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Постать Йоаникія Ґалятовського є однією із засадничих для розуміння 

української барокової літератури. Це засвідчує сталий інтерес до постаті 

письменника, який відстежується в українській гуманітаристиці від піонерської 

студії М. Сумцова «Іоанникій Галятовскій (К исторіи южно-русской 

литературы XVII века)», а далі в працях Л. Ушкалова, М. Сулими, І. Чепіги, 

Б. Криси, Т. Яковенко та ін. Разом із тим доволі мало уваги приділялося його 

гомілетиці в річищі традиції, коли перед нами постає розвиток барокового 

проповідництва до і після Ґалятовського. Тож наукова праця Лілії 

Олександрівни Бомко «"Ключ розуміння" Йоаникія Ґалятовського в 

контексті українського барокового проповідництва» є безсумнівно 

актуальною. 

Зазначмо, що пані Лілія обізнана з вимогами до кваліфікаційної роботи. 

Шановна дослідниця у вступі окреслює актуальність, мету, завдання, предмет 

та об’єкт дослідження; вказує на його теоретичне, практичне значення та 

наукову новизну; також у роботі використано розмаїту джерельну базу, зокрема 

список літератури налічує двісті тринадцять позицій. 

У першому розділі «Традиції українського проповідництва» авторка 

цілком слушно з’ясовує суть поняття «традиція», а також окреслює роль усного 

та писемного слова у формуванні християнської проповіді. Також її вдається 

ретельно дослідити вплив східної і західної схоластики на наше письменство 

могилянської доби, зокрема творчість Йоанакія Ґалятовського. Цікавими є й 



2 

міркування пані Лілії про мовну структуру проповідей як відображення 

поєднання старого й нового. 

Авторка обирає вдалу стратегію, розмежовуючи поняття «герменевтика» 

й «екзегетика», а також докладно спиняється на чотирьохсенсовості 

тлумачення Святого Письма, що дає змогу краще зрозуміти природу образів 

Ґалятовського. Важливим є і спостереження про початок розвитку в бароковій 

проповіді «філософії серця» (причому тут пані Лілія звертається до доробку 

Антонія Радивиловського та Лазаря Барановича), яка потім здобуде логічне 

обґрунтування в писаннях Григорія Сковороди. 

До беззаперечних здобутків роботи належить те, що, досліджуючи 

префігурації в проповідях Йоаникія Ґалятовського, Лілія Олександрівна вказує: 

в його казаннях окрім старозавітної складової простежується ще й антична. 

Відтак авторка скрупульозно відстежує паралелі між античними й 

новозавітними образами. Зокрема, вказує на те, що Діва Марія в казаннях 

Ґалятовського порівнювалася з Александром Македонським, кесарем 

Ліотарієм, Артемітдою, а також автор звертався, мабуть, до одного зі своїх 

найулюбленіших сюжетів (бо подибуємо його не лише в проповідях, а й збірці 

«Небо новоє» та полемічному трактаті «Месія правдивий») — віщувань Сивіл.  

Звертаючись до жанрових особливостей українського барокового 

проповідництва, шановна дослідниця визначає його як специфічне явище, що 

постає на основі переосмислення візантійських взірців, давньоукраїнської 

традиції та новітніх західних впливів. З’ясовуючи ґенезу барокової проповіді, 

авторка цілком слушно вказує на певну різницю в осмисленні цього жанру 

українськими авторами через поняття «слово» і «казання».  

У другому розділі «Йоаникій Ґалятовський в колі проповідництва 

XVII століття» Лілія Олександрівна найперше звертається до контексту 

раннього бароко й порівнює доробок Ґалятовського з проповідями Кирила 

Транквіліона Ставровецького. Дослідниця вказує на те, що проповіді 
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Ґалятовського вирізняються більшою структурованістю та апелюванням до 

ширшого кола джерел, якими він ілюструє свою проповідь, натомість у Кирила 

Транквіліона основним джерелом є Святе Письмо. 

Порівнюючи проповіді Йоаникія Ґалятовського та Антонія 

Радивіловського, пані Лілія вказує на те, що обидва проповідники були 

сучасниками, а їхні твори вирізняються староукраїнськими мовними 

елементами та апелюванням до небіблійних джерел. На основі ґрунтовного 

аналізу авторка доходить умотивованого висновку про те, що «метафори 

Йоаникія часто апелюють до людського досвіду. Натомість у прикладах 

Антонія найчастіше помітні народні оповідання, які він переносить на сюжетну 

основу своїх проповідей» (к.р., с. 117). 

Правлячи про гомілії Лазаря Барановича та Йоаникія Ґалятовського, 

шановна дослідниця не пристає на усталену в українському літературознавстві 

думку (М. Костомаров, М. Возняк, В. Крекотень) про те, що проповідь 

архієпископа Чернігівського належить до візантійського типу, й поділяє думку 

сучасних дослідників (арх. Ігор (Ісіченко), О. Матушек) про те, що твори 

Барановича позначені бароковим консептизмом. Пані Лілія обирає для аналізу 

проповіді на Страсті Христові; при цьому вона слушно вказує на те, що стилю 

чернігівського владики притаманна надмірна пишнота, він вирізняється 

любов’ю до прикрас та розлогих метафор, натомість гомілії Ґалятовського 

позначені майстерністю логіка-схоласта й прозорістю викладу.  

Доробок Йоаникія Ґалятовського та Дмитра Туптала дослідниця аналізує 

з огляду на спільну природу образів, хоча вона вказує на суттєві розбіжності 

між стилем обидвох авторів. Відтак хочемо завважити, що потрактування 

легенд зі збірника «Руно орошенноє» святителя Димитрія як проповідей 

видається дещо дивним. Робота лише б виграла, якби пані Лілія звернулася 

безпосередньо до проповідей Туптала українського періоду. Також цікавим би 

видався аналіз творів, у яких святитель Димитрій безпосередньо звертається до 
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доробку Йоаникія, зокрема в трактаті «Розыск о Расколнической брынской 

вѣрѣ». 

Твори Йоаникія Ґалятовського та Стефана Яворського дослідниця так 

само порівнює з огляду на тлумачення Святого Письма й цілком слушно вказує 

на певні співзвучність у тлумаченні трьох духовних сенсів і певне зменшення 

уваги до буквального сенсу, що загалом було характерним для української 

барокової літератури.  

У третьому розділі «Риторико-герменивтична перспектива казань 

Йоаникія Ґалятовського» пані Лілія вказує на те, що в трактаті «Наука, албо 

спосіб зложення казання» дуже чітко відстежується схожість риторики з 

діалектикою. Особливо багато уваги казнодія приділяє метафорі, а його 

проповіді вирізняються розмаїттям концептів. 

До безсумнівних здобутків дослідження належать також спостереження 

про те, що в маріологічних проповідях образ Пречистої Діви проходить через 

п’ять образів-метафор (Жінки-Цариці – Марії-Дому – Апокаліптичної Жінки– 

Марії-Невісти – Вседіви-Раю-Неба), що загалом виразно доповнює культ 

Богородиці в українському бароковому письменстві. 

Звертаючись до структурно-композиційних особливостей проповідей 

Ґалятовського, дослідниця слушно вказує на те, що вони постають на основі 

класичної риторики, а «композиція проповідей "Ключа розуміння" 

розгортається в риторико-герменевтичній перспективі теми-епіграфа та трьох 

частин: ексордіуму, нарації та конклюзії» (к.р., с. 169). Аналізуючи «Казання на 

Покрову Пресвятої Богородиці», авторка вказує на стрижневі образи вогню, 

оселі, вітру — саме через них казнодія розкриває незвичайність Діви, яка 

змогла зважити вогонь, виміряти подув вітру та повернути назад минулий день, 

а водночас метафорика цієї проповіді пов’язана й із образом Бога. Усе це є 

яскравим прикладом вишуканої барокової риторики. 
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Завважмо, що об’єктом зацікавлення пані Лілії також стають способи 

цитування Св. Письма. При цьому вона вказує на те, що основним джерелом 

для письменника була Острозька Біблія, хоча доволі часто він також звертався 

до знаної в колі могилянців Біблії Вуєка. Слушними також є спостереження про 

те, що проповіді Йоаникія є своєрідним каналом передрозуміння біблійного 

тексту (розуміння первинного рівня Св. Письма, осмислення у площині 

герменевтики, розуміння автора сьогочасним читачем).  

Важливими для розуміння природи українського барокового письменства 

є міркування про те, що світогляд Ґалятовського базується на античній 

філософії, зокрема вченні Арістотеля про чотири причини, а практично кожна 

матеріальна річ видимого світу в проповідях «Ключа розуміння» вказує на 

таємничі сутності, які не можна ні побачити, ні відчути. 

У висновках систематизовано та узагальнено матеріал кваліфікаційної 

роботи. Вони вирізняються чіткістю формулювань та повністю відповідають 

змістові дослідження. 

Разом із тим хочемо зазначити, що студія тільки б виграла, якби Лілія 

Олександрівна, окреслюючи бароковий контекст проповіді, також звернулася 

до творів Івана Леванди, чия творчість ніби підсумовує розвиток жанру цього 

періоду, а також до наукових праць Ольги Новик.  

Однак висловлені зауваження не применшують здобутків кваліфікаційної 

роботи Лілії Бомко, а мають рекомендаційний характер. Матеріал дослідження 

апробовано на наукових конференціях та відображено в публікаціях у фахових 

виданнях.  

Зазначмо, що дослідниця виявила обізнаність із літературою XVIII 

століття, що не лише засвідчило належний професійний рівень пані Лілії, а й 

дозволило успішно впоратися з основним завданням — розкрити своєрідність 

проповідницького стилю Йоаникія Ґалятовського в контексті українського 

барокового проповідництва. 
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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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