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Представлена до захисту дисертація Хром'як Наталії Львівни 

присвячена цікавій та евристично значущій темі, адже реконструює не тільки 

позицію Карла Варта щодо «природного богослов'я», а й осмислення цієї 

позиції в сучасному богословському дискурсі. Полеміка щодо концепції та 

обґрунтування природного богослов'я не вичерпується, а навпаки набирає 

обертів у теології ХХ-ХХІ століття. У ній помітно простежується наростання 

критичного ставлення до ідей природного богослов'я, тому аргументація, 

яку використовували філософи та богослови з цього напрямку (серед яких і 

Карл Варт), становить значний науковий інтерес. Вона наочно демонструє як 

завдяки історичним обставинам та суспільним реаліям ставляться під сумнів 

ідеї соціального оптимізму та раціоналізму ліберальної теології, коли 

одкровення Бога заміняється «релігію людини». 

Дисертантка здійснює комплексний богословсько-філософський аналіз 

Бартової критики природного богослов'я у її зв'язку з історичними умовами 

та викликами, які відображають богословську традицію неоортодоксії, а 

також дослідження впливу швейцарського мислителя на сучасну філософію і 

богослов'я аналітичної та континентальної традиції. 

До заслуг дисертантки, безумовно, необхідно віднести вдалий підбір 

джерельної бази дослідження і використання міждисциплінарного підходу 

(виконане на межі філософії, богослов'я та релігієзнавства), що забезпечило 

досягнення поставленої мети. Дисертаційна праця має логічну структуру, в 

розділах послідовно розкриваються питання, які пов'язані із реалізацією 



завдань. Робота складається із вступу, п'яти розділів, висновків та списку 

використаних джерел (312 позицій, з них значна кількість зарубіжних). 

Перший розділ дисертації, що присвячений ґрунтовному аналізу 

природного богослов'я, демонструє глибину зануреності дисертантки у 

проблематику, адже авторка звертається до осмислення самих витоків його 

формування в античній філософській культурі і докладно розбирає 

концептуальне оформлення і дискусії щодо статусу природного богослов'я в 

подальшій історії інтелектуальної думки, доходячи до постмодерністських 

інтерпретацій. Тому логічно приходить до теми критики природної теології 

Карла Варта, інтерес до постаті та ідей якого зростає в сучасному релігійно-

філософському дискурсі. 

Хром'як Н. звертається до теоретичних та методологічних положень 

низки вчених, які займались вивченням біографічних даних Карла Варта та 

осмисленням ідейної спадщини (Е.Буш, Дж. Бромлей, Б.Маккормак, Дж. 

Хансінгер, Р. Холдер та інших вітчизняних і зарубіжних), а також до більш 

ширшого кола богословських дискусій щодо статусу природного богослов'я, 

що презентовані у працях А. Плангінги та Р. Свінбурна, Р. Меннінга, 

Д.Клемм, М. Вестфала, Дж. Капуто, Ж.-Л. Марйон, Г. Ворда. 

Відтак, запропоновано кілька ключових поглядів щодо статусу 

природнього богослов'я, які представлені в історії богословської думки: як то 

спроба побудувати вчення про Бога виключно на основі розуму і досвіду, без 

звернення до віри або особливого одкровення; спроба доказів (аргументів) на 

користь існування Бога, тобто певний проект вироблення доказів та 

аргументів на користь теїзму шляхом філософського роздумування про 

існування й природу Бога, незалежно від істинного або уявного 

божественного одкровення чи Священного Писання (ст. 41-42). Як противагу 

природному богослов'ю чи його опонентами авторка представила фідеїстів, 

агностиків й атеїстів, тобто тих, хто заперечує те, що причина або інші 

людські звичайні здібності можуть виправдати релігійні переконання (ст. 43). 



У другому розділі «Вчення про природне богослов'я у творчості Карла 

Варта» дисертантка вдається до прискіпливого аналізу ідей досліджуваного 

автора, і підкреслює, що його великою заслугою «є те, що він змістив 

акценти від людини на Бога, від іманентного на трансцендентного Бога, 

повернувшись до ортодоксії, хоча у видозміненому прояві» (ст. 54). 

Приходячи до висновку, що Карл Барт відкидає природне богослов'я 

засновуючись на переконанні, що грішник виправдується лише за 

благодаттю, і спроможність пізнавати Бога є можливою лише завдяки 

благодаті, дисертантка визначає, що він стоїть твердо на реформаторському 

богослов'ї - спасіння sola gratia, sola fide. Дисертантка вдається до 

визначення причин критики Карлом Бартом природнього богослов'я і описує 

історичні обставини розриву богослова з німецькими вчителями 

ліберального богослов'я, адже стосувалася самого розуміння онтології. Це 

зумовило власний шлях його богословських пошуків і власне відкриття 

«нового дивовижного світу Біблії», що знайшло вираження одноіменній 

статті Барта, коментарі на Послання до Римлян (1918 року) та остаточно 

вилилося в його заклик «до революції у богословській методології» - на 

зміну богослов'ю «знизу» мало прийти богослов'я «згори» (ст. 70). 

Дуже вдалим видається те, що дисертантка звертається не тільки до 

осмислення богословських пошуків Карла Барта, а й, використовуючи 

біографічний метод, демонструє, що його відхід від ліберального богослов'я 

був зумовлений підтримкою німецькими християнами нацистської ідеології, 

акцентом на релігійному досвіді та релігійному індивідуалізмі, історичному 

релятивізмі, соціалізмі (ст. 103). 

Система поглядів Карла Барта викриталізовувалася у його дискусіях з 

такими богословами як Еріх Пшивара та Еміль Брунер, чому дисертантка 

приділяє значну увагу в другому розділі своєї праці. Особливо цікавою та 

плідною, на думку дослідниці, була полеміка щодо природнього богослов'я 

між Бартом та Бруннером, оскільки обидва належали до діалектичного 

напрямку в теології. Однак кардинальна різниця між мислителями полягала у 



поглядах на одкровення та на людську здатність для отримання його, а також 

різне розуміння того, як гріх вплинув на людину. 

Третій розділ «Позиція послідовників Карла Барта стосовно діалогу 

релігійного та наукового світогляду» розкриває подальше розгортання 

дискусій навколо природного богослов'я та дотичних питань. Дисертантка 

зосереджується на аналізі поглядів одного із найбільш впливових 

послідовників Карла Барта - німецького мислителя Е. Юнгелі, який 

наголошував на тому, що саме одкровення є єдиною основою для пізнання 

Бога. Продуктивним і цікавим є аналіз дисертанткою богослов'я А. Макграта 

(«Відкрита таємниця: новий погляд на природне богослов'я»), який здійснив 

спробу примирити позиції як К. Барта, так і Е. Бруннера. Ще один приклад 

переосмислення ідейного спадку К. Барта у контексті викликів другої 

половини XX століття подає Т. Торренс. І тут дисертантка приходить до 

цікавих та евристично значущих висновків: «Торренс намагався 

реінтерпретувати Барта у кращих традиціях британської академічної школи. 

В інтерпретації Торренса Барт не заперечував природного богослов'я або ж 

раціональних універсалій, але вважав, що епістемологічним ключем до обох 

є божественна благодать та віра в Бога, яка єдина може відкрити не тільки 

доступ до божественного одкровення, але й істинний взаємозв'язок між 

логічними структурами творіння і Творця» (ст.115). 

У четвертому розділі авторка звертається до аналізу дієвості 

аргументів діалектичної теології стосовно концепцій богопізнання в 

аналітичній богословській традиції кінця XX - початку XXI століть, 

визначивши ключові фігури - А. Плантінгу та Р. Свінбурна. П'ятий розділ 

«Феноменологічна природна теологія та неоортодоксія Барта» продовжив 

розгляд проектів побудови постметафізичної природної теології у 

мислителів, на яких вплинула сучасна континентальна філософія (М. 

Вестфал, Дж. Капуто, Ж.-Л. Марйон, Дж. Мілбенк). 

Дисертаційне дослідження, беззаперечно, носить концептуальний 

характер, відрізняється високим ступенем новизни, самостійністю та 



цілісністю. Однак варто висловити деякі зауваження, для того щоб прояснити 

незрозумілі моменти, а також рекомендації й побажання, спрямовані на 

подальші дослідження обраної дисертанткою проблематики. 

1. У вступі при визначенні теоретико-методологічних засад 

дослідження, дисертантка вдається до наступного формулювання: 

«богословський контекст дослідження вимагав використання релігієзнавчих 

принципів - позаконфесійності, екуменічної відкритості...» Наскільки 

принцип екуменічної відкритості є релігієзнавчим принципом потребує 

змістовного уточнення. Можливо, варто було б уточнити, яким саме чином і 

в яких випадках ці принципи застосовуються в роботі та як вони між собою 

співвідносяться. 

2. У третьому розділі подаючи аналіз поглядів Е. Юнгеля, 

дисертантка лише побіжно згадує, що його метафізика значною мірою 

наслідує заклик до деструкції метафізики Гайдеггера і посилаючись на А. 

Нагібауера, констатує, що Юнгель прагнув «поєднати» у своєму богослов'ї 

непоєднуваних у своїх інтенціях Барта і Гайдеггера (ст.104). Вважаю, що 

дана теза вимагає більшого обґрунтування і пояснення тих положень і 

позицій, які представляють саме «поєднання» цих мислителів. 

3. Додаткових пояснень вимагає необхідність звернення авторки у 

розділі під назвою «Позиція послідовників Карла Барта стосовно діалогу 

релігійного та наукового світогляду» до осмислення позицій сучасних 

мислителів (як Дж. Буйтендаг та Н. Віснефске) «розвивають своє бачення 

природного богослов'я, не беручи до уваги його критики швейцарським 

богословом» (ст. 115). 

4. У висновках дисертантка зазначає, що «Кожна теорія, яка 

приймає за основні чи додаткові джерела для теології розум чи досвід, є 

ідеологією, з точки зору наукової класифікації, та ідолопоклонництвом 

людини, з точки зору теологічної оцінки» (ст. 177). Хотілось би знати, на яку 

саме наукову класифікацію спирається дисертантка у такому визначенні. 



Зазначені зауваження не применшують дослідницьких переваг 

дисертації. Ґрунтовний аналіз поглядів Карла Барта, узагальнення матеріалу 

першоджерел та дослідницької літератури з даної тематики дав змогу 

дисертантці здобути дослідницькі результати, що мають наукову новизну. 

Робота відрізняється структурною чіткістю й обґрунтованістю положень. 

Отже, вивчення змісту дисертації, публікацій автора та автореферату 

дають підставу узагальнити, що робота Хром5як Наталії Львівни «Вчення про 
4 

природне богослов'я Карла Барта і його рецепція у сучасній богословській 

думці» є цілісним, завершеним, самостійним дослідженням і відповідає 

вимогам п.п. 9, 11, 12,13 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 

р. (зі змінами), а її автор заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.14 - богослов'я. 
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