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Дисертація Коваля Анатолія присвячена проблемі, яка майже не привертає
увагу релігієзнавців, оскільки є такою, що зачіпляє найдискусивніші аспекти
християнської екзегези та герменевтики. Вона, з одного боку, торкається
найпринциповіших аспектів сучасної когнітивістики, філософії мови, епістемології,
а з іншого – стосується живої практики тлумачення християнських сакральних
текстів. Вибір такої складної теми, малодослідженої у вітчизняному релігієзнавстві
свідчить про наукову сміливість дисертанта, але, водночас, задає таку високу
«планку» щодо рівня дисертаційної роботи, дотягнутися до якої є справжнім
інтелектуальним викликом для її автора. Коло «постмодерністських проблем»
залишається дратівливим, але маргінальним явищем в сучасній «класичній
гуманітаристиці», оскільки руйнує авторитети й долає звичні кордони академічного
розуміння понять «автор», «текст», «значення» тощо. Основною проблемою
дисертації автор обрав «втрату значення» тексту, яка пов’язана з кардинальною
зміною інтерпретаційних підходів в постмодернізмі, порівняно з класичним
періодом розвитку філософської герменевтики.
Незважаючи на все гучніші заклики з боку вітчизняної гуманітарної наукової
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постмодерністів мають отримати задовільне пояснення з боку наукової спільноти.
Саме тому дисертація А. Я. Коваля є актуальним дослідженням наразі непрояснених
принципових питань, які лежать на перетині широкого спектру гуманітарних
дисциплін і релігієзнавства.
Як зазначає дисертант, деякі консервативні філософи, релігієзнавці та
богослови не погодяться з радикальними твердженнями постмодерністів про те, що
текст втратив своє значення, втратив свого автора і його важливість тепер залежить
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від випадкового читача (а не від “правильної” інтерпретації авторитетного і
професійного герменевта, який базує свої судження на традиції, застосовує
правильні методи інтерпретації та знаходить авторський задум). Сама ця боротьба
консервативних підходів з постмодерністськими є фокусом дослідження, саме цю
“втрату значення” має на увазі автор дисертації, підходячи до даного дослідження.
Але, на нашу думку, А. Я. Коваль дещо перебільшує масштаб розглянутої ним
проблеми в загально-християнському контексті, адже так звана «постмодерністська
герменевтика» є суто протестантським явищем, яке і в межах протестантизму
залишається маргінальним трендом, аж ніяк не впливаючим на «герменевтичний
мейнстрім» сучасної західної теологічної думки. В цьому зв’язку назва дисертацій,
на нашу думку, є дещо некоректною, оскільки в ній йдеться про вплив
постмодерністської герменевтики на деякі локальні протестантські «герменевтичні
спільноти» (термін А. Я. Коваля), але не на християнство як світову релігію.
Оскільки християнство є “релігією книги”, поза сумнівом, герменевтика грає
важливу роль у його розвитку. А. Коваль намагається поділити християнських
герменевтів на 2 групи щодо рецепції постмодерних підходів до інтерпретації
текстів: на тих, хто готовий адаптувати власні герменевтичні стратегії під
постмодерні вимоги, і на тих, хто ігнорує гасла та ідеї постмодернізму і захищають
традиційні християнські герменевтичні підходи від будь-якої критики. Обидві
сторони цього дискурсу висвітлені в дисертації Коваля Анатолія, описані позиції
окремих учасників дискусії та їх основні погляди.
Дисертація А. Я. Коваля дійсно є оригінальним авторським дослідженням, яке
повністю відображує автентичне авторське розуміння ролі та місця постмодерну в
християнській герменевтиці, яке кардинально відрізняється від наявного на сьогодні
в українському лінгвістичному релігієзнавстві. Формулювання мети дисертації та
поставлені дисертантом завдання повністю відповідають авторській позиції.
Особистий творчий доробок дисертанта в обраній темі, намагання по-новому
подивитися на вже існуючі проблеми в герменевтиці, старання вирішити масштабні
герменевтичні проблеми власними підходами є позитивом роботи. Авторська
концептуальна позиція провокує наукову дискусію, що не часто трапляється у
сучасній науці і свідчить про досить високий рівень наукових узагальнень автора,
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Структура дисертації має чітку логічну форму, яка випливає з завдань та мети
дослідження.
Перший розділ дисертант присвятив визначенню та обґрунтуванню
теоретико-методологічних основ дослідження значення, в якому він почав з огляду
літератури, де коротко згадав авторів, доробок яких він вважає найбільш відомими
та впливовими, а також тих авторів, праці які допомагають довести його точку зору
на дисертаційну проблематику, при чому дотримується не хронологічного принципу
аналізу літератури, а логіки власного теоретизування. Суттєвою вадою дослідження
є, на нашу думку, необізнаність, або ж свідоме нехтування дисертанта українським
доробком

щодо

досліджуваної

проблематики.

Список
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містить

ґрунтовний перелік іншомовних праць, опрацьованих А. Я. Ковалем, а розвідки
українських авторів представлені в ньому дуже фрагментарно і досить випадковими
журнальними статтями. Автор майже не спирається в своєму аналізі на
фундаментальні дослідження класиків традиційної герменевтики, в той час як
посмодерністи представлені набагато повніше. Ба більше – аналіз тексту дисертації
дозволяє констатувати досить поверхневе знайомство А. Я. Коваля з суто
релігієзнавчою

дослідницькою

методологією

та

з
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герменевтичної думки до Шлейєрмахера. Такий тенденційний добір джерел
дослідження зумовив і напрямок пошуку і дещо однобічні висновки автора. Так,
невідомим автору, нажаль, залишилося фундаментальне дослідження Габріели
Хими, переклад якого з’явився в Україні ще 2000 року, авторка якого аргументовано
позначає постмодерністські інтерпретації текстів як принципово антигерменевтичні,
при чому жодним чином не спираючись на сакральні тексти, а розглядаючи
постмодерні інтерпретації текстів культури суто з літературознавчих позицій
(див. докладно у: Хима Г. Современные направления в литературоведении. пер. Г.
Манфреди. К. : Четверта хвиля, 2000. 180 с.). Перший опонент у монографії 2005
року підкріпила доводи Габріели Хими прикладами постмодерного аналізу
християнських текстів і дійшла того ж висновку, який принципово не співпадає з
науковою позицією А. Я. Коваля: інтерпретації сакральних текстів з позицій
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постмодерністської методології є принципово антигерменевтичними. Отже, про
вплив постмодерністської герменевтики на сучасне християнство говорити не
можна, оскільки немає постмодерністської герменевтики, а є антигерменевтичні за
суттю постмодерністські стратегії інтерпретації текстів.
Далі дисертант обґрунтовує свій вибір напрямку дослідження тим, що вважає
герменевтичну проблематику найактуальнішою в сучасних гуманітарних науках.
Використовуючи гасло постмодерністів: “весь світ – текст” або, як стверджує
Ж. Дерида – “немає нічого окрім тексту”, А. Я. Коваль дає зрозуміти, чому вибрано
досліджувати саме герменевтичну проблему значення тексту. Але цей вибір аж ніяк
не пов’язується автором з релігієзнавством. Складається враження, що текст,
написаний як ґрунтовне філософське дослідження проблеми «втрати значення»
тексту у постмодернізмі, автор намагається адаптувати під вимоги релігієзнавства.
В третьому підрозділі першого розділу автор детально описує методологічний
апарат дослідження і ті методи, якими він послуговувався під час роботи над
дослідженням, яку користь і в яких саме частинах дисертації вони йому принесли.
Але ж описані автором постструктуралістські дослідницькі стратегії такі як дискурсаналіз, деконструкція, інтертекстуальність, теорія систем, конструктивізм тощо
розраховані на так звані відкриті тексти сучасної літератури та культури в цілому, а
не на сакралізовані релігійні тексти, що сходять до закритого і жорстко
кодифікованого першоджерела – Біблії. І будь-яка спроба виходу за ці жорсткі
рамки робить інтерпретатора єретиком, а запропоновані ним інтерпретаційні
побудови нехристиянськими за значенням. Саме тому тяжіють до таких
інтерпретацій
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Принциповою

відмінністю мови релігії від всіх інших людських мов є фідеїстичне ставлення до
мовного знаку, що також унеможливлює «втрату значення» не лише релігійних
текстів, але й кожної букви в них, і навіть проміжків між ними, в яких, згідно давньо
іудейських уявлень і перебуває дух божий. Про цю «магію сакрального слова»,
зокрема, багато писали ще структуралісти, зокрема Роман Якобсон. Межі
християнської герменевтики, про що весь час забуває дисертант, принципово
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окреслені конфесійною догматикою. Саме на цьому будуються «герменевтичні
установки» християнських теологів, за наявність яких їх критикує дисертант.
З точки зору опонента, який наразі солідаризується з християнськими
«герменевтичними консерваторами», сама назва дисертації виглядає певним
оксюмороном: християнські тексти не можуть втратити свого першопочаткового,
біблійного значення, оскільки вони відразу перестануть бути християнськими
теологічними текстами. Отже, авторське визначення в цьому підрозділі природи
текстуальності за допомогою конкретних критеріїв, які є інтерсуб’єктивними та, на
його думку, можуть служити відправним пунктом у дослідженні значення текстів,
на наше переконання, не може застосовуватися до релігійних текстів.
В другому розділі дослідження автор пояснює сучасну ситуацію у сфері
дослідження значення, яка склалася в межах постмодерного підходу до інтерпретації
текстів. Він наводить основні теорії значення, які були запропоновані різними
дослідниками на різних етапах розвитку літературної герменевтики та лінгвістичної
філософії. Такий історико-філософський аналіз теорій значення дає можливість
зрозуміти контекст заданої дисертантом проблематики та дозволяє підготувати
ґрунт для подальших авторських пропозицій щодо вирішення поставлених завдань.
На нашу думку, найменш спірним є підрозділ 2.2., у якому йдеться про захист
класичного розуміння значення, тобто про ті наукові розробки, які протиставляють
себе постмодерністським тенденціям герменевтики у сфері вивчення значення. Тут
автор цілком слушно наводить основні стратегії відстоювання традиційного
ставлення до значення та закріплює їх за конкретними науковцями, авторами цих
стратегій, але знову ж, обминає український доробок.
Підрозділ 2.3. є ключовим для другого розділу, оскільки в ньому мова йде про
ті процеси, які призвели до “втрати значення”. Мається на увазі заперечення
класичного герменевтичного підходу до значення, в якому визнавалася автономна
влада автора над значенням свого тексту, читачу виділялася роль послідовника
автора, а не творця нових значень, а текст вважався вмістилищем незмінного
авторського значення, яке можна зрозуміти шляхом правильних і методологічно
вивірених інтерпретацій. Саме такий підхід заперечується постмодерністськими
стратегіями інтерпретації текстів.
5

Дисертант вводить тут власний доробок, який дещо наївно вважає
«авторською теорією герменевтичних установок», яку він виводить шляхом
застосування до герменевтики поняття «психологічна установка». Це лише
підтверджує слабку обізнаність автора у історії християнської герменевтичної
думки, де тотожні концепти обґрунтовано починаючи з часів схоластики, і
остаточно доведено в протестантській герменевтиці Романтизму. А. Я. Коваль пише
про «християнські герменевтичні спільноти, в яких всі тексти (релігійні та будь-які
інші) проходять через призму інтерпретаційних установок, якими часто виступають
догмати релігійної деномінації, а іноді і недогматичні герменевтичні традиції
окремих общин чи течій». Поняття «герменевтична спільнота» з релігієзнавчої
точки зору також вдається нам дуже спірним, а надто в постмодерному дискурсі, де
«кожен сам за себе», з власною «герменевтичною установкою», автентичним
читацьким досвідом, герменевтичним горизонтом тощо. Про яку ж тоді «спільноту»
може йти мова?
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автор
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такі

епатажні

ідеї

постмодерністської герменевтики як смерть автора та теорія читацього відгуку,
додаючи до них власну – реінкарнація значення – сформовану автором дисертації
для підкреслення радикальності змін значення в історичній перспективі. Пропозиція
використати реінкарнацію значень як інструмент для інтеграції християнської
герменевтики в сучасний соціальний дискурс не підкріплена чітким пояснення
навіщо вводити цей термін в релігієзнавство і чим конкретно він в релігієзнавчому
дискурсі буде відрізнятися від лінгвістичного поняття «десемантизація», хоча автор
побіжно згадує про те, що ця конструкція є ускладненою герменевтичною версією
цього терміну. Варто було більш детально пояснити цей термін і чіткіше вказати на
групу факторів, які відрізняють герменевтичну ідею дисертанта про радикальну
зміну значень (“реінкарнацію”) від вже існуючого поняття.
В підрозділі 3.3. автор дисертації, знову ж таки, не враховуючи історію
герменевтики намагається пояснити чому давні способи висловлюватися в
релігійному дискурсі (метафорично та символічно) мають місце в часи постмодерну.
Релігієзнавчою аксіомою є метафоричність та символічність релігійного дискурсу.
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Отже, не зрозуміло, навіщо доказувати те, що апріорі не викликає сумнівів в
класичній християнській герменевтиці.
Також абсолютно неприйнятною в контексті християнської герменевтики
вбачається висловлена у підрозділі 3.4. пропозиція автора вибрати «ідею непрямого
автора (implied author) як задовільну та оптимальну в сучасних умовах». У власній
ідеї реінкарнації значення автор бачить корисний інструмент для християнської
герменевтики ужитися з сучасними гуманістичними тенденціями. Але які це
тенденції і чому з ними не уживається класична християнська герменевтика з тексту
підрозділу не ясно. Якщо прийняти її (пише дисертант про цю ідею), то можна
більше зосередитися на тлумаченні тексту у світлі сучасних проблем християнської
общини чи соціуму і таким чином досягти його більшої актуальності та
практичності. На нашу думку, - це дуже спірне твердження.
Висловивши зауваження безпосередньо підчас аналізу змісту дисертації маємо
наголосити, що незважаючи на кількість та принциповість зауважень, ми зробили їх
з метою, по-перше, визначити пропозиції щодо можливих ідей подальшого
дослідження означеної проблеми; по-друге, запобігти повторенню окремих помилок
у подальших дослідженнях і реалізації конкретних рекомендацій не тільки
дисертантом, але і його можливими послідовниками; по-третє, відзначити
пріоритетні напрямки подальших досліджень з гостро дискусійної проблеми.
Висловлені зауваження не применшують значення дисертації Анатолія
Ярославовича Коваля, оскільки текст є оригінальним, самостійним та завершеним
дослідженням. Автор має право на власну наукову позицію, яку він висловив та
аргументував, продемонструвавши високу культуру філософського мислення.
Не зважаючи на дискусійність окремих положень, результати дисертаційного
дослідження мають важливе теоретичне й практичне значення, а отже, сприятимуть
розвитку українського релігієзнавства, розширюючи його предметне поле.
Науковий доробок дисертанта достатньо повно викладений у наукових публікаціях
автора. Зміст автореферату ідентичний основним положенням дисертації.
Отже, ми маємо всі підстави зробити висновок, що робота Коваля Анатолія
Ярославовича “Вплив постмодерністської герменевтики на сучасне християнство:
проблема “втрати значення” тексту” є самостійним завершеним дослідженням
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