
Відгук опонента  

дисертаційної праці ДАГМАР ПЕТІШКОВОЇ, 

докторантки кафедри східноєвропейських студій 

Філософського факультету Карлового Університету в Празі, 

 

„РЕЦЕПЦІЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО ЗБІРНИКА ЛЮЦИДАРІУС  

В УКРАЇНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ”, 

 

поданої в 2017 році на кафедру східноєвропейських студій 

 

I. Короткий опис роботи 

Дисертаційна праця п. Дагмар Петішкової виконана як міждисциплінарне дослідження 

і присвячена соціокультурному, текстологічному, лінгвокультурному аналізові впливу 

латинського богословського трактату Елюцидаріум Гонорія Августодунського 

(к. ХІ ст.), а також інших джерел латинського писемного фонду на розвиток німецької 

книжної культури епохи середньовіччя, на засвоєння в християнській Європі знань та 

філософії давньогрецького та давньоарабського світу, на книгодрукування чеською 

мовою і розвиток книжної культури на чеських землях. Дисертація має яскраво 

виражений комплексний характер. Розвиток книжності, шкільної та університетської 

освіти, поширення знань та ідей Реформації на землях центрально- та 

східноєвропейського ареалів розглянуті в тісному зв’язку з соціальними, політичними, 

ідеологічними (інтелектуальними) пріоритетами та конфліктами цього тривалого 

періоду („довгого середньовіччя”), з конкретною увагою до постатей видатних діячів 

чеського друкарства та писемності (Мікулаша Бакаларжа, Даніеля Адама із Велеславіна 

та ін.). Важливу змістову частину дисертації становить розгляд та інтерпретація фактів 

міжкультурної взаємодії та обґрунтування можливого чеського впливу на поширення 

списків люцидарію чи його компіляцій у східнослов’янському культурному просторі, в 

середовищі українських та білоруських церковних діячів і письменників XVI – XVII ст. 

 

II. Коротка загальна оцінка роботи 

Вважаю, що дисертація п. Дагмар Петішкової є глибоким і сумлінним науковим 

дослідженням, що підпорядковане загальній авторській концепції та адекватно обраній 

методології. Доказом такої оцінки є такі важливі ознаки цієї праці: 1) широка 

джерельна база, що включає рукописні, друковані та електронні джерела у часовому 

діапазоні, який охоплює кілька століть (в т. ч. німецькі, чеські, українські, російські 

редакції люцидаріїв); 2) актуалізація праць видатних російських, українських, 

білоруських дослідників пам’яток церковної культури, рукописної спадщини, 

збережної в монастирських бібліотеках та апокрифів – О. Архангельського, 

Н. Вахнянина, Ф. Добрянського, Є. Карського, І. Огієнка, І. Франка, Ю. Яворського та 

інших; ці праці, що вперше були опубліковані в другій половині, в кінці ХІХ ст., на 

початку ХХ-го і в першій його третині, п. Дагмар Петішкова прочитує по-новому, 

інтерпретуючи їх на значно ширшій текстовій базі, доступній дослідникові початку 

ХХІ ст.; 3) виокремлення актуальних, нових аспектів в історії дослідження люцидаріїв 

як пам’яток німецької, чеської, українсько-білоруської писемної культури та 

інтелектуальної рецепції ідей і знань античної епохи, пізніших текстів про цю епоху; 

4) новаторський характер роботи, пошук фактів та аргументів, що формують новий 



погляд на чесько-українські культурні зв’язки в XV–XVII ст., що досі не були 

висловлені чи опубліковані в інших працях подібної тематики (зокрема, й у найновіших 

дослідженнях з історії української мови цього періоду – працях Галини Наєнко 

(монографія „Науковий текст середньоукраїнського періоду в лінгвостилістичному, 

текстолінгвістичному й комунікативно-функціональному висвітленні” (Київ, 2013, 

404 с.), габілітаційна дисертація „Структурно-семантичні та функціональні параметри 

староукраїнського наукового тексту XVI  XVIII ст.” (Київ, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, 2014); 5) застосування нового концептуального 

погляду на пам’ятки, згідно з яким кожен рукопис є унікальним історичним 

свідоцтвом, а варіативність рукописів сприймається не лише як наслідок помилок 

переписувача, а як ключ до розкриття історичного контексту їх написання та 

використання для практичних потреб. 

 

III. Детальна оцінка роботи та її різних аспектів 

1. Структура аргументації. 

Авторка дисертації вичерпно пояснює її структуру та методологію, вибір термінології, 

технічні моменти, обраний спосіб цитування та бібліографічних покликань. Виклад 

роботи логічний, послідовний, зрозумілий. Зміст кожного розділу й параграфів у ньому 

відповідає своїй назві. Аргументи наводяться від загального до конкретного. Авторка 

праці приділяє велику увагу інформації енциклопедичного характеру. Можливо, при 

викладі змісту 2 розділу („Німецький люцидарій”) в окремих моментах така інформація 

може сприйматися як надлишкова, що не має безпосереднього стосунку до теми й мети 

дослідження. Проте я можу припустити, що для авторки дисертації такі змістові 

компоненти принципово важливі, оскільки служать для окреслення й розкриття 

історичного контексту написання люцидаріїв та їх різних редакцій – щоб простежити 

шлях німецького люцидаріума через його чеський переклад до української редакції. 

У цьому сенсі насиченість тексту дисертації енциклопедичним фактажем можна 

сприймати як спосіб реалізації авторського міждисциплінарного підходу, що полягає в 

поєднанні літературно-лінгвістичних аспектів з іншими – культурно-історичними, 

географічними, етнологічними та соціологічними. 

Дисертація містить детальний опис редакцій, тематики різних списків люцидаріїв, 

зіставлення фрагментів текстів різних редакцій, мовних форм, географічних назв. 

Інтерпретація матеріалу не викликає заперечень. 

Суперечностей і нелогічних тверджень у тексті дисертації я не виявила. 

Авторці дисертації вдалося досягти мети дослідження. 

2. Технічне оформлення. 

Дисертаційна праця має належний рівень технічого оформлення. Авторка коректно 

працює з джерелами, подає чималий ряд цитувань – усі вони доречні, докладні, 

містяться і в основній частині тексту, і в посторінкових виносках. Візуально робота 

сприймається добре.  

3. Робота з джерелами  

Робота з джерелами – методично правильна. Список літератури та цитування 

показують, що авторка дисертації працює і з первинними, і з вторинними джерелами. 

Методика опрацювання матеріалу відповідає задекларованій меті. Фактичний матеріал 

– текстові фрагменти, окремі мовні одиниці (лексика, граматичні форми) наводяться 

коректно (в разі потреби – з цитуванням відповідних джерел). Матеріал, який є 



предметом індивідуального дослідження авторки, цитується відповідно до первинних 

джерел дослідження. 

4. Особистий внесок 

Дисертація п. Дагмар Петішкової – це оригінальне дослідження, в якому набули 

подальшого розвитку започатковані в кінці ХІХ ст. сама ідея та методика зіставлення 

різних редакцій люцидаріїв, поширених у слов’янському світі в період XV – XVII ст. 

Авторка дисертації доклала чималих зусиль (хоч поки що і без успіху) для пошуку 

української редакції люцидарію, описаної Є. Карським, у бібліотечних та архівних 

фондах Росії та Польщі.  

Для підготовки дисертації використані численні вторинні джерела – дослідження 

люцидаріїв різних мовних редакцій (давньофранцузької, провансальської, італійської, 

валлійської, англійської, німецької, голландської, норвезької, чеської, української, 

білоруської, російської). Попри це її праця аж ніяк не має компілятивного характеру, а 

навпаки – становить органічну цілість. У дисертації п. Дагмар Петішкової узагальнено 

результати дотеперішніх досліджень впливів ранньосередньовічної латинськомовної 

літератури та її перекладів на становлення і розвиток інтелектуальних осередків 

Європи (монастирів, міст, церковних шкіл, університетів, братств, академій, 

монастирських та приватних бібліотек), на створення спільного духовного середовища 

і спільних традицій книгодрукування та шкільної освіти, в основі яких був попит не 

лише на богословську літературу й виклади християнського віровчення, а й на 

пізнавальну літературу практичного змісту (медичні знання, метеорологія, географія та 

ін.). 

Завдяки дисертації п. Дагмар Петішкової актуалізується інформація про історію 

українських редакцій люцидаріїв, відомих за списками із західних частин сучасної 

України (Галичини, Закарпаття). У науковий обіг вводиться нова аргументація, що 

підкріплює уявлення про походження українських люцидаріїв – не як перекладів з 

російських перекладних редакцій (з німецькомовного зразка), а як таких, що з’явилися 

під упливом чеських редакцій та ознайомлення з чеськими друкованими книгами. За 

концепцією п. Дагмар Петішкової, і чеські, й українські люцидарії – як усі редакції, так 

і переклади на інші мови – творять європейську „люцидарну” традицію. 

IV. Питання для захисту 

1) Комплексний, міждисциплінарний характер праці п. Дагмар Петішкової, 

вочевидь, не дав можливості більш докладно розглянути такі лінгвальні явища, як 

уживання лексичних синонімів, фразеологізмів у різних редакціях, засвоєння 

богемізмів та ін.; питання полягає ось у чому: чи обмежується ряд богемізмів, 

засвоєних у просту руську мову, словами брама, власний, праця, табір, зелло 

(наведений у 4. 3), чи в цей період зафіксовані й інші богемізми? чи зафіксовані 

лексичні синоніми чи фразеологізми, що їх можна розглядати як свідчення чеського 

мовного впливу? 

2) На підставі яких документальних фактів (або ж джерел) можна безперечно 

стверджувати, що поширення люцидаріусів чи інших книг подібного змісту 

(„популярних енциклопедій”) було типовим для ярмаркової культури 

західноєвропейських міст? і чому це явище не було поширеним в українських та 

білоруських містах в період Речі Посполитої? 



3) Окремі стилістичні ознаки текстів Гонорія Августодунського – такі, як гра 

слів, символізація власної назви та сприйняття її як абревіатури (описані на с. 38) – 

підводять до думки, що стилістика люцидаріїв могла послужити першоосновою для 

стилістики барокової літератури (гра слів, метафорика та символіка слів, акровірші і 

подібн.). Так це чи ні? 

4) Чи не варто було застосувати в дисертації чи додатках до неї зіставлення 

текстових фрагментів різних редакцій, подібне до такого, як у праці 

О. Архангельського (1899 р.) – для кращого наочного сприйняття матеріалу? 

5) Напевно, у списку використаної літератури варто було б подати й праці 

російської дослідниці Єлєни Многолєтньої (дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата історичних наук („Ранний период истории чешского книгопечатания. Опыт 

комплексного социокультурного исследования”, Саратов, 2002; статті „Произведения 

европейских гуманистов в репертуаре чешского книгопечатания раннего периода 

(1468–1620 годы) (2013), „Медицина в репертуаре раннего чешского книгопечатания 

(1468–1620-е годы)” (2017), словацької дослідниці Катарини Джункової („Влияние 

чешских библейских переводов на другие славянские, а также венгерские библейские 

переводы” (2017). Сподіваюся, що вони послужать для подальших досліджень Дагмар 

Петішкової у галузі чесько-східнослов’янських культурних зв’язків. 

V. Висновок  

Дисертація п. Дагмар Петішкової – це актуальне, завершене, самостійне дослідження, 

що відповідає всім вимогам до наукової роботи на здобуття докторського ступеня. 

Результати цієї праці відзначаються науковою новизною й мають суттєве значення для 

сучасної слов’янської та, зокрема, для української гуманітаристики. Праця п. Дагмар 

Петішкової перебуває в тематичному контексті найновіших праць сучасних славістів, а 

також українських медієвістів (маю на увазі праці Н. Яковенко, Л. Шевченко-

Савчинської, П. Кралюка, колективну фундаментальну монографію „Українське небо. 

Студії над історією астрономії в Україні” (У 2-х частинах, Львів, 2014, 2016) та ін.). 

 

Вважаю, що дисертаційну працю п. Дагмар Петішкової потрібно перекласти 

українською мовою і видати в Україні як монографію. Така книга, безсумнівно, 

послужить для заохочення інших дослідників до студій соціокультурної історії Європи, 

історії слов’янських літературних мов та міжкультурних впливів. 

 

 

Дисертацію п. Дагмар Петішкової рекомендую до захисту і попередньо вважаю її 

такою, що виконана успішно. 
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