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Monografia literaturoznawczo-biblistyczna pt. Hermeneutica Sacra, której autorką jest Zorâna Lanovik, ukraiĔska profesorka literaturoznawstwa z Uniwersytetu w Tarnopolu, jest przykładem niezwykle rzetelnego opracowania zagadnienia sakrologicznego. Uczona z Ukrainy,
zajmując siĊ m.in.literaturą rosyjską i ukraiĔską teorią literatury, komparatystyką (studiami komparatystycznymi), biblistyką, wypracowała
własne ujĊcie sakrologii i sakrologicznej hermeneutyki, zwłaszcza w
zakresie motywów biblijnych w literaturze. Bardzo obszerna (licząca 586
stron) ksiąĪka pisana w jĊzyku ukraiĔskim stanowi niezwykle waĪne
dzieło w zakresie sakrologii literatury i hermeneutyki literatury biblijnej
(interpretacji Biblii). Monografia składa siĊ ze wstĊpu (Vstup, s.6-13)
oraz trzech rozdziałów zasadniczych, podzielonych z kolei na liczne
podrozdziały.
W rozdziale pierwszym pt. Bìblìâ ì lìteratura: specifìka hudožn’oʀ
prirodi bìblìjnih tekstìv âk osnova bìblìjnoʀ germenevtiki [tj. Biblia i
literatura: specyfika artystycznej natury tekstów biblijnych jako podstawa hermeneutyki biblijnej] (s.14-57) autorka analizuje m.in. nastĊpujące
kwestie: 1) Biblia i literatura piĊkna (literatura artystyczna) w kontekĞcie
problemu interpretacji tekstu (s.14-19), 2) historia Ğwiata (Weltgeschichte) oraz historia ĞwiĊta (Heilsgeschichte) w relacji do problemów historyzmu i mitologizmu w Biblii (s.19-37), 3) jĊzykowe koncepty Biblii (s.
38-43), 4) poetyka i retoryka (artystyczna natura tekstów biblijnych,
s.43-50), 5) polisemantycznoĞü i dialogiczna mnogoĞü Biblii (s.50-57).
W rozdziale drugim pt. Geneza bìblìjnoʀ germenevtiki: lìteraturoznavþij aspekt [tj. Geneza hermeneutyki biblijnej: aspekt literaturoznawczy] (s.58-280) autorka poruszyła nastĊpujące zagadnienia dotyczące dziejów hermeneutyki biblijnej (historiografia teorii interpetacji Biblii): 1) intertekstualnoĞü i alegoryzm jako dominanty dawnej Īydowskiej
hermeneutyki tekstów sakralnych (s.58-74), 2) zasady literackiej inter141

pretacji Starego Testamentu we wczesnej apologetyce (s. 75-79), 3)
rozwój alegorycznej i literalno-historycznej metody interpretacji Biblii w
patrystycznej egzegetyce (s.79-93), 4) koncepcja tekstowej interpretacji
w Ğredniowiecznej scholastyce (s.93-107), 5) filologiczny zwrot okresu
humanizmu i renesansowa hermeneutyka (s.108-111), 6) transformacja
biblijnej hermeneutyki w epoce reformacji (s.112-128), 7) indukcyjne
podstawy antycznych tekstów w naukowym paradygmacie modernizmu,
nowoĪytnoĞci (s.128-153), w tym – takie problemy, jak: a) biblijny racjonalizm (s.128-130), b) krytyka historyczno-literacka (s.131-140), c)
interpretacja gramatyczna (s.140-144), d) podejĞcie filozoficznokulturologiczne [filozoficzno-kulturoznawcze] (s.145-150), d) biblijny
irracjonalizm (s.150-153), nadto 8) interpretacyjny model najnowszej
hermeneutyki biblijnej (s.154-270), w tym – kwestie takie, jak: a) liberalna szkoła hermeneutyki (s.154-180), b) mitologiczna szkoła hermeneutyki (s.180-184), c) biblijny egzystencjalizm (s.184-193), d) najnowsza hermeneutyka fenomenologiczna (s.194-218), e) niehermeneutyczny model analizy tekstów biblijnych (s.218-234), f) powroty do
załoĪeĔ „hermeneutyki czystej” (s.235-270), 9) nieĞwieckie szkoły biblistyki (s.270-280).
W rozdziale trzecim pt. Metodologìþna sistema analìzy bìblìjnih
tekstìv [tj. Metodologiczny system analizy tekstów biblijnych] (s. 281541), autorka przedstawiła nastĊpujące kwestie: 1) podstawy zewnątrztekstualny (pozatekstowy, zewnątrztekstualnoĞciowy) kontekst
Biblii jako interpretacyjny paradygmat metody historyczno-krytycznej
(krytycznohistorycznej) w hermeneutyce (s.281-331), w tym zagadnienia
takie, jak: a) paradygmat historyczny (s.283-305), b) paradygmat kulturologiczny (kulturoznawczy, s.305-321), c) paradygmat geograficzny
(s.321-331), nadto 2) paradygmat rodzajowy (gatunkowy, genologiczny)
i krytycznoliteracka metoda interpretacji (s.332-387), w tym kwestie
takie, jak: a) specyfika epiki (prozy) i rodzajów (gatunków) prozatorskich w Starym Testamencie (s.335-342), b) staroĪydowska poezja i
literatura mądroĞciowa (s.342-358), c) opowiadania prorockie: czynniki
rodzajotwórcze (gatunkotwórcze, genologiczne) i artystyczno-obrazowe
osobliwoĞci (s.358-371), d) Ewangelia jako podstawa rodzajów (gatunków) Nowego Testamentu (s.371-381), e) literaturoznawcza (literacka)
analiza nowotestamentowych listów (s.381-387), f) rodzajowa (gatunkowa) natura literatury apokaliptycznej: specyfika artystycznej organizacji
tekstu (s.388-396), nadto 3) paradygmat autorski i psychologiczna metoda interpretacji (s.396-417), 4) paradygmat jĊzykowy i gramatyczna
metoda interpretacji (s.417-439), 5) kontekstualne oraz intertekstualne
zasady analizy hermeneutycznej (s.439-465), 6) metatekstualne para142

dygmaty Biblii oraz zasady ich interpretacji (s.465-541), w tym – problemy takie jak: a) paradygmat archetypiczny (s.465-481), b) paradygmat
symboliczny (s.481-505), c) paradygmat alegoryczny (s.505-519), d)
paradygmat typologiczny (s.519-541). Autorka przedstawiła osobno
wnioski z analizy (Visnovki, s.542-562), zamieĞciła obszerną bibliografiĊ
(Lìteratura s.563-586).
KsiąĪka nie posiada indeksu nazwisk, indeksu geograficznego,
ich obecnoĞü niewątpliwie ułatwiałaby wyszukiwanie informacji osobowych lub geograficznych. KsiąĪka nie posiada przypisów dolnych lub
koĔcowych, ale wewnątrztekstowe (głownie odnoszące siĊ do perykop
biblijnych). KsiąĪka nie ma takĪe streszczenia (summary) w jĊzyku
angielskim, co niewątpliwie ułatwiłoby zapoznanie siĊ z jej treĞcią czytelnikowi spoza Ukrainy, nieznającemu jĊzyka ukraiĔskiego. ksiąĪka w
całoĞci napisana została w jĊzyku ukraiĔskim.
UwaĪam, Īe rzeczą konieczną jest przetłumaczenie jej i wydanie
w jĊzyku angielskim, aby koncepcja ukraiĔskiej szkoły sakrologicznej
stała siĊ dostĊpna dla czytelników innych narodów europejskich.
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