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соф, - якщо попередньо я не заберу у теоретичного розуму його намагання
на трансцендентні знання, тому що, домагаючись цих знань, він повинен
користуватися такими основоположностями, які насправді застосовні тільки
до предметів можливого досвіду і, будучи... застосовані до речей, що вихо
дять за межі досвіду, власне, перетворюють їх на явища, роблячи таким чи
ном неможливим будь-яке практичне розширення чистого розуму. Том у я
повинен був обмежити область знання, щоб дати місце вірі.... ". На наш по
гляд, думка І. Канта полягає не в тому, щоб постулювати нездатність розуму
до пізнання. Встановлення певної межі можливостей теоретичного розуму у
філософії І. Канта веде не до песимістичного твердженням про неможли
вість пізнання, а до відкриття нової сфери Існування світу, пізнання якої не
можливо за зразком природознавства (наприклад, за допомогою категорії
причинності), і у дослідженні цієї межі мислитель бачить перспективу віднов
лення єдності розуму в його теоретичному і практичному застосуванні.
Таким чином, позицію І. Канта можна швидше співвіднести з ідеями теоло
гічного агностицизму, ніж гносеологічним типом останнього. Як і І. Кант пред
ставники і дослідники теологічного агностицизму, говорячи про межі можливо
го знання щодо Бога, безсмертя душі і свободи, мають на увазі не твердження
про безпорадність розуму в цій галузі, а скоріше ствердження ідей толерант
ності, світоглядного плюралізму, свободи совісті, які є не тільки необхідними
складниками, але регулятивами в розвитку суспільства і його інститутів.
На основі викладеного можна зробити наступні висновки. У світлі теологі
чного агностицизму філософія І. Канта розкриває свої гуманістичні підстави,
що підкреслює її актуальність і сучасність, а теологічний агностицизм, на
наш погляд, можна інтерпретувати як сучасний філософський напрямок,
який може стати теоретичною основою д л я дослідження і вирішення про
блем формування суспільних цінностей, функціонування релігії в суспільстві,
універсальних проблем розвитку суспільного буття.
И.С. Рождест венская, асп., С П б Г У , Р о сси я
i.rozhdlk@gmail.com

ОСНОВАНИЯ ФИЛОСОФИИ РЕЛИГИИ К. РАНЕРА
Философия религии разрабатывается Карлом Ранером в контексте прояс
нения отношений философии и теологии, философии религии и теологии, име
ет основополагающее значение д л я более фундаментального интеллектуаль
ного проекта теолога, а именно - понимания теологии как трансцендентальной
антропологии. Собственно философия религии, в отличие от теологии и антро
пологии, своим предметом имеет априорные условия возможности восприятия
человеком откровения. Основная работа, в которой теолог предлагает своё
понимание исследуемого нами предмета, и которая является основанием
предлагаемого доклада, носит название 'Слуш атель слова* с подзаголовком
'Обоснование философии религии", и представляет собой конспект курса *К
основаниям философии религии', прочитанного теологом летом 1936 года.
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Press, 2000. - P. 6]. Таким вопрошающим и познающим является человек, и
его роль не может быть сведена в теологии ко второстепенной. Человек
становится предметом философского и теологического исследований на
предмет способностей, возможностей, условий познания Бога, или, другими
словами, ’ соответствия содержания откровения априорным структурам че
ловеческой способности понимать нечто вообще* [Ibid. - Р. 2]. Философия
религии, полагает теолог, есть философское осмысление того, чем религия
есть и должна быть. Если ф илософ ия религии не хочет быть исключительно
описанием культурного феномена религии, если она претендует на то, что
она ставит вопрос о сущности всей религии как таковой, то. в таком случае,
она должна в своём познании доходить до самых пределов мира, до абсо
лютного и личностного Бога, и познавать религию как экзистенциальную
связь человека с Богом. Суть этой экзистенциальной связи заключается в
отношении слушания, и наиболее общее определение, которое да ё т чело
веку Ранер, - человек является слушателем Слова Бога, слушателем б ла 
годатного само-сообщения Бога, прислушивающимся и послушным. Те о ло 
гия Ранера построена на личном взаимодействии человека с Богом, общении
с Ним в том числе через обращение человека к самому себе. Познание Бога
посредством категорий, по Ранеру, приведёт к созданию субъект-объектных
отношений, и тогда мы выходим на путь онто-теологии. Однако в таких отно
шениях отсутствует место д л я личной встречи с Богом. Ранер принимает кри
тику онто-теологии Хайдеггера, и обращается к понятию слушания, которое
само по себе крайне удачно д л я описания отношений человека с Богом, не
прибегая к моральным категориям, поскольку, как верно отмечает П. Рикёр,
"так обнаруживается бытие, которое ещё не является действующим и. в силу
этого, избегает альтернативы подчинения и бунта” [Рикёр П. Конфликт интер
претация. Очерки о герменевтике. - М, 2008. - С. 600]. Призвание через слово
(vocatio) в период высокой схоластики не является сверхважной экзистенци
альной характеристикой, но лишь даёт знание, которое делает возможным,
предуготовляет человека к принятию благодати Таинств и с ними оправдания
[см.: Хвгглунд Б. История теологии. - СПб., 2001. - С. 167]. В случае с Ранером слово 'Бог* и Слово Бога являются центральными понятиями его теоло
гии, поскольку, полагал Ранер, именно языковая реальность оказывается ме
диумом, позволяющим, с одной стороны, обращаться к самим себе, и, с дру
гой стороны, каким-либо образом взаимодействовать с миром.
О Д . С а д о е ’як, здобувач, К Н У 1м. Т. Шевченка, Київ'
Е П ІС Т Е М О Л О ГІЯ ЯК О С Н О В А Д Л Я Д О С Л ІД Ж Е Н Н Я К О Р А Н У
Термін *епістема" вперше зустрічається у Аристотеля у "Фізиці* і викорис
товується д л я позначення знання певного типу, відношення знання і дійснос
ті, передумови пізнання. Епістемологія відповідає на питання: як можна
отримати знання щодо певного об'єкту і скласти про нього істинну думку.
' Рецензент - д-р філос. наук, проф. Конотоп Л.Г.
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