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««Ключ розуміння» Йоаникія Ґалятовського   

в контексті українського барокового проповідництва»,  

подану до захисту на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 

03 Гуманітарні науки зі спеціальності 035 Філологія  

 

Актуальність теми дисертаційної роботи  

 Давня українська література, яка розвивалася від епохи середньовіччя до 

епохи бароко переважно в релігійній площині, має свою власну специфіку, 

зокрема власні канони й правила, жанрову систему, художні засоби й прийоми, 

які не завжди вкладаються, або й зовсім не вкладаються в новоєвропейську 

літературну систему. 

Християнство стало сприятливим ґрунтом для розвитку біблійної 

герменевтики. Тлумачення канонічних текстів було невід’ємним від їхнього 

розуміння і складало певний визначений рівень осягнення Бога в цілому. Таке 

прагнення перебувало у фокусі численних теологічних концепцій, що 

розрізняються між собою шляхами досягнення визначеної мети. Вихідною 

передумовою такого руху була беззаперечна віра у Найвище, Досконале, 

Всемогутнє Божество. Теоретичне осмислення методів інтерпретації 

стимулювалося потребами тлумачення текстів Святого Письма. 

 Попри те, що давні писемні пам’ятки представляють вагомий етап у 

розвитку українського письменства, що в них приховані джерела різноманітних 

літературних традицій і закодована художня, історична й генетична пам’ять 

українського народу, особливий інтерес сучасного читача з огляду на труднощі 

тлумачення до них спадає.  

Тлумачення давніх текстів вимагає від дослідника неабиякого 

літературознавчого й екзегетичного хисту. Період створення давніх текстів 

віддалений у часі, коли були іншими, ніж сьогодні, творчі настанови й завдання 

автора, іншими правила й канони творення тексту і його тлумачення. «Художнє 

сприйняття сучасного читача, – за визначенням професора Петра Білоуса, –  

сформоване в іншому історичному й естетичному середовищі, під впливом 

інших чинників». З огляду на це дисертація Бомко Лілії Олександрівни «Ключ 

розуміння Йоаникія Ґалятовського  в контексті українського барокового 
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проповідництва» є своєчасною й такою, що відповідає на виклики сучасного  

українського літературознавства.  

Актуальність теми пропонованої до захисту дисертації  полягає в 

створенні своєрідного практичного курсу тлумачення сюжетів, образів, 

символів, алегорій української барокової проповіді. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, їх достовірність  

Архітектоніка рецензованої праці декларує свою оптимальність у ракурсі 

дослідження поставленої проблеми. У вступі  визначено мету дослідження, 

висвітлено питання про методи реалізації поставлених завдань. Обґрунтовано 

актуальність роботи, її наукову новизну, вказано практичну цінність 

результатів дисертації. Дослідницька стратегія дисертації ґрунтується на 

широкому колі наукових джерел, присвячених вивченню історії й теорії питань 

екзегетики, біблійної герменевтики, риторики. 

Аргументуючи детальним джерельним фактажем процес прискіпливого 

текстуального аналізу, здобувачка окреслює взаємодію риторики й 

герменевтики казань Йоаникія Ґалятовського, виокремлює жанрово-семантичні, 

структурно-композиційні особливості стилю. 

У трьох логічно структурованих співмірних за обсягом і глибиною 

аналізу розділах роботи Лілія Бомко послідовно студіює поставлену проблему, 

повною мірою реалізує поставлену мету, виконує поставлені завдання для її 

втілення, викладає суть дослідження.  

У першому розділі «Традиції українського проповідництва» авторка 

вибудовує вервечку духовної тяглості в українській проповідницькій традиції і, 

разом з тим, окреслює динамічний розвиток барокової проповіді, з’ясовує роль 

раціонального пізнання й віри в площині осягнення Біблії, характеризує 

особливості впливу грецької мудрості, візантійської церковної літератури, 

зокрема творів Отців Церкви на українську духовну культуру від часів 

середньовіччя до епохи бароко.  

У другому розділі «Йоаникій Ґалятовський в колі проповідництва XVII 

століття» Лілія Бомко переконливо доводить, що художнє переосмислення й 

оновлення літературної барокової традиції спирається на церковні канони й 

правила, які сформували інтерпретаційні проповідницькі коди в площині 

чотирисенсової біблійної герменевтики, запозиченої із західної традиції 

проповідування й тлумачення Святого Письма.  



3 

Канон барокового проповідництва, на думку дослідниці, формується 

вихованцями Києво-Могилянської академії Йоаникієм Ґалятовським, Антонієм 

Радивиловським, Лазарем Барановичем, Димитрієм Тупталом, Стефаном 

Яворський. Разом з тим пані Лілія намагається не лише з’ясувати традиції 

синтезу герменевтики й риторики, а й окреслити творчу манеру кожного з 

названих авторів, виявити індивідуальні особливості стилю.  

У третьому розділі “Риторико-герменевтична перспектива казань 

Йоаникія Ґалятовського” дисертантка центральне місце в бароковому 

проповідницькому дискурсі  впевнено надає збірці Йоаникія  Ґалятовського 

«Ключ розуміння», переконливо аргументуючи свої переконання поєднанням у 

ній теоретичних порад і практичних зразків. Аналіз кореляції біблійних і 

художніх концептів  в образних наративах Йоаникія Ґалятовського надають 

дисертації особливої наукової ваги. 

Доказовість представлених у роботі положень – одна із важливих 

прикмет значущості дисертації. Зокрема дисертантка, узагальнюючи аналіз 

барокових проповідей Йоаникія Ґалятовського, визначає його авторську 

«формулу»: «У рецептивній перспективі авторські інтенції відкривають 

біблійний текст до подальшого розвитку та збагачення змісту. У герменевтиці 

Ґалятовського міфологічний та літературний дискурси зливаються в авторській 

спробі міфотворення, що найкраще демонструє алегорична інтерпретація. 

Поєднання усної форми Святого Передання і писаного тексту Біблії у збірці 

“Ключ розуміння” підкреслює первинний теологічний аспект герменевтики, 

перенесений на літературний рівень “герменевтичної свідомості” Йоаникія 

Ґалятовського» (с. 198).  

  У дисертації представлено науково обґрунтовані положення, які 

опираються на всеохопний і багатоплановий аналіз як теоретичного матеріалу, 

так і на вивчення текстів проповідей барокових казнодії, що дає підстави  

стверджувати – дисертантка досягла задекларованої мети. Висновки у 

дисертації чіткі й обґрунтовані й відображають результати дослідницького 

пошуку авторки. 

Наукова новизна одержаних результатів, 

їх теоретична і практична значущість 

Найістотніші наукові результати, уміщені в роботі, можна означити 

такими положеннями:  
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- здійснено контекстуальний  міждисциплінарний аналіз проповідей 

Йоаникія Ґалятовського та його наукового трактату «Наука албо спосіб 

зложення казання» зі збірки «Ключ розуміння» (1659 р.);  

- досліджено гомілетику Йоаникія Ґалятовського крізь призму риторики 

та герменевтики, враховуючи історичний розвиток традиції проповідництва;  

- окреслено канон українського барокового проповідництва, на основі 

якого простежено ознаки творчої манери чільних авторів;  

- проаналізовано особливості герменевтики збірки «Ключ розуміння» 

Йоаникія  Ґалятовського.  

У дисертації розвинуто положення типологічного зіставлення, теорії 

літератури, україністики, історії української давньої літератури. Дисертантка 

окреслила стратегії формування барокових наративів, герменевтичних сенсів, 

екзегетичних ключів.  

Основним способом вивчення теоретичних засад барокової традиції  

тлумачення Святого Письма та практичного втілення у проповідницьких 

текстах Лілія Бомко логічно називає  герменевтичний метод, застосування 

якого вона виправдовує чотирисенсовим виміром біблійної герменевтики, що 

кристалізується у рецепції сучасного прочитання збірки Йоаникія 

Ґалятовського «Ключ розуміння» та проповідей інших барокових авторів.  

Інтертекстуальний код барокової проповіді розкривається авторкою в 

процесі аналізу текстів гомілетики й  казань у збірці Йоаникія Ґалятовського 

«Ключ розуміння»  та у їх зіставленні з проповідями Кирила Ставровецького, 

Лазаря Барановича, Антонія Радивловського, Димитрія Туптала, Стефана 

Яворського в межах інтертекстуального методу.  

За допомогою методу порівняльного аналізу  авторка  виявила 

інтертекстуальні, інтердисциплінарні, міжлітературні та міжмистецькі зв’язки 

казань Йоаникія Ґалятовського  із  текстами західної та східної церковної і 

літературної традиції.  

Прикладний характер одержаних результатів та основних ідей наукового 

дослідження бачиться у тому, що матеріали роботи знайдуть застосування у 

викладанні курсів історії давньої української літератури, теорії літератури, у 

вищих освітніх закладах, на уроках вивчення творчості барокових 

письменників у загальноосвітній школі. 
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Відповідність дисертації встановленим вимогам 

У дисертації Лілії Бомко дотримано усіх вимог до логіко-структурної 

схеми дисертаційного дослідження. Отримані наукові результати цілком 

відповідають задекларованій меті та завданням дисертації. Порушень 

академічної доброчесності у роботі не виявлено. Результати наукового пошуку 

широко апробовано на міжнародних і всеукраїнських наукових форумах. 

Авторські напрацювання викладено в 7-ми одноосібних публікаціях (з них – 3 

статті у провідних фахових виданнях України, 1 – у закордонному 

періодичному фаховому виданні). Засвідчую, що публікації висвітлюють 

матеріал усіх розділів дослідження. Кількість і обсяг публікацій відповідають 

усім чинним вимогам до оприлюднення матеріалів дисертацій на здобуття 

ступеня доктора філософії. 

 Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертаційної роботи 

Як і будь-яка наукова робота, дисертація Лілії Бомко є нагодою для 

дискусій, обміном думок, зауважень і пропозицій. Не применшуючи 

наукового здобутку дисертації, слід зробити кілька зауважень до роботи:  

1. Спонукає до дискусії ствердження пані Лілії Бомко, у якому вона 

визначає терміни герменевтика й екзегетика як тотожні в їхньому широкому 

значенні  з огляду на те, що вони обидва є теорією тлумачення, на що вказує 

їхня етимологія ( с. 42).  

Однак медієвісту терміни екзегетика й герменевтика варто розрізняти 

завжди тому, що біблійна герменевтика походить від грецького ἐρμηνεια – 

з’ясування, пояснення, переклад та ἐρμηνεύω – перекладаю пояснюю тлумачу й 

визначається як система принципів і правил тлумачення біблійних текстів з 

метою пошуків їхнього первинного істинного сенсу. 

З огляду на відсутність поділу між практикою тлумачення і його 

методикою в античній та середньовічній літературах герменевтика ще не 

означила себе як окрему дисципліну. Ба більше, біблійну герменевтику за 

характером процедур часто справді ототожнювали з біблійною екзегетикою. 

Остання також походить від грецького εξηγέομαι – викладаю, пояснюю, 

виявляю й об’єднує загальні правила тлумачення всього тексту в цілому. 

Сучасні науковці герменевтику й екзегетику все ж таки розрізнюють. 

Екзегетика розглядається як структурант герменевтичного аналізу, точніше як 

його підготовчий етап. Метою екзегетики є з’ясування первинного значення 
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конкретного фрагменту тексту за принципом «тоді й там», етапів трансформації 

авторського задуму та творення моделей сприйняття сучасниками екзегета з 

огляду на те, що герменевтичний рівень засвоєння тексту спирається на 

потребу його актуального розуміння. «Він передбачає не лише екзегетичне 

з’ясування змісту та первісного, часом дослівного значення “тоді і там”, а й 

внесення тих чи інших положень до вельми специфічного контексту – до 

ситуації “біблійне повідомлення – читач”, коли, незважаючи на обставини 

сучасної епохи, найважливішим є відчуття та переживання вагомості Біблії 

“для мене, тепер і тут”. Це, на думку богословів, дає змогу опанувати 

універсальний смисл біблійного тексту, сприйняти його як такий, що живе і 

розвивається в історії» (Головащенко С. Біблієзнавство. (Київ : Либідь, 2001. 

496 с.), с. 220). 

2. У вузькому значенні дослідниця акцентує увагу лише на незначних 

розбіжностях і, зокрема зазначає: «Екзегетика стосується тлумачення Святого 

Письма або старовинних текстів, тоді як конотаційна перспектива герменевтики 

сягає поза межі біблійного тлумачення – у філософські й літературні тексти і 

контексти. Герменевтика передусім є мистецтвом тлумачення чи точніше, за 

словами Вільгельма Дільтея: «вченням про мистецтво витлумачення писемних 

пам’яток». 

Усередині витлумачення екзегетика більш наближена до пояснення, а 

герменевтика – до розуміння тексту, що говорить лише про незначну 

відмінність та не передбачає «жодної твердої межі». Під розумінням Дільтей 

вбачає процес, «у якому ми зі знаків, чуттєво даних іззовні, пізнаємо певний 

внутрішній зміст». Поль Рікер, аналізуючи дільтелеву опозицію пояснення і 

розуміння, називає останнє поняття «інтерпретацією, що є особливою сферою 

розуміння» (с. 42–43). 

Таку думку дослідниці, засновану на концепціях герменевтів ХХ 

століття, вважаю хибною. 

Для Церкви канони тлумачення визначалися винятково Словом Божим і 

окреслювалися сакральною герменевтикою (hermeneutica sacra). Істинність 

Біблії жодним чином не могла підлягати сумніву, а біблійна герменевтика не 

мала права сягати поза межі біблійного тлумачення  у філософські й літературні 

тексти і контексти, тому канони тлумачення навіть не передбачали 

використання правил з’ясування істинності текстів Святого Письма. Канони 

тлумачення Біблії зводилися до опанування норм правильного осягнення 

абсолютної істини, здебільшого прихованої за біблійним фігуратизмом.  



7 

Отож для давніх церковних інтерпретаторів цілісний зміст Біблії, тобто 

узгодженість її окремих частин та книг, був безперечним наміром Бога, який 

неможливо осягнути поза межами sensus plenior, тобто вищого сенсу, 

означеного самим Богом. Контроверсійність прочитання окремих частин тексту 

Святого Письма мала знімати запроваджена чотирисенсова біблійна 

герменевтика. Така непорушна даність складала для тлумачів Біблії наперед 

даний смисловий горизонт, де цілий текст тлумачився за допомогою його 

частин, а інтерпретація частин біблійного тексту була неможливою поза 

контекстом цілого тексту Святого Письма. Таким чином, метода 

герменевтичного кола стала беззаперечною умовою розуміння універсального 

богонатхненного змісту Біблії.  

В умовах тотального слідування канону проповідник змушений був 

розрізняти й у вузькому значенні терміни екзегетика й герменевтика. 

Герменевтика цього часу виконувала роль допоміжної дисципліни 

теології. Герменевтичний напрямок у галузі тлумачення Біблії мав більш вузьке 

значення й звався екзегезою, яка слугувала підтвердженням позицій авторитету 

Біблії. У пізньому Середньовіччі, коли життя було просякнуто релігією до такої 

міри, що виникала постійна загроза зникнення відстані між земним і духовним, 

біблійна екзегеза стала авторитетним підтвердженням позиції подвійного 

авторства Біблії. 

Для гуманістів доби Відродження біблійна герменевтика стала методом 

розуміння і перекладу пам’яток античної культури національними мовами.  

Як наслідок, герменевтика розділилася на hermeneutica sacra, основним 

завданням якої було канонічне тлумачення біблійних текстів, що повинно було 

точно збігатися зі встановленими Церквою канонами, і hermeneutica profana, у 

межах якої інтерпретувалися літературні твори світського характеру.  

Подальший розвиток герменевтичної традиції впродовж XIX–XX ст. 

більшою чи меншою мірою пов’язувався із сукупністю проблем, порушених 

Фридрихом Шляєрмахером, зокрема таких, як статус герменевтики, кордони й 

можливості розуміння, механізми інтуїції, свідомого, несвідомого й шляхи 

розуміння, герменевтичне коло, результати розуміння тощо. 

Услід за Шляєрмахером Вільгельм Дільтей розглядав питання 

герменевтики й дискутував із ним, розцінюючи універсальну герменевтику 

Шляєрмахера як недостатньо історичну й занадто вузьку з точки зору її 

предмету. На думку В. Дільтея, герменевтика не повинна обмежуватися 

статусом методу розуміння письмових текстів, а повинна стати методом 
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інтерпретації і розуміння загалом, що  суперечить канону тлумачення Біблії в 

українській бароковій літературі, автори якої в межах цього канону змушені 

були шукати не власних сенсів Святого Письма, а  сенси вищі, закладені в 

Слові Богом.  

У середині XX століття з огляду на відкриття й глибокі переосмислення 

процесу та способів і засобів інтерпретації тексту як його розуміння у студіях 

відомих європейських філософів Мартіна Гайдеґґера, Ганса-Ґеорґа Ґадамера, 

Поля Рікера та ін. герменевтика з методу гуманітарних наук перетворилася на 

філософське вчення про буття. У сучасній методології наукового пізнання 

герменевтика усвідомлюється як учення про розуміння, сприйняття й 

тлумачення текстів. Проблема інтерпретації літературних текстів в 

європейському герменевтичному дискурсі активізувалася у ХІХ ст., а в ХХ ст. 

стає однією із домінуючих. 

Із розвитком суспільства традиції, методи, прийоми, цілі й завдання 

біблійної герменевтики змінилися настільки, що вона змушена була 

виокремити зі своєї теоретичної матриці герменевтику філософську, 

філологічну, онтологічну та ін. Методології жодної із цих герменевтик не може 

застосовуватися без особливих застережень до тлумачення Біблії в барокових 

літературних текстах. 

3. Аналізуючи Богородичний цикл проповідей Іоаникія Ґалятовського, 

пані Лілія зазначає: «Проповідник детально описує дев’ять рівнів Небесного 

Раю: Ангельський, Архангельський, Князівства, Власті, Митарства, Панства, 

Трони, Херувими і Серафими» (с.160). На завершення дискусії прошу 

охарактеризувати кожен із цих рівнів, використаних проповідником. 

Зазначені зауваження й поставлені запитання аж ніяк не применшують 

загального позитивного враження від дисертації Лілії Бомко, а є лише 

спонуканням до наукової дискусії. 

 

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 
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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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