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Рассел Б. ЧОМУ Я НЕ ХРИСТИЯНИН1 

ЧИ Є ЖИТТЯ ПІСЛЯ СМЕРТІ? 

Р а с с е л  Б е р т р а н  (1872—1970) — англійський філософ, логік, математик, 
публіцист, громадський діяч. Був одним з фундаторів філософії неопозитивізму, пройшов 
складну творчу еволюцію. 

Математична логіка, емпірична теорія пізнання, застосування логіки до розв'язання 
філософських проблем — теми теоретичних пошуків і досліджень. Рассел в зрілий період 
своєї творчості прийшов до аналізу співвідношення змісту, структури досвіду 
(безпосереднього в досвіді) і загальнозначущого в природничонауковому знанні, до аналізу 
недемонстративного, наукового висновку. Він намагався обґрунтувати єдність емпіричного і 
теоретичного рівнів пізнання. 

Філософ виступав з критикою однобічного гіпертрофованого розвитку науки, 
економіки, політики та ігнорування ціннісних аспектів, за утвердження ідеалів 
європейського гуманізму. 

Основні роботи: «Проблеми філософії», «Людське пізнання, його сфера і границі», 
«ЧОМУ Я не християнин». 

Перед тим, як обговорювати питання про те, чи продовжуємо ми існувати після смерті, 
слід з'ясувати, в якому значенні людина є тою ж самою особистістю, якою була вчора. 
Філософи вважали, що є певні субстанції — душа і тіло, і кожна з них безперервно існує день 
у день, що душа, будучи створеною, продовжує існувати в століттях, в той час як тіло на 
деякий час припиняє своє існування через смерть, до тих пір, поки не відбудеться воскресіння. 

У тому, що стосується життя, яке ми спостерігаємо і сьогодні, це вчення є конче 
помилковим. Речовина, що утворює тіло, постійно змінюється в процесі харчування  

1 Переклад фрагментів розділу однойменної праці Б. Рассела здійснено за виданням: Рассел Б. 
Почему я не христианин. — М.: Политиздат, 1987. — С. 207 — 211. — Прим, упоряд. 
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та виснаження. Навіть якщо б цього не відбувалось, атоми не існують як щось 

безперервне. Безглуздо казати: це є тим самим атомом, який існував кілька хвилин тому. 
Безперервність людського тіла є питанням зовнішнього вигляду та поведінки, а не субстанції. 

Те ж саме стосується свідомості. Ми думаємо, відчуваємо та діємо, але не існує, як 
доповнення до думок, почуттів та дій, якоїсь чистої сутності свідомості чи душі, яка робить 
це або з якою все це відбувається. Безперервність людської свідомості є безперервністю 
звички та пам'яті: вчора була людина, почуття якої я пам'ятаю, і цю людину я вважаю самою 
собою вчорашньою, але насправді «я вчорашній» — тільки певні стани свідомості, які зараз 
пригадуються, і їх слід вважати приналежністю тієї особистості, яка їх пригадує в цей час. 
Все, що утворює особистість, є ланцюгом сприйнять, які зв'язані з пам'яттю та певного роду 
подобами, що ми називаємо звичкою. 

Отже, якщо ми хочемо вірити, що людина живе після смерті, ми повинні припустити, 
що пам'ять та звичка, які утворюють її особистість, будуть знов утворюватися в нових 
обставинах. 

Ніхто не в змозі довести, що цього не трапиться. Але — і це легко помітити — вельми 
неймовірно. Наші пригадування та звички зв'язані зі структурою мозку майже так само, як 
зв'язана ріка зі своїм річищем. Вода весь час змінюється, але ріка продовжує текти в тому ж 
напрямку, тому що колишня течія утворила канал. Подібно до цього попередні події 
утворили канал у мозку, і наші думки течуть по цьому річищу. У цьому причина пам'яті та 
звичок свідомості. Але мозок і його структура руйнуються зі смертю, і пам'ять, мабуть, також 
повинна руйнуватися. Немає підстав інакше вважати — як не доводиться очікувати 
збереження старого річища, після того як землетрус спорудив гору на місці долини. 

Будь-яка пам'ять і, отже, всі явища свідомості залежать від властивості, яка існує в 
деяких матеріальних структурах, але іншим структурам не властива або ж є властивою лише 
у малій мірі. Це — властивість утворювати звички як наслідок подій, що часто 
повторюються. Наприклад, яскраве світло примушує зіницю скорочуватися, і, якщо ви 
регулярно утворюватимете спалах перед очима людини і одночасно будете вдаряти в гонг, 
нарешті лише гонга буде достатньо для скорочення зіниць. 
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Цей факт стосується мозку та нервової системи, інакше кажучи, певної матеріальної 

структури. Ми з'ясуємо, що саме такі факти пояснюють наші відповідні реакції на мову та її 
використання, на наші пригадування та викликані цим емоції, на наші моральні та аморальні 
звички — фактично на все, що утворює нашу особистість, за винятком тієї частини, яка 
визначається спадковістю. Спадкові властивості передаються нашим нащадкам, але не 
можуть залишитися у індивіда після розкладу тіла. Таким чином, як спадкові, так і набуті 
властивості особистості пов'язані, наскільки нам відомо, з характеристиками певних тілесних 
структур. Всі ми знаємо, що пам'ять можна стерти, якщо пошкодити мозок, що добродія 
можна зробити порочною людиною, якщо заразити його летаргічним енцефалітом, і що 
розумна дитина може перетворитися на ідіота, якщо їй не давати йоду в достатній кількості. 
В світлі цих відомих фактів малоймовірним є те, що свідомість продовжує існувати після 
повного зруйнування мозкових структур. 

Не раціональні аргументи, а емоції породжують віру Е загробне життя. 
Найважливішою з цих емоцій є страх перед смертю, який є інстинктивно й біологічно 

корисним. Якщо б ми всім серцем вірили в загробне життя, ми цілковито перестали б 
боятися смерті. Наслідки були б дивовижними, і, можливо, більшість із нас шкодувало б за 
цим. Але наші людські та передлюдські пращури билися з ворогами та знищували їх 
протягом цілих геологічних епох, і мужність допомагала їм при цьому; отже, в боротьбі за 
життя здатність подолати іноді природний страх перед смертю дає перевагу. Тваринам та 
дикунам для досягнення цієї мети достатньо інстинктивної забіякуватості, але на певному 
ступені, як це першими довели мусульмани, віра в рай набуває чималого військового 
значення і розвивав природну забіякуватість. Ми повинні визнати, що мілітаристи мають 
рацію, коли підтримують віру в безсмертя і слідкують за тим, щоб вона не стала надто 
глибокою та не породила байдужості до світських справ. Інша емоція, яка сприяє вірі в 
загробне життя,— це захоплення величчю людини. Як говорить єпископ Бірмінгемський, 
«людський розум набагато тонший інструмент, ніж все, що з'являлося раніше,— йому 
відомо, що є вірним і що є невірним. Він у змозі побудувати Вестмінстерське абатство. Він 
здатний побудувати 
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аероплан. Він може вирахувати відстань до Сонця... Отже, чи зникне людина після 
смерті повністю? Чи зникне цей її незрівнянний інструмент, його розум, коли припиниться 
життя?» 

Єпископ доводить далі, що «Всесвіт створений і керований з розумною метою» і що 
було б нерозумним, створивши людину, дозволити їй зникнути. 

На цей аргумент можна відповідати по-різному. По-перше, як це показало наукове 
дослідження природи, внесення в нього моральних чи естетичних цінностей завжди 
ускладнювало процес відкриття. Звикли думати, що небесні тіла повинні рухатися колом, 
тому що коло — найдосконаліша з усіх кривих; що види мають бути незмінними, тому що 
бог міг створити тільки те, що є досконалим і тому не потребує удосконалення; що безглуздо 
боротися з епідеміями, а треба лише розкаятися, тому що їх наслане як кару за гріх тощо. 
Проте з'ясувалося, що, наскільки ми знаємо, природі байдужі наші цінності, і збагнути її 
можна тільки у тому випадку, якщо ми абстрагуємося від наших понять добра і зла. Всесвіт 
може мати мету, але ніщо не дає права припустити, що ця мета будь-як схожа на наші 
людські цілі. 

І в цьому немає нічого дивного. Доктор Барнс каже, що людина «знає, що є вірним, а 
що ні». Але насправді, як свідчить антропологія, погляди людей на вірне й невірне 
відрізнялися у такій мірі, що з жодного питання не було досягнуто порозуміння. Отже, ми не 
можемо сказати, що людина знає, що є вірним і що невірним, ми можемо сказати тільки, що 
це відомо деяким людям. Яким саме? Ніцше наводив аргументи на користь етики, яка 
глибоко відрізняється від християнської, і деякі могутні держави сприйняли це вчення. Якщо 
знання про те, що •'• вірним і що невірним, служить аргументом на користь безсмертя, ми 
повинні спочатку вирішити, кому вірити — Христу або Ніцше, а потім лише доводити, що 
християни безсмертні, а Гітлер та Муссоліні — ні; або ж навпаки. Вирішення, очевидно, буде 
одержано на полі битви, а не в кабінеті. Етика майбутнього за тими, у кого отруйний газ 
ефективніший. Отже, їм і належить безсмертя. 

Наші почуття та вірування стосовно добра і зла, як і все інше в нас,— це природні 
властивості, вироблені в боротьбі за існування і які не мають ніякого божественного чи 
неприродного походження. В одній з Езопових байок леву показують малюнки мисливців, 
які ловлять ле- 
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вів, а лев зауважує, що якщо він малював би, то зобразив би левів, що ловлять 

мисливців. Людина, говорить доктор Барнс,— чудова істота, бо вона може споруджувати 
аероплани. Нещодавно була популярною пісенька про розумних мух, які повзають вниз 
головою по стелі. Хор підспівував: «Чи міг би це робити Ллойд Джордж? Чи міг би це робити 
містер Болдін? Чи міг би це робити Рамсей Макдональд Безперечно НІ». На цій підставі муха 
з теологічним світосприйняттям могла б висунути дуже сильний аргумент, який інші мухи, 
безперечно, вважали би вельми переконливим. 

Крім того, ми дотримуємося такої високої думки про людину тільки через те, що 
розмірковуємо абстрактно. Про більшість конкретних людей більшість інших людей думають 
препогано. Цивілізовані держави витрачають більше половини своїх прибутків на те, щоб 
вбивати громадян інших держав. 

Подивимось на довгу історію тієї діяльності, яку надихав моральний запал: людські 
жертвоприношення, переслідування єретиків, полювання на відьом, погроми і нарешті 
масове знищення отруйним газом. Це, мабуть, повинно схвалюватися одним з англіканських 
колег доктора Барнса, оскільки він вважає, що пацифізм не властивий християнству. Чи є всі 
ці мерзоти, а також етичні вчення, на яких їх засновано, дійсно свідченнями існування 
розумного творця? І чи можемо ми насправді бажати, щоб люди, які винні у цьому, жили 
вічно? Світ, у якому ми живемо, може бути зрозумілим як наслідок плутанини та випадку; 
але якщо він є результатом свідомо обраної мети, ця мета, мабуть, належить ворогові роду 
людського. Як на мене, то я вважаю випадок менш болісною і більш правдоподібною 
гіпотезою. 
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