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Симчич

До дилеми Божого всезнання і свободи волі люди-

ни часто звертаються філософи аналітичної тра-

диції. Насамперед дуже багато праць на цю тему 

написано в середовищі аналітичної філософії ре-

лігії та філософської теології 1. Проте проблема 

виходить за рамки релігійного контексту і вели-

кою мірою належить до метафізики. Адже для її 

розв’язання не достатньо з’ясувати, що значить 

для Бога бути всезнаючим, але також конче не-

обхідно зрозуміти сутність часу. У цій статті про-

поную один з імовірних розв’язків цього питан ня, 

виходячи з напрацювань усередині аналітичної 

традиції стосовно проблеми часу.

Одним з головних атрибутів Бога є його все-

знання, що випливає прямим чином з визначен-

ня Бога. Оскільки Бог є абсолютною істотою, всі 

його ознаки мають досягати найбільшої можливої 

досконалості. Знання є однією з ознак Бога; від-

повідно, воно має бути досконалим, тобто Бог є 

всезнаючим.

1 Десятки книжок і, мабуть, сотні статей на цю тему були 

написані впродовж останніх десятиріч. Щодо аналізу 

головних концепцій з цього питання див. статтю Лінди 

Заґзебскі [Zagzebski, 2002]. Більш повною оглядовою 

працею є її ж книжка [Zagzebski, 1991]. Дискусіям між чо-

тирма головними напрямками розв’язання дилеми при-

свячена книга [Divine Foreknowledge, 2001].
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Як розуміти Боже всезнання? Традиційно вважають, що Бог пови нен 

знати істинність усіх суджень. Це означає, що, з-поміж іншого, йому мають 

бути відомі всі події чи стани справ, які є у теперішньому чи були у мину-

лому або будуть у майбутньому. Якщо ми припускаємо, що Бог має знати 

все, що відбуватиметься у майбутньому, це означає, що він уже знає, що 

відбуватиметься з кожним з нас у всі моменти нашого життя. Виникає 

питання, як це узгодити з нашою свободою. Якщо Бог у певний момент 

знає, яке рішення я прийму завтра, то чи прийму я це рішення свобідно? 

Можливо, кожне моє рішення, яке здається мені свобідним, уже наперед 

запрограмоване, бо його знає Бог?

Проблема узгодження Божого всезнання та людської свободи волі 

неминуче постає перед кожною теїстичною релігією. Кожна релігія, що 

визнає абсолютність Бога, мусить якимось чином поєднати її зі свободою 

волі людини. Впродовж історії християнства були десятки різних спроб 

розв’язати це питання. Спектр запропонованих рішень був досить широ-

ким: від кальвіністичної позиції, коли заради наголошування Божого все-

знання нехтували свободою волі людини, до відкрито теїстичної, коли за-

для врятування людської свободи відмовилися від традиційного розуміння 

Божого всезнання.

Одна з найавторитетніших теорій — етерналістська була запропонова-

на Боецієм [De Cons. Phil., Lib. V] і підтримана Томою Аквінським [Sum. 

Th., Ia, Q. 14, A. 13.]. У сучасній аналітичній філософії релігії є багато при-

хильників цієї теорії 2.

Відповідно до етерналістської теорії, ключовою особливістю Бога є те, 

що він існує поза часом. Таким чином, для Бога немає розрізнення між сьо-

годні, вчора чи завтра. Він, перебуваючи поза часом, будь-яку подію, яка 

відбувається у світі, сприймає як зараз. Тобто для Бога перехід Цезарем Ру-

бікону, винайдення лампочки Едисоном, читання вами цієї статті і одер-

жання університетського диплома моїм майбутнім сином — все це події, 

які Він бачить одночасно.

Для кращого уявлення, як можливо бачити дві різночасові події вод-

ночас, слідом за Боецієм і Томою Аквінським вдамся до двох аналогій. 

Перша — аналогія дороги. Людина, яка стоїть на горі, бачить дорогу, що 

проходить внизу. По дорозі йдуть люди. Подорожні бачать свій шлях під 

дуже обмеженим ракурсом — тільки потилиці попередників і обличчя на-

ступників. Натомість той, хто стоїть на горі, бачить усіх подорожніх водно-

час [Sum. Th. Ia, Q. 14, A. 13, ad. 3]. Друга — аналогія кола. Точки по пери-

метру кола розміщені на різній відстані одна від одної, проте на однаковій 

2 Див., зокрема, знамениту статтю Елеонор Стамп і Нормана Кренцмана [Stump, 1981], 

а також найновішу працю Майкла Роти [Rota, 2010].
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відстані від центра кола [De Cons. Ph., Lib. IV, pros. 6; Sum. C. Gen., lib. I, 

cap. 66, n. 8]. Бог перебуває свого роду «на горі» або «в центрі кола», він 

бачить події в часі нібито на однаковій відстані. Зрозуміло, що кожна ана-

логія «шкутильгає» 3, але, на думку прихильників етерналістської теорії 

Божого всезнання, ці порівняння дають можливість нашому обмеженому 

розуму наблизитися до розуміння, як влаштоване Боже всезнання.

Етерналістська теорія, здавалося б, розв’язує поставлену проблему. Не-

залежно від того, що Бог «бачить», як людина приймає рішення, вона при-

ймає це рішення цілком свобідно. Боже знання жодним чином не пере-

шкоджає свободі волі людини. Але чи достатнє таке розв’язання, а крім 

того чи може етерналістська теорія бути онтологічно прийнятною, можемо 

відповісти тільки тоді, коли спробуємо заглибитися у феномен часу.

У сучасній аналітичній метафізиці було багато спроб осмислення 

проблеми часу. Більшість філософів, які заторкують у своїх творах це пи-

тання, розділені на два головні табори: прихильники А-теорії та Б-теорії. 

Терміни «А-теорія» і «Б-теорія» походять від МакТаґартових А-ознак та 

Б-ознак [McTaggart, 2001]. А-ознаки — це відношення майбутнього, тепе-

рішнього і минулого. Відповідно, кожна подія спочатку є у далекому май-

бутньому, потім поступово наближається і стає теперішнім, а потім від-

ходить дедалі у минуле. Б-ознаки — це відношення «бути раніше від чо-

гось», «бути водночас з чимось» і «бути пізніше чогось»; відповідно, дві 

події або відбуваються водночас, або одна передує іншій. МакТаґарт вва-

жав, що ці набори ознак неможливо узгодити між собою, відповідно, на 

його думку, часу не існує. Поставлена МакТаґартом проблема настільки 

сильно вплинула на подальшу традицію, що більшість аналітичних філо-

софів, які зверталися до феномену часу, відштовхувалися від цього роз-

різнення. Розв’язуючи МакТаґартову дилему, одні філософи приймали за 

ключові А-ознаки, а інші — Б-ознаки.

Спочатку розглянемо розуміння часу, характерне для прибічників 

«Б-теорії» 4. Отже, на їхню думку, час утворює ще один вимір, на додачу 

до трьох вимірів простору. Таким чином, існує чотиривимірний часо-

простір. У цьому часопросторі існують різні об’єкти: в одному місці існує 

Юлій Цезар, в іншому — Томас Едисон, в третьому — читач цієї статті, в 

четвертому — мій майбутній син. Відношення між цими об’єктами є «бути 

ранішим від чогось», «бути водночас із чимось» і «бути пізнішим від чогось». 

3 Обидві аналогії побудовані за однаковим принципом: вони переносять наголос з часу 

на простір. Ми не здатні спостерігати водночас за двома подіями, що відбуваються в 

різні моменти часу, проте ми можемо спостерігати за двома подіями, що відбуваються 

в різних не дуже віддалених місцях простору.
4 Таке розуміння, зокрема, характерне для: Джона Смарта [Smart, 2001], Марка Гелера 

[Heller, 2001], Дерека Парфіта [Parfit, 2001], Девида Льюїса [Lewis, 2001].
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Ці відношення є постійними і стабільними. Якщо Юлій Цезар є перед 

Едисоном, то він у всі часи буде перед Едисоном; якщо вбивство Цезаря є 

після переходу Рубікону, то воно завжди буде після нього. Таким чином, 

«Б-теорія» пропонує «стабільну основу» для розуміння часу.

Ключовою особливістю Б-теорії є відсутність розрізнення між тепе-

рішнім, минулим і майбутнім. Юлій Цезар є не менш реальним, ніж ми з 

вами. Твердження: «Зараз є 2012 рік» і «Зараз є 49 рік до н. е.» однаково іс-

тинні. Тільки одне стосується нас, а інше — Юлія Цезаря. Поняття «тепер», 

«в майбутньому» і «в минулому» мають сенс тільки з прив’язкою до пев-

ного твердження. Тепер — це те, що є водночас з конкретним тверджен-

ням; в минулому — це те, що раніше від цього твердження; в майбутньо-

му — те, що пізніше від нього. Таким чином, різні події і різні чотириви-

мірні сутності просто існують у різних місцях однорідного часопростору.

Як бачимо, онтологія Б-теорії добре відповідає етерналістському під-

ходу до Божого знання. Якщо Б-теорія істинна, то для Бога немає жодної 

проблеми знати всі події того, що є майбутнім щодо нас. Проте чи можемо 

ми погодитися з такою онтологією? Це — онтологія детермінізму і ста-

тичності. Якщо вона істинна, ніякої свободи волі у нас бути не може 5.

На відміну від Б-теорії, прибічники А-теорії вважають, що розрізнення 

теперішнього, минулого і майбутнього є ключовим для природи часу. Я по-

годжуюся з ними і спробую викласти свої міркування з цього приводу 6.

На мою думку, на онтологічному рівні існує точка теперішнього. Тим 

субстанціям і станам справ, що існують у цей момент, притаманне справ-

жнє існування. Субстанції, події і стани справ минулого не мають справж-

нього буття. Зараз справді є 2012 рік, а не 49 до н. е.; хотілось би нам того 

чи ні, Янукович існує зараз, а Цезаря уже немає 7.

Хоча тільки теперішнє має справжнє буття, воно має деякі особли-

вості, які показують його свого роду «слабкість». По-перше, воно не-

статичне — постійно зміщується у часі. Те, що кілька хвилин тому було 

теперішнім, зараз уже таким не є, а відійшло у минуле. Те, що зараз є те  пе-

5 Під свободою я розумію можливість прийняття рішення, вибираючи одну з кількох 

можливих альтернатив.
6 У своєму аналізі використовуватиму такий глосарій. У часі існують субстанції (або 

речі). Тривалим субстанціям притаманні певні ознаки, які вони впродовж свого існу-

вання змінюють. Зміна ознак або виникнення чи зникнення субстанцій — це подія. 

Більшість подій, з якими ми зустрічаємося у досвіді, — це комплексні події, які склада-

ються зі стадій (первинних подій). По суті, комплексні події — це процеси. Відмінність 

тільки в тому, що термін «процес» конотує з перебігом події, а «подія» — зі зміною. 

Подія — це зміна одного стану справ на інший. Стан справ — це сукупність ознак ре-

чей, які присутні у певний момент у світі взагалі або в окремій його частині.
7 Метафізична теорія, що визнає справжнє буття тільки за теперішнім, називається пре-

зентизм. До прибічників презентизму належав, зокрема, Артур Прайор [Prior, 2001].
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рішнім, згодом також відійде у минуле. Відхід у минуле — це неуникнен-

ний процес, який позначає саму сутність часу. Зміщення точки теперіш-

нього відбувається безупинно з однаковою швидкістю. Психологічно 

людина може переживати перебіг часу по-різному: коли поспішаємо, нам 

здається, що час іде швидше, а коли чекаємо — повільніше. Проте ми розу-

міємо, що це — всього лише психологічні переживання, і на перебіг часу 

вони жодним чином не впливають. Однак тут маємо проблему: тверджен-

ня про постійну швидкість часу є, по суті, голослівним, адже не існує яко-

гось гіперчасу, відповідно до якого могли б виміряти швидкість часу.

Іншою проблемою теперішнього є його вузькість. Неможливо вимі-

ряти точку теперішнього. Ця точка, як і геометрична точка, не має розмі-

рів. Не встигли ми вимовити слово, як перша його частина вже відійшла у 

минуле. Будь-яка наша дія, хоч би якою короткою вона була, складається 

з фаз, і коли одна фаза здійснюється, інша уже у минулому. Нічого дивно-

го, що розум людини має здатність розширювати точку теперішнього, 

включаючи як частинку минулого, так і частинку майбутнього. Проте таке 

розширення належить до нашого сприйняття часу, а не до його онтології.

Час спливає неуникненно. Події, стани справ, субстанції відходять у ми-

нуле. Що з ними стається? Невже вони відходять у небуття? Чи має минуле 

онтологічний статус? На мою думку, минуле містить деяке буття. Воно, без-

умовно, не має тієї повноти, яку має теперішнє, проте не можна ска зати, що 

воно позбавлене буття взагалі. Чому? В першу чергу, майже все, що існує 

зараз, має свої причини у минулому. Тобто минуле постійно вп ливає на тепе-

рішнє. Якщо воно через свої наслідки маніфестується у те перішньому, то 

воно певним чином існує. Тому можна сказати, що воно має історичне буття.

Утім, тут можна зауважити, що у минулому є багато речей і подій, які 

ніяк не впливають на сьогодення. Наприклад, яке значення для нас має, чи 

переходив Юлій Цезар Рубікон 49 року до н. е.? А крім того, є багато подій 

минулого, про які ми нічого не знаємо, а за відсутності джерел навіть не 

маємо мінімальної можливості щось довідатися. Яким чином вони можуть 

впливати на сьогодення? На перший погляд, простежити каузальну залеж-

ність досить важко. Однак часто існують досить віддалені причинові лан-

цюги, які, немовби «ефект метелика», можуть впливати на події у ціл ко вито 

неймовірний спосіб 8. Проте, на мою думку, ключовим є те, що все, що на 

певний момент перебуває у минулому, колись було у теперішньому. На он-

тологічному рівні історія не має розривів. Я глибоко переконаний: якщо по-

дія вже відбулася, її неможливо витерти. Незалежно від того, чи знаємо про 

8 Каузальний зв’язок минулого і теперішнього не є єдиною підставою для певної реаль-

ності минулого. Якби Бог скасував світ і створив абсолютно новий, то це не означає, 

що події минулого перетворилися на повне ніщо.
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неї, чи ні, її знає всезнаючий Бог. Таким чином, вся історія світу в особи, 

наділеної абсолютним знанням, виструнчується в один суцільний ланцюг.

Можна припустити, що подібна ситуація і з подіями майбутнього. Ви-

кладену схему можна дзеркально відобразити стосовно майбутнього: є події, 

що актуалізуються у певний момент; є події, колись актуалізовані; так само є 

події, що згодом будуть актуалізовані. І Бог, як всезнаюча осо ба, мав би їх 

знати. Проте, на мою думку, це не так. Онтологічний ста тус май бутнього ра-

дикально відрізняється від онтологічного статусу ми нулого. На буттєвому 

рівні не існує такої сутності, як подія майбутнього, є лише можлива подія май-

бутнього. Онтологічний статус майбутнього — це статус можливості.

Світ складається не тільки з неживої матерії, якою керують детермі-

ністські закони, в ньому також існують особи, що мають свободу волі. 

Свобода волі передбачає те, що особа може вибирати одну з можливостей 

подальшого перебігу подій. Вибір здійснюється у теперішньому, коли пев-

на можливість актуалізується. Далі актуалізована подія відходить у минуле 

і сполучається з іншими актуалізованими подіями у нерозривний ланцюг. 

Майбутнє ж являє собою велику кількість можливих ланцюгів, які, немов-

би дерево, розгалужуються в кожній точці можливого прийняття рішення. 

Бог знає всі ці сценарії, але він не знає, який із сценаріїв актуалізується, 

адже вибір залежить від свободи волі задіяної людини.

У майбутньому немає більш чи менш упривілейованих сценаріїв: усі 

можливі сценарії мають однакову вартість. Звичайно, на гносеологічному 

рівні слід розрізняти події за ймовірністю. Є події настільки ймовірні, що в 

їхній реалізації ми не маємо ні найменшого сумніву, наприклад, що завтра 

зійде сонце. Натомість є події досить неймовірні, і їхню можливість ми на-

віть не розглядаємо у повсякденних діях. Наприклад, що зараз на мене впа-

де стеля. Все ж таки смерть людини, вбитої громом, не менш реальна, ніж 

чітко прогнозована лікарями смерть хворого на рак. На буттєвому рівні всі 

можливі сценарії майбутнього є однаково вартісними, і який із них реалі-

зується, не відомо нікому.

Отже, онтологічна структура часу виглядає таким чином. Майбутнє — 

це стан можливості. Події майбутнього існують виключно як можливі 

події. Теперішнє — це стан актуальності. В цей момент приймають рі-

шення і певні можливі події актуалізуються. Минуле — це актуалізований 

стан, тобто подія вже відбулася і утворила разом з іншими попередніми і 

наступними подіями минулого суцільний ланцюг, який вже неможливо 

змінити. Оскільки майбутнє, на відміну від минулого, відкрите, ми можемо 

на нього впливати нашими діями. На минуле ми впливати не можемо, 

натомість ми можемо його пізнавати, на відміну від майбутнього.

Бог не може пізнавати світ інакшим, ніж він є. Якщо майбутнє існує 

тільки у статусі можливості, таким його й пізнає Бог. Він знає майбутнє 
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як велику кількість можливих ланцюгів подій, а не як єдиний уже визна-

чений ланцюг, яким є минуле.

Як влаштоване таке знання, проілюструю на прикладі. У певний мо-

мент двоє людей, Анатолій і Гарі, грають у шахи. Анатолій грає білими; гра 

на 14 ході; ходять білі. Чи знає Бог, як піде Анатолій і як йому відповість 

Гарі? Оскільки Анатолій і Гарі — це люди, наділені свободою волі, Бог не 

може знати, яке рішення вони приймуть. Якби їхнє рішення вже було 

комусь якимось чином відоме, ще до того як вони його приймуть, їхня 

свобода була б позірною. Що ж знає Бог? Він знає, що якщо Анатолій на 

чотирнадцятому ході піде ферзем на С5, можливі такі і такі варіанти по-

дальшого розвитку партії. Натомість якщо Анатолій піде конем на Е8, 

партія розвиватиметься зовсім іншим чином. Він знає всі можливі варіан-

ти перебігу партії. Як добрі шахісти «бачать» гру на кілька ходів вперед, 

так само Бог «бачить» гру аж до кінця. Нічого дивного, у шахи грають за 

чіткими правилами; на дошці, що має обмежену кількість полів (64); ма-

ють обмежену кількість фіґур (32); кожна фіґура має обмежену кількість 

ходів; і кількість можливих партій є хоча й дуже великою, але обмеженою 

(приблизно 10123). Для Бога як для особи, наділеної досконалим знанням, 

немає перешкод, які б заважали знати їх усіх.

Подібна ситуація, тільки набагато складніша, в реальному світі 9. Іс нує 

велика (але не безмежна) кількість різних варіантів, як розгортатимуться 

події у світі. Всі ці варіанти знає Бог, проте який із цих варіантів актуалі-

зується, залежить від волі задіяної у конкретному випадку свобідної особи.

Цьому варіантові розв’язку можна закинути, що він обов’язково пе-

редбачає, що Бог має існувати в часі. І його знання великою мірою нага-

дує людське знання, яке також існує в часі. Чи втрачає цей розв’язок своє 

значення, якщо Бог існує поза часом? На мою думку, досить складно ви-

значити, в часі чи поза часом має існувати абсолютна істина, але безпе-

речно те, що досконала істота має мати адекватне знання. Якщо знан ня 

неадекватне, то його не можна вважати знанням узагалі. Якщо в дійсності 

об’єктивно існує розрізнення між трьома онтологічними станами: станом 

можливого майбутнього, станом актуального теперішнього і станом ак-

туалізованого минулого, а у Бога немає знання про це розрізнення, то його 

знання не є адекватним і він не є досконалим. Тому знання Бога стосовно 

майбутнього — це знання можливостей.

Навіть на традиційному рівні сприйняття Божого всезнання ми ро-

зуміємо, що Бог не може знати все. Наприклад, Бог не може знати приро ду 

9 У світі існують тривалі субстанції (= фігури), стани справ (= розклади), події (= ходи) і 

сценарії розвитку подій (= партії). Безперечно, кількість цих сутностей у багато-багато 

разів перевищує наявну в шахах, але, хоча є дуже великим числом, не є безмежною.
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такої фіґури, як круглий квадрат, просто тому, що така фіґура в принципі не 

може існувати. Якщо майбутнє як певний ланцюг подій не існує в принципі, 

як його може знати Бог?!

З іншого боку, можна закинути таке: коли Бог не знає, що точно від-

будеться у певний момент майбутнього, то це можна розглядати як його 

слабкість. Він, здавалося б, приймає ризик безконтрольного розвитку по-

дій у світі. Насправді це зовсім не так. Бог, крім того, що всезнаючий, ще й 

всемогутній. Всі події, що відбуваються у світі, відбуваються з Божого до-

зволу. Бог як всемогутня особа не тільки може зупинити будь-яку подію, 

він також уможливлює здійснення всіх подій. Якщо дія відбувається завдя-

ки свобідній волі людини, то це означає, що ця свобода людині дарована 

Богом. Бог міг би вплинути на вибір людини у будь-який момент, але коли 

він цього не робить, то така Його воля. Крім того, хочу зазначити, що вплив 

Бога на вибір людини не є чимось поганим для людини. Ми, люди, маємо 

дуже обмежене знання, проте приречені постійно приймати рішення. 

Найчастіше ми не знаємо, до яких довгострокових наслідків призведе наше 

сьогоднішнє рішення. Натомість Бог знає всі сценарії розвитку подій. Тому, 

у релігійному контексті, немає нічого дивного, якщо людина молиться і 

просить Бога допомогти їй прийняти правильне рішення. Натомість, якщо 

прийняти етерналістську теорію Томи Аквінського, звернення людини до 

Бога про допомогу у прийнятті рішення виглядає недоречно. Як Бог може 

допомогти мені прийняти те чи те рішення, якщо він уже бачить, як я це 

рішення прийняв?

На мою думку, запропонований тут розв’язок добре узгоджується з ін-

шими, відомими з релігійного контексту, випадками Божого діяння у світі, 

наприклад, пророцтвом. Хоча обговорення цієї проблеми з теологічної 

перспективи не є темою цієї статті, наведу один приклад, добре відомий з 

Біблії. У книзі пророка Йони зі Старого Заповіту Бог посилає Йону у місто 

Ніневію з посланням: якщо ніневітяни не покаються, місто за сорок днів 

буде зруйнованим. Жителі Ніневії покаялися і місто вціліло. Цілком оче-

видно, що Боже знання події, що мала відбутися за сорок днів, як і сама 

подія, залежало від теперішнього вчинку жителів Ніневії. Бог бачив два 

сценарії, один у випадку, якщо ніневітяни покаються, і інший, якщо — ні.

Обстоюваний мною розв’язок проблеми узгодження Божого всезнан-

ня зі свободою волі людини найбільшою мірою відповідає позиції, яку за-

ймає течія всередині аналітичної філософії релігії, що відома під назвою 

відкритий теїзм (Open Theism) 10. Думку, що майбутнє має бути відкритим, і 

10 Крім відкрито теїстичної, у сучасній філософії існує ще одна течія, що заперечує етер-

налістське розуміння Божого всезнання, — молінізм. Молінізм походить від вчення 

іспанського філософа-єзуїта Луїса де Моліни (1535—1600), який обстоював цю теорію у 

своїх творах (див. у першу чергу [Molina, 1595]). У ХХ сторіччі це вчення відкрив нано-
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тому Бог його не може знати, запропонував Ричард Свінбурн 1977 року 

[Swinburne, 1977: p. 167—183]. З того часу цю ідею різними способами до-

водили багато філософів. Суть мого підходу: довести цю думку, відштовху-

ючись, у першу чергу, від метафізики часу.
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во Елвін Плантинґа [Plantinga, 1974: p. 164—195]. Суть молінізму полягає в тому, що 

Бог знає не тільки всі можливості, але й вільні рішення людей (scientia media). На 

підставі цього знання Бог може відтворити весь ланцюжок подій майбутнього. Я не 

можу прийняти scientia media і вважаю, що моліністичний розв’язок так само веде до 

детермінізму, як і етерналістський.


