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ВСТУПНЕ СЛОВО 

 

 

Давня українська література (ХІ-XVIII ст.) останнім часом опинилась 

у центрі зацікавлень як у працях дослідників літератури (О. Александров, 

архієпископ Ігор Ісіченко, П. Білоус, М. Корпанюк, Ю. Пелешенко, 

О. Сліпушко, М. Сулима, Л. Ушкалов, В. Яременко), так і в творчості 

українських письменників (М. Вінграновський, П. Загребельний, 

Р. Іваничук, В. Малик, Ю. Мушкетик, Р. Федорів, Вал. Шевчук та ін.). 

Такий інтерес зумовлений передусім прагненням збагнути, розтлумачити 

для сучасного читача унікальні пам’ятки давнього письменства. 

Чималий етап у розвитку історії української літератури був позначений 

ідеологізацією, раціоналізованою, а почасти – «хибною» інтерпретацією 

історичних процесів та постатей, нав’язуванням стереотипів тощо. 

Саме тому пам’ятки давнини залишалися для масових читачів 

маловідомими, незнаними. 

Сприйняття давнього письменства ґрунтується передусім на 

середньовічних та барокових естетичних цінностях, уявленнях, 

визначається художньою та історичною пам’яттю читачів. Тому активне 

вивчення рецептивної естетики в сучасному літературознавстві 

дозволить переосмислити стереотипи попередніх часів у сприйманні і 

дослідженні мистецьких скарбів давнини. Як слушно зауважує 

П. Білоус, «художнє сприйняття сучасного читача сформоване, на 

відміну від давніх часів, в історичному й естетичному середовищі, під 

впливом інших чинників, унаслідок чого літературна пам’ятка давнини 

може викликати хіба що спокійне відчуття поваги до себе, а не 

емоційний трепет і чари сугестії, що розбурхують уяву та множать 

ряди асоціацій» [14, с. 28-29]. До того ж, зазначає дослідник, пам’ятки 

писемної словесності «естетичні не самі по собі, а можуть бути 

естетично реалізовані в художньому сприйманні читача. Отже, 

вирішальне значення має його естетичний досвід – та необхідна база, 

яка дає можливість збагнути поетику тексту, відгукнутися на нього, 

незважаючи на те, що між моментом його створення і рецепцією 

читача лежать століття» [14, с. 9].  

Творчість Валерія Шевчука – помітне художнє явище в українській 

літературі останніх десятиліть. У багатьох його творах, загалом у 

письменницькій діяльності простежується стійкий інтерес до давнього 

письменства, що стало результатом не тільки модернізації старовинних 
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текстів, наукових студій над відомими і маловідомими пам’ятками, а й 

стимулом для художньої творчості. 

Творча спадщина Вал. Шевчука демонструє значний інтерес 

насамперед до барокового пласту української літератури. У такому 

контексті слушними є міркування автора щодо проекції українського 

бароко у фундаментальній праці «Муза Роксоланська»: «Адже воно не 

тільки здобуло поширення, так би мовити, наслідувального, але 

синкретизувало інтернаціональні, загальноєвропейські форми цього 

напрямку чи, правильніше, літературно-мистецької, тобто естетичної, 

епохи із національним, питомим, саме в Україні знайшовши 

найпригідніший ґрунт для свого втілення та розвитку» [205, с. 8].  
Необхідно підкреслити, що Вал. Шевчук є універсальним митцем, 

оскільки в колі його інтересів поєднались як історичні, так і художні, 

письменницькі, а також дослідницькі орієнтири. Тому з’ясування 

особливостей художнього сприйняття та засвоєння літературних 

пам’яток давнини у творчому доробку Вал. Шевчука допоможе 

збагнути, зрозуміти своєрідність джерел його художнього мислення, 

зокрема перекладів давньої української прози та барокової поезії як 

однієї з форм художньої рецепції.  

Популяризуючи, перекладаючи барокові пам’ятки XVI-XVIII століть, 

Вал. Шевчук надає їм сучасної мовної оболонки, тобто пристосовує 

для «теперішнього розуміння і сприйняття» читачів. Тож старовинні 

пам’ятки в мовній модернізації набувають нового тлумачення. Відтак 

ґрунтовне дослідження проблеми інтерпретації давніх творів у 

доробку Вал. Шевчука відкриває перед нами цікаві перспективи, 

дозволяє виявити як змістові, так і формальні пошуки письменника, 

розширити існуючі уявлення про характер освоєння й організації 

письменником життєвого матеріалу, поглибити розуміння художньої 

концепції його творів.  

На сьогодні маємо чимало літературно-критичних досліджень, 

статей про різні аспекти творчого доробку Вал. Шевчука (С. Андрусів 

[1], Н. Бєляєва [13], П. Білоус [14; 15], Т. Блєдних [22], А. Горнятко-

Шумилович [43-45], Н. Городнюк [46], Н. Євхан [66], Т. Жовновська 

[68], М. Жулинський [70; 71], Р. Корогодський [91; 92], Г. Левченко 

[110], Р. Мовчан [127-129], Т. Монахова [131], Л. Новиченко [136], 

М. Павлишин [138; 139], М. Рябчук [160-162], М. Слабошпицький 

[174], О. Солецький [178], Л. Тарнашинська [180-182]), проте поза 

увагою дослідників залишаються важливі аспекти проблеми художньої 

рецепції давньоукраїнських літературних пам’яток у белетристиці 

митця, а також значний пласт перекладів давньоукраїнської прози та 



 

Г. С. Косарєва 
 

 

6 

поезії, зокрема Літопису Самійла Величка та збірки Данила Братковського 

«Світ, по частинах розглянутий».  

Системних досліджень, які б були присвячені особливостям 

рецепції давніх пам’яток у творчості митця-культуролога Валерія 

Шевчука, адекватне сприйняття творчості якого можливе лише за 

умови прочитання художньої прози письменника в контексті його 

наукових здобутків та перекладацького доробку, на сьогодні бракує.  

Таким чином, актуальність монографії зумовлена необхідністю 

цілісного прочитання художньої спадщини Вал. Шевчука крізь призму 

сучасних рецептивних та герменевтичних підходів до аналізу художнього 

твору. Крім того, у численних романах, повістях, оповіданнях 

Вал. Шевчука знайшли своє відображення теми, сюжети, образи, 

мотиви, запозичені з давніх творів, художня реконструкція яких 

дозволяє зрозуміти зміст та особливості художньої рецепції 

літературної архаїки у свідомості сучасного інтелектуала, філософа, 

історика, книжника, письменника.  

Тому тепер на часі потреба з’ясувати специфіку, природу художньої 

рецепції давньоукраїнських літературних пам’яток у творчості Валерія 

Шевчука, а також виявити її естетичну актуалізацію в історичній 

белетристиці, прозових і поетичних перекладах, визначити місце 

письменницького та перекладацького доробку автора в сучасній 

українській літературі.  

Теоретико-методологічною основою монографії є праці західно-

європейських філософів-герменевтів, представників структурно-

семіотичного методу – Р. Барта, Е. Бетті, Г.-Ґ. Ґадамера, М. Гольберг, 

Ж. Дерріди, В. Дільтея, У. Еко, Р. Інґардена, Ю. Лотмана, М. Мерло-

Понті, П. Рікера, М. Хайдеггера, В. Шлейєрмахера [5-7; 12; 37; 51-53; 

42; 59; 61; 63; 64; 81; 116; 117; 123; 153-155; 54; 218]; теоретиків 

рецептивної естетики В. Ізера, Г.-Р. Яусса [79; 227; 228]; психологів 

Л. Виготського, Б. Мейлаха, О. Нікіфорової, В. Роменця, П. Якобсона 

[36; 121; 122; 135; 157; 226], вітчизняних істориків та теоретиків 

літератури П. Білоуса, М. Возняка, Я. Дзири, М. Жулинського, 

А. Макарова, О. Мишанича, Д. Наливайка, О. Потебні, Л. Ушкалова, 

І. Франка, Д. Чижевського, М. Корпанюка, В. Соболь [14-21; 33; 60; 

69-71; 119; 125; 132; 133; 148; 149; 189-192; 194; 195; 198; 199; 93; 94; 

176], основні положення теорії архетипів К.-Ґ. Юнґа [222], а також 

феноменологічний інструментарій Е. Гуссерля [50].  

У розвідці також використано окремі студії Н. Городнюк, Р. Зорівчак, 

І. Ісіченка, В. Крекотня, Б. Криси, М. Лановик, З. Лановик, Г. Левченко, 

П. Натикача та Г. Махоріна, М. Павлишина, Ю. Пелешенка, Р. Ради-
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шевського, А. Савенця, Г. Сивоконя, О. Солецького, Л. Тарнашинської, 

Н. Федорака [14-21; 46; 72; 83; 84; 186; 101; 102; 107; 108; 110; 134; 138; 

142; 150; 163; 165; 178; 180-182; 193], присвячені різним аспектам 

літератури середньовіччя, перекладацьким стратегіям, а також окремим 

питанням поетики творчості Валерія Шевчука.  

Книга складається з трьох розділів, кожен з яких присвячений 

важливим питанням художньої рецепції давньоукраїнських літературних 

пам’яток у творчості Валерія Шевчука. Розглянуто історичну 

белетристику Вал. Шевчука, зокрема романи «На полі смиренному», 

«Три листки за вікном» у контексті жанрового літературознавчого 

канону. Тут варто наголосити, що вказані твори є знаковими в доробку 

письменника, оскільки в них знайшли відображення теми, мотиви, 

образи, запозичені з «давньосвітів» – Києво-Печерського патерика та 

«Автобіографії» Іллі Турчиновського. Важливим аспектом стало 

дослідження специфіки художнього перекладу як однієї з форм 

міжлітературної рецепції. Матеріалом слугував переклад Літопису 

Самійла Величка, а також оригінальні поезії Д. Братковського зі збірки 

барокової поезії «Світ, по частинах розглянутий». Окрім того, було 

використано численні переклади барокової поезії XVII століття 

(О. Бучинського-Яскольда, І. Орновського, І. Неруновича, С. Яворського), 

які найбільш цілісно розкривають специфіку індивідуальної поетики 

перекладача.  

Автор висловлює щиру подяку всім, завдяки кому ця розвідка 

побачила світ: своїм науковим учителям за поціновування самостійності 

дослідницької позиції, шановним рецензентам за слушні зауваження, 

літературознавцям, із якими поталанило познайомитись під час 

наукових конференцій. Щира подяка колегам – викладачам кафедри 

української філології, теорії та історії літератури Чорноморського 

державного університету імені Петра Могили, а також студентам і 

тим, хто сприяв виходу цієї книги. 


