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Дисертація Лілії Олександрівни Бомко «“Ключ розуміння” Йоаникія 

Ґалятовського в контексті українського барокового проповідництва» 

присвячена важливій літературознавчій проблемі, яка набуває особливої 

актуальності в наш час. Вивчення літератури епохи бароко дозволяє глибше 

зрозуміти процеси, які відбуваються в культурі початку ХХІ століття, адже, 

на думку багатьох філософів, сучасний період є «ерою необароко» (Омар 

Калабрезе). 

Українське бароко викликає інтерес не лише в українських дослідників, 

оскільки його потужний вплив відчували й культури інших слов’янських 

народів (свідчення цього знаходимо, наприклад, у працях сербського 

письменника і літературознавця Мілорада Павича). Тим важливішим, тим 

актуальнішим є завдання вивчення ще недостатньо висвітлених аспектів 

творчості його представників, до яких належить Йоаникій Ґалятовський. 

Відзначаємо наукову новизну дисертації, авторка якої змогла знайти 

надзвичайно цікавий і перспективний фокус дослідження, розглянувши 

«Ключ розуміння» Йоаникія Ґалятовського в широкому контексті 

українського барокового проповідництва. Це дозволило їй показати тяглість 

проповідницької традиції в українській літературі, висвітлити не лише 

постаті, а й важливі процеси, тенденції, які виявляються в творчій діяльності 

попередників і сучасників Й. Ґалятовського.    
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Попри те, що авторка досліджує літературні явища, віддалені від нас у 

часі, вона використовує новітні підходи до вивчення класичного матеріалу. Її 

студія відзначається сучасним поглядом, застосуванням актуального 

літературознавчого інструментарію, що є надзвичайно важливим. Л. О. Бомко 

демонструє можливості використання методів постмодерного 

літературознавчого дослідження в поєднанні з глибоким текстологічним 

аналізом барокових творів. Застосування новітніх підходів до вивчення текстів 

у цій дисертації є дуже органічним, недаремно дослідники літератури кінця 

ХХ ‒ початку ХХІ століття неодноразово вказували на її зв’язок з поетикою 

бароко. 

 Структура дисертації є чіткою і логічною: від представлення традиції 

проповідництва – до кола проповідників ХVІІ століття і безпосередньо до 

творчості Йоаникія Ґалятовського. Особливо важливим є визначення місця 

автора «Ключа розуміння» у колі визначних проповідників – Антонія 

Радивиловського, Лазаря Барановича, Димитрія Туптала, Стефана 

Яворського. Важливою для висвітлення теми є увага до інтерпретації 

проповідницьких поглядів, які тоді існували. Місце Ґалятовського у колі 

проповідників епохи бароко визначено досить вдало.  

 Лілія Бомко прекрасно обізнана з літературним, культурним, 

історичним контекстом творчості обраного автора, а особливої ваги її 

дисертації надає глибока обізнаність із творчістю письменника, ключ до 

розуміння якої вона пропонує у своїй дисертації. Риторико-герменевтична 

перспектива казань Йоаникія Ґалятовського перебуває в центрі третього, 

основного розділу, який є не просто структурною частиною роботи, а тим, до 

чого авторка підводить читача, починаючи від загального і завершуючи 

конкретним. Висновки дисертантки є науково релевантними, заснованими на 

аналізі  творів видатного українського письменника. Лілія Олександрівна 
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подає власну, ретельно обґрунтовану версію трактування творчості Йоаникія 

Ґалятовського. 

Тяглість традиції українського проповідництва, його надзвичайно 

глибокий зв’язок з європейською цивілізацією є чинниками, які надають 

дисертації Лілії Бомко безумовної актуальності. Дисертаційна робота є 

самостійно виконаним науковим дослідженням, у якому збірку «Ключ 

розуміння» Йоаникія Ґалятовського представлено у контексті українського 

проповідництва. Заслуговує на увагу вміння дисертантки показати постать 

Ґалятовського  на широкому  тлі творчості українських проповідників, 

процесів, тенденцій, які виявляються в творах попередників і сучасників 

Ґалятовського. Лілія Бомко звертає увагу на такі ключові моменти, як 

префіґурація, чотири методи тлумачення Святого Письма, що дозволяє 

простежити синтез герменевтики барокового проповідництва і побачити, в 

чому виявляється оригінальність письменника або, навпаки, тяглість традиції.  

Творчість Й. Ґалятовського привертала і продовжує привертати увагу 

сучасних дослідників – представників різних галузей гуманітарних наук. У 

ХХІ столітті з’являється фундаментальна монографія Н. Яковенко «У 

пошуках Нового неба: Життя і тексти Йоаникія Ґалятовського». Питаннями 

поетики видатного українського письменника займається О. Дубина, 

антропологічні й філософські аспекти його творчості вивчає І. Соломаха, 

науково-педагогічна спадщину Ґалятовського досліджує Г. Панчук, аналізу 

моделей генерування тексту, використаних письменником при написанні 

«Ключа розуміння», присвятила свою дисертацію Т. Левченко. Важливе 

місце приділяють творам Й. Ґалятовського провідні українські дослідники 

бароко та зарубіжні вчені. Однак, попри існування значної кількості 

різноаспектних досліджень творчості видатного проповідника, Лілія Бомко 

обрала проблему, яка раніше не перебувала у фокусі зацікавлення 
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літературознавців, зосередившись на контекстуальному  

міждисциплінарному аналізі проповідей Йоаникія Ґалятовського та 

наукового трактату «Наука албо спосіб зложення казання» зі збірки «Ключ 

розуміння» (1659 р.), що визначає наукову новизну її роботи. Її зацікавлення 

біблійною герменевтикою (одним із новаторських завдань дисертації є, 

наприклад,  аналіз особливостей герменевтики збірки «Ключ розуміння» 

Й. Ґалятовського) суголосне пошукам сучасних дослідників барокової 

парадигми (згадаємо, наприклад, дисертацію Н. Алексеєнко «Біблійна 

герменевтика в українській бароковій прозі»). Безсумнівим досягненням 

дисертантки є  окреслення канону українського барокового проповідництва, 

на основі якого простежено ознаки творчої манери чільних авторів. На нашу 

думку, авторці дисертації вдалося досягнути мети дослідження, яка полягає 

«у цілісному аналізі проповідей Йоаникія Ґалятовського крізь призму його 

теоретичних настанов, ключових тенденцій барокового дискурсу й 

специфіки традиції проповідництва».  

Відзначаємо відповідність обраної дисертанткою методології 

специфічному матеріалу та оригінальному ракурсу дослідження. 

Погоджуємося з Л. Бомко, що методологія дослідження вимагає інтеграції 

знань для наукового осмислення теми дисертації від загальнонаукових до 

літературознавчих методів і вважаємо дуже вдалим вибір герменевтичного 

підходу. Дисертантка добре володіє методологією наукового дослідження.  

На нашу думку, рівень виконання поставленого наукового завдання є 

високим, а дисертаційна робота є самостійним, глибоким дослідженням. 

Подана до захисту дисертація, як і опубліковані Лілією Бомко статті, 

містить нові наукові результати, які розширюють і поглиблюють уявлення 

про творчість Й. Ґалятовського та українське барокове проповідництво.   
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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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