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Дисертація Лілії Олександрівни Бомко ““Ключ розуміння” Йоаникія 

Ґалятовського в контексті українського барокового проповідництва” ‒ це 

справді цікаве, самобутнє, цілісне й продумане дослідження, у якому 

авторка чітко сформулювала дослідницьке питання і запропонувала власну 

розгорнуту й доказову інтелектуальну пропозицію. Хочу насамперед 

звернути увагу на вибір матеріалу, структуру й методологію роботи. 

Попередньо вже йшлося про важливість барокової традиції для української 

літератури ХХ і ХХІ століття, та й загалом для формування української 

культурної ідентичності. Однак є ще один важливий аспект, який 

актуалізує звернення до Йоаникія Ґалятовського в сучасному контексті. 

Лілія Бомко обрала для розгляду його збірку проповідей “Ключ розуміння”, 

виокремивши її з огляду на специфіку жанру і визначивши як вершинне 

досягнення у творчості автора. Проповідь же вирізняється серед інших 

жанрів словесності тим, що письмова форма тут не є визначальним 

(принаймні, не є виключним) способом побутування тексту. Проповідь 

призначена насамперед для виголошення, і часто саме так вперше доходить 

до аудиторії. У сучасній культурі усна форма літературного тексту поновно 

набуває поширення, а також стає об’єктом теоретичної рефлексії. Тут 

доречно згадати працю Волтера Онґа “Orality and Literacy: the 

technologizing of the word”, у якій дослідник пропонує поняття “вторинної 

оральності (усності)” як одного з модусів існування сучасної культури. Вже 

той факт, що після публікації 1982 року цю працю перевидавали 28 разів, 



свідчить про запитуваність окресленої теми. Отож увага до усних (або ж 

змішаних) форм в історії літератури сьогодні тільки зростає. Здається, досі 

не було спроб відслідкувати усну традицію української авторської 

літератури, і дослідження проповідницької творчості могло б стати одною 

з важливих і плідних перспектив для розуміння відповідних процесів, а 

також для окреслення відмінностей у статусі й функціях усного слова між 

епохою бароко і зламом ХХ-ХХІ століть.  

Цей напрямок, однак, не є визначальним для дослідження Лілії 

Бомко; ці міркування – радше підтвердження актуальності й інспіративного 

потенціалу дисертації. Авторка ж зосереджується найперше на 

безпосередній роботі з текстом і найближчим контекстом. У першому 

розділі Лілія Бомко з’ясовує характеристики жанру проповіді, аналізуючи 

відповідну практику й теоретичні виклади. Тут дисертантка також з’ясовує 

особливості власного дослідницького підходу, який поєднує дві 

перспективи. По-перше, розмова про проповіді Ґалятовського ведеться з 

огляду на тогочасні загальні уявлення про природу проповідницького 

жанру, його структуру і функції. Це тим більше важливо, що Ґалятовський 

і сам був не тільки практиком, а й теоретиком, автором роботи “Наука албо 

способ зложення казання”. Отже, він свідомо орієнтувався на певні правила 

і моделі, хоча сама творчість ніколи не була лише унаочненням загальних 

приписів. З іншого боку, ми всі приречені бути власними сучасниками, 

тобто розглядати матеріал не тільки в історичному контексті, а й з 

перспективи сучасних запитів і методологій. Тож Лілія Олександрівна 

використовує також напрацювання сучасної герменевтики (насамперед – 

ідеї й підходи Г. Ґ Ґадамера та П. Рікера), філософії символічних форм (Е. 

Кассірера) і когнітивної лінгвістики (М. Джонсона і Дж. Лакоффа). Обидві 

перспективи вдало доповнюють одна одну і дозволяють краще зрозуміти 

особливості творчості Йоаникія Ґалятовського.  

Цій же меті, але в інший спосіб, слугує і другий розділ дослідження. 

У чотирьох частинах авторка зіставляє проповіді Ґалятовського зі зразками 



цього жанру у Лазаря Барановича, Антонія Радивиловського, Димитрія 

Туптала і Стефана Яворського. У перших двох випадках йдеться про 

порівняльний розгляд мотивів (відповідно, Воскресіння Христового і 

Страстей Христових), у третьому – про складніше зіставлення проповідей 

з огляду на структуру, фактуру й роботу з образами. Іншими словами, тут 

мовиться про загальну організацію проповідницького тексту, його поділ на 

функціональні частини, про вибір між зображенням конкретних ситуацій і 

формулюванням загальних суджень, про відмінності в інтерпретації 

традиційних образів. Нарешті, у четвертій частині запропоновано аналіз 

метафізичних перспектив двох авторів на прикладі їхнього розуміння 

“дороги духовного зростання”. Така побудова розділу допомагає 

“розгерметизувати” розмову про “Ключ розуміння” Ґалятовського, 

доказово пояснити, що у його творчості належить до загального набутку 

літератури (стилю, жанру, школи), а що є результатом його власного 

пошуку. Загалом же дисертантка показує проповіді Ґалятовського як 

частину динамічного літературного процесу, як приклад становлення, 

транзиту від ранньобарокових форм до форм зрілого бароко.  

Нарешті, у третьому розділі дисертації Лілія Бомко сфокусовує увагу 

безпосередньо на текстах Ґалятовського, при чому кожна частина розділу 

виводить розмову на новий рівень: у першій частині запропоновано 

докладний текстовий аналіз за принципом close reading, у другій 

досліджено стосунок авторського тексту до біблійного претексту, у третій 

проаналізовано метафізичний вимір проповідей. У четвертій і заключній 

частині йдеться про образ Вседіви-Раю, тож загалом дослідження 

спрямоване від тексту до контексту, від збірки до твору, від твору до образу 

як своєрідного пуанту всього дослідження.  

Запропонована до розгляду дисертація виглядає цілісно і продумано, 

а також надихає до наступних міркувань. Зокрема, продовжуючи 

зіставлення принципу квадриги в інтерпретації біблійного тексту, який 

передбачає вирізнення буквального, алегоричного, аналогічного й 



морального тлумачення (за Іваном Касіяном Римлянином), і сучасної 

герменевтики, хотілося б зрозуміти, чи алегоричне можна сприймати також 

у сучасному розумінні символічного? Принаймні, до цього схиляє опис 

алегоричного тлумачення як пошуку міфологічних значень і покликання 

при цьому на роботи Ернеста Кассірера, який розглядав сфери культури 

саме як символічні форми. Зацікавлює також те, що Кирило Транквіліон 

Ставровецький та Йоаникій Ґалятовський названі творцями авторських 

міфів. Це поняття усталилося в літературознавстві, зокрема, українському, 

щойно у другій половині ХХ століття і стосувалося індивідуалізованої, 

внутрішньо інтегрованої творчості окремих авторів, яку можна трактувати 

як світотворчість за посередництвом мови. Вочевидь, у стосунку до 

творчості барокових авторів воно набуває нових значеннєвих відтінків. І 

нарешті, хотілося б докладнішого з’ясування схожості/розбіжності між 

бароковими концептами й концептуальними метафорами, по які йдеться у 

праці “Метафори, якими ми живемо” Марка Джонсона і Джорджа 

Лакоффа.  

Ці питання, однак, радше продовжують запропоноване дослідження, 

аніж підважують спосіб роботи чи авторські висновки. Лілія Бомко 

демонструє добре знання дослідницького контексту, не лише українського, 

але й англо- і польськомовного, звертається до найновіших праць, 

присвячених бароковій проповіді. Вона вибудовує власне дослідження 

логічно і послідовно, чітко й виразно формулює власні твердження, 

наводить аргументовані висновки, подає інформацію про попередню 

апробацію винесених на захист положень. Не лише перелік публікацій, а й 

численні виступи на фахових семінарах і конференціях засвідчують, що 

робота пройшла предметне обговорення у професійному середовищі, а 

викладені у ній спостереження й інтелектуальні пропозиції відповідають 

вимогам академічної доброчесності.  

 

 



Загальний висновок 

Дисертаційна робота Бомко Лілії Олександрівни на тему «“Ключ 

розуміння” Йоаникія Ґалятовського в контексті українського барокового 

проповідництва» є самостійним завершеним науковим дослідженням, 

містить наукову новизну,  відповідає «Вимогам до оформлення дисертації», 

що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 

12.01.2017 р. № 40, «Порядку присудження ступеня доктора філософії та 

скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої 

освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії», що 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. 

№ 44 (з наступними змінами), та «Порядку підготовки здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти 

(наукових установах)», що затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 23 березня 2016 р. № 261, а отже, здобувачка Бомко Лілія 

Олександрівна заслуговує на присвоєння їй ступеня доктора філософії з 

галузі знань 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 035 «Філологія». 
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