27, c. 3]. Це визначення виглядає дуже широким і 

загальним, але воно показує, що філософія (філософ) виступає в якості 

зовнішнього суб’єкту відносин із релігією. Філософ може бути адептом 

досліджуваної релігії або ж не  сповідувати ніякої релігії, чи сповідувати іншу 

релігію, але він виступає в ролі суб’єкту дослідження і повинен витримувати 

певну дослідницьку дистанцію.  Отже, філософія релігії – це філософська наука 
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про релігію, що ставить собі предметом дослідження релігії як цілого [68, c. 23]. 

І якщо релігійна філософія є такою ж древньою, як і релігія і філософія, то 

«філософія релігії» як філософська наука про релігію виникла тільки в Новий 

час і сам термін почав використовуватися в останні десятиліття 18 століття з 

появою філософії Канта і набув широкого вжитку лише на початку 19 століття 

[68, c. 19]. Протягом свого історичного існуванняв філософія релігії  виділися  

певні стійкі форми. Відомий російський спеціаліст у сфері  філософії релігії 

Ю.А.Кімелев виділяє дві основні форми: філософське релігієзнавство і 

філософська теологія [27, c.12–18]. Філософське релігієзнавство вивчає 

«релігійне відношення» або «релігійну свідомість» людини. Філософське 

релігієзнавство в першу чергу зосереджено на «феномені релігії» і 

антропологічно орієнтоване.  Друга форма філософії релігії – філософська 

теологія – представляє собою автономне, тобто незалежне від змісту 

божественного одкровення, філософське пізнання Бога. Боголюбов, Кімелев і 

Шохін, у свою чергу, проводять розмежування між філософською теологією в 

широкому розумінні і філософською теологією в вузькому розумінні. 

Філософська теологія в широкому розумінні слова – це будь-яка філософська 

рефлексія про релігію, що існує так само давно як і сама філософія [27, c.18]. 

Більшість філософів у західній філософській традиції висловлювали своє 

відношення до релігії і теології, тому належать до традиції філософської 

теології в широкому розумінні слова. Філософська теологія в вузькому 

розумінні – це цілеспрямовані зусилля  створити вчення про Бога виключно 

філософськими засобами, відволікаючись від факту і змісту божественного 

одкровення, даному в сакральних текстах релігійних традицій. 

 В інтелектуальній історії західної цивілізації тип дискурсу, який зараз 

опанувала філософська теологія, мав різні назви: «природна теологія», 

«релігійна філософія», «релігійна метафізика», «християнська філософія 

«християнська метафізика», «раціональна теологія», але, як це показує Кімелев, 

кожна з цих назв має певні недоліки, тому найбільш оптимальним він вважає 
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використання терміну «філософська теологія». У двадцятому столітті виникла 

«аналітична філософія релігії».  

Аналітична філософія релігії – це філософія релігії, що застосовує 

методи та концептуальний інструментарій аналітичної філософії 20-го століття.  

Хоча філософія релігії, як окрема філософська дисципліна виникла 

наприкінці 18 ст., існування філософського дискурсу такого типу сягає часів 

античності. Аналітична філософія релігії як філософська традиція виникла 

зовсім недавно, в середині 20 століття і як традиція в цілому прагне досягнути 

«максимальної ясності» своїх текстів, тому не дуже зацікавлена в історії і 

темпоральному обумовленому контекстом існуванні людини. Кристофер Дж. 

Інзол справедливо критикує аналітичну філософію релігії за «забуття історії» 

[122, c. 158-170]. Проте Річард Свінбурн посилається на коментар апостола 

Павла про «невидиме Боже», що через «думання про творіння» стає видиме 

(Рим 1:20). А в старозавітній книзі Мудрість Соломона мова йде про те, що 

існування та впорядкованість Всесвіту свідчить про те, що Всесвіт є творінням 

божественного Творця [146, c. 3]. Ці зародки раціональної теїстичної 

аргументації існували не тільки в іудео-християнській традиції біблійних часів, 

ще кращий ґрунт вони знайшли в елліністичному інтелектуальному світі. Вже 

перші давньогрецькі філософи досократики Фалес, Анаксимандр, Анаксимен  

намагаючись віднайти першооснову всього (arche) використовували терміни 

«бог» (hotheos) і «божественне» (totheion), запозичені з контексту релігії, але 

застосовували їх вже  як метафізичні терміни, характеризуючи ними 

першооснови буття (arche) [88, c. 20–36]. У Ксенофана Колофонського, 

відомого своєю критикою антропоморфізму в народній древньогрецькій релігії, 

можна побачити тенденцію до монотеїзму. Хоча найвидатніший з досократиків 

Парменід явно не називає своє монолітне «буття»  Богом або божественним, 

його поняття «буття» представляє собою абсолютно незалежне від 

контингентного існування – нестворене,  нетлінне, єдине, незмінне і досконале. 

Цей тип дискурсу задав основні поняття та проблематику для всієї подальшої 

філософської теології [116, c. 84]. 
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Платон  (427–348 до н.е.), як і його попередники досократики, критично 

ставиться до релігійного культу і міфологічних богів Гомера та Гесіода. Проте в 

діалозі «Тимей» Платон представляє свій образ Бога, роблячи застереження, що 

це теж тільки «наче міф». «Бог» Платона є божественним ремісником, 

Деміургом. Він формує космос із неоформленої матерії, знаходячи зразки, 

моделі й процедури у сфері ідей. В основному порядок, що створює Деміург, 

має математичну та геометричну природу. В «Законах» Платон представляє 

Деміурга трохи інакше, він постає вже як Світова Душа і його зв'язок із 

космосом зображений як ближчий та тісніший [46, c. 89].  

Ідея Блага, ще одна важлива концепція Платона, часто ототожнювалась 

християнськими богословами з Богом. Знамениті рядки Платона з «Держави» 

починаються словами: «Саме вона – є причиною всього правильного і 

прекрасного» [46, c. 517]. Ці слова дуже нагадують визначання Бога в 

християнській богословській традиції, але Платон ніде не називає Ідею Блага 

Богом і, як це переконливо показує Етьєн Жильсон, Платон скоріше всього 

ніколи не мислив її як Бога [17, c. 600].  Ідея Блага, як і будь-яка інша ідея, у 

Платона не є ні особистістю, ні душею, вона – умоглядна причина космосу.   

Філософська теологія Аристотеля (384–322 до н.е.) багато в чому 

подібна до теології Платона. Він також вибудовує телеологічну фізику і 

космологію, яка не сумісна з матеріалізмом. Аристотель також виступає за 

деміфологізацію теології, але не заперечує існування нижчих божеств. 

Аристотель ніде не говорить про Бога як Деміурга, але деякі тексти свідчать 

про те, що він не проти називати Бога Світовою Душею [9, c. 128]. 

Перебуваючи іманентним світові, Бог Аристотеля є також фінальною 

причиною космосу. Він є об’єктом бажання і об’єктом мислення. Непорушний 

Двигун сам є одночасно мисленнямі об’єкт мислення. Отже, він постає як 

мислення, що мислить само себе.   Бог Аристотеля не створював світ, тому що 

світ був завжди, і не турбується про окремих істот світу. Етьєн Жильсон 

зауважує: «З приходом Аристотеля греки, безсумнівно, отримали раціональну 

теологію, але втратили свою релігію» [17, c. 603].  
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Платонівська ідея вищого блага і образ Деміурга, а також аргументи 

Аристотеля на користь існування Першодвигуна є дискурсом, що підпадає під 

рубрику філософський теїзм, який є одною з шкіл сучасної аналітичної 

філософії релігії. 

Після класичного періоду Платона й Аристотеля з’явилася велика 

кількість елліністичних шкіл філософії, тут будуть коротко розглянуті тільки 

стоїцизм, епікурейство і неоплатонізм.   

Бог стоїків – це безсмертна, розумна, блаженна, добра жива істота. 

Стоїки приводили аргументи на користь існування Бога. Вони також 

намагалися включити у свою теологію пантеон традиційних богів, а також 

критикували антропоморфізм [126, c. 54].  Бог наповнює весь світ, приносячи 

раціональність та життєдайну силу  в аморфну та інертну матерію, а традиційні 

боги являють активну присутність Бога у космосі. Інколи Бог у стоїків 

називається Світовою Душею. Боже провидіння є очевидним завдяки 

телеологічній впорядкованості світу. Інше ім’я для Божого провидіння – 

«доля», але не в народному розумінні, а як принцип детермінізму.  

Епікурейство відверто заперечувало теологічні ідеї платонізму і 

стоїцизму, зокрема телеологізм, ідею Деміурга та ідею раціонального устрою 

світу, до якого повинні пристосовуватись люди. Епікурейство не сповідувало 

атеїзм і навіть заохочувало поклоніння богам. Але епікурейці не очікували, що 

боги можуть втрутитися в справи людей, тому що боги блаженні та безсмертні і 

їх не можуть зацікавити людські справи [116, c. 88].    

Плотін (205–270) ставився до традиційної поганської релігії в основному 

негативно.  Бог у його філософії є Єдиним. Єдине є простим, воно відрізняється 

від усього іншого, існує саме по собі, воно ні з чим не змішане, але присутнє у 

всьому іншому, що залежить від нього [47,c. 10].  Розум, що йде після Єдиного, 

є складним і мислить себе (як Непорушний Двигун Аристотеля), він мислить 

платонівськими ідеями і діє як Деміург. Третя іпостась у теології Плотіна – 

Душа, – безпосередньо поєднана з матеріальним світом і являє собою, по суті, 

Світову Душу. Весь всесвіт поєднаний з Єдиним через Розум і Душу.  
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Таким чином,  навіть автори канонічних біблійних текстів вдавалися до 

теїстичної аргументації, а давньогрецькі філософи побудували філософські 

системи, в яких теїстичний філософський дискурс займає значне місце.  

Період патристики і навіть все перше тисячоліття християнської історії, 

з перспективи аналітичних філософів релігії, не відрізнявся інтересом до тем 

філософії релігії. У цей період не з’явилися нові творчі ідеї і не були створенні 

тексти, які привернули б увагу аналітичних філософів релігії. Річард Свінберн 

пише: «Християнські богослови першого тисячоліття створили абзац чи два, 

підсумовуючи космологічний аргумент або аргумент від задуму. Але це тільки 

один абзац чи два, і сама аргументація дуже поверхнева» [171, c. 3]. Така оцінка 

патристичного періоду не є справедливою, і, скоріше всього, є результатом 

вище згаданого «забуття історії» в аналітичній філософії релігії. Але вона 

відображає сучасне ставлення до періоду патристики і сучасний стан 

досліджень у цій царині теології. Вейн Хенкі вважає, що природна теологія 

займає значне місце в ранньому християнському богослов’ї [103, c. 38]. 

Християнське богослов’я зазнавало впливів різних напрямків еллінізму, 

іудаїзму та ін. Фізичне і метафізичне, доля і провидіння, чуттєве і надчуттєве, 

іманентне і трансцендентне, буття і небуття, природне і надприродне, профане і 

святе, доступне всім і доступне тільки посвяченим, те, що можна досягнути 

людськими зусиллями, і те, що можна отримати тільки як дар, – всі ці концепти 

були присутні в дискурсі Отців Церкви, і вони розрізняли їх, протиставляли і 

співвідносили. Звичайно, що в такій ситуації концептуального плюралізму 

поняття «природний» і «теологія» було багатозначним.   

Перші християнські богослови «апологети» (Юстин Філософ, Татіан) 

писали апології, які можна поділити на дві категорії: політичні апології, які 

виборювали соціальну толерантність і релігійні апології, які були спрямовані до 

іудеїв і язичників. Лише ті апології, що були спрямовані до язичників, 

включали аргументи, що можуть бути зараховані до природної теології [100, c. 

28]. Апологети, полемізуючи з язичниками, показували недоліки поганської 

міфологічної теології і викривали аморальність язичництва. Потім вони 
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демонстрували наскільки піднесеною є концепція Бога в Біблії і як вона 

надихає християн до моральних чеснот.  

У третьому столітті Климент Олександрійський (150-215) і Оріген (185-

254), добре знаючи грецьку міфологію, філософію та містеріальні культи, були 

спроможні не тільки показати переваги християнства, але й показували, як усі 

позитивні цінності в цих сферах були втіленні у Христі, найвищому вчителеві 

мудрості [100, c. 39].  

З латинських Отців Церкви Квінт Тертуліан (160–220) теж писав 

політичні апології, спрямовані до римської влади, але, з точки зору філософії 

релігії, він відомий своєю опозицією до античної філософії. Він особливо 

красномовно висловлював ідею про несумісність християнства і античної 

філософії. Підхід Тертуліана став свого роду парадигмою для християнських 

фідеїстів аж до теперішнього часу. Тертуліан здобув популярність  завдяки 

декільком афористичним формулюванням, що яскраво і парадоксально 

висловили його позицію: «Що спільного між філософом і християнином? Між 

учнем Греції учнем Неба? Між шукачем істини і шукачем вічного життя?»; 

«Що спільного між Афінами і Єрусалимом, між Академією і Церквою?» [51, c. 

109]. Тертуліан кидає виклик античній мудрості: «Син Божий розп'ятий – це не 

соромно, бо гідно сорому; і помер Син Божий – це безсумнівно достовірно, бо 

безглуздо; і похований, воскрес – це безсумнівно, бо неможливо» [51, c. 166]. 

Аврелій Августин (354–430), один з найвидатніших латинських 

богословів, займає також і особливе місце в розвитку природного богослов’я. 

Августин перший із певною ясністю поставив важливі, з точки зору філософії 

релігії, питання про відношення між авторитетом та розумом, вірою та 

розумінням. Августин не був раціоналістом у релігійній епістемології, він 

вважав, що людина повинна спочатку повірити для того, щоб зрозуміти [2, c. 

137]. Однак Августин усвідомлював, що відношення між розумом і вірою є 

взаємним, і для того, щоб повірити у щось, потрібно це зрозуміти і мати певні 

аргументи, щоб визнати певний авторитет. 
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Августин також був переконаний, що людський розум може 

сформулювати аргументи на користь існування Бога. Його улюбленим 

аргументом був аргумент від «вічної істини». Августин вважав, що істина – 

абсолютна і перевищує людський розум, відома тільки Богові і відкрита людині 

Богом, таким чином, це доводить, що Бог існує [2, c. 159].   

Августин також мав аргументи, які можна було б назвати 

«історичними». Авері Кардінал Дуллес називає їх прагматичними [100, c. 78]. 

Ці аргументи мають відношення до якостей церкви: розмір церкви, її давність, 

єдність вчення християнських вчителів і те, що сам Августин був навернений 

до істини зусиллями церкви [78, c. 350]. Але більш вагомим для Августина 

аргументом є «чудо Церкви». Церква є свого роду «моральне чудо». Церква, в 

якій спочатку були тільки прості люди, змогла переконати і навернути цілий 

світ, зокрема і людей вчених [2, c. 1028]. 

Іншим чудесним проявам, зокрема євангельським чудесам, Августин 

надавав меншого значення. Біблійні пророцтва в його перших творах не мали 

великого значення, але в пізніших творах він  намагається довести істинність 

християнства, виходячи в аргументації з виконання пророцтв Старого Завіту.     

Таким чином, можна зробити висновок, що сучасна аналітична 

філософія релігії несправедливо ігнорує спадщину Отців Церкви, заявляючи, 

що в цьому періоді немає ґрунтовної, систематичної і широкої аргументації на 

користь теїстичного світогляду. Насправді ж, Отці Церкви запропонували і 

сформулювали основні типи відносин між вірою і розумом та розробляли 

раціональні аргументи на користь існування Бога.  

 

 

1.2 Філософія релігії в середні віки та на початку Нового часу: 

класичні аргументи на користь існування Бога та їх критика  

Середньовіччя стало епохою, в якій значною мірою відбувся синтез 

богослов’я і філософії. Більшість середньовічних мислителів підпадають під 

обидві рубрики: «богослови» та«філософи». Середньовіччя було добою 
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розквіту природного богослов’я, яке зараз може бути віднесене до царини 

філософії релігії. Сучасні філософи релігії визнають у середньовічних 

мислителях своїх попередників і вчителів. Основні теми сучасної філософії 

релігії, наприклад, аргументи на користь існування Бога, концептуалізація 

природи Бога, та Його атрибутів та ін., були задані середньовічним 

богослов’ям. 

Класичні аргументи на користь існування Бога, онтологічний, 

космологічний і телеологічний були сформульовані в середні віки, хоча, як 

було вже розглянуто, античні філософи будували космологічні системи, які 

містили в собі «Бога» і приводили аргументацію, яка була близька до 

теїстичних аргументів, а Отці Церкви в деяких своїх творах використовували 

аргументацію на користь існування Бога, але не систематично і не написали з 

неї об’ємних текстів.  

Назви аргументам на користь існування Бога – онтологічний, 

космологічний і фізико-теологічний (телеологічний) – не були запропоновані в 

середньовіччі, їх запропонував Еммануїл Кант у «Критиці чистого розуму» [21, 

c. 447].   

Онтологічний аргумент був запропонований відомим середньовічним 

богословом і філософом Ансельмом Кентерберійським (1033–1109). Ансельм 

став відомий своїми трьома богословськими творами: «Монологіон», 

«Прослогіон» і «Чому Бог став людиною» [26, c. 1–400]. Ансельм 

Кентерберійський розробив свою епістемологію. Він був переконаний, як і 

Августин, що існує два джерела пізнання: віра і розум. Віра повинна бути 

вихідною позицією для пізнання істини. У Прослогіоні Ансельм пише: «Не для 

того намагаюся розуміти, щоб вірити, але вірую, щоб розуміти» [26, c. 128]. 

Сучасні дослідники вважають, що Ансельм розробив два варіанти 

онтологічного аргументу: один у «Монологіоні», а другий у «Прослогіоні». 

Другий варіант привернув більше увагу і тут він буде розглянутий [26, c. 128-

129]. З самого початку онтологічний аргумент викликав неоднозначну реакцію і 

до теперішнього часу знаходить як палких прихильників, так і противників. На 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1033
https://uk.wikipedia.org/wiki/1109
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відміну від інших аргументів, які в основному є апостеріорними, онтологічний 

аргумент є апріорний. Ансельм, по суті, дає визначення поняттю «Бог» і робить 

висновок, що Бог існує. Онтологічний аргумент Ансельма можна представити 

так: 

1. Ми можемо уявити (помислити) найбільш досконалу 

істоту, тобто Бога. 

2. Існує різниця між тим, що існує в розумі, і тим, що існує 

в реальності. 

3. Існування в реальності – це вищий (кращий) спосіб 

існування. 

4. Якщо Бог існує тільки в нашому розумі, то Він тоді не є 

найбільш досконалою істотою. 

5. Отже, якщо Бог є найбільш досконалою істотою, то Він 

існує в реальності. 

6. Якщо хтось (божевільний) твердить, що Бог не існує, 

він суперечить сам собі, стверджуючи, що Бог найбільш досконала 

істота (що мусить містити існування в реальності) і в цей же час Він не 

існує. 

Якщо застосувати термінологію аналітичної філософії, то виходить, що 

Ансельм вважає, що вислів «Бог існує» є аналітичним судженням, і те, що 

стверджується у предикаті, уже міститься у суб’єкті. Тобто, якщо термін «Бог» 

серед іншого також означає Його існування, то судження «Бог не існує» не 

може бути істинним, тому що містить у собі протиріччя. А судження, що 

містить у собі протиріччя не може описувати реальність. Отже, судження «Бог 

існує» є необхідно істинним, тому що його заперечення є необхідно хибним.  

Сучасник Ансельма Кентерберійського монах Гауніло у своєму творі 

«На захист божевільного»  висунув заперечення проти онтологічного 

аргументу [26, c. 147]. Він запропонував свого роду притчу. А якщо я уявлю 

собі ідеальний острів, який кращий за всі відомі острови, чи це означає, що цей 

острів неодмінно існує? Звичайно, що ні. Тоді, чому повинен неодмінно 
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існувати Бог як найбільш досконала істота? Ансельм відповів Гауніло, 

зазначивши, що острів не має максимуму, будь-який уявний острів може бути 

доповнений певними речами чи якостями, які його зроблять ще досконалішим. 

А Бог має максимум, як своєрідну межу, яку не можна перевершити. 

Наприклад, бути всезнаючим  означає знати все дійсне і можливе. Знати щось 

більше неможливо, отже бути всезнаючим є максимум, який неможливо 

перевершити. В такий спосіб можна описати кожен Божий атрибут.  

Фома Аквінський (1225–1274) є одним з найвизначніших та 

найвпливовіших філософів і теологів середньовіччя, засновник теологічної і 

філософської школи томізму, святий Католицької Церкви, монах 

домініканського ордену. Фома був видатним вчителем Церкви, він також є 

головним представником філософії високого середньовіччя –  філософської 

схоластики. Фома Аквінський написав низку фундаментальних праць, що 

сприяли виникненню неотомізму та неосхоластики, які й досі мають важливий 

вплив на богослов’я і філософію.  

Фома Аквінський, як і інші середньовічні теологи, розрізняв пізнання, 

яке приходить через досвід та розум, і пізнання, яке приходить через 

божественне одкровення. У «Сумі теології» Фома першим чітко розрізняє два 

різних роду теології: філософську теологію, або «Божественну науку» (scientia 

divina), і богоодкровенну  теологію, або «священне вчення» (sacra doctrina), 

перша користується природним світлом розуму, друга, більш піднесена і 

досконала, звертається до світла божественного одкровення [5, c. 4–5]. 

Згідно вчення Фоми Аквінського,  між наукою, вірою, філософською 

теологією  і богоодкровенною теологією немає бути суперечності. 

Християнська істина стоїть вище розуму, але не повинна суперечити йому. 

Істина може бути лише одна, бо походить від Бога, тому не може бути 

принципової суперечності між істиною розуму й істиною віри, що прийшла 

через божественне одкровення [14, c. 313]. Існування Бога належить до царини 

істини розуму і тому може бути доведено при допомозі раціональних 

аргументів. Фома Аквінський відомий за свої п’ять шляхів (п’ять аргументів на 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96_(%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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користь існування Бога). Він вважав, що існує два способи довести існування 

Творця всесвіту: через причину (propterquid) і через наслідок (quia). 

Аргументація, що рухається від причини до наслідку, є апріорною, а від 

наслідку до причини – апостеріорною. Фома, приймаючи цей другий спосіб, 

доводить, що оскільки наслідки існують і залежать від причин, то існування 

останніх не підлягає сумніву. Звідси випливає, що, оскільки існування Бога не є 

для нас безпосередньо очевидним, остільки воно може бути доведено за 

допомогою відомих нам наслідків. Саме тому, що Фома не приймав спосіб 

аргументації від причини до наслідку, він критично ставився до онтологічного 

аргументу Ансельма Кентерберійського.   

Відповідно до цих міркувань, Фома формулює п'ять «доказів-шляхів» 

буття Бога [5, c. 24-27]. 

Перший шлях – доказ від руху (ex motu). Всі речі перебувають у русі, а 

все що рухається, приводиться у рух чимось іншим. Тому, якщо якась річ 

приводить у рух іншу річ, то вона сама була приведена в рух чимось іншим, а 

вона, в свою чергу, приводиться в рух чимось третім і т.д. Але цей ланцюжок 

двигунів не може бути нескінченим. Тому, робить висновок Фома, повинна 

бути перша причина руху, яка не приводиться в рух нічим, але сама приводить 

все у рух. Такою причиною має бути чиста форма, чистий акт, тобто Бог.  

Другий шлях – доказ від діючої причини (ex ratione efficients). 

Неможливо, міркує Фома, щоб щось було власною діючою причиною, оскільки 

воно існувало б раніше себе, а це безглуздо. Отже, подібно до того, як не може 

бути нескінченною ланцюг речей що, приводять іншу річ у рух, не може бути 

нескінченною і ланцюг діючих причин, бо в усій послідовності причин перший 

член є причиною середнього, а він в свою чергу є причиною останнього. Якщо 

в ланцюзі діючих причин не визнати абсолютно першу причину, то тоді не 

з'являться і середні, й останні причини, і, навпаки, якщо в пошуках причин ми 

підемо в нескінченність, то не виявимо першої діючої причини. Отже,  

необхідно постулювати  первинну діючу причину, тобто Бога. 
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Третій шлях – доказ від необхідності та випадковості (ex contigente et 

necessaria). У природі  існують речі, які виникають і знищуються або можуть 

існувати, або не існувати. Іншими словами, ці речі не є чимось необхідним, а, 

отже, мають випадковий характер. Як явища випадкові, вони не можуть 

виникнути без причини і тому вимагають наявності необхідної причини, 

існування якої випливає з її сутності. Тому необхідно постулювати  необхідну 

сутність,  необхідну саму по собі, що не має зовнішньої причини своєї 

необхідності. І нею є Бог. 

Четвертий шлях –  доказ від ступеня досконалості (ex gradibus 

perfectionis).  Фома виходить із передумови, що в речах виявляються різні 

ступені досконалості у формі буття і благородства, добра і краси. Якщо існують 

ці градації буття, добра, істини, краси і т. д., то має існувати щось абсолютно 

істинне, найблагородніше, найкраще і найвище, що володіє найвищим 

ступенем буття. Звідси випливає, доводить Фома, що є деяка сутність, яка є для 

всіх сутностей причиною блага і всілякої досконалості, і її ми називаємо Богом. 

П’ятий шлях  – доказ від цільової причини (від божественного 

управляння світом). П’ятий доказ Фоми виходить з того, що в світі як 

розумних, так і нерозумних істот, а також у речах і явищах спостерігається 

доцільність діяльності та поведінки. Ця доцільність, або гармонія, особливо 

помітна в схожості цілей, які переслідують живі істоти. Всі прагнуть досягти 

чогось кращого, хоча одні роблять це свідомо, а інші інстинктивно. Фома 

вважає, що це відбувається не випадково і хтось повинен цілеспрямовано 

керувати світом. Отже, має існувати розумна істота, що встановлює ціль для 

всього, що відбувається і нею є Бог.  

Перші три шляхи Фоми Аквінського можна зарахувати до категорії 

«космологічний аргумент», а п’ятий – до категорії «телеологічний аргумент». 

Четвертий аргумент подібний на аргументацію неоплатонізму на користь 

існування Вищого Блага. 

Але якщо враховувати вчення Аристотеля про чотири причини: діюча, 

матеріальна, формальна і цільова, то кожен шлях вказує на одну з причин, тому 
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можна вважати, що п’ять шляхів є варіантами одного  «космологічного 

аргументу». Перші три шляхи вказують на діючу причину, четвертий – на 

формальну причину і п’ятий – на цільову причину. 

Телеологічний аргумент (від грец.    – закінчувати, доводити до 

досконалості, до кінця і  – слово, судження, розум)  виходить із 

розумності, впорядкованості, цілеспрямованості світу. Як і космологічний 

аргумент, телеологічний аргумент є апостеріорний, тому що відштовхується від 

існування світу, але не просто від простого факту існування світу, але від факту 

впорядкованості всесвіту. Осіпов вважає, що телеологічний аргумент  є одним 

із найбільш поширених у силу своєї простоти і переконливості [43, c. 92]. Він 

відомий для багатьох культур і світоглядів, в західній цивілізації його корені 

можна простежити від часів Платона.  П’ятий шлях Фоми Аквінського за типом 

своєї аргументації теж слід зарахувати до групи телеологічних аргументів, але 

чітке формулювання і детальна аргументація телеологічного аргументу на 

користь існування Бога була запропонована вже у 18 столітті видатним 

англійським богословом Вільямом Пейлі (1742–1805). В своїй відомій книзі 

«Природна теологія або докази існування і атрибути Бога» він формулює 

телеологічний аргумент і приводить аналогію Бога як годинникаря [136, c. 2]. У 

Вільяма Пейлі телеологічний аргумент приводиться вже з самого початку 

першого розділу «Природної теології» і вся книга присвячена поступовому 

розкриттю і доведенню аргументу. Пейлі пише: «Якщо б ви йшли через поле й 

спіткнулися об камінь і вам скажуть, що цей камінь лежав тут давним-давно, з 

незапам'ятних часів, ви не здивуєтеся, і легко повірите сказаному. Але якщо 

поруч з каменем ви побачите годинник, то нізащо не повірите, якщо вам 

скажуть, що він тут був завжди. Його складний механізм, розумна доцільність, 

узгодженість різних частин наштовхне вас на думку про те, що у годинника є 

творець» [136, c. 1–2]. 

У формальному вигляді телеологічний аргумент може бути 

представлений так: 
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1. Механізми, що мають впорядковану структуру і 

цілеспрямованість є продуктами людського задуму. 

2. Всесвіт в цілому і живі істоти виявляють ще більшу і 

масштабнішу складність, порядок і цілеспрямованість. 

3. Отже, всесвіт і живі істоти є продуктами Конструктора 

(Бога), Який є ще більший у силі й розумі, ніж людина.  

Телеологічний аргумент у такій формі не є дедуктивним і його висновок 

не є необхідний. Телеологічний аргумент є аргументом за аналогією, отож, 

висновок є ймовірним, правдоподібним. Саме тому у всьому подальшому тексті 

«Природної теології» Пейлі демонструє, що специфічна складність і 

функціональна корисність, яка очевидна в годинникові, також може бути 

помічена у природі. Кожна риса біологічного організму являє ознаки задуму 

того, що організм був сконструйований для життя в середовищі, в якому 

перебуває організм. «Природна теологія» була дуже популярною у часи життя 

її автора. Її використовували служителі Церкви для підготовки проповідей, і її 

читали студенти університетів. Чарльз Дарвін, винахідник теорії еволюції, яка 

була витлумачена як спростування телеологічного аргументу, у свою 

славнозвісну морську подорож на кораблі «Бігль» (1831–1836 гг.)  взяв із собою 

саме «Природну теологію» Вільяма Пейлі.    

Отже, вивчення середньовічного богослов’я показує, що класичні 

аргументи на користь існування Бога були сформульовані середньовічними 

богословами схоластами. Онтологічний аргумент був сформульований 

Ансельмом Кентерберійським. Космологічний аргумент у декількох варіантах 

можна побачити в перших трьох шляхах Фоми Аквінського, а п’ятий шлях є 

варіантом телеологічного аргументу. Але найбільш виразно формулює 

телеологічний аргумент християнський апологет Вільям Пейлі. Класичні 

аргументи стали матеріалом для дослідження багатьох поколінь філософів 

релігії як з теїстичного, так і атеїстичного таборів. Аналітична філософія релігії 

також активно досліджує когерентність, доказовість і переконливість 
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класичних аргументів та формулює нові варіанти класичних аргументів на 

користь існування Бога.  

Середньовічні богослови і філософи початку Нового Часу в основному 

запропонували концепції й аргументи спрямовані на апологію релігії, 

теїстичних переконань та християнства. Девід Юм і Іммануїл Кант виступили з 

критикою апологетики теїзму. Їх критика в основному була зосереджена на 

природній релігії, тобто на раціональних аргументах на користь існування Бога. 

Ця критика не досягала істини божественного одкровення, тому що вважалось, 

що істина одкровення знаходиться поза межами раціональної критики.  

Девід Юм (1711–1776) – шотландський філософ, історик та економіст, 

діяч епохи Просвітництва, відомий своїми працями у галузі теорії пізнання. 

Юма часто називають провідним неоскептиком вісімнадцятого сторіччя. 

Релігійним поглядам Девід Юм присвятив декілька своїх праць, але найбільш 

значною є «Діалоги про природну релігію» [71, c. 1–799]. «Діалоги» були 

виданні після смерті Юма в 1779 р., але він працював над ними багато років аж 

до смерті. Роздуми про релігію представленні в «Діалогах» у вигляді дискусії 

між трьома ключовими фігурами. Клеанф – теїст, він вірить, що Бога можна 

пізнати при допомозі спостереження і розуму.  Філон  критично ставиться до 

роздумів Клеанфа, схиляється до деїзму. Демій  теж критикує Клеанфа, але 

робить це з точки зору містичного теїста. В діалозі представляється плюралізм 

позицій і Девід Юм експліцитно не заявляє про свою позицію. Більшість 

дослідників схиляється до думки, що позиція Юма представлена роздумами 

Філона, але ситуація ускладняється тим, що один із спостерігачів за діалогом 

Філона і Клеанфа Панфіл визнає Клеанфа переможцем [58, c. 230].  

В «Діалогах» є критика природної релігії в декількох аспектах, але Девід 

Юм відомий в першу чергу за критику телеологічного аргументу. Учасник 

діалогу Клеанф (теїст) формулює аргумент на користь існування Бога від 

божественного задуму, представляючи всесвіт як велику і складну машину, яка 

в свою чергу складається з менших складних машин. Потім, він стверджує, що 

якщо відомі нам машини створюються людським розумом, то машина всесвіту 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1711
https://uk.wikipedia.org/wiki/1776
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
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теж має бути створена розумом, але набагато потужнішим за людський розум 

відповідно до масштабів та складності машини [71, c. 396]. Отже, таким 

розумом може бути тільки Бог. Сформульований Клеанфом доказ дуже 

подібний до телеологічного аргументу Вільяма Пейлі. Він є доказом по аналогії 

і апостеріорним, тому що базується на фактах доступних для спостереження.  

Опонент Клеанфа Філон висуває цілий ряд заперечень. Філон показує, 

що машини створені людьми і всесвіт дуже різняться, всесвіт унікальний і 

люди ніколи не спостерігали створення світів. Філон також стверджує, що 

слабкий людський розум не обов’язково має служити зразком, прототипом 

творця всесвіту і звинувачує теїзм Клеанфа в антропоморфізмі за те, що той 

приписує Вищій Істоті щось таке незначне і слабке як людський розум. І 

зрешто,  Демій і Філон представляють проблему зла, красномовно зображаючи 

людські нещастя та страждання інших живих істот [71, c. 445–458]. 

Космологічний аргумент у «Діалогах» формулює і захищає Демій, а 

Клеанф висуває заперечення проти нього. Аргументація Демія являє собою 

класичний космологічний аргумент.  

1. Все, що існує, повинно мати причину свого існування.  

2. Сама річ не може бути причиною свого існування.  

3. Причина речі перебуває поза нею.  

4. Неможливий нескінчений ряд причин. Потрібна початкова 

причина ланцюжка причин-наслідків, або ж зовнішня причина для всього 

ланцюжка.  

5. Такою першопричиною не може бути випадковість або ніщо. 

6.  Отже, такою першопричиною є необхідна істота, Бог [71, 

c.441]. 

Клеанф висуває теж цілий ряд заперечень. Спочатку він заперечує, що 

можлива будь-яка необхідна істота. Він стверджує, що якщо заперечення 

існування будь-якої істоти не містить у собі протиріччя, то ця істота не є 

необхідною. Таке заперечення можливості існування необхідної істоти могло б 

слугувати для спростування онтологічного аргументу, але Клеанф 
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використовує його проти космологічного аргументу. Потім Клеанф заявляє, що 

якщо теїсти твердять, що потрібна необхідна істота, яка стане поясненням для 

всіх інших контингентних істот і речей, то такою необхідною істотею може 

бути сам всесвіт і не потрібно робити ще один крок за межі всесвіту. Крім 

цього, Клеанф заявляє, що ми можемо пояснити існування будь-якої частини 

всесвіту на основі інших частин всесвіту, і тому також немає потреби виходити 

за межі космосу для пояснення будь-чого [71, c. 442–443].  

Крім критики аргументів на користь існування Бога, які власне належать 

до філософського теїзму (природньої релігії), Юм висунув також заперечення 

проти існування чудес. Питання про існування чудес належить до позитивної 

релігії, і Юм розглядає його в контексті гносеології. Девід Юм визначає чудо як 

«порушення закону природи по особливому велінню Божества чи через 

втручання якогось невидимого діяча» [72, c. 98]. Далі він твердить, що закони 

природи засвідченні багатьма поколіннями людей і тому ймовірність того, що 

події будуть відбуватися згідно з законами природи дуже висока. А ймовірність 

того, що відбулася подія, що суперечить законам природи, тобто чудо – дуже 

низька. Зазвичай, свідками  чуда бувають лише одна чи декілька людей. Тому 

мудра людина, за словами Юма, буде скоріше приймати більшу ймовірність 

ніж меншу. З цього Юм робить висновок, що те що чудо насправді відбулося 

довести майже ніколи не можливо, тому що окремому свідченню про чудо 

завжди буде протистояти непохитний закон природи засвідчений усім 

людством [72, c. 97–98]. Отже, віра в чудеса раціонально не обґрунтована, а є 

результатом марновірства, невігластва, страху і зацікавленістю дивовижним і 

надприродним.  

Іммануїл Кант (1724–1804) – німецький філософ, родоначальник 

німецької класичної філософії, що стоїть на межі епох Просвітництва і 

романтизму. Філософія Іммануїла Канта багатогранна, об’ємна і неоднозначна. 

Німецький філософ також зробив значний внесок в царину філософії релігії, але 

ми розглянемо лише питання, які створюють контекст для сучасної аналітичної 

філософії релігії. Філософам релігії та богословам Кант відомий тим, що 
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виділив і дав назву класичним аргументам на користь існування Бога, а також 

запропонував спростування цих аргументів. Кант заявляє, що якщо виходити з 

спекулятивного розуму, то можливі тільки три способи доведення існування 

Бога: фізико-теологічний, космологічний і онтологічний [21, c. 447]. Якщо 

виходити з абстрактної істини Бога, то отримаємо онтологічний доказ на 

користь існування Бога. Якщо починати з «існування світу» в загальному, то 

отримаємо космологічний аргумент. А коли починати з «конкретного досвіду» 

існування речей у світі, то прийдемо до формулювання фізико-теологічного 

(телеологічного) аргументу. Кант вважав, що інших доказів існування не може 

бути. Крім цього, він доводив, що всі аргументи на користь існування Бога 

зводяться до одного онтологічного аргументу. Космологічний і телеологічний 

аргументи залежні від онтологічного аргументу. Отже, якщо спростувати 

онтологічний аргумент, то будуть спростовані й обидва інші. Онтологічний 

аргумент опирається на тотожність всіх атрибутів Бога. Серед усіх 

досконалостей Бога міститься і існування, яке є необхідним для найбільш 

досконалої істоти. Іммануїл Кант показує, що існування не є атрибутом і нічого 

не вносить в описання Бога. Отже, нічого не змінюється в образі Бога, коли ми 

говоримо, Бог є всемогутній, всезнаючий, всеблагий і потім ще додаємо «існує» 

[20, c. 357]. Кант вважав, що в такий спосіб він спростував онтологічний 

аргумент і тому підірвав і переконливість космологічного і телеологічного 

аргументів.  

Кант визнавав певну цінність космологічного і телеологічного 

аргументів, але вважав, що обидва аргументи залежать від концепції Бога, як 

найбільш досконалої Істоти, існування Якої необхідне. А коли ця концепція 

Бога підірвана, то і вищеназвані аргументи не досягають цілі і зупиняються на 

півдороги. Космологічний аргумент, на думку Канта, є найбільш переконливий 

як для буденного, так і спекулятивного розуму. Але космологічний аргумент 

робить лише один крок, до існування необхідної сутності. Якою має бути та 

сутність він не може сказати [20, c. 366–367]. Кант вважає, що телеологічний 

аргумент є ще більш достовірний. Він пише: «Цей доказ заслуговує, щоб про 
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нього згадували з повагою. Це самий древній, самий ясний і він найбільше 

відповідаєзвичайному людському розуму» [20, c. 375]. Але незважаючи на 

симпатію до цього аргументу, Кант вважає, що аргумент доводить тільки 

існування великого зодчого, когось на зразок платонівського Деміурга [20, 

c.377].  

Хоча історики філософії і філософи в основному твердять, що Іммануїл 

Кант спростував класичні аргументи на користь існування, слід відзначити, що 

німецький філософ спростував лише онтологічний аргумент, а космологічний і 

телеологічний аргументи лише ослабив, або позбавив їх аподиктичної форми. 

Крім цього, навіть у своїх пізніх творах Кант схильний визнавати телеологію у 

природі та історії [58, c. 329]. 

Іммануїл Кант однаково захоплювався «зоряним небом над нами» і 

«внутрішнім законом в нас», але тільки за внутрішнім моральним законом він 

визнавав даність, яка вказує на Бога. Кант відмовляв спекулятивному розумові 

в праві вибудовувати систему метафізики, але він вірив у практичний розум і 

вважав, що він вказує на існування Бога. Німецький філософ вважав, що вищою 

метою моралі є вище благо, яке полягає у єдності щастя та чесноти. Отже, вище 

благо полягає у тому, щоб доброчесна людини була щаслива, відповідно до 

свого рівня моральності. Досягнення цього вищого блага є неможливим без 

Бога, Який може встановити цю відповідність між моральністю і щастям. Крім 

існування справедливого Бога, Кант постулює ще існування потойбічного 

безсмертя, як сфери, де може бути реалізоване вище благо [20, c. 523–524]. Ці 

постулати не є умовиводами спекулятивного розуму, тому не належать до 

царини метафізики, вони є постулатами практичного розуму і вказують на 

існування Бога в ноуменальній реальності, яка перебуває за межами нашого 

можливого досвіду [85, c. 93].  

Таким чином, філософія Іммануїла Канта піддає сумніву, хоча остаточно 

не заперечує, можливість висувати раціональні аргументи на користь існування 

Бога і вибудовувати філософський теїзм, використовуючи метафізичний тип 
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філософування. Але водночас моральна філософія Канта постулює існування 

Бога і відкриває двері для простору віри.   

 

 

1.3 Філософія релігії у ХХ-му столітті 

Перш ніж перейти до філософії релігії двадцятого століття зробимо 

короткий екскурс у дев’ятнадцяте століття, яке було багате на філософські ідеї 

та наукові теорії, що спричинили великий вплив на філософію релігії. По-

перше, це подальший розвиток німецької класичної філософії. Кожен із 

представників цієї філософської традиції запропонував своє розуміння релігії. 

Ідеалізм у німецькій класичний філософії досягнув вершини в витонченості і 

масштабності у філософії Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля, котрий розглядав 

усю реальність як становлення абсолютного Духу (Бога). Послідовник Гегеля 

Людвіг А. Фейєрбах (1804–1872), хоча і почав з теології, він писав «Моєю 

першою думкою був Бог», прийшов до висновку, що теологія – це антропологія 

[31, c. 394–459]. Він вважав, що ідея Бога – це відчужена ідеальна природа 

людини спроектована на вічність. Коли людина приписує Богові максимальні 

атрибути, вона позбавляє себе цих якостей. Фейєрбах хоче повернути людині її 

атрибути. В такий спосіб Фейєрбах прийшов до атеїзму. Серен К'єркегор (1813–

1855) став критиком філософської системи Гегеля і офіційного християнства з 

точки зору суб’єктивності і став засновником філософування, яке пізніше 

отримало назву екзистенціалізм. По-друге, відкриття та нові теорії в сфері 

біології, біологічної антропології та інших антропологічних наук теж зумовили 

переосмислення в теології і філософії релігії. Теорія еволюції, запропонована 

Чарльзом Дарвіном (1809–1882), хоча спочатку і не містила в собі атеїстичних 

інтенцій, пізніше була взята на озброєння  атеїстами й агностиками. А 

богослови, дослідники релігії і філософи релігії почали переосмислювати 

релігію з точки зору ідеї еволюції. Карл Маркс (1818–1883) перейняв атеїзм 

Фейєрбаха і критикував релігію з точки зору революційної соціології і вважав, 

що релігія не сприяє революційному рухові, бо є «опіумом народу».   Зигмунд 
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Фрейд (1856–1939), засновник психоаналізу, запропонував нове розуміння 

психіки людини і показав, що основою особистісного існування не є «прозора» 

раціональність, а витіснені «темні» інстинкти. Він також виступив з критикою 

релігії з точки зору археології індивідуального і колективного безсвідомого. 

Фрейд представляв релігію як колективний невроз. В кінці 19-го століття 

Фрідріх Ніцше (1844–1900) приєднався до майстрів «герменевтики підозри» і  

виступив з агресивною і водночас витонченою критикою традиційної моралі, 

тодішньої філософії, матеріалізму, німецького ідеалізмута християнства. Ніцше 

вважав, що в основі християнської етики співчуття лежать мстиві спроби 

слабких приборкати сильних. Ніцше також став відомий за свою ідею «смерті 

Бога», значення якої полягає в тому, що концепція Бога витісняється з культури 

західної людини і це приведе до доленосних і можливо катастрофічних змін. 

Отже, Ніцше ввійшов в історію і знайшов послідовників як прихильник 

генеалогічної філософії релігії, яка викриває психологічні фактори в 

філософських і релігійних переконаннях.  

Філософія релігії дев’ятнадцятого століття зробила великий внесок у 

континентальну філософію релігію, але не стала об’єктом прискіпливого 

погляду аналітичних філософів двадцятого століття, тому тут ми зробили лише 

панорамний огляд її основних ідей.   

Двадцяте століття характеризується різноманіттям філософських шкіл і 

плюралізмом філософських ідей. Проте сучасні дослідники філософії релігії 

виділяють два основних напрямки: континентальну філософію релігії й англо-

американську аналітичну філософію релігію. В самих назвах напрямків 

містяться вказівки на географічне походження і локалізацію вищеназваних 

шкіл. Континентальна філософія поширена у континентальній Європі в 

основному у Франції та Німеччині, тоді як аналітична філософія локалізована в 

Британії та Північній Америці. Походження і початковий розвиток цих 

філософських шкіл британський філософ Майкл Дамміт порівняв з ріками Рейн 

і Дунай. Вони «беруть початок досить близько одна від одної, і на протязі 

якогось часу їх шляхи паралельні, але потім вони розходяться у зовсім різних 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
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напрямках і впадають у різні моря» [101, c. 26].1  Така ситуація з аналітичною і 

континентальною школами філософії була впродовж більшої частини 

двадцятого століття, але наприкінці двадцятого і на початку двадцять першого, 

за словами Чарльза Таліаферро, філософія релігії вже нагадує мережу рік, що 

переплітаються між собою [58, c. 448]. 

Відомий представник аналітичної філософії релігії Річард Свінберн 

заявляє, що континентальна філософія релігії справила на нього незначний 

вплив. Сам Свінберн порівнює континентальну філософію з літературою і 

вважає її такою, що малює загальну туманну і розпливчасту картину світу [183, 

c.183]. Тому ми зробимо лише панорамний огляд континентальної філософії 

релігії.  

Як правило, континентальні філософи вбачають свою генеалогію до 

К'єркегора, Ніцше, Гуссерля та Хайдегера.   К'єркегор і Ніцше були 

мислителями дев’ятнадцятого століття. Едмунд Гуссерль (1859–1938) 

вважається засновником феноменології, але в своїх роботах він не досліджує 

питань, безпосередньо пов’язаних із філософією релігії. Він розробив лише 

методологію, яка може бути застосована в філософії релігії і реально була 

застосована адептами феноменологічної методології. Учень Гуссерля Мартін 

Хайдеггер (1884–1976) у своїй відомій роботі «Буття та час» глибоко 

проаналізував людське існування через призму людської обмеженості  і 

смертності [65, c.1–503]. Він звинуватив всю західну філософію в забутті буття. 

Хайдеггер вважає, що західна філософія приділяла увагу сутностям, але 

знехтувала буттям. Хайдеггер закликав переорієнтувати увагу на буття і 

пошуки виходу з неаутентичного існування до аутентичного. Хайдеггер не 

претендував на остаточні відповіді на свої запитання і вважав свою філософію 

пролегоменами до богослов’я.  Богослови двадцятого століття почули заклик 

Хайдеггера звернути увагу на буття. Карл Ранер (1904–1984), Рудольф 

Бультман (1884–1976), Пауль Тілліх (1886–1965), Джон Маккуоррі (1919–2007) 

                                                           
1Дамміт має на увазі аналітичного філософа Готліба Фреге та континентального філософа Едмунда 

Гуссерля. 
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перебували під впливом філософії Хайдеггера і намагалися відповісти на 

питання, поставленні Хайдеггером, виходячи з Божого одкровення, 

Священного Писання чи релігійного досвіду християн [58, c. 406].  Поль Рікер 

пішов далі феноменології  і вибрав довший шлях – герменевтику. Він бере на 

озброєння «майстрів підозри» Маркса, Ніцше і Фрейда не для того, щоб 

зруйнувати віру віруючого через викриття його упереджень, а для очищення 

душі віруючого від всіх ідолів через перехресний допит різних інтерпретацій 

[195, c. 477].  В останній час у континентальній філософії релігії викликає 

інтерес творчість Жана-Люка Маріона. Його філософія поєднує в собі критичну 

традицію, що починається з проголошення «смерті Бога» у Ніцше, проходить 

через критику онто-теології Хайдеггера і реконструкцію онто-теології і теології 

присутності Жака Дерріди, і апофатичну традицію, що починається з містики 

Діонісія Ареопагіта. Маріон критикує будь-яке метафізичне твердження про 

Бога: позитивне і негативне [35, c. 9–15]. Метафізичний образ Бога Маріон 

оголошує ідолом і вітає проголошення «смерті Бога», тому що вважає її 

звільненням. Тільки тоді, коли людина виходить за рамки онто-теології, вона 

може бути «схоплена Богом» [89, c. 62].    

Сучасна континентальна філософія релігії звичайно охоплює більше 

філософів і філософських ідей. Варто зауважити, що в континентальній 

філософії важко виділяти філософські напрямки і школи, тому що кожен 

філософ є досить оригінальним. Відповідно, континентальну філософію часто 

називають філософією імен. Отже, для того щоб зробити репрезентативний 

огляд континентальної філософії, слід було б розглянути кожного філософа, що 

не може бути зроблено в цій роботі.  А зараз переходимо до аналітичної 

філософії релігії, яка суттєво відрізняється від континентальної філософії у 

своїх витоках і основних рисах, але зближається з нею і вступає у діалог в 

останню чверть двадцятого століття. 

Філософський рух, зараз відомий як аналітична філософія, виник в 

Англії на початку 20-го століття. Спочатку цей рух був представлений двома 

філософами з Кембриджу Джорджем Едвардом Муром  (1873–1958) та 
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Бертраном Расселом (1872–1970). З цих двох філософів можна простежити 

походження двох основних напрямків всередині аналітичної філософії. Перший 

напрямок став відомий як «філософія буденної мови», який починається з 

філософської праці Мура «Principia Ethica» («Підстави етики») (1903), яка була 

неореалістичною реакцію на ідеалістичну філософію Гегеля і першою 

фундаментальною роботою з аналітичної філософії.2 Другий напрямок був 

започаткований монументальною роботою з аналітичної філософії з 

застосуванням символічної логіки «Principia Mathematica» («Основи 

математики»), яка була написана Бертраном Расселом у співавторстві з 

Альфредом Вайтхедом. Людвіг Вітгенштейн (1889–1951),  австро-англійський 

філософ, теж відіграв велику роль у становленні, розвитку і занепаді 

аналітичної філософії.3 

В аналітичній філософії можна виділити декілька характерних рис. 

Першою з них є зосередженість на аналізі мови. Хоча філософи завжди 

цікавилися мовою, для аналітичних філософів аналіз концепцій, прояснення 

пропозицій і оцінка аргументів стали центральними для їх філософської 

діяльності. Аналітичну філософію не цікавили проблеми філології, традиційної 

граматики чи риторики, а питання смислу, референції та значення. Другою 

важливою рисою аналітичної філософії є використання логіки як основного 

інструменту аналізу. В традиції Бертрана Рассела і раннього Вітгенштейна 

використовується формальна символічна логіка як потужний інструмент 

аналізу суджень та аргументів, а також для побудови основ для системи 

філософії, відомої як логічний атомізм. У традиції Мура вважається, що 

«логіка» або «граматика»  є іманентна буденній мові і не може бути 

представлення у вигляді формальної системи. Скоріше, «логіка» – це комплекс 

аналітичних технологій, достатньо гнучких і нюансованих для філософського 

аналізу мови. Ці дві риси аналітичної філософії показують, що аналітична 

                                                           
2Книга Дж. Э. Мура "Principia Ethica" ("Принципи етики") вперше була опублікована в 1903 р., потім 

багаторазово перевидавалась.  Російський переклад: Мур Дж. Принципы этики. М.: Прогресс, 1984. 
3Principia Mathematica («Математичні принципи»)  – тритомна праця з основ математики, написана 

Бертраном Расселом та Альфредом Нортом Вайтхедом й опублікована у 1910–1913 роках. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Principia_Mathematica
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%92%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%85%D0%B5%D0%B4
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філософія не створює системи з притаманним тільки їй змістом, а, скоріше, 

вибудовує аналітичні техніки, які можуть бути застосовані до будь-якої царини 

знання. Для більшості аналітичних філософів такою цариною була наука, але у 

другій половині 20-го століття об’єктом аналізу все більше стає релігія [102, 

c.41].    

Як вже було зазначено, філософи аналітичної традиції аналізували мову 

на предмет значення і референції. Справжнім поштовхом особливого інтересу 

аналітичних філософів до мови стало виникнення логічного позитивізму. А 

логічний позитивізм виник із семінару, що проводив Моріц Шлік у 

Віденському університеті в 20-ті роки двадцятого століття [194, c. 203–205]. 

Семінар відвідували як вчені практики, так і філософи, що цікавилися наукою. 

Основну увагу члени семінару зосередили на пошуках значення і смислу. Вони 

стверджували, що реальний стан речей у зовнішньому світі можуть описувати 

лише розповідні речення. Розповідні речення, в свою чергу, можуть бути 

аналітичними або синтетичними. В аналітичному реченні в предикаті 

розкривається те, що вже міститься в суб’єкті, наприклад, визначення чи 

тавтологічні висловлювання. Щоб визначити  істинність аналітичних речень, не 

потрібно їх звіряти з реальним станом речей у матеріальному світі, потрібно 

лише зрозуміти їх, і, якщо вони не містять протиріччя, то вони істинні. У 

синтетичних реченнях у предикаті міститься інформація, якої немає у суб’єкті, 

предикат містить нову інформацію, істинність котрої необхідно перевірити, 

звернувшись до вивчення реального стану речей у зовнішньому світі. Для 

перевірки синтетичних речень аналітичні філософи запропонували два методи: 

верифікація і фальсифікація.  Верифікація – це позитивна перевірка досвідом чи 

експериментом. Фальсифікація була запропонована пізніше, як ще один 

критерій перевірки значення, і означає спроможність гіпотези вказати на умови, 

коли вона може бути спростована. Якщо твердження не є аналітичним і має 

форму синтетичного, але не піддається верифікації і фальсифікації, то воно не 

має смислу [90, c. 17].      
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Аналітична філософія релігії, як і будь-який філософський рух, мав свій 

початок та історію розвитку, яку можна розбити на певні етапи. Вільям Хаскер 

представив зародження і розвиток аналітичної філософії релігії при допомозі 

біологічної метафори росту організму: «Аналітична філософія релігії 

зародилась в 1940-ві роки, народилася в рані 1950-ті роки, її дитинство тривало 

в 1960-ті, а юність пройшла в 1970-ті і рані 1980-ті роки. З того часу вона 

досягнула зрілості і на зламі тисячоліть прийшла до повної зрілості, з певними 

ознаками занепаду» [106, c. 421].  Таким чином, Вільям Хаскер поділяє історію 

аналітичної філософії релігії на три етапи: перший етап – аналіз релігійної 

мови; другий етап – філософський теїзм: критика і захист; і третій етап – 

диверсифікація тем. Стівен Дункан теж розмежовує розвиток аналітичної 

філософії релігії на три етапи, але він орієнтується на логічні категорії, які 

використовують філософи релігії: дедуктивізм, індуктивізм і пост-індуктивізм 

[102, c. 220]. Браян Хеблетвайт, досліджуючи розвиток сучасної філософії 

релігії та філософської теології, бачить теж три етапи розвитку, хоча він не 

вважає, що кожен із названих ним етапів мав початок і завершення, скоріше, 

кожен з етапів мав початок і триває по теперішній час [107, c. 1–3].Перший етап 

розвитку розпочався в 60-ті роки двадцятого століття дебатами на тему 

«реалізм проти антиреалізму» в релігії. Другий етап розпочався в 70-ті роки і 

пов'язаний з порівняльним вивченням релігій. Цей етап асоціюється з 

дослідженням Нініана Смарта і Джона Хіка. На цьому етапі дослідження 

філософів релігії вийшло за межі християнської релігійної традиції. І третій 

етап розпочався в 80-ті роки двадцятого століття, хоча окремі роботи, що 

характерні для цього етапу, з’явилися вже наприкінці 60-их років. Для цього 

етапу характерно застосування філософських методів дослідження до 

центральних доктрин християнства. Цей етап вже слід назвати етапом 

філософського богослов’я.   

Як уже було зазначено вище, на початку руху аналітичної філософії її 

критика була спрямована на ідеалістичну філософію, метафізику  і етику, але 

згодом ця критика була спрямована і на релігію, а саме –  на релігійну мову. 
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Досить відверту атаку на релігійну мову один із перших здійснив Дж. Айєр, 

заявивши, що теїстична мова не має сенсу. Він заявляє: «Але якщо «бог» – це 

метафізичний термін, то існування Бога не може бути навіть ймовірним. Бо 

сказати, що «Бог існує» – означає, сказати щось метафізичне, щось таке, що не 

може бути ні істинним, ні хибним» [3, c. 165].  В такий спосіб релігійна і 

теологічна мова була визнана такою, що не має дескриптивного сенсу. Мові 

релігії та теології була приписана емотивна функція, тобто аналітичні філософи 

вважали, що релігійна мова виражає лише емоції віруючих і не описує ніякої 

реальності поза свідомістю людини.  

Варто відзначити, що фундатори аналітичної філософії Б. Рассел і Дж. 

Айєр були відомі також як атеїсти. Айєр втратив віру в молодому віці і 

критикував аргументи на користь існування Бога ще на початку своєї 

філософської кар’єри.  Рассел в юні роки захоплювався філософією Гегеля, але 

потім став на позиції неореалізму і долучився до критики релігії, написавши 

брошуру «Чому я не християнин» [49, c. 95–114].  

В часи початкового становлення аналітичної філософії утвердився і 

набув поширення неотомізм – філософія, яка відстоювала теїстичний світогляд 

раціональними способами, опираючись на традицію Фоми Аквінського. Тому і 

перші зіткнення аналітичних філософів відбулися з неотомізмом. Наприкінці 

сорокових років 20-го століття відбулися два радіо-диспути між аналітичними 

філософами і відомим неотомістом Фредеріком Коплстоном: в 1948 диспут із 

Бертраном Расселом, а в 1949 – з Дж. Айєром. В обох диспутах неотоміст 

Коплстон доводив існування Бога, відштовхуючись від контингентності світу, 

яка, на його думку вказувала на Творця як Необхідну Сутність. А Рассел і Айєр, 

в свою чергу, твердили, що апеляція до трансцендентного Творця не має 

емпіричного сенсу [102, c. 61]. 

Потім у середині двадцятого століття до критики релігії з позицій 

аналітичної філософії долучилися філософи релігії – атеїсти. У 1946 році 

філософ, послідовник Вітгентштейна Джон Віздом у відомому есе «Боги» 

приводить притчу про двох чоловіків які натрапили на поляну і один із них 
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(віруючий) впевнений, що за нею доглядає садівник, а інший (скептик) 

сумнівається в цьому [197, c. 149–168]. Вони спочатку спостерігали за садом, 

потім огородили його, поставили вартових собак і т.д., але садівника не 

зафіксували, але кожен залишився на своїх позиціях. Той, що вірив в існування 

садівника, кожен раз знаходив пояснення того, чому його не можна зустріти, 

такі як він невидимий, безтілесний, іманентний рослинам саду і т.д. Скептик не 

погоджувався с такими поясненнями і вимагав фактичних доказів. Джон Віздом 

не стає на жодну з позицій і залишає її на суд самих віруючих-теїстів і атеїстів. 

Ентоні Флу, відомий атеїст у своєму есе «Теологія і фальсифікація» 

приводить притчу Віздома, але вже в іншій інтерпретації. Він впевнено займає 

позицію скептика і вважає, що численні пояснення і застереження віруючого 

«вбивають теїзм», бо невидимий садівник із численними додатковими 

гіпотезами вже нічим не відрізняється від неіснуючого садівника [117, c. 99–

100]. Єнтоні Флу цією причтою намагається показати, що теїстична мова не 

проходить тест на верифікацію і фальсифікацію, і тому не може вважатися 

осмисленою.  

На звинувачення теологічної мови в відсутності сенсу і, зокрема, на 

виклик Ентоні Флу відповіли окремі філософи релігії того часу. В тому ж 

збірнику есе, де було опубліковане есе Е. Флу, філософ Р. М. Харе став на 

захист теологічної мови [117, c. 99–103]. Він приводить іншу притчу про 

божевільного, який переконаний, що його переслідують і ніхто не може 

переконати його ніякими аргументами, тому що всі ці спроби й аргументи він 

розглядає як частину плану ввести його в оману і приспати його пильність. 

Таку позицію Харе називає блік (blick), що можна зрозуміти як домінуюче 

переконання. На думку Харе, у кожної людини є своє домінуюче переконання, 

це властиво і для віруючих людей, тому не варто намагатися переконати їх у 

чомусь, що суперечить їх домінуючому переконанню. Будь-яка інформація 

буде сприйнята і витлумачена, виходячи з домінуючого переконання.  

Б. Мітчел був наступним, хто захищав таке розуміння релігійної мови 

[117, c. 103–105]. Він запропонував свою притчу, про революціонера, з яким 
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контактує агент, який твердить, що він на його стороні й революціонер повинен 

йому вірити навіть у тому випадку, коли йому буде здаватися, що агент діє не 

на його користь. Революціонер повірив агенту і потім незалежно від того, що 

робить агент, революціонер сприймає це як частину плану сприяння його 

революційній діяльності.  

До дискусії про осмисленість релігійної мови також приєднався 

І.М.Кромбі. Він визнає, що аргументи проти теїзму наносять йому удар і 

повинні серйозно сприйматися апологетами теїзму. І. М. Кромбі сам належить 

до табору віруючих, тому переконаний, що теїзм істинний і може бути 

обґрунтований. Він не вважає, що віруючий буде продовжувати вірити за будь-

яких умов. Кромбі говорить, що віруючий має опиратися на три фортеці, які не 

повинні впасти [97, c. 129]. Перша фортеця – воскресіння мертвих і вічне 

життя. Воскресіння і майбутнє життя після воскресіння є тими частинами 

цілого, яких ми не бачимо, але коли  їх побачимо, то в нас складеться картина 

цілого. Друга фортеця – Христос як верифікація і конкретизація Божої любові. І 

третя фортеця – релігійне життя віруючих, які переживають на досвіді Божу 

любов, наприклад, Божу обіцянку «Я тебе не покину, ані не відступлюся від 

тебе! (Євр. 13:5)».  

Пізніше до захисту теїстичної мови долучився відомий філософ релігії 

Джон Хік і розвинув першу «есхатологічну» тезу І. М. Кромбі. В книзі «Віра і 

знання» Хік приводить свою притчу [109, c. 169–199]. Однією дорогою ідуть 

два подорожніх. Один із них переконаний, що дорога веде у Небесне місто, а 

інший думає, що дорога нікуди не веде. Віра першого надихає його і робить 

подорож цікавою й осмисленою пригодою. Невір’я другого робить його 

подорож важкою. Джон Хік вважає, що віру першого не можна назвати такою, 

що не має сенсу, тому що настане час і його віра буде підтверджена або 

спростована. І хоча під час подорожі пілігрими не мають змоги перевірити свої 

переконання, вони, в принципі, підлягають перевірці. І вони будуть перевірені у 

майбутньому. Джон Хік назвав цю перевірку «есхатологічною верифікацією».  
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Крім відповідей, запропонованих  аналітичними філософами теїстами на 

критику аналітичних філософів атеїстів, були запропоновані відповіді зі 

сторони богословів екзистенціалістів і філософів теїстів зі школи Вітґенштайна. 

Богослови, що схилялися до екзистенціального методу, такі як Карл Барт, 

Пауль Тілліх, Рудольф Бультман, взагалі відкинули раціональну апологетику як 

неправильну, помилкову і непотрібну. А послідовники Вітґенштайна, Пітер 

Вінч і Д. З. Філіпс розробляли філософію релігії, в якій вважається, що 

релігійна мова не має дескриптивної функції і не описує реальність такою як 

вона є, як це робить мова науки. Релігійна мова є однією з ігор зі своїми 

правилами, що відповідають певному способу життя. І тому було б 

неправильно застосовувати до мови релігії і теології правила верифікації, що 

застосовуються до мови науки.    

У другій половині 20-го століття аналітична філософія релігії стрімко 

розвивалась і пройшла три етапи своєї еволюції: дедуктивізм, індуктивізм і 

пост-дедуктивізм.4 Дедуктивний метод аргументації на користь теїзму і проти 

теїзму був характерний для багатьох філософів і до середини 20-го століття. 

Наприклад, аргументи на користь існування Бога мали дедуктивний характер, а 

атеїсти висували спростування цих аргументів теж використовували дедукцію. 

В 1955 році австралійський філософ Джон Макі опублікував статтю «Зло і 

всемогутність», в якій був застосований класичний дедуктивний метод 

аргументації [127, c. 200–212].  Стаття є знаковою в тому сенсі, що вона стала 

вододілом переходу від дедуктивізму до індуктивізму, тому що відповіді на 

названу статтю мали вже індуктивний характер. В статті Макі формулює 

проблему зла як аргумент проти теїзму. Австралійський філософ твердить, що 

кожен теїст вірить у наступні три положення.  

1. Бог є всемогутній. 

2. Бог є всевидючий. 

3. Бог є всеблагий.  

                                                           
4Терміни і періодизація була запропонована Стівеном Дункеном в Analytic Philosophy of Religion: its 

History since 1955. Humanities - Ebooks.co.uk; 2nd Revised edition (November 19, 2008). 
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Ці твердження є важливими переконаннями теїста. А тепер положення 

яке ніхто не може заперечити: 

4. Зло існує. 

На відміну від перших трьох положень, які є теїстичними концепціями, 

останнє положення є емпіричним і може бути легко перевірене досвідом. Отже, 

якщо Бог всемогутній, то Він може зробити, щоб зла не було, якщо Він 

всевидючий, то Він знає, що слід зробити, аби зла не було, і якщо Бог 

всеблагий, то Він має бажати, аби зла не було. Але насправді зло є. За думкою 

Джона Макі, лише відмовившись від одного з положень, виникає можливість 

уникнути протиріччя у теїстичному світогляді. Або існує Бог в теїстичному 

розумінні, або існує зло. Зло існує, тому Бога не існує. Дж. Макі пропонує 

тільки дві можливості, або не визнавати, що існує зло, або відмовитись від 

теїстичної віри. Його підхід є класичним дедуктивним, як і багатьох його 

попередників і сучасників, атеїстів і теїстів. 

Дедуктивний аргумент Джона Макі отримав підтримку і був ще 

артикульований у роботах Ентоні Флу, Х. Дж. МакКлоскі і Майкла Скрівена 

[117,c. 144–169]. В 1963 році Нельсон Пайк написав статтю «Юм про зло», в 

якій розкритикував дедуктивне спростування теїзму аргументом від існування 

зла, який вже став загальноприйнятим серед філософів атеїстів [140, c. 85–102]. 

У статті Пайк показує, що для того, щоб усунути протиріччя в проблемі зла так 

як її формулює Макі та інші, достатньо додати до чотирьох положень п’яте 

положення: 

5. У Бога є достатні моральні мотиви для того, щоб дозволяти 

ставатися тим фактам зла, які ми зустрічаємо у цьому світі.  

Додавши це п’яте положення, Пайк показує, що тепер зникає протиріччя 

між положеннями про теїстичні атрибути Бога й існуванням зла. Пайк вважає, 

що теїсту не обов’язково знати, які ці достатні моральні мотив, які є у Бога для 

існуючих фактів зла, тому що ціль цієї аргументації – зняти протиріччя, яке 

приписувалось атеїстами теїстичному світоглядові. Критика Пайка 

дедуктивного аргументу від зла на користь атеїзму виявилась дієвою. Атеїсти 



56 
 

відмовились далі захищати аргумент від зла в його дедуктивній формі. Aлвін 

Плантінга у книзі «Бог та інші розуми» теж використовує подібний тип 

аргументації [141, c. 228].  У названій книзі і в своїх інших книгах, маючи 

справу з проблемою зла, Aлвін Плантінга використовує підхід, який він називає 

«захист, виходячи з свобідної волі». Він відрізняє свій підхід від теодицеї, в 

якій слід представити дійсні мотиви Бога в допущенні фактів зла у світі. Тоді як 

«захист» може вказати тільки на можливі мотиви Бога в допущені зла, але 

цього достатньо, щоб спростувати дедуктивний аргумент від існування зла, 

висунутий атеїстами. 

 В 1966 році виходить книга Джона Хіка «Зло та Бог любові», в якій 

філософ вказує на причини існування зла в теїстичному всесвіті [110, c. 1–389]. 

Хік вважає, що створений Богом світ не є «притулком для домашніх 

улюбленців», в якому немає жодних проблем і труднощів, насправді, світ є 

«долиною для формування людських душ» і в ньому з самого початку було зло, 

як необхідний компонент виховання. 

Коли філософи релігії з табору теїстів піддали критиці дедуктивну 

парадигму аргументації, філософи релігії з атеїстичного табору десь у середині 

70 років двадцятого століття полишили дедуктивну аргументацію і почали 

формулювати проблему зла як індуктивний аргумент, що доводить лише 

більшу ймовірність світу без Бога [129, c. 142]. Атеїсти не твердили, що 

існування Бога  неможливе, але, виходячи з їхніх індуктивних аргументів, 

випливало, що існування Бога є мало ймовірним.    

У відповідь на атеїстичні аргументи індуктивного характеру теїсти 

виступили двома фронтами: індуктивізм і пост-дедуктивізм.   

Ще у двадцятих роках 20-го століття Ф. Р. Теннант виступив з 

апологетичною програмою, яку можна зарахувати  до індуктивізму у двотомній 

роботі «Філософська теологія» [187, c. 422, с. 290]. Телеологічний аргумент і 

антропний принцип, сформульовані Теннантом, опиралися на індуктивний тип 

аргументації. Проте індуктивізм набув поширення і став усвідомлюватися як 

відмінна від дедуктивізму парадигма аргументації в філософії релігії лише в 70 
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роках двадцятого століття.  В 1973 році Б. Мітчел публікує есе «Обґрунтування 

релігійної віри», в якому він пропонує індуктивний підхід для оцінки і захисту 

релігійних переконань [131, c. 12–23].  Він говорить, що в більшості контекстів 

поза логікою і математикою, наприклад, у природознавчих науках і в історії не 

використовуються дедуктивні аподиктичні аргументи. В цих сферах знання 

висуваються гіпотези, які не можливо довести з логічною необхідністю. 

Створення гіпотез і їх перевірка більше мають відношення до емпіричної 

верифікації, перевірки на простоту, всеосяжність, результативність, 

когерентність і всі ці процедури мають індуктивний характер. Мітчел вважає, 

що ті самі процедури слід застосовувати і в царині метафізики, і філософії 

релігії. Християнський теїзм також слід розглядати як світоглядну гіпотезу або 

«теорію всього», яка вступає в конкуренцію з іншими світоглядами. Однак 

християнський теїзм є всеосяжною гіпотезою, тому не може бути 

протестований окремими спостереженнями та експериментами. Світогляд як 

всеосяжна гіпотеза може бути обґрунтований із застосуванням кумулятивного 

підходу. Простота, когерентність, всеосяжність, результативність, евристична 

цінність – це властивості всеосяжної гіпотези, які можна описати, оцінити та 

перевірити, і разом вони створюють кумулятивне обґрунтування світогляду.  

Мітчел визнає, що конструювання такого кумулятивного обґрунтування 

християнського світогляду задача не проста, але ми можемо надіятись, що таке 

обґрунтування можливе. Сам Мітчел не береться за виконання такого 

непростого завдання, але залишає його іншим. Наступник Мітчела британський 

філософ Річард Свінберн свідомо бере на озброєння індуктивний метод 

аргументації і у своїх філософських працях побудує всеосяжну систему 

філософського теїзму. Його філософський теїзм є предметом дослідження 

наступних розділів цієї дисертаційної роботи. 

Іншим впливовим підходом у філософії релігії в другій половині 

двадцятого століття став пост-дедуктивізм. Вище згадана стаття Нельсона 

Пайка «Юм про зло» може вважатися початком цього нового підходу. В ній  

Пайк додає до атеїстичного аргументу від зла лише одне додаткове твердження 
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«У Бога є достатні моральні причини допускати зло» і дедуктивний аргумент 

Джона Макі втрачає аподиктичну силу. Філософською школою, яку слід  

зарахувати  до нової парадигми, стала «реформатська епістемологія», відомими 

представниками якої є Aлвін Плантінга  і Ніколас Волтештоф [142, c.1–336]. 

Згідно реформатської епістемології, віра в Бога може бути раціональною і 

обґрунтованою навіть без аргументів чи доказів на користь існування Бога. 

Алвін Плантінга представляє реформатську епістемологію в серії з трьох книг, 

в яких пропонує філософське пояснення того, як християни повинні сприймати 

свої християнські переконання.5 Він стверджує, що віра в Бога є насправді 

базовою, тобто такою, що не виводиться з інших переконань, а сама віра в Бога 

є основою для побудови ноетичної структури особистості. Плантінга також 

притримується екстерналізму в епістемології, згідно якого, переконання 

людини можна вважати обґрунтованими, якщо вони були набутті в процесі 

пізнання при належному функціонуванні когнітивного спорядження 

епістемічного суб’єкту.     

Отже, в кінці двадцятого століття в таборі теїстичної філософії 

співіснують дві парадигми індуктивізм і пост-дедуктивізм. Індуктивізм 

представлений філософським теїзмом Річарда Свінберна, а пост-дедуктивізм – 

реформатською епістемологією. Спочатку свого співіснування обидва 

напрямки критично відносилися один до одного. Філософський теїзм 

критикував реформістську епістемологію і звинувачував у фідеїзмі або 

схильності до фідеїзму. Реформістська епістемологія, в свою чергу, відкидала 

природну теологію і звинувачувала філософський теїзм у прихильності до 

застарілих методів філософування. Але з плином часу позиції обох шкіл 

філософії релігії зблизилися. Філософський теїзм почав визнавати, що звичайні 

віруючі насправді притримуються своїх релігійних переконань не завдяки 

обґрунтованим аргументам, а теїстичні аргументи  потрібні у ситуації, коли 

переконання віруючих хитаються чи їх піддають критиці. Реформістська 

                                                           
5В названих книгах послідовно розвивається реформістська епістемологія: Warrant: the Current 

Debate. New York: Oxford University Press. 1993. Warrant and Proper Function. Oxford: Oxford 

University Press. 1993. Warranted Christian Belief. NewYork: Oxford University Press. 2000. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Oxford_University_Press
https://en.wikipedia.org/wiki/Warranted_Christian_Belief
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епістемологія, зі своєї сторони, починає визнавати відносну цінність добре 

обґрунтованих теїстичних аргументів.   

Третім значним етапом в еволюції філософії релігії постає значне 

зростання застосування філософського аналізу до центральних доктрин 

християнської віри. Цей тип дискурсу набув поширення в 70-х роках 

двадцятого століття і триває по сьогодні та може справедливо бути названий 

філософська теологія. Хоча цей термін застосовувався і раніше, але зміст 

дискурсу, радше, належав до рубрики «філософський теїзм». В 60-их роках 

двадцятого століття книга Остіна Фаррера «Рятівне переконання» є першим 

прикладом філософської теології [114, c. 1–137]. У своїй філософській теології 

Остін Фаррер поєднав апологетику теїзму з використанням інструментарію 

метафізики і аналіз та захист ортодоксальної теології. В 70-ті роки і далі по 

обидві сторони Атлантики з’явилась велика кількість робіт, які слід зарахувати  

до філософської теології.  В Англії у цьому напрямку філософських досліджень 

виділяється Річард Свінберн. Його перші книги стосуються тем філософського 

теїзму, але після гіффордських лекцій з філософської антропології британський 

філософ пише серію з чотирьох книг з філософської теології. У Сполучених 

Штатах Америки філософська теологія набула поширення і популярності 

завдяки діяльності «Товариства християнських філософів», яке видає відомий 

філософський фаховий журнал «Віра та філософія». Провідними філософами 

старшого покоління цього філософського товариства є Вільям Алстон, Алвін 

Плантінга, Ніколас Волтештоф та Джордж Мавродіс. Молодше покоління 

християнських філософів товариства представлено іменами: Томас Моріс, 

Вільям Вайнрайт, Вільям Хаскер та інші.  

Хоча філософська теологія існує вже майже півстоліття, автори, що 

пишуть на цю тему, розуміють необхідність пояснювати зміст та ціль нової 

дисципліни. Стівен Дейвіс визначає філософську теологію як те, чим 

займається філософ, коли досліджує доктрини певної релігії, використовуючи 

звичні йому методи філософського аналізу [98, c. 10]. Християнський філософ 

молодшого покоління Томас Моріс говорить: «Ціль філософської теології 
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полягає у тому, щоб використовуючи надійні філософські методи та прийоми, 

ввести максимально можливу ясність у реальний зміст понять, вихідних 

передумов і центральних принципів релігійної віри, а також існуючих між ним 

різноманітних зв’язків» [38, c.4–5]. Алвін Плантінга дає визначення 

філософської теології, підкреслюючи перспективу християнського філософа: 

«спроба мислити про центральні доктрини християнської віри з філософської 

точки зору; це питання використання ресурсів філософії з метою поглиблення 

нашого розуміння християнських доктрин» [45, c. 513]. Крім цього, Плантінга 

зауважує, що в останню чверть двадцятого століття кращі зразки філософської 

теології були створенні не богословами, а філософами. Сам Алвін Плантінга 

більше працював у сфері апологетики і епістемології християнської віри, але 

його заклик у статті «Порада християнським філософам» до філософів 

християн присвятити свої сили філософському аналізу християнської віри був 

почутий і приніс певні плоди. В останні десятиліття двадцятого століття і на 

початку двадцять першого дискусійне поле аналітичної філософії релігії значно 

розширилося. Філософи релігії досліджують конкретні релігійні доктрини 

(особливо християнські), теорію божественного імперативу в етиці, відносини і 

взаємозв’язок між релігією і наукою, проблему релігійної різноманітності, 

релігійний реалізм й антиреалізм, імплікації релігійних переконань в 

епістемології та багато інших тем [106, c. 435]. Філософи релігії також 

долучилися до дослідження та філософського аналізу центральних доктрин 

християнського символу віри і тим самим викликали певну заздрість і критику 

зі сторони богословів. Богослови звинувачували філософів релігії в 

нечутливості до контексту, в якому виникають, формуються і модифікуються 

теологічні доктрини [123, c. 35–46]. Філософи релігії, в свою чергу, відповіли, 

що раціональний аналіз теологічний доктрин притаманний самому 

теологічному дискурсу і філософи у багатьох випадках займають більш 

ортодоксальну і ближчу до класичних сповідань віри богословську позицію, 

ніж їх опоненти – ліберальні богослови [153, c. 329–339]. 
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Наше подальше дослідження стану філософської теології буде 

здійснюватися навколо основних християнських доктрин. Першою темою, яку 

буде розглянуто, є «одкровення».  

Тема «Божого одкровення» не є членом ключових символів віри, але 

вона імпліцитно присутня в них і стає темою теологічних досліджень багатьох 

поколінь богословів. Традиційно Боже одкровення поділяли на два види: 

загальне одкровення і особливе одкровення. Відповідно до цих двох видів 

одкровення, виділяли два види богослов’я: природне богослов’я і богослов’я 

одкровення.  Дуже чітко проводив таке розмежування Тома Аквінський [5, c.23, 

і 5, с. 6]. Він вважав, що це розмежування очевидне з того, що є універсальний 

людський досвід, доступний у будь-який час, будь-де і будь-кому, і 

використання людського розуму в рефлексії над цим досвідом веде до 

природного богослов’я.  Але є також особливі дії та слова Бога у певний час, у 

певних місцях і спрямованні до окремих людей. Рефлексія над таким 

особливим досвідом веде до богослов’я одкровення. Сучасні філософи релігії 

погоджуються з тим, що слід проводити розмежування між тим одкровенням, 

що є універсально доступним і одкровенням, яке прийшло через конкретні 

історичні події і конкретних людей [107, c. 17]. Проте вони піддають сумніву 

те, що потрібно зберігати розмежування між природним богослов’ям і 

богослов’ям одкровення.  Браян Хеблвайт відзначає, що хоча «книга природи» 

відкрита людям завжди, але окремі наукові відкриття були здійсненні зовсім 

недавно, а інші будуть здійсненні тільки в майбутньому. І в цей же час дані 

особливого божественного одкровення вже відомі людству  протягом багатьох 

століть і вже стали загальним знанням [107, c. 17]. Вже Герберт Фармер 

пропонував основоположні вчення християнства, такі як «боговтілення», 

«примирення», розглядати як всеохоплюючі теорії для пояснення всесвіту [113, 

c.17]. В такий спосіб християнські доктрини вже розглядаються як частина 

природного богослов’я. Отже, дані, що здобуваються розумом із джерел 

загального одкровення, та дані, що отриманні шляхом віри в авторитетне 

особливе одкровення, не слід розглядати як принципово різні джерела знання, а 
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як дані, отримані через різні канали, але як такі, з якими може працювати 

людський розум на загальних підставах.  

Філософи релігії також ставлять питання про шляхи, через які 

приходить Боже одкровення.  Річард Свінберн у книзі «Одкровення» говорить, 

що Боже одкровення приходить через Божі дії у втіленні та  викуплені, що 

здійснив Христос, але також через словесне свідчення, записане в Писаннях. 

Слова Ісуса в цьому свідченні відіграють центральну роль [177, c. 168]. 

Однією з головних альтернатив ідеї одкровення як словесного свідчення 

є ідея, що локус особливого одкровення Бога є серією подій в історії, 

кульмінацією яких стали життя, смерть і воскресіння Христа [74, c. 45]. А Девід 

Браун вважає, що одкровення продовжується і за межами події історії спасіння і 

за межами сакральних текстів у різних траєкторіях традиції [84, c. 209–212]. 

Окремі філософи релігії також пропагують ідею, що релігійний досвід є 

основним каналом Божого одкровення, хоча ця ідея і зіштовхується зі значним 

опором у християнстві. Вільям Алстон показує важливу, але допоміжну роль 

релігійного досвіду в сприйняті Божого одкровення [76, c. 336], а Джон Хік на 

більш пізніх етапах свого філософського шляху все більше наголошує на 

важливій ролі релігійного досвіду в релігійній епістемології [66, c. 172–183]. 

Отже, діалог про джерела Божого одкровення продовжується і серед філософів, 

які пишуть тексти з філософської теології.  

Другою важливою традиційною доктриною християнства, яка стала 

предметом дослідження філософської теології,  – це творіння. Доктрина про 

Боже творіння Всесвіту, всього видимого і невидимого і про самого Творця є 

важливою складовою християнського богослов’я. Основні засади доктрини про 

творіння були закладенні теологами періоду патристики та середніх віків, однак 

сучасна філософська теологія теж приділяє значну увагу цій доктрині. 

Філософські теологи ставлять питання про природу Творця та Його відношення 

до творіння.  Томас Моріс звертається до богослов’я «максимальної величі» 

Ансельма Кентерберійського і визначає Творця як найбільш Величного із усіх 

можливих сутностей [38, c. 27–34]. Максимальна велич Бога Творця 
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виявляється в абсолютному акті творіння всесвіту ex nihilo. Кейт Ворд ретельно 

досліджує різницю між творінням ex nihilo, як ця доктрина представлена у 

Фоми Аквінського, і еманацією, яка за думкою філософа, є вченням Гегеля про 

розвиток Абсолютного Духу [192, c. 240]. А  філософ релігії Річард Кріл 

відкидає доктрину creatio ex nihilo і твердить, що до актуального творіння існує 

сфера можливостей, яку він називає «the plenum», з якої Бог обирає певні 

можливості і актуалізує їх [96, c. 64–80]. Цей погляд нагадує світ ідей Платона. 

Більшість сучасних філософських теологів відкидають такий погляд на 

творіння всесвіту Богом. Філософські теологи також ставили питання: чи 

процес творіння продовжується до сьогодні? Чи є необхідним творіння для 

Бога? Чи повинен Бог творити найкращий iз можливих світів? Чи є творіння 

подією у часі, чи поза часом? Які є аналогії для творіння? [107, c. 39–47]. Ці 

питання також потягнули за собою питання про саму природу творіння: 

контингентність світу, його обмеженість, сучасні наукові теорії походження 

всесвіту та інші. 

Наступна доктрина, яка привернула увагу філософської теології, є 

«втілення Бога». Доктрина втілення Сина Божого є другим членом 

християнського символу віри. Він є найдовшим у символі віри і, поряд із 

доктриною про Трійцю, займає центральне місце у християнському вченні. У 

Новий час класичне християнське вчення про божественність Христа 

піддавалось критиці квакерами, унітаріями та ліберальними теологами кінця 

19-го –  початку 20-го століття. У другій половині 20-го століття була 

опублікована антологія під редакцією видатного філософа релігії Джона Хіка 

«Міф про втілення Бога» [112, c. 224]. У своїй статті Джон Хік займає позицію, 

за якою християнству слід відмовитися від доктрини про втілення Бога. На 

користь своєї позиції Хік висуває три аргументи. По-перше, доктрина про 

втілення Сина Божого принижує інші світові релігії, тому що заявляє про свою 

винятковість. По-друге, вчення про втілення не можна довести історичними 

методами дослідження. І по-третє, ідея втілення Бога не є когерентною. Хік 

твердить, що втілення Сина Божого слід розуміти не буквально, а як міф або 
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метафору. Автори збірника «Істина втілення Бога» розкритикували Джона 

Хіка за використання слова міф у відношенні до вчення про втілення Сина 

Божого [119, c. 128]. Свій третій аргумент Джон Хік розвинув більш ретельно у 

книзі «Метафора втілення Бога» [111, c. 204]. В цій же роботі Хік надає 

перевагу терміну метафора для представлення ідеї втілення. Виклик, який Джон 

Хік кинув ортодоксальній доктрині втілення Сина Божого, збудив цілу хвилю 

творів, в яких філософи релігії запропонували свої версії апології класичного 

християнського вчення про втілення. Давід Браун, Томас Моріс, Річард 

Свінберн, Альфред Дж. Фреддосо і Пітер ван Інваген зробили важливий вклад у 

прояснені логіки та метафізики втілення Сина Божого [83, c. 334, і 134, с. 222, і 

157, с. 272, і 190, с. 284]. Названі філософи в основному намагалися 

продемонструвати когерентність халкидонської христології, використовуючи 

інструментарій сучасної аналітичної філософії. Оригінальне рішення для 

концептуалізації особи Боголюдини запропонував Томас Моріс. Він пропонує 

використовувати терміни, запозичені з психіатрії, зокрема «розщеплена 

свідомість». Моріс вважає, що в Ісусі було дві свідомості, або два розуми, між 

якими були асиметричні відносини. Асиметричність була зумовлена тим, що 

Божественний розум – безконечний, а людський розум обмежений [134, c. 161]. 

Річард Свінберн та Пітер ван Інваген використовували та розвивали ідею «двох 

розумів» Томаса Моріса. Філософські теологи також ставили питання: чи слід 

буквально розуміти доктрину про непорочне зачаття? Чи володів Ісус 

справжньої свободою (наприклад, чинити морально негожі вчинки)? Чи 

втілення Сина Божого було необхідним? [107, c. 67–74]. Їх відповіді на ці 

питання були різними, але всі вони визнають унікальність втілення Сина 

Божого, але по-різному розуміють «скандал особливості» в контексті 

світоглядного плюралізму і релігійної різноманітності.  

Не залишилась без уваги філософських теологів і друга центральна 

доктрина християнства – «доктрина про Трійцю». Саме цим вченням про Бога 

християнство вирізняється посеред монотеїстичних релігій. Доктрина про 

Трійцю входить у класичні сповідання віри і є об’єднуючим положенням віри 
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основних християнських конфесій: католиків, православних та протестантів. 

Багато людей і серед них прості віруючі, філософи і навіть богослови визнають, 

що їм важко розуміти доктрину про Трійцю. Але в останній час спостерігається 

відродження тринітарного богослов’я завдяки богословським роботам видатних 

богословів двадцятого століття, таких як Карл Барт, Карл Ранер, Бернард 

Лонгерман, Вальтер Каспер, Вольфхарт Пененберг, Юрген Мольтман, Роберт 

Дженсон, Томас Торренс та ін. [120, c. 1–302].  

Питання про раціональність або раціональну доступність доктрини про 

Трійцю ставилося сучасними філософами, але воно не було домінуючим. 

Дослідник Фоми Аквінського Норман Крецманн показує, що Аквинат справді 

вчив, що вчення про Трійцю є частиною богослов’я особливого одкровення, але 

це не означає, що воно не є відкритим для раціонального дослідження. 

Крецманн ретельно аналізує доктрину про Трійцю, опираючись на дослідження 

попередників, і веде діалог як з теологами, так і з філософами [124, c. 79–109]. 

Наступним питанням, яке поставили сучасні філософські теологи, було таке: чи 

можна apriori довести, що Бог є чи повинен бути триєдиним? Подібно до того, 

як вже про це заявляли богослови минулого Крецманн, Вільямс та Гіч твердять, 

що Бог є любов, а любов не може реалізуватись абсолютно усамітненою 

особою, тому Божа любов виявляється як взаємна любов між божественними 

Особами, Отцем, Сином і Духом [118, c. 77]. Реальна любов у буквальному 

сенсі цього слова вимагає існування більш ніж одної особи. Спілкування 

божественного «Я» з божественним «Ти», які ми знаходимо в біблійних 

текстах, вказує на множинність та реляційну природу божественних Осіб. 

Проте ця аргументація проходить до висновку, що в Богові має існувати як 

мінімум дві особи: особа, від якої походить любов, і особа, яка отримує любов, 

і, відповідно, взаємна любов між двома особами. Ми ще тут не маємо три 

Особи триєдиного Бога. Цю теологічну проблему намагається вирішити 

британський філософ Річард Свінберн у книзі «Християнський Бог» [157, c. 1–

272]. Ми зробимо детальне дослідження аргументації Свінберна у розділі про 

його поглиблений теїзм. 
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Сучасне філософське богослов’я звертає увагу на те, що апеляцію до 

особливого Божого одкровення не обов’язково слід розглядати як апеляцію до 

авторитету. Дані особливого Божого одкровення можна вважати як такі, що 

можуть бути дослідженні і проаналізовані, як і будь-які інші дані. Такими 

даними в особливому одкровенні є факти втілення Сина Божого та дар Святого 

Духа. Сучасний філософський теолог Давід Браун показує, що когерентна 

інтеграція цих фактів у систематичне вчення про Бога в контексті монотеїзму 

послідовно привела богословів ранньої Церкви до формулювання доктрини про 

Трійцю [83, c. 159–213]. 

Як і в період формування доктрини про Трійцю, сучасні філософські 

теологи шукають аналогії на образ триєдиного Бога. Західне патристичне 

богослов’я в особі Августина надавало перевагу психологічній моделі Трійці. 

Триєдиний Бог порівнювався з однією особою, тим самим підкреслювалась 

єдність Бога, а потім говорили про три психологічні функції, наприклад, розум, 

любов і пам'ять. Така аналогія на Триєдиного Бога тяжіла більше до унітарного 

розуміння Бога, тобто підкреслювала єдність і, певною мірою, не віддавала 

належне трьом Особам Бога. Східне богослов’я в особі Кападокійських Отців 

брало за аналогію не одну особу, а три особи, наприклад: Іван, Петро і Яків. 

Тим самим підкреслювались три Особи Трійці. А єдність вбачалась у спільній 

природі трьох, коли йшла мова про людей, то в людській природі, а коли 

переходили до мови про Бога, то єдність бачили у спільній «божественності». 

Таку концептуалізацію вчення про Бога прийнято називати соціальна модель 

Трійці.  

Більшість сучасних філософських теологів надають перевагу соціальній 

моделі Трійці і вважають, що вона краще відображає інтенції, закладені в 

історії спасіння. Вільямс, Гіч, Свінберн, МакКінон, Браун, Моріс однозначно 

надають перевагу соціальній аналогії на Трійцю і критикують Августина та 

західну богословську традицію за схильність до психологічної аналогії [107, 

c.83]. Томас Моріс, наприклад, зауважує, що не бачить, як «сингулярні теорії» 

можуть віддати належне «повноті біблійного одкровення і християнського 
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досвіду» [38, c. 189–190]. Річард Свінберн теж займає позицію соціального 

тринітаризму, він приводить два типи аргументів на користь соціальної моделі 

Трійці: апостеріорний і апріорний. Апостеріорні аргументи опираються на 

божественне одкровення і християнський досвід, а апріорні на аналіз природи 

любові [160, c. 225–241]. Давід Браун після довгого аналізу доктрини про 

Трійцю приходить до висновку, що, якщо ми визнаємо божественність Христа і 

діло Святого Духа, Який залучає нас до життя Триєдиного Бога, то це можливо 

тільки концептуалізувати, якщо визнати «три центри свідомості з власним 

конкретним ментальним змістом» [83, c. 289].  

Серед сучасних філософських теологів є також критики соціальної 

моделі Трійці. Але вони є в меншості. До критиків соціальної моделі Трійці і 

захисників психологічної моделі належать: Кейт Ворд, Сара Коклі і Брайан 

Лефтоу [107, c. 86–90]. Вони застерігають сучасне філософське тринітарне 

богослов’я від небезпеки тритеїзму, сповідування трьох богів.   

Сучасні філософські теологи аналізують також інші богословські 

доктрини, скажімо: вчення про спасіння, про останні часи, про Церкву, про 

таїнства, про поклоніння, про провидіння. Таким чином, філософське 

богослов’я вже аналізує майже весь корпус християнських доктрин.  

 

 

1.4 Сучасний стан досліджень філософії релігії та філософського 

теїзму   Р. Свінберна 

 Після домінування марксистсько-ленінської філософії та наукового 

атеїзму в часи Радянського Союзу філософія релігії в Україні робить перші 

кроки на шляху інтеграції в простір дослідження релігії з неупереджених, 

вільних від ідеологічної заангажованості позицій. На пострадянському просторі 

філософія релігії розвивається переважно у формі філософського 

релігієзнавства і часто розглядається як одна з складових релігієзнавства, поряд 

з історією релігії, психологією релігії, соціологією релігії, феноменологією 

релігії і т.д [28, c. 144]. Значно меншою мірою на вітчизняних теренах 
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філософія релігії розвивається як всеохоплююча теорія релігії. Філософія релігії 

у формі філософського теїзму і філософської теології – добре розвинутий 

дискурс у країнах Заходу.  

Філософський теїзм і філософська теологія починають проникати на 

терени пострадянського простору завдяки міжнародним філософським та 

богословським конференціям і подальшим виданням матеріалів цих 

конференцій.  

Так, 6–9 червня 2005 року в Інституті філософії Російської Академії 

наук пройшла міжнародна богословсько-філософська конференція «Проблема 

зла». Вона була однією з перших конференцій за названою тематикою.6 

Конференція була організована Міжнародним товариством християнських 

філософів, Інститутом філософії Російської Академії Наук і Синодальною 

богословською комісією. У роботі форуму брали участь фахівці-філософи і 

богослови з України, Росії, США та різних країн Європи. В конференції також 

брав участь Річард Свінберн, виступивши з доповіддю «Вимоги до задовільної 

теодицеї». З доповідями також виступили інші відомі філософи релігії: Мерлин 

Адамс, Роберт Адамс, Пітер ван Інваген, Майкл Мюрей та ін. 

За матеріалами конференції був виданий збірник «Проблема зла і 

теодицеї: Матеріали міжнародної конференції» Москва, 6–9 червня 2005 р. [48]. 

Четверта конференція відбулася 6–8 листопада 2008 р. в Бейлорському 

університеті (шт. Техас) на тему «Наука і людська природа: російська і західна 

перспектива». За матеріалами конференції був виданий однойменний збірник 

текстів доповідей російською мовою [40]. На конференції Річард Свінберн 

представив доповідь «Субстанційний дуалізм».   

П'ята конференція пройшла 1–3 червня 2010 р. в Москві (МГУ) на тему 

«Філософська теологія і християнська традиція». Річард Свінберн виступив із 

                                                           
6Це була треття конференція за участуюІФ РАН і Товариства християнських філософів (ТХФ). Перша конференція 
за участю ІФ РАН, ТХФ і Синодальної богословської комісії (СБК), присвячена вченню про Святу Трійцю, 
відбулася в Москві (в Даниловському монастирі) в 2001 р. Друга конференція, темою якої було "Теологія і 
космологія", відбулася в університеті Нотр Дам (шт. Індіана) в 2003 р. 
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доповіддю «Викупна жертва Христа». Доповіді з конференції увійшли в 

альманах «Філософія релігії 2010–20111» [62]. 

27–29 липня 2012 року в Москві, в Інституті філософії Російської 

Академії Наук,  відбулася конференція «Філософія релігії: сучасність та 

ретроспектива». В роботі конференції брали участь українські, російські, 

білоруські, європейські та американські вчені. Частина доповідей конференції 

були опубліковані в журналі «Філософська думка», спецвипуск No.2 

«Філософія и теологія релігії» [61], деякі  опублікувались в інших журналах, а 

частина увійшла в четвертий випуск альманаху «Філософія релігії» 2012–2013, 

Москва [63]. 

Завдяки співробітництву Інституту філософії Російської Академії Наук 

із Товариством християнських філософів з 2006 р. почало видаватися 

періодичне видання «Философия религии: Альманах». До 2015 року вийшло 

п’ять випусків альманаху. В названому періодичному видані друкувалися 

доповіді з вище названих наукових конференцій та статті західних та 

російськомовних філософів. Значне місце на сторінках альманаху займали 

статті англо-американських філософів релігії: А.Плантінги, В.Крейга, 

Р.Колинза, Н.Пайка,  Р.Адамса, В.Алстона, М.Рея, Б.Лефтоу, Д.Бредшоу.  

В перших трьох випусках альманаху з’являлися вже вищеназвані статті 

Річарда Свінберна та інших англо-американських філософів.  В четвертому і 

п’ятому випусках альманаху переважають статті російських філософів: 

В.Шохіна, А.Фокіна, К.Карпова та ін. Це, можливо, пояснюється зміною 

політичної ситуації в Росії в бік закритості й обмеження зовнішніх академічних 

взаємозв'язків. В 2017 р. на зміну альманаху прийшов журнал «Философия 

религии: аналитические исследования». За задумом видавців, журнал має стати 

прямим продовженням періодичного видання «Философия религии: альманах». 

Однак, хоча редколегія заявляє, що в журналі будуть друкуватися статті англо-

американських філософів, в першому номері, який вже вийшов, друкуються 

статті переважно російських науковців.  
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При ІФ РАН з 2012 року був запроваджений міжнародний 

перекладацький проект «Философская теология: современность и 

ретроспектива». До 2016 року у межах було видано сім перекладів монографій 

видатних англо-американських філософів: Бредшоу Д. [12], Стамп Е. [50], 

Плантінга А. [6], Таліаферро Ч. [58], Девис С. [16]. У проекті також вийшла 

фундаментальна робота Річарда Свінберна «Существование Бога» [57] та 

«Оксфордское руководство по философской теологии», в якому міститься 

стаття філософа «Авторитет Писания, традиция и Церковь» [42]. 

В пострадянський час в академічному середовищі також з’явилися нові 

підручники з філософії релігії, написані не з марксистських ідеологічно 

неупереджених позицій. Одним із перших академічних підручників була 

монографія метра російського релігієзнавства Ю. А. Кімелева «Философия 

религии: систематический очерк» [27]. Автор дає визначення основним 

поняттям, як-от: філософія релігії, релігійна філософія, філософське 

релігієзнавство, наукове релігієзнавство, філософська теологія, християнське 

богослов’я та ін.,  а також проводить демаркаційні лінії, які закладають основи і 

визначають межі для подальших досліджень у царині філософії релігії на 

пострадянському просторі. Вступ в основні поняття та категорії, а також 

історичний екскурс у філософські концепції релігії античності та середньовіччя 

пропонує підручник Арініна Е. І. «Философия религии: академическое 

введение в основные концепции и термины» [7]. Група авторів підручника 

«Проблемы философии религии и религиоведения: Учебное пособие» в 

лаконічній формі роблять огляд основних дисциплін, що вивчають релігію, 

окреслюють проблемне поле філософії релігії та здійснюють огляд основних 

філософських теорій про релігію [30]. Студентам, які вивчають філософію 

релігії, також доступні підручники: Пивоварова Д. В. [44], Шахнович М. М. 

[64], Митрохина Л. Н. [36], Аванесова С. С. [1], Арініна Є. І. [8], Василенко Л. І. 

[13], Єрмішина О. Т. [19], Копцевої Н. Т. [29]. Особливо слід відзначити 

монографії Шохіна В. К. «Введение в философию религии» [67] і «Философия 

религии и ее исторические формы» [70]. Філософ намагається закласти нові 

https://iphras.ru/oxfordhandbook.htm
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методологічні принципи, простежити форми філософії релігії з античних часів 

до Нового часу, окреслити основні риси російської філософії релігії, вести 

дискусію з західними філософами релігії. 

В українському академічному середовищі триває дискусія про місце 

філософії релігії серед наук. Питання ставиться наступним чином: чи буде 

філософія релігії окремим академічним дискурсом, чи вона буде частиною 

релігієзнавства? У дискусії приймають участь відомі українські богослови, 

філософи, релігієзнавці: Чорноморець Ю. П.,  Кисельов О.С., Ларіонова В.К., 

Волошин В., Сарапін О.В., Горкуша О.7 З дискусії складається враження, що 

філософія релігії на цьому етапі в Україні є частиною релігієзнавства, але в 

перспективі може стати самостійною наукою. Рух у цьому напрямку значною 

мірою буде залежати від академічної та публічної діяльності філософів релігії.  

При Українській Асоціації релігієзнавців і Відділенні релігієзнавства 

Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, починаючи з 2010 

року, за ініціативою філософів та релігієзнавців України Колодного А. М., 

Филипович Л. О., Ларіонової В. К., Сарапіна О. В., Горкуші О. В., проводяться 

круглі столи  з філософії релігії з метою актуалізації філософії релігії в сучасній 

Україні. З результатами трьох круглих столів, що відбулися протягом 2010–

2012 років, був підготовлений збірник наукових праць до 64 номеру часопису 

«Українське релігієзнавство» [60]. У  збірнику автори дискутують про 

локалізацію філософії релігії в царині академічного богослов’я (М.Боголюбов, 

А.Колодний, Г.Гоффманн, О.Сарапін, К.Новікова), про методологічні стратегії 

філософії релігії (М.Бабій, О.Горкуша, Т.Гаврилюк, В.Титаренко). В. Кузнєцов, 

О.Бучма, В.Волошин вказують на методологічну залежність філософії релігії 

від філософії науки. М.Черенков, Ю.Чорноморець, Т.Добко та Г.Христокін 

розглядають альтернативну до аналітичної філософії релігії методологію – 

феноменологію релігії. П.Яроцький, В.Климов, Р.Соловій, С.Капранов, 

В.Литвинов, Р.Множинська, Ю.Брюховецька представляють конкретні 

дослідницькі проблеми філософії релігії.  

                                                           
7 Дискусію можна простежити на сайті https://www.religion.in.ua/ 
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В 2004 році в Прикарпатському національному університеті імені 

В.Стефаника був видрукуваний підручник Ларіонової В. К. «Філософія релігії. 

Посібник» [32]. Посібник написаний для освітніх цілей. В посібнику дається 

визначення основних понять, окреслюється коло релевантних тем і робиться 

історичний огляд основних філософських концепцій релігії Нового часу від 

Б.Спінози до Ф. Шлейєрмахера. В посібнику розглядаються також концепції 

релігії у Г. Сковороди та І. Франка.  

На українському ринку книги також з’явився переклад систематичної 

філософії Баттіста Мондін.  Четвертий том названої збірки присвячений 

філософії релігії [37]. Автор систематично розглядає концепції філософії релігії 

з томістичних позицій. Теми філософського релігієзнавства автор зараховує до 

рубрики «філософія релігії», а теми власне філософії релігії чи природного 

богослов’я автор поміщує  до рубрики теодіцея, чим може заплутати читача.     

Серед дисертацій, захищених у пострадянський період, близька до 

тематики філософського теїзму Річарда Свінберна, є робота Наталії Бридні 

«Аналітична філософія релігії Елвіна Плантінги» (захист 30 травня 2013 р. в 

КНУ імені Тараса Шевченка) [11].  Філософський проект Плантінги, відомий як 

«реформатська епістемологія», значною мірою відрізняється від філософського 

теїзму Річарда Свінберна. Н. С. Бридня у дисертації показує, що Плантінга 

зробив крок у зворотному напрямку – від суворого «обґрунтування» до щедрої 

«виправданості», від неможливості обґрунтування Бога до визнання Бога 

необхідним елементом ноетичної структури людини. 

На українську мову наукові праці Річарда Свінберна не перекладалися і 

детально не вивчалися вітчизняними науковцями. Виключеннями є окремі 

згадки концепцій і філософських робіт британського філософа у доповідях та 

статтях А. Баумейстера, П. Гаврилюка, Ю. Чорноморця та ін. 

В російськомовному середовищі ситуація дещо інша. На російську мову 

перекладено три книги Свінберна: «Есть ли Бог?» [55], «Существование Бога» 

[57] и «Воскресение Бога Воплощенного» [54].  Книга «Существование Бога» є 

центральною в трилогії Свінберна з філософського теїзму. Вона буде також у 
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центрі уваги нашого дослідження. Книга «Есть ли Бог?» є популярною версією 

«Существование Бога». Монографія «Воскресение Бога Воплощенного» є 

ґрунтовним дослідженням основоположної для християнства події воскресіння 

Христа. Дослідження названої праці виходить за межі, окресленні предметом 

нашої наукової роботи.   

В російськомовних періодичних виданнях також опубліковано декілька 

статей і доповідей британського філософа. Вони вже були згадані вище.  

В зв’язку з появою перекладів робіт Свінберна на російську мову, а 

також його виступами на наукових конференціях, з’явилися окремі 

дослідження філософії Свінберна та реакції на його присутність у 

філософському російськомовному середовищі.  

Перекладач робіт Свінберна на російську мову Кедрова М. О. 

опублікувала чотири оглядових статті про філософську теологію та 

інтелектуальних шлях британського філософа [22].   Кедрова високо оцінює 

вклад Свінберна в дискусію про існування Бога і його аргументацію на користь 

теїзму.  

Російський дослідник Горбатова Ю. В., яка здебільшого аналізує роботи 

Алвіна Плантінги, у статті «Поняття Бога: спроба встановити діалог» аналізує 

аргументи на користь існування Бога у Свінберна та його концепцію Бога [15]. 

Вона критикує аргументи на користь існування Бога, наведені Свінберном, 

зайнявши позицію вченого природознавця і посилаючись на Ейнштейна, 

Докінза, Хокінга та ін. Іронічна тональність статті Горбатової не додає ваги її 

аргументації. Проте її критика концепції Бога у Свінберна, зокрема відношення 

Бога до часу, як це представлено у британського філософа, має сенс [15, c. 7–8]. 

Серед російських науковців, можливо, найбільш екстенсивну реакцію на 

творчість Річарда Свінберна можна знайти в статтях В. К. Шохіна.  Останній 

очолює сектор філософії релігії Інституту філософії Російської Академії Наук. 

Завдяки співробітництву Товариства християнських філософів, представником 

якого виступав Р. Свінберн, і сектору філософії релігії ІФ РАН, який очолював 

В. Шохін, почав роботу проект із перекладу праць англо-американських 



74 
 

філософів релігії на російську мову «Философская теология: современность та 

ретроспектива», а також продовжився вихід періодичного видання «Философия 

религии: Альманах». Шохін часто виступає в ролі того, хто представляє англо-

американських філософів, зокрема і Свінберна, російськомовному читачеві. В 

основному Шохін високо оцінює вклад Свінберна в дискусію про існування 

Бога і природу Бога.  Однак Шохін також вступає в полеміку з Свінберном. В 

статті «Теїзм або деїзм? Роздуми над метафізичної теологією Річарда 

Суинберна» науковець твердить, що «економний теїзм» Свінберна дуже 

близький до європейського деїзму 17–18-го століть [69, c. 64–76]. У цьому ж 

номері «Вопросов философии» міститься і відповідь Свінберна Шохіну. 

Свінберн говорить, що Шохін не зрозумів основного задуму книги «Існування 

Бога». Насправді Свінберн не мав наміру представляти християнське вчення 

про Бога, а лише привести аргументи на користь існування Бога, 

відштовхуючись від «очевидних властивостей людського досвіду» [56, c. 77–

82].   

Серед підручників з історії філософії можна виділити монографію 

С.В.Ніконенко «Английская философия 20-го века», де автор виділяє розділ для 

філософії релігії і окремо представляє філософський теїзм Р. Свінберна [41, 

c.668–676]. Британську філософію релігії, представником якої є Р. Свінберн, 

Ніконенко зараховує до «острівного» дискурсу британської філософії.  

В англомовному академічному середовищі Річард Свінберн – добре 

відомий філософ, принаймні, серед філософів релігії. Його вважають одним із 

найбільш впливових сучасних аналітичних філософів релігії. Окремі концепції і 

філософські праці філософа знаходять відголос серед богословів і філософів. 

Йому аплодують, з одного боку, і критикують, з іншого боку. На честь 

Р.Свінберна вийшло дві збірки статей, аналізують його філософську теологію. 

В 1994 р. вийшла збірка статей «Розум і християнська релігія» під редакцією 

Алана Паджета [147]. Збірка видана на честь 60-ти річчя Свінберна. Перша 

стаття у збірнику «Інтелектуальна автобіографія» Свінберна, в якій філософ 

окреслює траєкторію свого інтелектуального та духовного життя. Далі порядок 



75 
 

статей слідує стандартній рубрикації систематичного богослов’я.  В збірці 

відомі філософи релігії Вільям Алстон, Річард Гейл, Норман Крецман, Вільям 

Вейнрайт, Дєвід Браун, Браян Хеблетвейт, Еліонор Стамп, Пітер ван Інванген, 

Джон Хік, Філіп Квін та ін. аналізують окремі філософські та богословські 

концепції Свінберна, а також полемізують із ним.  

Друга збірка статей про філософську та богословську діяльність 

Р.Свінберна вийшла на основі «Мюнстерських лекцій 2007», прочитаних на 

честь Р. Свінберна, під назвою «Річард Свінберн: християнська філософія в 

сучасному світі» [149]. Перша лекція була виголошена Р. Свінберном з теми 

«Проблема зла». Інші лекції були прочитанні німецькими філософами та були 

присвяченні окремим темам філософського доробку британського філософа. 

Жодна стаття з наведених двох збірок не претендує на всеосяжне дослідження 

та аналіз філософської теології Річарда Свінберна. Автори статей аналізують 

окремі концепції Свінберна та полемізують з окремими його філософськими й 

богословськими позиціями. 

На окремі філософські та богословські концепції і методологічні 

принципи філософії Свінберна були написані численні дисертаційні 

дослідження в університетах та семінаріях Європи та Америки. У дисертаціях 

вивчаються наступні теми: метафізика воскресіння [188], ймовірність, простота 

та вічність в теїзмі Р. Свінберна [121], епістемічне обґрунтування в теїзмі [80], 

індукція в аргументації на користь теїзму [132], мова про Бога у Свінберна [87], 

пропозиційне одкровення в теїзмі Свінберна [137]. 

Кожна філософська робота Р. Свінберна знаходить реакцію в численних 

журнальних статтях та рецензіях на його книги. З ним дискутують та його 

роботи аналізують як атеїсти (А.Кені, П.Курц, Дж.Маккі, М.Мартін, Е.Нагель, 

К.Нілсен, Г.Опі, В.Роу Кв.Сміт, Р.Докінз, Д.Деннет, А.Флю, К.Хітченз), так і 

теїсти (В.Алстон, Д.Браун, В.Вайнрайт, С.Вільямс,  Н.Волтештоф, К.Ворд, 

Р.Гейл, П.Гіч, Н.Гайслер, Д.Гайвет, С.Дункан, С.Дейвіс,  Дж.Хік, Т.Келлер, 

П.Копан, Н.Крецман, Л.Загзебскі, Б.Мітчел, П.Мозер,  Дж.Монтгомері, 

Дж.Лукас,  А.Б.Морлі, Плантінга, В.Крейг, Ф.Квін, Дж.Ленокс, А.МакГрат, 
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Дж.Мавродес, Т.Моріс, Р.Неш, Б.Левтоу, П. ван Інванген, Н.Пайк,  М.Рей,  

Р.Спроул, Є.Стамп, С.Вікстра, Б.Хаблетвейт, Г.Хабермас, П.Хелм,  В.Хаскер, 

Дж.Фрейм). 

 Незважаючи на велику кількість робіт, присвячених окремим 

аспектам творчості Річарда Свінберна, всеохоплюючого дослідження 

філософського теїзму британського філософа не було здійснено. З метою 

заповнити цю прогалину в дослідженнях філософського богослов’я Р.Свінберна 

існує необхідність у дослідженні його чистого і поглибленого теїзму. Саме це є 

метою нашого дослідження.   

 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

В першому розділі дисертаційної роботи були дані визначення основним 

поняттям та термінам, що будуть використовуватися в нашій роботі і 

створюють концептуальний контекст аналітичної філософії релігії, в сфері якої 

проводить дослідження і творить британський філософ Річард Свінберн. Аналіз 

понять, що мають відношення до аналітичної філософії релігії, дав змогу 

побачити місце названої дисципліни в філософії релігії і показати її відмінність 

від релігійної філософії, яка фундується безпосередньо релігією. Тоді як 

філософія релігії – це філософська наука про релігію, що ставить собі 

предметом всеосяжне дослідження релігії. Короткий огляд думки античної 

грецької філософії дозволив побачити, що зачатки теїстичної аргументації 

існували в біблійній традиції часів Старого і Нового Завітів, і ще кращий  ґрунт 

вони знайшли в елліністичному філософському світі. Вже автори біблійних 

текстів використовували просту теїстичну аргументацію, а давньогрецькі 

філософи вибудували філософські системи, в яких теїстичний дискурс є 

вагомою частинною їх систем думки. Коротке дослідження періоду Отців 

Церкви показує, що аналітична філософія релігії 20-го століття недостатньо 

приділяє уваги патристичній спадщині. Окремі заяви аналітичних філософів,  

що період Отців Церкви не запропонував ґрунтовної, систематичної і широкої 
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аргументації на користь теїстичного світогляду, не є справедливими. Насправді, 

Отці Церкви сформулювали основні концепції дискурсу про відносини між 

вірою і розумом та робили спроби аргументувати на користь існування Бога.  

Дослідження середньовічної схоластики демонструє, що класичні аргументи на 

користь існування Бога були сформульовані середньовічними богословами. 

Онтологічний аргумент був запропонований та палко захищався Ансельмом 

Кентерберійським. Космологічний аргумент у декількох варіантах 

сформульований у перших трьох шляхах Фоми Аквінського, а п’ятий шлях слід 

вважати варіантом телеологічного аргументу. Класичну форму телеологічного 

аргументу запропонував християнський апологет Вільям Пейлі. Вивчення 

філософії Девіда Юма і Іммануїла Канта дало змогу побачити, що названі 

філософи виступили з критикою природного богослов’я. Юм критикує кожен із 

класичних аргументів на користь існування Бога, але його критика не 

спростовує теїстичні аргументи абсолютно. Іммануїл Кант досліджував і дав 

назву класичним теїстичним аргументам, а також сформулював спростування 

цих аргументів. Хоча філософія релігії Канта, швидше, піддає сумніву, вона 

остаточно не заперечує можливість висувати раціональні теїстичні аргументи 

на користь існування Бога. Крім цього, моральна філософія Канта постулює 

існування Бога і відчиняє двері для простору віри.  

Дослідження континентальної й аналітичної філософії релігії 20-го 

століття показує, що названі напрямки є різними за генезисом, еволюцією, 

методологією, стилем філософування, але на зламі століть їх теми і методи 

значною мірою зближуються. Виглядає так, що основне завдання, яке обрали 

адепти континентальної філософії релігії, полягає у критиці онто-теології. 

Вивчення розвитку аналітичної філософії релігії на початку другої половини 

20-го століття показує, що критика теїзму з атеїстичного табору в основному 

сформулювалась у вигляді дедуктивних аргументів на користь атеїзму. Але 

теїсти змогли спростувати дедуктивні аргументи, а аргументація з обох таборів 

перейшла на нову фазу. Атеїсти почали використовувати індуктивні аргументи, 

а теїсти також засвоїли індуктивну аргументацію, особливо в царині аргументів 
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на користь існування Бога. Таким чином, виник індуктивізм як методологія 

формулювання аргументів на користь існування Бога. Річард Свінберн є 

яскравим представником індуктивізму в формулюванні та обстоювані 

теїстичних аргументів. Окрім цього, реформістська епістемологія стала новим 

методом апологетики християнського теїзму, який був названий «пост-

дедуктивізмом».   

Огляд досліджень філософії релігії в Україні та англомовному 

середовищі показує, що філософське богослов’я Р. Свінберна знайшло багато 

відгуків і викликало жваву дискусію в середовищі філософів релігії. На окремі 

роботи філософа та його ідеї написано багато досліджень. Проте комплексного 

дослідження філософського теїзму Р. Свінберна не було здійснено. Саме 

заповнення цієї прогалини і є метою нашого дисертаційного дослідження.   
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РОЗДІЛ 2 ЧИСТИЙ ТЕЇЗМ РІЧАРДА СВІНБЕРНА 

 

2.1  Інтелектуальна біографія Р. Свінберна 

Річард Свінберн є одним із найвпливовіших сучасних аналітичних 

філософів релігії. Він написав ґрунтовні роботи майже з всіх центральних 

філософських і теологічних проблемах.  Свінберн відомий як апологет і 

дослідник «вічних питань», які одні називають класичними і «шанованими 

часом», а інші – «старомодними». Річард Свінберн є традиційним теїстом. Він 

вірить, що існує вічний, нестворений, нематеріальний Дух, Який є всемогутній, 

всезнаючий, абсолютно суверенний і морально досконалий Творець і 

Хранитель всесвіту. Як природний богослов Свінберн вважає, що віра в Бога не 

залежить від «стрибка віри», а може бути обґрунтована філософськими і 

науковими аргументами. Даніель В. Харді дає влучну характеристику 

філософській діяльності британського філософа: «Філософське тлумачення і 

захист християнства Свінберном справедливо заслуговує на велику повагу» 

[104, c. 268]. 

Річард Свінберн народився в 1934 році в невеликому місті Сметік 

(Smethwick) в Англії. Його батьки не були релігійними, але себе він завжди 

пам’ятає як людину віруючу. В своїй духовній автобіографії Р. Свінберн 

відзначає, що він «молився з самого малку» і свою ранню релігійність пояснює 

не батьківським вихованням, а ранньою релігійною освітою, яку він отримав 

вже у початковій школі [183, c. 179]. Закінчивши школу та відслуживши в 

армії, Річард в 1954 році вступає до Оксфордського університету. Християнська 

віра мала важливе значення у його житті в цей період. Крім цього, він цікавився 

глибокими світоглядними питаннями.   

Атмосфера в університетському середовищі в той час була в основному 

антихристиянська і моральні принципи інтелектуалів відрізнялися від 

традиційної християнської етики. В університеті панував матеріалістичний 

світогляд, але, як згадує Свінберн, це не дуже його бентежило, він навіть 

очікував, що так буде і так має бути. Його скоріше турбувало відношення 
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церкви до цієї ситуації. Священики продовжували проповідувати на біблійні 

тексти, ніяк не намагаючись враховувати в своїх проповідях основні теми  

сучасного наукового світогляду, філософії, етики. «Така лінива індиферентність 

лякала мене» [183, c. 180], –  згадує Свінберн.  З часом він зрозумів, що за 

лінивою індиферентністю стоїть також певна богословська позиція. В цей час 

на богословській арені домінувало німецьке богослов’я, зокрема богослов’я 

Карла Барта, яке перебувало під впливом таких різних фігур континентальної 

філософії дев’ятнадцятого та двадцятого століть, як  К’єркегор, Гегель, Ніцше, 

Хайдеггер, Сартр.  Річард Свінберн «звинувачує» ці континентальні традиції у 

філософії та богослов’ї  в дуже широких і поспішних узагальненнях та 

«недбалості в аргументації» [104, c. 265]. В результаті такого типу аргументації 

з’являються великі тумані загальні картини світу, що більше нагадують 

«художні літературні твори», а не науку.  

Розчарувавшись у відношенні християнської церкви до сучасного 

знання, Свінберн звернувся до філософії, що викладалася в 1950-ті роки в 

Оксфорді. В цей час в Оксфорді був популярний логічний позитивізм, 

представлений «аналізом буденної мови» Дж. Л. Остіна, що брав свій початок у 

філософії Девіда Юма і ставив кордони людського знання лише в межах 

чуттєвих вражень і матеріальних об’єктів.  Свінберн був вражений і позитивно 

оцінював ясність тверджень і обґрунтованість аргументації філософії «буденної 

мови». Але він не міг погодитись із «догмами», що стояли за цими 

дослідницькими практиками. І хоча він не погоджувався з догмами філософії 

«буденної мови», він вважав, що християни мають взяти на озброєння чіткість і 

обґрунтованість аргументації, щоб зробити християнське богослов’я 

«інтелектуально респектабельним». З часом Річард Свінберн зрозумів, що це 

його покликання виконати цю місію. Спочатку він мав намір стати 

англіканським священиком, але став професійним філософом [170, c. 6]. Він 

закінчив двохрічну програму з філософії, а потім ще однорічну програму з 

теології. Відчувши нестачу знань у природничих науках, Свінберн пішов на 

трьохрічну програму вивчати історію, сучасний стан та філософію науки (1960– 
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1963). Теорія обґрунтування наукових теорій стала спеціалізацією і науковим 

інтересом молодого філософа науки. Вивчаючи сучасну науку, зокрема фізику 

елементарних частинок та астрономію, Свінберн зрозумів, що сучасна наука 

досліджує реальність, яка виходить далеко за межі «звичайного 

спостереження»,  тому принципи верифікації та фальсифікації наукових 

тверджень, що розроблені в логічному позитивізмі, не можуть бути легко 

застосовані. В цей час Свінберн розробляє свої перші філософські принципи. 

Він приходить до висновку, що наукові теорії можуть бути тільки «ймовірно 

істинними» при умові, що вони мають здатність передбачення  феноменів і без 

них феномени були б неочікувані, а також ці теорії є простішими за теорії 

конкуренти [170, c. 8]. Особливо Свінберн наполягає на «принципові 

простоти». Він бере на озброєння латинську приказку «simplex sigillum veri – 

простота є ознакою істини». Потім Свінберн приходить до висновку, що 

принципи, які застосовуються в оцінці та обґрунтуванні наукових теорій, 

повинні бути застосовані і до метафізичних теорій [147, c. 5]. Метафізичні 

теорії, вважає Річард Свінберн, відрізняються від наукових теорій тільки тим, 

що вони є теоріями високого рівня, які пояснюють найбільш загальні і 

фундаментальні феномени реальності. Християнське богослов’я  є такою 

теорією високого рівня. Воно є свого роду метанауковою теорією і тому до 

нього слід застосувати ті ж самі принципи, що й до інших теорій високого 

рівня. Він розуміє, що логічний позитивізм і філософія «буденної мови» ведуть 

до матеріалістичного світогляду. Свінберн вирішує взяти на озброєння критерії 

сучасної науки, ретельно проаналізовані сучасною філософією, щоб довести 

осмисленість і ймовірну істинність християнського світогляду.  

У цей час він відкриває для себе, що така програма була здійснена у 

середні віки філософом і теологом 13-го століття Фомою Аквінським [147, c.8]. 

Активинат створив природну теологію, опираючись на популярну в його час в 

університетському середовищі філософію Аристотеля, хоча християнські 

богослови охочіше використовували філософію Платона, яка була ближча 

християнському світогляду. Фома Аквінський не відштовхувався від 
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релігійного досвіду віруючих людей  або сакральних текстів Біблії, для нього 

відправним пунктом стали рефлексії над видимим світом. Ці рефлексії над 

видимим світом базувалися на категоріальному апараті Аристотеля і привели 

середньовічного теолога до Творця світу, Бога. Природна теологія Аквінського, 

особливо його аргументи на користь існування (п’ять шляхів), які базувалися на 

очевидних загально доступних феноменах досвіду, викликали інтерес у Річарда 

Свінберна. Він дійшов висновку, що стане, радше, на сторону раціонального 

типу філософування, на користь християнської віри Фоми Аквінського, ніж на 

сторону ірраціоналізму Сьорена К’єркегора, який підкорив розум 

континентальних філософів та богословів [147, c. 8].  Проте Свінберн розуміє, 

що природна теологія Фоми не може бути для сучасних християн тою самою, 

яка вона була у тринадцятому столітті, кожне покоління християн має мати 

свою природну теологію, що буде опиратися на кращі зразки систематизації 

знань відповідного часу.  

Зрозумівши своє покликання стати «Фомою Аквінським» для сучасного 

покоління, Річард Свінберн не почав відразу писати тексти на захист 

християнського світогляду, він вирішив провести дослідження в сфері 

філософії науки та здобути академічну репутацію в науковій спільноті. У 1963 

році Свінберн отримав свою першу викладацьку роботу в університеті Халле і 

присвятив десять років дослідженню та академічним публікаціям у сфері 

філософії науки [183, c. 187].  В цей період він написав дві фундаментальні 

праці: «Простір і час» («Space and Time», 1968) [180] і «Вступ до теорії 

обґрунтування» («An Introduction to Confirmation Theory», 1973) [155]. Перша 

робота може бути зарахована до сфери метафізики, а друга є його першою 

роботою в царині епістемології. Пізніше Свінберн ще не раз буде повертатися 

до епістемології і розвивати свою методологію. В 1971 році він публікує першу 

коротку монографію «Концепція чуда» («The Concept of Miracle») та декілька 

статей – роботи, які належать до царини філософії релігії [159]. 

У 1972 році Річард Свінберн переходить викладати філософію до 

університету в Кіль, в якому буде викладати до 1985 року [22, c. 79]. Тут він 
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напише свою трилогію з філософського теїзму, яка буде в центрі нашого 

дослідження у дисертаційній роботі. Перша монографія у цій трилогії 

«Когерентність теїзму» («The Coherence of Theism», 1977) [158]  присвячена 

завданню довести, що твердження «Бог існує» є когерентним, цебто 

твердження, що існує Бог, Який є всемогутній, всезнаючий, абсолютно 

суверенний, всеблагий, а також Він є необхідною істотою і джерелом 

моральних норм, є послідовним і несуперечливим.  У другій книзі трилогії 

«Існування Бога» (The Existence of God, 1979) [165] британський філософ 

розглядає питання, чи твердження «Бог існує», враховуючи доступні емпіричні 

даності, є більш ймовірним, ніж його заперечення «Бог не існує». Філософська 

спільнота високо оцінила ці дві книги трилогії, зокрема відомий американський 

християнський філософ Алвін Плантінга відзначив: «Можливо, що головна 

робота з природної теології нашого століття (20-го століття) зосереджена в двох 

книгах трилогії Річарда Свінберна «Когерентність теїзму» і «Існування Бога» 

[45, c. 512–548]. У третій книзі трилогії «Віра і розум»  («Faith and Reason», 

1981) [166]  Свінберн досліджує питання релевантності й актуальності 

аргументів на користь існування Бога у практиці релігії.   

Завершивши трилогію з філософського теїзму, сам Свінберн називає 

його «чистий теїзм» [147, c. 14], з 1981 року філософ переходить до 

філософського аналізу основних християнських доктрин, який слід зарахувати  

до сфери філософської теології. Проте перша робота з філософської теології 

стосується теми, що не входить у коло центральних доктрин християнства, – 

антропології. Британський філософ присвячує п’ять років розробці 

субстанціального дуалізму в антропології. Свінберн береться розвивати, 

відстоювати та обґрунтовувати досить непопулярну в останній час, але 

традиційну доктрину про субстанціальний дуалізм людської природи. Згідно з 

цим вченням, людина складається з двох складових – душі та тіла. Свінберн 

вважає, що ця доктрина важлива для християнства, тому що є важливою 

складовою вчення про посмертну долю людини. Результатом цих досліджень 

стала книга «Еволюція душі» («The Evolution of the Soul», 1986) [164].  Ця 
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робота стала свого роду пролегоменами до тетралогії з філософського 

богослов’я. 

Поворот до філософського богослов’я також пов'язаний зі зміною місця 

викладання. В 1985 році Річард Свінберн повертається до своєї Alma Mater – 

Оксфордського університету –  як почесний професор філософії християнської 

релігії. У своїй тетралогії з філософської теології британський філософ показує, 

що рефлексії над природою Бога, до якого ведуть аргументи природної теології, 

демонструють, що центральні доктрини християнства є досить ймовірними та 

їх можна обґрунтовувати і відстоювати, не спираючись лише на церковні 

авторитети, традицію чи особливе одкровення Бога.  

В 1989 році публікується книга «Відповідальність і спокута» 

(«Responsibility and Atonement») [175], в першій частині якої Свінберн 

досліджує концепції відповідальності, заслуги, вини, винагороди, прощення і 

покарання. У другій частині результати філософського аналізу названих 

концепцій застосовуються до традиційних християнських доктрин – гріх, 

спокута, освячення, рай, пекло і т.д. [175, c. 1–224].  Друга книга тетралогії 

«Одкровення» («Revelation»)  вийшла в 1992 році і присвячена питанням: як ми 

можемо ідентифікувати одкровення від Бога? Які підстави для ідентифікації 

вчення Христа і Його апостолів як Божого одкровення? І як оцінювати 

християнське вчення, відштовхуючись від початкового Божого одкровення? 

[177]. Третій том тетралогії «Християнський Бог» (The Christian God) з’явився у 

друці в 1994 році і присвячений доктрині про Бога [157]. Ця книга  певною 

мірою є розвитком і доповненням концепції Бога, що представлена в книзі 

«Когерентність теїзму». Книга також містить важливі доповнення, в ній 

розглянуті два основоположних вчення християнства: триєдність Бога та 

боговтілення. Остання книга тетралогії «Провидіння і проблема зла» 

(«Providence and the Problem of Evil», 1998) присвячена питанню, яке турбує не 

тільки християн, а всіх, хто вірить в особистісного Бога [173]. В ній філософ 

показує, як християнські доктрини, такі як «Бог страждає за нас і з нами», «Бог 
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дає життя після смерті» та інші, вносять значний вклад у побудові більш 

прийнятної теодицеї. 

Після названої тетралогії Річард Свінберн вирішив поглибити історичну 

частину аргументації на користь християнства.  В 2003 році виходить його 

книга «Воскресіння Бога втіленого» («The Resurrection of God Incarnate»), в якій 

філософ показує не лише те, що Бог існує та є велика ймовірність того, що Він 

буде діяти в історії та здійснить втілення у людині, але й на детально 

дослідженому історичному матеріалі показує, що Ісус із Назарету прожив 

життя і чинив діла саме так, як це робив би втілений Бог [176]. В книзі також 

показано, що є достатньо історичних аргументів на користь воскресіння Ісуса, і, 

піднявши Його з мертвих, Бог поставив печать схвалення на діла і вчення Ісуса.    

В період після тетралогії з філософської теології Річард Свінберн 

повертається до тем, про які він вже писав, а також публікує переглянуті 

видання своїх попередніх книг.  В 2001 році виходить книга «Епістемічне 

обґрунтування»  («Epistemic Justification»), в якій Свінберн повертається до тем 

епістемології, які він розробляв к книгах «Вступ до теорії обґрунтування» 

(1973) та «Віра і розум» (1981), проте тут він робить предметом дослідження 

саме «релігійне переконання» і ставить питання «обґрунтування» та 

«раціональності» релігійних переконань [163]. У цей період виходять 

переглянуті видання книг «Існування Бога» (2004), «Віра і розум» (2005), 

«Одкровення» (2007). Названі книги не лише містять «додатковий вступ» до 

нового видання, але є наново переписаними текстами, що вже більше 

враховують 2500-літню історію західної думки і 2000-літню історію 

християнства.  

Останні дослідження та відкриття в сфері дослідження мозку та 

нейропсихології змусили Річарда  Свінберна знову повернутися до теми 

антропології. В 2013 він видає книгу «Розум, мозок і свобода волі»   («Mind, 

Brain, and Freewill»), в якій він посилює свої аргументи на користь 

субстанціального дуалізму душі та тіла і приводить нові аргументи на користь 
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того, що субстанціальний дуалізм обґрунтовує існування свободи волі людини 

[169].  

Упродовж своєї філософської кар’єри Річард Свінберн написав багато 

статей у фахові філософські журнали, їх перелік нараховує більше 160 назв 

[174]. Навіть короткий огляд цих статей виходить за межі наших завдань і 

оптимального розміру тексту дисертаційної роботи. Більшість статей написанні 

на теми, які філософ досліджував у цей період і потім виклав у книгах, огляд 

яких ми вже здійснили. Річард Свінберн в основному писав для кола читачів, 

спроможних читати філософські тексти, але зробив вийняток у двох випадках. 

В 1996 році британський філософ видав коротку книжку «Чи існує Бог» («Is the 

rea God?») [168], яка є популярною версією книги «Існування Бога» і в 2008 

році вийшла його книги «Чи був Ісус Богом» («Was Jesus God?») [184], яка на 

доступному для широкого кола читачів розглядає християнські доктрини.   

 

 

2.2 Епістемологія Р. Свінберна 

Як уже було зазначено, коли Річард Свінберн усвідомив своє 

покликання стати апологетом християнського світогляду, то вирішив спочатку 

здобути певний академічний авторитет і набути компетентності в філософських 

і наукових колах. Свої перші дослідження він проводить не в царині теології  і 

не в сфері апологетики теїзму або християнства, а в сфері філософії науки. Його 

першою філософською роботою була монографія  «Простір і час» («Space and 

Time», 1968) [180], яку слід зарахувати  до сфери метафізики. А вже друга 

значна робота «Вступ до теорії обґрунтування» («An Introduction to 

Confirmation Theory», 1973) [155] є дослідженням в сфері епістемології. В ній 

вже закладені основні епістемологічні принципи, викладенні мовою сучасної 

математичної логіки, які пізніше Свінберн буде розвивати, застосовувати і 

популяризувати у всіх своїх роботах. Книги «Віра і розум»  («Faith and Reason», 

1981) [166] і «Епістемічне обґрунтування»  («Epistemic Justification») [163], теж 

присвячені епістемології, хоча в них переважно мова йде вже про 
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епістемологію релігійних переконань. Розробленні епістемологічні принципи 

Річард Свінберн застосовує у дослідженні і розвитку філософських і 

теологічних тем, до яких він звертається у своїх інших філософських роботах. 

Кожна філософська робота Свінберна починається з розділів, що містять 

епістемологічну частину, яка слугує вступом у методологію дослідження теми.  

Дві книги з трилогії філософського теїзму «Когерентність теїзму» і «Існування 

Бога» також містять епістемологічні розділи. В книзі «Когерентність теїзму» 

перша частина «Релігійна мова» присвячена епістемологічній темі 

«осмисленості релігійної мови» [158, c. 11–98].   А книга «Існування Бога» 

починається з шести розділів з епістемології, що закладають основи 

індуктивної аргументації на користь існування Бога [57, c. 27–185]. 

В 1997 Річард Свінберн був запрошений в університет Маркетта 

прочитати лекції на честь Фоми Аквінського. В цьому ж році ці лекції вийшли 

у вигляді невеликої книжки «Простота, як свідоцтво істини». Ця книжка 

розглядає концепцію «простоти» як визначальний критерій оцінки 

філософських, теологічних і наукових теорій та є важливою для епістемології 

Свінберна [179, c. 1–71]. 

Книга «Одкровення» (1992), що є другим томом тетралогії з 

філософської теології, розглядає в основному епістемологічні теми, але ті, які 

належать до філософської теології і  меншою мірою стосуються філософського 

теїзму [177].  Таким чином, Річард Свінберн став одним із небагатьох філософів 

релігії, хто розробив свою унікальну епістемологію і застосував її в царині 

філософії релігії.8 

Річард Свінберн притримується досить традиційного для сучасної 

епістемології розуміння природи знання. Знання – це обґрунтоване  та істинне 

переконання [163, c. 4].9 

                                                           
8Інші філософи, які розвинули унікальні епістемології: Джон Хік (Faith and Knowledge, 1966), Вільям Aлстон 
(Perceiving God, 1991), Алвін Плантінга (Warranted Christian Belief, 2000).  
9Swinburne R. Epistemic Justification / Richard Swinburne. – Oxford: Clarendon Press, 2001. – 262 с.С. 4. Див. Також 
Гетьє Е. Чиє знанням обґрунтоване та істинне переконання? / Едмунд Гетьє // Антологія сучасної аналітичної 
філософії, або жук залишає коробку / За науковою редакцією А. С. Синиці. – Львів: Літопис, 2014. – С. 31–34. 
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В першу чергу Річард Свінберн відрізняє «знання-як» і «знання-що» 

[163, c. 3]. «Знання-як» означає знання як щось зробити, наприклад, водити 

автомобіль. Цей тип знання не є предметом філософського дослідження 

філософа.  А «знання-що» – це знання про речі чи особи. Наприклад, ми знаємо 

те, що Земля обертається навколо Сонця і Друга світова війна закінчилася в 

1945 році. Знання також має бути істинним. Коли ми говоримо, що давні люди 

«вірили», що Сонце обертається навколо Землі, ми не вважаємо, що вони знали 

це, тому що вони в цьому помилялися. А зараз ми «знаємо», що Земля 

обертається навколо Сонця і це переконання є істинним, якщо тільки це 

насправді відбувається в реальності [166, c. 43]. Отже, Свінберн притримується 

традиційної кореспондентної теорії істини. Знання також має містити в собі 

«переконаність» чи «віру» в свій зміст. Наприклад, якщо студент складає іспит і 

випадково дає правильну відповідь в тесті на вибір з декількох варіантів або 

студент відповідає правильно, але не впевнений, що його відповідь вірна, то 

його «знання» не є насправді знанням. Переконання, щоб мати статус знання, 

також повинно бути достатньо сильним [163, c. 34]. Наприклад, наше 

переконання, що Друга світова війна закінчилася в 1945 році є достатньо 

сильним і має епістемічний статус «знання», а наше переконання, що автором 

Послання до євреїв є апостол Павло, є не таким певним і тому не досягає 

статусу знання і залишається поглядом. Річард Свінберн також відрізняє 

«переконання в тому що» від «віри-довір’я особі», а також допускає, що можна 

практикувати віру-довір’я без переконання, як це радив Блез Паскаль тим, хто 

прийме висновки його парі.  Віра-довір’я є предметом практики християнського 

життя і не належить до епістемології. На відміну від «віри-довір’я», яка є 

активною вольовою функцією, переконання є пасивною функцією, люди не 

можуть викликати в себе переконання, вони їх виявляють у собі [163, c.38]. 

Отже, знання має бути істинним і воно має бути сильним переконанням, але 

                                                                                                                                                                                                 
Chisholm R. Perceiving: A Philosophical Study / Roderick M. Chisholm. – New York: Cornell University Press, 1957. – 
214 с. 
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цього ще недостатньо, вважає Свінберн. Знання повинно бути «обґрунтованим» 

[163, c. 4]. В іншому випадку ми знову ж таки матимемо лише думку, погляд. 

У сучасній епістемології розрізняють екстерналістський та 

інтерналістський спосіб обґрунтування переконань [77, c. 38–50]. Філософи, які 

притримуються екстерналізму в епістемології, вважають, що більшість або 

навіть всі наші переконання формуються через процес набуття переконань, 

який є не доступний для інтроспекції самого епістемологічного суб’єкту, але є 

однаково доступний для спостереження зовні для будь-якого зовнішнього 

спостерігача, у тому числі і самого епістемологічного суб’єкту, але якщо він 

займе позицію зовнішнього спостерігача. Наприклад, якщо він буде 

спостерігати за активністю свого мозку на томографі. Екстерналісти вважають, 

що переконання є обґрунтованим, якщо воно набуте відповідними органами 

відчуття, призначеними саме для формування цього типу переконань, органи 

відчуття (епістемологічне спорядження) функціонують нормально і процес 

набуття переконання відбувався в нормальному середовищі. Алвін Плантінга 

присвятив свою епістемологічну трилогію апології екстерналізму [144, 145, 

146]. 

Інтерналісти вважають, до яких належить і Річард Свінберн, що процес 

обґрунтування переконань є внутрішнім процесом, і лише сам епістемологічний 

суб’єкт має пріоритетний доступ до процесу обґрунтування.  Обґрунтування і 

когнітивні процеси, пов’язані з ним, усвідомлюються суб’єктом, і він має 

винятковий когнітивний доступ до нього [163, c. 21]. Епістемологічний суб’єкт 

також може оцінити процес обґрунтування та його основні властивості. Процес 

обґрунтування містить тільки переконання (вірування) і немає потреби 

виходити за межі переконань. Навіть якщо переконання спричиненні 

підставами, що виходять за межі ноетичної структури епістемічного суб’єкта, 

він все ж повинен вірити в адекватність цих підстав і тому він завжди 

вимушений відштовхуватись від переконань, – вважає Свінберн [163, c. 23]. 

Епістемологія Свінберна є варіантом епістемологічного фундаменталізму, тому 

що він вважає, що ноетична структура епістемічного суб’єкту складається з 
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базових переконань і небазових переконань. Небазові переконання  є логічно 

виведеними з базових переконань, а базові переконання вже не опираються на 

інші переконання, вони створюють свого роду «фундамент» для інших 

переконань, які не є базовими. Свінберн також вважає, що всі переконання, у 

тому числі і базові переконання, мають бути узгоджені з усією системою 

переконань. Але його епістемологія не може бути зарахована до когерентизму, 

тому що він вважає, що існують базові переконання, тоді як в когерентизмі 

немає базових переконань. Інтерналізм також тісно пов'язаний з 

епістемологічним деонтологізмом. Епістемологічний суб’єкт відповідальний за 

процес обґрунтування і має епістемічні обов’язки, тому і набуває епістемічних 

чеснот або недоліків.      

Обґрунтування знання Річард Свінберн вважає слід представляти в 

термінах ймовірності. Уже в своїй першій роботі з епістемології  «Вступ до 

теорії обґрунтування» Річард Свінберн відрізняє три типи ймовірності: фізичну, 

статистичну і епістемічну [155, c. 11–30]. Фізична ймовірність задається  

фізичними причинами, що передують дії, яка розглядається. Статистична 

ймовірність задається відносною повторюваністю досліджуваного явища. 

Однак британський філософ бере на озброєння епістемічний або логічний тип 

ймовірності. У пізніших роботах цей тип ймовірності він називає індуктивна 

ймовірність.  Фізична і статистична ймовірність, за переконанням Свінберна, 

може бути представлена в рамках екстерналізму, а індуктивна ймовірність 

потребує інтерналістської інтерпретації [163, c. 71]. Індуктивна ймовірність має 

справу з пропозиціями (твердженнями). Якщо одна пропозиція робить другу 

пропозицію більш ймовірною, то перша пропозиція є підставою, а друга – 

гіпотезою [155, c. 1–3]. Теорія епістемічного обґрунтування Свінберна 

досліджує те, які мають бути характеристики підстав та гіпотез, щоб гіпотези 

були ймовірними, правдоподібними.  Підстави для переконання і, в кінцевому 

підсумку, для знання є адекватними до такої міри, наскільки вони роблять 

переконання ймовірним. Переконання завжди має альтернативи, природною 

альтернативою будь-якого переконання є його заперечення. Якщо ми маємо 
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переконання (P), йому протиставляється переконання (не-Р). Для того щоб 

переконання (Р) було обґрунтованим, воно повинно мати ймовірність більшу за 

ймовірність (не-Р). Ймовірність (Р) має бути більшою за 0,5 (1/2, 50%). 

Переконання є більш обґрунтованим у тому випадку, коли його ймовірність 

перевищує 0.5 і наближається до 1.  

Для обґрунтування світоглядних переконань Річард Свінберн 

використовує теорему Баєса. Теорема була сформульована англійським 

математиком Томасом Баєсом (1702–1761) в неопублікованому рукописі й була 

опублікована  в 1763 році після його смерті Річардом Прайсом. Теорема Баєса в 

основному використовується в більш вузьких сферах для статистичних 

калькуляцій, а Річард Свінберн застосовує її для визначення ймовірності 

широкого кола світоглядних питань. 

Теорема Баєса у представлені Свінберна має таку форму: 

P (h|e&k) = P (h|k) P (e|h&k) / P (e|k), 

Значення основних символів наступне: 

Р – ймовірність 

h– гіпотеза 

e – дані, що використовуються в аргументі 

k – фонове знання. 

Складові частини теореми мають наступне значення: 

P (h|e&k) – апостеріорна (послідуюча) ймовірність гіпотези. 

P (h|k) – попередня ймовірність гіпотези.  

(e|h&k) / P (e|k) – пояснювальна сила гіпотези. 

Як функціонує теорема Баєса в чистому теїзмі Свінберна, ми розглянемо 

на конкретних прикладах у третьому розділі.  

Відповідно до теорії ймовірності Баєса, гіпотези мають попередню або 

апріорну ймовірність. Якщо розглянути будь-які дві гіпотези, то вже до їх 

верифікації емпіричними даними вони матимуть різні показники ймовірності. 

Для Річарда Свінберна критерієм попередньої ймовірності гіпотези є її 

простота. Свінберн вважає цей критерій дуже важливим і присвятив йому 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1763
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коротку книгу «Простота, як свідоцтво істини», 1997 р. [179]. Але це не 

означає, що Свінберн прийшов до прийняття критерію простоти на пізніх 

етапах своєї філософської кар’єри. Вже у своїй перші книзі з епістемології 

«Вступ до теорії обґрунтування» розглядається «простота» як основний 

критерій «внутрішньої ймовірності гіпотези» [155, c. 97]. У книзі «Епістемічне 

обґрунтування» критерій простоти також міститься серед критеріїв логічної 

ймовірності для застосування до наукових гіпотез [163, c. 83–99]. Критерій 

простоти Свінберн формулює так: «При інших рівних умовах – найбільш 

проста гіпотеза, запропонована в якості пояснення явищ, більш ймовірно, буде 

істинною, ніж будь-яка інша наявна гіпотеза, та її передбачення більш 

ймовірно, є правдивими, ніж з будь-яких інших гіпотез» [179, c. 1]. 

Британський філософ не претендує на оригінальність критерію простоти і 

згадує відомий ще з середньовіччя принцип «Лезо Оккама», запропонований 

пізнім схоластом Вільямом Оккамом (1300–1350) [163, c. 89]. Свінберн також 

показує, що принцип, згідно якого не треба робити більше припущень, ніж 

мінімально потрібно, давно використовується в науці [55, c. 42–53]. Принцип 

простоти дозволяє серед численних, деколи «шалених» теорій, які теж дають 

пояснення наявним даним, вибрати найбільш оптимальну.  

Простота теорії за Свінберном виявляється в наступних ознаках теорії 

[179, c. 24–26]: 

1. Кількість речей. Теорія, що постулює менше речей (субстанцій, 

якостей), є простішою. 

2. Кількість видів речей. Теорія, що постулює менше видів речей, є 

простішою. 

3. Простіше формулювання. Теорія, що посилається на меншу кількість 

теоретичних принципів, є простішою. 

4. Кількість законів. Теорія, що використовує меншу кількість законів, є 

простішою.  

5.Кількість перемінних у законах. Теорія, яка містить меншу кількість 

перемінних у законах, що використовує теорія, є простішою.  
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6. Математична складність. Теорія, що має менш математично складне 

формулювання є простішою.   

Крім принципу простоти, який Свінберн вважає визначальним, він 

визнає ще три принципи, що попередньо оцінюють теорію [55, c. 43]:  

1. Прогнозуюча функція. Теорія дозволяє передбачити певні події. 

2. Узгодженість із фоновим знанням. Теорія добре погоджується з іншим 

знанням, зокрема з суміжних сфер знання. 

3. Евристична функція. Теорія дозволяє віднайти події, які не можна 

було б віднайти без неї.  

Проте Свінберн показує, що ці три функції теорії є менш важливими і, 

коли теорія має широкомасштабний світоглядний характер,  вони можуть бути 

зведені до принципу простоти.  Він вважає, що немає принципової різниці між 

тим, чи теорія передбачує певні явища, чи пояснює їх ретроспективно. 

Визначальним тут є, що вона пояснює тотальність даних. А коли теорія є дуже 

масштабною, то не залишається суміжних областей, які створювали б фонове 

знання, тому воно буде тавтологічним [55, c. 48]. Отже, принцип простоти є 

визначальним і певним чином впливає на застосування інших критеріїв.  

Для Річарда Свінберна когерентність теорії має визначальне значення. 

Але він не представляє концепцію когерентності окремо від дослідження теїзму 

в книзі «Когерентність теїзму» і не дає короткого визначення. Пітер ван Інваген 

в рецензії на названу книгу визнає, що не впевнений, що таке когерентність у 

Свінберна, тому що вся книга є довгим поясненням когерентності [191, c. 668–

672].  Термін «когерентність» походить від лат. cohaerens і означає «бути у 

зв’язку», «взаємозв’язок». Термін увійшов у природничі науки і 

використовується в значенні «узгодженість» з наголосом на цілісність і 

взаємозв’язок [18, c. 2040].  У Свінберна «когерентність» більше підкреслює 

послідовність і відсутність суперечностей в окремих висловлюваннях і теорії 

(гіпотезі) в цілому. Коли мова йде про теорію як гіпотезу, то Свінберн 

ідентифікує «когерентність» як внутрішню ймовірність теорії або її попередню 

вірогідність [57, c. 41]. Свінберн не стверджує, що якщо теорія когерентна, то 



94 
 

цього достатньо для її істинності. Когерентність – це тільки перший, але 

важливий крок. Якщо опоненту вдасться довести некогерентність теорії, то гра 

програна.  Уже немає сенсу перевіряти її на відповідність реальності, вона не 

може бути істиною. Когерентність теорії робить її лише можливою, але ще 

залишається завдання довести, що вона істинна.  

У книзі «Когерентність теїзму» критерій когерентності застосовується 

до трьох предметів: (1) релігійної і богословської мови, (2) контингентного Бога 

і (3) необхідного Бога [158, c. 1–312].  Аналізуючи природу богословської мови 

у першій частині книги, Свінберн показує, що недостатньо звертати увагу на 

очевидні суперечності в пропозиціях. Пропозиції слід «розпаковувати», цебто 

досліджувати, з яких пропозицій випливають наші експліцитні пропозиції і 

отримані імпліцитні пропозиції перевірити на несуперечливість. Якщо отримані  

імпліцитні пропозиції, з яких логічно випливають експліцитні пропозиції, є 

несуперечливі, то експліцитні пропозиції є також когерентні [158, c. 38–50]. 

В зв’язку з аналізом когерентності пропозиції, Свінберн аналізує 

використання у богословській мові звичайного значення слів і аналогічного 

значення слів. Свінберн вважає, що для того, щоб богословська мова була 

когерентною, вона повинна використовувати слова в їх звичайному значенні 

[158, c. 72–73]. Хоча він також показує, що звичайна мова і мова науки не може 

обійтися без аналогії.  Свінберн теж усвідомлює, що християнські богослови, 

зокрема Фома Аквінський, часто звертались до аналогії і обґрунтовували її 

використання у богословській мові, але він все ж вважає, що використання 

аналогії слід звести до мінімуму. Коли ми приписуємо об’єкту властивість А, то 

ми приписуємо йому властивість протилежну не-А. А коли ми приписуємо 

іншому об’єкту властивість А1, то ми розуміємо, що властивість А1 подібна на 

властивість А більше, ніж на властивість не-А.  Дистанцію у значенні між А і 

А1 слід скорочувати, щоб теорія була когерентною.    

У другій частині книги «Когерентність теїзму» Свінберн аналізує 

концепцію «контингентного Бога» – «вічного  всюди присутнього духа, 

вільного, творця всесвіту, всемогутнього, всезнаючого, абсолютно благого, 
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який є джерелом моральних обов’язків» [158, c. 100]. Щоб когерентно 

представити концепцію «контингентного Бога», достатньо можливостей 

звичайної мови і не має потреби використовувати мову аналогії. Проте 

британський філософ не впевнений, що образ «контингентного Бога» буде 

прийнятний для всіх теїстів. 

У третій частині Свінберн розглядає концепцію «необхідного Бога» і в 

цьому випадку використовує мову аналогії, яка робить когерентність мови про 

Бога проблематичною. Положення про те, що «необхідно існує особистісна 

основа буття», не може бути обґрунтовано як когерентне, але воно також не 

може бути представлене як некогерентне. І причина цього полягає в тому, що 

мова про необхідну істоту є аналогічною і віддаленою від звичайної мови. 

Проте когерентність концепції «необхідного Бога» може бути 

продемонстрована непрямим шляхом – якщо буде доведено існування 

необхідного Бога [158, c. 100]. Але це завдання Свінберн залишає для наступної 

книги Існування Бога, в якій він і зробив спробу довести існування Бога.  

 У книзі «Існування Бога», коли Свінберн знову повертається до 

теми попередньої книги «Когерентність теїзму» внутрішньої ймовірності 

теїзму, він більшу частину аргументації приділяє критерію простоти,  що 

говорить про те, що він вважає її визначальною [57, c. 141–155]. 

Річард Свінберн є філософом релігії, якого можна зарахувати  до 

традиції філософів, що вважають теїзм метафізичною гіпотезою або системою. 

Вже попередник Свінберна на професорській посаді у Оксфорді Б. Мітчелл 

застосовував метод посилання на найкраще пояснення для аргументації на 

користь теїзму [131, c. 1–180].  Метод посилання на найкраще пояснення був 

розроблений в сфері філософії науки, а згодом почав використовуватися в 

філософії [189, c. 262–281]. Для Мітчелла теїзм є поясненням всього, що є, і він 

(теїзм) вступає в конкуренцію з іншими метафізичними системами. В нашу 

наукову еру найбільш видатною метафізичною системою, з якою конкурує 

теїзм, є «сцієнтизм». Мітчелл вважає, що неможливо довести чи заперечити 

теїзм за допомогою формальних методів дедуктивної чи індуктивної структури. 
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Але Мітчелл пропонує кумулятивний підхід в обґрунтуванні теїзму. Згідно 

кумулятивного підходу в аргументації, на корить теїзму використовуються 

відомі аргументи на користь існування Бога, але не кожен окремо, а всі разом, 

подібно до того, як детектив використовує всі докази на користь певної позиції 

у відношенні випадку в судовій справі. Річард Свінберн буде продовжувати 

розвивати ці ідеї і пропонувати конкретні стратегії. 

Як і Мітчелл, Річард Свінберн розглядає теїзм як глобальну метафізичну 

гіпотезу, яка вступає в конкурентну боротьбу з фізичним натуралізмом і 

абсолютним ідеалізмом. За Свінберном, гіпотеза – це свого роду пояснення, що 

враховує наявні дані і пропонує каузальне витлумачення їх причин і існування.   

Британський філософ пропонує два основних типи пояснень: наукове й 

особистісне [57, c. 50–82].10 Наукове пояснення, на яке опирається Свінберн, 

спочатку було запропоновано К. Г. Гемпелем і П. Оппенгеймом [108, c. 145–

175].  Названі автори запропонували теорію «дедуктивно-номологічного 

пояснення», згідно якої наукове пояснення події Е здійснюється в термінах 

«початкових умов» С і законів природи L. Проте Річард Свінберн пропонує 

альтернативний підхід наукового пояснення, з якого усувається ідея закону 

природи  L, як чогось окремого від об’єктів, якими вони керують. Його підхід 

містить три складові: субстанції С, сили С і схильності С [57, c. 61].  Субстанції 

(речі) є основою причинності. Вони впливають на інші субстанції своїми 

силами, згідно з своїми схильностями. Сили і схильності є властивостями 

субстанцій. Цей тип пояснення був характерним для античного і 

середньовічного часів, але з 16-го століття в ужиток ввійшов термін «закон 

природи». Наукове пояснення через субстанції-сили-схильності позбавляє 

«закон природи» каузальної ролі і показує, що конкретні субстанції з їх силами 

і схильностями є основою каузальності.   Однак Свінберн не наполягає, що 

наукове пояснення має здійснюватись лише в термінах субстанції-сили-

                                                           
10  У своїх ранніх роботах замість терміна «наукове пояснення» Свінберн використовував термін «неживе 
пояснення» Суинберн Р. Есть ли Бог? / Ричард Суинберн. – Москва : Праксис, 2001. –  С. 35-42. 
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схильності, він також визнає певну цінність і сам використовує і підхід 

Гемпеля.  

Другим типом пояснення для Свінберна є «особистісне пояснення». 

Британський філософ зауважує, що ним «ми постійно користуємося при 

пояснені звичайних явищ» [57, c. 64].  У випадку особистісного пояснення 

феномен Е  пояснюється тим, що його викликав раціональний агент, 

особистість. Раціональний агент, що своєю дією викликав феномен Е, має сили, 

переконання, бажання, наміри і цілі. І тому дія раціонального агенту є 

інтенціональною, цілеспрямованою. Результати людської діяльності ми 

зазвичай пояснюємо, застосовуючи підхід «особистісного пояснення». Річард 

Свінберн також показує, що хоча є спроби пояснити дії раціональних агентів 

при допомозі «наукового пояснення», в кінцевому рахунку «наміри» 

раціональних агентів не можуть бути зведені до «станів речей» і можуть бути 

пояснені в термінах «особистісного пояснення» [57, c. 73–74].  Існує багато 

феноменів, що в своє повне пояснення включають часткове наукове пояснення і 

часткове особистісне пояснення, але їх повне пояснення не може бути зведене 

до одного типу пояснення.  

Відносно повноти пояснення, то Свінберн розрізняє п’ять видів 

пояснення: часткове, повне, завершене, остаточне і абсолютне [57, c. 116–121].  

Часткове пояснення має місце тоді, коли феномен не може бути вичерпано 

пояснений одним видом пояснення, чи то науковим, чи то особистісним. 

Наприклад, рух людини рукою може бути пояснений функціями нервів, м’язів і 

законами фізіології. Таке пояснення буде науковим, але воно буде лише 

частковим, тому що якщо цей конкретний рух рукою не був інстинктивним, а 

свідомим рухом, то наукового пояснення буде недостатньо. Повне пояснення 

руху руки буде містити як наукове пояснення, так і особистісне пояснення, 

через переконання та наміри. Звісно, що не всі феномени для свого повного 

пояснення вимагають наукового і особистісного пояснень. Наприклад, 

феноменам у природі може бути дане повне наукове пояснення без включення в 

повне пояснення особистісного пояснення. Завершене пояснення – це вид 
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повного пояснення, який враховує всі релевантні умови і може містити 

посилання на теорії і закони вищого рівня. Остаточне пояснення буде містити 

пояснення всіх умов і факторів, що діяли на момент виникнення феномена, а 

також пояснення цих умов і факторів, що спричинили ці умови і фактори аж 

поки ми не досягнемо умов і факторів, які вже не мають пояснення і є «грубими 

фактами» [102, c. 119].   Абсолютне пояснення – це остаточне пояснення, в 

якому всі умови і фактори є самоочевидні або логічно необхідні. В 

абсолютному пояснені немає грубих фактів, в ньому все пояснюється [57, 

c.120]. Річард Свінберн ставить перед собою складне завдання – знайти 

відповідь на питання: чи можливо створити гіпотезу, що буде абсолютним 

поясненням? 

«Принцип довір’я» та «принцип свідоцтва» були запропоновані 

Річардом Свінберном у 13 розділі першого видання книги «Існування Бога» 

(1979 р.) [165, c. 254]. Вони є важливими епістемологічними принципами, які 

Свінберн застосовує до широкого епістемологічного дискурсу,  але спочатку 

вони представленні як принципи для оцінки релігійного досвіду.  

Основоположним із цих двох принципів є принцип довір’я. Він 

опирається на теорію перцепції Р. Чисхолма, в якій стверджується, що досвід 

сприйняття Х, при відсутності особливих умов, є достатньою умовою для 

переконання, що Х дійсно існує [91, c. 43–53]. Свінберн вважає принцип довір’я 

одним з очевидних принципів раціональності. В переглянутому виданні 

«Існування Бога» 1991 року «принцип довір’я» формулюється так: «Я вважаю, 

що одним з принципів раціональності є (при відсутності особливих міркувань) 

те, що якщо суб’єкту здається (епістемічно), що Х існує (і володіє певними 

ознаками), то є вірогідність, що Х дійсно існує (і володіє цими ознаками); те, 

що комусь здається сприйнятим, вірогідно, що так воно і є» [57, c. 396]. В книзі 

«Епістемічне обґрунтування» Свінберн дає лаконічне визначення принципу 

довір’я: «Речі, ймовірно, є такими, якими вони здаються» [163, c. 142]. Слід 

зауважити, що у формулюванні принципу довір’я Свінберн використовує слово 

«здається» в епістемічному значенні, а не в загальноприйнятому 
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(порівняльному). Поняття епістемічного значення таких повсякденних слів як 

«здається», «виглядає», «звучить», «відчувається», на яке посилається 

Свінберн,  ввів Р. Чисхолм [91, c. 43–53]. Епістемічне використання названих 

слів описує переконання, до якого схиляється суб’єкт на основі свого чуттєвого 

досвіду. Виходячи з принципу довір’я, Свінберн робить висновок відносно 

того, кого можна вважати раціональною людиною: «Людина з обґрунтованими 

переконаннями, раціональна людина є людиною довіри; вона вірить в усе, в що 

у неї немає причин не вірити» [163, c. 142]. 

 Водночас Свінберн зауважує, що принцип довір’я не може бути 

сформульований негативно: «те, якими нам речі явно здаються, свідчить про те 

якими вони є, але те, якими нам речі не здаються, не є таким свідченням» [57, 

c.396].  Тому принцип довір’я не можна використовувати для обґрунтування 

тверджень про відсутність певних речей. Наприклад, якщо суб’єкту здається, 

що в кімнаті немає комах, це не є достатнім для переконання, що «в кімнаті 

немає комах». Для того, щоб обґрунтовано прийняти це переконання, потрібно 

провести відповідний спеціальний обслід кімнати на наявність комах, щоб 

обґрунтовано прийняти переконання «в кімнаті немає комах».    

Неприйняття принципу довір’я веде до скептицизму. Свінберн пише: 

«Якщо ми не будемо ставитися до цього принципу достатньо серйозно, ми дуже 

скоро опинимося в болоті скептицизму» [57, c. 399]. Якби ми не 

притримувалися принципу довір’я, всі наші переконання відносно речей 

зовнішнього світу були б необґрунтованими [166, c. 56].   Наприклад, якщо 

суб’єкт бачить у кімнаті стіл і відсутні причини сумніватися в цьому, то 

суб’єкту слід вірити, що стіл у кімнаті є. Якщо суб’єкт буде сумніватися в 

цьому і перепитувати у іншого суб’єкта, виникне вже більше причин 

сумніватися в отриманій інформації, тому що суб’єкту потрібно вже 

пересвідчитися, що той, кого він запитує, існує і те, що інший суб’єкт не 

помиляється або не обманює. Така поведінка веде до «поганої нескінченості» 

перевірок і в підсумку до тотального скептицизму.  
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Принцип довір’я Свінберна охоплює не тільки основні функції 

сприйняття: зір, слух, нюх, смак, дотик, а також таку функцію як пам'ять та 

інші. Свінберн пише: «Якщо суб’єкту здається, що в минулому він щось 

сприймав або щось робив, то (при відсутності особливих міркувань), ймовірно, 

що так воно й було» [57, c. 396]. Отже, все, що ми сприймаємо, відчуваємо, 

пам’ятаємо, – все це є достатньою підставою для переконання в тому, що речі, 

які були сприйняті, відчуті, згадані, насправді існують або існували і мають, 

або мали властивості, які були сприйняті, відчуті, згадані.  

Принцип довір’я дає підстави суб’єкту вважати, що світ навколо нього є 

таким, який він йому здається. Річард Свінберн вважає, що принцип довір’я 

може бути розширений не тільки на різні пізнавальні функції самого суб’єкта, 

але також і на інших людей, а точніше на свідчення інших людей. Свінберн 

називає його  «принцип свідчень» і формулює його так: «При інших рівних 

умовах, ми вважаємо, що те, про що нам повідомляють інші як про сприйняте 

ними, ймовірно, дійсно відбулося» [57, c. 417]. Приміткою «при інших рівних 

умовах» Свінберн говорить, що у суб’єкта відсутні підстави вважати, що інші 

дають неправдиві або неточні свідчення, або інші мають неправдиві спогади. 

Свінберн також наполягає, що без застосування принципу довір’я свідченням 

інших людей, наші пізнання про світ були б дуже обмеженими. Ми мали б 

знання лише про те, що особисто пережили і що особисто бачили, чули і т.д. 

Насправді, наші знання географії, історії, природничих і соціальних наук і про 

багато що інше виходять далеко за межі нашого безпосереднього досвіду і 

засновуються на свідченнях про досвід інших людей. І звісно, ми не 

перевіряємо всі ці свідчення, якщо не маємо для цього достатніх підстав. 

Історичне знання взагалі було б неможливе без використання принципу 

свідчень і ми нічого не знали б про історію, проте ми знаємо багато чого з 

історії, що говорить про те, що ми застосовуємо принцип свідчень [177, c. 119].  

М. І. Афакі справедливо відзначає, що, згідно з принципом свідчень Свінберна, 

якщо свідчення підтримується великою кількістю інших людей, які мають 

подібний досвід, то довір’я до цього свідчення дуже зростає [75, c. 89–104]. 
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2.3 Концепція Бога в чистому теїзмі Р. Свінберна 

Річард Свінберн називає себе теїстом і свою філософію релігії – теїзмом. 

Він дає дуже просте визначення теїсту – «той, хто вірить, що існує Бог» [158, 

c.1]. На відміну від сучасних континентальних філософів і богословів, що 

пишуть у царині філософії релігії і представляють Бога в апофатичних 

термінах, уникають онто-теології або критикують її, Річард Свінберн дає чітке 

визначення поняття Бога, яке він використовує у своїх філософських роботах. У 

більшості робіт Свінберн дає наступне коротке визначення поняття «Бог» – це 

«Особа без  тіла (цебто дух), яка є вічною, вільною, може робити все, знає все, є 

абсолютно доброю, є відповідним об’єктом поклоніння і заслуговує 

слухняності, творець і хранитель всесвіту» [158, c. 1]. В інших місцях Свінберн 

використовує традиційні терміни християнського богослов’я: «Бог – це істота, 

яка є вічною, всемогутньою, всезнаючою, творець і хранитель всесвіту та 

абсолютно добрий» [173, c. 3].  У деяких випадках до визначення Бога Свінберн 

додає, що «Він є джерелом моральних норм» [157, c. 123]. Можливо, найбільш 

повне визначення  знаходимо на сторінках книги «Когерентність теїзму»: Бог – 

це «істота, яка є особистістю без тіла (дух), всюди присутній, творець і 

хранитель всесвіту, вільний агент, може робити все (всемогутній), знає все, 

абсолютно добрий, є джерелом морального обов’язку, незмінний, вічний, є 

необхідною істотою, святий, і достойний поклоніння» [158, c. 2]. Християни, 

мусульмани та іудаїсти вірять у вищеописаного Бога і тому є теїстами [185, 

c.151]. Таку концепцію Бога Свінберн називає західною. Він також додає, що 

християни, мусульмани та іудеї мають і інші більш конкретні переконання 

відносно Бога. І саме у цих конкретних переконаннях названі релігії 

відрізняються одна від одної.  

Річард Свінберн вважає, що чистий теїзм, у свою чергу, має бути 

представлений й обґрунтований у два етапи. Спочатку слід представити 

концепцію Бога і продемонструвати її внутрішню послідовність і 

несуперечливість, а потім довести, що існування такого Бога є  значною мірою 

ймовірним.  На першому етапі не ставиться питання про істинність 
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висловлювання «Бог існує». На цьому етапі слід з’ясувати, яке значення має 

висловлювання «Бог існує» і чи є воно когерентним, тобто внутрішньо 

несуперечливим. Якщо когерентність концепції Бога буде доведена, то це стане 

підставою для того, щоб ставити питання про істинність висловлювання «Бог 

існує». Отже, спочатку ми розглядаємо, як Річард Свінберн відповідає на 

питання «Чи є когерентним поняття  «Бог», визначення якого ми вже вище 

навели?    

Речення, що входять у визначення поняття «Бог», такі як «Бог існує»,  

«Бог є істота», «Бог є особистість без тіла», «Бог всемогутній», «Бог 

всезнаючий», «Бог є абсолютно добрий», «Бог є джерелом моральних норм» і 

т.д. Свінберн називає віроповчальними реченнями (creedalsentences) і твердить, 

що вони є когерентними [158, c. 29]. Подібно до інших філософів в традиції 

аналітичної філософії, Свінберн розрізняє речення і твердження. Речення є 

осмисленими, якщо слова, що використовуються в реченні мають значення. 

Речення дійсного способу зазвичай висловлюють твердження або пропозиції. У 

деяких випадках речення дійсного способу є перформативними. Обіцянки, 

поради можуть висловлюватися реченнями дійсного способу, але вони не є 

твердженнями. Отже, команди, запитання, перформативні речення не є 

твердженнями і не можуть бути істинними або хибними. Деякі філософи релігії 

вважають, що віроповчальні речення не є твердженнями і не описують 

дійсність, тобто не можуть вважатися істинними чи хибними. Для них релігійна 

мова, включаючи віроповчальні речення, висловлює наміри жити певним 

способом життя, або висловлює відношення, що схвалюють певний спосіб 

життя [82, c. 43 і 139, с. 96].  Свінберн погоджується, що віроповчальні речення 

можуть мати такі конотації, але він наполягає, що вони також є твердженнями 

про факти. Твердження, в свою чергу, можуть бути когерентними і 

некогерентними. Когерентними твердженнями є твердження, які можуть бути 

істинними, а також інші твердження, які виводяться з них і також можуть бути 

істинними. Когерентне твердження може бути хибним, але є сенс припускати, 

що воно може бути істинним. І навпаки, коли твердження є некогерентним, то 
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немає сенсу припускати, що воно є істинним. Свінберн ілюструє когерентність 

тверджень наступними прикладами: «Всі люди смертні», «Місяць зроблений із 

зеленого сиру», «Я зараз пишу» [158, c. 13]. Перше й останнє твердження є 

істинними, а друге хибним, проте всі наведені твердження є когерентними, 

тому що є сенс припускати, що вони є істинними.  Прикладами некогерентних 

тверджень можуть бути речення: «Чесність важить 10 кг», «Деякі квадрати 

мають п’ять сторін», «Два плюс два дорівнює п’ять». Немає сенсу припускати, 

що наведені твердження можуть бути істинними і тому вони є некогерентними. 

Когерентні твердження ще можуть бути названі логічно можливими 

твердженнями [158, c. 14]. А некогерентні твердження не мають сенсу. Всі 

суперечливі твердження є некогерентними, але не всі некогерентні твердження 

є суперечливими.  

Наступним кроком Свінберна є розрізнення аналітичних тверджень від 

синтетичних. Розрізнення аналітичних і синтетичних тверджень має довгу 

традицію в європейській філософії. Вже Лейбніц (1646–1716) розрізняв «істини 

розуму» й «істини факту», а Кант (1724–1804) власне ввів поняття «аналітичні 

судження» і «синтетичні судження». В аналітичній філософії 20-го століття 

дискусія навколо аналітичних і синтетичних суджень набула надзвичайної 

актуальності. Свінберн приєднується до цієї традиції, але дає свої лаконічні 

визначення названих типів тверджень.  Ті твердження, заперечення яких є 

некогерентними, належать до аналітичних тверджень [161, c. 315].  А 

твердження, заперечення яких є когерентними, – синтетичні [154, c. 228–229]. 

Наприклад, твердження «Всі холостяки є неодруженими» є аналітичним, тому 

що його заперечення «Деякі холостяки є одруженими» – некогерентне, тобто 

суперечливе. А твердження «Всі люди смертні» – синтетичне, тому що його 

заперечення «Деякі люди не є смертними» не є некогерентним.  Аналітичні 

твердження Свінберн ще називає «логічно необхідними», а синтетичні – 

фактичними [158, c. 21].  Свінберн не прирівнює терміни «емпіричний» і 

«синтетичний», але може використовувати у відношенні до терміну 

«синтетичний» також термін «логічно контингентний».  
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Як і інші аналітичні філософи Свінберн розрізняє a priori та aposteriori 

пропозиції. Пропозиція a priori, за Свінберном, – це пропозиція, яка є істинна і 

може бути пізнана як істина без дослідження «реального світу», а лише 

аналізом самої пропозиції. Пропозиція aposteriori – це пропозиція, істинність 

якої може бути визначена лише дослідженням «реального світу» [154, c. 238–

239].  Свінберн також вважає, що кожна пропозиція aposteriori є синтетичною, 

а також навпаки.   

Свінберн визнає, що багато богословських тверджень є аналітичними. 

Наприклад, твердження «якщо Бог існує, то Він достойний поклоніння» – 

аналітичне, тому що істота, яка не достойна поклоніння не може вважатися 

Богом. Проте інша частина богословських тверджень, які Свінберн називає 

«віроповчальними реченнями» (creedalsentences),  є такими, що їх заперечення 

не є некогерентними. І тому ці «віроповчальні речення» – синтетичні. Щоб 

дізнатись, чи вони  істинні, необхідно побачити «реальний стан речей» [158, c. 

22]. Наприклад, твердження «Бог існує» не є аналітичним, тому що його 

заперечення «Бог не існує» не є некогерентним [186, c. 16]. Отже, це 

віроповчальне твердження  – синтетичне і може бути визнано істинним шляхом 

дослідження «реального стану речей».   

Свінберн розуміє, що якщо віроповчальні речення є синтетичними або 

твердженнями про факти, то вони мають підлягати певному типу «верифікації».  

Аналітична філософія розробила цілий ряд методів верифікації значення.  

Перші варіанти принципу верифікації були розробленні логічними 

позитивістами наприкінці 20-х років двадцятого століття. В своїй початковій 

формі принцип верифікації мав наступне формулювання: фактичне твердження 

повинно «в принципі» підлягати верифікації при допомозі твердження-

спостереження, або просто спостереження. «Підлягати верифікації» означає 

«остаточно перевірятися». А «твердження спостереження» – це свого роду звіт 

про спостереження, або звіт про щось «пережите». «Підлягати верифікації в 

принципі» означає, що можна припустити, що твердження може бути 

верифікованим, навіть якщо практично це зробити неможливо. Свінберн 
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наводить наступний приклад. Візьмемо твердження «Навколо зірки Сіріус 

обертається п’ять планет» [158, c. 23]. Остаточно перевірити це твердження на 

теперішній час неможливо, але у майбутньому, коли телескопи будуть більш 

досконалими або будуть здійснюватися далекі космічні подорожі, твердження 

буде можливо перевірити і встановити його істинність або хибність. І тому 

зараз його можна вважати таким, що «підлягає верифікації в принципі».     

Наведений принцип верифікації був названий «сильним принципом 

верифікації» і з часом був визнаний хибним. Найбільш вагомим аргументом 

проти сильного принципу верифікації було те, що було вказано на те, що якщо 

застосовувати цей принцип, то неможливо довести істинність жодного 

загального твердження, в якому клас предметів, про які робиться судження, є 

відкритий. З часом логічні позитивісти відмовилися від «сильного принципу 

верифікації» на користь «сильного принципу фальсифікації».   Принцип 

фальсифікації «в принципі» формулюється Свінберном наступним чином: 

«Твердження підлягає фальсифікації «в принципі», якщо є сенс припускати, що 

воно буде остаточно фальсифіковано» [158, c. 23]. Очевидно, що загальні 

твердження типу «Всі А є Б» можуть бути фальсифіковані шляхом 

знаходження одного А, яке є не-Б і може бути зафіксоване при допомозі 

твердження-спостереження. Однак хоча застосування принципу фальсифікації 

до більшості загальних тверджень доводить їх фактичне значення, його 

застосування до екзистенціальних тверджень цього не робить. Наприклад, 

твердження «Існують кентаври» не може бути фальсифікованим, тому що будь-

яка кількість спостережень остаточно не фальсифікують наведене твердження. 

Завжди залишається можливість, що не всі можливі місця дослідженні й 

кентавр саме там є або він буде знайдений у майбутньому. Але очевидно, що 

екзистенціальні твердження є твердженнями про факти. Отже, принцип 

фальсифікації теж виявляється неадекватним.  

Можна припустити, заявляє Свінберн, що фактичне твердження має 

підлягати верифікації або фальсифікації в принципі шляхом спостереження. 

Але, знову ж таки, неважко знайти контрприклади. Навіть таке хрестоматійне 
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загальне екзистенціальне твердження «Всі люди смертні» не може бути 

остаточно верифікованим або остаточно фальсифікованим. Воно не може бути 

остаточно верифікованим, тому що скільки б багато не було б приведено 

прикладів смерті людей, цього буде недостатньо для остаточної верифікації. 

Завжди залишається можливість, що існує людина або буде існувати, яка буде 

жити вічно. Наведене твердження також не може бути остаточно 

фальсифікованим, тому що знаходження людини будь-якого віку, наприклад, 

людини віком 130 років або навіть 200 років, не є доказом того, що вона не 

помре у майбутньому. Отже, правило логічних позитивістів, що вимагає 

застосування принципу верифікації або принципу фальсифікації для фактичних 

тверджень теж виявляється неадекватним.   

В книзі Альфреда Джулса Аєра «Мова, істина і логіка» [3, c. 240], 

вперше опублікованій в 1936 р., був запропонований «слабкий принцип 

верифікації». Як і попередні версії верифікаціонізму, слабкий принцип 

верифікації опирається на твердження-спостереження і стверджує, що для того 

щоб вважати твердження фактичним, воно має бути синтетичним і 

підтверджуватися будь-яким «твердженням-спостереженням». Твердження-

спостереження визначалося як звіт про спостереження, яке в принципі може 

бути здійснене. Коли ж ставиться питання, що означає «в принципі можливий», 

прихильник слабкого принципу верифікації буде стверджувати, що твердження 

є фактичним, якщо воно описує логічно можливий стан речей, що можна 

спостерігати, або це твердження може бути підтверджене або спростоване 

твердженням, що описує логічно можливий стан речей, що можна спостерігати. 

Свінберн вважає, що слабкий принцип верифікації був би корисний для 

ідентифікації фактичних тверджень, якщо б всі погоджувалися стосовно 

тверджень, що описують логічно можливий стан речей, що можна спостерігати. 

Він знову наводить контрприклади, які показують, що таку згоду досягнути 

важко. Наприклад, твердження про «кінець світу», «мою смерть», «четверте 

вимірювання» і т.д. певні люди будуть наполягати, що названі твердження є 

фактичними, а інші не погодяться з ними і не визнають їх фактичними. Отже, 
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Свінберн вважає, що не існує загально прийнятого визначення того,   що 

означає «логічно можливий стан речей, що можна спостерігати», і тому 

слабкий принцип верифікації не є корисним для ідентифікації фактичних 

тверджень.  

Прийшовши до висновку, що слабкий принцип верифікації не є 

корисним для ідентифікації фактичних тверджень, Свінберн задається 

питанням: «Чи може слабкий принцип верифікації слугувати критерієм 

обґрунтування чи спростування фактичних тверджень?» [158, c. 27]. 

Британський філософ вважає, що можна висунути два аргументи на користь 

слабкого принципу верифікації. Перший можливий аргумент – аргумент від 

прикладів. Якщо ми візьмемо будь-який приклад фактичного твердження і 

зможемо підтвердити його чи спростувати, використавши слабкий принцип 

верифікації, то він є корисним. Але Свінберн переконаний, що є багато 

прикладів тверджень, які багато людей вважають фактичними, але ці 

твердження не можуть бути підтверджені або спростовані шляхом 

спостереження. Другий можливий аргумент на користь слабкого принципу 

верифікації наступний. Людина не зможе зрозуміти, що твердження є 

фактичним, поки вона не буде знати, в який спосіб воно може бути перевірене 

шляхом спостереження, яке буде обґрунтовувати твердження або 

спростовувати його. Але і проти цього аргументу Свінберн має контрприклад. 

Людина може зрозуміти твердження: «До того як розумні істоти існували на 

землі, земля була вкрита водою». Водночас людина може не знати, які 

геологічні дані можуть служити на користь наведеного твердження чи проти 

нього. Проте очевидно, що твердження є фактичним. Отже, слабкий принцип 

верифікації не у всіх випадках може служити критерієм, що підтверджує чи 

спростовує фактичне твердження.  

Врешті-решт Свінберн робить висновок, що аргументи на користь 

слабкого принципу верифікації є недостатніми і немає достатніх підстав 

вважати цей принцип істинним [158, c. 29]. Звісно,  ми можемо ставити 

питання, чи віроповчальні речення є твердженнями-спостереженнями або є 
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твердженнями, що обґрунтовуються або спростовуються твердженнями-

спостереженнями. Але слабкий принцип верифікації не є критерієм для 

судження, чи є віроповчальні речення твердженнями про факти.     

Таким чином, Свінберн показує, що віроповчальні речення не є 

аналітичними, вони є синтетичними. І як синтетичні твердження, вони є 

фактичними твердженнями. Проте ні сильний принцип верифікації, ні слабкий 

принцип верифікації не є адекватними критеріями для ідентифікації фактичних 

тверджень. А також вони не можуть слугувати критеріями, що підтверджують 

чи спростовують істинність віроповчальних речень.  

Критерієм, що створює передумови для визнання віроповчальних 

речень, є когерентність. Когерентним твердженням, за Свінберном, є речення, 

що не є суперечливим, з нього не випливають суперечливі твердження і воно не 

виведене з суперечливого твердження [158, c. 38–39].   Твердження слід 

«розпаковувати», тобто досліджувати, з яких тверджень вони виведені і які 

твердження виводяться з них, тому що одні твердження є суперечливими 

експліцитно, а інші – суперечливі імпліцитно.   

Віроповчальні речення, щоб бути когерентними, повинні 

використовувати слова, що мають значення. Річард Свінберн вважає, що 

богослов’я може користуватися двома типами мови, щоб передавати певні 

значення. У богослов’ї слова можуть мати таке саме значення, як і в звичайній 

мові, а також богослов’я може надавати словам нового значення.  Згідно 

першого типу мови за Свінберном, богослов може говорити про Бога, 

використовуючи звичайну мову і не надавати словам іншого значення, ніж вони 

мають у звичайній мові.  Згідно другого типу мови, богослов говорить про Бога, 

використовуючи слова в аналогічному значенні, тобто в подібному значенні до 

звичайного, але  певною мірою відмінному від звичайного [177, c. 39–42].  Але 

навіть коли богослов’я використовує слова в їх звичайному значенні, 

властивості, які вони описують (наприклад, сила, доброта), можуть містити 

незвичні комбінації. Свінберн зауважує, що таке використання мови характерно 

не тільки для богослов’я, але також для науки. Наприклад, атомна теорія хімії, 
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описуючи тверді тіла, рідини і гази, говорить про молекули, що складаються з 

груп атомів, а атоми є дуже малими частинками. Слова «частинка», «група», 

«складаються» використовуються в їх звичайному значенні, але це значення  

певною мірою відрізняється від звичайного значення, яке притаманне цим 

словам, коли вони описують видимі неозброєним оком тіла середнього розміру 

[177, c.50]. Отже, використання слів у звичайній мові вимагає подібності 

значення, але не абсолютної тотожності. 

Коли Свінберн розглядає другий тип богословської мови, яка 

використовує аналогію, він пропонує її розуміти наступним чином. Коли мова 

йде про певну властивість Х, зазвичай розглядаються стандартні приклади Х і 

не-Х. Коли мова йде про ширше або аналогічне використання Х, то назвемо 

його Х2. Щоб дати визначення Х2, слід сказати, що Х2 подібне до стандартних 

прикладів Х більше, ніж до стандартних прикладів не-Х. Використання мови 

аналогії ускладнює демонстрацію когерентності або некогерентності 

тверджень. Але мова аналогії також використовується в науці, наприклад, у 

квантовій теорії [158, c. 53].  Свінберн твердить, що теїст може представити 

концепцію Бога, використовуючи лише слова у їх звичайному значенні, й у 

цьому випадку концепція Бога буде когерентною. Проте концепція Бога, що 

формується тільки при допомозі звичайної мови, буде концепцією 

контингентного Бога. Свінберн розуміє, що концепція контингентного Бога не 

відповідає вченням про Бога у теїстичних релігіях: християнстві, іудаїзмі, 

ісламі. Тому британський філософ також представляє концепцію необхідного 

Бога, яка відповідає вченням  названих релігій, але у цьому випадку Свінберн 

не вважає можливим довести когерентність віроповчальних теїстичних 

тверджень, лише аналізуючи концепцію Бога. Когерентність концепції 

необхідного Бога може бути доведена лише непрямим способом, якщо буде 

доведено, що такий Бог існує.   

Концепція контингентного Бога у Свінберна містить наступне 

визначення Бога. Бог є вічно існуючий. Він є всюди присутній Дух, абсолютно 

вільний Творець всесвіту, всемогутній, всезнаючий, абсолютно добрий і є 
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джерелом моральних обов’язків [158, c. 99].  Свінберн наполягає, що наведена 

концепція Бога представлена і може бути пояснена лише при допомозі 

використання звичайної мови, тобто словами в їх звичайному значенні. Крім 

цього, Свінберн приймається доводити, що концепція контингентного Бога є 

когерентною.  

Найбільш базовим і елементарним твердженням про Бога Свінберн 

вважає: «Існує всюдиприсутній Дух». Цей вислів означає, що Бог є особа без 

тіла і є присутньою всюди [158, c. 102].   Свінберну вказували, і він усвідомлює, 

що християнське вчення про Бога містить вчення про Трійцю і вчення про 

боговтілення, але  наполягає, що про Бога можна говорити як про одну особу. 

Аналізуючи концепцію особи, Свінберн звертається до концептуального 

аналізу П. Ф. Стросона [52, c. 98–131], який, аналізуючи концепцію «особи», 

розрізняє М-предикати і Р-предикати. М-предикати описують матеріальні 

(тілесні) властивості, а Р-предикати описують стан свідомості. Проте Р-

предикати притаманні також тваринам. Тому Свінберн додає, що особи 

користуються мовою, щоб повідомляти свої приватні думки. Особи можуть 

формувати теорії, що виходять за межі безпосередніх спостережень і 

спроможні на моральні судження. Вони також можуть мати «бажання другого 

порядку». Останні є бажаннями щось не бажати, наприклад, бажати не бажати 

їсти або пити, або бажати не ненавидіти когось, якщо насправді є ненависть до 

когось [117, c. 103].    Далі Свінберн твердить, що можливе існування особи, яка 

не володіє М-предикатами, а їй притаманні лише Р-предикати. Особу, що 

володіє лише Р-предикатами, можна вважати духом.  

Щоб пояснити, що означає бути духом, тобто бути особою, що не має 

тіла, Свінберн, посилаючись на статтю Джонатана Харісона «Втілення розуму, 

або яка користь мати тіло», представляє п’ять ознак особи, яка має тіло [105, 

c.33–55].  Перша ознака – будь-які порушення в тілі конкретної особи 

викликають болі, свербіння, поколювання і т.д. А порушення в інших тілах 

цього не викликають. Друга ознака – ця особа відчуває себе у конкретному тілі, 

відчуває голод, позицію своїх кінцівок і т.д. Третя ознака – особа може 
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безпосередньо рухати органами свого тіла, а рухати інші тіла вона може тільки 

опосередковано через органи свого тіла. Четверта ознака – особа сприймає світ 

навколо себе з свого тіла і взнає про речі навколо через впливи, які 

спричиняють речі на її тіло. П’ята ознака – думки і почуття цієї особи 

перебувають під впливом не-когнітивних подій у її тілі, наприклад, прийняття 

алкоголю справляє вплив на почуття і мислення [158, c. 104–105].  Назвавши 

ознаки втіленої особи, Свінберн запрошує читачів до мисленого експерименту 

– уявити собі, якими властивостями має володіти особа, яка не має тіла і 

володіє іншими атрибутами Бога. Очевидно, що невтілена особа не буде 

володіти першою і п’ятою ознаками. Порушення  і не-когнітивні події в будь-

якому тілі не спричиняють болі для невтіленої особи і не впливають на її 

мислення і почуття. Невтілена особа також не відчуває себе у тілі. Якщо 

говорити про третю ознаку, то Бог, як невтілена особа, а також володіючи 

атрибутом «всемогутній», може рухати будь-яким предметом безпосередньо, 

так як це може робити втілена особа лише зі своїм тілом. Відносно четвертої 

ознаки, то Свінберн говорить, що Бог бачить світ не з «одного місця» і Йому не 

потрібно отримувати інформацію про ділянки всесвіту опосередковано, Він 

також не робить висновки на основі доступної інформації, тому що Богу 

безпосередньо доступна вся інформація про всі речі [158, c. 106]. Пітер ван 

Інваген твердить, що він не може собі уявити невтілену особу [191, c. 668–672], 

але мова, скоріше, йде про логічну можливість такої особи, її несуперечливу 

дескрипцію, а не про можливості уяви окремої людини.   

Річард Свінберн розглядає також інші заперечення проти концепції духа, 

тобто невтіленої особи. Найбільш вагомим запереченням проти когерентності 

концепції невтіленої особи є проблема її ідентифікації.   Перше заперечення 

проти когерентності концепції духа, яке розглядає Свінберн, полягає у тому, що 

такі предикати, які зазвичай приписуються особі, як «бажає», «надіється», 

«боїться», виражаються в тілесних діях, і особі без тіла вони не можуть бути 

приписані. Свінберн не погоджується з цим запереченням і вказує на те, що 

навіть втілена особа може бажати, надіятись і боятись, проте ніяк не виражати 
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це в поведінці тіла. Крім цього, невтілена особа може виявити свої бажання, 

надії і страхи, діючи через втручання в природні процеси у різних частинах 

всесвіту [157, c. 127].   Другим важливим запереченням проти когерентності 

концепції невтіленої особи є аргумент Теренса Пенелхума, який вказує на те, 

що не існує критеріїв ідентифікації невтіленої особи. Для втіленої особи є 

наступні критерії ідентифікації: просторово-часова безперервність тілесності, а 

також нерозривність характеру і пам’яті [138, c. 54]. Свінберн аналізує названі 

критерії і показує, що вони не можуть гарантувати надійну ідентифікацію 

втіленої особи. Він також проводить мислений експеримент із пересадкою 

частини мозку в інше тіло, в якому показує, що емпірична теорія ідентифікації 

дає лише показники ймовірності того, чи дві особи – особа до операції і особа 

після операції – є тією ж самою особою [167, c. 17].  Таким чином, Свінберн 

приходить до висновку, що просторово-часова безперервність тілесності, 

ідентичність мозку, нерозривність пам’яті та характеру  не є надійними 

способами встановлення ідентичності особи. Ідентичність особи може 

встановлюватись без застосування емпіричних критеріїв.  Твердження про те, 

що особа А і особа Б є тією ж самою особою є когерентним, навіть якщо не 

можуть бути застосовані емпіричні критерії встановлення ідентичності.   

Отже, Свінберн  у книзі «Когерентність теїзму» та інших роботах 

показав логічну можливість існування невтіленої особи, несуперечливо описав, 

як вона може функціонувати, а також спростував аргументи проти 

когерентності концепції всюдиприсутнього духа. Чи можна привести аргументи 

на користь існування всюдиприсутнього? Це питання не ставиться і не 

вирішується на етапі дослідження «когерентності» концепції Бога, воно буде 

предметом розгляду наступного кроку – пошуку аргументів на користь 

існування Бога.   

Представивши когерентність концепції всюдиприсутнього Духа, 

Свінберн робить наступний крок і показує, що всюдиприсутній Дух також є 

суверенний Творець всесвіту. Теїст вірить, що Бог є творець усього існуючого. 

Перше обмеження, яке накладається на поняття «все існуюче», полягає у тому, 
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що воно не включає самого Бога [157, c. 128]. Бог не створив себе.  Свінберн 

вважає некогерентною ідею, що Бог є причиною свого існування. У Бога немає 

причини. В зв’язку з цим обмеженням, Свінберн формулює наступне 

твердження: Бог є творцем усього, «крім самого себе і того, що безпосередньо 

спричиняється існуванням Бога» [158, c. 130]. Свінберн також вважає, що теїст 

не буде стверджувати, що Бог є творцем логічно необхідного. Наприклад, 

числа, концепції, логічні відношення існують не так само як зірки, планети, 

столи, люди і тварини. Останні є логічно контингентні і їх існування не є 

необхідним, вони створенні Богом. Математичні сутності, концепції та логічні 

відношення є логічно необхідними і тому не є результатом творчої діяльності 

будь-якого творця [158, c. 130]. Таким чином, Бог є творцем всього, крім себе і 

логічно необхідних сутностей.    

Свінберн не наполягає, що логічно контингентні речі були 

безпосередньо створенні Богом. Люди створюють меблі, машини, будівлі і 

багато різних речей. Під впливом сонця, дощу та створенням інших умов 

виростають рослини і т.д. Бог є творцем усіх контингентних речей, тому що Він 

є творцем початків, витоків буття. Бог причиняє або дозволяє їх буття. Бог не 

тільки ініціює буття речей, Він також підтримує їх існування, тому може бути 

названий творцем і хранителем всесвіту. Проте Свінберн не вважає, що слід 

наполягати на тому, що всесвіт був створений у певний час у минулому. Теїзм 

допускає дві інтерпретації способу творіння всесвіту: світ має початок у часі і 

світ є вічним [180, c. 268]. Свінберн відзначає, що Біблія і Церква вчить, що світ 

був створений Богом у часі, а окремі християнські богослови, серед них Фома 

Аквінський, вважали, що неможливо довести раціональним способом творіння 

світу у часі, тому допускали вічність світу, але при цьому наполягали, що світ 

має творця [156, c. 169–189].  Британський філософ вважає, що немає 

принципової різниці між цими позиціями і теїст може притримуватись однієї з 

них. Твердження, що «Бог є творцем всіх контингентних речей» у першу чергу 

включає матеріальний космос, тобто всі речі просторово співвіднесенні з 

землею. «Світ контингентних речей» також може включати ангелів, демонів, 
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невтілених духів та інші світи, проте Свінберн не вважає за необхідне водити 

названі сутності у філософський теїзм.     

В контексті аналізу концепції Бога як творця Свінберн також досліджує 

концепцію «свободи волі» у Бога. Теїсти зазвичай твердять, що дії Бога є 

вільними. Бог робить все, що сам вирішив робити, ніщо не змушує Його щось 

робити. Вільні дії Бога не є випадковими, вони є вільними в тому сенсі, що 

вони вчиняються Богом із наміром. У Бога є певні цілі для цих дій і цими діями 

Він хоче досягнути певних результатів. Дії людей перебувають  під впливом 

багатьох факторів, які вони не можуть контролювати. Стан тіла людей, 

наприклад, голод, спрага, втома, збудженість і т.д. впливають на рішення, які 

приймають люди. Бог не перебуває під впливом таких факторів, на Нього 

взагалі нічого не впливає зовні. Такого типу особистість Свінберн називає 

«абсолютно вільна особа» [157, c. 128]. Кожна особа для того, щоб діяти вільно, 

мусить мати певні цілі й діяти цілеспрямовано. Цілі, які обирає особа, є певним 

благом для неї, інакше вона б не обирала їх. Бог теж, щоб діяти вільно, вибирає 

цілі, які є благом. Бог не ставить цілі, які не є благом. Ця обставина накладає 

певні обмеження на сферу можливих цілей Бога, але це обмеження не є 

фізичним, воно є логічним [158, c. 150]. Абсолютно вільна особа ніколи не 

вчинить дію, яку вона оцінює як таку, від якої слід утриматись. Дії Бога не  

перебувають під впливом нераціональних факторів, але лише раціональні 

міркування обумовлюють Його дії.  

Теїстична концепція Бога традиційно містить атрибут «всемогутність». 

Бог є всемогутній, що, на перший погляд, означає, що Бог спроможний вчинити 

будь-яку дію.  Але, як зауважує Едвард Верінга: «теїсти зазвичай поспішають 

додати, що є багато речей, які Бог не може вчинити» [196, c. 12]. Річард 

Свінберн також вважає, що для того, щоб атрибут «всемогутній» мав конкретне 

значення і був когерентний, він потребує введення певних обмежень. Перше 

обмеження, яке визнає більшість теїстів, – всемогутня особа не може робити 

щось логічно неможливе. І це не тому, що всемогутній особі не вистачає сили 

чи якогось вміння, а тому що логічно неможлива дія не є дією взагалі [158, 
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c.153]. Твердження про логічно неможливу дію має лише словесну форму, яка 

начебто описує дію, але насправді воно не описує дію, яка може бути виконана. 

Наприклад, речення «зобразити круглий трикутник» є некогерентним і не 

описує нічого, що може бути зроблено.  

По-друге, існують також дії, які є логічно можливими взагалі, але не є 

логічно можливими для істоти певного роду. Свінберн наводить приклади дій, 

які можуть бути здійснені певними особами: «розірвати шлюб може лише 

одружена людина», «присісти на стілець може лише втілена особа», «втілитися 

може лише невтілена особа» [158, c. 154].  Таким чином, всемогутня особа 

може виконати будь-яку дію, крім логічно неможливої взагалі чи логічно 

неможливої саме для неї.  

Свінберн також водить часовий фактор в аналіз поняття 

«всемогутність». Всемогутня особа може здійснити логічно можливу взагалі і 

логічно можливу дію для неї лише у час теперішньому і майбутньому. 

Всемогутня особа не може змінити будь-яку подію у минулому, тому що це 

означало б, що певна подія відбулася і не відбулася одночасно, що є логічно 

суперечливим. Вона може виконати дії в теперішньому часі і майбутньому, які 

логічно сумісні з подіями минулого і теперішнього [157, c. 129]. 

Коли мова йде про логічно необхідний стан речей, то концепція 

«всемогутності» також має обмеження. Всемогутній Бог може створювати чи 

змінювати контингентний стан речей, але не необхідний стан речей. 

Наприклад, Бог не може завтра зробити червоні предмети кольоровими, тому 

що червоні предмети необхідно є кольоровими [158, c. 156]. 

 Як було вже розглянуто, Свінберн вважає, що абсолютно вільна особа 

не буде робити щось таке, що не є благом, тобто в неї є моральні підстави 

утриматися від цієї дії. Ці самі підстави накладають обмеження також на 

«всемогутність» особи. Теїст вірить, що Бог не може чинити морально погані 

вчинки. Аргументуючи цю тезу, Свінберн посилається на Фому Аквінського, 

який писав: «Оскільки Бог діє за Своєю волею, Він не може робити того, чого 

не може хотіти» [4, c. 97].  Це означає, що об’єктом божественної волі може 
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бути лише благо. А оскільки Бог не може помилятися, то його воля ніколи не 

буде бажати щось таке, що насправді є злом.  Отже, Бог не може грішити. 

Чинити гріх є логічно можлива дія для інших істот, але Бог не може робити 

щось таке, що буде суперечити Його природі [157, c. 136]. 

Аналізуючи когерентність концепції всемогутності, Свінберн, так само 

як і інші сучасні філософи релігії, розглядає відомий «парадокс каменя» [130, 

c.221–223]. Парадокс виникає, коли ставиться наступне запитання: «Чи може 

Бог створити камінь, який Сам не зможе підняти?» Якщо дається позитивна 

відповідь: «Так, Бог може створити такий камінь», то тоді Бог не може його 

підняти і тому існує дія, яку Він не може здійснити, цебто «підняти створений 

камінь». Якщо дається негативна відповідь: «Ні, Бог не може створити такий 

камінь», то у цьому випадку Бог не є всемогутній, тому що існує дія, яку Він не 

може здійснити, тобто «створити камінь, який не зможе підняти». Свінберн 

вважає, що для цього парадоксу не вдало підібраний приклад для дії: «підняття 

каменя» чи «не підняття каменя», тому що Бог є духом і тому можливо немає 

сенсу говорити про «підняття речей». Але можна привести інші приклади цього 

парадоксу: «Чи може Бог створити таку велику планету, що не зможе її 

розколоти?», або «Чи може Бог створити всесвіт, який не зможе знищити?» 

[158, c. 157]. Наведені приклади показують, що парадокс може бути 

сформульований по-іншому і тому він не втрачає своєї проблематичності для 

концепції «всемогутнього Бога».  

Свінберн ретельно поетапно аналізує рішення «парадоксу каменя» і в 

підсумку пропонує наступне рішення: «Всемогутня особа володіє здатністю 

зробити себе не всемогутньою, проте цю здатність вона може застосувати або 

не застосувати. Особа може залишатись всемогутньою завжди, тому що вона 

ніколи не творитиме камені, що не зможе підняти, сили, що не зможе 

протистояти, або всесвіти, що не зможе контролювати» [158, c. 161]. 

Свінберн вважає, що всі розглянуті обмеження застосовані до концепції 

«всемогутності» не роблять Бога менш гідним поклоніння. Така концепція 

«всемогутності» має зрозуміле значення і є когерентною.   
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Бог є всезнаючий – це також традиційне переконання теїста. Просте 

визначення «всезнання» є наступним: всезнаюча особа знає все, але, як і 

атрибут «всемогутність», атрибут «всезнання» вимагає уточнення. Свінберн 

вже на початковому етапі дослідження цієї концепції зараховує «всезнання» 

особи Р до певного часу t та дає йому наступне визначення – «знання всіх 

істинних пропозицій» [157, c. 130]. 

Свінберн визнає, що будь-яке знання співвіднесене з окремою особою, 

яка є у певний час у певному місці. Наприклад, автор цих рядків знає, що він 

сьогодні 25 лютого набирає на комп’ютері ці слова. Будь-хто може знати це 

твердження, але у цьому твердженні є знання, яке не доступне нікому, крім 

автора цього твердження, який написав ці слова у певний час і в певному місці. 

Свінберн називає такі речення твердженнями з індексальними словами, які 

вказують на особу, час і місце. Знання, яке представляється такими 

твердженнями, доступне тільки цим особам, і навіть всезнаюча особа не може 

мати того самого знання, що виражається твердженнями з індексальними 

словами [158, c. 167–172]. Свінберн не вважає, що це обмеження на знання 

всезнаючої особи позбавляє її всезнання, тому що всезнаюча особа знає всі 

істинні твердження і може відповісти на будь-яке запитання про знання будь-

якої особи, а цього достатньо, щоб вважати її всезнаючою. 

Наступне обмеження, що вводить Свінберн до концепції «всезнання 

Бога» стосується знання майбутнього – передбачення. Теїзм і християнське 

богослов’я традиційно притримувалися позиції, що Бог знає майбутнє [150, 

c.251].  Але віруючі і богослови вже перших століть християнської ери 

стикалися з дилемою передбачення Бога і свободою волі людини [198, c.3]. 

Свінберн теж вбачає несумісності між всезнанням Бога і свободою людини. Він 

говорить наступне: «якщо Бог всезнаючий, то він передбачає всі майбутні 

людські дії. Якщо Бог передбачає щось, то воно обов'язково відбудеться. Але 

якщо людська дія обов'язково відбудеться, то вона не може бути вільною» [158, 

c.173]. Традиційно теїсти не бажали відмовлятися ні від «всезнання Бога», ні 

від «свободи волі» людини. Свінберн вважає, що вичерпне знання майбутнього, 
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як його традиційно розуміють, є логічно неможливим. Твердження про 

майбутнє не є істинними або хибними, тому до знання всезнаючої особи, яка 

знає всі істині твердження, не входить знання майбутнього. Вона вичерпно знає 

все про минуле і теперішнє. Неможливість знання майбутнього зумовлене 

рішеннями вільних осіб. Вільними особами є люди, а також Сам Бог.  Таке 

розуміння всезнання робить його сумісним зі свободою волі людей і Бога [151, 

c.229].  Бог є абсолютно вільною особою, тому не володіє вичерпно знанням 

того, що Він буде робити в майбутньому: «Минуле є об’єктом Його знання, а 

майбутнє – об’єктом Його контролю» [158, c.181]. Особа, яка володіла б 

вичерпним знанням майбутнього, не була б абсолютно вільною особою.  

Вичерпне знання Богом майбутнього також несумісне з свободою волі 

людей. Свінберн вважає, що якщо Бог вирішив створити істот, які володіють 

свободою волі, то знання Бога набули певних обмежень, зумовлені 

неможливістю знати наперед рішення вільної особи. Якщо б Бог знав наперед 

вільний вибір особи, а Боже знання має бути безпомилковим, то цей вибір вже 

не був би вільний, тому що особа не могла б вчинити по-іншому.  Щоб 

обґрунтувати таке розуміння всезнання Бога, Свінберн звертається до Біблії в 

основному до текстів Старого Завіту, в яких йде мова про події, в яких Бог 

«розкаювався» і змінював свої рішення [158, c.182–183].  Свінберн вважає, що 

обмеження на Боже всезнання, покладене «свободою волі» людей, не робить 

Бога недостойним поклоніння, навпаки, те, що Бог дав людям можливість 

самим визначати свою долю, має викликати лише вдячність і захоплення.  

Теїстичні релігії іудаїзм, іслам, християнство сповідують, що Бог є 

абсолютно добрий за природою і люди, як Божі творіння, мають обов’язок 

виконувати Божі заповіді. Теїстичні релігії та філософські теології часто 

розвивають теологію абсолютно досконалої істоти [38, c.27–34]. В теології 

абсолютної істоти абсолютна доброта або моральна досконалість є невід’ємним 

атрибутом Бога. У філософському теїзмі Річарда Свінберна абсолютна доброта 

Бога не є первинним, вихідним атрибутом. Абсолютна доброта Бога також не 

створює колізії з абсолютною свободою Бога. Навпаки, абсолютно вільна 
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особа, яка ще володіє «всезнанням» з необхідністю, є абсолютно доброю [158, 

c.188]. В теїзмі Свінберна абсолютна свобода Бога і Його всезнання є 

контингентними атрибутами. У Свінберна це означає, що «якщо Він (Бог) 

існує, то це лише трапилося, що Він володіє цими якостями, це щасливий 

випадок» [158, c.4].  Але якщо Бог уже володіє всезнанням, то Він знає, яка дія 

є найкращою. І якщо Бог є абсолютно вільним, то на Нього не впливають 

нераціональні фактори. Він лише розглядає раціональні підстави, тому Він 

робить вибір на користь найкращої дії, якщо така можлива [158, c.188]. Таким 

чином, поєднання всезнання і абсолютної свободи  створює абсолютну доброту 

Бога. 

Другою важливою рисою теїзму, пов’язаною з абсолютною добротою 

Бога, є те, що Він є джерелом морального обов’язку. Якщо Бог щось заповідає, 

воно стає моральним обов’язком людини. Певні дії людини є обов’язковими, 

або навпаки, є неправильними, залежно від того, чи вони заповіданні, чи 

заборонені в проголошеній волі Бога. 

У зв’язку з ідеєю про моральний обов’язок людини перед Богом, теїзм 

стикається з дилемою Евтіфрона, яка формулюється наступним чином: «Певні 

дії є обов’язковими, тому що їх заповідає Бог, чи Бог заповідає їх, тому що вони 

є обов’язковими самі по собі?» [158, c.209].  Коли теїст схиляється до думки, 

що суверенний Бог заповідає певні дії і тому вони стають обов’язковими, то 

опонент може запитати: «якби Бог наказав знущання над дітьми, чи геноцид, то 

ці дії стали б моральними?» А коли теїст схиляється до протилежної думки: Бог 

заповідає певні дії, тому що вони є добрими самі по собі, а інші забороняє, тому 

що вони є неправильними самі по собі, то теїст приймає ідею, яка є досить 

незручною для нього. З цього випливає, що Бог не може створити обов’язкові 

дії, а це вводить певне обмеження для Бога. Свінберн не вважає це 

обмеженням, тому що Бог не чинить логічно неможливого. Знущання над 

дітьми або геноцид є моральним злом, і Бог не може зробити їх добром [162, 

c.10]. Таким чином, Бог заповідає людям чинити те, що є добром саме по собі. 

Наступне питання, яке постає перед теїстами, полягає у наступному. Чому Бог 
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має право давати заповіді людям? Свінберн вважає за моральну аксіому 

правило – «бути вдячним своїм доброчинцям». Наприклад, діти повинні бути 

вдячні своїм батькам і, як наслідок, вони мають бути слухняними. Бог є 

найбільшим доброчинцем у відношенні до людей. Він створив нас ex nihilo і 

обдарував нас іншими благами, тому Він має право давати нам моральні 

приписи [175, c.123]. Проте так само як батьки мають певні обмеження в своїх 

правах веліти дітям, так і в Бога є певні обмеження відносно того, що Він 

заповідає людям. Бог є набагато більшим доброчинцем у відношенні до людей, 

ніж будь хто інший, тому слухняність Йому є дуже важливою.  

Ми вже знаємо, що Бог є творець всіх речей. Якщо Бог існує зараз, то це 

означає, що Він мав існувати до існування будь-якої створеної речі. Однак 

теїсти вважають, що Бог не лише існує так само довго як будь-яка створена річ, 

але Бог завжди існував, існує і буде завжди існувати. Свінберн вважає, що ідея 

того, що Бог існував вічно у минулому, є когерентною. Якщо Бог існує зараз, то 

буде несуперечливим припустити, що Він існував у будь-який інший час у 

минулому і наскільки далеко в минуле не проникати, досягнути початку Його 

існування неможливо [157, c.137–138]. Отже, Бог існував вічно в минулому. 

Враховуючи всемогутність Бога, абсолютну свободу Бога і ситуації морального 

вибору, життя Бога не має бути  нудним. Свінберн також вважає, що якщо Бог 

вічно існував у минулому, немає причин твердити, що Він не буде існувати у 

майбутньому. Свінберн пише: «Ми можемо безперечно помислити істоту, яка 

зараз існує і буде існувати в будь-який час у майбутньому» [158, c.218]. Бог 

ніколи не припинить Своє існування. А істота, що існувала завжди у минулому 

і буде існувати завжди у майбутньому, є вічною істотею.  

До доктрини теїзму про вічність Бога примикає доктрина про 

незмінність Бога. Він –  незмінний, не може змінюватись. Доктрина про 

незмінність Бога може приймати дві форми, які Свінберн називає – слабка і 

сильна [158, c. 219]. Незмінність Бога у слабкій формі означає, що Божа 

природа і Божий характер не змінюється. Деякі теїсти вважають, що Бог не 

змінюється взагалі в будь-якому відношенні. Таке розуміння незмінності Бога 
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називається сильною формою незмінності. Свінберн притримується концепції 

слабкої форми незмінності. Він аргументує, що абсолютно вільна особа, яка є 

всезнаюча з необхідністю, буде абсолютно добра. Якщо Бог ж завжди 

абсолютно вільний і всезнаючий, Він також є завжди абсолютно добрий. Таким 

чином, Божий характер ніколи не змінюється. Свінберн вважає, що для 

когерентності теїзму достатньо концепції слабкої форми незмінності.  

Концепція сильної форми незмінності Бога  поєднана з концепцією про 

позачасове буття Бога. Концепція позачасового існування Бога була характерна 

для богослов’я більшості християнських теїстів, але Свінберн вважає її 

некогерентною. У концепції позачасового існування Бога всі Божі дії, які в часі 

розміщенні в певній послідовності, витлумачуються як існуючі одночасно. 

Вихід з Єгипту, падіння Вавилону, народження Христа, другий прихід Христа і 

всі інші події існують для Бога одночасно. Свінберн вважає, що таке описання 

Божих дій  є некогерентним. І лише якщо вважати, що це описання зроблено 

мовою аналогії, то можна говорити про когерентність цього описання. Але 

використання аналогії робить мову про Бога неясною, а коли аналогія 

використовується часто, то мова загалом втрачає значення [158, c. 229]. Божа 

діяльність в історії також не може бути описана когерентно, якщо 

притримуватись концепції сильної форми незмінності Бога. Бог, описаний у 

Старому Завіті, в якому беруть початки уявлення про Бога в іудаїзмі, ісламі і 

християнстві, Який постійно взаємодіє з людьми, прислухається до людей, 

говорить із людьми, діє в історії, не є незмінний у сильному розумінні цієї 

концепції [158, c.219]. Свінберн робить висновок, що концепція повної 

незмінності Бога і концепція позачасового існування є зайвими догмами. Теїст 

легко може обійтися без них і уникнути всіх складностей, що виникають у 

зв’язку з ними. Теїсту достатньо вірити, що Бог є незмінний у слабкій формі і 

що Він є вічний у часі, тобто існував завжди і завжди буде існувати.   

Дослідивши кожен окремий атрибут контингентного Бога, Свінберн 

приходить до наступного загального висновку: «Це буде когерентно допускати, 

що існує вічний всюдиприсутній дух, абсолютно вільний, творець всесвіту, 
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всемогутній, всезнаючий, абсолютно добрий та джерело моральних обов’язків» 

[158, c.241].  Такого Бога Свінберн називає «особистісна основа буття» і 

доводить, що існує лише один Бог, посилаючись на принцип простоти гіпотези. 

Свінберн нагадує, що терміни, які описують контингентного Бога, й аргументи 

на користь когерентності тверджень про Бога, використовують слова в їх 

звичайному значенні. В описанні контингентного Бога не використовується 

аналогія. Те, що вищеописаний Бог є контингентний, означає, що Його 

існування не є необхідне. Якщо Він існує, то це лише трапилось, що Він існує. 

Також випадковим є те, що Він володіє цими атрибутами. Бог міг не існувати 

або не володіти цими атрибутами.    

  У другій частинні книги «Когерентність теїзму» Свінберн 

продемонстрував, що концепція контингентного Бога є когерентною. Але він 

розуміє, що концепція когерентного Бога не задовольнить більшість теїстів. 

Філософи і богослови основних теїстичних релігій, іудаїзму, християнства та 

ісламу, не погодяться с тим, що віруючі названих релігій вірять у 

контингентного Бога. Дж. Н. Фіндлей висловив це наступним чином: «Ми не 

можемо не відчувати, що об’єкт, достойний нашого поклоніння, не може бути 

просто чимось, що просто трапилось, і всі інші об’єкти залежні від нього також 

лише випадково» [115, c. 179]. Подібним чином висловлюється Джон Вайт: 

«Бог не може бути істотою, що існує випадково… тому що це руйнує нашу 

концепцію Бога» [193, c. 178]. Свінберн погоджується с тим, що існування 

об’єкту поклоніння має бути необхідним, не існування якого є чимось 

неймовірним. Існування інших об’єктів без Бога також має видаватися для 

теїста немислимим при будь-яких обставинах [158, c. 263]. І тому британський 

філософ у третьому розділі книги «Когерентність теїзму» переходить до аналізу 

когерентності концепції «необхідного Бога».  

Довести необхідність Бога означало б, що це не просто так трапилося, 

що Бог існує. Він існує з необхідністю. Бог також із необхідністю є таким, яким 

Він є. Він володіє божественними атрибутами також необхідно. Це не збіг 

обставин, що Бог є всемогутній, всезнаючий, вічний і т.д. Але яка природа 
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необхідності Бога? Свінберн відрізняє аналітичність, апріорність і необхідність 

[154, c. 238–239].  У статті «Аналітичність, апріорність і необхідність» він 

розглядає п’ять видів необхідності, а у книзі «Когерентність теїзму» наводив 

шість видів необхідності [158, c. 263]. У книзі «Християнський Бог» Свінберн 

приводить додатково ще сьомий вид необхідності «метафізична необхідність», 

який стосується доктрини про Трійцю і не буде предметом нашого розгляду 

[157, c. 118]. Звісно, Свінберн не присвоює видам необхідності спеціальні 

терміни, а лише позначає їх літерами: А, В, С, D, E, F. Лише перший і останній 

вид необхідності отримали назви: (А) логічна необхідність і (F) фізична 

необхідність. Іншим видам необхідності Свінберн дає описання і приводить 

приклади цих видів необхідності. Окремі партнери з філософського діалогу зі 

Свінберном присвоїли назви кожному з видів необхідності, але ці вони не 

набули уніфікації [125].  Ми переходимо до дослідження того, як Свінберн 

застосовує кожен із видів необхідності у відношенні до Бога, без попереднього 

представлення визначень, описань і прикладів кожного виду необхідності.  

Свінберн вважає, що перший вид необхідності (А) логічна необхідність і 

останній – фізична необхідність –  не можуть бути застосовані до Бога.  

Перший вид необхідності (А) – логічна необхідність. Судження є 

необхідним, якщо воно є аналітичним. А судження є аналітичним, якщо його 

заперечення –  некогерентне. Свінберн не зараховує цей тип необхідності до 

Бога. Судження «Бог існує» не є аналітичним, тому що його заперечення «Бог 

не існує» –  когерентне. З тих самих міркувань Свінберн відкидає онтологічний 

аргумент на користь існування Бога [158, c. 273]. Він вважає, що якщо 

існування Бога залежало б від логічного принципу, то це зробило б існування 

Бога тривіальним і Самого Його недостойним поклоніння [157, c. 145]. Для 

теїста існування Бога є вкрай хвилююча істина про фундаментальну природу 

дійсності.  

Останній вид необхідності, за Свінберном, (F) – фізична необхідність. 

Судження є необхідним, якщо існує повне пояснення того, про що говорить 

судження. Повним поясненням існування Бога було те, що Бог  є Сам 



124 
 

причиною Свого існування. Свінберн доводить, що Бог не є  причинною для 

Свого існування, тому що ідея того, що щось може бути причиною самого себе, 

є некогерентною [158, c. 268]. Британський філософ доводить, що для існування 

Бога не може бути достатньої причини і Боже існування загалом не має 

причини.  

Вид необхідності, який Свінберн позначає літерою (В), може бути 

названий онтологічною необхідністю. Пропозиція є необхідною, якщо 

некогерентно припускати, що речі чи індивіди, про яких йде мова, не володіють 

певними властивостями чи відношеннями [158, c. 244]. Наприклад, якщо річ 

червона, то вона є кольоровою. Некогерентною буде твердження, що червона 

річ не є кольоровою. Критерій онтологічною необхідності припускає, що кожна 

річ/індивід має мінімальну сутність. Мінімальною сутністю Бога є «особистісна 

основа буття». Отже, пропозиція «Бог існує» веде до пропозиції «особистісна 

основа буття існує». Тому некогерентно твердити, що «Бог існує», при цьому не 

мати на увазі також твердження «існує особистісна основа буття» [158, c. 275]. 

Вид необхідності «С» може бути названий «необхідністю минулого». 

Якщо пропозиція є істиною в час t, то вже жодна подія чи особа не зможе 

зробити її хибною [158, c. 258]. Якщо пропозиція «Бог існує», враховуючи те, 

що Бог є особистісною основою буття, є істиною в певний час, то жодна подія, 

чи дія будь-якої особи не може зробити її хибною. Будь-яка дія проти 

пропозиції «Бог існує» буде запізнілою. За критерієм необхідності (С) 

пропозиція «Бог існує» є завжди істинною. 

За критеріями необхідності «D», пропозиція є необхідною, якщо вона є 

істинною та її істинність не залежить від будь-чого, що не випливає з цієї 

пропозиції. Свінберн вважає, що теїст має заявляти, що пропозиція «Бог існує» 

є необхідною в цьому сенсі. Бог є творцем усіх логічно контингентних речей, 

крім самого Себе і всього, що передбачається Його існуванням [158, c. 276].  

Оскільки всі контингентні речі залежні від Бога, Він не може бути залежним від 

цих речей, інакше виникне каузальність по колу.  
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Необхідність «Е» є необхідністю вічного існування. Пропозиція є 

необхідною, якщо вона представляє те, яким є стан речей в теперішньому, і він 

такий був у минулому, і буде в майбутньому. Теїст, коли твердить, що Бог є 

вічний, тобто завжди існував і буде існувати,  має на увазі саме цей вид 

необхідності [158, c. 276]. 

Таким чином, Свінберн представив шість видів необхідності і показав, 

що два види необхідності – логічна (A) і фізична (F) –  не можуть бути 

застосовані до Бога. Логічна необхідність  є визначальною у дискурсі про Бога, 

тому, що якби логічна необхідність могла бути застосована до Бога, то 

онтологічний аргумент на користь існування Бога виявився б правильним, 

тобто таким, що обґрунтовує тезу «Бог існує» і було б досягнуте друге велике 

завдання філософського теїзму – довести існування Бога. Але Свінберн не 

визнає можливість застосування логічної необхідності до Бога, тому питання 

про існування Бога залишається відкритим.  

Чотири інші види необхідності –  В, С, D, E, – за Свінберном, можуть 

бути застосуванні до Бога і представляють концепцію Бога, яка дуже 

наближенна до образів Його в теїстичних релігіях. Проте Свінберн вважає, що, 

описуючи Бога в термінах необхідності, він вийшов за межі звичайного 

використання слів і використовував мову аналогії. А коли використовується 

аналогія в мові про Бога, то вже не можна оцінити когерентність тверджень про 

Бога. Отож, концепція необхідного Бога використовує такі твердження, які 

можуть бути когерентними і некогерентними. У цьому випадку немає прямого 

способу оцінити їх когерентність, але існує непрямий спосіб обґрунтувати їх 

когерентність – довести, що такий Бог існує при допомозі індуктивних 

аргументів. Якщо існування Бога буде доведено в такий спосіб, то буде також 

доведена когерентність концепції необхідного Бога [158, c. 305]. Саме до цієї 

ключової для філософського теїзму задачі Свінберн приступає у книзі 

«Існування Бога», до якої  звернемось у наступному розділі дисертації.     

 

 



126 
 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

У другому розділі дисертаційної роботи були розглянуті: інтелектуальна 

біографія Річарда Свінберна, його епістемологія та  концепція Бога.  

Концепція Бога, в свою чергу, містить концепції контингентного Бога і  

необхідного Бога.  Дослідження інтелектуальної біографії Р. Свінберна 

дозволяє зробити висновок, що він є одним із найвидатніших сучасних 

аналітичних філософів релігії, який впевнено і послідовно відстоює теїстичний 

світогляд. Бібліографія його філософських праць містить ґрунтовні роботи з 

усіх основних філософських і богословських питань.  Свінберн свідомо обрав 

кар’єру філософа з метою стати апологетом теїзму і християнства в епоху 

домінування матеріалістичного світогляду. Свінберн починав свої академічні 

студії з історії науки й філософії науки, розробив власну епістемологію і 

прийшов до філософії релігії. Філософія релігії розвивається Свінберном 

послідовно і наполегливо. Він закладає основи, вибудовуючи епістемологію, 

будує «стіни», створюючи когерентну концепцію Бога, посилює «будівлю» 

теїзму аргументами на користь існування Бога і завершує «дахом» 

поглибленого теїзму, тобто філософським аналізом християнських доктрин.  

Епістемологія Свінберна приймає всі основні проблеми та виклики 

сучасної ситуації в епістемології. Свінберн розробляє свою епістемологію в 

діалозі з сучасними дослідниками в царині аналітичної філософії. Він 

приходить до висновку, що обґрунтування знання слід представляти в термінах 

індуктивної ймовірності. А будь-який світогляд, зокрема й теїзм, варто 

розглядати як гіпотезу високого рівня.  Він розробляє принципи для оцінки 

апріорної й апостеріорної ймовірностей гіпотези: принцип простоти гіпотези, 

принцип когерентності, принцип обґрунтування гіпотези через адекватне 

пояснення. Адекватне пояснення, в свою чергу, за Свінберном, буває двох 

типів: наукове й особистісне.   Відносно повноти пояснення, то Свінберн 

розрізняє п’ять його видів: часткове, повне, завершене, остаточне й абсолютне. 

Він показує, що існуванню всесвіту не можна дати адекватного пояснення без 

залучення особистісного пояснення і що лише теїзм може дати остаточне 
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пояснення всесвіту. Для оцінки й аналізу релігійного досвіду Свінберн 

пропонує два важливих епістемологічних принципи –  довір’я і довір’я 

свідченням. Названі принципи Свінберн застосовує також і для ширшого кола 

епістемологічних проблем. Епістемологічні принципи Свінберна стали основою 

для побудови філософського теїзму і розвитку аргументації на користь теїзму.     

 Річард Свінберн вибудовує й обґрунтовує філософський теїзм у два 

етапи. Спочатку він представляє концепцію Бога і демонструє її внутрішню 

послідовність і несуперечливість, а потім, на другому етапі, доводить, що 

існування такого Бога є більш ймовірним, ніж Його неіснування.  Саме перший 

етап був представлений і досліджений у другому розділі цієї роботи. На 

першому етапі не ставиться питання про істинність висловлювання «Бог існує». 

Тут Свінберн з’ясовує, яке значення має висловлювання «Бог існує» і чи є воно 

когерентним, тобто внутрішньо несуперечливим, та детально аналізується 

концепція Бога теїзму. Британський філософ також досліджує природу 

висловлювань про Бога і приходить до висновку, що віроповчальні речення не є 

аналітичними, вони –  синтетичні. І як синтетичні твердження, вони є 

фактичними твердженнями. Критерієм, що створює передумови для визнання 

віроповчальних речень, є когерентність. Когерентним твердженням постає 

речення, що не є суперечливим, з нього не випливають суперечливі твердження 

і воно не виведене з суперечливого твердження. Свінберн також досліджує два 

типи мови: звичайну мову і мову аналогії.  Потім він показує, що концепція 

Бога може бути представлена при допомозі звичайної мови, і тоді концепція 

Бога буде когерентною, але це буде концепція контингентного Бога. Але 

концепція контингентного Бога не  прийнятна для теїстичних релігій. Однак 

концепція необхідного Бога представляє Бога з використанням мови аналогії, і 

у цьому випадку продемонструвати когерентність чи некогерентність концепції 

Бога  неможливо.  

Представляючи концепцію контингентного Бога, Свінберн аналізує 

наступні твердження про Бога: всюдиприсутній дух, суверенний творець 

всесвіту, всемогутній, всезнаючий, абсолютно благий, джерело моральних 
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обов’язків, вічний, незмінний. У кінцевому підсумку, Свінберн приходить до 

висновку, що названі твердження про Бога, що входять у визначення Бога, є 

когерентними, тому можуть бути також істинними, і Бог з такими атрибутами є 

можливою сутністю.  

Свінберн також представляє концепцію необхідного Бога. Він показує, 

що існує шість видів необхідності, але до Бога теїзму можна зарахувати чотири 

види необхідності. Проте в концепції необхідного Бога використовується мова 

аналогії, тому неможливо безпосередньо довести когерентність концепції 

необхідного Бога, а лише опосередковано, довівши спочатку існування такого 

Бога.  
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РОЗДІЛ 3 АРГУМЕНТАЦІЯ НА КОРИСТЬ ІСНУВАННЯ БОГА У 

РІЧАРДА СВІНБЕРНА 

 

 

3.1 Види теїстичних аргументів та концепція адекватного  

пояснення у Р.Свінберна 

Аргументація на користь існування Бога має довгу та поважну традицію 

в рамках «природного богослов’я», проте водночас теїстичні аргументи 

критикувались і їх значення применшувалось [16, c. 15]. Особливо ця тенденція 

характерна для 20-го століття.  Американський богослов Фредерік Бечнер у 

підручнику богослов’я для початківців зробив наступну заяву: «неможливо для 

людини довести існування Бога, це подібно до того, коли б Шерлок Холмс 

доводив існування Артура Конана Дойля» [86, c. 31]. Це твердження Бечнера 

виражає дух сучасності, з ним схильні  погоджуватися як невіруючі (навіть 

атеїсти), а також віруючі. Для невіруючих це свого роду аргумент на користь їх 

світоглядної позиції, а для віруючих – це мандат на право не брати на себе 

відповідальність обґрунтовувати  свою віру або переконувати невіруючих у 

існуванні Бога.  

Річард Свінберн не лише бере на себе відповідальність представляти 

концепцію Бога, аналізувати релігійні переконання, їх природу і т.д., він  

досліджує аргументи на користь існування Бога, а також аргументи на користь 

не існування Бога.   

В книзі «Існування Бога» Свінберн заявляє, що його ціль – досліджувати 

істинність пропозиції «Бог існує»,  яку він розуміє наступним чином: 

«Судження «Бог існує» (а також рівноцінне судження «існує Бог») я розглядаю 

як логічно еквівалентне судженню «з необхідністю існує особистість без тіла» 

(тобто дух), яка з необхідністю є вічною, абсолютно вільною, всемогутньою, 

всезнаючою, всеблагою, а також творцем всього» [57, c. 30]. 

Річард Свінберн не розглядає всі можливі аргументи на користь 

існування Бога. По-перше, він досліджує лише теїстичні аргументи, які, на його 
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думку, є вірогідними і знайшли найбільший відгук в історії людства [57, c. 33]. 

По-друге, Свінберн не розглядає апріорні аргументи, тобто ті, в яких засновки є 

логічно необхідними. Істинність засновків в апріорних аргументах не залежить 

від існування світу, фізичних і духовних істот [57, c. 32]. Свінберн вважає, що 

логічно необхідні істини належать лише до сфери математики і логіки. Крім 

цього, він переконаний, що зводити існування Бога до необхідних пропозицій 

математики і логіки означає робити їх тривіальними [158, c. 275]. До 

аргументів, що базуються на апріорних засновках, незалежних від досвіду, 

належить онтологічний аргумент. Свінберн не включає його до свого розгляду. 

Він відзначає, що апріорні аргументи є складними філософськими аргументами 

й мало зрозумілими і переконливими для звичайних людей.  

Апріорні аргументи проти існування Бога належать до когерентності 

концепції Бога і детально розглянуті Свінберном у книзі «Когерентність 

теїзму». Концепція Бога Свінберна була розглянута у попередньому розділі. 

Філософ прийшов до висновку, що не існує переконливих апріорних аргументів 

проти когерентності концепції Бога. Якщо б вони були, то вже не було б сенсу 

досліджувати істинність твердження «Бог існує».  

Свінберн також відмовляється від дедуктивних аргументів. Він вважає, 

що традиційні дедуктивні аргументи на користь існування Бога не досягли 

своєї цілі, тому що засновки цих аргументів, можливо, є істинними, але люди, 

що ведуть дискусію про релігію, не згідні з тим, що вони істинні [57, c. 30].  

Свінберн вважає, що жоден із дедуктивних аргументів не є переконливим і 

навіть сукупність цих аргументів не можуть створити достатнє дедуктивне 

доведення. Він говорить: «Небагато філософів погодилися з тим, що тут 

необхідні саме достатні дедуктивні докази» [57, c. 38]. Переважно дедуктивні 

аргументи забезпечують достовірний висновок, але у більшості випадків нам 

доступні лише індуктивні аргументи з ймовірними висновками. 

Відмова Свінберна від апріорних і дедуктивних аргументів звужує коло 

можливостей для аргументації на користь існування Бога. Але водночас це дає 
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можливість зосередитись на індуктивній аргументації, яка є загальноприйнята в 

наукових колах. 

Відмовившись від апріорних аргументів, Свінберн твердить, що 

предметом його розгляду є апостеріорні аргументи, тобто ті, в яких засновки 

посилаються на властивості людського досвіду [57, c. 38]. В апостеріорних 

аргументах мова йде про те, що в людському досвіді є складові, що створюють 

основу для віри в існування Бога або Його не існування. Хоча Свінберн заявляє, 

що він розглядає докази на користь існування Бога, так і докази проти 

існування Бога, він  більшою мірою зосереджений на доказах на користь 

існування Бога. Свінберн розглядає лише два аргументи проти існування Бога: 

аргумент від зла й аргумент від прихованості Бога. 

Апостеріорні аргументи можуть бути дедуктивними й індуктивними. 

Свінберн відмовився від дедуктивних аргументів і показує, доводить дієвість 

індуктивної аргументації. Він розрізняє два види індуктивних аргументів: Р-

індуктивні аргументи і С-індуктивні аргументи. Правильний Р-індуктивний 

аргумент робить висновок більше ймовірним (P(h|e & k) > ½).   А С-

індуктивний аргумент збільшує ймовірність висновку або робить його більш 

ймовірним, ніж тоді, коли б у ньому не було цих засновків (P(h|e & k) > P(h|k)) 

[57, c. 29]. 

Успішний індуктивний аргумент на користь існування Бога не має 

зробити висновок необхідним, він повинен зробити його дуже ймовірним. 

Якщо автору аргументу вдасться переконати своїх читачів і вони погодяться 

прийняти його засновки, то тоді можна сформулювати аргумент, в якому 

існування Бога буде дуже ймовірним.   

Той факт, що Свінберн відмовився від дедуктивних аргументів, не 

означає, що він відмовляється від класичних аргументів на користь існування 

Бога, які зазвичай формулювалися у вигляді дедуктивних аргументів. Навпаки, 

Свінберн досліджує класичні аргументи на користь існування, але надає їм 

форми індуктивних аргументів. Він розглядає форми космологічних, 

телеологічних аргументів, аргумент від існування свідомості, моральний 
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аргумент, аргументи від чудес і одкровення, аргумент від релігійного досвіду 

[57, c. 33]. Свінберн не погоджується з І. Кантом, що можна висунути лише три 

аргументи на користь існування Бога: космологічний, телеологічний і 

онтологічний [21, c. 447]. Він вважає, що кожен із названих аргументів може 

мати багато варіантів, які можуть  значною мірою відрізнятися один від одного 

так, що їх буде неправильно називати лише формами одного аргументу [57, 

c.33]. 

 Свінберн звертає увагу на те, що у сучасній філософії релігії існує 

тенденція аналізувати кожен із цих аргументів окремо. Звісно, філософ, 

досліджуючи аргумент, приводить також заперечення, а також вказує на слабкі 

сторони аргументу, і в результаті, якщо не відкидає аргумент, то визнає його 

недостатнім. Така процедура проробляється з кожним аргументом і робиться 

висновок, що жоден аргумент не доводить існування Бога. Такий підхід 

Свінберн вважає неправильним, він показує, що, якщо ми досліджуємо тезу 

«Бог існує», то слід розглядати всі релевантні аргументи на її користь, так і 

аргументи проти неї [57, c. 36]. Різні аргументи, розглянуті разом, можуть як 

посилювати, так і ослаблювати один одного і тезу, яка досліджується. Коли 

аргументи є індуктивними, то правильність такого підходу стає ще більш 

очевидною. Такий підхід може бути названий «кумулятивний аргумент» на 

користь існування Бога. Свінберн розглядає всього 11 релевантних індуктивних 

аргументів на користь існування Бога і проти існування Бога, які, в підсумку, 

створюють «кумулятивний ефект» на користь існування Бога [81, c.26]. Всі С-

індуктивні аргументи, взяті разом, становлять Р-індуктивний аргумент, який 

має форму P(h|e11 &k) > ½, що означає те, що існування Бога є вірогідним із 

ймовірністю більшою за 0,5.   

Свінберн вважає, що теїзм є найкращим адекватним поясненням всього 

існуючого. Теїзм є всеохоплюючою метафізичною гіпотезою, що пояснює світ і 

конкурує з матеріалізмом, ідеалізмом і гуманізмом [55, c. 208]. Теїзм як 

всеохоплююча гіпотеза є поясненням існування світу, яке враховує всі дані і 

пропонує каузальне пояснення його походження й теперішнього існування.  В 
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першу чергу Свінберн розрізняє два виду пояснення: наукове й особистісне. 

Існують феномени, що можуть бути поясненні лише термінами наукового 

пояснення, для пояснення інших феноменів достатньо особистісного 

пояснення. Проте більшість феноменів для повного пояснення вимагають 

залучення обох видів, тому що природні та особистісні види причинності 

можуть бути присутніми в одному феномені і взаємодіяти. Існування світу, 

його впорядкованість та інші його властивості найкраще пояснюються через 

цілеспрямовані дії Бога. Пояснення через цілеспрямовані дії Бога є одним із 

видів особистісного пояснення. Свінберн вважає, що всі релевантні аргументи 

на користь існування Бога є випадками особистісного пояснення існування 

світу загалом або деяких фундаментальних властивостей світу [81, c. 26].  

Проте, щоб розуміти як теїзм пояснює існування і фундаментальні властивості 

світу через дії Бога, слід розрізняти наступні види пояснень: повне, кінцеве, 

остаточне й абсолютне. Повне пояснення вказує на причини і підстави, які 

необхідні для виникнення й існування феномену. Повне пояснення може не 

містити всіх фактори, що мають відношення до феномену. Кінцеве пояснення 

містить всі релевантні умови необхідні для виникнення феномену, зокрема і 

посилання на теорії і закони вищого рівня [102, c.120].  Коли мова йде про 

існування світу і його фундаментальні властивості, то можливе лише остаточне 

пояснення. Цим поясненням є Бог. Існування Бога пояснити неможливо, тому 

немає абсолютного пояснення існування світу. Абсолютне пояснення можливе 

для самоочевидних факторів, наприклад, логічно необхідних математичних 

відношень [57, c. 119]. Свінберн не погоджується з ідеєю, що Бог є абсолютним 

поясненням для існування видимого всесвіту [102, c. 122]. Існування Бога в 

філософії Свінберна є «грубим фактом», який є відправним пунктом для 

остаточного пояснення. Аргументи на користь існування Бога належать до виду 

остаточного пояснення феноменів. Вони пояснюють певні феномени 

існуванням Бога і Його намірами, але вони не дають відповідь, чому існує Бог і 

які Його наміри. Ні окремі аргументи на користь існування Бога, ні їх 

сукупність не дають абсолютного пояснення, а лише остаточне пояснення.   
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3.2 Теїстичні аргументи на користь існування Бога 

Вище вже було розглянуто, що Свінберн відстоює позицію, за якою 

теїзм є найкращим поясненням існуючого світу. Британський філософ не 

розглядає всі аргументи на користь існування Бога, що наявні в арсеналі 

апологетів теїзму. Він відмовляється від апріорних аргументів, залишивши  для 

розгляду лише апостеріорні. Однак апостеріорні аргументи традиційно мали 

дедуктивну форму. Свінберн формулює їх у такий спосіб, щоб вони набули 

індуктивної форми. Крім цього, всі релевантні аргументи інтегруються 

Свінберном у єдиний кумулятивний аргумент на користь існування Бога, який 

теж має індуктивну форму. Кожен аргумент набуває форми найкращого 

пояснення феномена, який становить засновок аргументу як результату 

цілеспрямованої дії раціонального агента – Бога теїзму. Теїстичні аргументи 

набувають у Свінберна приблизно наступного вигляду: 

1. Існує феномен Е, який потребує пояснення. 

2. Існує два види пояснення: наукове й особистісне. 

3. Якщо немає наукового виду пояснення феномена Е, то 

має бути особистісний вид пояснення. 

4. Феномен Е найкраще пояснюється діями всемогутньої, 

всезнаючої, абсолютно вільної і абсолютно доброї Особи, Бога. 

5. Отже, дуже ймовірно, що Бог існує.  

Звісно, що всі теїстичні аргументи, які використовує Свінберн, мають 

таку структуру також в інших теїстів. Британський філософ формулює їх у 

такий спосіб, щоб вони могли бути інтегровані в його філософський теїзм. В 

книзі «Існування Бога» Свінберн аналізує наступні аргументи на користь 

існування Бога: космологічний аргумент, телеологічний аргумент (дві версії), 

аргумент від свідомості, аргумент від моралі, аргумент від божественного 

провидіння, аргумент від історії і чудес, аргумент від релігійного досвіду. 

Свінберн також розглядає два аргументи проти існування Бога: аргумент від 

зла і аргумент від прихованості Бога. Свінберн вважає, що аргументи на 

користь існування Бога підсилюють один одного і становлять переконливий Р-
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індуктивний аргумент. Аргумент проти існування Бога від зла дещо знижує 

ймовірність теїзму, а аргумент від прихованості Бога не впливає на загальне 

розташування сил [81, c. 13–16].  

Космологічний аргумент є класичним аргументом на користь існування 

Бога і відомий до теперішнього часу в багатьох версіях. Аргумент може 

відштовхуватись, як від досить абстрактного «чистого невизначеного досвіду» 

або «досвіду існування як такого», як у І. Канта, або від більш конкретного 

досвіду сприйняття «руху деяких речей», як у Фоми Аквінського. 

Космологічний аргумент у Свінберна відштовхується від «складного фізичного 

всесвіту» [57, c. 189]. Чотири перших шляхи Фоми Аквінського британський 

філософ вважає невдалими філософськими конструкціями і надає перевагу 

версіям космологічного аргументу, які були запропоновані Г. Лейбніцем і 

С.Кларком. Свінберн вважає, що не існує правильного дедуктивного 

космологічного аргументу на користь існування Бога. Якщо існував такий 

аргумент, то між твердженням «Існує складний фізичний всесвіт» і 

твердженням «Бог не існує» було б приховане протиріччя, проте такого 

протиріччя Свінберн не знаходить. Небуття Бога сумісне з існуванням всесвіту,  

тому космологічний аргумент не є достатнім дедуктивним аргументом. Отже, 

космологічний аргумент може бути лише С-індуктивним або Р-індуктивним 

аргументом. Свінберн вважає, що не існує наукового пояснення існування 

всесвіту як такого. Безумовно,  є наукове пояснення теперішнього стану речей у 

всесвіті. І це пояснення міститься у вчорашньому стані речей у всесвіті. Можна 

припустити, що якщо екстраполювати на будь-який момент минулого існуючі 

закони природи, то ми знайдемо всесвіт у певному стані речей, і це означає, що 

всесвіт існував завжди.  Проте, якщо враховувати визнану у науковому 

середовищі «теорію великого вибуху», то в минулому був час, коли не могли 

діяти відомі закони природи і був момент, коли закони природи почали діяти, 

тобто у всесвіту був початок [57, c. 195].  Але на відміну від Вільяма Крейга, 

який запропонував і відстоює «Калам космологічний аргумент» [95, c. 224], в 

якому доводиться, що всесвіт має початок, Свінберн не наполягає на 
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скінченності всесвіту в минулому. Навпаки, він схиляється до погляду, що 

всесвіт не мав початку в минулому, він вічний. Свінберн не погоджується з 

Девідом Юмом у тому, що якщо всесвіт існував завжди, то він не потребує 

пояснення [73, c. 443]. Нескінченна сукупність минулих станів всесвіту не дає 

повного пояснення існування цієї нескінченності. Свінберн не вважає, що 

всесвіт є «грубим фактом», що не потребує пояснення. У будь-якому випадку, 

чи вік всесвіту є кінцевий, чи він нескінчений, всесвіт потребує пояснення. 

Свінберн показує, що у всесвіту має бути більш глибоке пояснення, яким є 

спосіб через дію теїстичного Бога, Який є особистісною причиною існування 

всіх речей всесвіту в той момент, коли вони існують. Незалежно від того, чи 

всесвіт має початок у минулого, чи  він існував завжди, Бог може Своєю 

основною дією викликати початковий стан всесвіту, або своїм вічним наміром 

забезпечувати вічне існування всесвіту.  Звісно, для атеїста залишається 

альтернатива визнати всесвіт «грубим фактом», але всесвіт є дуже складним, 

тоді як Бог теїзму, так як зображає його Свінберн, є простішою реальністю. Бог 

теїзму забезпечує остаточне пояснення існування всесвіту. Космологічний 

аргумент не дає абсолютного пояснення, тому що в аргументі не дається 

пояснення для самого існування Бога. Свінберн тут не посилається на 

«необхідність» існування Бога, а вважає Його існування «грубим фактом», 

якому вже немає пояснення. У пояснення є межі і цією межею є Бог. Свінберн 

вважає, що попередня ймовірність гіпотези теїзму є вищою, тому що він 

постулює існування Бога, який має простіше описання ніж всесвіт. Бог теїзму є 

дуже простим, Він має нескінчену силу, знання і свободу, і це найпростіший 

тип особистості, а всесвіт є дуже складним із багатьма властивостями й 

законами. Таким чином, Свінберн робить висновок: «Є реальна ймовірність 

того що, якщо Бог існує, то Він створить щось подібне на кінцевий складний 

всесвіт. Дуже малоймовірно, що всесвіт міг би існувати безпричинно, але дуже 

ймовірно, що Бог може існувати безпричинно» [57, c. 206].  Отже, 

космологічний аргумент є хорошим С-індуктивним аргументом на користь 
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теїзму, хоча сам по собі він є недостатнім, щоб обґрунтувати існування Бога і 

тому він не виступає Р-індуктивним аргументом на користь існування Бога.      

Телеологічний аргумент відомий з часів Платона і знаходив відгук у 

звичайних людей. В історії природної теології було запропоновано цілий ряд 

варіантів телеологічного аргументу. В книзі «Існування Бога» Свінберн 

приводить чотири варіанти телеологічного аргументу: аргумент від 

темпорального порядку, аргумент від просторового порядку, аргумент від 

тонкої настройки й аргумент від краси. В статті «Аргумент від законів природи: 

нове осмислення» [53, c. 88–109] і в книзі «Чи є Бог?» [55, c. 72–82] 

британський філософ наводить також «аргумент від законів природи». Названі 

аргументи Свінберн зараховує до рубрики «Аргумент від розумного задуму» і 

характеризує як «доведення, яке виходить із певної загальної моделі порядку у 

всесвіті або від задоволення інтелектуальних потреб мислячих істот і 

приходить до Бога, як відповідального за ці явища» [57, c. 211].  Темпоральний 

і просторовий порядок існують на двох рівнях – «феноменальному» і 

«фундаментальному». Феноменальна впорядкованість дає можливість 

відкривати причино-наслідкові зв’язки і стежити за ними, а завдяки набутому 

знанню орієнтуватись у фізичному світі. Упорядкованість присутня також на 

фундаментальному рівні і дає можливість людям відкривати універсальні 

закони природи, розвивати науку й техніку. Обидва види порядку в кінці кінців 

є результатом початкових умов і фундаментальних законів, що обумовлюють 

функціонування фізичного всесвіту. Свінберн вважає, що пояснення існування 

фундаментальних законів природи для науки «надто складне» завдання [53, 

c.90]. Якщо припустити, що існування всесвіту є грубий факт, то внутрішня 

ймовірність такої впорядкованості всесвіту –  дуже мала. Недостатньо просто 

заявити «це є просто так», раціональне дослідження не буде задоволене такою 

відповіддю. Якщо ж припустити істинність теїзму, то слід очікувати, що світ 

буде складний, впорядкований і керований системою універсальних простих 

законів, які відкриває наука, тому що Бог є раціональний та добрий,  тому Він 

створить, радше, впорядкований всесвіт, а не хаотичний. Свінберн враховує 
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заперечення з перспективи теорії мультивсесвіту, згідно якої, існує безліч 

всесвітів і нам поталанило жити в упорядкованому світі. Проте існування 

безлічі всесвітів емпірично ніяк не підтверджено, тому Свінберн стверджує: 

«Однак було б вершиною нерозсудливості постулювати незчисленну кількість 

всесвітів лише для того, щоб пояснити окремі особливості нашого всесвіту, у 

той час як ми можемо постулювати лише одну додаткову сутність – Бога» [57, 

c. 226]. У цьому випадку, як і в багатьох інших, Свінберн апелює до принципу 

простоти. Постулювати існування одного Бога є набагато простішим 

поясненням даних, ніж постулювати існування «трильйона всесвітів». Свінберн 

також зауважує, що малоймовірно, що всесвіт без Бога буде керуватись 

простими законами, їх могло б бути дуже багато і вони були б дуже складні, 

відповідно, люди були б неспроможні їх відкрити, світ був би складним і не 

прогнозованим. Але якщо припустити, що Бог існує, то є велика ймовірність, 

що всесвіт створений Богом, буде керуватись простими законами природи, їх 

кількість буде невелика і люди будуть спроможні відкривати їх як на 

феноменальному, так і на фундаментальному рівнях [53, c. 90].  Таким чином, 

якщо Бог існує, то закони природи, граничні умови існування всесвіту і тонке 

налаштування створюють умови для еволюції тваринного світу й людини. В 

іншому випадку дуже малоймовірно, щоб фізичний всесвіт набув таких 

характеристик, у якому могли б жити різні живі істоти і люди.  

Закони природи і тонке налаштування позначаються у Свінберна 

символом е, гіпотеза теїзму – h, фонове знання (існування всесвіту та інші 

характеристики всесвіту, що вже розглянуті) – k. У випадку не існування Бога, 

ймовірність того, що закони природи і граничні умови будуть такими, що 

приведуть до еволюції всього живого і людини, може бути представлена 

формулою Р (е|¬h&k). А ймовірність того, що еволюція живих істот і людини 

відбудеться у випадку існування Бога, виражається Р (е|h&k). Свінберн 

переконаний, що ймовірність гіпотези теїзму значно вища за гіпотезу атеїзму Р 

(е|h&k)>>Р (е|¬h&k). А в теоремі Баєса це співвідношення має наступну форму 

Р (h|e&k)>>Р (h|k) [57, c. 252]. 
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До аргументів від просторово-часової впорядкованості, тонкої 

настройки і законів природи Свінберн додає аргумент від краси. Краса всесвіту 

явлена в мінералах, ландшафті, рослинному світі, тілах живих істот і людей, а 

також в безлічі галактик і зірок, підсилює аргументацію на користь існування 

Бога [57, c. 253]. Звісно, аргумент від краси опирається на об’єктивістське 

розуміння естетичної цінності всесвіту. Свінберн переконаний, що краса 

фізичного всесвіту являє собою вагомий аргумент на користь існування Бога.      

Порядок дослідження аргументів на користь існування Бога у Свінберна 

здійснюється від аргументів з більш загальними засновками до аргументів із 

засновками, які вказують на окремі характеристики всесвіту. Свідомість, 

ментальне життя, душа, дуалізм душі та тіла – це теми, які Свінберн розглядає у 

багатьох своїх статтях і книгах [164, c. 376 і 169, с. 242]. Свінберн відстоює 

досить непопулярну в наш час антропологічну теорію – дуалізм душі та тіла. 

Свінберн доводить, що тілесні події і ментальні події є подіями різної природи, 

хоча вони є каузально пов’язаними. Британський філософ дає лаконічне 

визначення ментальному і фізичному. Ментальне – це те, до чого лише в одного 

суб’єкта є пріоритетний доступ, а фізичне – це те, до чого немає жодного 

суб’єкта, який би мав до нього пріоритетний доступ, будь-який суб’єкт має 

однаковий доступ до нього [169, c. 68]. Свінберн не лише розрізняє ментальні і 

фізичні події, він наполягає на тому, що існує два види субстанції: фізичні і 

ментальні. Він постулює: «Я захищаю два види онтологічного дуалізму: 

існують чисті ментальні і фізичні події, а також чисті ментальні і фізичні 

субстанції» [57, c. 269]. Дослідник критикує редукційний матеріалізм, що 

намагається звести ментальні властивості і події до фізичних властивостей та 

подій. Щоб довести ідею, що ментальне не може бути зведено до фізичного, 

Свінберн звертається до мислимого експерименту. Він пропонує уявити, що 

одній людині шляхом хірургічного втручання розділили мозок на дві половини 

і помістили їх у різні тіла [167, c. 106–107]. Виникає питання визначення 

ідентичності. Обидві людини, які отримали частини мозку першої людини, 

можуть  тією чи іншою мірою мати пам'ять першої людини й ідентифікувати 
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себе з нею, проте жодні емпіричні дані не будуть достатніми і вирішальними 

для ідентифікації того, в якому тілі міститься особа (душа) першої людини.  З 

цієї апорії Свінберн робить висновок, що людина є чимось більшим ніж 

матерія, тіло або мозок. Існує ще одна сутнісна нефізична частина, яка 

пов’язана з мозком, але не ідентична з ним – душа [181, c. 507]. 

Якщо нематеріальні субстанції, особи або душі дійсно існують і не існує 

пояснення для їх виникнення та існування через природні процеси, то 

очевидно, що існування душ потребує особливої нефізичної причини. 

Свідомість є аномальною в контексті матеріалізму, її не можна передбачити в 

рамках цього світогляду. Еволюційна теорія може пояснити окремі властивості 

свідомості, продовження її існування, але вона не може пояснити виникнення 

свідомості. Свінберн вважає, що Бог теїзму, Який Сам є нематеріальною, 

духовною субстанцією, є Творцем душ. Свідомий люблячий Бог має підстави 

створити нематеріальні субстанції та поєднати їх із фізичними тілами, щоб 

створити особистості – людей. Бог також може встановити зв’язки або 

кореляцію між певними фізичними подіями в мозку і ментальними подіями. 

Дуалізм душі та тіла «суперечить» матеріалізму, тоді як теїзм його, навпаки, 

«передбачує». Таким чином, аргумент від існування свідомості є ще одним С-

індуктивним аргументом на користь існування Бога.  

Моральний аргумент на користь існування Бога часто пов’язують із 

моральною філософією І. Канта. Свінберн відзначає, що сам Кант не вважав 

висунуту їм моральну концепцію аргументом на користь існування Бога [57, 

c.284]. Свінберн розрізняє два можливих моральних аргументи на користь 

існування Бога: аргумент від факту існування моральних істин і аргумент від 

факту усвідомлення людьми моральних істин. Аналізуючи перший аргумент, 

Свінберн показує, що фундаментальні принципи моралі є логічно необхідними 

істинами,  тому вони не потребують онтологічного обґрунтування. Існування 

моральних істин не може слугувати доказом на користь існування Бога [162, 

c.7–8]. Необхідні моральні істини існують незалежно від того існує Бог чи Бог 

не існує.  
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Аргумент від факту усвідомлення людьми моральних істин виводиться з 

факту існування моральних істин.  Але якщо факт існування моральних істин 

не вказує на Бога, то факт усвідомлення людьми певних моральних істин 

служить, за Свінберном, аргументом на користь існування Бога. Якщо Бог 

створив людей з свободою волі, то у Бога мають бути причини наділити людей 

здібністю формувати моральні переконання і бути спроможними регулювати 

свою поведінку цими моральними принципами. Свінберн твердить, що 

пояснення моралі в термінах натуралістичної еволюції є непереконливим. 

Розважливий егоїзм і деякі форми альтруїстичної поведінки можуть бути 

поясненні в межах натуралістичної еволюції, але не повноцінна моральна 

свідомість. Свінберн заявляє: «Я стверджую, що ймовірність виникнення 

морального знання у всесвіті без Бога вкрай мала» [57, c. 290]. Тоді як з точки 

зору теїзму, можна твердити, що у Бога є вагомі підстави створити думаючих 

істот, які володіють моральним знанням і мають можливість робити вибір між 

добром і злом. Існування морального знання є ще одним достатнім С-

індуктивним аргументом на користь існування Бога.   

Аргумент від релігійного досвіду не входить до переліку класичних 

аргументів на користь існування Бога. Його, поряд із моральним аргументом та 

іншими аргументами, що були запропоновані філософами і теологами у Новий 

час, зараховують до некласичних аргументів на користь існування Бога. 

Відомий сучасний дослідник релігійного досвіду з табору аналітичної філософії 

релігії Вільям Алстон не вважає релігійний досвід аргументом на користь 

існування Бога. Він відстоює позицію, що релігійний досвід є «аргументом на 

користь раціональності теїзму», тобто він не доводить існування Бога, а лише 

демонструє, що віра в існування Бога раціональна, має сенс та інтелектуально 

прийнятна [76, c. 222, 284]. Підхід Річарда Свінберна в цьому відношенні 

відрізняється від підходу Алстона. Свінберн теж не вважає, що аргумент від 

релігійного досвіду є самостійним теїстичним аргументом, а, скоріше, 

частинною кумулятивного аргументу на користь існування Бога. Аргумент від 

релігійного досвіду відштовхується від емпіричного факту: «багато людей 
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мають досвід присутності Бога або інший надприродній досвід, пов'язаний із 

Богом» [57, c. 285]. З цього факту робиться висновок – «Бог існує». Однак 

такий висновок не є необхідний, тому що релігійний досвід може бути 

пояснений природними причинами, не пов’язаними з існуванням Бога [128, 

c.177–198]. Свінберн обережно підходить до аргументу від досвіду. Він пише: 

«Описання досвіду може мати на увазі існування конкретного об’єкту 

(звичайно, це об’єкт, який присутній у досвіді) незалежно від суб’єкту, який 

перебуває поза потоком свідомості, або описання досвіду може не мати на увазі 

таке існування» [57, c. 285]. Перш ніж перейти до питання автентичності і 

надійності релігійного досвіду, Свінберн виділяє п’ять видів релігійного 

досвіду: (1) переживання Бога через всім доступні нерелігійні об’єкти чи події 

(напр., захід сонця), (2) переживання Бога через незвичайні загальнодоступні 

об’єкти (напр., палаючий кущ), (3) переживання Бога через приватний досвід, 

який можна описати звичайною мовою (напр., видіння), (4) переживання Бога 

через приватний досвід, який не можна описати звичайною мовою (людина 

відчуває чи бачить щось, що не може описати), (5)  переживання Божої 

присутності без посередництва чуттєвого досвіду (суб’єкт нічого не бачить, не 

чує і т.д., але впевнений у присутності Бога). Описавши названі види 

релігійного досвіду, Свінберн додає, що можливий релігійний досвід, що не 

потрапив у його класифікацію. Він переконаний, що мільйони людей в історії 

мали релігійний досвід одного або декількох представлених видів [57, c. 394].  

Але яка цінність релігійного досвіду для аргументації на користь існування 

Бога? Щоб відповісти на це питання, Свінберн пропонує застосувати звичайні 

епістемологічні принципи: принцип довір’я і принцип свідоцтва. Якщо 

застосувати принцип довір’я до релігійного досвіду, то, «при відсутності 

особливих міркувань, суб’єкт повинен вважати будь-який релігійний досвід 

справжнім, а значить, розглядати його як важливу підставу для віри в існування 

об’єктів цього досвіду» [57, c. 396]. Отже, якщо у суб’єкта був релігійний 

досвід і він переконаний, що мав зустріч із Богом, то він має обґрунтовану 

підставу вірити в існування Бога. Принцип довір’я Свінберна не може 
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слугувати обґрунтуванням переконань для атеїстів, тому що те, що хтось не має 

певного досвіду, не може бути підставою для переконання, що реальність, яка є 

предметом розгляду, не існує. 

Річард Свінберн не вважає, що принцип довір’я може бути застосований 

у всіх випадках, які можуть бути зарахоні до категорії релігійного досвіду. Він 

вводить чотири особливі умови, які обмежують застосування принципу довір’я: 

(1) суб’єкту не можна довіряти (напр., хронічний брехун, приймає наркотики), 

(2) досвід був у ненадійних умовах (напр., при такому освітленні неможливо 

було побачити об’єкт), (3) відомо, що присутність об’єкту є дуже 

малоймовірною чи неймовірною, (4) існує краще «нерелігійне» пояснення 

досвіду [81, c. 66–68]. Якщо одна або декілька умов характеризують певний 

випадок релігійного досвіду, то це знижує його достовірність і не може 

слугувати підставою для аргументації на користь існування Бога.  

Принцип довір’я до свого релігійного досвіду Свінберн розповсюджує 

також на інших людей і отримує «принцип надання свідчень». Принцип 

надання свідчень формулюється за аналогією з принципом довір’я: «За інших 

рівних умов ми вважаємо, що те, про що нам повідомили інші, як про те, що 

вони сприйняли, ймовірно, дійсно існує» [57, c. 417]. Застосування принципу 

надання свідчень також має певні обмеження, дуже близькі за змістом до 

обмежень принципу довір’я, але вони не нівелюють велику кількість свідчень 

людей про їх релігійний досвід. Свінберн говорить: «В наші дні і в минулому 

була велика кількість людей, які мали досвід присутності Бога, і ця обставина 

суттєво підвищує ймовірність правдивості цього досвіду в порівняні з досвідом 

однієї людини» [57, c. 419]. Отже, люди, які мають релігійний досвід, згідно 

принципу довір’я, мають надійні підстави вірити, що Бог існує. Люди, які не 

мають власного релігійного досвіду, перебувають у менш вигідному положенні, 

але вони теж мають підстави вірити в існування Бога, опираючись на свідчення 

інших людей про їх релігійний досвід.   

У книзі «Існування Бога» Свінберн приводить ще три аргументи на 

користь існування Бога: аргумент від божественного провидіння, аргумент від 
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історії і аргумент від чудес. Тут буде зроблений лише короткий огляд названих 

аргументів, тому що зміст аргументів виходить за рамки чистого теїзму, або 

дискурсу, який традиційно зараховували до природного богослов’я.  

Свінберн твердить, що про божественне провидіння говорили багато 

мислителів, але ніхто не розглядав його як аргумент на користь існування Бога. 

Концепція провидіння у Свінберна як аргумент на користь існування Бога – 

дуже близька за змістом до аргументу за задумом і може вважатися як один із 

варіантів телеологічного аргументу.  Проте концепція божественного 

провидіння функціонує в філософському теїзмі Свінберна як свого роду вступ у 

теодіцею. Перш ніж приступити до формулювання проблеми зла і подальшого 

її вирішення, Свінберн показує, що світ влаштований Богом провіденціально 

таким чином, що люди наділенні свободою волі і серйозною відповідальністю 

за себе, інших людей та світ [57, c. 295]. Свінберн показує, що баланс між 

можливостями людей, їх свободою і відповідальністю такий, що люди можуть 

чинити добро один одному, а також зло. Можливість чинити добро і зло у 

відношенні до інших не дуже обмежена, інакше в нашому житті було б мало 

відповідальності і мораль тривіальна [182, c. 245]. Водночас є певні межі для 

того, яке добро чи зло можуть люди зробити іншим. Вплив і контроль одних 

людей на інших не є необмеженим. Свінберн вважає, що кращим поясненням 

на питання, чому існує такий баланс можливостей і обмежень, є Божа 

провіденціальна діяльність. Малоймовірно, що світ без Бога мав би такі 

властивості.  

Аргументи від історії і чудес Свінберна базуються на припущені, що 

якщо Бог існує, то Він виявить Свою присутність не лише в загальній гармонії 

всесвіту, а також у конкретних історичних подіях і більш близькому 

спілкуванні з людьми. Свінберн розглядає людей та події давньої та сучасної 

історії, щоб показати, що Бог діє в історії. Такому дослідженню присвячений 12 

розділ книги «Існування Бога», а також книги «Одкровення, Християнський Бог, 

Воскресіння Бога втіленого». Одкровення Боже в історії традиційно належить 

до сфери богослов’я одкровення, а також в останній час стає предметом 
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дослідження філософської теології, проте наша дисертаційна робота обмежена 

рамками чистого теїзму Свінберна,  тому  не будемо розглядати аргументи від 

історії і чудес, котрі обґрунтовують не лише теїзм, а і конкретну історичну 

релігію.   

 

 

3.3 Аргументи проти існування Бога 

Річард Свінберн не розглядає всіх можливих аргументів проти існування 

Бога, які наводяться критиками теїзму або атеїстами. Значна частина критики 

теїзму зосереджена на когерентності концепції Бога і на теїстичних аргументах, 

вона  була врахована та розкрита Свінберном при досліджені названих 

концепцій. Наявність зла у світі і прихованість Бога виділяються Свінберном і 

розглядаються у книзі «Існування Бога», а проблемі зла Свінберн присвячує 

окрему книгу «Провидіння і проблема зла» [173]. Зло і прихованість Бога – це 

дві проблеми для теїстичного світогляду, які також використовують атеїсти для 

критики теїзму. Хоча інші теїсти розглядають прихованість Бога як окрему 

проблему, Свінберн розглядає її як частину проблеми зла.    

Свінберн, подібно до інших філософів релігії, розрізняє два види зла: 

природне і моральне. Він ставить проблему природного і морального видів зла і 

пропонує вирішення проблеми для кожного виду. Свінберн не розглядає 

проблему метафізичного зла – обмеженість створених істот, яку вже 

сформулював Г. Лейбніц і пізніше розглядали інші філософи [33, c. 75–129]. 

Хоча Свінберн говорить про межі добра. Наприклад, життя є благом, а смерть – 

це межа (кінець) життя як блага і сама по собі смерть не є злом, якщо вона не 

насильницька, не передчасна, не в великих стражданнях [173, c. 37–38]. Благо, 

щоб бути благом, не повинно бути безмежним. Обмежене благо –  також благо.  

Свінберн не намагається формулювати логічну проблему зла, як це 

робив Джон Макі, який вважав, що існування всемогутнього, всезнаючого і 

всеблагого Бога не може бути узгодженим з існуванням Бога [127, c. 200–212]. 

Вже на «підступах» до теодицеї Свінберн представляє ідею провіденційного 
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устрою всесвіту і опис його вже передбачає існування різних видів зла [57, 

c.294–314]. Християнські філософи були схильні твердити, що моральне зло є 

первинним і пов’язували його з гріхопадінням, а фізичне зло вважали 

вторинним наслідком морального зла [34, c. 346].   Свінберн вважає, що в 

створеному Богом всесвіті буде присутнє як фізичне зло, так і моральне. У 

своїй теодицеї британський філософ ставить амбіційну мету показати 

«ймовірність того, що все зло світу служить перевищуючому його добру» [57, 

c. 294–314].  

Свінберн не думає, що Бог створив найкращий із можливих світів, як це 

вважав Г. Ф. Лейбніц, і не тому, що Бог не може чи не хоче створити такий світ, 

а тому що опис «найкращого» світу є некогерентним. Опис будь-якого світу 

може бути покращений і додавання цих покращень сягає нескінченності. І 

проблема зла не полягає в тому, що Бог не створив «найкращий із можливих 

світів», а в тому, що за своїми внутрішніми характеристиками світ містить 

багато поганих станів речей: страждання та злі вчинки [172, c. 16]. 

Однією з важливих підстав існування зла Свінберн називає те, що окремі 

випадки зла можуть служити для подальшого блага. Наприклад, батьки можуть 

повести дитину до стоматолога полікувати зуб, і ця процедура буде болісною, 

але в результаті лікування попередить ще гірший стан речей – руйнування зубів 

[172, c. 17]. Свінберн твердить, що так само Бог, хоча Він є всемогутній, в 

окремих випадках, щоб створити певний хороший стан речей, вимушений 

творити його через дозвіл статися поганому стану речей, тому що така 

послідовність логічно необхідна. Наприклад, Бог створив людей із 

лібертіанською свободою волі, але логічно неможливо наділити людей 

свободою волі і водночас гарантувати їх постійний  правильний вибір. Благо 

свободи волі Свінберн передусім бачить в тому, що свобода волі накладає на 

людину відповідальність за себе і за благополуччя інших. Свінберн не думає, 

що тільки спроможність творити добро іншим є добром, мати спроможність 

чинити іншим шкоду також – добро, тому що відповідальність, яка виникає з 

такої спроможності, є позитивною цінністю сама по собі. Свінберн наводить 
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наступний приклад. Якщо батько доручає старшому синові дивитися за 

меншим сином, то було б неправильно зі сторони батька негайно втручатися, 

коли він помітить, що старший син щось робить неправильне у відношенні до 

меншого сина. Батько повинен дозволити старшому сину діяти в певних межах 

і не втручатися. Його невтручання буде говорити про те, що батько довіряє 

старшому синові і його відповідальність за меншого сина має цінність [182, 

c.236–247]. 

Свінберн не намагається вивести існування природного зла з морального 

зла наших предків. Він твердить, що це була б дуже велика відповідальність, 

покладена на прийдешні покоління. Жодне покоління не може бути 

відповідальним за події, що стануться за сотні чи тисячі років після них [57, 

c.319]. Свінберн також відмовляється приписувати природне зло «вільним 

агентам», відмінним від людей, грішним ангелам, тому що це ускладнює 

чистий теїзм, вводячи в картину світу додаткові істоти, походження, природу і 

існування яких потрібно буде доводити.  

Природне зло самим фактом свого існування створює умови для 

істотного вільного вибору людини. Така аргументація називається «захист із 

позиції більш високого порядку» [57, c. 320–324].  Він вказує на те, що деякі 

види особливо цінного вільного вибору можливі лише при наявності зла і як 

відповідь на прояви зла. Наприклад, виявити співчуття, героїзм, мужність, 

милосердя можливо лише в світі, в якому існують страждання, небезпека, 

загроза, бідність і т.д [173, c. 161–162]. Більше цього, Свінберн твердить, що 

більше випадків зла, більший масштаб зла та більша інтенсивність зла можуть 

привести до більшого добра «вищого порядку» [172, c. 29]. Якби Бог чудесним 

способом знизив інтенсивність зла і залишив лише видимість зла, а, по суті, 

воно стало б незначним і спричиняло незначні страждання, то і цінність добрих 

вчинків вищого порядку також знизилась би або зробила б їх неможливими.  

Свінберн також вбачає в існуванні природного зла можливість набувати 

знання, які необхідні людям для здійснення вільного вибору. Природне зло має 

існувати, тому що лише в такий спосіб люди можуть взнати, як заподіяти зло, а 
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також як запобігти виникненню зла. Таке знання уможливлює справжній вибір 

людини між чиненням добра або зла [173, c. 177–183].  Знання того, що 

приводить до яких наслідків, здобувається на досвіді. Свінберн говорить: 

«Повинно бути багато видів такого зла (природного), якщо люди повинні мати 

надійне знання, оскільки, … надійне знання про те, що станеться у 

майбутньому, можна отримати з допомогою індукції численних випадків із 

минулого» [57, c. 331]. Свінберн також твердить, що тварини також набувають 

знання індуктивним способом і тому страждання тварин необхідне для набуття 

ними знання, для того щоб уникати ситуацій, які несуть загрозу у майбутньому.  

Отже, Свінберн не заперечує, що Бог дозволив виникнення морального 

зла, тому що дав свободу волі людям, також Він створив природне зло, тому що 

воно є невід’ємною складовою впорядкованого світоустрою. Показавши це, 

Свінберн ставить наступне запитання. А чи має Бог право заподіювати шкоду 

будь-кому в ім’я добра,  чи має Він право дозволяти будь-кому страждати? [57, 

c. 341]. У цьому випадку британський філософ використовує аналогію з 

відносинами між батьками, дітьми і сторонніми людьми. Він твердить, що 

окрема людина не має права змушувати сторонню людину страждати, навіть 

для її блага без її згоди. Але батьки мають обмежене право змусити дітей 

страждати в обмеженій мірі для їх блага [173, c. 224–225]. Наприклад, батьки 

мають право відвести дітей до лікаря або доручити старшій дитині доглядати за 

меншою, навіть ризикуючи тим, що старша дитина може  певною мірою 

нашкодити меншій. Свінберн також зауважує, що люди повинні запитувати у 

інших людей, чи вони хотіли б отримати певне добро, потерпівши при цьому 

певне страждання. Коли мова йде про Бога, то Він – творець людей – не 

повинен був питати їх згоди, якими їх створити і у які обставини помістити, 

тому що Бог приймав це рішення, коли людей ще не було. А перед ще не 

існуючими особистостями у Бога не було зобов’язань. Проте Свінберн не 

вважає, що право Бога спричиняти страждання не має жодних обмежень. Він 

наполягає, що мають існувати межі, в яких Бог має право спричиняти шкоду. 

Свінберн не перераховує всі фактори, які обмежують страждання людей і 
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тварин. Він лише вказує на межі людського життя і межі в інтенсивності болю 

та страждань. Для того, щоб показати, що у Бога є більші права дозволити 

людям страждати, Свінберн також вводить дві гіпотези у чистий теїзм: загробне 

життя і втілення Бога. Хоча названі ідеї є традиційними ученнями 

християнства, Свінберн вважає, що це ускладнює чистий теїзм і він не має 

наміру їх обґрунтовувати. Однак загробне життя, дане Богом, може слугувати 

компенсацією за погане життя на землі, а втілення Бога у Христі є дією 

солідарності Бога в стражданнях людей.  

Представивши проблему зла з усіма її нюансами, а також 

запропонувавши відповіді теїста на проблему зла, Свінберн все ж приходить до 

висновку, що існування зла в усіх його формах знижує ймовірність існування 

Бога. Отже, якщо е –  це все відоме моральне і фізичне зло, h – гіпотеза теїзму, k 

– це фонові дані, що вже були розглянуті, то ми отримаємо P(h|e&k)<P(h|k). 

Проте Свінберн зауважує, що ймовірність першої частини нерівності не дуже 

менша за другу, тому проблема зла в кумулятивному аргументі на користь 

існування Бога не переважує аргументи на користь існування Бога.  

Тема прихованості Бога є досить новою для богослов’я і для філософії 

релігії. Томас Моріс в 1988 р. висловлює жаль з приводу того, що така важлива 

тема недостатньо представлена в філософській літературі [133, c. 5–21]. Річард 

Свінберн зараховує проблему прихованості Бога до проблеми зла, тобто він 

вважає, що проблема прихованості Бога є одним із випадків проблеми зла. 

Проблема зла, що вже була розглянута, має справу зі злом, яке є злом 

незалежно від того, чи є Бог, чи Його немає, а проблема прихованості Бога – це 

зло, яке є злом лише у тому випадку, якщо Бог існує.  Агностицизм і навіть 

атеїзм, що обґрунтовується прихованістю Бога, Свінберн називає чесним 

агностицизмом. Проблема прихованості Бога формулюється наступним чином. 

Якщо існує люблячий Бог Творець і Він створив розумних істот, то Він має в 

такий спосіб влаштувати світ, щоб Його творіння могли про це знати [57, 

c.352].  Якщо світ не влаштований таким чином і водночас ми припускаємо, що 

Бог володіє атрибутами всемогутності, всезнання і всеблагості, то це є 
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аргументом проти існування Бога. Свінберн визнає, що існують люди, яких не 

переконали аргументи на користь існування Бога і вони не мали відповідного 

релігійного досвіду,  тому вони залишились агностиками або атеїстами. 

Виникає питання, чому Бог не відкрив Себе цим людям? [173, c. 204]. 

Свінберн вважає, що прихованість Бога є благом як для агностика, так і 

для віруючого. Глибоке переконання в існуванні Бога, яке не залишало б 

жодних сумнівів, не сприяло б формуванню сприятливих умов для вибору між 

добром і злом. Людина була б вимушена вибирати те, що очікує Бог, – добро. 

Але чи такий вибір на користь добра був би насправді добрим, якщо він 

здійснений в ситуації, коли Божа присутність очевидна? Цю ситуацію Свінберн 

порівнює з ситуацією, коли мама дитини стоїть за дверима і дитина знає про це. 

Звичайно, що дитина не буде робити щось таке, що мама не схвалює, але така 

поведінка не заслуговує на високу оцінку. Лише тоді, коли діти ведуть себе 

гідно, навіть у відсутності батьків, їх поведінка заслуговує на високу оцінку і 

похвалу. Людям необхідна певна «епістемічна дистанція» у відношенні до Бога 

для того, щоб вибір між добром і злом був насправді вільним [173, c. 206]. 

Британський філософ також відзначає, що, крім епістемічної дистанції між 

людьми і Богом, люди повинні мати певні неправильні бажання, які будуть їх 

схиляти до зла, але коли люди будуть долати їх і чинити добро, то їх вірність 

Богу буде особливо цінною.   

Для віруючих прихованість Бога створює можливість вибору між 

допомагати чи не допомагати агностику подолати свій агностицизм і здобути 

віру в Бога.  

Свінберн приходить до висновку, що Бог має право дозволити людям 

страждати від неоднозначності відносно Його існування, а зло агностицизму, 

яке виникає внаслідок прихованості Бога, не є таким великим, як інші види зла. 

Таким чином, аргумент від прихованості Бога не становить достатній С-

індуктивний аргумент проти існування Бога. Отже, якщо е – прихованість Бога, 

h – гіпотеза теїзму, k – фонові дані, розглянуті вище, то отримуємо 
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P(h|e&k)=P(h|k). Прихованість Бога не позбавляє теїзм його ймовірності, тому 

що благо вільного вибору перевищує зло агностицизму.  

 

 

3.4 Кумулятивний аргумент на користь існування Бога 

Аргументи на користь існування Бога в Свінберна розглядаються кожен 

окремо для простоти подання матеріалу, але він проти ізольованого тлумачення 

теїстичних аргументів за принципом «розділяй і володарюй» [57, c. 36]. 

Теїстичні аргументи можуть підтримувати або послаблювати один одного. 

Навіть дедуктивні аргументи можуть підтримувати один одного, а коли мова 

йде про індуктивні аргументи, які використовує Свінберн, то це стає ще більш 

очевидним. У книзі «Існування Бога» та статтях, в яких Свінберн розглядає 

аргументи на користь існування Бога, він наводить дев’ять аргументів на 

користь існування Бога: космологічний аргумент, два телеологічні аргументи, 

аргумент від свідомості, аргумент від морального знання, аргумент від 

божественного провидіння, аргумент від історії, аргумент від чудес, аргумент 

від релігійного досвіду. Кожен із цих аргументів є достатнім С-індуктивним 

аргументом на користь існування Бога і, за теоремою Баєса, набуває форми  

(h|e&k)>>Р (h|k). Атеїстичний аргумент від зла робить гіпотезу теїзму менш 

ймовірною і аргумент має форму P(h|e&k)<P(h|k). Проблема прихованості Бога, 

яку Свінберн вважає частиною проблеми зла, вирішує таким чином, що 

показує, що насправді прихованість Бога не є злом. І тому прихованість Бога не 

знижує і не збільшує ймовірність гіпотез теїзму, а аргумент набуває наступної 

форми P(h|e&k)=P(h|k). Отже, Свінберн наводить дев’ять індуктивних 

аргументів на користь існування Бога, один аргумент проти існування Бога і 

один «нейтральний» аргумент. Філософ також мимохіть розглядає теїстичні 

аргументи, які він не вважає правильними, наприклад, онтологічний, 

моральний, але вони не включаються в Р-індуктивний аргумент на користь 

існування Бога. Таким чином, розглянувши одинадцять С-індуктивних 

аргументів, Свінберн підготував засновки для остаточного Р-індуктивного 
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аргументу на користь існування Бога. В Р-індуктивному аргументі h – означає 

гіпотеза теїзму, е – дані, що використовуються в аргументі. В Р-індуктивному 

аргументі, за Свінберном, буде одинадцять засновків е1, е2, е3, …е11, які є 

окремими С-індуктивними аргументами на користь існування Бога чи проти 

існування Бога, позначенні вони е; k – означає фонове знання, а Р – означає 

ймовірність.  Гіпотеза теїзму h має внутрішню ймовірність, тому що Бог є 

простою сутністю й описання Бога є когерентним. Гіпотеза теїзму також є 

простішою за гіпотези конкуренти. Використовуючи теорему Баєса, Свінберн 

вибудовує наступну аргументацію: P (h|e&k) = P (e|h&k) / P (e|k) × P(h|k). 

Перший вираз P (h|e&k) – означає ймовірність h на основі e і k. Вираз P (e|h&k) 

/ P (e|k) означає пояснювальну силу h, тобто спроможність h пояснити e. Його 

значення є більшим, якщо e є ймовірнішим при h. Чисельник P (e|h&k) є 

критерієм прогностичної сили гіпотези теїзму h, тобто наскільки ймовірні 

феномени e, якщо h істинна. Вираз P(h|k) означає попередню ймовірність h, 

незалежно від e.  

Таким чином, теорема Баєса, за Свінберном, показує, що ймовірність 

гіпотези теїзму h на основі феноменів існування всесвіту, впорядкованості 

всесвіту, тонкої настройки і т.д.  e і фонового знання k – це залежність 

ймовірності, що будуть існувати феномени e на основі h, поділена на 

ймовірність того, що феномени e будуть мати місце, незалежно від істинності h. 

Отже, ймовірність Р того, що Бог існує h, дорівнює попередній ймовірності 

того, що Бог існує P(h|k), помноженій на те,  якою мірою феномени e 

(існування світу, впорядкованість світу, релігійний досвід і т.д.) при умові 

існування Бога більш очікувані P (e|h&k) / P (e|k), ніж у тому випадку, якби 

Бога не існувало [16, c. 168]. Загальний висновок з аргументації Свінберна 

наступний. Попередня ймовірність теїзму може бути невисокою, але якщо 

зібрати всі разом феномени e, то найкращим їх поясненням є теїзм.  В 

кінцевому підсумку, теїзм, ґрунтуючись на усій сукупності всіх аргументів, 

розглянутих Свінберном, більш ймовірно є істинний (P(h|e& k) > ½. [57, c. 36].  
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Свінберн також застосовує теорему Баєса, аби довести, що теїзм є більш 

ймовірною гіпотезою, ніж її суперники. В книзі «Існування Бога» він розглядає 

три таких гіпотези-суперники. Згідно гіпотези h1, існує багато богів з 

обмеженими силами – це політеїзм, її ймовірність може бути виражена P (e|h1& 

k) P (h1|k).  Згідно гіпотези h2, Бога або богів не існує, а теперішній стан всесвіту 

є наслідком іншого початкового стану всесвіту – ця теорія нагадує 

матеріалістичну теорію великого вибуху, її ймовірність може бути 

представлена P (e|h2& k)  P (h2|k). Гіпотеза h3 не пропонує ніякого пояснення 

всесвіту і постулює його як «грубий факт» – ця теорія близька до теорії 

стаціонарного всесвіту, її ймовірність може бути представлена P (e|h3& k) P 

(h3|k). Сумарна ймовірність нетеїстичних гіпотез може бути представлена як  P 

(e|¬h& k)  P (¬h|k). Вона дорівнює сумі ймовірностей нетеїстичних гіпотез:  P 

(e|¬h& k)  P (¬h|k) = P (e|h1& k)  P (h1|k)+P (e|h2& k)  P (h2|k)+P (e|h3& k)  P (h3|k). 

Тепер теорема Баєса в застосуванні Свінберна до гіпотези теїзму h  набуває 

наступної форми: P(h|e& k) = P (e|h& k) P (h|k) /P (e|h& k) P (h|k) + P (e|¬h& k)  P 

(¬h|k) [57, c. 442]. Свінберн приходить до висновку, що якщо врахувати всю 

сукупність аргументів, то апостеріорна ймовірність теїзму є не меншою ½, і 

розглянуті аргументи є достатнім Р-індуктивним аргументом на користь 

існування Бога.   

 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

У третьому розділі була представлена аргументація Свінберна на 

користь існування Бога. Теїстичні аргументи у філософському богослов’ї  

Свінберна є другим етапом побудови «чистого теїзму». Британський філософ 

приступає до аргументації на користь існування Бога після того, як представив 

концепцію Бога і продемонстрував її когерентність. На другому етапі він 

досліджує істинність пропозиції «Бог існує». Свінберн використовує 

кумулятивний підхід до аргументацій на користь існування Бога. Він залучає до 

теїстичної аргументації відомі апостеріорні класичні та некласичні аргументи 
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на користь існування Бога, формулюючи їх в індуктивній формі. Британський 

філософ не використовує апріорні теїстичні аргументи, а також відмовляється 

від дедуктивної форми теїстичних аргументів.  Теїстичні аргументи Свінберна 

разом становлять всеохоплюючу метафізичну гіпотезу теїзму, яка є адекватним 

поясненням існування всесвіту. За Свінберном, теїзм краще пояснює існування 

всесвіту, ніж його світоглядні конкуренти: матеріалізм, гуманізм, ідеалізм. 

Теїзм є остаточним поясненням існування всесвіту, яке включає особистісне 

пояснення через дію Бога.  

До теїстичної аргументації Свінберн зараховує космологічний аргумент, 

телеологічні аргументи, аргумент від свідомості, аргумент від релігійного 

досвіду та інші теїстичні аргументи. Хоча британський філософ розглядає 

кожен з аргументів окремо для простоти і зручності дослідження, але їх 

доказову силу і переконливість він вбачає в кумулятивному ефекті теїстичних 

аргументів. Свінберн також розглядає аргументи проти існування Бога: 

аргумент від існування зла й аргумент від прихованості Бога. Свінберн 

приходить до висновку, що аргумент від зла дещо послаблює кумулятивний 

аргумент на користь існування Бога, але в результаті не робить існування Бога 

більш неймовірним, ніж ймовірним. А аргумент від прихованості Бога взагалі 

не знижує ймовірність гіпотези теїзму.  

Після аналізу аргументів на користь існування Бога та аргументів проти 

існування Бога з залученням до аргументації теореми Баєса для калькуляції 

ймовірності, Свінберн приходить до загального висновку, що якщо врахувати 

всю сукупність аргументів, то апостеріорна ймовірність теїзму є більшою за ½, 

а розглянуті аргументи разом становлять достатній Р-індуктивний аргумент на 

користь існування Бога.   
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РОЗДІЛ 4 ПОГЛИБЛЕНИЙ ТЕЇЗМ РІЧАРДА СВІНБЕРНА 

 

 

4.1 Поглиблений теїзм – філософське богослов’я Р.Свінберна 

Подальшим етапом дослідження Річарда Свінберна стають основи 

християнського богослов’я: доктрини про Трійцю і  про боговтілення.  Ця 

сфера дослідження є сферою філософської теології. У Свінберна вона отримала 

назву поглиблений теїзм. У наступному підрозділі дисертації розглядається 

вклад Свінберна в дослідження доктрини про Трійцю.   

У своєму філософському аналізі та конструктивній частині дослідження 

поглибленого теїзму Свінберн показує, що доктрина про Трійцю може бути 

пізнана природним людським розумом без допомоги особливого 

божественного одкровення.  

Когерентна концепція Бога, індуктивні аргументи на користь існування 

Бога та аналіз аргументів проти існування Бога становлять «чистий теїзм» 

філософського проекту Річарда Свінберна, який розроблений та представлений 

в книгах «Когерентність теїзму» [158], «Існування Бога» [57], «Віра та 

Розум» [166], популярних версіях книги «Існування Бога. Чи існує Бог» [55] та 

багатьох статтях британського філософа. Чистий теїзм також представлений у 

роботах, що зображають християнську концепцію Бога, але в частині, де 

християнська концепція Бога співпадає з концепціями Бога в іудаїзмі, ісламі та 

окремих формах філософського теїзму [158, с. 125–170; 147, с. 5–28]. Чистий 

теїзм Свінберна містить формування концепції Бога, аналіз аргументів на 

користь існування Бога і дослідження аргументів атеїзму та натуралізму. В 

попередніх розділах було розглянуто чистий теїзм Свінберна, а зараз 

переходимо до дослідження його «поглибленого теїзму». 

Поглиблений теїзм є наступним етапом у філософському проекті Річарда 

Свінберна, який слідує за чистим теїзмом. Чистий теїзм є свого роду 

мінімальним теїзмом. Він є світоглядною базою для сучасних форм релігійного 

та філософського теїзму. Чистий теїзм Свінберна є гідним продовженням 
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традиції природної теології. Поглиблений теїзм опирається і вибудовується на 

фундаменті чистого теїзму. 

Поглиблений теїзм Свінберна слід зарахувати до категорії філософська 

теологія. Філософська теологія відрізняється від природної теології тим, що в 

ній досліджуються та аналізуються конкретні вчення певної історичної релігії. 

У філософській теології здійснюється дослідження вчення окремо взятої релігії 

з застосуванням філософського інструментарію. У філософській теології другої 

половини 20-го століття найбільш поширеним філософським інструментарієм 

був інструментарій аналітичної філософії релігії. У поглибленому теїзмі 

Свінберна використовуються методи аналітичної філософії релігії.   

В поглибленому теїзмі британський філософ аналізує суто християнське 

вчення про Бога – доктрину про Трійцю і доктрину Боговтілення. Вибір 

названих доктрин є очікуваним та доречним як з точки зору християнської 

догматики, тому що доктрини про Трійцю і Христа є визначальними, так і з 

точки зору філософського богослов’я Свінберна, тому що для обґрунтування 

цих доктрин він використовує апріорні й апостеріорні аргументи зі свого 

філософського інструментарію.  

Свінберн заявляє, що, виходячи з його філософського аналізу природи 

Бога,  можна зробити два твердження про Бога: «Він є Три Особи в одній 

субстанції – це є доктрина про Трійцю» і «Бог втілився в Ісусі Христі – Він є 

істинний Бог та істинна людина» [157, с. 170]. Доктрини про Трійцю та 

Боговтілення, з одного боку, дуже пов’язані одна з одною, а з іншого боку, 

вони займають своє особливе місце в християнському богослов’ї. У 

поглибленому теїзмі Свінберна вони теж об’єднані спільною аргументацією на 

користь доктрини про Трійцю.  

 

 

4.2 Доктрина про Трійцю: когерентна концепція 

Починаючи аналіз доктрини про Трійцю, Свінберн ставить питання: 

«Яким має бути божественний індивід?» [157, с. 150]. Відповідь на це питання 
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була вже підготовлена у чистому теїзмі Річарда Свінберна. В книзі 

«Когерентність теїзму» була представлена й обґрунтована несуперечлива 

концепція Бога [158, с. 99–241]. В книзі «Християнський Бог» та інших творах 

із поглибленого теїзму Свінберн застосовує божественні атрибути до поняття 

божественний індивід. Таким чином, божественний індивід отримує наступне 

визначення: «чиста необмежена інтенціональна сила» [157, с. 150]. Бути 

індивідом означає мати переконання та бути спроможним здійснювати 

цілеспрямовані дії певної складності. Бути божественним індивідом також 

означає бути всемогутнім, всезнаючим, абсолютно вільним та абсолютно 

добрим [177, с. 151]. Божественний індивід також не пізнає світ і не діє через 

одне тіло, тобто не пов’язаний з одним тілом. Він –  дух.  

Після прояснення поняття «божественний індивід» Свінберн задає 

питання: «Чи може існувати більше ніж одна божественна особа, наприклад, 

дві?» [157, с. 171].11 У книзі «Існування Бога» британський філософ ще не 

переймався цим питанням і заявляв, що вислів «Існує Бог» є логічно 

еквівалентний вислову «існує особа без тіла (тобто дух), яка є вічною, 

абсолютно вільною, всемогутньою, всезнаючою, абсолютно доброю, і творцем 

усього існуючого» [165, с. 8]. І лише у підсторінковій примітці він зауважує, що 

традиційно християни сповідують «три особи в одній сутності». Але в книзі 

«Християнський Бог» Свінберн заявляє, що не бачить проблеми в існуванні 

двох всезнаючих, абсолютно вільних та абсолютно добрих індивідів. Але він 

вбачає проблему в існуванні двох індивідів із названими божественними 

атрибутами, які, окрім цього, також володіють атрибутом всемогутності [157, 

с.171].  Всемогутні індивіди можуть вступити в конфлікти і перешкоджати діям 

один одного, особливо у випадках, коли їх дії будуть виходити за межі 

внутрішнього простору індивідів.  Проте Свінберн бачить три варіанти 

вирішення цієї колізії. Перший варіант: один індивід приймає рішення, а другий 

(інші) виконує Їх. Другий: індивіди голосують за рішення, а потім разом 

                                                           
11Свінберн не наводить розмежування між поняттями «індивід» і «особа», він використовує їх як взаємозамінні 

поняття. 
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втілюють рішення більшості. Третій: вони розподіляють функції. Свінберн 

вважає, що перший варіант недостойний для божественних індивідів, другий 

неможливий, якщо індивідів лише два. Отже, британський філософ приходить 

до висновку, що для божественних індивідів прийнятний третій варіант – 

розподіл функцій між божественними індивідами.  

Божественні індивіди від вічності, за порядком походження, дають 

обіцянки один одному не втручатися в сферу один одного й підтримувати 

рішення і дії один одного. Така гармонійна співпраця божественних індивідів 

можлива завдяки їх атрибуту «абсолютна доброта». Свінберн також наполягає, 

що все, що було сказано про два божественних індивіди, може бути сказано і 

про три божественних індивіди. Він не вбачає додаткових проблем при 

існуванні трьох божественних індивідів, які не були вирішені при існуванні 

двох божественних індивідів.  

Таким чином, Свінберн показав когерентність існування двох, трьох і 

навіть більшого числа божественних індивідів. Але з когерентності концепції 

множинності божественних індивідів випливає лише можливість їх існування, 

але не випливає необхідність їх існування. Це є наступним кроком 

філософського аналізу доктрини про Трійцю у Свінберна.    

Мислитель вважає, що може запропонувати аргумент а priori на користь 

доктрини про Трійцю. Він навіть заявляє, що концепція про те, що Бог містить 

у собі три Особи належить до сфери природної теології [157, с. 179]. Його 

аргументація має наступний зміст. Християнська релігія проголошує, що 

найдосконалішим добром і найбільшою цінністю є любов. Нехристияни також 

схильні підтримувати цю ідею. Любов однієї особи до себе є недосконалою, 

досконалішою буде любов до іншої особи. Отже, для існування любові 

необхідно існування щонайменше двох рівноцінних осіб. Але й така любов не 

буде досконалою тому, що взаємна любов двох осіб є ще егоїстичною. Любляча 

особа отримує любов у відповідь. Любов двох осіб замикається у взаємності й 

не виходить за межі них самих. Свінберн зауважує, що в любові подружньої 

пари є щось недосконале, коли ця любов не поширюється на народження, 
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виховання та турботу про дітей. Отже, можлива ще більш досконала любов ніж 

взаємна любов двох осіб, вважає Свінберн:  спільна любов двох осіб до третьої 

особи [157, с. 177].  Саме так він бачить образ Святої Трійці. Перша 

божественна Особа (Отець) народжує від вічності другу божественну Особу 

(Сина), з якою вона розділяє все своє буття. Отець і Син, у свою чергу, завдяки 

Своїй абсолютній доброті і любові, разом спричиняють від вічності існування 

третьої Особи (Духа).  Досконала неегоїстична любов вимагає для другого 

улюбленого третього, кого можна любити і котрий буде любити у відповідь. 

Досконала любов також вимагає, щоб усі три були рівноцінними. Кожна особа 

буде співпрацювати в любові й підтримувати існування двох інших осіб. Таке 

розуміння любові в контексті дискусії про триєдність Бога підтримують 

партнери з богословського діалогу. С. Дж. Ф. Вільямс наполягає, що «справжня 

любов, в буквальному розумінні цього слова, вимагає більше ніж одну особу» 

[147, с. 242].  Пітер Гіч теж говорить, що «християни розуміють божественну 

любов як життя у взаємній любові божественних персон» [118, с.173]. П. Гіч 

теж вважає, що уникнути прийняття у доктрину про божественну природу 

щонайменше двох божественних персон, які перебувають у взаємних 

відносинах, неможливо. Проте Вільямс та Гіч не наводять аргументів на 

користь того, що має існувати саме три божественних індивіди у Найбільш 

Досконалої Істоти. Свінберн йде далі і розвиває а priori на користь доктрини 

про Трійцю. Слід відзначити, що у британського філософа був попередник у 12-

му столітті середньовічний богослов Рішар Сен-Вікторський [148, с. 262]. Він 

також твердив, що взаємна любов двох індивідів є недосконалою і для 

досконалості любові повинно існувати три індивіди. У спільноті трьох індивідів 

два індивіди поділяють спільну любов до третього індивіду. Рішар Сен-

Вікторський також вважав, що для Найбільш Досконалої Істоти не потрібно 

більш ніж три індивіди [107, c. 79–80]. 

Отже, для маніфестації досконалої любові необхідно існування 

щонайменше трьох божественних осіб, але не існує максимального числа осіб 

для досконалої любові. Проте досконала доброта та любов Отця, Сина і 
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Святого Духа не вимагає, щоб вони спричиняли існування четвертої 

божественної особи, яке було б спричинене вільним волевиявленням 

божественних особи (чи осіб), а не було б необхідним наслідком природи особи 

(чи осіб). Таким чином, четверта особа була б створена і не була б рівноцінною 

з трьома іншими особами за природою. Свінберн робить висновок, що довівши 

існування однієї божественної особи (він це робить у книзі «Існування Бога»), 

потрібно визнати існування трьох божественних осіб. Необхідність, що 

випливає з концепції досконалої любові і вимагає існування трьох, Свінберн 

називає метафізичною необхідністю. Він також зауважує, що Фома Аквінський 

вважав, що Трійця не може бути пізнана природним людським розумом без 

допомоги божественного одкровення, природній розум може знати лише про 

існування Бога [5, с. 401]. Свінберн вважає, що Фома переоцінює людський 

розум, коли говорить про аргументи на користь існування Бога, тому що на 

користь існування Бога можлива лише індуктивна аргументація. І водночас, за 

думкою Свінберна, Фома недооцінює людський розум відносно апріорного 

пізнання триєдності Бога [157, с. 191]. Проте слід відзначити, що Фома 

Аквінський, відповідаючи на заперечення, в якому йде мова про те, що Бог не 

був би самітний тому, що навколо Нього є ангели та душі святих, говорить, що 

незважаючи на присутність ангелів і душ святих, Бог був  би самітний без 

існування декількох божественних Осіб. Спілкування з істотами іншої природи 

не кладе край самітності, так само як присутність рослин і тварин в Едемі не 

розвіяли самітність Адама [5, с. 396].      

Таким чином, три божественні особи або одна з них можуть спричинити 

існування четвертої особи рішенням своєї волі, але ця четверта особа вже не 

буде божественною, тому що спричинення рішенням волі є творінням. 

Створена особа не буде божественною, тому що вона не буде результатом 

метафізичної необхідності, що випливає з божественної сутності [157, с. 179].  

Таким чином, Свінберн робить висновок, що якщо ми визнаємо існування 

одного божественного індивіда, то логічно можливо допустити існування 

більшого числа божественних індивідів. А взявши до уваги метафізичну 
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необхідність, що випливає з сутності любові, повинно існувати лише три 

божественних індивіда.  

Представивши свою концепцію божественних індивідів, Свінберн 

приходить до висновку, що вона співпадає з традиційною доктриною про 

Трійцю в християнському богослов’ї, якщо її витлумачити відповідним чином.  

Доктрина про Трійцю почала набувати форми догмату у символі віри 

Нікейського собору, набула поширення на Константинопольському соборі і 

добре сформульована в Афанасіївському символі віри.  

Свінберн розуміє, що прийнята християнською Церквою доктрина про 

Трійцю уникає крайнощів і не стверджує, що якщо є один Бог, то є лише один 

божественний індивід. Вона також не говорить, що є один Бог і є три Боги 

(божественні індивіди), тому що це була б явна суперечність. Отці соборів 

також відкидали ідею, що три божественні індивіди самостійні божественні 

істоти, які можуть діяти незалежно один від одного. 

Свінберн говорить, що три божественні індивіди є колективним 

джерелом буття. Вони є абсолютно взаємозалежними та поєднаними один з 

одним у кожній своїй дії [157, с. 180]. Божественні індивіди невіддільні один 

від одного та співіснують вічно. Хоча існує певний порядок походження 

божественних індивідів, але всі індивіди вічно співіснують і жоден 

божественний індивід не випереджає іншого у часі. Спільнота божественних 

індивідів є безпричинною, на відміну від окремих божественних індивідів, які 

мають причину, крім одного, який є безпричинним. Нероздільна єдність 

спільноти божественних індивідів є джерелом буття всіх інших речей та істот. 

Свінберн говорить, що у відношенні до спільноти Отець, Син та Дух правильно 

використовувати предикат «один Бог» та вважати  гідним об’єктом поклоніння 

[157, с. 181–182]. 

Доктрина про Трійцю є однією з основоположних доктрин  

християнства і була спільною для історичних церков (православ’я, 

католицизму) та основних конфесій протестантизму [120, c. 23]. Проте 

формулювалась вона в Східній та Західній церквах з певними неоднаковими 
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акцентами. В Західній Церкві під впливом Августина акцент ставився на 

єдності Бога. Августин для пояснення Триєдиного Бога використовував образ 

однієї особи, яка має певні (три) функції. Така концепція Трійці набула назву 

психологічна доктрина про Трійцю. В Східній Церкві домінувало богослов’я 

Кападокійських Отців, в якому робився наголос на трьох Особах Триєдиного 

Бога. Східна концепція Трійці отримала назву соціальна доктрина про Трійцю, 

тому що отці Східної Церкви використовували образ трьох осіб (Адам, Єва, 

Сиф; Петро, Павло, Іван та ін.) [120, c. 40–43].  Свінберн заявляє, що його 

розуміння доктрини про Трійцю слід зарахувати до помірного соціального 

тринітаризму. Він наголошує на невіддільності божественних індивідів у Трійці 

і вбачає відмінності між божественними індивідами лише в їх реляційних 

властивостях [157, с. 189]. Отець –  нерождений, Син – рождений, Дух – 

інспірований.     

В питані порядку походження Святого Духа, яке стало догматичною 

причиною розділення церков на східну Православну і західну Католицьку в 

1054 р., Свінберн схиляється до позиції Західної церкви. Він вважає, що 

походження Духа є спільним ділом Отця і Сина [157, с. 184]. Дух походить від 

Отця і Сина – це положення узгоджується з концепцією метафізичної 

необхідності любові. Він також намагається побачити наближення до цієї 

концепції у православних богословів і знаходить, що деякі з них вчили про 

походження Духа від Отця через Сина.  

Єдність сутності чи природи Триєдиного Бога не відграє значної ролі в 

представленні доктрини Свінберном. Окремі богослови звинуватили його у 

тритеїзмі. Зокрема, Едвард С. Фезер відзначає, що Трійцю Свінберн називає 

«спільнотою» чи «колективом» і відмовляється називати божественним 

індивідом, тому що сповідувати, що існує три божественних індивіди і вони 

разом є божественним індивідом означає для Свінберна приймати явну 

суперечність [147, с. 181]. Едварда бентежить зауваження Свінберна, що 

«точніше сказати, що кожен божественний індивід всемогутній, ніж 

божественна спільнота всемогутня» [157, с. 181]. Едвард вважає, що це 
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суперечить Афанасієвському символу віри і звинувачує Свінберна в тритеїзмі. 

Проте Свінберн, подібно до інших богословів, що розвивають і притримуються 

соціальної моделі Трійці, звертається до концепції перихореси в Трійці, яка 

була вперше запропонована Псевдо-Кирилом Олександрійським і набула 

поширення в богослов’ї Іоанна Дамаскіна [146, с.242–252]. Перехореса у Трійці 

означає взаємну проникність та взаємне оселення Осіб Трійці одна в одній. 

Особи Триєдиного Бога поділяють спільне життя і живуть одна в одній і одна 

через одну. Подібно до Юргена Мольтмана, якого звинувачували в тритеїзмі, 

Свінберн вбачає єдність божественних індивідів Отця, Сина і Духа у 

перихоресі, тобто у «взаємному проникненні» та «взаємному оселенні» один в 

одному [157, с. 184].  Єдність Триєдиного Бога виявляється також у спільній дії 

за межами Трійці. Це дає нам право говорити «Бог здійснив» ту чи іншу дію без 

уточнення, яка Особа Трійці здійснила ту чи іншу дію. Таким чином, зробивши 

наголос на перехоретичній єдності Отця, Сина і Духа, Свінберн спростовує 

звинувачення у тритеїзмі.  

 

 

4.3 Доктрина про боговтілення: когерентність та ймовірність 

Доктрина про боговтілення є другою основоположною доктриною 

християнського богослов’я. Вона, поряд із доктриною про Трійцю, також 

займає одне з центральних місць у філософському богослов’ї  Річарда 

Свінберна. Він говорить: «Центральною доктриною християнства є те, що Бог 

прийшов у людську історію в унікальний спосіб в особі Ісуса Христа» [157, 

c.192]. Доктрина про Трійцю безпосередньо пов’язана з доктриною про 

боговтілення і навіть залежна від неї. Триєдина природа Бога не була 

недвозначно відома до втілення Божого Сина. Свінберн усвідомлює це і 

аналізує доктрину про боговтілення в контексті апостеріорних аргументів на 

користь доктрини про Трійцю [160, c. 227–230]. Однак у порядку 

філософського аналізу доктрини про боговтілення Свінберн не відступає від 

своєї епістемології. Спочатку він досліджує когерентність доктрини про 
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боговтілення, а потім переходить до індуктивних аргументів на користь 

ймовірності боговтілення. Таким буде також порядок нашого дослідження 

доктрини про боговтілення у Річарда Свінберна.  

На відміну від філософського аналізу доктрини про Трійцю, в якому він 

починає з побудови власної концепції Триєдиного Бога, а потім переходить до 

компаративного аналізу класичної доктрини про Трійцю, в філософському 

аналізі когерентності доктрини боговтілення Свінберн безпосередньо 

розпочинає з дослідження когерентності класичних християнських концепцій, 

що входять у доктрину про боговтілення.  Об’єктом його дослідження стає 

халкідонська христологія.   Свінберн разом з Отцями Халкідонського собору 

(451 р. н.е.) визнає, що наш Господь Ісус Христос є справжній Бог і справжня 

людина. Філософ вважає, що у Христа було дві природи – божественна і 

людська, –  але божественна природа була сутнісною, а людська не була 

сутнісною [157, c. 193]. Сутнісна природа, за Свінберном, не може бути 

втрачена індивідуумом, інакше він перестане існувати в якості індивіда. 

Несутнісна природа може бути втрачена, у цьому випадку індивідуум буде 

продовжувати існувати. Це означає, що Син, друга Особа Трійці, був завжди 

Богом і залишиться Ним завжди, але Він не завжди був людиною, а став нею в 

певний момент історії. Свінберн висновує: «Будучи сутнісно божественним, 

Він не міг втратити Свою божественність. Божественна особа може стати 

людською, лише отримавши людський спосіб мислення і поведінки та людське 

тіло в доповнення до божественного способу мислення й поведінки» [184 c. 41]. 

Людська природа, вважає Свінберн, не має чіткого визначення ні в часи 

Халкідонського собору, ні в теперішній час. Ми лише приблизно знаємо, що 

означає бути людиною. Христос володіє людською природою не сутнісно, а 

акцедентально. Свінберн не заявляє, що Христос втратив чи може втратити 

людську природу. Він лише говорить, що був час, коли у Нього не було 

людської природи, а потім Він її отримав.  

Поділення природ Христа на сутнісну і несутнісну нагадує христологію 

Аполінарія і, можна припустити, схиляється до монофілітізму. Але Свінберн 
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пояснює, що дві волі Христа, які постають з двох природ Христа, – це два 

способи воління і діяння, а не дві особистості, як це, напевно, вважав Несторій 

[157, c. 198]. Підпорядкування людської волі божественній волі Христа 

відбувається за причиною того, що людські бажання завжди контролюються 

більш сильними божественними бажаннями. До цього моменту Свінберн 

вважає, що халкідонська христологія є когерентною.  

Отже, Свінберн не знаходить нічого суперечливого в тому, що 

халкідонська христологія визнає, що Син набуває людську природу і водночас 

зберігає невід’ємні божественні атрибути: всемогутність, всезнання, абсолютну 

свободу і досконалу доброту. Але Свінберн вважає, що халкідонська 

христологія не дуже добре інтегрується з окремими наративами Нового Завіту, 

які оповідають про Христа: його незнання, слабкість, вразливість до спокус. 

Свінберн переконаний, що халкідонська христологія потребує корекції в світлі 

відомого новозавітного тексту Евр. 5:8 «І хоч Сином Він був, проте навчився 

послуху з того, що вистраждав був». Отці халкідонської христології самі часто 

звертаються до цитованого тексту. Свінберн вважає, що класична халкідонська 

христологія має бути доповнена сучасною концепцією «розщепленої 

особистості» на основі психоаналітичної теорії Зигмунда Фрейда. 

Згідно психоаналітичної теорії, як її інтерпретує Свінберн, одна людина 

може мати дві системи переконань, які  певною мірою можуть бути 

незалежними одна від одної. Цим двом системам переконань однієї людини 

відповідають два стилі поведінки і т.д.  Свінберн вважає, що розум Христа 

може бути інтерпретований, виходячи з концепції розщепленого розуму. 

Христос як людина мав людську систему переконань, яка формувалася в 

процесі Його людського досвіду. Христос як Бог також мав систему 

переконань, яка була Йому притаманна як всезнаючому Богу. Божественна 

система переконань була всеохоплююча, містила лише істині переконання і 

включала в себе переконання Христа як людини. Свінберн розуміє, що дві 

системи переконань можуть бути суперечливими і створювати внутрішній 

конфлікт, виливатися в непослідовну поведінку. Проте він заявляє, що коли 
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мова йде про Христа, то у Нього божественність створювала переконання, а 

людська природа формувала лише «схильності до переконань» і в підсумку 

божественні переконання Христа контролювали його розум і поведінку [157, 

c.203].  Христос під час земного життя був у ситуації спокуси і серед можливих 

варіантів поведінки міг вибрати не найкращий варіант, але Він ніколи не 

вибирав морально неправильний варіант поведінки [184, c. 46].  Людська 

природа Христа не була досконалою і не мала бути досконалою, тому що 

божественна природа Христа була фактором, який дозволив Христу уникнути 

морально неправильних дій.  

Інтерпретація особистості Христа на основі концепції розколотої 

особистості не є винаходом Свінберна. В останній час її використовували 

Томас Моріс [134, c. 102–107] і Девід Браун [83, c. 260–267], щоб пояснити 

взаємодію божественної свідомості й людської свідомості Христа. А 

психологічна концепція розколотого розуму застосовувалась до христології вже 

на початку двадцятого століття [119, c. 23–27]. Варто відзначити, що концепція 

розщепленої свідомості Христа Свінберна не розвинута і не деталізована, але 

вона наштовхнула сучасних дослідників христології продовжувати філософські 

розвідки у цій сфері.    

Подальший розвиток халкідонської христології Максимом Сповідником 

(580–662) та Іоанном Дамаскіним (~675–753), на думку Свінберна, пішов у 

неправильному напрямку. Під тиском монофілітів Максим Сповідник 

запропонував, а Іоанн Дамаскін розвинув концепцію перихореси природ – 

взаємопроникнення божественної і людської природ Христа. Згідно цієї 

концепції, божественна і людська природи проникають одна в одну, при чому 

божественна природа є активною, а людська пасивною. Таким чином, Христос 

як людина був всезнаючим, всемогутнім і всеблагим, тому що його людська 

природа була пронизана божественною природою. Свінберн вважає, що таке 

розуміння Христа не відповідає Його новозавітному образу [157, c. 210–211].  

Концепція про взаємопроникнення природ зробила неможливим 

розвиток христології в напрямку концепції «розщепленого розуму». Фома 
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Аквінський, опираючись на праці Дамаскіна, теж розвивав концепцію 

взаємопроникнення природ. Коли христологічні дискусії виникли в часи 

Реформації про співвідношення природ Христа, то наголос був зроблений на 

словах «нероздільно і нерозлучно». Отож, вчення про повне 

взаємопроникнення природ виключало можливість виникнення і розвитку 

концепції «розщепленого розуму», яка, на думку Свінберна, лише одна 

відповідає Новому Завіту [157, c. 211].    

Завершуючи розгляд когерентності халкідонської христології, Свінберн 

ставить питання про іпостасний союз божественної і людської природ Христа. 

Британський філософ критикує середньовічну схоластику, яка, опираючись на 

Аристотеля, вважала, що людська природа Христа була індивідуальною і 

підставою індивідуації було тіло (тому що воно матеріальне).12 Свінберн не 

погоджується з ідеєю, що людська природа стає індивідуальною завдяки тілу, 

він вважає, що людська природа стає індивідуальною завдяки індивідуальній 

душі. Але коли мова йде про Христа, то Він не приймав індивідуальної 

людської природи, а прийняв універсальну людську природу.  Це означає, що 

Христос набув набір людських властивостей і Його людська природа є 

неособистісною [157, c. 213]. Христос стає індивідуумом тоді, коли Друга 

Особа Бога поєднується з людською природою.    

Отже, Свінберн робить висновок, що халкідонська христологія є 

когерентною і не суперечить вченню Нового Завіту й доктрині про викуплення. 

Однак вчення Іонна Дамаскіна про взаємопроникнення природ Христа слід 

відкинути так само, як іпостазацію людської природи Христа. 

Продемонструвавши когерентність доктрини боговтілення в 

халкідонській христології, Свінберн переходить до запитання: «Чому ми 

можемо вірити, що халкідонська христологія є істинною?» Разом із традицією 

класичного християнського богослов’я, Свінберн визнає, що Бог не 

зобов’язаний був творити всесвіт і не зобов’язаний був творити людей [157, 

c.216]. Бог також міг створити розумних істот, абсолютно раціональних, які не 

                                                           
12 У Аристотеля форма (ідея, душа) є принципом універсального, а матерія –  принципом індивідуації.  
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могли б грішити. Всі ці можливості були відкриті для Бога і Він не вчинив би 

нічого проти Своєї природи, якби вибрав будь-яку з цих можливостей.  

З природи Бога як любові лише необхідно випливає, як це було показано 

в попередньому підрозділі (4.2), що Бог не може бути лише одним індивідом, 

Він з необхідністю стане причиною другого божественного індивіду, щоб 

поділяти з ним свою любов. А два божественних індивіди, щоб не лише 

егоїстично поділяти взаємну любов, виходячи з природи досконалої любові, з 

необхідністю стануть співпрацювати, щоб стати причиною третього 

божественного індивіда [184, c. 28–31]. Таким чином, Трійця є метафізичною 

необхідністю, якщо існує принаймні один божественний індивід.   

На відміну від метафізичної необхідності існування трьох божественних 

індивідів і онтологічної необхідності Бога Отця, існування світу й існування 

людей не є необхідним. Перед створенням світу у Бога не було жодних 

обов’язків ні перед ким, тому що нікого, крім Бога, не було. Тому в Бога не 

було жодного морального обов’язку створювати світ, розумних істот або 

втілених розумних істот (людей). Але коли Бог створив розумних істот, які 

можуть грішити і реально згрішили, то що ж повинен робити Бог? – запитує 

Свінберн [157, c. 216].   Чи повинен Він прийняти людське тіло, аби зробити 

можливим примирення людей із Богом? Свінберн розглядає три можливих 

погляди, також наявні в християнській богословській традиції: (1) якщо люди 

згрішили, то Бог повинен стати людиною, щоб здійснити викуплення, (2) Бог не 

повинен ставати людиною, щоб викупити грішних людей, (3) Бог може 

примирити людей із Собою без втілення серед людей. Свінберн обирає третій 

погляд і вказує на те, що його притримувались Фома Аквінський, Дунс Скот та 

реформатори [157, c.217]. Він вважає, що ображений Бог може простити людей 

без компенсації за образу.  Але навіть якщо ображений прощає того, хто його 

образив, на тому, хто завдав образу, лежить відповідальність запропонувати 

компенсацію. Свінберн вважає правильним, коли ображена сторона дає 

можливість тій стороні, яка її образила, здійснити компенсацію. Можливість 

здійснити компенсацію є благом, тому що дозволяє стороні, яка завдала образу, 
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повернути в такий спосіб свою гідність. І тому було б великим благом, якщо б 

Бог дав можливість виним людям здійснити таку компенсацію. Згрішивши, 

люди заборгували Богу «достойно прожите життя». Запропонувати Богу 

«достойно прожите життя» зі сторони людей було б відповідною компенсацію 

за нанесену Богу образу неправильним життям. Але якщо люди не можуть 

запропонувати таку компенсацію, то було б благом, якщо Бог увійшов би у 

людську історію і допоміг людям здійснити таку компенсацію. Бог як ображена 

сторона не зобов’язаний робити ці кроки, але у Своїй безкорисливій доброті 

Він здійснив втілення, щоб запропонувати людям засоби для відкуплення. 

Досконало прожите життя Христа на землі стало засобом для здійснення 

відкуплення.  

Крім цього основного мотиву, Свінберн ще наводить ряд мотивів для 

того, що Бог міг прийняти людську природу. Спочатку він звертається до 

богословської спадщини Фоми Аквінського і знаходить у нього десять таких 

мотивів, але зводить їх до п’яти [157, c. 218–219]. По-перше, Бог створив 

людську природу і тому вона підходить для втілення Бога, так само як дизайнер 

одягу може пошити одяг для себе. Крім цього, людська природа вміщає в собі: 

фізичне тіло, щоб діяти в фізичному середовищі, відчуття, що перебувають 

також під впливом нераціональних факторів, і розум, що може усвідомлювати і 

діяти згідно позитивних цінностей добра, правди та краси. По-друге, через 

боговтілення Бог продемонстрував гідність людської природи. По-третє, в 

такий спосіб Бог показав людям, як Він їх любить. По-четверте, через 

боговтілення Бог показав приклад того, як слід прожити людське життя. 

Словесних настанов для цього було б недостатньо. І по-п’яте, завдяки 

боговтіленню є можливість дати людям пропозиціональне (словесне) 

одкровення. Одкровення від втіленого Бога є більш авторитетним і гарантує 

автентичність, ніж одкровення здійснене Богом через будь-якого пророка. 

Відтворивши мотиви боговтілення, які він знайшов у Августина і Фоми 

Аквінського, Свінберн пропонує ще один мотив, який  розвиває в царині 

теодицеї.  У своїй теодицеї британський філософ стверджує, що моральне і 
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фізичне зло було допущене Богом. У Бога були для цього вагомі причини, 

засновані на принципі: «у створеному всеблагим Богом світі будь-яке зло 

перевищується більшим добром» [173, c. 243–259]. Наприклад, люди мають 

нетривіальну свободу волі впливати на інших їм на благо чи на зло. Свінберн 

вважає, що нетривіальна свобода волі є благом, що перевищує зло, яке може 

бути створене зловживанням свободою вибору. Ми люди, говорить Свінберн, 

деколи змушуємо наших дітей чи тих, за кого ми відповідаємо, страждати 

заради якогось блага, наприклад, лікуватися, дотримуватися дієти, виконувати 

важкі завдання.  Ці страждання, як очікується, мають привести до якихось 

більших, ніж ці страждання, благ, наприклад, здоров’я, хороша фізична форма, 

необхідні фізичні та розумові навички. У таких обставинах, для того щоб 

показати цінність благ, що можуть бути досягненні через певні зусилля і 

страждання, а також щоб виявити солідарність із нашими дітьми, ми 

добровільно ставимо себе в обставини, щоб стати поруч із нашими дітьми і 

дотримуємось тієї самої дієти, виконуємо ті самі вправи тощо. Абсолютно 

добрий Бог скоріше всього теж вважає благом, змусивши людей страждати 

заради їх блага, буде готовий стати з ними поруч і перенести страждання і тягар 

людського життя.  

Свінберн згадує середньовічну богословську дискусію між 

домініканцями і францисканцями про можливість втілення Бога, якби не було б 

потреби в спасінні грішного людства. Проте він не приймає жодної позиції, 

тому що не може знайти переконливих апріорних аргументів на користь жодної 

позиції про нереалізовані обставини.  

Таким чином, представивши аргументи на користь втілення Бога, 

Свінберн задає запитання: «Як ми можем бути впевнені, що іудей першого 

століття нашої ери на ім’я Ісус є втіленим Богом?» [157, c. 221]. Свінберн 

приводить два таких аргументи. По-перше, Ісус прожив досконале життя, що 

відповідає критеріям досконалої доброти та любові до людства. Він 

авторитетно доніс людям істини, які вони не засвоїли б в інший спосіб. Саме 

таке досконале життя могло бути принесене Богу як відкуплення за грішних 
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людей. Свідоцтва про досконале життя Ісуса містяться в документах Нового 

Завіту, які можуть бути дослідженні як історичні документи і які є одкровенням 

від Бога, прийнятим  християнською Церквою. Досконалість життя Ісуса 

підтверджена Богом  в безпрецедентний спосіб – Він воскресив Ісуса з мертвих.  

Воскресіння Христа є печаткою схвалення досконалого життя Ісуса та 

автентифікації Його вчення [177, c. 111–112]. Саме так витлумачували 

воскресіння в іудейському середовищі першого століття нашої ери.  

По-друге, Христос Сам усвідомлював Себе втіленим Богом. Свінберн 

визнає, що Ісус не вчив цьому експліцитно. Але слова і діла Ісуса були такими, 

що їх слід вважати словами і ділами втіленого Бога, як це після Його 

воскресіння витлумачили Його апостоли.  Свінберн вважає, що халкідонська 

христологія є правильним тлумаченням життя й особи Христа як втіленого Бога 

[184, c. 48–49]. 

В зв’язку з аргументацією на користь халкідонської христології, 

Свінберн розглядає дві альтернативи: монофізитсво і несторіанство. 

Монофізити вчили, що у Христа була не тільки одна іпостась, але що в Нього 

була одна природа (божественна природа). А несторіани притримувались 

протилежної позиції і вважали, що у Христа було не тільки дві природи, у 

Нього також було дві іпостасі (два індивіди). Свінберн критикує обидві 

христологічні крайнощі, тому що вони суперечать халкідонській христології, а 

також тому, що обидві неортодоксальні христології не узгоджуються з 

концепцією «розщепленого розуму» Христа. Сучасні гуманістичні христології 

початку ери ліберального богослов’я (Ф. Шлейермахер) і навіть христологічні 

концепції видатних богословів 20-го століття Петтінгера, Паннінберга, Ранера 

британський філософ вважає близькими до несторіанства [157, c.228]. 

Гуманістичні христології не в достатній мірі зображають єдність особи Христа і 

складається враження, що в них Христос як людина перебуває під 

прискіпливим контролем Христа як Бога або Бога Отця, так що свобода волі 

Христа редукується і нівелюється.  
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Свінберн також аналізує кенотичну христологію, яка виникла у 19-му 

столітті. Вона посилається на текст із Послання апостола Павла до Филип’ян 

2:6-7. Свінберн зауважує, що, згідно кенотичної христології, Бог Син у стані 

втілення втрачає окремі божественні атрибути, що є неможливим, тому що Бог 

не може залишитись божественним індивідом, якщо втратить будь-які 

божественні атрибути.  Халкідонська христологія уникає такого тлумачення 

втілення Бога Сина. Згідно халкідонської христології, Бог Син набуває людську 

природу і при цьому нічого не втрачає в божественній природі [157, c. 232–

233]. Таким чином, Христос дійсно може бути названий – істинний Бог та 

істинна людина.  

Свінберн не написав жодної розгорнутої праці, яка б нагадувала 

історичне дослідження життя втіленого Бога на кшталт «пошуків історичного 

Ісуса». Його книга «Чи був Ісус Богом?» [184] присвячена дослідженню 

апріорної та апостеріорної ймовірності втілення Бога в Ісусі. Книга 

«Воскресіння Бога втіленого» [54] досліджує в основному ймовірність та 

історичну достовірність воскресіння Христа. Але у контексті боговтілення 

Свінберна привертають увагу три події: воскресіння, непорочне зачаття і 

вознесіння Христа. Воскресінню присвячена вся книга «Воскресіння Бога 

втіленого» [54], а подіям непорочного зачаття і вознесіння Свінберн присвячує 

підрозділи в розділах, що аналізують доктрину боговтілення [157, c. 233–237, i 

184, c. 97–100].  

Досліджуючи життя Ісуса, Свінберн приходить до висновку, що дуже 

ймовірно, що життя і вчення Ісуса є життям і вченням, яке слід очікувати від 

Бога втіленого. Проте британський філософ відзначає, що  протягом людської 

історії можна знайти людей, життя і вчення яких відповідають очікуванням, які 

ми маємо до втіленого Бога, але вони є звичайними, хоча й видатними людьми.  

Тому нам потрібна печать, свого роду знак, який би гарантовано засвідчував, 

що життя і вчення цього пророка є життям і вченням втіленого Бога. Таким 

знаком, на думку Свінберна, могла б бути подія в житті цього пророка, яка була 

б порушенням добре відомих і засвідчених законів природи. Оскільки Бог є 
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автором законів природи і Він забезпечує їх постійне функціонування, то  міг 

би своїм вольовим рішенням призупинити чи відмінити певні закони природи 

на певний час, щоб сталося те, що ми називаєм чудом. Це чудо має бути 

значним (не тривіальним) і люди цього історичного періоду, в який станеться 

чудо, мають розуміти, що воно означає схвалення життя і вчення цього пророка 

[159, c. 65–71].  

Свінберн вважає, що таким чудом є воскресіння Христа –  

безпрецедентне в людській історії. Бог у такий спосіб показує, що життя і 

вчення Христа є життям і вченням втіленого Бога. А також воскресивши 

Христа із мертвих, Бог приймає Його життя як жертву, принесену від імені 

людей Богові [57, c. 380]. Люди часів Христа, іудеї першого століття, вважали, 

що воскресіння пророка означає його виправдання і його прославлення. 

Свінберн звертає увагу на те, що в Старому Завіті було встановлено два 

критерії істинного пророка. По-перше, пророк має вчити від імені Бога і вести 

людей до поклоніння істинному Богу. По-друге, передбачення майбутнього 

пророком мають збутися [184, c. 123-124]. Життя і вчення Христа відповідали 

цим критеріям. Христос прожив зразкове життя і передбачив Свої страждання, 

смерть і воскресіння. І тому воскресіння Христа в іудейському контексті слід 

тлумачити як печатку божественної автентичності, поставлену на діяльность 

Христа.   

Непорочне зачаття і вознесіння Христа є подіями, які розглядає 

Свінберн. Увага Свінберна до цих подій пов’язана з тим, що названі події 

піддавали сумніву з точки зору історичної достовірності, а також з точки зору 

наявності богословського значення.     

Свінберн не думає, що наративи про непорочне зачаття у Матвія і Марка 

є поетичними увертюрами до Євангелій. Вони більше схожі до свідоцтва 

очевидців, і незважаючи на розбіжності в деталях, можуть вважатися історично 

достовірними. Звісно, що непорочне зачаття є порушенням законів природи, 

але якщо Бог існує і Він є Той, Хто контролює закони природи, то ця подія є 

можливою, якщо розглядати її в контексті теїстичного світогляду [157, c. 234]. 
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З точки зору богословського значення, Свінберн розуміє, що Бог міг здійснити 

втілення і без непорочного зачаття. Приєднання конкретної душі до 

конкретного тіла може здійснюватися без втручання в природні генетичні 

процеси. Але для того, щоб контролювати генетичний склад тіла, Бог міг 

використати непорочне зачаття, яке також несло зрозумілу для іудейської 

культури 1-го століття ідею, що дитя, яке повинно народитися, має особливе 

призначення і долю.  

Християнські символи віри також містять слова про «вознесіння 

Христа» – останню подію в земному житті Христа. Вона має богословське 

значення. Христос піднявся на небеса і «хмара забрала Його сперед їхніх очей» 

(Дії Апостолів 1:9). Для іудеїв хмара символізує присутність Бога. Але 

символізм цієї події не нівелює її історичної достовірності. Якщо Бог воскресив 

Христа з мертвих, поставивши цим печать схвалення на Його життя і вчення, то 

Він також здійснив символічний акт вознесіння Христа на небеса в присутність 

Бога [157, c. 236].  

Таким чином, Свінберн показав богословське значення та апріорну 

ймовірність основних події в житті втіленого Бога.  

 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 

Поглиблений теїзм Р. Свінберна є частиною філософської традиції – 

філософського богослов’я, яке виникло у другій половині 20-го століття. 

Однією з основних сфер дослідження для Свінберна є доктрина про Трійцю. 

Спочатку філософ ставить питання про когерентність співіснування трьох 

всемогутніх божественних індивідів. Проаналізувавши атрибути всемогутність 

і всеблагість, він приходить до висновку, що співіснування трьох божественних 

індивідів можливе. На наступному етапі він аналізує концепцію любові і 

приходить до висновку, що найдосконаліша любов потребує співіснування 

трьох божественних індивідів. Любов вимагає рівноцінних партнерів. Любов 

двох божественних індивідів не буде досконалою, тому що вона замкнута і 
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зосереджена в межах їх взаємних відносин. Досконалішою є об’єднана любов 

двох осіб до третьої особи. Проте в існуванні четвертої божественної особи вже 

немає метафізичної необхідності. Четверта особа може бути створена волею 

трьох осіб (або однієї з них), але вона вже не буде божественною (тієї самої 

природи). Свінберн також досліджує свою концепцію триєдиного Бога на 

відповідність традиційній доктрині про Трійцю. В питані взаємин між 

божественними Особами і спільною божественною природою він схиляється до 

соціальної моделі Трійці, яка була характерна для Східної Церкви, а в питані 

порядку походження Духа стає на сторону Західної Церкви й вважає, що Дух є 

спільним ділом Отця і Сина. Свінберна звинувачували, що його розуміння 

Трійці тяжіє до тритеїзму, але філософ зробив наголос на концепції перехореси 

– «взаємному проникненні» та «взаємному оселенні» Отця, Сина і Святого 

Духа, в такий спосіб показав, що єдність божественних Осіб обґрунтована в 

його поглибленому теїзмі. 

Свінберн також робить філософський аналіз другої основоположної 

доктрини християнства – доктрини про боговтілення. Він вбачає безпосередній 

зв'язок боговтілення з доктриною про Трійцю. В філософському аналізі 

доктрини боговтілення Свінберн слідує порядку своєї епістемологічної 

процедури. Спочатку він проводить дослідження на когерентність доктрини 

про боговтілення, а потім переходить до індуктивних аргументів на користь 

ймовірності боговтілення. В дослідженні доктрини боговтілення Свінберн 

безпосередньо переходить до вивчення когерентності класичної халкідонської 

христології і приходить до висновку, що вона когерентна і узгоджується з 

текстами Нового Завіту. Однак британський філософ вважає, що халкідонська 

христологія має бути доповнена створеною на основі сучасних теорій 

глибинної психології концепцією «розщепленого розуму» Христа.  Концепція 

«розщепленого розуму», на думку Свінберна, добре пояснює взаємовідносини 

між божественної природою та волею і людською природою та волею Христа.  

Свінберн критикує монофізитів, монофілітів, несторіанство, а також звинувачує 

сучасні гуманістичні христології в несторіанстві.  Він також вважає невдалими 
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концепцію перехореси (взаємопроникнення) божественної і людської природ 

Христа і вчення про іпостасний союз. Таким чином, Свінберн приходить до 

висновку, що халкідонська христологія є когерентною і сумісною з вченням 

Нового Завіту та має бути доповнена концепцією «розщепленого розуму» 

Христа. 

Визнавши когерентність халкидонської христології, Свінберн розглядає 

ймовірність боговтілення. Він пропонує цілий ряд індуктивних аргументів для 

боговтілення. Основний аргумент для боговтілення випливає з потреби людей у 

відкуплені. Бог не був зобов’язаний надавати людям засоби для відкуплення, 

але виходячи з Своєї любові до людства у Своїй благості, Він втілився і 

запропонував «досконале життя Христа» –  як жертвоприношення від імені 

людей.   Серед інших мотивів  на користь боговтілення виділяється аргумент 

про те, «що Бог високо оцінює людську природу і тому прийняв саме її». Серед 

подій у житті Христа Свінберн виділяє «непорочне зачаття», «вознесіння» і 

«воскресіння Христа». Особливу увагу привертає воскресіння Христа, бо воно є 

печаттю Бога, яка означає схвалення життя і вчення Христа.  
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РОЗДІЛ 5 АПОЛОГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФІЛОСОФСЬКОГО 

ТЕЇЗМУ РІЧАРДА СВІНБЕРНА 

 

 

5.1 Вибір на користь наукової методології 

Апологетика християнства не була популярною сферою діяльності у ХХ 

столітті. Така ситуація не може бути пояснена посиланням на певний один 

фактор, що став причиною «зневаги до апологетики». Раціоналістична критика 

релігії, ірраціональні тенденції в богослов’ї, філософія екзистенціалізму і 

постмодернізму, методології екзистенціалізму і постмодернізму в богослов’ї, 

ситуація постмодерну, розчарування в можливостях людського розуму, 

інтелектуальна маргіналізація християнства – це, можливо, не повний перелік 

причин відходу апологетики на задній план філософських і богословських 

досліджень. Автор відомого підручника з історії апологетики кардинал Авері 

Дуллес нарікає, що його «Історію апологетики», яка, за початковим задумом, 

мала бути частиною багатотомної католицької енциклопедії, багато раз 

відмовлялися публікувати. Він говорить: «Саме слово (апологетика) було в 

зневазі у витончених богословських колах, як у католиків, так і в протестантів. 

Хто може бути настільки нерозумним, питав дехто, щоб намагатися 

виправдовувати віру розумом?» [100, c. 25]. Проте з початку другої половини 

двадцятого століття, ситуація навколо апологетики починає змінюватися і роль 

Річарда Свінберна у цьому процесі є значною.  

Апологетична програма Річарда Свінберна є винятком у філософському 

середовищі двадцятого століття. Вона вражає своєю послідовністю, широтою, 

виваженістю, витонченістю і рафінованістю філософської аргументації.  Вже  

протягом більш ніж 50 років він публікує статті та книги, які виділяються 

високою філософською культурою, глибиною, детальністю філософського 

аналізу і мотивовані однією великою ціллю – філософська аргументація на 

захист християнського теїзму. Беручи до уваги традиційні розділення релігії на 
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природну і позитивну, одкровення на загальне і особливе, богослов’я на 

природне і надприродне, британський філософ вибудовує свою апологетичну 

програму в два етапи – аргументація на користь чистого теїзму і філософський 

аналіз християнського (поглибленого) теїзму.13 

В 2-му та 3-му розділах дисертації розглянуто лише перший етап його 

апологетичної програми – чистий теїзм. Видатні богослови християнської 

Церкви завжди опиралися на домінуючі філософії їх інтелектуального 

середовища. Вони вміли використовувати «єгипетські скарби» нехристиянської 

культури на користь формування богослов’я християнської Церкви. Тертуліан 

використовував філософію стоїцизму, хоча ревно критикував філософію. 

Августин засвоїв і використовував філософію неоплатонізму і  в результаті  

вибудував величну систему християнського богослов’я. Фома Аквінський  

значною мірою опирався на філософію Аристотеля і став автором послідовної і 

розробленої до деталей богословської системи, яка стала нормативною для 

християнської Церкви на віки. Карл Барт, Пауль Тілліх, Рудольф Бультман 

опиралися на аналіз людської ситуації філософією екзистенціалізму і 

пропонували християнську відповідь на виклик часу. Двадцяте століття 

характеризувалося плюралізмом і фрагментарністю в філософії й богослов’ї. 

Ситуація постмодерну і філософія постмодернізму посилили ці тенденції.   

Річард Свінберн починав свою філософську кар’єру в третій чверті 

двадцятого століття. Його академічні інтереси були в сферах природознавчих 

наук, філософії і богослов’я. У богословських і церковних колах у цей час 

переважали фідеїстичні тенденції. Річард Свінберн не задовольняється  

нечіткою і туманною аргументацією богословів неоортодоксії. Він звертається 

до наукової методології і вибирає партнерами по діалогу філософів науки [94, 

c.319]. Він послідовно і наполегливо застосовує наукову методологію до 

дослідження богословських тверджень. Свінберн заздалегідь провів 

дослідження «теорії підтвердження» для наукових теорій в одній із своїх ранніх 

                                                           
13Свінберн називає другий етап «ramified theism» або «ramified natural theology» - витончений або поглиблений 
теїзм, або витончене, поглиблене богослов’я. 
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робіт [155, c. 218]. А в своїй програмній роботі з дослідження філософського 

теїзму він застосовує теорію підтвердження для аргументації теїстичного 

світогляду. Вчений пише: «Використання теорії підтвердження дозволить мені 

викласти мою аргументацію з точністю, що притаманна будь-якому 

деталізованому викладу даних на користь або проти теорії масштабної 

структури всесвіту, а також дозволить виявити близьку подібність, що існує 

між релігійними теоріями і науковими теоріями всесвіту» [57, c. 26]. 

На початку двадцять першого століття у західній цивілізації загалом та в 

Україні вже не домінує «культ науки» і широкі кола суспільства не сповідують 

філософію «сцієнтизму». Але суспільство визнає великий внесок науки в 

розвиток людської цивілізації, застосування наукових методів довело свою 

ефективність і наука залишається взірцем раціональності. Тому використання 

наукової методології для аргументації теїстичного світогляду є актуальним і 

доречним.  Хоча більшість віруючих  прийшли до віри в Бога не через теїстичні 

аргументи і сповідують релігійну епістемологію, близьку до «реформатської 

епістемології» Алвіна Плантінги, Вільяма Алстона та Ніколаса Уолтерсторфа, 

вони визнають цінність аргументації на користь теїзму [143, c.311–312]. 

Теїстична аргументація Річарда Свінберна, що побудована на науковій 

методології, може бути використана апологетами теїстичного світогляду в 

Україні у своїй змістовній частині або  може стати прикладом для розробки 

власних оригінальних теїстичних аргументів.  

 

 

5.2 Вибір на користь індуктивної аргументації 

  В філософії релігії відомо два способи аргументації на користь або 

проти теїстичного світогляду: дедуктивізм та індуктивізм. Ці дві стратегії 

філософського захисту теїзму вже були представленні в «Діалогах про природну 

релігію» Девіда Юма [73, c. 392]. Дедуктивізм асоціюється з «непохитною 

ортодоксальністю» учасника діалогу Демея і традиційно пов’язується з 

програмою природної теології. Девід Юм, можливо, мав на увазі природну 
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теологію Самуїла Кларка в книзі «Демонстрація буття Бога і Його 

атрибутів» (1706), в якій існування Бога доводилося при допомозі 

космологічного аргументу, що мав чітку дедуктивну форму [92, c. 1–208].  

Індуктивізм в «Діалогах» Юма асоціюється з позицією Клеанта, яка приблизно 

нагадує стратегію, обрану Джозефом Батлером в роботі «Аналогія релігії» 

(1736). Відповідно до цього підходу, ймовірність має суттєве значення у 

формуванні переконань. Переконання в існуванні Бога та знання про Його 

природу є результатом індуктивного дослідження. Ця стратегія бере на 

озброєння версію телеологічного аргументу і показує, що існування Бога є дуже 

вірогідним у порівнянні з іншими конкурентними світоглядами. Девід Юм, 

звісно, представляє ці дві стратегії, протиставляє одну одній і намагається 

продемонструвати, що ні дедуктивізм, ні індуктивізм не представляють 

успішної аргументації на користь існування Бога та не дають знання про 

природу Бога. Ми зараз не вступаємо в діалог з Юмом, а лише відзначаємо, що 

розрізнення цих двох стратегій бере початок від його «Діалогів про природну 

релігію». 

Річард Свінберн обирає і розробляє індуктивну стратегію для 

аргументації на користь існування Бога. У двадцятому столітті індуктивний 

підхід у пошуках відповіді на питання існування Бога застосовував 

Ф.Р.Теннант у 20-их роках. Але лише у 70-их роках індуктивна парадигма в 

філософії релігії стає окремою потужною альтернативою домінуючому до того 

часу дедуктивному підходу [102, c. 220].  Два філософи особливо виділяються в 

формуванні і розвитку індуктивної парадигми – Б. Мітчел і Р. Свінберн. Обидва 

займали посаду професора  християнської релігії в Оксфордському 

університеті. Б. Мітчел запропонував кумулятивний аргумент на користь 

існування Бога й індуктивну процедуру аргументації на користь теїзму. Проте, 

хоча Мітчел висунув і відстоював названі підходи, він мало що зробив у цьому 

напрямку. Його наступник на професорській посаді в Оксфорді Річард 

Свінберн опублікував трилогію  «Когерентність теїзму», «Існування Бога» і 

«Віра і розум»,  в якій представив основи індуктивної парадигми в 
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філософському теїзмі.  Свінберн відкидає класичні аргументи на користь 

існування Бога в їх традиційній дедуктивній формі. Він вважає, що 

дедуктивний аргумент не може довести жодного контингентного факту, тобто 

існування будь-чого, зокрема і Бога. Але якщо кожен класичний аргумент (крім 

онтологічного) переформулювати, застосувавши індуктивний підхід, то кожен 

аргумент стає достатнім С-індуктивним аргументом на користь теїзму. С-

індуктивні аргументи, зібрані разом, становлять успішний Р-індуктивний 

аргумент на користь існування Бога. Хоча релігійна віра вимагає впевненості, а 

не ймовірності, аргументація на користь теїзму викликає більше довіри у тому 

випадку, коли вона близька за формою до наукової аргументації. Індуктивна 

аргументація успішніша в переконанні раціональних людей. Вона залишає 

місце не лише для сумнівів, але також для корекції, вдосконалення, розвитку 

релігійних переконань, толерантності, відкритості до альтернативних поглядів.  

Контраргументи індуктивної аргументації не остаточно спростовують релігійні 

переконання, а лише послаблюють їх і створюють сприятливу атмосферу для 

модифікації, перегляду й уточнення переконань.  

 

 

5.3 Вибір на користь природного богослов’я 

Природне богослов’я – це програма дослідження питання існування Бога 

та Його атрибутів без посилання на особливе Боже одкровення конкретної 

історичної релігії. Воно має поважну історичну традицію і своє коріння як в 

Старому та Новому Завітах, так і в античній грецькій філософії. Річард 

Свінберн визнає цінність природного богослов’я і вважає свій філософський 

теїзм частиною цієї традиції [178, c. 303–322]. Свінберн визнає, що традиція 

природної теології була дискредитована критикою Д. Юма, І. Канта, Ч. Дарвіна 

та інших. Проте, починаючи з другої половини двадцятого століття, 

відбувається відродження природної теології і Свінберн пишається тим, що він 

є частиною цієї «тихої революції» в кабінетах філософів.    
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Свою автобіографічну статтю в антології «Філософи, які вірять: духовні 

подорожі 11-ти провідних філософів» називає «Покликання природного 

богослова» [183, c. 179–202]. Така назва автобіографії скоріше всього вказує на 

те, що британський філософ в основному розцінює свою діяльність як 

мислителя в якості природного богослова. Його ще в юності турбувала «лінива 

індиферентність» церковних діячів у питанні обґрунтування християнської віри 

і він вже тоді зрозумів, що за нею стоїть богословська позиція, що бере початок 

в філософії С. К'єркегора, яка закликає до раціонально необґрунтованого 

«стрибка віри». Коли Свінберн вивчав філософію науки, він також відкрив для 

себе твори Фоми Аквінського, який використовував філософію Аристотеля як 

найкращий зразок раціональності в його час для обґрунтування віри в Бога. 

Свінберн розуміє, що він повинен використовувати найкращі зразки знання та 

методологію свого часу. Таку раціональність він вбачає не в філософії буденної 

мови чи екзистенціалізмі, а в науці і тому вивчає філософію науки, щоб потім 

формувати природну теологію, застосовуючи наукову методологію. Бути 

справжнім послідовником Фоми Аквінського означає використовувати 

найкращі взірці й стандарти пізнання свого часу – робить висновок Свінберн 

[183, c. 191]. Починаючи з 1963 року, британський філософ досліджує і пише 

роботи з філософії науки «Вступ у теорію підтвердження», «Простір і час», 

«Концепція чуда», які становлять фундамент для його природної теології, 

створеної в трилогії  «Когерентність теїзму», «Існування Бога» і «Віра і 

Розум».  Природне богослов’я Річарда Свінберна використовує індуктивну 

аргументацію на користь існування Бога так само як науковці використовують 

індукцію, щоб довести ймовірність своїх теорій. Проте використання наукової 

методології не змушує Свінберна відмовитися від традиційних для природного 

богослов’я класичних аргументів на користь існування Бога. Космологічний, 

телеологічний, моральний та інші аргументи увійшли в природне богослов’я 

Свінберна, але форма аргументів вже не дедуктивна, як у часи, коли домінувала 

дедуктивна логіка, а індуктивна – як аргументація в наукових теоріях 

сучасності. І хоча критики аналітичної філософії релігії звинувачують її у 
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недостатній увазі до історії, в наступних виданнях трилогії з філософського 

теїзму Свінберн робить спробу помістити свою аргументацію в контекст 2500-

літньої історії природного богослов’я [183, c. 197].  Вибір Свінберна на користь 

природної теології може слугувати прикладом для сучасних апологетів теїзму і 

християнства в Україні. Природна теологія минулого та сучасності мала 

значний вплив на світогляд інтелігенції і широкого загалу людей. Вона має 

велику і поважну традицію, а також сучасних палких прихильників серед 

аналітичних філософів релігії. Сучасний  богослов має можливість звернутись 

до традиції природного богослов’я  і віднайти там зразки витонченої 

аргументації на користь існування Бога в інтелектуальному контексті 

відповідної епохи, а також дослідити зміст текстів сучасних філософів релігії та 

знайти придатну методологію дослідження і викладу теїстичного світогляду. 

Хоча важко простежити вплив природного богослов’я на широке коло людей 

або його роль у виникненні та формуванні релігійних переконань, безперечно, 

що природна теологія сприяє розвитку інтелектуальної респектабельності 

теїзму та християнства.  

 

 

5.4 Вибір на користь класичного теїзму 

Сучасний стан філософії релігії характеризується світоглядним, 

філософським і методологічним плюралізмом. Плюралізм у філософії релігії не 

є її винятковою рисою, адже він характерний для багатьох сфер науки і 

практики сучасної цивілізації, що створює плідне середовище для змагальної 

атмосфери академічної спільноти. В філософії релігії є філософи, які стоять на 

відверто атеїстичних позиціях, наприклад, Джон Макі, Міхаель Мартін, Кай 

Нільсон та ін. Інші філософи позиціонують себе як «дружні атеїсти», 

наприклад, Вільям Роу [152, c. 335–341]. Існує також група філософів, які 

називають себе «скептичними теїстами» [99, c. 331–350].  Послідовники 

філософії процесу Альфреда Вайтхеда серед теологів розвивають «процес 

теїзм» [93, c. 192]. Між класичним теїзмом і «процес теїзмом» зайняв 
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теологічну нішу «відкритий теїзм» [135, c. 202]. Вищеназвані напрямки 

філософії релігії і філософської теології створюють інтелектуальний і 

доктринальний виклик для віруючих людей, змушують їх переглядати та 

поглиблювати свої релігійні переконання. Однак вони не часто можуть 

слугувати інструментом для обґрунтування та зміцнення віри послідовників 

теїстичних релігій: іудаїзму, ісламу і християнства. На відмінну від названих 

напрямків філософії релігії і теології, чистий теїзм Річарда Свінберна є 

природним богослов’ям, яке дуже близьке за змістом до богослов’я світових 

теїстичних релігій.  

Свінберн часто в своїх роботах заявляє, що він пише про Бога, Який є 

таким  як Йому поклоняються в іудаїзмі, ісламі і християнстві [184, c. 5]. 

Звісно, Свінберн називає атрибути Бога: всемогутній, всезнаючий, абсолютно 

благий і є джерелом моральних норм. Він також дає розгорнуте визначення 

Бога: Бог «є особою без тіла (ін. сл. Дух), який є вічним, вільним, здатний 

робити все, знає все, абсолютно благий, є відповідним об’єктом поклоніння і 

послуху, є творцем і хранителем всесвіту. Християни, іудеї та мусульмани є в 

цьому сенсі теїстами» [158, c. 1]. Така концепція Бога сповна відповідає 

вченням про Бога авраамістичних релігій. Свінберн також підкреслює 

особистісний аспект природи Бога, запозичивши термін з екзистенційно 

забарвленої теології Пауля Тілліха, і називає Бога «особистісною основою 

буття» [158, c. 291 і 59, с. 238]. Хоча критики час від часу звинувачують 

Свінберна в «сухому» раціоналізмі і в тому, що він говорить про «Бога 

філософів і вчених», а не про «Бога Авраама, Ісака та Якова» [107, c. 3–4], той 

факт, що британський філософ наголошує на персоналістичному аспекті Бога у 

«чистому теїзмі», а пізніше досліджує і розвиває доктрину про Трійцю у 

«поглибленому теїзмі», говорить про те, що ця критика лише  незначною мірою 

є справедливою. В зв’язку з цим слід додати, що розвинутий Свінберном 

«поглиблений теїзм», який, по суті, є християнською філософською теологією, 

продовжує розвивати персоналістичну тему у вченні про Бога. Таким чином, 

концепція Бога, який зображується в філософському теїзмі Свінберна, є дуже 
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близькою до концепції Бога в теїстичних релігіях. Хоча слід зауважити, що 

вчення Свінберна про всезнання Бога відхиляється від традиційного 

тлумачення цього атрибуту Бога в теїстичних релігіях, зокрема в богословській 

традиції християнства. Філософ вважає, що Бог не знає майбутнього вичерпно, 

тому що знання майбутнього у світі, де є вільні істоти, в принципі неможливе. 

Цей аспект філософського теїзму Свінберна робить його близьким до сучасного 

богословського напрямку серед євангельських богословів «відкритий теїзм», 

проте Свінберн не заявляв, що він є частиною цього руху. Отже, незважаючи на 

те, що праці Свінберна є зразками витонченої філософської рефлексії, його 

філософський теїзм є дуже близьким до ортодоксії теїстичних релігій. Це 

означає, що філософське богослов’я Свінберна може бути корисним 

богословам-теїстам – як потужний за формою та змістом інструмент в 

обґрунтуванні теїстичних переконань. 

Однією з підстав богословської ортодоксії Річарда Свінберна  певною 

мірою є його практика релігії. Британський філософ не часто у своїх 

філософських роботах переходить на автобіографічний стиль і ми мало знаємо 

про його особистий релігійний досвід із цих робіт. Однак в автобіографічній 

статті «Природна теологія і ортодоксія» в заключних рефлексіях Свінберн 

розповідає про свій релігійний досвід [170, c. 34–38]. Зі статті дізнаємося, що 

Свінберн з того часу, як себе пам’ятає, молився до Бога. Своє релігійне 

виховання він завдячує школі, а не батькам. Він твердить, що за останні 50 

років його релігійні переконання, по суті, залишились незмінними і зазнали 

модифікацій лише в деталях. Його філософський шлях полягав в уточненні і 

систематизації основних теїстичних поглядів, а не в революційних переоцінках, 

чи зсувах парадигм. Він прийняв хрещення в 15-літньому віці в Англіканській 

Церкві. Проте він зауважує, що ніколи не почував себе зручно в англіканстві. 

Він був стурбований відсутністю єдності Церкви, недостатньою увагою до 

зобов’язань практичного християнського життя і до християнського 

богословського вчення [170, c. 36].  Особливе занепокоєння викликали два 

останніх питання. На початку 90-их років він замислюється про перехід до 
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церкви, яка буде позбавлена цих суттєвих недоліків. Вибір став між 

Католицькою і Православною церквами. Свінберн обирає Православну, тому 

що знаходить у ній ортодоксальне вчення і велику увагу до поклоніння Богові. 

В 1995 році Свінберн приєднується до Православної Церкви. Він є постійним 

учасником божественної літургії  протягом останніх 60-ти років, спочатку в 

Англіканській, а потім у Православній церквах. Ці біографічні дані свідчать про 

те, що Свінберн дуже відповідально і вдумливо відноситься до своїх релігійних 

переконань і намагається встановлювати відповідність між своїми 

переконаннями й релігійною практикою. Таким чином, у релігійних 

переконаннях Свінберна знаходимо виразну ортодоксію, а в його релігійному 

житті –  ортопраксію. Така синхронізація і гармонія релігійного життя не може 

не викликати повагу до його особи і увагу до його філософського теїзму.        

 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 5 

Апологетика має велику і поважну традицію, але в двадцятому столітті не 

було створено сприятливого інтелектуального клімату для розвитку досліджень 

в сфері апологетики. Незважаючи на несприятливі умови для апологетичних 

студій, Свінберн обрав шлях апологета теїзму і християнського світогляду. 

Подібно до відомих апологетів християнства минулого, які обирали найкращі 

методи здобуття і впорядкування знань свого часу, Свінберн обирає наукову 

методологію, яка  продовжує бути взірцем раціональності для академічної 

спільноти. Дослідження показує, що використання британським філософом 

наукової методології для аргументації теїстичного світогляду є актуальним, 

доречним і може слугувати прикладом для сучасних апологетів теїстичного 

світогляду в Україні.   

Вибір Свінберна на користь індуктивної методології в аргументації на 

користь існування Бога продовжив і розвинув якісно новий етап в теїстичній 

аргументації. Апостеріорні класичні й некласичні аргументи на користь 

існування Бога набули індуктивної форми, яка викликає більше довіри, тому що 
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вона близька за формою до наукової аргументації. Теїстичні аргументи в 

індуктивній формі краще переконують раціональних людей. Вони лишають 

місце не лише для сумнівів, але також для корекції, вдосконалення, розвитку 

релігійних переконань, толерантності, відкритості до альтернативних 

світоглядних позицій.  Контраргументи до індуктивної аргументації не можуть 

цілком заперечити теїстичні погляди, а лише послабити їх і створити 

сприятливий інтелектуальний клімат для їх видозмінювання, перегляду і 

корекції. 

Вибір на користь природної теології дозволяє Свінберну долучитися до 

багатовікової традиції, продовжити її та збагатити своїми дослідженнями. 

Філософ використовує добре відомі історії філософії  аргументи на користь 

існування Бога: космологічний, телеологічний, моральний та ін. Правда, надає 

їм нової форми, поміщає їх у новий методологічний контекст, додає доказової 

сили й інтегрує в єдиний кумулятивний аргумент на користь існування Бога. 

Природна теологія минулого мала значний вплив на світогляд освічених 

прошарків суспільства і широкого кола людей, вона і зараз займає своє 

достойне місце в сфері філософії релігії. Річард Свінберн розвинув природне 

богослов’я  у вигляді філософського теїзму, яке може стати зразком для 

сучасних апологетів християнства в Україні, що може і значною мірою сприяти 

розвитку інтелектуальної респектабельності теїстичного світогляду.   

На відміну від багатьох інших сучасних філософів релігії, які займають 

ворожу, нейтральну або навіть і дружню світоглядну позицію до релігійних 

переконань, але досить часто віддалену від традиційних теїстичних релігій, 

Річард Свінберн сповідує релігійні переконання, дуже близькі до 

ортодоксального християнства. Його чистий теїзм не суперечить основним 

релігійним переконанням християн, іудеїв і мусульман, а навпаки, добре 

узгоджується з традиціями природної теології названих релігій. Акцент на 

особистісному аспекті теїзму дає можливість Свінберну розвивати і 

відстоювати доктрину про Трійцю та доктрину про боговтілення у 

поглибленому теїзмі.  



188 
 

ВИСНОВКИ 

Проведене дисертаційне дослідження чистого та поглибленого теїзму 

Р.Свінберна свідчить про те, що британський філософ зробив значний вклад в 

апологію теїстичного і християнського світогляду. Він долучився до традиції 

природного богослов’я, але творчо розвинув його основні теми. Р.Свінберн 

розкрив свою епістемологію, створив когерентну концепцію Бога, 

запропонував індуктивні аргументи на користь існування Бога, показав 

когерентність і необхідність триєдності Бога, продемонстрував когерентність і 

ймовірність боговтілення. Результати дослідження знаходять своє висвітлення 

у наступних узагальнюючих висновках: 

1. Екскурс в античну думку дозволив побачити, що зародки теїстичної 

аргументації існували в іудео-християнській традиції біблійних часів і знайшли 

добрий ґрунт в елліністичному світі. Дослідження патристики показує, що 

аналітична філософія релігії несправедливо ігнорує патристичну спадщину. 

Отці Церкви запропонували основні типи відносин між вірою і розумом та 

наводили аргументи на користь теїзму. Вивчення схоластичного богослов’я 

показує, що класичні аргументи на користь існування Бога, сформульовані 

богословами, стали матеріалом для дослідження багатьох поколінь філософів 

як з теїстичного, так і атеїстичного таборів. Дослідження ролі Д.Юма та І.Канта 

показало, що вони виступили з критикою теїзму. Проте моральна філософія 

І.Канта постулює існування Бога і відчиняє двері для простору віри.   

2.  Дослідження аналітичної філософії релігії у другій половині ХХ-го 

століття доводить, що критика теїзму використовувала дедуктивну 

аргументацію. Але теїсти спростували її і аргументація перейшла на нову фазу. 

Атеїсти почали використовувати індуктивні аргументи, а теїсти також засвоїли 

індуктивну аргументацію, особливо в царині теїстичних аргументів, яка стала 

основною рисою філософського теїзму Р.Свінберна. Огляд досліджень 

філософії релігії в Україні та англомовному науковому середовищі показує, що 

богослов’я Р.Свінберна знайшло багато відгуків і викликало жваву дискусію в 
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середовищі філософів релігії. Однак всеохоплюючого дослідження 

філософського теїзму Р.Свінберна не було здійснено.  

3.  Британський філософ розвиває чистий теїзм у два етапи. На першому 

етапі він прояснює значення твердження  «Бог існує» і демонструє його 

когерентність. У дискурсі про Бога використовується два типи мови: звичайна 

мова і мова аналогії.  Якщо концепція Бога представлена звичайною мовою, 

вона є когерентною, але це – концепція контингентного Бога. Концепція 

необхідного Бога використовує мову аналогії, і тоді показати її когерентність не 

є можливим. Концепція контингентного Бога містить твердження: 

всюдиприсутній дух, суверенний творець всесвіту, всемогутній, всезнаючий, 

абсолютно благий, джерело моральних обов’язків, вічний, незмінний. 

Р.Свінберн приходить до висновку, що ці твердження є когерентними, тому 

можуть бути істинними і Бог є можливою сутністю. В концепції необхідного 

Бога використовується мова аналогії, тому неможливо безпосередньо 

обґрунтувати її когерентність, а лише опосередковано, довівши спочатку 

існування Бога.  

4.  В аргументації на користь існування Бога Р.Свінберн використовує 

відомі апостеріорні  теїстичні аргументи, але формулює їх в індуктивній формі. 

Теїстична аргументація Р.Свінберна містить космологічний аргумент, 

телеологічні аргументи, аргумент від свідомості, аргумент від релігійного 

досвіду та інші аргументи. Філософ досліджує кожен теїстичний аргумент 

окремо, але доказова сила виникає в кумулятивному ефекті аргументів, коли 

вони об’єднуються в єдину гіпотезу теїзму. Р.Свінберн не оминає аргументи 

проти існування Бога: аргумент від існування зла й аргумент від прихованості 

Бога. Після ретельного аналізу він робить висновок, що аргумент від зла 

незначною мірою послаблює кумулятивний аргумент, але в кінцевому підсумку 

не робить існування Бога більш неймовірним, ніж ймовірним. А аргумент від 

прихованості Бога не зменшує і не збільшує ймовірність теїзму. Дослідження 

аргументів на користь існування Бога й аргументів проти існування Бога з 

використанням теореми Баєса для оцінки ймовірності дає можливість зробити 
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загальний висновок, що апостеріорна ймовірність теїзму є більшою за ½, і 

розглянуті аргументи разом становлять достатній Р-індуктивний аргумент на 

користь існування Бога.   

5. В поглибленому теїзмі Р.Свінберна аналізується дві основні 

християнські доктрини: про Трійцю і про боговтілення. Проаналізувавши 

атрибути «всемогутність» і «всеблагість», він робить висновок, що 

співіснування трьох божественних індивідів можливе. На наступному етапі він 

аналізує концепцію любові й показує, що досконала любов потребує 

співіснування трьох божественних індивідів. В дослідженні доктрини 

боговтілення Р.Свінберн безпосередньо переходить до вивчення когерентності 

халкідонської христології і показує, що вона когерентна й узгоджується з 

Новим Завітом. Проте він вважає, що христологія має бути доповнена 

концепцією «розщепленого розуму» Христа. Р.Свінберн пропонує ряд 

індуктивних аргументів на користь ймовірності боговтілення. Основний 

аргумент випливає з потреби людей у відкуплені. Люблячий Бог втілився і 

запропонував «досконале життя Христа» як жертвоприношення від імені 

людей. Серед інших виділяється аргумент про те, «що Бог високо оцінює 

людську природу і тому прийняв саме її».  

6.   Вивчення філософського теїзму Р.Свінберна дозволяє побачити 

значний апологетичний потенціал розвинутої ним аргументації на користь 

теїстичних переконань. Британський філософ засвоює і застосовує наукову 

методологію, яка є зразком раціональності для наукової спільноти. Індуктивна 

методологія Р.Свінберна в аргументації на користь існування Бога є якісно 

новим етапом в обґрунтуванні теїзму. Теїстичні аргументи в індуктивній формі 

є переконливішими. Вибір Р.Свінберна на користь природної теології долучає 

його до тривалої й широкої традиції. Релігійні переконання Р.Свінберна дуже 

близькі до богослов’я ортодоксального християнства. Його чистий теїзм не 

вступає в конфлікт з авраамістичними релігіями та узгоджується з традиціями 

природної теології.  
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