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THE ART OF INTERTEXTUAL READING IN STUDYING
THE LETTERS OF APOSTLE PAUL
The concept of «intertextuality» is a controversial and actively discussed topic among
researchers of the biblical text. Questions arise about the origin and purpose of the intertextual
event, criteria to discern their presence in the text and their theological value. After a short
description of the concept of intertextuality in the use of Scripture by the Apostle Paul, we will
focus on the question: Where does the meaning of Scripture quotations come from and the role
of Richard Hays’s research in using the notion of intertextuality in understanding the New
Testament hermeneutics. We will try to see how the researchers of the phenomenon
of intertextuality in Scripture determine the presence of the echoes of Scripture and answer
the more important question of how it can help us understand the hermeneutics of Paul
in relation to Scripture and form our method for interpreting Scripture.
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Задокументовані дослідження в галузі використання Старого Заповіту в Новому Заповіті
в наш час беруть свій початок з періоду Реформації.1 Є кілька докладних оглядів історії дослідження
в цій галузі2. Поняття інтертекстуальності широко використовується сучасними дослідниками як
результат розвитку літературознавчого і риторичного аналізу тексту за останні 40 років. Після
короткого опису розвитку та застосування поняття інтертекстуальності в галузі використання
Писання Апостолом Павлом, ми сфокусуємо увагу на порівнянні різних способів
інтертекстуального читання Писання.
Поняття «інтертекстуальності» як структури для вивчення використання Писання
Ап. Павлом
Поняття «інтертекстуальності» вказує на властивість тексту, в якому присутній нерозривний
зв’язок між текстом і його асоціаціями з іншими текстами. Це поняття використовується в
герменевтиці для дослідження значення тексту у взаємозв’язку з іншими текстами. Сучасні
дослідники намагалися дати визначення і розділити поняття інтертекстуальності на кілька
категорій,3 але ми звернемо увагу на дві різні концепції: традиційну і нову інтертекстуальність.

1

Згідно досліджень HenryGough, найбільш раннє зіставлення цитат зустрічається в переліку Роберта Стефана
(фр. Robert Estienne, лат. Stephanus ), в його виданні грецького Нового Заповіту (Париж, 1550), див. Gough,
Henry.(1855). The New Testament Quotations. London: Walton and Maberly, iii.
2
Крістофер Стенлі робить наголос на використанні виразних НЗ цитат, див. Stanley, D. Christopher. (1992).
Paul and the Language of Scripture. Cambridge: Cambridge University Press, 3-28. Інший докладний опис
дослідження до 1988 р., див. Marshall I. Howard. (1988). «An Assessment of Recent Developments,»
in It Is Written: Scripture Citing Scripture. ed. Donald A. Carson and H. G. M. Williamson. Cambridge; New York:
Cambridge University Press, 1-21. Короткий, але змістовний огляд, що заслуговує уваги, див. Ellis, E. Earle.
(1957). Paul's Use of the Old Testament. Edinburgh; London: Oliver and Boyd, 2-5.
3
Стів Мойсе пропонує три категорії: 1. Інтертекстуальне відлуння, 2. Діалогічна інтертекстуальність, та 3.
Постмодерністська інтертекстуальність. Див. Moyise, Steve. (2000). «Intertextuality and the Study of the Old
Testament in the New Testament,» in The Old Testament in the New Testament: Essays in Honour ofJ. L. North.
ed. S. Moyise; Sheffield: Sheffield Academic Press, 14-41.
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Традиційна інтертекстуальність
Інтертекстуальність, як властивість тексту, який бере свій початок в результаті усвідомленого
або неусвідомленого вкраплення інших біблійних текстів, розглядає літературні посилання
на попередні тексти, не залежно від того, чи є ці тексти очевидними цитатами чи ні.1 Подібні
інтертекстуальні зв’язки стоять біля витоків традиційних історико-критичних підходів до дослідження
Святого Писання2. Редакційний критицизм, критицизм джерела і форми тексту припускають
інтертекстуальні зв’язки між попередніми традиціями (усними або письмовими) і остаточними
текстами. Основним завданням цих традиційних підходів було знайти літературний вплив більш
раннього тексту на більш пізній текст. Завдання тлумача в традиційному підході: спочатку довести
використання джерела в більш пізньому тексті, а потім продемонструвати вплив джерела. У цьому
процесі тексти порівнюються, причому особлива увага приділяється демонстрації подібності
і різночитання як ключових факторів для визначення наміру автора в більш пізньому тексті.
Традиційна інтертекстуальність розглядає текст як закритий або єдиний об’єкт дослідження,3
де значення тексту визначає автор. Таким чином, тлумачення є авторо-центричним. Ця традиційна
модель інтертекстуальності має впливову роль в розумінні використання Писання Апостолом
Павлом серед євангельських християн.
Нова інтертекстуальність
Не дивлячись на те, що саме поняття інтертекстуальності не є чимось новим, зазвичай
вважають, що Юлія Крістєва була першою, хто запропонував використовувати термін
«інтертекстуальність» для літературного дослідження.4 Інтертекстуальність Крістєвої має свої
характерні риси внаслідок нового в розумінні того, що є текстом.5 Вважається, що Михайло Бахтін
надихнув Крістєву в її новому визначенні поняття тексту.
Михайло Бахтін запропонував, що текст характеризується його «діалогічною якістю».6 Тобто
текст вже не розглядається як єдиний, закритий об’єкт дослідження, який не має свого голосу, але
його вивчають в контексті діалогу з іншими факторами поза текстом. Крістєва розглядає
інтертекстуальність як текстовий діалог кількох текстів.7 Базуючись на працях Бахтіна, Крістєва
посилається на текст як на перетин двох осей: «горизонтальної осі», що з’єднує автора і читача
тексту, і «вертикальної осі», що з’єднує текст з іншими текстами.8 Поєднання цих осей формує
текстовий простір, де автор, одержувачі та зовнішні тексти ведуть діалог, і де «горизонтальна вісь
(суб’єкт-одержувач) і вертикальна вісь (текст-контекст), врешті-решт, збігаються, виявляючи
головне: будь-яке висловлювання (текст) є таким перетином двох висловлювань (текстів), де можна
прочитати, щонайменше, ще один вислів (текст)».9
Для Крістевої діалогічна якість застосовується, починаючи від всього тексту до найменшої його
частини. Для семіологів кожен текст – це система кодів і знаків, де кожен текст і кожне прочитання
залежать від попередніх кодів, кожен текст знаходиться під юрисдикцією інших дискурсів, які
накладають на нього свої відбитки.10 Знаки, з яких складається текст, не обов’язково повинні бути
письмовими або вербальними. Вони можуть мати в собі матеріальні артефакти (архітектуру, моду, їжу
і т.д.), людські дії (рукостискання, поцілунок і т.д.) або навіть історичну подію.
1

Більш докладне обговорення феномену інтертекстуальності в Старому Заповіті див. Fishbane, M. (1985).
Biblical Interpretation in Ancient Israel. Oxford: Clarendon Press, 6-19.
2
Як наприклад, гіпотеза про джерело Q в Синоптичних Євангеліях, де, як припускають, Матвій і Лука
використовували Євангелію від Марка, джерело Q та інші тексти для написання своїх текстів.
3
Вважається, що саме так можливо ідентифікувати та виділити окремий текст как джерело для більш пізнього тексту.
4
Moyise, Steve. (2000). «Intertextuality and the Study of the Old Testament in the New Testament»
in The Old Testament in the New Testament: Essays in Honour of J. L. North. Edited by Steve Moyise
(Sheffield: Sheffield Academic Press, 14.
5
Vorster, Willem. (1989). «Intertextuality and Redaktionsgescichte,» in Intertextuality in Biblical Writings: Essays
in Honour of Bas van lersel. ed. S. Draisma; Uitgeversmaatschappij J. H. Kok: Kampen, 20.
6
Tull, K. Patricia. (1999). «Rhetorical Criticism and Intertextuality,» in To Each Its Own Meaning.
ed. S. L. McKenzie and S. R. Haynes; Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press, 166.
7
Кристева, Ю. (2004). Избранные труды: разрушение риторики, пер. с франц. Москва: «Российская
политическая энциклопедия», 454.
8
Ibid., 473.
9
Ibid., 473.
10
Кристева, Ю., Бахтин, М. (2000). «Слово, диалог и роман», Французская семиотика: от структурализма
к постструктурализму. пер. с. фр. Г. К. Косинова. Москва: «Прогресс», 428.
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У порівнянні з традиційною інтертекстуальністю, текст розглядається не як закритий об’єкт
дослідження, який має усталений сенс, але як місце перетину текстових площин, як діалог різних
видів письма: автора, одержувача, листа, утвореного нинішнім або попереднім культурним
контекстом. Нова інтертекстуальність намагається дослідити, як одна (або більше) система знаків
не просто наслідує або відтворює, але переходить, завдяки транспозиції, в іншу систему.1
Більше того, в новій інтертекстуальності сам читач функціонує як «текст», привносячи
в перетин письмових текстів своє інтертекстуальне полотно або площину. Життєві переживання,
такі як дії, емоції і знання, теж складають «текст». Коли одержувач читає письмові тексти, вони
переплітаються з безліччю інших «текстів», привнесених читачем. Той факт, що текст завжди вказує
на інші «тексти», і сам читач привносить «тексти», призводить до висновку, що не може бути тільки
одна інтерпретація тексту. Тому «будь-який текст є продуктом вбирання і трансформації якогось
іншого тексту. Тим самим замість поняття інтерсуб’єктивності постає поняття інтертекстуальності, і
виявляється, що поетична мова піддається як мінімум подвійному прочитанню».2
Інтертекстуальність в посланнях Павла
У книзі «Отголоски Писания в посланиях Павла», Річард Хейз пропонує3 інтертекстуальний4
підхід у дослідженні листів Павла,5 де розуміння того, як Павло використовує СЗ, збагачує наше
тлумачення послань Павла та інших книг НЗ. Хейз визнає, що алюзії і відголоски6 СЗ зустрічаються
в посланнях Павла завдяки тому, що Павло був цілком занурений в богослов’я і мову СЗ. Хейз не просто
бажає простежити присутність відголосків Писання, але хоче відповісти на більш складне питання:
як відголоски допомагають нам зрозуміти герменевтику Павла у відношенні до СЗ і сформувати наш
метод тлумачення Писання. Тема використання СЗ в посланнях Павла активно обговорювалася
протягом останніх десятиліть в монографіях і коментарях на книги НЗ.7 З часу публікації «Отголосков»
в 1989, дослідження в області «інтертекстуальності» отримали значний розвиток в галузі біблеїстики.8
Чим унікальний підхід Хейза до використання СЗ в НЗ? Хейз не просто концентрує увагу
на очевидних цитатах зі СЗ чи на певній екзегетичній методології Павла в тлумаченні СЗ тексту, але
намагається побачити, як Павло повністю переосмислює зміст СЗ. У спробі зрозуміти Павла, який
«искал новый путь к решительному и в богословском отношении плодотворному переосмыслению
Писаний Израиля»,9 Хейз використовує особливий підхід до інтертекстуальності Джона
Холландера, в якому той фокусує увагу «не на психіці поета або історичній передумові поетичних
алюзій, а на риторичному і семантичному впливі алюзій».10 Цей семантичний вплив виявляється
1

Kristeva, J. (1974). La revolution du langage poetique J. Kristeva. L’Avant-garde a la fin du XIX siecle :
Lautreamont et Mallarme. Seuil; Paris, 59 – 60.
2
Кристева ,Ю., Бахтин, М. (2000)., 5-6.
3
Хейз, Ричард. (2011). Отголоски Писания в посланиях Павла. Черкассы: Коллоквиум, 5.
4
Поняття «інтертекстуальність» можливо вперше було використано Юлієй Крістєвою і активно
використовувалося в біблійних дослідженнях. Пізніше, дивлячись на некоректне використання своїх праць,
Крістєва вважала за краще використовувати термін «транспозиція», пояснюючи інтертекстуальність як
переміщення (транспозиція) однієї системи знаків в іншу. (Kristeva, Julia. (1984). Revolution in Poetic Language
(New York: Columbia University Press, 59-60.)
5
Стефан Алкієр (Stefan Alkier) вказує на три різні підходи в використанні інтертекстуальності в біблійних
дослідженнях: авторо-орієнтований, отримуваче-орієнтований та експериментальний (Alkier, Stefan. (2009).
«Intertextuality and the Semiotics of Biblical Texts», in Reading the Bible Intertextually. ed., Stefan Alkier, Richard
Hays, and Leroy Huizenga; Waco: Baylor University Press, 10).
6
Хейз визнає, що ці терміни важко визначити в окремій категорії (Хейз, Ричард. (2011). Отголоски Писания
в посланиях Павла, 49-50). Він використовує термін «аллюзия» для «явной интертекстуальной отсылки»
і термін «отголосок» для неочевидних інтертекстуальних посилань. Хейз посилається на Холландера
(Hollander, J. (1981). The Figure of Echo: A Mode of Allusion in Milton and After. Berkeley, CA: University of
California Press, 64.) у визначенні відголоску: «отголосок – это метафора, соответствующая аллюзированнию,
и замещая его собой, не зависит от осознанного намерения» (Отголоски Писания в посланиях Павла, 49).
7
Хейз обговорює критичні підходи до Павлової герменевтики в Отголоски Писания в посланиях Павла, 14-27.
8
Тут можна наводити велику кількість прикладів. Особливо варто відзначити декілька праць, які вступають
в діалог з методологією Хейза: Evans, Craig and Sanders, James. (1993). eds. Paul and the scriptures of Israel.
Journal for the Study of the New Testament: Supplement Series 83. Sheffield: JSOT Press; Moyise, Steve. (2008).
Evoking scripture: seeing the Old Testament in the New. London: T & T Clark. Гарний огляд у збірці статей, яка
представлена в Stanley, Porter and Stanley, Christopher. (2008). eds. As it is written: studying Paul's use
of Scripture. Atlanta, GA: Society of Biblical Literature.
9
Хейз, Ричард. (2011). Отголоски Писания в посланиях Павла, 9.
10
Hollander. (1981). The Figure of Echo, 19.
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не тільки завдяки аналізу того, як текст відноситься до підтексту, але так само через аналіз того, як
текст відноситься до підконтексту, де СЗ «аллюзии и отголоски у Павла часто служат примером
использования литературного тропа металепсиса».1 У розумінні Хейза, текст може:
«отсылать нас к более раннему тексту, причем таким образом, что более ранний текст
начинает восприниматься созвучно с более поздним в большей степени, нежели на то указано
явно. Следовательно, для того чтобы интерпретировать (текст), читатель должен восстановить
не выраженные явно или скрытые соответствия между двумя текстами… (Это значит, что) мы
должны возвратиться к Писанию и рассмотреть более широкие контексты в библейских
текстах-предшественниках – это поможет нам понять смысл образных эффектов,
порождаемых интертекстуальными связями.»2
Тому інтертекстуальне читання не повинно бути тільки науковим аналізом джерел текстів
Павла, але метою подібного читання має бути виявлення риторичного наголосу, що виходить
із нового значення, отриманного в результаті взаємодії тексту і підтексту. Хейз намагається
визначити інтертекстуальні зв’язки у відголосках СЗ, і бажає відокремити екзегезу від наукових
зазіхань, нагадуючи своєму читачеві, що не може бути точності в оцінці алюзії, «поскольку
экзегеза – не точная наука, а искусство, располагающее ограниченным набором инструментов и
во многом опирающееся на человеческое воображение».3 Згідно з Хейзом, новий зміст, отриманий
в результаті «интертекстуальной игры»,4 не може бути виявлений за допомогою наукових
герменевтичних методів, але тільки тими, «кто имеет уши слышать».5
Проте все ж таки потрібні певні правила, які допоможуть тому, хто займається цим
мистецтвом, визначити, чи вважати розглянуту фразу відголоском і як правильно оцінювати її
інтерпретацію. Хейз пропонує наступні сім критеріїв в спробі виявити і інтерпретувати
інтертекстуальні відголоски:6
1. Доступність. Чи було передбачуваним джерело тексту, відголосок якого чується, чи
доступний він автору та (або) першим читачам?
2. Гучність. Наскільки значиме або помітне місце, яке займає текст-попередник в Писанні
(повторення слів або синтаксичних конструкцій, риторичний акцент відголоску)?
3. Повторюваність. Як часто Павло цитує або посилається на один і той же біблійний уривок?
4. Тематична узгодженість. Наскільки добре відголосок, що передбачається, вписується в хід
міркувань Павла? Чи прояснюють образи та ідеї в передбачуваному джерелі тексту
міркування Павла?
5. Історична достовірність. Чи сподівався Павло на те, що його читачі зрозуміють
очікуваний смисловий ефект?
6. Історія тлумачення. Чи чули інші тлумачі ті самі відголоски – як ті, що жили в епоху
розвитку біблійної критики, так і ті, що були до того?
7. Переконливість. Чи є запропоноване тлумачення розумним? Чи проливає воно світло
навколишнє оповідання?
Ці критерії стали основою для багатьох наступних досліджень інтертекстуальності в НЗ, як
монографій,7 так і у вигляді коментаря «Ветхий Завет на страницах Нового».8 Сім критеріїв Хейза
для визначення відголосків стали найвідомішою частиною його книги, але насправді ці критерії
служать тільки прологом до його основної тези. Головний зміст «Отголосков» присвячений
не визначенню відголосків, а їх тлумаченню. У спробі захистити себе від звинувачень в тому, що він
почув більше відголосків, ніж Павло, Хейз пропонує сім своїх критеріїв. Обсяг наукових досліджень
1
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на тему критеріїв Хейза свідчить про їх значимість, але як ми побачимо пізніше, не всі були
переконані у їх важливості.
Деякі дослідники приймають і використовують критерії Хейза без будь-якої критики, як
наприклад Бієл,1 який давно спеціалізується на темі використання СЗ в Новому, і Гатрі.2 Бієл згоден,
що інтертекстуальне читання «не точна наука, а певне мистецтво»3 але, на відміну від Хейза,
стверджує, що «якщо пізній текст насправді розкриває ідею раннього тексту, тоді сенс, розвинений
пізнім текстом, був спочатку включеним в «канву значення» раннього тексту».4 Хейз, навпаки,
розглядає інтертекст не як роз’яснювальну подію, а як поетичну. Наприклад, Хейз вважає, що
взаємозв’язок між «сином» в Осія 11: 1 і Ісусом «може бути визначений завдяки акту уяви, який
сприймає прообразний зв’язок між двома історіями, виходу і Євангелії».5 Бієл, в свою чергу, вважає,
що зв’язок між «сином» в Осії 11: 1 і Ісусом набагато глибший, ніж просто зіставлення виходу
в історії народу Ізраїльського і подібного виходу до Єгипту Ісуса в дитинстві. Бієл стверджує, що
Матвій роз’яснює пророцтво Осії, який ще тоді бажав, щоб його читачі побачили в виході народу
Ізраїльського ще більший прийдешній вихід.6 Бієл вважає, що типологічну екзегетику Осії можна
було б виявити, використовуючи історико-граматичну екзегетику самої книги Осії.7 Бієл наголошує
на розумінні Писання як богодухновенного тексту, що виходить від єдиного голосу, без якого
неможливі теологічні висновки, що були зроблені на підставі інтертекстуальної інтерпретації.8
Томсон9 розширює сім критеріїв Хейза до одинадцяти:
(1) узгодження дієслів; (2) концептуальне погодження; (3) узгодження форми; (4) місце, яке
займає висловлювання із Євангелії в традиції; (5) загальна мотивація і обгрунтування; (6)
відміна від Греко-Римської та Юдейської традиції; (7) присутність домінікальних індикаторів;
(8) присутність індикаторів традиції; (9) присутність інших домінікальних відголосків або
груп слів / понять в безпосередньому контексті; (10) ймовірність того, що автор знав
висловлювання; (11) екзегетична цінність.
Крім того, що Томсон бажає зробити наголос на визначенні відголосків у словах Ісуса Христа,
він пропонує корисний критерій, повністю відсутній у Хейза – узгодження форми. Можна
припустити, що автор не повторюватиме слова з передбачуваного джерела, але може повторити
структуру або аргументацію. Ще один пункт Томсона вимагає особливої уваги – відміна від ГрекоРимської та Юдейської традицій, де підкреслюється можливість почути відголосок від текстів, які
не входять до СЗ. Хейз визнає подібний потенціал поза-біблійних текстів і реагує на критику на свою
адресу за те, що його дослідження мало б включати обговорення присутності відголосків із позабіблійних текстів.10 Хейз наполягає на більшій важливості свого першого критерію (доступність),
завдяки якому ми знаємо, що Павло мав доступ до книг СЗ, але не можемо з упевненістю датувати
багато поза-біблійних текстів або зрозуміти їх герменевтичний підхід. Наприклад, Хейз ставить під
сумнів приписування Павлові мидраш екзегетики.11 Проте критерії Хейза були б більш підкріплені
визнанням можливої присутності поза-біблійних джерел відголосків.
Портер12 стверджує, що останні чотири критерії Хейза не стільки визначають відголоски,
скільки намагаються їх інтерпретувати, що призводить до висновку, ніби тільки три критерія (з семи)
допомагають визначити відголосок. Проте насправді Хейз вважає всі свої критерії допомогою
1
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Theological Society 55.4, 699.
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в тлумаченні відголосків, але первісна їх мета – це тест на присутність відголоску.1 Хейз вказує на
п’ять можливих місць, де може відбутися інтертекстуальний зв’язок або герменевтична подія, що
породжує новий сенс: (1) в свідомості Павла, (2) в свідомості оригінальних читачів листів Павла, (3)
в самому тексті, (4) в нашому акті тлумачення, (5) в співтоваристві тлумачів.2 При цьому він не
готовий прийняти теорію жодної з герменевтичних шкіл, представлених вищевказаними варіантами, і
пропонує розуміти методологію своєї книги, як спробу «связать воедино упомянутые теории,
учитывая достоинства и недостатки каждой».3 Але його опис сьомого критерія для виявлення
присутності та сенсу біблійних відголосків (переконливість) як найбільш важливого,4 дає зрозуміти,
що Хейз все ж таки віддає перевагу останнім двом можливим місцям для інтертекстуального зв’язку.
Стенлі вказує на те, що низький рівень грамотності, обмежений доступ до книг в античному
світі і незнання юдейських писань серед неюдеїв, ставить під сумнів перший критерій Хейза
(доступність).5 На цій підставі Стенлі вважає, що перші одержувачі листів Павла не впізнали б
навіть дослівних цитат з Писання, за винятком випадків, коли цитати були позначені як такові
в тексті.6 Насправді, нам важко з достеменністю реконструювати ситуацію оригінальних
одержувачів. Сам Стенлі припускає присутність «інформованої аудиторії»7 серед одержувачів
листів Павла, включаючи старійшин, які могли бути достатньо поінформованими про юдейські
писання. У будь-якому випадку, оповідання самого Павла для нас – більш надійне керівництво
до розуміння його герменевтики та його одержувачів, ніж гіпотетичне реконструювання того, що
він міг очікувати від передбачуваних здібностей своїх читачів.
Дейл Аллісон, подібно до Хейза і Томсона, обговорює відносну гучність інтертекстуального
голосу в тексті (цитата, алюзія, відголосок), і пропонує свої шість критеріїв, дуже схожих
на критерії Хейза.8 Так само як Хейз і Томсон, Аллісон визнає, що в методології дослідження
відголосків не можна уникнути суб’єктивності, оскільки не існує наукового методу для їх
визначення.9 Аллісон пояснює, що інтертекстуальне читання, яке «за своєю природою є більш
поетичним, ніж роз’яснювальним»,10 вимагає від читача його власного вкладу, де передбачуваний
інтертекст «надає задоволення відкриття, і читачі, яких запросили заповнити прогалини, вдячні
авторам, які поважають їх настільки, щоб не кричати».11 Аллісон попереджає про модерністські
критичні підходи в біблійному тлумаченні, які ставляться «упереджено до передбачуваного і ледь
вловимого»12 і не хочуть або не можуть вийти за межі упереджень їх епохи.
Сьомий критерій Хейза (переконливість) викликає багато питань у тих,13 хто має сумнів разом
з Гріном,14 в мінімалістичному розумінні Хейзом поняття інтертекстуальності, і побоюються, що
разом з ідеями інтертекстуальності, що були перейняті у теоретиків постструктуралістської
семіотики,15 Хейз також перейняв герменевтичний релятивізм. Хейз відповідає на подібні
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побоювання: «Мне хорошо известен философский контекст, в котором эти теоретики проводят
интертекстуальный анализ, однако я не понимаю, почему, интересуясь вопросом интертекстуальных
отголосков, я должен соглашаться с идеологическими установками этих ученых.»1 Тим не менш,
Хейз вважає сьомий критерій (переконливість) «наиболее важным»2 і в кінці книги дає зрозуміти,
що вищевказані підозри небезпідставні:
«Идеальное представление о ясном авторитетном тексте, заключающем в себе неизменный
смысл, несостоятельно, поскольку отстаивать такой тезис означает отрицать необходимое
участие в акте толкования читателя и сообщества, к которому он принадлежит. Мы уже
больше не можем думать о смысле как о чем-то, что заключено в тексте; тексты обладают
смыслом только потому, что их читают и ими пользуются сообщества читателей.»3
Хейз також стверджує, що первісний сенс тексту не був для Павла головним герменевтичним
зацікавленням,4 навпаки, необхідно наслідувати «Павлову примеру диалектического
взаимодействия с Писанием»,5 бути сприйнятливим до веління Духа,6 свободи «интертекстуальной
игры»7 і мати сміливість проявляти творчу свободу в тлумаченні Писання.
«Продолжая признавать Павловы толкования Писания образами непреходящего значения, мы
также будем создавать новые образы из текстов, которые толковал Павел, и будем делать это,
вплетая писания самого Павла в интертекстуальное полотно, быть может, замечая
соответствия, не замеченные самим Павлом.»8
Хейз стверджує, що так, як Бог говорив через Мойсея, Він також говорить через тлумачення
Павла, де в результаті взаємодії між древнім і новим значенням, виникають нові значення, нове
вираження благодаті, що носять перетворювальний характер для їх читачів.9
Сім критеріїв Хейза залишаються корисним інструментом для виявлення та інтерпретації
відголосків в Писанні, і в той же час встановлюють баланс між тим, як оригінальний сенс СЗ тексту
(перші п’ять критеріїв) перетворює і впливає на автора більш пізньої цитати (інші критерії).
Більше того, дослідження Хейза не тільки ставлять питання: «каким представляется Писание
в рамках повествовательного мира Павловых образов?»,10 але й спонукає нас, як читачів Писання,
до епістемологічної трансформації, до трансформації, що веде до «герменевтики доверия».11
Завдання інтертекстуального читання не може бути обмежене лише пошуком присутності
інтертекстів. Інтертекстуальне читання підводить читача до теологічних висновків, а теологічні
висновки призводять до трансформації.
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