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РОЗДІЛ 2 

ІСТОРИЧНА БЕЛЕТРИСТИКА 

ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА: РЕЦЕПЦІЯ І 

МОДЕРНІЗАЦІЯ СТАРОВИННИХ 

ЛІТЕРАТУРНИХ ПАМ’ЯТОК 

 

 

2.1.   Історична белетристика Валерія Шевчука в контексті 

інтерпретаційних моделей 

У вітчизняному літературознавстві панує дещо однобічний підхід 
щодо визначення сутності історичної белетристики. Визнаючи, що 
основним її завданням є відтворення певного історичного періоду, 
деякі дослідники (Л. Ромащенко [156], Т. Салига [164], І. Денисюк 

[58], Т. Пастух [140], А. Шпиталь [220], М. Ільницький [80], О. Сліпушко 
[175]) відносять твір до історичного жанру за: 1) наявністю в ньому 
дійсних історичних подій; 2) присутністю реальних історичних 

постатей. При цьому автор у таких романах виступає передусім 
«протоколістом епохи» [140, с. 145].  

Перш ніж розглянути сутність розуміння Вал. Шевчуком історії, 

особливостей його інтерпретаційних моделей, зупинимося на 
трактуванні літературних підходів, які існували до нього, адже 
одночасно із творчістю митця також розвивався досить своєрідний 
пласт історичної романістики. Слід зазначити, що українська історична 

проза виробила певні стереотипи в тлумаченні історичних подій, образів, 
мотивів тощо, виходячи зі соціальних (а не естетичних!) функцій 
художньої літератури, ідеологічної заангажованості, табуювання певних 

тем, пов’язаних із минулим України тощо. Відтак множинність 
інтерпретацій певною мірою була обмежена. Утім, існувала ще цензура, 
яка гальмувала довільне трактування, «прочитання» творів.  

Окрім того, творці історичної белетристики, яким відводилася роль 
«виразника епохи», «слуги народу», у більшості романів усе ж таки 
впливали на морально-етичну, політичну, пізнавальну сферу суспільного 
життя читача, водночас естетичні цінності залишалися на другому 

плані (або взагалі нівелювалися у творі). Такий підхід щодо художнього 
відображення історії ми можемо назвати інтерпретаційною моделлю 
ідеологічної рецепції. 
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Наприклад, у белетристиці Н. Рибака (1913-1978), зокрема в романі 

«Переяславська Рада», поряд з епохальними подіями народно-

визвольної війни проти польської шляхти під проводом Богдана 

Хмельницького спостерігаємо перевагу апологетичної тенденції 

ілюстративного характеру, описовості подій, певної традиційності в 

зображенні історичних подій (ідеологічне бачення історії). Так, міф 

про Переяславську раду містить у собі ряд ідеологем, кожна з яких 

усіляко пропагувалася в цьому романі. Зокрема, розроблялася 

ідеологема про те, що українці до Переяславської ради безперервно 

просили «царя-батюшку» узяти їх «під царську руку», тобто виходить, 

висловлювали прагнення позбавитися власної державності, мови й 

національності. 

Не уникнув залежності від ідеологічних настанов й інший 

письменник-белетрист – С. Скляренко (1901-1962), автор романів 

«Святослав» (1959) і «Володимир» (1962).  

Еволюціонуючи, історична белетристика поступово звільнялася від 

регламентованих офіційних приписів, схематизму, перекручування 

фактів, ідеології тоталітаризму. Свідченням цього є поява романів 

Р. Іваничука, П. Загребельного, Р. Федоріва, В. Малика, Ю. Мушкетика, 

М. Вінграновського. Ці письменники, талановито інтерпретуючи певні 

історичні події, особистості, усе-таки намагалися проілюструвати 

певну ідею: ідею державності, ідею трагедії рідної землі, ідею людини 

тощо. Наприклад, усі історичні романи Романа Іваничука («Мальви», 

«Черлене вино», «Манускрипт з вулиці Руської», «Вода з каменю», 

«Четвертий вимір», «Шрами на скалі», «Журавлиний крик», «Бо війна 

війною», «Орда») об’єднуються в один цикл, де наскрізною думкою є 

передусім ідея любові до рідної землі й народу як смислу існування 

людини, яка почасти нав’язувалася читачу, а не осягалася інтуїтивно.  

Майстер розлогої епіки П. Загребельний у більшості історичних 

романів («Диво», «Роксолана», «Я, Богдан») також тяжіє до реалізації 

ключової ідеї в історії, формулюючи її за допомогою імперативів. Так, 

у романі «Диво» такою центральною історичною подією є будівництво 

Софії Київської, а інші факти, образи (зокрема митця Сивоока, ученого 

Гордія Отави, мореплавця Візанта тощо) у творі є контекстом, через 

який розкривається значення головної події, реалізується авторська 

ідея історії. Письменник вдається до створення глобальної історії: 

перед читачем з’являються древлянські землі, Київ, Новгород, 

Болгарія і Візантія кінця X – перших десятиліть XI століття. 

Особливого значення набуває проблема нерозривності часів (у романі 

бачимо зв’язок XI і XX століть), а не дистанцію між ними.  



Давньосвіт Валерія Шевчука: 

художня рецепція старовинних літературних пам’яток  

 

31 

Загалом романи попередників Вал. Шевчука можна назвати 

культурно-історичними пам’ятками певної ідеології (тоталітарної, 

радянської тощо), які ілюстрували певну епоху чи подію, продовжували 

творити в умовах бездержавності, але внесок цих письменників у 

скарбницю жанру белетристики є незаперечним. 

На противагу тій формі роману, якій віддавала перевагу офіційна 

література 1970-1980-х років і підґрунтям якої були ідеологічні 

причинно-наслідкові зв’язки чи дидактизм моральної проблематики, 

історична белетристика Вал. Шевчука оприлюднила вільний самовияв 

Людини. 

Валерій Шевчук, органічно поєднавши в собі мислення письменника 

та історика, запропонував у своїй творчості зовсім інші підходи щодо 

інтерпретації подій національної історії, підтвердження чого знаходимо в 

багатьох його дослідницьких та письменницьких розвідках. Так, 

наприклад, вагомі думки здобуваємо в книзі «Мисленне дерево», у якій 

він зазначає: «Мені здавалося, що кожна людина, котра вважає себе 

інтелігентною, не може, живучи в сучасному світі, не тримати у 

пам’яті водночас історичного та культурного досвіду, ба навіть цілого 

людства. Без цього багажу вона порожня і її годі назвати людиною 

мислячою» [204, с. 56]. Тобто одним із головних завдань рецепції 

давньоукраїнських пам’яток для Вал. Шевчука є попередження такого 

негативного явища, як манкуртство (історичне безпам’ятство), а 

також розкута і неупереджена інтерпретація творчих особистостей, які 

входять у свідомість сучасного читача-книжника, читача-інтелектуала.  

Для нього історична епоха не є первинним об’єктом художнього 

змалювання, а тільки «розмислом» [205, с. 18], тим історичним тлом, 

на якому розгортається історія «внутрішнього», духовного життя 

людини, історія пошуків її власного «я», сумнівів та вагань, поразок та 

перемог тощо. У цьому контексті слушними є думки Івана Франка, 

який ще в минулому столітті влучно окреслив принцип підходу 

белетриста до історичних подій та його підсумкову мету: «У вихорі 

історичних подій він (белетрист. – К. Г.) хапається за індивідуальність, 

виторочуючи її, мов червону нитку з різнобарвної тканини, і тільки на 

тій індивідуальності, мимохіть, немов рикошетом, показує великі 

історичні події, дає нам глядіти на них ніби через велике віконце. Його 

мета тут – малювання людської душі (курсив мій. – К. Г.) в її поривах, 

пристрастях, змаганнях, тріумфах і упадках; чим живіше він на данім 

історичним тлі змальовує своїх героїв власне як людей, а не як 

манекени в історичних костюмах, тим тривкіший буде його твір» 

[194, с. 190].  
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Безперечно, ці слова суголосні з концепцією історичної 

белетристики Вал. Шевчука, у якій «історія завжди є історією людей, 

які є носіями, діючими особами і жертвами течії подій, інституцій, 

функцій та структур, у яких вони виявляють себе локалізованими» 

[155, с. 317]. Відтак читач прагне збагнути не провісника епохи, а 

просту земну людину, її психологію, ментальність. 

Митець здійснює художню стилізацію історії, щедро звертається до 

домислу, придумування, уявлювання, фантазування, «гри з читачем» 

(за Р. Бартом), які, проте, не спотворюють історичну істину. Натомість 

зникає прямолінійне зображення історичних перипетій. 

Вал. Шевчука можна назвати письменником, який постійно шукає 

оригінальних художніх форм вираження своїх думок у белетристиці – 

часом химерних, фантастично-гротескних, міфологічних, алегоричних. 

У творах він не вдається до свідомого декларування певних ідей, а 

підводить свого читача до осягнення власного твору через свій 

«відкритий текст» (за концепцією У. Еко). 

Звідки у Вал. Шевчука таке глибинне розуміння історії? По-перше, 

ще в юнацькі роки важливою спонукою для Вал. Шевчука в пізнанні 

історичної природи стало захоплення читанням. Так, в автобіографічному 

есе «На березі часу. Мій Київ» [208] автор згадує, що особливо 

приємно вразили його історичні романи чеського письменника Алоїса 

Їрасека в українському перекладі. По-друге, цей інтерес став потужнішим 

в останні роки навчання в Київському університеті на історичному 

факультеті, коли він успішно закінчив цей навчальний заклад, 

захистивши дипломну роботу на тему «Публікація документальних 

матеріалів з історії України у XVIII столітті», де переважно студіювався 

літопис Самійла Величка. Потім працював над збіркою барокової 

поезії «Аполлонова лютня» [3]. 

Прикметно, що тоді письменник занурився в архівну роботу в 

науково-методичному відділі музеєзнавства Києво-Печерської лаври, 

де вперше звернувся в белетристиці до історичної тематики (новели 

«Останній день», «Полиновий тлін»). Далі займався пошуковою 

діяльністю в архівах Львова, Кременця, Острога, Почаєва, Новгород-

Сіверського. Це також дало можливість досліджувати дохристиянську 

історію та культуру.  

Літературна діяльність Вал. Шевчука в жанрі історичної белетристики 

припадає на тоталітарну добу, коли замість психологічного трактування 

людини, її екзистенційних пошуків на перший план виходять мотиви 

декларування суспільної, соціальної її сутності. Тому його творчість 

стала абсолютно новою естетичною площиною романістики. Це був 
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період ескапізму, «свідомої внутрішньої еміграції письменника» [182, 

с. 70], який почався в 70-х роках минулого століття і тривав десять 

років. Звернімося до спогадів митця: «У важкі сімдесяті роки мене 

майже не друкували, і я пішов у схиму, тобто зачинився у келії чи в 

башті слонової кості, як її називають, і продовжив там працювати, як 

умів та міг» [214, с. 68]. Попри всі тяжкі обставини, у цей період 

Вал. Шевчук дуже плідно займався дослідницькою та письменницькою 

діяльністю, без огляду на цензуру, офіційну догматичну критику та 

кон’юнктуру. Він чітко пояснює свою позицію в одному з інтерв’ю: «Я 

мав дерзновення бути самим собою в будь-який час і ніколи не 

ганятися за марнотностями цього світу, бо слава світу минає, а любов 

після всього зостається (Сковорода)» [143, с. 56].  

У роки вимушеної духовної ізоляції Вал. Шевчук цілеспрямовано, 

активно і плідно працює в галузі дослідження української медієвістики, 

зокрема прози та поезії епохи Бароко, яка стала для нього 

найцікавішим захопленням та відкриттям.  

Результатом художніх пошуків стали оприлюднені скарби 

давньоукраїнської барокової поезії, а також роман «На полі 

смиренному» (1978). Пізніше він писав: «Переді мною відкривалось 

щось таке велике, дивовижне – ціла загублена культура, в яку я просто 

закохався, якою я вражався, захоплювався. Ця культура певною мірою 

почала впливати на мою прозу, а стиль мій, як я жартував, почав 

бароковіти» [214, с. 69].  

Отже, одним зі шляхів, яким у ті роки пішов Вал. Шевчук (поряд із 

захопленням давньою поезією та сучасною прозою), стала історична 

белетристика. Тому окремо можна говорити про художню рецепцію 

давньоукраїнських пам’яток, зокрема «золотої книги» (М. Грушевський) 

української літератури – Києво-Печерського патерика, автобіографії 

мандрівного дяка Іллі Турчиновського (XVIII століття). 

Слід зазначити, що суттєва відмінність історичних творів 

Вал. Шевчука від його попередників у літературному каноні 

пострадянської доби полягає в тому, що його художні тексти не 

ілюструють минуле, а екстраполюють давні події, мотиви, образи на 

сучасність і саме через таку художню інтерпретацію читач залучається 

до певного життєвого досвіду як до власного, тобто «втягується» і 

«бачить» його через перспективу (за В. Ізером). 

Крім того, його історична проза (або, як називає її сам автор, історико-

фантастична) поєднує різні «горизонти досвіду» (за Г. Яуссом) історичної 

епохи, зокрема бароко та сучасності. Відтак характерною ознакою 

белетристики митця є так звана «когерентність», «нарощування» 
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текстів, що зумовлена інтенцією створення «діалогу» між різночасовими 

періодами давньоукраїнських літературних пам’яток у формі 

нагромадження темпорального (часового) горизонту її засвоєння. 

Причому підготовлений читач вибудовує власну систему образів, 

виходячи на інші рівні «горизонту сподіваного», шукаючи в текстах 

Вал. Шевчука нові художні інтерпретації, підтекст.  

Прикладом цього є художньо оброблена пам’ятка XIII століття 

Києво-Печерський патерик, яку автор бере за основу своєї художньої 

інтерпретації (зауважимо, позбавленої офіційної заангажованості) та за 

допомогою творчої рецепції екстраполює її на події свого часу, 

пишучи роман на історичну тему «На полі смиренному, або ж Новий 

синаксар Київський, писаний грішним Семеном-затворником святого 

Печерського монастиря» (1978) [209]. Тут маємо іронічну художню 

обробку, травестування патерикових сюжетів, де Вал. Шевчук 

розповідає про життя ченців Києво-Печерської лаври. Особливою 

ознакою у творі є так звана просторова інтертекстуальність, тобто 

простір монастиря, де мешкають герої, котрий подається як модель 

тоталітарного суспільства. 

В образах монахів письменник змальовує звичайних людей, не 

ідеалізуючи й не приховуючи їхніх слабкостей і помилок. На відміну 

від белетристів-попередників, герої сприймаються менш реальними, 

але більш художніми (далі ми ще звернемося до інтерпретації цих 

образів). 

Образна тканина цього незвичайного історичного роману, як то 

було притаманно українській культурі, літературі ХVІ-ХVІІІ століття, 

зорієнтована на символічні структури, алегорії, містифікації, подвійний 

чи й потрійний сенс. У структурі тексту роману «На полі смиренному» 

закладена значеннєва невичерпальність і нескінченність, яка спонукає 

до множинності прочитання. Із цього погляду слушними є міркування 

В. Ізера, який твердить, що текст такого типу «потенційно здатний на 

кілька різних реалізацій, і жодне читання ніколи не може вичерпати 

всіх потенційних можливостей, оскільки кожний індивідуальний читач 

заповнюватиме прогалини в тексті на свій смак» [79, с. 354]. 

Також важливою ознакою історичних творів автора є закодованість 

назви творів, яку читач за допомогою інтерпретації та конотативних 

значень на різних рівнях (естетичному, психологічному, мотиваційному, 

емоційному) намагається дешифрувати та засвоїти. 

Наприклад, у назві книги «Три листки за вікном» (1986) можна 

«прочитати» бароковий сакральний зміст числа «три». Рецепція 

заголовка зводиться до натяку, який скеровує читача на подальше 
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розгортання розповіді в тексті. Це – три листки зі світового дерева 

життя, три епохи – XVII, XVIII i XIX століття. Альтернативна 

інтерпретація цього твору полягає не у відтворенні барокової епохи чи 

то ілюстрації її історії; насамперед це стилізація мислення людини тих 

часів та, як слушно зауважує П. Білоус, «рух свідомості цієї 

особистості – від старого до нового часу» [15, с. 151]. 

Окрім того, Вал. Шевчук вибудовує історичну белетристику на 

кількох рівнях. Перший зорієнтований на горизонт читацьких 

сподівань (за В. Ізером) і позначений духом пригод, пошуків гармонії в 

житті героїв (монахи Семен, Агапіт, Прохор, Теофіл, мандрівний дяк 

Ілля Турчиновський тощо). Другий рівень акумулює духовні засади, 

які є приводом для розмірковувань у сучасних читачів (добро і зло, 

життя і смерть, фанатизм і віра, самотність і свобода, самозречення та 

самопожертва тощо). Причому підготовлений читач має можливість на 

власне розуміння образів, виходячи на інші рівні «горизонту 

сподіваного».  

У версії Вал. Шевчука белетристика – це передусім історична 

притча і творення сакральної стилізації, яка ґрунтується на таких 

складових: 1) особливий хронотоп (події розгортаються в просторі 

середньовічних споруд, як, наприклад, монастир у романі «На полі 

смиренному»); 2) наявність у сюжетах надприродного, фантастичного 

елементу (образ Страху в триптиху «Три листки за вікном»); 

3) міфічність як ознака історичної белетристики тощо.  

Варто наголосити, що тлумачення минулого в історичних творах 

Вал. Шевчука співзвучне з його досвідом дослідницької діяльності. 

Перелічимо ці розвідки: роман-есе «Мисленне дерево» (1989), «Дорога 

в тисячу років» (1990), «Козацька держава» (1995), а також 

фундаментальна праця «Муза Роксоланська: Українська література 

XVI-XVIII століть» (2004-2005). 

Щоб збагнути досягнення та оригінальність Вал. Шевчука в жанрі 

історичної белетристики, звернімося також до розвідок есеїстичного 

характеру, які розкривають ще одну площину його дослідницької 

спадщини. У цьому аспекті цікавий роман-есе «Мисленне дерево» 

[204]. 

Вал. Шевчук, згадуючи свого духовного вчителя Івана Франка, 

який серед українських медієвістів кінця XIX – початку XX століття 

був найпотужнішим дослідником, зазначає, що «Іван Франко 

небезпідставно вважав, що найдавніший літопис – це своєрідне 

зібрання поетичних текстів, переплавлених мовою історії» [204, с. 22]. 

Наслідуючи його, Вал. Шевчук у романі-есе про Київ майстерно 
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поєднує історіографічні роздуми із художньо переконливими 

вставними новелами: «Віща наука», «Мисливець на куницю», «Ілля 

Мурин», «Видибай, Боже!» 

Чи не найбільш символічною, насиченою, глибинною є белетризована 

казка-билина про Іллю Муромця. Як відомо, билину про цього 

славетного богатиря записав ще в XIX столітті російський етнограф 

М. Лисевич. Вал. Шевчук, провівши ретельну роботу в архівах 

Чернігова, дійшов сенсаційного висновку, що цей чоловік походив 

саме з цього міста, і поетичний текст про Котигорошка – це зведений 

літопис про Іллю Муромця. Твір треба розглядати фрагментом одного 

з найдавніших епічних творів в Україні. Це зразок архаїчного епосу, 

вважає Вал. Шевчук. 

Своєрідністю Шевчукового твору є те, що автор використовує 

символіку чисел. Тут зустрічаємо символічну схему «світового 

дерева», окресленого числом дванадцять. Під час мандрівки чужою 

країною головний персонаж, щоб узяти шлюб із найкращою дівчиною, 

переборює різні перешкоди: розбиває дванадцять залізних дверей, 

відрубує дванадцять голів тридцятиголовому змію. 

Письменник переосмислює міфологемний символ золотоперого 

птаха в новелі «Ілля Мурин», фіксуючи таким чином перехід 

реальності в ірреальність, зміну в житті головного героя. Ілля Мурин 

попросив у Ярила допомоги: «Вимовив ці слова із свистячим шепотом 

з такою тугою й проханням, що здригнувся на вітті золотоперий птах, 

змахнув золотими крильми і померк світ в очах Іллі Мурина; померк 

світ – це він у короткочасну непам’ять запав» [204, с. 298].  

Цей образ – традиційний символ для чарівної казки, а у віруваннях 

наших предків – це «охоронець живого вогню та дерева життя» [34, 

с. 412], уособлення фантастичності й небесного вогню, він часто 

зустрічається в системі світової міфології. Геродот занотував версію 

про Фенікса, подібного до орла, але із золотим пір’ям, здатного 

згоряти в полум’ї Геліоса і знову відроджуватися із власного попелу. 

Образи такого птаха асоціюються із «золотом», що означає красу.  

Отже, ця вставна новела є яскравою стилізацією літописного епосу, 

у якому міститься глибока символіка, міфологічний світогляд. 

Як бачимо, Вал. Шевчук у низці історичних романів, наукових 

розвідок відкрив для сучасного читача дохристиянські часи, фактично 

загублену епоху Бароко, відкинувши канони монументального історизму, 

ідеологічної рецепції попередників та створив нову інтерпретаційну 

модель художньої рецепції, яку назвемо інтелектуальною або 

креативною (творчою) рецепцією досвіду національної історії. Тому в 
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його історичній белетристиці немає політичних заяв, розмов, 

звинувачень: натомість письменник є майстром натяку і глибокого 

підтексту; шукає, розмірковує, розраховуючи передусім на емоційно-

естетичне сприйняття, на читацький діалог. За завісою історичного 

жанру в романі «На полі смиренному» автор міркує про корені 

тоталітаризму та водночас езопівською мовою говорить про свою 

сучасність – кінець 70-х років XX століття, про тяжку стагнацію тощо.  

Варто наголосити також, що Вал. Шевчук віднайшов оригінальний 

принцип тлумачення історичних подій. На нашу думку, історія для 

нього – це нескінченна інтерпретація та нашарування цих 

інтерпретацій, кінцева мета яких – творення цілісного, ментального 

образу України, де б кожна особистість відчувала самодостатність та 

внутрішню свободу.  

Загалом жанровий різновид історичних творів Вал. Шевчука 

можемо визначити як містико-фантастична інтелектуальна 

белетристика, тобто вільне оперування вимислом у межах історичної 

конкретики. Ця інтерпретаційна модель прийшла на зміну реалістичній 

белетристиці. Художні тексти автора органічно вписуються в 

смисловий контекст літературної герменевтики, історії.  

Тож історія для Вал. Шевчука є своєрідним дзеркалом нашого 

життя, через яке ми прокладаємо мости до інших епох, шукаючи в них 

гармонії та досконалості. Із цього погляду слушною є думка 

Л. Тарнашинської: «Історичні Шевчукові романи обживали не так 

певну територію, як певний духовний простір українства, розтягнений 

у часі протягом кількох століть, – і в цьому специфіка творчості цього 

письменника» [182, с. 94]. 

 

 

2.2.   Києво-Печерський патерик як джерело роману «На полі 

смиренному» 

Валерій Шевчук за фахом – історик, а за покликанням – 

письменник. Діапазон його мистецьких уподобань різнобічний. 

Передусім – це синтез літературознавчих, художніх, історичних, 

культурологічних, перекладацьких студій про буттєвий світ 

української нації. 

Митець певний період свого життя присвятив дослідженню 

барокових пластів української духовності. Зокрема, у своїй ґрунтовній 

праці «Муза Роксоланська» Вал. Шевчук у контексті вивчення 

письменства XIII-XV століть немалу увагу приділяє розгляду 

агіографічної пам’ятки XIII століття – Києво-Печерському патерику. 
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Дослідник зазначає, що цей твір став «найвизначнішою пам’яткою 

українського агіографічного письменства, якого головною темою є 

життя й подвиги святих», що це «перша свідомо створена збірка новел 

в українській літературі» [206, с. 34]. Він підкреслює, що твір 

розвинувся саме на українському ґрунті.  

У «Музі Роксоланській» медієвіст ретельно досліджує історію 

написання патерика, зміст житій, окреслює прикмети послання тощо. 

Зокрема, вказано, що першотворцями пам’ятки були ченці Києво-

Печерського монастиря Симон і Полікарп, які, за припущенням 

дослідника, вели листування. «Найстарша редакція патерика така: 

повість про чуда, пов’язані з будовою Печерської церкви, послання 

Симона до Полікарпа з додатком житій, житія Полікарпа; слово про 

перших печерських чорноризців» [206, с. 34].  

Вал. Шевчук як Читач давньоукраїнських текстів займався 

студіюванням Києво-Печерського патерика, тому можна простежити 

вияви «о-мовлення», «перенесення», взаємоперехідності наукового та 

художнього модусів мислення. Як наслідок, у Вал. Шевчука 

з’являється роман, у якому він іде іншим шляхом в інтерпретації 

«золотої книги української літератури XIII століття» [48, с. 45]. 

Передусім письменник творчо обробляє, модифікує сюжет, мотиви, 

образи роману, висловлюючи своє розуміння патерика не як 

ідеологічної пам’ятки, а художньо-літературного феномену. 

Твір було написано в часи літературної «схими» прозаїка, коли 

тоталітарний режим радянського суспільства не давав змоги творити 

вільно. Тому, можливо, цей замкнутий простір підказав автору сюжет: 

устрій тоталітарного суспільства показано через життя в монастирі 

самітників-монахів, що втікають від світу. Про це слушно згадує і сам 

письменник: «Бути просто чесною людиною в тоталітарному суспільстві – 

це бути диваком, білою вороною. Через це людина чесна не шукає 

утвердження себе в суспільстві, вона тікає в себе. Отакі втікачі у себе і 

є часто моїми героями, вони згоджуються бути ліпше нічим, ніж 

лихоносним «чимось» [180, с. 72]. Разом із тим, Вал. Шевчук не є 

прихильником аскези, адже в його численних творах, зокрема в романі 

«На полі смиренному», альтернативою чернечого життя є дієвий 

активний світ, що виявляє себе в грі кольорів та звуків, поетиці неба, 

землі, води тощо. 

Спонукою автора до написання роману стало бажання не лише 

белетризувати давній твір, але й подолати темпоральну дистанцію між 

епохою пізнього Середньовіччя та прагматичним (а іноді – занадто 

глобалізованим!) світом XX століття. Вал. Шевчук не ставить на меті 
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йти в романі за сюжетом патерика, радше він намагається естетично 

та емоційно сприйняти події та героїв роману, керуючись власними 

художніми домислами, інтуїцією. Автор прагне дібрати «ключ 

розуміння», щоб сучасний читач-інтелектуал осягнув закодовані знаки 

епохи Середньовіччя, аби крізь історичне дзеркало побачити в ньому 

себе та різнобарвний світ своєї душі. За словами П. Білоуса, «будь-

який давній текст (письмовий чи усний) несе в собі знаки (курсив мій. – 

К. Г.), розгадавши які, можемо проникнути уявою і розумом у зниклі 

світи, вловити світло, джерелом якого вони були, – те світло й досі 

промениться в часопросторовому безмежжі» [18, с. 117]. 

З огляду на викладене вище, слушними видаються думки 

французького мислителя М. Мерло-Понті в книзі «Феноменологія 

сприйняття»: «Сприймати – це означає занурюватися у горизонт 

минулого» [123, с. 40]. Відтак, звертаючись до патерикового сюжету, 

роблячи історичні екскурси в життя середньовічних монахів-схимників, 

Вал. Шевчук по-новому прагне осмислити багатозначний сенс 

«історичної» людини. 

Послуговуючись естетичними категоріями, дослідник Вал. Шевчук, 

зокрема, зазначав: «Травестія може бути не тільки гумористична, 

пародійна з твору серйозного (як «Енеїда» І. Котляревського), але й 

серйозна з твору серйозного» [214, с. 49]. 

Тож є підстави зіставити жанрові особливості роману Вал. Шевчука 

«На полі смиренному» із його претекстом – Києво-Печерським 

патериком, щоб розшифрувати основні концепти-символи «художньої 

галактики» письменника (Л. Тарнашинська).  

Необхідно зауважити, що в українському літературознавстві були 

різні шляхи дослідження цієї літературної пам’ятки: історико-

культурний (Ю. Ісіченко [85], В. Крекотень [87]), рецептивно-естетичний 

(П. Білоус [15]). Таким чином, маємо підстави говорити про доволі 

усталену традицію інтерпретації історичних пам’яток. 

Зокрема, студіюючи Києво-Печерський патерик, В. Крекотень, 

зазначав, що у творі знайшли відображення як описи житія святих, так 

і різні похвали (панегірики), а також літописні статті, тому можна 

твердити, що за жанром цей твір належить до макрожанрів, «жанрів-

циклів» агіографічної літератури (від грецьких слів “αγίος” – святий і 

“γραφω” – пишу), тобто творів, які описують життя святих [87, с. 274]. 

Водночас дослідник відзначає спорідненість оповідань твору з 

легендами, оскільки в них наявний фантастично-містичний струмінь, 

«породжений сферою християнських релігійних уявлень» [87, с. 275].  
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Говорячи про особливості дослідження жанрової специфіки роману 

Валерія Шевчука «На полі смиренному», доречно звернутися до думки 

Г. Сивоконя, який вважає, що «жанрова природа твору – один з 

вихідних моментів професійного судження й оцінки, вона – один з 

перших замків, який треба відімкнути, щоб вчитатися у твір, а там і 

інтерпретувати його належно» [165, с. 282]. Із цього погляду, у 

конфігурації масиву прозових творів Вал. Шевчука немає чітко 

визначеної «норми» жанру, навпаки, автор свідомо прагне відійти від 

канонів історичної белетристики за межі жанру – він тяжіє до 

«змішування жанрів». У такий спосіб письменник досягає барокового 

принципу силену, провокуючи реципієнта до множинності прочитань, 

до співтворчості, маючи намір зорієнтувати читача на бажане 

сприйняття складних інтелектуальних розмислів героїв, розшифрування 

кодів творів тощо.  

Приклади цього твердження знаходимо в багатоманітності жанрових 

форм у прозовій спадщині Вал. Шевчука: «Дім на горі» – роман-балада 

(М. Павлишин), «На полі смиренному», «Три листки за вікном» – 

романи-притчі (Г. Полякова, Л. Тарнашинська), романи-есе «Мисленне 

дерево», «Київ. Входини» (Вал. Шевчук), збірка оповідань «Сон 

сподіваної віри» (2007), трагікомедія «Срібне молоко», роман-гра 

«Око Прірви», повість-інтермедія «Розсічене коло» тощо. 

Перш ніж розглядати жанрові особливості роману «На полі 

смиренному» порівняно з текстом-предтечею (Києво-Печерський 

патерик), варто систематизувати науковий матеріал про цей твір у 

сучасному українському літературознавстві.  

Досліджуючи концептуальні засади історико-фантастичної прози 

письменника, шевчукознавці почали активно вживати термін «притча». 

Наприклад, як зазначає Л. Тарнашинська, письменнику властиве 

«притчове бачення світу в його складності й універсальності» [182, 

с. 90]. Безперечно, можна погодитися з міркуваннями автора про суто 

національний колорит алегоричних творів письменника, до яких вона 

зараховує повісті «У пащу Дракона», «Птахи з невидимого острова», 

роман-триптих «Три листки за вікном», а також роман «На полі 

смиренному». Прикметно, що Л. Тарнашинська в художньому світі 

Вал. Шевчука виокремлює декілька прозових жанрів притчі, зокрема, 

повість-притча (як поєднання художнього відтворення дійсності з 

філософським узагальненням буттєвих проблем) та повість-метафора 

(як іронічна гра «вторинними» значеннями слів). Отже, дослідниця 

вивчає історичні притчі Вал. Шевчука з погляду типологічного 

ракурсу рецепції.  
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Питання жанрової специфіки прози Вал. Шевчука цікавлять 

Н. Бєляєву [13], Т. Блєдних [22], Г. Полякову [147], які трактують 

притчову спрямованість роману «На полі смиренному» у контексті 

архетипного знання. Дослідниця наголошує, що для власне притч 

письменника (до яких вона відносить і роман) характерне «превалювання 

вимислу над історичним фактом, моделювання історичного антуражу, 

а не достеменне копіювання універсальної історичної ситуації» [147, 

с. 107]. «Роман «На полі смиренному», – пише Г. Онуфрик, – можна 

диференціювати як пародію на агіографічні писання, в даному випадку 

на «Києво-Печерський патерик» [137, с. 172].  

Спостереження за жанровою модифікацією белетристики 

Вал. Шевчука знаходимо також у працях інших дослідників. Так, 

А. Кравченко [98] та М. Ільницький [80] по-іншому розглядають цю 

проблему в контекстному полі міфологізму. Зокрема, у своєму 

дослідженні А. Кравченко відносить роман «На полі смиренному» до 

притчової, міфологічної прози, акцентуючи на вираженому інтелектуально-

умовному, підтекстовому рівнях Шевчукової свідомості. Літературознавець 

наголошує, що «істотною ознакою таких романів є поява певних 

прийомів умовності, зміщення реальних життєвих пропорцій з метою 

прояснення авторської думки, ідеї, що лежить у підтексті» [98, с. 201]. 

Сам же письменник визначає жанр роману як «серйозну» травестію, 

про що мова йшла вище. Із цього погляду зауважимо, що естетика 

жанру травестії, яка набула в XX столітті значного поштовху для 

оновлення, є надзвичайно принадною для проникнення у сфери 

онтологічної та екзистенційної філософії, приводом для розмірковувань 

над постулатами людської моралі.  

Проте вважаємо більш точним визначення роману «На полі 

смиренному» як літературної обробки середньовічного твору, це 

своєрідна сучасна модифікація патерикового сюжету.  

Власне історична основа у творі майже розчинилася в художньому 

домислі Вал. Шевчука. До цього слід додати, що в модернізованій 

літературній версії письменника немає славнозвісної легенди про 

золотий пояс Шимона, про який ідеться в трьох перших «словах» 

пам’ятки: «Про створення церкви», «Про прихід майстрів церковних із 

Цариграда», «Про те, коли була заснована церква печерська». Натомість 

письменник за допомогою жанрового експерименту досить провокативно 

говорить про чернечі табу, про категорії святості, смиренномудрості 

пустельників.  

З огляду на це, варто розглянути етимологію слова «пустельник». 

Архієпископ Ігор Ісіченко в книзі «Монашество Давнього Єгипту» [84] 
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наголошує, що вказане вище слово походить від слова «дезертир» [84, 

с. 82]. Отже, у такій інтерпретації монахи-затворники в романі 

Вал. Шевчука є дезертирами зі світу людського в темний замкнутий 

світ печер. 

Крім того, якщо в Києво-Печерському патерику виразно окресленим є 

дидактичний струмінь оповіді, навіть присутня ідеологема суворого 

аскетизму ченців, то в романі переважає емоційно-аксіологічний 

аспект. Вал. Шевчук альтернативно переробляє сюжет із художньою (а 

не ідеологічною!) метою: змалювати двоїстість природи людини, її 

коливання між добром і злом, життям та смертю, прекрасним і 

потворним, світлом та темрявою (у духовному сенсі) тощо. Ці ключові 

авторські концепти прочитуємо в епіграфі до роману, який взято з 

рукопису XVIII століття І. Яремецького-Білахевича: 

Питання: Хто ті двоє, що найсильніше борються в світі? 

Відповідь: Життя та смерть.  

Питання: Хто перший пророк божої таємниці? 

Відповідь: Адам… [209, с. 6].  

У цьому динамічному діалозі можна побачити ремінісценції 

Сковородинського жанру «діалогу», що служить для відображення 

світоглядних позицій Вал. Шевчука, які ґрунтуються на екзистенційних 

бінарних інтенціях. Дуалістичні поняття стають стрижневими у 

творчості письменника. Знову апелюємо до роману: «Велика боротьба 

в ньому (у світі) (курсив мій. – К. Г.) точиться: добро зі злом 

змагається, темрява зі світлом» [209, с. 25]. Вочевидь, джерела таких 

думок – у філософській галактиці Григорія Сковороди. 

Жанрову специфіку роману визначають також Шевчукові 

експерименти в травестуванні проблеми істинної святості та 

псевдосвятості монахів. Відтак автор навмисно секуляризує образи, 

щоб сучасний читач збагнув суперечливість людини давнини і зміг 

прилучитися до інших ідейно-естетичних площин (як уже зазначалося, – 

«горизонтів сподівання») та розшифрувати герменевтичний код твору. 

Тож роман Вал. Шевчука є альтернативою до канонічного 

патерикового сюжету. Письменник вдається до модернізації середньо-

вічної пам’ятки за допомогою жанру іронічно-психологічного 

травестування. Він презентує вже відомих персонажів у новій ролі: не 

святих угодників-монахів, а псевдоаскетів. Власне, літературна іронія 

в романі зумовлена перш за все художнім задумом Вал. Шевчука. 

Обираючи таку жанрову форму, автор не прагне до ретрансляції 
сюжету чи то проповідування монашого життя схимників; його 
завдання в іншому – зробити читача спостерігачем, співрозмовником 
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зображуваних подій, щоб естетично сприйняти і збагнути низку образів-

персонажів, які є своєрідними медіаторами між епохою Середньовіччя та 
Сучасністю.  

На наш погляд, Вал. Шевчук послуговується жанром травестії не в 
широкому класичному значенні (наприклад, як І. Котляревський), а у 

властиво літературно-естетичному значенні (зауважимо, що в романі 
травестійні мотиви перегукуються зі вставними новелами, зокрема 
розповідь про Настку). Відтак текст постає як «рухома субстанція» 

(Р. Барт), як літературна інтелектуальна гра з уявою реципієнта. Автор 
сміливо експериментує з художнім часопростором, який не є для 
нього лінійним – історичним (а скоріше – вертикальним, психологічним). 

Якщо в Патерику реалізується уявлення автора про час (наприклад, «в 
лћто 6599» [87, с. 79]), то в романі час розглядається поза його 
зв’язком із подіями. У тексті немає апелювання до певних точних дат, 
подій тощо. Тому композиція твору, на відміну від патерикової, має 

колажне обрамлення: розділи розміщені не в хронологічній послідовності, 
як у давньоукраїнській пам’ятці, тобто автор не прагне вловити 
канонічність старовинного твору, а радше тяжіє побачити і відчути 

фундаментальні духовні питання життя, послуговуючись патериковими 
сюжетами та образами.  

Крім того, Вал. Шевчук вдало трансформує художній простір 
Києво-Печерського патерика, зберігаючи ознаки середньовічної 

стилізації: події в романі теж розгортаються на тлі неприступних брам 
монастиря та сірих келій чорноризців: «В келії завжди стояла мертва 
тиша…» [209, с. 42]. Замкненість монастирського простору і 

відмежованість його від світу традиційно належить до найбільших 
цінностей аскетичного життя. Натомість Вал. Шевчук у травестії вдається 
до парадоксу: розрив ченців зі світом людських пристрастей не є 

чеснотою, а навпаки – вадою. У сюжеті послання Симона монастир 
постає як сакральний простір подвижництва: до нього не можуть увійти 
грішники, нечестиві монахи тощо. Це осередок відданості вірі, молитві, 
доброчинності. З іншого боку, монастир та печери у Шевчуковій 

інтерпретації – печально-похмурий колорит у творі, своєрідний синонім 
темряви, модель ізольованого світу. Зважаючи на це, варто додати, що 
тлумачення образу печери в міфопоетичній традиції пов’язане з 

уявленням про щось внутрішнє і сховане, що протистоїть навколишньому 
світу, як невидиме – видимому, темне (непізнане) – світлому. У темряві 
печери можна тільки чути, але не можна бачити (і справді, герої 

Шевчукового твору не можуть «бачити» навколо себе Красу, а лише 
одні підступи, можна згадати навіть символічне прізвисько Марка 
Печерника – Кріт).  
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Порівняймо два описи монастиря в романі Вал. Шевчука: («темна, 

як гріб, печера» [209, с. 91]) та в Патерику, де його змальовано як 

море, що «не держить в себє гнилаго, но измещеть внънь», «въ 

честнћм том и блаженнћм манастыри Печереском» [87, с. 110] або ж 

«святое и честное мћсто» [87, с. 102]. Також Києво-Печерська лавра в 

патерику виступає осереддям образу святості. Найвищим її 

покликанням вважалося те, до чого й був спрямований образ святості – 

об’єднати людей у загальному пориві до духовного вдосконалення 

через віру та смиренномудрість. У романі ж монастир є місцем 

самозванства та псевдосвятості ченців, які навіть «часом причеплювали 

до облич фальшиві вуса і бороди…» [209, с. 160], – іронічно наголошує 

автор.  

Уже мовилося про те, що фізичний та духовний простір у романі є 

замкненим, проте художній час перебування цього книжника в 

темряві (сірих стінах монастиря) визначається його взаєминами зі 

світлом – Природою. Відповідно, така символічна опозиція «світло – 

темрява» стає основою образної системи твору, причому відразу 

окреслюється чітка конкретизація, своєрідна еволюція від 

полісемантики до увиразнення паралелі: світло – природа, життя, 

книга, любов, свобода; темрява – темні обличчя монахів, чорні 

печери, чорні очі, темний одяг монахів, чорна свідомість ченців тощо. 

Відтак морок у монастирі можна інтерпретувати як життя без 

людських пристрастей і принад. Слід наголосити, що контамінація 

слова світло в патерику пов’язана зі суто подвижницькою діяльністю 

монахів. 

Отже, з одного боку, ідучи від фактологічного сюжету претексту 

Києво-Печерського патерика, Вал. Шевчук розповідає про життя 

монахів-самітників у монастирі, а також про їхні діяння та вчинки. З 

іншого боку, письменник прагне осягнути Людину в художньо-образних 

вимірах сприйняття – естетичному (відтворення краси одухотвореного 

земного світу, якому протиставляється аскетичне існування «печерного 

світу» без потягу до дієвості); рефлексійному (філософські роздуми, 

інтенції героїв про буттєву природу речей); психологічному (мотиви 

поведінки, душевні переживання, почуття, сумніви); символічному 

(марення і сновидіння персонажів, притчові емблеми, сакральні знаки 

тощо); духовному (розмисли про загальнолюдські цінності життя).  

Щоб розшифрувати символічні емблеми та концепти роману, 

необхідно, по-перше, декодувати смислове навантаження і семантику 

образів, проводячи паралелі з Патериком. Чому Вал. Шевчук 

звертається до художньої рецепції давньоукраїнської пам’ятки 
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XIII століття? Вочевидь, письменник засвоює сюжет, мотиви, образи 

Патерика, проте трансформує і заново відкриває їх для сприймання 

сучасними читачами. 

Відтак виникає потреба герменевтичного трактування галереї 

образів-персонажів ченців у романі «На полі смиренному», звідки 

здобуваємо ключ до розуміння підтексту роману.  

Низка образів монахів-затворників вимагає детальнішого 

«розкодування». Кожен із них демонструє певний тип сприйняття 

світу і себе в ньому, а також реакції на світ. Сама розповідь набуває 

притчово-іронічного характеру. Цією літературною традицією 

Вал. Шевчук збагатився від свого духовного вчителя Григорія 

Сковороди та його філософських трактатів.  

Простежимо на основі окремих розділів особливості взаємодії 

тексту Вал. Шевчука з претекстом. Розповідь у романі ведеться від 

першої особи – затворника-ченця Семена. Фактично твір складається з 

окремих монологів-сповідей Семена. Цьому образові присвячено 

перший і дванадцятий розділи – вони композиційно об’єднують весь 

твір, роблять його логічно завершеним, виразним. Нагадаємо, що в 

перекладі з давньоєврейської ім’я Семен (Симон) означає «почутий», 

чи «той, хто почув». У тексті Патерика Симон є проповідником-

оратором, який навчає братів чорноризців не забувати «смиреныа 

мудрости» [87, с. 102], прагне здобути смирення в умертвінні себе 

через молитву. Однак у романі Семен поєднує в собі філософа-ченця і 

водночас просту людину, якій притаманні сумніви, пристрасті тощо. 

Тут можна звернутися до слів письменника: «Естетична програма мого 

творчого покоління була і лишається простою: увага до пересічної 

людини, до людини серед людей, людини серед тижня – саме тієї, 

котра живе побіч тебе. Навіть у своїх історичних творах я завжди 

прагнув до зображення саме такого героя, бо вважав і вважаю, що це 

один із достойних способів повернути літературі її високе, 

гуманістичне, загальнолюдське призначення. Вважав і вважаю: тільки 

любов’ю до малого, часом упослідженого, але добротворного брата 

свого можна виміряти сенс своєї праці…» (Валерій Шевчук. Із виступу 

при врученні йому Національної премії України імені Тараса 

Шевченка) [182, с. 82]. 

Саме з цим героєм пов’язаний підтекстовий, духовний пласт 

роману. Порівняймо: у Києво-Печерському патерику Семен (Симон) – 

це передусім історичний персонаж, натомість у романі ж Вал. Шевчук 

подає лише художню версію образу Семена – священика-книжника, 

який фактично є домислом автора, трансформованим із патерикового 
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сюжету. Письменник не ставить на меті відтворити ідентичну копію 

оригіналу (з цим почасти зустрічаємось у белетристиці Р. Іваничука, 

П. Загребельного), а прагне на символічному рівні оприлюднити 

сучасному читачеві Межову Людину та смисли, що закодовані за 

численними алегоріями, метафорами. 

Звернімо увагу на те, що синаксар про життя Києво-Печерської 

лаври не є в романі канонічно змодельованим, на відміну від 

патерикового сюжету. Це скоріше історія-розмисел. Окрім того, якщо 

в патерику оповідь зіткана в дусі безособової констатації життєпису 

монахів та їх аскетизму, то Вал. Шевчук через образ наратора Семена 

вводить у текст особистісне начало у вигляді низки коментарів. 

Імовірно, за цим образом вгадується сам автор, який незримо 

постійно присутній у творі за допомогою внутрішніх монологів, 

причому найбільше спостерігаємо монологів-роздумів, монологів-

звернень, монологів-спогадів тощо. Так, уже на початку роману Семен 

ретранслює авторську свідомість за допомогою одного з внутрішніх 

монологів-роздумів: «Я ж, не прагнучи (на відміну від Полікарпа) 

слави людської, не видам своєї праці переписувальникам, та й не 

благословить мене на те братія – одне розповідати щось на дозвіллі, а 

інше писати пером: перше-бо – посліддя марноти, друге має для слави 

людської, чи, як вважають, божої, служити (…). Все потрібне в мене в 

затворі є, єдине, чого, тут бракує – неба (курсив мій. – К. Г.). Я любив 

його, живучи в келії і в мирському світі, бо тільки невловиме бажання 

написати цю книгу спустило мене в тьму, розбиту несильним вогнем 

каганчика чи й скіпки; зрештою, хотів я глибше зрозуміти й тих, про 

кого писатиму…» [209, с. 7-8]. Під час написання роману, як відомо, 

Вал. Шевчук самоусунувся від чужого йому світу, який так усіляко 

тиснув на нього. Як і Семен, письменник змушений був заглибитися в 

«чернечі печери», вибрати собі роль обсерватора й описувача 

довколишнього життя монахів, щоб збагнути їх помисли та прагнення 

й зрозуміти, чому людина зрікається світла в ім’я темряви, зрештою, 

свого духовного призначення. Найвищим благом у житті Семена є 

Книга, що стає чи не найголовнішим із символів роману, результатом 

творчого ремесла у свідомості героя-книжника, символом духовного 

життя. Причому книга є асоціативним ланцюгом концепту світла, що 

протистоїть темряві (печери монастиря, чернеча свідомість, 

псевдосвятість). Тож мотив книги як джерела світла стає невід’ємним 

символом пізнання складностей світу, прообразом якого є поле 

людських зваб та пристрастей. Ідея написання Семеном буттєвої книги 

людства на тлі житійних історій «святих» псевдоугодників Києво-
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Печерського монастиря визначає композиційне розгортання роману.  

Відтак образ книги перетворюється в багатогранний символ світу, 

що споріднює твір Вал. Шевчука із філософськими кодами Г. Сковороди. 

Зокрема, мислитель бачить світ як книгу. «Поглянь на цей світ, – пише 

він, – поглянь на рід людський. Він-бо є книга» [170, с. 339]. У 

белетристиці Вал. Шевчука теж доволі помітно домінує цей атрибут. 

(За аналогією можна згадати слова іншого мандрівника-книжника Іллі 

Турчиновського: «Світ для мене – розгорнута книга» [217, с. 89]). 

Фраза з роману «Три листки за вікном» свідчить про різнобічне 

«присвоєння» [5, с. 491] (за Р. Бартом) чи то засвоєння сучасним 

автором поетики середньовічної епохи з її метафоричністю та ускладненою 

образністю. Образ людини-книжника в романі Вал. Шевчука «На полі 

смиренному» та книги як все-знання можна пов’язати також із 

давньою традицією уявлення книги як космосу [106, с. 332]. 

Визначальною рисою художньої рецепції патерикового сюжету є 

Шевчукові «прив’язування» архетипного тексту до контексту сучасності, 

безпосереднього процесу творення роману. Так, Семен не прагне 

скласти панегірик ченцям монастиря, а насамперед хоче пізнати та 

осягнути екзистенційну природу Людини, її прагнення вивільнитися з 

кайданів несвободи.  

З огляду на те, що роман писався в тоталітарну добу, коли будь-яке 

волевиявлення особистості жорстоко придушувалося, а автори-

графомани складали панегірики на честь володарів влади, твір 

Вал. Шевчука став своєрідним відображенням життєвої реальності 

того часу. Слушними з цього погляду є спогади письменника про 

створення роману: «Писався він саме тоді, коли в мені накопичилось 

чимало відрази від світу. Була то своєрідна психотерапія (…) Добачали 

в тій книзі якісь антирелігійні тенденції, тим часом ідеться в ній про 

цілком інше – про неспівмірність чистоти духовного життя із 

брутальністю державної влади» [143, с. 58]. 

Розповідаючи про ченців, Вал. Шевчук розкриває власну душу, свої 

думки, переживання, почуття в пору вимушеного мовчання. Так, його 

герой виголошує: «Надів я схиму не для того, щоб умертвляти й губити 

себе, а щоб до книжок причаститися (курсив мій. – К. Г.) і мудрості 

світової набратися» [209, с. 34]. І далі суголосними є такі його міркування: 

«Я зачинив себе тут добровільно не для того, щоб боротися із плоттю й 

неупокореністю, а щоб мислити й писати» [209, с. 66]. Безперечно, у цих 

міркуваннях письменник апелює до патерикової традиції, яка 

ототожнювала Книгу із сакральним знаком. Ставлення до книги, до 

писемного слова в Патерику відзначене тією двоїстістю, що була 
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притаманна християнському ставленню до світу земного. З одного 

боку, світ сприймається як «написана» Богом книга, повчальний зміст 

якої людина покликана збагнути за допомогою розуму. Але, з іншого 

боку, світові процеси й події не підлягають розумному осмисленню, 

вони незбагненні і непідвладні обмеженому людському розумові. 

Розум і воля людини, спотворені гріхопадінням, вважались 

недостатніми для того, щоб людина своїми власними силами здатна 

була обрати правильний шлях до спасіння. 

«Книжна мудрість» у схимників асоціювалася зі світлом. Як 

зазначає П. Білоус, «деякі ченці Києво-Печерської лаври (Ларіон, 

Матвій, Григорій Чудотворець, Іван Затворник та ін.) борються з 

бісами словом-молитвою, почерпнутою із Святого Письма. Сакральний 

текст (…) розгортає образ «книжної мудрості» до рівня оберігальної 

магії, завдяки якій персонажі Патерика досягають душевного спокою і 

святості, здолавши численні перешкоди» [18, с. 64]. 

Таким чином, Семен приймає подвижницьке життя в темних 

печерах, тому що за «тими сірими стінами літописи складаються у 

пам’ять нащадкам. Там книги пишуть і плекають мудрість 

сьогосвітню (курсив мій. – К. Г.). Саме туди зійшлися найрозумніші 

люди нашої землі, а не тільки темні і забобонні» [209, с. 102]. Власне, 

Вал. Шевчук заново відкриває для сучасного читача культурний 

архетип Людини-Книжника як своєрідний естетичний код роману. 

Джерелом інтенційного «я» у творі є також мова Семена, яка 

насичена афористичністю. Вона вбирає найсуттєвіші аспекти буттєвої 

етики, вічне й буденне. Для прикладу, звернімося до тексту роману: 

«Коли хочеш щось у собі заперечити – пізнати його добре треба» [209, 

с. 66]; «Не темрява життя творить, а сонце і світ» [209, с. 67]; «Людина – 

бог і звір в одному тілі» [209, с. 116]; «Не за себе дбайте, а добрі діла 

на землі сійте, тоді й благословенні будете» [209, с. 124]; «Людина – 

лож і про лож оту вона не все відати може» [209, с. 128]; «Той, хто 

заніс у гніві камінь, хай подумає, чи не в себе його хоче кинути» [209, 

с. 91]; «Де багатство, там і заздрість» [209, с. 168]. Тож цей філософ-

книжник промовляє зрозумілою мовою про складне. А таке вміння 

завжди засвідчує життєву мудрість оповідача. 

Семена (як і Вал. Шевчука) постійно цікавить складність пошуку 

людиною істини. Як зазначає А. Горнятко-Шумилович, «Семен-затворник 

передусім думає не про увічнення праведників Печерського монастиря, – 

він уперто й наполегливо дошукується істини, якій намагається 

служити» [43, с. 17]. За допомогою книги Семен прагне пізнати істину: 

«Істина – це наче пушинка з кульбаби» [209, с. 7]. Протягом твору 
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герой шукає її. Ідея пошуку істини протистоїть у творі глупоті, яка 

«з’являється там, де немає сумніву, відтак і занепад починається, 

гнилець зводиться і тля. Істина є, але немає її межі, кожна межа для 

істини – це кайдани, і єдиний справдешній вимір для неї – добро, 

людиною творене» [209, с. 182].  

Проте в романі інший монах Лаврентій має дещо відмінний погляд 

щодо сумніву, говорячи про те, що сумнів – найстрашніший з бісів…» 

[209, с. 76]. Відтак Вал. Шевчук розширює патериковий сюжет за 

допомогою полемічних діалогів персонажів. 

Прикметно, що в романі присутні алюзії на філософські погляди 

Г. Сковороди про людину і світ. Поза сумнівом, Вал. Шевчук вдало 

ретранслює погляди мислителя через зв’язок із постаттю книжника 

Семена. У художньому часопросторі твору цей монах метафоричною 

мовою «переповідає» дуалістичні ідеї Г. Сковороди. Для прикладу 

звернімося до текстологічного порівняння епізодів із барокового 

трактату Г. Сковороди та сучасного роману Вал. Шевчука:  

 
«Книжечка…» «На полі смиренному» 

«Мір в мірѣ есть то вѣчность в тѣни, 

Жизнь в смерти, востаніе во снѣ, свѣт во 

тмѣ, во лжѣ истина, в плачѣ радость, в 

отчаяніи надежда» [167, с. 18]. 

«Тінь завжди похідним світла є, і це 

істина проста (…) Ненавидячи одне, ми 

ніжно любимо інше – постійна війна, як 

рух початків, тече в нас» [209, с. 118]. 

 

Промовистими щодо цього є також розмисли Семена-книжника: 

«Кожна людина начебто розполовинена ходить, і часто одна її суть не 

подібна до другої, отож машкара на ту видиму половину майже завжди 

накладається. Горе тому, хто не має такої розполовиненості і хто 

відкинув машкару геть!» [209, с. 186]. Роздвоєність людської природи 

породжує сумніви людини щодо однозначного ставлення до категорій: 

світ/темрява, добро/зло, покора/пристрасть, святість/гедонізм тощо. 

Так, у монолозі-зверненні до Івана-затворника Семен знову-таки 

трансформує погляди Г. Сковороди: «Немає в цьому світі воістину 

праведних, як немає воістину грішних (…) Не буває в цьому світі 

чистого зла і чистої любові – звір і Бог складають єство наше (…), 

постійна війна, як рух початків, тече в нас…» [209, с. 118, с. 186]. 

Відтак ці слова є натяком на «бароковий характер», який, на думку 

А. Макарова, «позбавлений однорідності, прозорості й ясності. Людина 

поєднує в собі взаємовиключні бажання, прагнення та установки (…), 

припускалась можливість співіснування в одній особистості 

набожності й запеклого сатанізму» [119, с. 36-37]. Показовими щодо 
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цього є сумніви іншого схимника – Ісакія: «Звідки знаємо ми, що треба 

вірити в Бога саме так, як віримо? (…) Чи треба задля Бога вдягати 

чорну одежину і ховати себе в льох? (...) великий сумнів зародився в 

моїй душі…» [209, с. 72]. Водночас у словах оповідача Семена 

окреслюється не ортодоксальне розуміння Бога (як у патериковому 

сюжеті – визнаючи Бога як основу всього існуючого: «Господи, 

съблюд чисты и непорочны» [87, с. 23]), а його символічно-космічний 

сенс: «Творець наш напрочуд різновимірний, ніколи не буває 

застиглий і млявий. Він весь у русі, у безначальному процесі творення, 

народження й вмирання. Він – як дерево несмертельне: одні гілки на 

ньому всихають, а інші наростають (…) Він – це те, що рухає світ і дає 

йому несмертельність …» [209, с. 181]. Відтак цей уривок демонструє 

Шевчукову спорідненість зі сковородинівською ідеєю безначальності 

Творця: «Бог усю твар прозирає й утримує, скрізь був, є і буде» [171, 

с. 141-142]. 

Тут слід ще згадати вчення Г. Сковороди про «три світи», основні 

ідеї якого викладено в трактаті «Діалог. Имя ему – Потоп Зміин». 

Зокрема, там мовиться: «Суть же тры мыры. Первый есть всеобщій и 

мыр обительный, гдѣ все рожденное обитает. Сей составлен из 

безчисленных мыр-мыров и есть великій мыр. Другіи два суть частныи 

и малыи мыры. Первый мікрокозм, сиріч – мырик, мирок, или 

человѣк. Вторый мыр симболичный, сирѣчь библіа. Во обительном 

коем либо мырѣ солнце есть оком его, и око убо есть солнцем. А как 

солнце есть глава мыра, тогда не дивно, что человѣк назван 

мікрокосмос, сирѣчь маленькій мыр. А бібліа есть симболичный мыр, 

затѣм что в ней собранныя небесных, земных и преисподних тварей 

фигуры, дабы они были монументами, ведущими мысль нашу в 

понятіе вѣчныя натуры, утаенныя в тлѣнной так, как рисунок в 

красках своїх» [166, с. 137]. Подібні сентенції висловлюються в романі 

Вал. Шевчука: «Світ цей надто складно і багатоманітно переплетений» 

[209, с. 116]; «Світ земний – це одне з кіл, котре котиться у всесвіт. 

Той, хто лякається і тікає від світу, – в заповільнені обійми смерті 

втрапляє; той не хоче жити, – вже й не живе» [209, с. 96]. Зважаючи на 

це, варто наголосити, що цей мотив непізнаного світу, «світу-

лабіринту» постійно присутній у свідомості головного героя: «Немає 

чистого і прозорого неба й порожніх дорог (…), є сотні кутиків і 

закапелків, сотні місцин, і кожна по-своєму оточена сірими стінами 

(…), пішовши з одного закутка, потрапивши в інший» [209, с. 186]. 

Але попри це Семен по завершенні життєпису монахів прагне 

покинути монастир і піти у світ, як свого часу вчинив Г. Сковорода, 
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якого «світ ловив, але не впіймав»: «Я теж належу до тих, котрі 

захотіли втекти від світу, але на відміну від інших я той світ полюбив» 

[209, с. 96]. «Світ великий і широкий все більше і більше зваблював 

мене. Як тільки закопаю пергамент, думав я, вийду із келії, не 

оповіщаючи нікого, покину сірі стіни і світ цей смиренний: не 

вкладається в його рамці моя душа (…) Сонце хочу відчувати в себе 

над головою, повну соку зело бачити і серед людей, котрі живуть, як 

їм природа веліла» [209, с. 182].  

З огляду на це, цікавим видаються Шевчукові тлумачення 

концепту Людина-Природа. Пейзажні картини в романі «На полі 

смиренному» є альтернативою змалювання замкненого аскетичного 

світу – світу монастиря. Натомість відкритий простір (поле, небо, 

річка) несе в собі красу, радість життя. У Патерику пейзаж переважно 

є засобом символіко-дидактичного або декоративного «оздоблення» 

(як-от: «въ своем манастыри, видѣ в нощи єресь поле зарю велику над 

печерою» [87, с. 81]). Передусім це можна обґрунтувати особливістю 

жанру агіографічних творів, що корелюється розумінням святості, 

подвижництва тощо. 

У Києво-Печерському патерику можна прочитати, що над Лаврою 

стоять світловий або вогняний стовп: «(…) столпъ огнѣнъ явися от 

земля до небеси», – і далі «Отец свыше благословил росою и столпом 

огненымъ и облакомъ свѣтлымъ» [87, с. 8-9]. Варто відмітити, що в 

оповіданнях «Києво-Печерського патерика» мотив світла є атрибутом 

святості угодників та, як зауважує П. Білоус, «(…) світло наділяється 

не тільки духовною, а й матеріальною силою, спрямованою на активне 

перетворення профанного на сакральне» [18, с. 130].  

Вал. Шевчук же персоніфікує природу, наділяючи її розумом, 

мовою, почуттями: «Відчув прохолодний, але виразний подих землі – 

в ній ось-ось почне кільчитися кинуте з осені насіння. Глибоку тишу 

весняного вечора відчув, що пливла звідусіль, тишу благословенну й 

солодку» [209, с. 28].  

Шевчукове тлумачення природи перегукується з філософськими 

текстами Г. Сковороди, зокрема це стосується і поняття «природність» 

(«сродность»). У тексті роману виразно простежується сковородинівська 

ідея «природного» життя: «Той, хто проти своєї природи іде, проти 

Бога наважується – сумнівається-бо в силі промислу вишнього (…). Не 

любіть і не ненавидьте тіло своє – дайте йому жити за природою 

своєю, вишній промисел ви цим прославите і в марнотну боротьбу із 

собою не вдаватиметеся!» [209, с. 118]. У цьому контексті цікавим є 

епізод у романі про купця Федота (у патерику – Феодосія), який, 
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роздавши своє майно, став монахом-схимником Федором. Він був 

приречений крутити цілими днями монастирське жорно, страждаючи 

без своєї природженої праці, водночас поступово втрачаючи спокій та 

щастя: «З гостя я невільником став. Яка тут з мене користь? Крутити 

жорно і нетямкуватий зміг би, а моя голова до торгових оборудків 

створена (…). Не по мені робота бездумного раба! – Але всі ми раби 

Божі! – докинув я до дров багаття. – А хіба не можна бути рабом 

божим і працювати над природженим собі ділом? Не однаковою 

людина на світ приходить. Великий Бог нам кожному місце 

призначене відводить, і кожен те місце відшукати повинен» [209, 

с. 160, 161-162]. Водночас у сюжеті Патерика знаходимо різночитання: 

на відміну від Шевчукової обробки, Феодосій «блаженый же сиа вся 

съ радості и млъчаніем приимаше» під час випікання проскур [87, 

с. 25], тобто в Патерику виражена ідея покори, лагідності та 

смиренності монахів.  

Разом із тим, Семен-обсерватор доходить висновку, що протидія 

своїй природі – джерело зла, а пізнання та самодостатнє життя 

(відповідно до своєї природи) – джерело щастя людини: «Замість того, 

щоб природі уподібнюватися, ми суперечимо їй – звідси лихі наші 

пристрасті (…). Не проти природи людина повинна іти, а за нею (…). 

Лихі ж учинки зчаста виникають у світі через те, що не навчені ми 

жити у злагоді з природою, частками якої ми є (…). Все, що супроти 

власної природи іде, Богу не служить…» [209, с. 176, с. 181]. Проте 

Вал. Шевчук, творчо засвоюючи первинний сенс мотиву світла (як 

пізнання світу, книготворчості, про що мовилось вище), одночасно 

прирощує додаткові смисли. Передусім таким світлом є сонце: 

«Велике сонце примарилося йому (Федору) (курсив мій. – К. Г.), і від 

того ще більша туга засіяла йому груди – проросла у тих грудях, як 

травневе зело, а однієї ночі він і спів солов’я почув» [209, с. 171]. Поза 

сумнівом, образ сонця в цьому уривку – то життєдайний символ життя. 

Не випадково тут наявний художній паралелізм, розшифровуючи який, 

приходимо до розмислів про те, що монаху Федору в монастирі не 

вистачає краси, радості життя. Він думками споріднений із 

прагненнями Семена: «Хочу я й монастир покинути, – повільним 

голосом продовжував Федір» [209, с. 176]. Зрештою Федір зумів 

звільнитися від марнотних справ. Письменник переконує, що природну 

людину не можна підкорити жодними скарбами, якщо вона прагне 

бути вільною у своєму самовиявленні, навіть і перед лицем смерті 

обличчя у героя було «просвітленим» [209, с. 180]. Відтак образ світла 
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інтерпретується в романі в контексті духовного світу персонажів та 

людських пристрастей. 

Натомість у патериковому сюжеті атрибут світла, пов’язаний із 

тлумаченням образу Феодосія, носить сакральний характер. Із 

давньоукраїнської пам’ятки відомо, що життя преподобного Феодосія 

було сповнене чудес, але й серед них виокремлюються ті, які 

увиразнюють подвижництво та святість персонажа. Так, у Слові 

восьмому про житіє Феодосія є вставна новела «О богопоказаннѣм 

свѣтѣ» – про феєричне видіння, яке побачив один чоловік, що 

проходив вночі біля Печерського монастиря: «Нощи бо сущи темнѣ, 

свѣтъ же пречюдень токмо над манастырем блаженаго, и се яко 

възрѣвь, видѣ преподобнаго Феодосіа въ свѣтѣ том посреѣди 

манастыря пред церковью стояща, руцѣ же на небо въздѣвшу и 

молитву къ Богу прилѣжну творящу» [87, с. 63-64]. Цей простір можна 

інтерпретувати як «зону святості, ключовою постаттю у якій є 

Феодосій» [18, с. 129]. Тобто образ світла (золотистий блиск, світла 

дуга, вогняний стовп) у протографі переважно екстраполюється на 

образ святого, що створює містичне сяйво. Мотив світла у Вал. Шевчука 

пов’язаний зі змалюванням «природної», а не сакралізованої постаті. 

Автор прагне відтворити предковічну гармонію між людиною і 

природою та показати, що за сірими мурами монастиря існує ще інший 

світлий світ – світ Природи. Любов до всього живого: птахів, звірів, 

дерев, навіть комах – простежується в його думках протягом усього 

твору. Для підтвердження цього знову апелюємо до тексту роману: 

«Адже люди, звірі, комахи, птахи і дерева, зілля та вода суть одного 

кореня і в одне зливаються тіло, ім’я якого природа-матінка наша, що 

її можна назвати богом» [209, с. 116]. Доречно буде згадати одне 

інтерв’ю Вал. Шевчука, у якому він зазначає, що «Бог – це непізнане 

природне, тобто сама природа, в пізнанні якої немає кінця» [114, с. 69]. 

Вочевидь, у цих словах впізнаємо роздуми оповідача Семена, який 

став носієм авторської філософії у творі. 

Ставлення до природи відіграє важливу роль у художній рецепції 

образу Семена Затворника, який є її органічною частиною. У творі 

Вал. Шевчука Семен є людиною високої «мудрості» і розвиненого 

емоційно-естетичного сприйняття природи. Від того його мова є 

поетичною, метафоричною у нескінченному пізнанні природи: «Я не 

можу стримати хвилювання, дивлячись, як проростає брунька, і 

чуючи, як пахнуть дерева, коли по них проходить молодий, весняний 

сік (…). Світ гине в пристрастях та болячках, але саме в ньому ростуть 

теплі квіти любові, через що він знову і знову живе» [209, с. 96-97], – і 
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далі: «Там, надворі, ніч спокійна і тиха, і наповнена вона свіжістю 

весняною (…). Повітря було свіже й запашне, і потекло воно на мене, 

щедро омиваючи» [209, с. 98]. 

У романі промовистими є синестезійні мотиви. Природа наділена 

звуками, голосом. Зокрема, Вал. Шевчук послуговується художніми 

паралелізмами, зображуючи різнобарвний світ через сприйняття 

іншого затворника – Прохора. Звернімося до тексту: «Вся земля була 

засипана тими квітами, спурхували легенькі кольористі метелики. 

Ходив там по тих світах чорногуз, тільки мав він тепер людське 

обличчя і чуб мав, зачесаний набік, а в дзьобі стриміла сопіль. І дув він 

у ту сопіль, чудова музика звучала навколо, бо не сам чорногуз 

Прохорові грав, а всі оті квіти й метелики» [209, с. 59]. 

Отже, численні пейзажні замальовки у травестії є атрибутами: 

а) естетичного символу розкриття взаємин людини зі світом (переважно 

через монологи Семена); б) як автопсихологічний компонент рецепції 

Вал. Шевчука (можливо, у пейзажних описах співіснують авторські 

спогади про найулюбленіші місця, де він перебував). З огляду на це, 

варто паралельно процитувати пейзажну картину з хроніки-епопеї 

Вал. Шевчука «На березі часу», зокрема спогади з частини «Мій 

Житомир. Світ перед очима»: «Мій Бог – це соки, що наповнюють 

дерева, це листя, яке прокльовується, як курча з яйця, із бруньок; це 

зерно, яке проростає в стебло і яке має народити нове зерно; це 

картопля, що випускає в льоху паростки, які тягнуться до світла; це і 

Сонце, яке подає тепло всьому живому…» [207, c. 38]; в) як висвітлення 

психології героя через символічну колористику.  

Відтак у романі природа виразно промовляє до нас не лише 

звуками, а й кольором. Тож є смисл розглянути символіку кольорів, яка 

також є ключем до розуміння твору, осягнення його задуму. Дослідження 

цього аспекту прози є актуальним, оскільки дає можливість глибше 

осягнути художню самобутність автора. До того ж, ця особливість 

художнього бачення Вал. Шевчука поки що недостатньо висвітлена 

літературознавцями. Незважаючи на те, що в останні роки з’явилося 

чимало розвідок про творчий доробок Вал. Шевчука [45; 43; 44; 46; 

67], питання символіки кольорів фактично не ставилось, але є 

важливим для розуміння літературної рецепції давньоукраїнських 

пам’яток у творчості митця. Варто наголосити, що такий прийом не є 

засобом суто декоративного зображення, а добре продуманим засобом 

увиразнення характерів та основних екзистенційних концептів роману, 

про які вже мовилося вище.  
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Письменник є неперевершеним майстром колористичного сприймання 

і відтворення дійсності. Він створює цілий потік кольорових 

емблематичних образів у розгортанні міфологеми тримірного 

простору: небо – земля – повітря. Концептуальним для Вал. Шевчука є 

синій колір та всі його відтінки. Зі стихіями, вираженими цим 

кольором, асоціюється небесний простір, безмежність, прагнення до 

високого, безкінечного, доброчинного.  

У неволі не можна відчути «смак» «незмірно-голубого» [209, с. 82] 

неба, натомість воно існує у світобаченні монаха Семена лише на 

свободі: «…безхмарне небо, що сочило на землю трохи незвичайне 

рожевувато-синє світло» [209, с. 7]. Живучи за темними стінами 

монастиря, він постійно згадує цей символічний образ, який постає як 

колористичний контраст: «Все дрібне й нікчемне, темне, заздрісне й 

облудне хай зійде з мого зору: хай стоїть перед ним завжди той 

клаптик блакитного неба, і хай він мене просвіща» [209, с. 8], – і далі: 

«Я зачудувався високим і безхмарним небом над собою…» [209, с. 28]. 

Навпаки, монастир – своєрідна модель ізольованого світу, який між 

тим приймає Семен, тому що бачить свою «схиму» у тому, «щоб до 

книжок причаститися і мудрості світової набратися» [209, с. 35]. 

Відтак світло і темрява, високе і низьке, добро і зло, життя і смерть – 

екзистенційні поняття, над якими замислюється Семен, є співзвучними 

світорозумінню Вал. Шевчука, який прагне збагнути думки тих, хто з 

різних причин зрікається свого природного призначення і життєвих 

радощів: «Не судити, а розуміти я хочу людей, що зачинилися тут від 

світу. Тільки той, хто упередженої злості позбудеться, може небо 

відчути у себе в серці, ясне, високе…» [209, с. 91]. 

Принагідно зазначимо, що колористична палітра неба в романі є 

різнобарвною. Приміром, «воно може бути блідо-бузкове [209, с. 152], 

сіре, голубе, блакитне, темно-синє чи й чорне, але вимір його 

безкінечний» [209, с. 91], – таким сприймає світ оповідач Семен, який 

дивиться на нього як на поле різнобарвного життя. Отже, у цих словах 

вловлюється своєрідне протиставлення: неба як символу внутрішньої 

свободи людини та монашого аскетичного життя. Натомість у 

Патерику не знаходимо таких вишуканих описів природи, які пов’язані 

з особливостями жанру «житія», що, як правило, несе в собі переважно 

дидактичний, а не естетичний характер оповіді.  

У творі синій колір та його відтінки символізують не лише 

повітряну, а й водяну стихії. Так, наприклад, вустами Семена 

Вал. Шевчук метафоричною мовою кольорів порівнює контрастні 

людські почуття, породжені пристрастями: «Ненавидячи одне, ми 
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ніжно любимо (курсив мій. – К. Г.) інше – постійна війна, як рух 

початків, тече в нас. Є такі, що знають про це, але більшість все-таки 

темні – пристрасті грають у них, як вода. Змішується вона, чорна і 

синя, і переливається – море житейських отак твориться, в якому 

плавають лодії наших доль» [209, с. 118]. У цьому описі простежуємо 

гармонію колористичних контрастів – синього як синоніма сяйва, 

чистоти та його антиподу – чорного. Відтак розширюється ракурс 

сприймання читачем твору, що дозволяє прочитувати текст із 

конотаційними значеннями, викликаними авторськими асоціаціями. 

Асоціація цих кольорів із протиставленням людських пристрастей 

органічна для естетичних засад авторської концепції в тлумаченні 

буттєвої етики. Вочевидь, оповідач Семен як уособлення авторської 

свідомості є вищим за людські пристрасті та захоплення. 

Не менш оригінальним засобом художньої рецепції в зображенні 

картин природи є накладання різних кольорових площин світового 

простору, який виражається в романі через містке порівняння трьох 

світів: безмежного світу неба, світу землі та води. Над цим слушно 

міркує Семен: «Світ земний – це одне із кіл, котре котиться у всесвіт..» 

[209, с. 96]. Причому автор віддає перевагу пейзажам, у яких 

переважають зображення відкритого, багатогранного, як саме життя, 

простору («кольористі метелики» [209, с. 59], «ясно-зелені луги», 

«сірувато-синя річка» [209, с. 120], «срібноводий ручай» [209, с. 128], 

«оранжево-сині сутінки» [209, с. 121], «ріка ніжно-синя», «ніжно-

голуба глибінь» [209, с. 153]). За допомогою цих епітетів твір 

сприймається не лише як філософський, а й глибоко ліричний, що 

допомагає в розкритті специфіки художніх образів із погляду емоційного 

враження, оскільки світ поза «сірими мурами» [209, с. 188] справді є 

яскравим, живим та багатогранним.  

У нього пейзажі відіграють виразну експресивно-емоційну роль. 

Природа одухотворена й виступає рухомою субстанцією: «Хоч дощ 

навколо хлющить, гарна все-таки земля? Оцей двір, залитий водою, і 

мокра, пружка трава, що вже вибила стебла з насінням. Гарний оцей 

дощ, прозорі ці цівки, що сотаються із неба, – це завдяки їм буяніє все 

й молодіє» [209, с. 116]. 
Вал. Шевчук широко використовує у творі золотий колір у 

метафоричному значенні. Ще Й. В. Гете слушно зауважував: «Золото в 

абсолютно чистому вигляді дає нам, особливо якщо ще додається 
блиск, нове та високе уявлення про цей колір…» [41, с. 313]. У романі 
«На полі смиренному» природа (вода, земна тиша, ліс) майже завжди 

осяяні сонцем. Відтак автор своєрідно вплітає в текст твору солярні 
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мотиви як посилення контрасту в психологічній характеристиці героїв 

або ж як окреслення ландшафту монастиря.  
Пейзаж підпорядкований розкриттю внутрішнього стану героїв 

твору. Приміром, у розділі IV мова йде про затворника Миколу 
Святошу, котрий прагне порвати зі своїм мирським життям, що 

пройняте світлоносними фарбами: «(…) сонце сідає і запалює воду 
золотом…» [209, с. 26]. У той же час Святоша у романі постає 
антиподом портрета Святоші в Києво-Печерському патерику. В 

агіографічній пам’ятці Святоша є «блаженый и благовѣрный князь 
(…), остави княженіе, честь и славу и власть (…), и пришед в 
Печерьскый манастырь, и бысть мних» [87, с. 103]. Натомість в романі 

відбувається руйнування беззаперечної святості Миколи Святоші 
через зображення його егоїзму, злоби та ненависті. Тому й пейзаж 
набуває різких контрастів: «Жовте дерево сяяло під іскристим 

холодним сонцем…» [209, с. 22]. Жовтий колір тепер сприймається 
вже не як носій світла, радості життя, а символізує незворушність, 
німу пустку душі ченця, яка проявляється, зокрема, у його ставленні 
до отрока Петра: «Нерівне то було приятелювання, бо, слухаючи ті 

розмови, не уздрів я ані любові в Святоші до отрока, ані вдячності. 
Тут, у Божій обителі, він був холодний і думав тільки про власне 
спасіння» [209, с. 31]. Крім того, якщо в патерику Святоша рятує душу 

Петра, то в романі Вал. Шевчука егоїзм Святоші є причиною смерті 
отрока Петра. Отже, колористичні пейзажі є зовнішнім тлом для 
розкриття психології аскетів та їх «святості». 

На відміну від Миколи Святоші, для інтерпретації образу оповідача 

Семена автор використовує концепт золотого кольору як відтінку 
жовтого, який несе в собі традиційне символічне значення святості, 
одухотвореності, високих устремлінь людини: «Щасливий день, – 

подумав я, – що золотою тишею кінчається» [209, с. 28]. Цей герой є 
вільним у своїх думках і прагненнях. На наш погляд, святість його 
полягає в гармонійному житті з природою. Його Бог – це Природа. 

Звернімося до тексту роману, у якому Семен метафорично говорить 
про сонце, яке також виступає атрибутом жовтого колоративу: 
«…розсипав ніжне тепло золотий божий диск» [209, с. 32], «стояло на 
овиді вогненне коло» [209, с. 172]. Прикметно, що автор у змалюванні 

сонця вдається до персоніфікованої рецепції зеленого кольору як 
символу життєдайності: «Кличе мене зелене сонце серед неба – до 
його поклику я завжди прислухаюся» [209, с. 188], – говорить Семен, 

коли хоче піти у вільний світ. 

У контексті дослідження цікаво простежити також символічні 

контрастні кольори – чорний і білий та їхні відтінки, про які оповідач 
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говорить: «Самі кольори запримітив: чорне і біле і що те чорне з білим 

змагалося» [209, с. 185]. Відтак домінантними у творі є 

протиставлення білого та чорного кольорів.  

У романі білій кольоровій характеристиці відповідають такі 

об’єкти художнього світу: зимовий пейзаж, похилий вік людини, її 

одяг, день/ніч, а також предмети, що символізують творчість, зокрема 

«чисті листки пергаменту» [209, с. 188], на яких творив Семен сповідь 

своїм нащадкам. Зауважимо, що тут романіст використовує білий 

колір у значенні «чистий».  

Варто також відзначити, що білий колір традиційно є означенням 

початку життя, початку світу. У такому ракурсі звернімося до 

філософських роздумів Семена-затворника про те, що передумовою 

творення живого світу є жінка: «Жінка володіє вищою таємницею 

народження, а тим самим життя утримує у світі» [209, с. 124]. 

Цей же колір за інших умов Вал. Шевчук піддає переосмисленню. 

Так, сакрального, містичного значення набуває білий колір у розділі IX 

роману у змалюванні одягу Настки, яка зваблює Івана-затворника, що 

бореться зі своєю плоттю: «Ясна, гарна, у білій одежі, з важкою косою 

за плечима, з очима великими й ласкавими, вона йшла просто на нього 

й осяювала його усміхом лагідним і привабним» [209, с. 128]. Слід 

зазначити, що Вал. Шевчук у цьому розділі вдається до зміни 

сюжетної структури Києво-Печерського патерика, розширюючи текст 

розповіді про минуле Іоанна, зокрема вказуючи, що до чернецтва його 

ім’я було Яків, а також уводить новий мотив зваблення – вставну 

новелу про сусідську дівчину Настку-спокусницю (до речі, цей мотив 

варіюється й на інших сторінках роману, наприклад, у розділі про 

Ісакія, якого в танці теж спокушає дівчина). Зважаючи на це, варто 

наголосити, що Вал. Шевчук уводить у текст оніричні мотиви, зокрема 

ця дівчина виконує роль марева, що з’являється перед Іоанном у 

момент сну, коли йому буває особливо самотньо. Ця жінка є 

еротичною уявою схимника, його чоловічою природою, яка бореться з 

тілесними пристрастями. А чи треба це робити? Відповідь на це 

питання віднаходимо у словах Настки: «Запам’ятай: однаково грішний 

той, хто надмірно хіті піддається, як і той, хто природу свою 

зневажа…» [209, с. 133]. Автор за допомогою художнього паралелізму, 

використовуючи епітети-колоративи, створює місткі портрети 

персонажів: «Вона стояла перед ним чиста, срібна, осяйна, повна чару 

й неземної краси, а він темнів проти неї темною брилою, брудний, 

замазаний у глину, зарослий, з розкритим ротом і з палючими очима» 

[209, с. 133].  
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Таким чином, монах постає дещо іншою особистістю в 

літературній обробці автора. Мета цієї обробки – підштовхнути читача 

замислитися над онтологічними питаннями: чи можна боротися з 

людською пристрастю, що зветься коханням? Чи можна йти проти 

своєї природи, занурюючись у полон темряви? Чи є однозначним 

ставлення до таких понять, як святість та грішність? Відповіді 

знаходимо у тканині тексту. Так, Семен, роздумуючи над життям 

Іоанна-затворника, робить висновок: «Немає в цьому світі воістину 

праведних, як і нема воістину грішних. Не буває в цьому світі чистого 

зла і чистої любові – звір і бог складають єство наше (…), постійна 

війна, як рух початків тече в нас» [209, с. 118]. Відтак чернець міркує 

над тим, що світ за своєю природою є неоднозначним, що людське 

буття не є лише добрим чи поганим, а особистість у ньому – позитивна 

чи негативна. У цьому, на думку Вал. Шевчука, і полягає життєва 

мудрість. 

На відміну від білого, концепт чорного кольору містить тривожну 

та навіть негативну конотацію: це «чорне нутро кузні» [209, с. 13], це 

атмосфера тисняви в печерах, які асоціюються в романі зі скорботним 

місцем, у якому монахи борються зі своїми пристрастями. Чорний 

колір помічаємо і в метафоричному змалюванні портретів печерників: 

«Чорні вуха у вас і язик, чорне піднебіння й обличчя, чорні ви 

зсередини і ззовні...» [209, с. 142]. 

У романі архітектурні споруди – монастир, темні печери, що 

постійно зринають у сюжеті, – виступають тлом, на якому 

розгортаються події. Оригінальне тлумачення антитези чорне – біле як 

вияву суперечностей між затворницьким аскетичним життям у темних 

печерах, мешканці яких теж зодягнуті в чорну рясу, та світлоносним 

життям за сірими стінами обителі дозволяють Вал. Шевчуку 

замислитися над загальнолюдськими цінностями, моральними 

чеснотами. У фіналі роману оповідач Семен вирішує жити природним 

життям, залишаючи стіни монастиря: «Сам я вийду із затвору, бо вже 

не можу більше ховатись у цій темені» [209, с. 188]. Це означає, що 

поза стінами печер вирує живе життя, у якому є насолода небом, 

дощем, коханням, оскільки світ є багатобарвним і прекрасним. 

Отже, розгляд основних концептів колористики в романі 

Вал. Шевчука «На полі смиренному» показав, що: а) прозаїк 

використовує колоративи в характеристиках персонажів, у пейзажах, в 

описах споруд тощо; б) індивідуальність творчої манери письменника 

постає через колористичну картину світу, презентовану найчастіше 

контрастними кольорами: білим-чорним; синім, жовтим та їх 
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відтінками; іноді – символізацією зеленого кольору; в) засобом у 

зображенні картин природи є накладання різних кольорових площин 

світового простору, який виражається в романі через розгалужені 

порівняння трьох світів: безмежного світу неба, світу землі та води; г) у 

романі кольори виконують естетичну, а також емоційно-аксіологічну 

функцію; з’ясування їх образних значень дозволяє уточнити позицію 

автора, яка ґрунтується на загальнолюдських цінностях.  

Поступово дешифруючи кожен зі смислових мотивів активного 

асоціативного ланцюга роману: книга – світло – книготворчість – 

пізнання світу (істина) – людина і природа – небо (свобода), ми 

виходимо на нові рівні інтерпретації, що здатні породжувати словесно-

образні смисли, ключові знаки, за допомогою котрих творився власний 

Шевчуків погляд на давньоукраїнські пам’ятки. Вал. Шевчук майстерно 

використовує як засоби творення літературних образів власні назви, а 

також топіку імен-епітетів. Зокрема, у романі знаходимо такі з них – 

Єремія Прозорливий, Микола Святоша, Марко Печерник, Прохір-

лободник, Агапіт-цілитель, Григорій-чудотворець тощо. Вочевидь, і 

символіка імені в романі є ключем до розуміння художнього коду 

тексту. 

Філософія імені несе в Патерику здебільшого дидактичний та 

сакральний зміст подвижницького життя. Наприклад, ім’я Феодосій 

означає «відданий Богові» [115, с. 145], Агапіт у перекладі з грецької – 

«божественна любов» [115, с. 22], тобто вища любов, милосердя до 

знедолених. 

Натомість у травестії Вал. Шевчука прізвиська монахів руйнують 

звичні стереотипи святості духу, допомагають зрозуміти психологію, 

вчинки героїв. Автор навмисно секуляризує особистості, щоб 

відтворити передусім не християнський монументальний текст давньої 

пам’ятки, а осягнути загальнолюдські цінності, що дозволяє вийти на 

нові «горизонти досвіду» (за Г.-Р. Яуссом). Цікавий матеріал для 

підтвердження цієї думки знаходимо в сюжетній канві роману, зокрема в 

розповіді про Єремію Прозорливого, який постійно стежив за всіма і 

вмів помітити небезпечні явища довкола.  

Вал. Шевчук вдається до зміни текстологічної сюжетної структури 

Патерика, створюючи багатогранний образ цього печерника. Перш за 

все, письменник уводить у роман розгалужені портретні характеристики 

монаха (до речі, передані через особисте сприйняття оповідача Семена): 

«Позаду ж стояв, як завжди, заплющений, білий і зморшкуватий, 

невисокий, але широкий у плечах дідок (курсив мій. – К. Г.) – Єремія» [209, 

с. 18]. Із цього опису бачимо, що Вал. Шевчук за допомогою семантики 
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слова «дідок» здійснює десакралізацію образу святого. Натомість, у 

Патерику спостерігаємо іншу версію з використанням патетичних 

епітетів: «(…) сій же блаженый старець» [87, с. 96].  

По-друге, розширенню патерикового сюжету сприяє «кольорове 

сприйняття» автором образу Єремії. Зокрема, розповідаючи про 

Єремію Прозорливого, Вал. Шевчук використовує фольклорні 

колоративи-порівняння в портретній характеристиці: «Обличчя його 

було біле як сніг. Білі вії лежали на білих щоках, і біла борода 

виростала із зовсім білої шкіри» [209, с. 21]. У цьому випадку автор 

вдається як до прямого (атрибуту віку старця), так і до символічного 

(притчового) значення білого кольору.  

Крім того, письменник здійснює трансформацію образу Єремії 

Прозорливого не лише за допомогою білого кольору, а й почасти 

застосовує художні повтори щодо очей, які мають у нього зелений 

колір: «Знову засвітилися зелені Єреміїні очі, що були як зелений лід 

між покритої інеєм старої трави (…), очі його розплющились і були 

наче зів’яла трава…» [209, с. 18-19]. Завдяки цій художній деталі 

Вал. Шевчук вдається до травестування образу ченця, переосмислюючи 

традиційне значення зеленої барви як символу надії, весняного 

оновлення. Натомість вказаний колір набуває смислового спрощення, а 

в читача виникає негативне сприйняття персонажа. Для підтвердження 

цього порівняймо текст Патерика й роману Вал. Шевчука, знаходячи 

різнотлумачення. 

У Києво-Печерському патерику (Слово 12) святість Єремії 

породжується його здатністю передбачати майбутнє: «И сему даръ от 

Бога данъ, провияше бо хотящая быти. И аще кого видяше въ 

помышленіи, то обличаше его въ таинъ и наказываше блюстися от 

діавола; и аще который братъ умышляше ити из монастиря, он же 

пакы пришед к нему, обличаше его мыслъ и утъшаше брата, и аще 

кому глаголаше что добро или зло, то събывашеся слово старче» [87, 

с. 95]. У травестії Вал. Шевчука, натомість, здатність Єремії до 

пророцтв та передбачень набуває прийому інтертекстуальної гри – 

зниженого і навіть негативного змісту, адже тут цей «святий угодник» 

виступає як вистежувач та донощик: «Єремії залишилась в житті єдина 

втіха – втіха стеження (…). Його призначення було – стежити й 

висліджувати» [209, с. 144]. Більш того, така ж інтерпретація образу 

Єремії як осквернителя долі людей присутня і в наступних розділах 

роману, наприклад, коли через його оманливі обіцянки ченця Ісакія 

позбавлено реалізації природного призначення людини залишити на 

землі своє продовження. Не дивно, що топіка прізвиська Прозорливий 
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розповсюджується й на інших схимників: Єремія шпигує і доносить на 

всю братію – Михайла Тоболькевича, Агапіта, Прохора, Семена, у 

такий спосіб прагнучи для себе марної слави. Отже, з’ясувавши мотиви 

поведінки Єремії, душу цієї людини не можна назвати добротворною. 

Тож письменник на текстологічному рівні здійснює трансформацію 

образу Єремії Прозорливого, секуляризуючи його: «Той все-таки 

озлобником був і тільки те й чинив, що зло братії ніс» [209, с. 35]. 

Автор також оновлює сюжет давньоукраїнської пам’ятки, вводячи 

у свій текст розповіді Єремії про те, як він бачив під час служби в 

церкві біса в образі купця, який розкидав квіти. Цей епізод є центоном 

із патерикового сюжету про Матвія Прозорливого. Конкретизуємо 

наші міркування, наводячи паралелі двох творів, щоб виявити 

інтертекстуальні зв’язки в романі Вал. Шевчука: 
 

Києво-Печерський патерик «На полі смиренному» 

«Бѣ же инъ старець, именемъ Матѐѣй; бѣ 
бо Прозорливь. Единою же стоащу въ 

церкви на мѣстѣ своїм, възвед очи свои и 

позрѣ по братіи, иже стоятъ по обома 

странама поюще, и видѣ бѣса, обьходящ 

въ образѣ Ляха и въ приполцѣ носища 

цвѣткы, иже глаголются лѣпкы: възимаше 

и нѣкакой. з лона цвѣтокъ и верзаше и на 

кого любо. И аще кому прильпяше 

цѣвтокъ стоящих от братіи, то мало 

постоявъ и раслабѣвь умомь, вину собѣ 

притворивь какову убо, исхождаше ис 

церкви…» [87, с. 96]. 

«Купець той був у білому плащі, і ніс 
під полою букет квітів. Він ішов 

крадьки, ледве торкаючись носками 

черевиків підлоги. Відривав квітку від 

букета і кидав на спини братії, 
особливо тих, хто не співав заутреню, 

а тільки для показу розкривав рота. Ті 

квіти і звуться, як треба: ліпки. 

Відривав квітку від букета кидав. І 
кому прилипала квітка до одежі, 

похитувався такий і ледве не падав. 

Позітхав, тоді вигадував причину, 

йшов до монашої милості і тікав із 
церкви» [209, с. 19]. 

 

Проаналізувавши вищенаведений текст, зауважимо, що в цьому 

разі йдеться не про прямі текстуальні збіги Шевчукового роману з 

претекстом Патерика. Передусім спостерігаємо розлогість його 

стилетворчої манери, про що свідчить використання колоративів-

епітетів з метою психологічного тлумачення персонажа. Водночас 

смислова спорідненість цих фрагментів є безсумнівною. 

Нагадаємо також, що прозірливість його брата Матвія в першотворі 

виявляється в умінні помічати підступність диявола, який прагне 

вивести монаха за межі сакрального простору монастиря, де відбувається 

літургія, оскільки в романі відбувається іронічне «перевдягання» героя. 

Зокрема, сюжет розділу про Єремію Прозорливого в письменника 

розширюється також завдяки діалогу ченця Семена з Єремією, у якому 
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останній пропонує Семену позбутися «гріха», котрий полягає в тому, 

що Семен «на інших не подібний» [209, с. 21].  

Таким чином, оповідаючи про історію псевдосвятості цього ченця, 

автор ніде не засуджує Єремію, не втручається в його дії, а намагається 

зрозуміти. Лише прізвисько Прозорливий, яким наділено цього героя, 

містить іронічну авторську оцінку, що є елементом подвійного 

читання. У розділі дев’ятому бачимо Єремію цілковито самотнім, 

відстороненим від усіх, бо нікому в цьому житті не зробив добра, а 

тільки викликав страх до себе. Вал. Шевчук резюмує, символічно 

натякаючи про марноту таких дій, такої «прозорливості»: «Бідний, 

бідний Єремія, подумав я, неупокореність свою ти перетворив у 

нелюбов» [209, с. 187].  

Автор переосмислює у травестійному ключі також образ князя 

Миколи Святоші. Цей персонаж постає в масці святості, за якою 

прихована підступність. Завдяки прийому маски, «перевдягання» 

образ князя набуває іншого, ніж у Патерику, значення.  

Передусім впадають в око композиційні конотації: Вал. Шевчук 

застосовує художній прийом дописування як форму образно-сюжетних 

трансформацій у романі. По-перше, це стосується опису портрета 

Миколи Святоші: «Він звів голову, обличчя його було залите яскравим 

білим світлом і від того здавалося маскою» [209, с. 24] (курсив мій. – 

К. Г.). В іншому описі бачимо вже зовсім протилежну маску: 

«Обличчя його було печальне, і це обличчя побіч із зеленим димом 

(…) виглядало в сутінку химерно-смутно» [209, с. 28]. Натомість у 

патериковому сюжеті князь є досконалий в усьому: «И тако сій яко 

искусенъ и съвєршенъ въ всем» [87, с. 113]. 

Отже, автор невипадково послуговується такою інтерпретацією 

маски з метою створення ореолу «святості» та акцентуації на питаннях 

буттєвої етики. Із цього погляду зауважимо, що в аналітичній 

психології К.-Ґ. Юнга архетип маски тлумачиться як «множинність 

ролей особистості». На думку вченого, маска слугує меті справляти 

враження на інших або втаємничувати від інших свою справжню 

сутність. К.-Ґ. Юнг зауважував, що людина може стати неглибокою, 

поверховою та навіть самозакоханою. Окрім того, змінюючи маску, 

така людина ошукує інших. Але нерідко вона обманює і себе. У різних 

ситуаціях суб’єкт «приміряє» багато масок, ніколи не бачачи власного 

внутрішнього обличчя, яке психолог інтерпретує як Душу [88, с. 89].  

Прикметно, що Вал. Шевчук змальовує «ієрархію» масок, унаслідок 

чого відбуваєтья прирощування додаткових смислів. Для підтвердження 

цієї думки знову звернімося до тексту: «Святошине обличчя було 
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залізне й непокірне» [209, с. 34] або ж: «Він був холодний і думав 

тільки про власне спасіння, а чоловік мирський і куди гірший за нього 

думав за спасіння того, кого любив» [209, с. 31]. У другій частині 

речення йдеться про отрока Петра, який був самовіданний («Я життя 

своє віддам за тебе» [209, с. 35]) і вірний Миколі. Він є також 

виразником авторського погляду: «Не штука бути добрим, утікши від 

світу, штука бути добрим, живучи між людей» [209, с. 32]. Микола 

Святоша прагне саме цього: розірвати зв’язок зі світом мирського 

життя в ім’я егоїзму, але це означає «спускання» у темряву злоби та 

навіть ненависті: «Багато ниток в’яже нас з життям, – говорить Семен. – 

Всі ті нитки – любов наша» [209, с. 34]. 

На відміну від блаженого Миколи з Патерика, на сторінках роману 

спостерігаємо, що перебування Святоші в монастирі продиктоване не 

подвижницькими міркуваннями. Так, якщо в сюжеті претексту духовна 

досконалість героя виявляється в постійному читанні ним Ісусової 

молитви: «Господи Ісусе Христе, сыне божій, помілуй мя» [87, с. 114], 

яка навіть зцілює отрока Петра, то у травестії Вал. Шевчук випускає ці 

епізоди, секуляризуючи образ: «Цей світ поганий і лихий! Цей світ – 

дияволове осіддя, і хто тішиться ним, той дияволу служить!» [209, с. 34].  

Князь ненавидить життєдайний світ і людей у ньому, прагнучи 

урятувати лише свою душу: «Що мені до людей, коли душу рятувати 

треба? Cвою душу…» [209, с. 33]. Він любить лише себе, плекаючи в 

собі почуття зверхності над світом. Для Миколи Святоші спів солов’я, 

пісня матері лишаються поза брамами його внутрішнього «я».  

У Патерику Миколою керує подвижництво в ім’я істинної 

жертовності: «Мнѣ же умрети за Христа – приобрѣтеніе есть» [87, 

с. 114]. Натомість у романі Вал. Шевчука – в ім’я власної персони. Він 

одягає на себе маску жертовності, за якою прихована підступність і 

навіть жорстокість щодо отрока Петра, про що вже мовилося раніше. 

У кінці розповіді про Миколу Святошу бачимо фінальну метаморфозу: 

«Мертве обличчя перед собою побачив й нерушне. На ньому просихав 

піт, а знерухомілі очі дивилися як скляні» [209, с. 42]. Вочевидь, перед 

нами Душа схимника – така ж темна, німа та холодна, як і печери, у 

яких він хоче сховатися від світу. Звичайно, це самообман, надто 

важка спокута для людини.  

Вал. Шевчук не намагається вести оповідь про Миколу Святошу в 

проповідницькому (як у Патерику) чи то викривально-пафосному тоні. 

За художньою інтерпретацією героя схований «ключ розуміння», про 

який каже Семен: «Ніколи не осуджуй, а спробуй спершу зрозуміти!» 

(курсив мій. – К. Г.) Відтак сучасний читач прагне збагнути 
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сковородинівський принцип силену, за яким образ інтерпретується як 

сторона видима чи невидима, світла чи темна. Окрім того, текстологічний 

аналіз обох творів дозволив виявити, що особливістю поетики 

Вал. Шевчука в тлумаченні образу Миколи Святоші стало 

протиставлення його самолюбства, індивідуалізму та зверхності (у 

романі) – смиренності і доброчинству (у протографі). У контексті 

сказаного варто звернутися до розвідки Вал. Шевчука «Пізнаний і 

непізнаний Сфінкс: Григорій Сковорода сучасними очима» [210], у якій 

читаємо про те, що Григорій Сковорода осуджував ідею фальшивого 

чернецтва, під рясою якого «ховається грішна, тлінна, нерозумна з 

усіма слабостями людськими істота» [210, с. 138]. Як бачимо, художньо 

модифікуючи образи монахів Патерика, Вал. Шевчук звертається і до 

поглядів свого духовного наставника.  

Великої уваги Вал. Шевчук надає інтерпретації іншого образу 

патерикового сюжету – ченця Прохора, який «робив хліб із лободи, а з 

попелу сіль» (Розділ V) [209, с. 42]. Автор зберігає композиційну 

подібність на початку розповіді. Зокрема, зробимо текстологічні 

зіставлення обох творів: 
 

Києво-Печерський патерик «На полі смиренному» 
«И сего ради прозванъ бысть Лобедникъ, 

ибон иколи же хлѣба вкуси, развѣ 

просфоры, ни овоща никакова же, ни питіа, 

но точію лободу и воду» [87, с. 150]. 

«Не ходив уже у трапезну і 

навіть хліба не їв, крім проскури, 
не їв і овочу» [209, с. 42]. 

 

Відтак в ім’я послуху Прохір відмовився навіть від хліба та овочів, 

харчуючись тільки травами і простою водою, – так дослівно 

Вал. Шевчук відтворює його монаше життя, намагаючись детально 

відобразити формальний бік претексту, йдучи за сюжетом давньо-

української пам’ятки агіографічного письменства. 

Водночас письменник розширює межі конотативного змісту 

рецепції образу за допомогою портретної деталі. Зокрема, у романі цей 

монах – «маленький чернець, зігнутий у попереку, з малою клинцюватою 

борідкою і зморщеним хлоп’ячим лицем…» [209, с. 42], а також 

«карлик-ченчик» [209, с. 42]. Натомість у Києво-Печерському патерику 

здобуваємо панегіричну характеристику – «блаженый» [87, с. 150]. 

Звернемо увагу на те, що психологічною матрицею тлумачення 

образу Прохора в романі стає уведений у тканину розповіді образ 

чорногуза (лелеки), з яким герой постійно спілкується, щоб розрадити 

свою самотність: «Прохір порушував обітницю мовчання, бо таки 
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розмовляв з птахом, а той у відповідь кляцав дзьобом, начебто і 

справді вели між собою бесіду» [209, с. 44].  

Варто відзначити, що в образі чорногуза маємо алюзію на байку-

притчу Г. Сковороди «Вдячний Еродій». Прикметно, що Вал. Шевчук 

у книзі розмислів про Г. Сковороду «Пізнаний і непізнаний Сфінкс» 

подає детальну інтерпретацію цього образу, акцентуючи, зокрема, що 

«Еродій – це птах, чорногуз чи журавель (…). Образ знаковий: птах, 

що літає, отже, може підійматися до неба, саме слово – грецьке і значить 

«боголюбний» [210, с. 110]. Окрім того, дослідник розшифровує 

символіку Еродія: по-перше, що чорногузи завжди створюють гнізда в 

чистих святих місцях, а відтак господарі оселі відчувають себе як у 

храмі – це є метафорою; по-друге, Еродій є ворогом жаб (символ 

«людини юрби») та змій (символ «людини розумної, отруйної) – так 

відбувається боротьба зі злом; по-третє, цей птах є символом 

доброчестя.  

Відтак оригінально модифікуючи сковородинівський образ птаха, 

Вал. Шевчук уводить його у смисловий контекст роману, щоб 

показати, що чорногуз – це, імовірно, сумління та душа Прохора 

(додамо, що в угорській мові слово «lélek» перекладається як душа [65, 

с. 324]). Коли духовний світ Прохора був світлим, то журавель разом із 

родиною мешкав на даху його будинку. Водночас, коли душа ченця 

стає темною та егоїстичною, певні фізичні метаморфози відбуваються 

також із чорногузом: «Ходив там по тих світах чорногуз, тільки мав 

він тепер людське обличчя і чуб мав, зачесаний набік (…). Чорногуз 

(…) почорнів від голови до п’ят. І був у нього не дзьоб, а змія  

звивиста, і змія та вигиналася й сичала на Прохора» [209, с. 59-60]. 

Відтак чорногуз перетворився в розумного, але отруйного для людей 

змія – таким ми бачимо і Прохора у травестійній інтерпретації 

Вал. Шевчука. 

Зауважимо, що за народними повір’ями українців лелека (чорногуз) 

є символом праці та самовідданості. Лелека в українців – святий птах, 

який за повір’ям має риси і звички, притаманні людям [65, с. 324]. 

Тому інтерпретація фольклорного коду в романі Вал. Шевчука «На 

полі смиренному» виявляється актуальною. Термін «код» вжитий тут у 

розумінні, що йде від Р. Барта, – коди різних фольклорних жанрів як 

субкоди «культурного» [8, с. 498]. Цей птах завжди перебуває поруч із 

Прохором, оберігаючи його: «Прилітали на ті горби й чорногузиха з 

великими уже чорногузенятами і живилися вони там мишвою, 

оберігаючи в такий спосіб Прохора» [209, с. 47]. 
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Цей схимник доброчинно годує киян під час голоду хлібом із 

лободи, «и всѣм сладко являшеся, яко с медом сущее, и не тако хотѣти 

кому хлѣба, яко же от руку сего блаженнаго сътвореннаго от дивіаго 

зеліа пріати» [87, с. 151]. 

Проте між первинним текстом і його сучасною травестією є низка 

розбіжностей. Попри вказані вище змістові подібності, автор уводить 

до сюжетної основи претексту нові елементи: опис збирання Прохором 

лободи та образ Лазаря. Досліджуючи семантику образу Прохора, 

відзначимо, що Вал. Шевчук надає йому нового змістового навантаження. 

Якщо в Києво-Печерському патерику Прохір під час голоду 

«умножашеся лобеда на пищу, и болій труд собѣ творяше в тыи дни, 

(…) творяше хлѣбы и раздаваше неимущимъ и от глада изнемогающимъ» 

[87, с. 150-151], то в романі Прохір думає лише про себе, у нього 

відсутнє співчуття до людей: «Він думав тільки про те, що в цю 

хвилину великої милості удостоїв пришельця, і послав до Бога звістку 

про свій вчинок, зміркувавши, що йому це колись зачислиться» 

[209, с. 51].  

Образ Лазаря виконує роль розкриття негативних рис Прохора. Так, 

на докір Лазаря: «не для людей живете (…). Дивної сили ви 

удостоїлися, але не воздається вона любов’ю», Прохір відповідає: 

«Праведність не в тому, живеш для людей чи ні. Праведність у тому, 

чи для Бога живеш» [209, с. 55].  

Повернімось до патерикового сюжету і згадаймо, що «блаженный 

же Прохоръ многа лѣта поживъ и в добрѣ исповѣданіи, богоугодным, 

чистым и непорочным житієм» [87, с. 154]. У романі «Прохора за те, 

що не відкрив монастиреві своєї таємниці, було закопано без 

почестей» [209, с. 63]. Зберігаючи претекстовий мотив про те, що 

справжнє добро безкорисливе і є добровільним вчинком, а там, де 

інтрига та лицемірство, унеможливлюється дія добра, Вал. Шевчук 

додає до нього ще й ідею марності знання та вміння, не переданих 

іншим, видозмінюючи цим самим семантичну суть претексту.  

Спостерігаючи за поведінкою персонажа, ми все більше 

усвідомлюємо беззмістовність та химерність «чуда» Прохора, а також 

його песимістичні інтенції про світ: «Нема добра у світі (…). Нема 

любові та вірності. Немає віри, немає надії. Всі тільки чорні сітки 

виплітають – хочуть зловити у них одне одного, і триватиме так до 

кінця» [209, с. 60]. 

Суттєвим є й те, що Прохір у романі постає як жертва непохитного 

християнського світогляду, оскільки випікання ним хліба з лободи 

було названо «відьомською справою» [209, с. 61]. Саме тому не можна 
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однобічно, лише з негативного боку трактувати образ Прохора, 

натомість це надає його особі трагічного забарвлення: «Коли людина в 

житті упосліджена, коли життя для неї – непорозуміння, не про любов 

вона думає, а про вічність. Коли не знала вона у світі цьому ласки й 

добра, не про добро вона думає, а про вічність (…). Та крапля, якою я 

можу облагодіяти світ, надто мала, як малий і я в цьому світі. Вона 

потоне в морі горя, і потону в тому морі і я» [209, с. 55] – такий 

песимістичний фінал життя Прохора, який він для себе провістив, 

перетворившись у дерево та похований «без почестей» [209, с. 63]. 

Натомість у Патерику монах «въздѣвъ руцѣ горѣ, предасть духъ. 

Князъ (Святополк) же, вземъ святого старца, и несе и в печеру, и 

своима рукама въ гробъ положи» [87, с. 155].  

Не менш важливе переосмислення в контексті інтерпретації 

Вал. Шевчуком давньоукраїнських образів патерика набуває образ 

«людини-крота» [209, с. 85] – Марка Печерника, який теж обрав для 

себе життя в темряві. У цьому контексті звернемося до опису портрету 

героя роману: «Страшними, широкими і чорними очима він дивився, а 

голос, яким він заговорив, примусив нас здригнутися» [209, с. 38]; 

«Був невеликий і чорний, наче жук, а згори, звідки дивилися ми на 

нього, здавався і зовсім малий», «звів сіре, замащене землею лице…» 

[209, с. 85], – таким сприймає його оповідач Семен. Відтак автор 

послуговується колоративами-епітетами для акцентування на сутності 

його темної душі. Натомість у патериковому сюжеті відсутні портретні 

описи цього героя, що вмотивоване жанром житійної літератури: герой 

житія мав слугувати зразком подвижника. 

Оповідач Семен, осмислюючи філософію життя Марка, афористично 

наголошує: «Для нього світло там – у пітьмі» [209, с. 86]. На наш 

погляд, ці думки є однією із форм рецепції – ремінісценцією з творів 

Г. Сковороди про темряву, що тлумачилась мислителем як ворожість 

до світла у найширшому розумінні. Наприклад, ці сентенції 

оприявнено у відомій байці 19-й «Нетопыр и два птенца – Горлицын и 

Голубинин» («Басні Харьковскія»), у якій Великий Кріт ненавидить 

світло, намагається переконати наземних тварин, що світло, сонце, очі – 

шкідлива вигадка, а істинною є тільки тьма: «Кто вам насѣял сумозброд, 

будто в мірѣ есть какое-то солнце? Оное в собраніях наших 

прославляется, началствует в дѣлах, услаждает жизнь, оживляет тварь, 

просвѣщает тму, источает свѣт, обновляет время. Кое время? Одна 

есть только тма в мірѣ, так одно и время, а другому времени быть 

чепуха, вздор, небыль...» [170, с. 118]. Він є уособленням усіх видів 

«темряви», фізичної і духовної, зла, можливо, диявольської сили, адже 
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однодумцями його виступають у сковородинівській байці всі 

«нечисті» за Біблією істоти: кажан, сова, сич, яструб, одуд, пугач. 

Звучання байки Г. Сковороди оптимістичне й гуманістичне: у нього ця 

темрява безсила проти світла. Лист Великого Крота, у якому він 

намагається заперечити цінність світла, сонця, очей (тобто здатності 

світло сприймати), прочитується як возвеличення світла. 

Досліджуючи образ патерикового сюжету – про одного з печерських 

подвижників кінця ХІ століття Марка Печерника, – виявляємо 

різночитання на смисловому рівні: у травестії Вал. Шевчук іронічно 

зауважує, що в печерах Марка тримає лише «почуття влади над 

усохлими» [209, с. 87]. Влада: «Ископа же и мѣста многа на погребеніе 

братіи, и от сего ничто же възимаше, но еже кто сам что даше ему, и се 

приимъ, убогым раздаваше» [87, с. 156]. 

Крім того, Маркове «чудо» воскресіння брата Теофіла зображене як 

вимисел Вал. Шевчука – жарт («давно не було для мене дивом: був то 

жарт, що на нього пішов свого часу підхмелілий (курсив мій. – К. Г.) 

печерник» [209, с. 93]), що має логічне пояснення. Якщо в Києво-

Печерському патерику Маркове оповіщення Теофілової (Феофілової) 

смерті має позитивне значення, тому що дає останньому можливість 

покаяння, то у творі Вал. Шевчука таке пророцтво Марка стає причиною 

Теофілових страждань, оскільки його життя перетворюється в 

щохвилинне очікування смерті. Зіставимо уривки з обох творів: 
 

Києво-Печерський патерик «На полі смиренному» 

«Отче Марко, почтом я оставляеши? Или 

поими мя собою, или даруй ми прозрѣніє…» 

Марко же к нему рече: «Брате, не скорби, 
понеже Бога ради осліпися очима телесныма, 

но духовныма на разум того прозрѣлъ еси… 

Феолфилъ же рече ему: «Видѣ,отче, яко грѣх 

ради моих падся пред тобою, умер бых в 

печерѣ, егда мертваго вистави, но Господь 

святых ради твоих молитвъ дарова ми 

животъ, покааніа моего ожидаа» [87, с. 160]. 

«Минуло два дні, і справді не 

помер Теофіл, зате відтоді 

пробував у постійному над-
чікуванні смертного часу. І 

ніхто не міг його спинити від 

гіркого плачу. Цілі стумки 

сліз проливав він щоднини, і 
сльози все  примножувались у 

нього» [209, с. 89]. 

 
 

Відтак, послуговуючись однією з форм художньої рецепції – 

адаптацією (пристосування тексту для його сучасного сприйняття 

читачем), автор іронічно травестує образ Теофіла-затворника, 

змальовуючи його страх перед очікуванням смерті в келії. Причому 

слід зауважити, що цей герой стає підсвідомим провісником своєї 

передчасної смерті. Вал. Шевчук уводить у канву роману оніричну 

розповідь про сон-видіння Теофіла (ця притча відсутня в патериковому 
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сюжеті), якому наснився павук, що загортав його в павутину. Тут його 

сон сприймається за дійсність. Із цього погляду наголосимо, що з 

прадавніх часів у міфології багатьох народів символ павука пов’язаний 

з ідеєю центру та лабіринту. Також він асоціюється зі спіраллю. До 

того ж, ця істота символізує колесо життя, центром обертання якого є 

сама – потенційне джерело смерті. [75, с. 267]. У романі «прочитуємо» 

натяки Вал. Шевчука (ретрансльовані через світосприйняття книжника 

Семена) про те, що йдучи по спіралі свого егоїзму (адже згадуємо, що 

герой проливав сльози лише «із жалю до себе» [209, с. 98], а не з 

любові до інших), Теофіл таким чином тікає від життя, потрапляючи в 

колесо смерті, яке знищує його. Щоб унаочнити ці думки, звернімося 

до тексту: «Тоді зрозумів я одну велику й неперехідну істину – страх: 

перед смертю в Теофіла – це страх перед життям» [209, с. 96]. 

Використовуючи сновидіння як один із художніх засобів 

белетристики, Вал. Шевчук таким чином передає своє бачення 

алогічної природи людини. Також цей прийом у цьому розділі роману 

несе в собі сюжетоорганізуючу (передбачення невідворотного) та 

конотаційну (у цьому разі – символічну) функції.  

Прикметно, що письменник доповнює розповідь про страждання 

Теофіла філософськими розмислами: Семен відчуває і себе так само 

малим, ницим і безсилим у цьому світі, розмірковуючи: «Я думав, що 

біль Теофіловий – це біль тисяч живих, які усвідомлюють себе, але 

яким уготовано стати травою чи листям (…) Ніколи не засміюся я із 

упослідженого, з кривого, горбатого чи зизоокого – жаль мені тоді 

груди наповнює і робить моє серце м’яким» [209, с. 91]. 

Отже, розповідь про Марка Печерника є домінуючою, оскільки дає 

змогу авторові розширити «горизонт досвіду», іронізуючи над 

канонічним феноменом «чуда» (у цьому разі – звичайного шахрайства), а 

також надаючи йому рис нового семантичного наповнення, інтерпретуючи 

цей образ в алегоричній площині притчі, яка наголошує на тому, що 

людина, яка живе у напівтемряві, позбавлена багатогранного світу 

життя.  

Вал. Шевчук також здійснює реконструкцію структури патерикового 

сюжету «О святѣм и блаженѣм Агапитѣ, безмѣздномъ врачи. 

Слово 27» [87, с. 128]. У розділі VIII роману спостерігаємо інше 

прочитання передусім на рівні композиції та психологічної інтерпретації 

цього образу. Прозаїк ускладнює образ Агапіта, уводячи в текст його 

діалоги з батьком. В одному з них ідеться про перебування в монастирі: «Я 

покинув ліс і пішов до людей, бо хочу прославитись між них у легший 

спосіб» [209, с. 103]. Тобто Агапіт передусім прагне возвеличити себе 
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як цілитель, ховаючись за маскою псевдолікаря. Крім того, якщо в 

Патерику цей схимник зцілює недужих своєю молитвою, і через те 

його з великою повагою називали «Лѣчець» [87, с. 129], то в романі – 

зіллям, яке дає йому батько-знахар: «Лікує Агапіт таки зіллям і саме в 

тому зіллі й ховається його сила» [209, с. 113]. У тому й полягає 

іронічна інтерпретація Вал. Шевчуком Агапітового «чуда», що 

сприймається як звичайне шахрайство та «облуда» [209, с. 116], як 

говорить Семен. Як бачимо, це вже не святий, котрий, «покрываа свою 

святость, больныа исцѣляше» [87, с. 128], а пересічна людина, яка 

прагне «слави житейської» [209, с. 112] і «упослідженого щастя» 

[209, с. 117]. 

Таким чином, переосмислена Вал. Шевчуком постать лікаря 

Агапіта є ключем до «прочитання» важливих філософських проблем у 

контексті роману, зокрема про двоїстість людської природи, складові 

якої дуже чітко тлумачить Семен-книжник: «Розум і дурість, милосердя й 

жорстокість – це клітини одного духу…» [209, с. 116]. 

Далеким від святості виявляється й інший чорноризець – 

Лаврентій, образ якого Вал. Шевчук трансформує і розширює: по-

перше, за допомогою «обігрування» патерикового «чуда», що здійснив 

Лаврентій над біснуватим, скориставшись залякуванням. Про це 

здогадується пізніше Семен: «Я засумнівався. Знав-бо печальну долю 

біснуватих, яких приховували у темній печері; вони там металися на 

чепі, кричали й просилися, вили й проклинали себе та світ: 

упокорювали їх, окрім молитов, ще й батогами» [209, с. 13]. «Святий» 

Лаврентій заковує велетня, якого не могло здолати декілька чоловік, та 

змушує його прославляти в храмі як святих тих, чиї вчинки є 

діаметрально протилежними святості (причому оповідач Семен 

зауважує, що таких псевдосвятих було п’ятеро). По-друге, сюжет 

розповіді про Лаврентія прирощується додатковими смислами за 

допомогою вставних монологів-розмислів Семена про: а) всесвітнє 

зло: «Біс – це думки, помисли й похотіння наші, звернені на зло, це 

лихі вчинкі й зачини. Через це біс оселяється охоче в головах 

розумних і здорових, хоч не минає благих та дурних» [209, с. 13]; 

б) про людські пристрасті: «Пристрасті ж людські – похідне нашого 

призначення і усього життя земного» [209, с. 14]. Натомість у Києво-

Печерському патерику дидактична ідея аскетичного життя полягає в 

запереченні пристрастей. Як бачимо, у цьому контексті Вал. Шевчук 

здійснює травестування («переодягання») не лише на рівні образів, а й 

на рівні семантики підтекстових конотацій. 
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Автор переосмислює також образ іншого святого угодника з Києво-

Печерського патерика – Григорія. Незважаючи на те, що персонаж – 

реальна історична постать, проте подальші інтерпретації цього образу 

переконують читача в протилежному. Передусім звернімо увагу на 

текстологічні розбіжності, що стосуються характеристики Григорія-

чудотворця в обох творах: 
 

Києво-Печерський патерик «На полі смиренному» 

«Сей блаженный Григоріе прииде к 

святому отцю нашему Феодосію в 

Печеръскый манастыръ и от него 
наученъ бысть житію чернеческому, 

нестяжанію, смиренію, послушанію и 

прочим добродѣтелем» [87, с. 134]. 

«Лице же бѣаше свѣтло…» [87, с. 135]. 

«Григорій, худий, згорблений 

дідок… На такого простачка й 

бідолаху той Григорій скидається» 
[209, с. 135]. «Безсердечний і 

лихий ти чоловік» [209, с. 141]. «В 

нього серце кам’яне» [209, с. 147]. 

 

Відтак, наводячи приклади з текстів, переконуємося, що в змалюванні 

образів подвижників патерикова традиція ґрунтується на контамінації 

мотиву світла (у цьому разі як атрибуту портрета – матеріального, 

духовного, сакрального). У Вал. Шевчука ж акцент переноситься на 

психологічну площину інтерпретації. Так, письменник змальовує 

Григорія-затворника як скнару в епізоді про город, який був схожий на 

фортецю і ніхто не мав права наближатись до нього. Автор іронічно 

(навіть саркастично!) порівнює його з павуком, який «ось-ось 

добереться до своєї жертви, простягне палицю і бризне з неї струмінь 

отрути» [209, с. 146].  

Іронія як «компонент подвійного читання» [82] виявляється також 

в епізодах, пов’язаних з естетикою трапези Григорія: «вийняв печену 

гуску й мед і почав їсти й пити, прицмакуючи та присьорбуючи…» 

[209, с. 138]; а потім ще «прикликав до себе келійника і послав купити 

задимлену шинку та хліба…» [209, с. 140]; «молитви заїдав шинкою» 

[209, с. 140]. Ось така «духовна» їжа цього псевдоаскета. Між тим 

серед помислів та спокус, які мали долати аскети, була саме 

ненажерливість, яка для Шевчукового героя є, навпаки, чеснотою в 

житті. Отже, постає іронічна парадоксальність – «перевдягання» цього 

образу та його своєрідний спосіб висвітлення. 

Окрім того, у Патерику йдеться про те, що Григорій «не бѣ бо 

иного ничто же имѣа развѣ книгъ» [87, с. 138]. Натомість Вал. Шевчук 

свідомо, на нашу думку, замовчує цей факт біографії героя. Це 

відбувається тому, що письменник, розуміючи первинний канонічний 
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смисл патерика, має намір відшукати в ньому інші, вторинні смисли, 

що існують у прихованій формі. 

Не менш цікавою в романі є інтерпретація естетики побуту, яка 

віддзеркалює зовнішні обставини життя монахів (зокрема й Григорія). 

Звернімося до тексту: «Келія виглядала убого. Ложе, заслане темним 

укривалом, голий стіл і один ослінець. Шматок стіни було завішено 

полотиниськом» [209, с. 136], – так змальовує автор келію Григорія-

затворника. Злочинці, що пробралися в келію монаха, дають їй таку 

характеристику: «Це, браття, його кліть. Тут і вікон нема» [209, с. 136]. 

Автор, поза сумнівом, іронічно порівнює келію з кліткою для 

акцентуації замкнутого простору, мороку і тисняви чорноризців, що 

там існують. Водночас Вал. Шевчук запозичує опис із Києво-

Печерського патерика щодо устрою монаших печер: справді, у 

підземних печерах панувала виснажлива сирість, бракувало світла і 

свіжого повітря [83, с. 197]. 

У патерику келія як місце самотньої молитви набуває атрибутів 

сакрального простору. Зокрема, у Слові 28 Григорій-Чудотворець «по 

вся нощи не спаше, но пояше и моляшеся беспрестани посрѣдѣ келіи 

своя» [87, с. 134], – і його келія стає неприступною для злодіїв, які 

хотіли обікрасти келію, але за молитвою чорноризця заснули, а 

пізніше їх було відпущено. Натомість у романі цей святий «молитви 

заїдав шинкою» [209, с. 140], тобто йдеться радше про десакралізацію 

образу з метою іронізування над «черевною філософією» Григорія. 

Назва роману є своєрідною емблемою в архітектоніці текстів 

Вал. Шевчука. Серед дослідників спадщини письменника (Н. Городнюк 

[46], М. Жулинський [70], Р. Мовчан [127], О. Солецький [178]) існує 

думка, що його тексти – потужні алегоричні і символічні, інтелектуальні 

структури, в основі яких прихований «функціонально-структурований 

жанр емблеми, який трансформує барокову модель творення 

художньої картини світу» [178, с. 150]. Отже, Вал. Шевчук у називанні 

творів засвоює досвід епохи Бароко, для якої емблема стала «ключем» 

до розуміння текстів. Імовірно, письменник апелює до розвідок 

Г. Сковороди, який «подав у своїх творах цілу теорію емблематики» 

[198, с. 257], а також І. Величковського («Зеґар з полузеґарком»), 

емблематичних віршів Лазаря Барановича, Варлаама Ясинського тощо. 

Спираючись на розуміння зазначеного вище текстотворення, 

Вал. Шевчук у прозі активно послуговується для формулювання 

заголовків такими словесними «малюнками» – емблемами, наприклад, 

у творах: «Три листки за вікном», «Біс плоті», «Розсічене коло», «У 

пащу Дракона», «Око Прірви», «Диявол», «Срібне молоко», антологія 
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давньої української поетичної творчості «Марсове поле» (курсив мій. – 

К. Г.) та інші. Відтак виникає питання про джерела номінації творів. 

Відповідь знаходимо у його фундаментальній праці «Муза Роксоланська», 

на сторінках якої він пояснює причину глибокого зацікавлення 

творами Г. Сковороди у XX столітті: «Мислитель своєю системою 

думок виявився напрочуд суголосний цій неспокійній, повній разючих 

суперечностей добі» [206, с. 580]. Тож варто звернутися до трактатів 

Г. Сковороди, щоб збагнути смислові перегуки з ним у тлумаченні 

назви роману «На полі смиренному».  

У трактаті «Кільце» Г. Сковорода вдається до емблематичного 

малюнка поле: «Взгляните на пустое поле (курсив мій. – К. Г.), 

износящее траву и благовонные цвѣты. Сей есть символ ея, 

раждающія из пустыни изобиліе, из гнили – нетлѣніе. «Аз есмь цвѣт 

полній (полевый) и крин удольный» [168, с. 382]. У такий спосіб 

мислитель вдається до алегорії, змальовуючи контрастні символи 

(поле-пустеля), закодовуючи суперечливі поняття своєї філософської 

системи, зокрема про двозначність світу. 

У «Книжечці, называемій SILENUS ALCIBIADIS, сирѣч Икона 

Алківіадская (Израилскій змій)» Григорій Сковорода інтерпретує 

лексему поле як межовий простір: «Видиш, что одного мѣста граница 

есть она же и дверь, открывающая поле новых пространностей, и тогда 

ж зачинается цыпліонок, когда портится яйцо» [167, с. 23]. Тож, як 

бачимо, номінація поле має чітке вираження в бароковій літературі, 

зокрема в доробку Г. Сковороди.  

Тут варто проінтерпретувати значення символу поле в контексті 

герменевтичного коду роману та як алюзію до філософської системи 

Г. Сковороди. У нашому розумінні цей символ є кононативно 

багатозначним: 1) поле як фізичний простір (символ відкритого, вільного 

простору; як антитеза «поле-монастир» закритість, замкненість); 

2) психологічне поле (назвемо його – «Я-поле» – поле людських 

пристрастей, емоцій, думок, розмислів героїв; 3) філософське поле, крізь 

яке проступає філософський підтекст («поле-буття»); 4) культурне поле 

(«поле-Текст») – як наративний простір людини Книжника тощо. 

Тому виходить, що, розширючи горизонт сподіваного, ми за 

допомогою словесно-образних асоціацій цілісно осягаємо естетичний 

код твору. Тож конкретизуємо наші міркування, звернувшись до 

тексту роману Вал. Шевчука.  

Уже в самій назві роману «На полі смиренному» закладено певну 

двозначність, антитезу, що проступає в процесі читання: «Немає 

єдиного виміру й просто значності!» [209, с. 74]. 
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Асоціативна семантика слова «поле» породжує у свідомості читача 

конототаційні епітети вільне, дике (згадаймо хоча б козацьку історичну 

географію – Дике поле). Натомість слово «смиренний» (упокорений) – 

компенсаторна ознака, яка захищає людину від егоїзму, слави та 

марнославства. Назва твору набуває іронічного звучання: навряд чи 

така смиренність справді «необхідна» монахам, адже їх з’їдає слава, 

пихатість, жадібність, страх перед життям тощо.  

Водночас, шукаючи місце усамітнення для написання книги, 

оповідач Семен прийшов у сірий монастир із відкритого простору 

поля, яке «густо засіяне квітами» [209, с. 63]. До цього варто додати, 

що в тексті роману концепт поле нанизує ще додаткові асоціації, 

пов’язані з простором довкілля: це луг («ясно-зелениий луг» [209, 

с. 120], ліс, степ тощо). Імовірно, у цих описах Вал. Шевчук ототожнює 

«поле життя» Семена та водночас семіотику рідних місць України 

(зокрема Житомирщини). 

Також у заголовку роману можна виокремити «Я-поле» героя, 

пов’язане з роздумами Семена про двоїстість людської природи. 

Передусім це нескінченне поле людських пристрастей, спокус у житті, 

без яких життєве поле залишається незасіяним: «Людина не знає межі 

в задоволенні прихотей своїх» [209, с. 181]. Також психологічним 

увиразником «розподіленості» Людини є в романі почуття: сумнів, 

неспокій, любов, ненависть, печаль, сум, радість, щастя тощо. Щодо 

філософського підтексту («поле-буття»), то він дуже суголосний «Я-

полю» схимників, зокрема в розумінні сентенцій про те, що людське 

буття не є однозначно добрим чи поганим, що Світ, як і Людина, за 

своєю суттю двозначні. Крім того, метафора поле є своєрідним 

подразником душі героїв, їхніх лихих пристрастей, які за допомогою 

снів виходять із підсвідомості й тіла. Цікавим із цього погляду є сон-

видіння Федора: «Він побачив у тому сні всі монети, які відлічив 

потаємно із здобутку приятеля (Степана. – К. Г.), сонце на них падало і 

так гостро освітлювало, що сльози йому почали текти. Гріб до себе той 

скарб і раптом уздрів диво дивне. Кожна монета стала оком, (…) і 

раптом проросла, як квітка, на тонкому срібному стебельці. Такими 

чудними квітами покрилося довкола все поле…» [209, с. 167]. Уривок 

сприймається як емблема, зіткана з розлогих алегорій, ускладненої 

образності, у якій домінантним є оніричні мотиви. Окрім того, 

Вал. Шевчук створює символ поля з метою вільного інтерпретаційного 

простору для показу однієї з пристрастей – жадібності Федора, яка 

його руйнує. 
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Розглядаючи культурну сферу номінації «поле-Текст», наголосимо, 

що в сюжетній канві цей мотив інтерпретуємо як естетичний код 

роману. Джерелом Пізнання, Світла стає Книга та герої-книжники 

(наратор Семен), які є потужною духовною силою. Джерелом Краси в 

романі стає Природа, а не Творець (очевидно, саме тому на сторінках 

Києво-Печерського патерика майже не знаходимо пейзажних описів). 

Вал. Шевчук творчо засвоює думки Г. Сковороди про те, що Людині 

необхідно «на полі жити», тобто повернутися до коріння природи та 

роду. Зокрема, якщо в поетичній збірці «Сад божественних пісень» у 

Пісні 12 ліричний герой прагне вирватися з кайданів міста: «Не пойду 

в город богатый. Я буду на полях жить» [170, с. 70], то оповідача 

Семена із Шевчукового роману не покидають суголосні думки: «Сам я 

вийду із затвору, бо вже не можу більше ховатись у цій темені» [209, 

с. 188]. До речі, важко не помітити, що цей імператив став чи не 

основним творчим стимулом, світоглядною настановою і для самого 

Вал. Шевчука, коли йому вдалося вирватись за межі «риштування» у 

тоталітарну епоху та оприлюднити багатющі літературні скарби (хоча 

це відбулося лише у 80-х роках XX століття). 

При уважному читанні роману можна «збудувати» своєрідний 

асоціативний ланцюжок мотиву поля в тексті. З одного боку, це такі 

лексеми, як: поле – плуг – сіяти добро – житниця – жінка – краса 

(«живіт був як біле несіяне поле» [209, с. 125], любов – мирський світ – 

сітка (непотрібні думки ) – звільнення – пізнання – книга – світло – 

свобода. З іншого боку, цим мотивам протиставляється слово 

смиренний, яке в романі Вал. Шевчук «нарощує» додатковими 

лексемами: милосердний брат – чернечий одяг – монастир – келія – 

печери – затвір – схима – примарне світло – темрява – самотність – 

боротьба з плоттю й неупокореністю – ховатися під смиренним 

покровом – слава – рабство (передусім внутрішнє). Тож ці конотації 

структурно пов’язані зі світоглядним пластом роману і відображають 

його психологічний ритм та напругу. Окрім того, вони є ключовими у 

травестії, через які ми прагнемо збагнути підтекст (барокова візія 

принципу силену, якою послуговується Вал. Шевчук у творчому 

доробку). Усі ці образи-символи також є допоміжним засобом 

тлумачення як заголовка, так і структури твору в цілому. 

Таким чином, декодуючи назву роману «На полі смиренному», 
доходимо висновків, що безмежне поле життя, «високих» помислів та 
вчинків смиренних монахів не є цілісним, самодостатнім (як у 
Патерику), тому що практично кожен із них «прив’язаний поворозами 

до закутка за сірими стінами» [209, с. 125] монастиря. Воно фактично 
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позбавлене гармонії з Природою-матінкою – барвистим простором, до 

краси якого так часто апелює Семен у своїх роздумах. Для конкретизації 
сказаного повернемося до тексту: «Мені ж уділила вона (природа. – 
К. Г.) долю найубогішу: дивитися на світ і пересівати все, що бачу, 
через серце й душу свої» [209, с. 182-183]. Натомість коли статичність 

(морок) життя монахів перетвориться в рух пристрастей, позитивної 
світлоносної енергії – прийде розуміння неупокореності, що транс-
формується в любов до світу і життя. Ці думки не полишають 

Вал. Шевчука протягом твору: «Все, що любові суперечить, – зло це є. 
Все у світі на любов має мірятися, і боротися людина повинна не з 
собою, а за любов супроти ненависті (…). Хто ж бо життя творить, той 

неодмінно любов сіє, відтак і благословенний стає, а хто ненависть сіє, 
у шаті він князівській чи чернечій – диявол у ньому» [209, с. 74], – і 
далі резюмує: «Все, що любов’ю позначене, боже є, а ненавистю 
позначене – дияволове» [209, с. 124]. Тож кожна людина у своєму 

житті намагається зорати багато Полів, але найголовнішим є Поле 
Любові, Добра, Щастя. 

Таким чином, Вал. Шевчук уміло послуговується в інтерпретації 

образів монахів Києво-Печерського патерика сучасною теорією 
інтертекстуальності, згідно з якою текст – це плетиво різних текстів, 
кодів, знаків, які необхідно розшифрувати. По-друге, прозаїк розширює 
історичний простір у романі «На полі смиренному» за допомогою 

розгалужених асоціативних ланцюгів, емблематичних мотивів (Світло, 
Книга, Природа, Світ, Людина та інші). По-третє, заголовок до роману 
не позбавлений іронічного підтексту, тож уся ця розповідь може бути 

потрактована глибше, ніж у конкретно-образному плані. Відтак через 
художню рецепцію відбувається модернізація давньоукраїнської пам’ятки – 
Києво-Печерського патерика. 

Дослідивши художній твір Вал. Шевчука з погляду герменевтичного 
тлумачення на рівні жанру, мотивів та образів, можемо цілісно 
осягнути його естетичний сенс (адже в Патерику розуміння як початковий 
етап рецепції завершується проповіддю, а в романі – множинністю 

інтерпретацій, що породжує вторинні коди). Притому необхідно 
зауважити, що кодифікація роману здійснюється в параметрах 
барокової культури (зокрема, потужний алегоричний і символічний 

зміст твору, ускладнена метафоричність, яскрава образність), 
концептуальні ознаки якої Вал. Шевчук своєрідно засвоює, 
оприлюднюючи глобальні питання буттєвої етики для художнього 

сприйняття сучасних читачів. Таким чином, «герменевтика відкриває 
діалог між теперішнім і минулим та вводить нову інтерпретацію в 
історичну серію конкретизацій змісту» [89, с. 38].  
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Відтак, простежуючи разом із Вал. Шевчуком духовну еволюцію 

змальованих образів, мотивів, символів, маємо змогу замислитися над 
проблемами, категоріями, які є вічними та водночас турбують і наше 
сьогодення – свобода і неволя, швидкоплинність слави, тлінність і 
марнота життєвої суєти, справжня вартість людини, вічність добра і 

зла, проблема життя і смерті, проблема вибору, істини й абсурду тощо. 
Ці питання в романі порушуються у філософському контексті сучасної 
епохи, вони лише ставляться і художньо інтерпретуються, що є однією 

з прикметних рис у творчості Вал. Шевчука.  

 

 

2.3.   Інтерпретація міфологем у романі «Три листки за вікном» 
Українська література, як і будь-яка інша, є багатою на архетипи, 

що творять художню глибину тексту. Автор теорії архетипів К.-Ґ. Юнг
 

розглядав архетипи як образи колективного несвідомого, що передаються 

генетично через багатовіковий досвід предків, який модифікується в 
пам’яті нащадків. Письменники послуговуються такими першотворними 
знаками, щоб створити нові образи. 

У процесі розгортання архетипів образотворчу роль відіграють 
міфологеми та символи. Як архетипний образ, вона зберігає здатність 
існувати у множинній варіативності, що дає широкі можливості для 
інтерпретації. Як структурний компонент міфу, вона здатна творити 

духовно зримий універсум. Міфологема виповнена власним неповторним 
сенсом, який, проте, здатен вказувати на інші духовні виміри. Тож 
міфологема мислиться як культурнй код буття, своєрідна літературна 

матриця. 
Міфологема є однією з домінантних складових міфопоетики, на 

чому акцентують М. Мишанич та С. Мишанич у статті «Міф, міфологія, 

міфологізм, міфокритика, міфопоетика: історія інтерпретації і розмежу-
вання понять» [124]. У «Лексиконі загального та порівняльного 
літературознавства» міфологема розглядається як центральна одиниця 
неміфологічного типу художньої свідомості та є основою методології 

художника слова [126].  
Сутність міфологеми варто розуміти передусім як основу моделі, за 

допомогою якої письменник створює особливий цілісний образ. Із 

погляду декодування твору важливим є правильний підбір кодів 
образів, який повинен відповідати властивостям того чи іншого 
художнього тексту як «згорнутої парадигми» [117, с. 112]. Інваріантами 

смислу тексту є його ключові слова, у яких і концентрується 
культурологічна інформація. Тому текст можна назвати своєрідним 
інформаційним генератором, що породжує міфологеми.  
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Вал. Шевчук, творячи в жанрі історичної белетристики, перероблюючи, 

модернізуючи першоджерела епохи Бароко (як особливо знакової у 

його доробку), оприлюднює для художнього сприйняття сучасного 

читача фактично новий твір, у якому наявні архетипи та міфологеми 

допомагають виявити естетичний смисл та код давнього тексту. Окрім 

того, письменник опрацьовує давній текст, маючи на меті поглибити 

образи та водночас закцентувати на його художній самобутності. 

Художньо осмислюючи історико-літературну пам’ятку початку 

XVII століття – автобіографію мандрівного дяка Іллі Турчиновського, 

Вал. Шевчук створює повість-стилізацію «Ілля Турчиновський» 

(1968), яка стала першою частиною роману «Три листки за вікном» 

(1986). Зауважимо, що до твору увійшло ще дві повісті – «Петро 

утеклий» (1979) та «Ліс людей» (1982), які стали частинами триптиху.  

У контексті інтерпретації містико-філософської концепції творчості 

Вал. Шевчука варто звернутися до заголовка роману. Ключем до його 

розуміння є авторський натяк: «Три листки за вікном палали, наче 

жовті свічки, хоч сутінок погустішав; три дерева побачив я там, далі, 

куди збирався продивитися, три дерева на кінці дороги в кожного, 

адже життя постійно пульсує в трійній іпостасі…» [217]. Назву твору 

може бути потрактовано як гнучку метафору, котра виражає 

сакральний зміст числа «3» (на що вказує підзаголовок твору) – («це 

три листки з древа життя, три епохи – XVII, XVIII і XIX століття») 

внутрішні, духовні виміри людини у переломні для її свідомості часи» 

[193, с. 351]. Із цього погляду відзначимо, що генетично коріння 

трилогії як способу осягнення світу проникають у первісні пласти 

міфології, ритуальних і магічних дійств із характерними для них 

трихотомічними формулами закляття, благословення тощо. Метафоричний 

сенс висвітлюють також три епіграфи, які письменник подає в 

триптиху, – із творчості поетів: Г. Сковороди, Якова Савченка та 

К. Транквіліона-Ставровецького. Також виникає паралель зі сковоро-

динівською теорією «трьох світів».  

Варто зазначити, що письменник не прагне белетризувати бароковий 

твір про Іллю Турчиновського як «документ доби» – відтворення 

епохи, запропонувавши читачеві стереотипне трактування проблеми 

«людина-історія». Натомість Вал. Шевчук намагається передусім 

осягнути психологію та світобачення простої пересічної людини: «Ні, 

не належу я до людей з вибраною долею, я у цьому житті людина 

мала, – говорить Ілля. – Та й пригоди, які перебув, не такі вже 

захоплюючі – це пригоди малої людини» [217, с. 21]. Також автор 

змальовує внутрішній світ Межової Людини, вільної від тенет 
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середньовічних уявлень, у свідомості якої такі просторові концепти, як 

час, простір, ідея, були матеріалізованими. Саме тому існували в 

персоніфікованому вигляді «темні сили» (Страх, Смерть), які 

Вал. Шевчук уводить у канву повісті та потрактовує в аспекті 

міфологемних мікросюжетів (притч). 

Стилізація барокових форм у Вал. Шевчука підпорядкована також 

фундаментальній меті – спробувати осмислити складні та суперечливі 

категорії вже XX століття. 

У контексті дослідження варто звернути увагу на літературознавчі 

праці, у яких окреслено інтерпретацію міфопоетичних значень художньої 

моделі світу письменника. Зокрема, деякі аспекти вказаної вище 

проблематики прози Вал. Шевчука знайшли вираження в розвідках 

М. Жулинського [71], Н. Федорака [193], Г. Полякової [147], 

М. Павлишина [138]. 

Проблему дотичності цієї прози до культури необароко висвітлено 

в монографії Н. Городнюк «Знаки необарокової культури Валерія 

Шевчука: компаративні аспекти» [46]. Процеси авторського міфотворення 

у сновидному тексті є предметом дослідження в дисертації Т. Жовнов-

ської «Онірично-міфологічний дискурс прози Валерія Шевчука» [68]. 

Крім того, архетипні форми інтерпретації окремих барокових творів 

Вал. Шевчука розглядаються в дисертації О. Солецького [178]. Спільним 

для цих розвідок є узагальнення: міфологічні сюжети, мотиви, образи 

розширюють горизонти та можливості інтерпретації художніх творів 

Вал. Шевчука, роблять їх художньо довершеними.  

Проте системних досліджень міфологем у романі Вал. Шевчука 

«Три листки за вікном», які б апелювали до авторського тексту, на 

сьогодні бракує. Тож важливим моментом є висвітлення проблеми 

інтерпретації міфологем у повісті «Ілля Турчиновський» із погляду 

естетичної концепції тексту та його міфотворчості. 

Передусім звернімося до жанрової природи твору Вал. Шевчука, 

зіставивши її з протографом – «Автобіографією» Іллі Турчиновського 

[187]. Вал. Шевчук як дослідник барокової агіографії, а також 

перекладач «Житій Святих» Дмитра Туптала [185], активно послуговується 

літературним досвідом житійної прози. Зокрема, у книзі «Муза 

Роксоланська» дослідник називає цей бароковий твір XVIII століття – 

«Автобіографію» Іллі Турчиновського – «українською родинною 

хронікою» [206, с. 40] поряд із «Діарушем» Афанасія Филиповича 

(1646) та «Сказанням про дідів» Ф. Іскрицького з XIX століття. 

Водночас він зараховує твір до «зачатків» роману-подорожі, «в якому 

автор не тільки віддає перевагу оглядові об’єктивного світу, а й 
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записує власні переживання. У цьому плані твір близький до 

автобіографічного запису власного життя Іллі Турчиновського «Моє 

життя і страждання», отже, тут вкраплений і «житійний елемент» 

[74, с. 490].  

Як бачимо, «Автобіографія» корелює в собі ознаки жанрів, 

диференційованих за принципом «предмета зображення», який 

виступає певним кодом твору: родинна хроніка, ходіння та житіє. 

Певною мірою Вал. Шевчук у повісті «Ілля Турчиновський» 

послуговується вищевказаними бароковими жанрами, але спонукою 

автора є передусім стилізувати свідомість та мислення людини епохи 

Бароко, простежити її духовний розвиток та метаморфози на тлі 

вічних бінарних категорій добра і зла. Відтак за жанровою специфікою 

вона тяжіє до розширеної літературної стилізації з багатьма 

асоціаціями, що використовує стиль тогочасної вишуканої доби для 

відтворення атмосфери умовності, емблематичності, алегоричності, 

розгалуженої метафоричності тощо. Мандрівець Ілля Турчиновський 

потрапляє в небезпечні, заплутані ситуації, що сприяє динамічності та 

інтризі сюжету. Тому з цих позицій можемо назвати повість 

історичним інтелектуальним детективом. Водночас в основу роману 

покладено структуру «ініціаційного» типу: сюжет ґрунтується на тому, 

що герой проходить через випробування. Показово, що ця структура 

простежується в міфах, чарівних казках, середньовічних романах 

тощо. У романі Вал. Шевчука «Три листки за вікном» вона 

підпорядковувається розкриттю основних «ключів» тексту. 

На думку М. Жулинського, твір «чимось нагадує апокрифи, «житія 

святих», у яких нагромаджувалися страждання, поневіряння, зло 

пригоди, накопичувалися всілякі трагедійні живописання задля 

ефективнішого вивершення чи то в ім’я віри, чи то в ім’я торжества 

абстрактного добра» [71, с. 5]. 

Як справедливо зазначав М. Бахтін, «жанр – представник творчої 

пам’яті у процесі літературного розвитку» [9, с. 142]. Вал. Шевчук 

трансформує барокову культурну пам’ять жанру, синтезуючи в собі 

мислення історика, психолога, прозаїка, дослідника давнини тощо. 

В основу сюжету повісті «Ілля Турчиновський» письменник поклав 

мотив мандрів, характерний для жанру української паломницької 

прози, ґрунтовне системне дослідження якої вперше здійснив П. Білоус 

у працях «Творчість В. Григоровича-Барського» [19], «Паломницький 

жанр в історії української літератури» [16], «Українська паломницька 

проза» [21]. У цих розвідках здобуваємо цінні думки щодо рецепції 

жанру «ходіння», що «мав семантичне поле, яке вбирало систему 
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середньовічних понять та образів» [15, с. 38]. Знаменним є той факт, 

що дослідник тлумачить алегоричні та символічні образи, серед них – 

дорога, Єрусалим, Гроб Господній, святі місця, собор, монастир, хрест 

тощо. У контексті дослідження нас цікавить апологія дороги, оскільки 

герой повісті Вал. Шевчука – дяк Ілля Турчиновський вирушає в 

мандри, щоб пізнати себе («Вирушивши в мандрівку, я гадав обійняти 

світ душею» [217, с. 30]) та світ, зітканий із барокових контрастів: 

добра і зла, сонця та темряви, віри та гріховності, страху та 

непохитності волі, глупоти та життєвої мудрості. Відтак дорога в 

тлумаченні П. Білоуса – це «алегорія життєвої дороги, духовного 

очищення, звільнення від гріховності через подолання перешкод і 

страждань» [16, с. 38]. 

Загалом треба сказати, що архетипна інтерпретація тексту передбачає 

виявлення основних організаційних центрів, кодів-слів та їх символічних 

взаємозв’язків. Оскільки архетипи позначають першообрази, що 

переходять із досвіду людства в сучасність та існують у багатоманітності 

інтерпретацій, то логічним є пошук тих міфологем (вторинних 

архетипів), що суттєво впливають на творчу манеру Вал. Шевчука. 

Найбільше художньо обробленими в повісті Вал. Шевчука «Ілля 

Турчиновський» є міфологеми мандрів, кола, будинку (домівки), саду, 

книги, світового дерева, страху. Тож звернімося до інтерпретації цих 

символічних образів у тексті, оскільки вони є «ключем розуміння» 

художнього простору твору. У центрі твору Вал. Шевчука – образ Іллі 

Турчиновського, – мандрівного дяка. Тому розглянемо передусім 

міфологему мандрів, оскільки за її допомогою вибудовується 

стрижнева концепція повісті як пошуків оновлення душі героя. 

Зауважимо, що епіграфом до повісті Вал. Шевчук обирає філософські 

інтенції Г. Сковороди з трактату «Розмова, названа алфавіт, або Буквар 

миру» [172]:  

Світ неситий, коли не задовольняє. 

Вічність несита, коли не завдає жалю… 

А я, як був, так і тепер – подорожній! 

Г. Сковорода 

У цьому контексті епіграф органічно «вписується» у повість, 

оскільки, як відомо, Григорія Сковороду називали мандрівником: 

«Життя наше – мандрівка, а вихід до щастя не є коротеньким» [168, 

с. 410] – проголошував філософ. Він багато подорожував, несучи 

людям життєву мудрість, щастя та неперехідні істини. Подібно до 

Г. Сковороди вирушає у подорож-пошук і герой Шевчукової повісті, 

прагнучи пізнати світ у всій його багатобарвності та змінності, а також 
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знайти межу між добрим та лихим. Прикметним є те, що Вал. Шевчук, 

ідучи від «зовнішнього» сюжету середньовічної пам’ятки, у якій 

ідеться про родину та «житіє і страданіє» [187, с. 68] мандрівного 

священика, водночас вигадує «внутрішній» сюжет, уводячи в розповідь 

психологізований портрет Іллі та міфологемні образи, що є частиною 

мікросюжетів. Відтак на рівні двох текстів спостерігаємо різночитання. 

Простежимо деякі з них.  

Передусім, в «Автобіографїї» є дата народження та родовід героя: 

«Аз многогрішний Ілія рожден от благочестивих родителей, в городку 

Березані в 1695 року, іюля 20 дня, от отця Михаїла, сотника бережанського, 

і матки Анни Садковськовні» [187, с. 572]. І надалі всі подорожі в 

тексті пов’язані з певними датами, тобто мандри його відбуваються в 

реальному обширі. Натомість Вал. Шевчук «не прив’язує» героя до 

певної хронології подій, бо має потребу в постійному русі, у 

випробуваннях зі злом. Ця художня деталь переконує нас у тому, що 

це були подорожі в духовному просторі і часі, а фізичний простір – це 

лише тло, на якому розгортаються події. Зважаючи на це, слушними є 

слова Л. Тарнашинської: «У романі «Три листки за вікном» основним є 

духовний простір, у якому напруженіше розвивається внутрішній, 

аніж зовнішній сюжет, його (Вал. Шевчука. – К. Г.) більше цікавлять 

мислительно-інтелектуальні потуги свого героя, аніж хронологічний 

перебіг конкретних історичних реалій. Те бачимо і у творах сучасної 

тематики» [182, с. 102-103]. Окрім того, сюжет повісті (на відміну від 

свого претексту) розширюється за допомогою оприявлених 

Шевчуковою фантазією внутрішніх візій героя, переходами реального 

(фактичний зміст «Автобіографії») до ірреального (міфологеми у 

творі, сновидіння героя, вставні інтермедії, притчі). 

Відтак міфологема мандрів розкриває духовну сутність єства Іллі 

Турчиновського, який відчув поклик сумління – осягнути власну 

самототожність, своє призначення в цьому світі. Простежимо в 

контексті цього розмисли героя, які поринають у русло барокових 

сентенцій Григорія Сковороди. Варто додати, що протягом мандрівок 

герой Вал. Шевчука робить спроби осмислити, аналізуючи події, 

людей, яких бачить, своєю реакцією на те, що відбувається, 

співвідношення у всесвіті, у своїй душі добра і зла. Коли герой 

зустрічається зі злом (розповідь про катування Іллі Семеном та 

Іваном), то стає неспроможним подолати його чи «відповіти помстою» 

[217, с. 42], бо не хоче «помножувати зла» [217, с. 42], плекаючи в 

серці добро. Він підсвідомо стримує в собі Змія-спокусника, який 

карає зло злом. Натомість мандрівець Ілля має конкретну мету своєї 
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подорожі: хоче пізнавати світ, шукаючи відповідь на екзистенційне 

питання: що є добро, не пізнавши, що є зло? Також прагне знайти в 

ньому істину – такий шлях обирає в протистоянні зі злом: «Пізнавай 

світ, а не проклинай його – ось тобі джерело. Пий із нього і здобудеш 

радість» [217, с. 28]. Ці думки апелюють до філософської проблематики 

трактатів Григорія Сковороди, у яких герої прагнуть до самопізнання 

та самовдосконалення, пізнаючи світ: «Видите, что в познании божіи 

живет жизнь, и свѣт, и долгожитіе, и мир, и крѣпость, и премудрость 

[168, с. 363]. І далі: «Розуміти (курсив мій. – К. Г.) – це означає: зверх 

видимого предмета прозріти розумом щось невидиме, заселене 

видимим» [168, с. 296]. Відтак: «Наче з високої гори розуму промінь, 

як прямо лучну стрілу в ціль, метати у віддалену таємничість. Звідси 

народилося слово «символ» [210, с. 405]. Тож спостерігаємо барокову 

метафоричність як визначальний принцип поетики Вал. Шевчука. 

Ілля Турчиновський під час подорожі наражається на людську 

кривду, відчуває безглуздість людського існування: «Чи є глузд в усіх 

тих нещастях, які людина переживає, йдучи дорогою життя?» [217, 

с. 72]. Наприклад, показовим щодо цього є епізод покарання героя за 

наклепом Івана та Семена, які спочатку обікрали його, а потім 

звинуватили в пограбуванні.  

Герой доходить висновків, що у світі немає нічого однозначного. 

Міркуючи про множинність світу, Ілля Турчиновський резюмує: 

«Часом і світ бачиться мені як величезна мережа, сплетена з більших 

чи менших кілець, – в коло складається життя людське, в коло 

сплітаються думки й бажання. Од відчуття множинного накладання 

цих кіл можна і у відчай упасти: де тут початок, а де кінець?» [217, 

с. 81]. «Все у світі побудовано на цьому: вороги й друзі» [217, с. 29]; 

«Світ наш – це мережа світців дрібних» [217, с. 46]; «Світ розкладено 

на сильних і слабких, здорових і недужих, зрячих і сліпих. Все, що 

існує на нашій землі, розполовинено» [217, с. 73]; «Світ розділено 

надвоє: з одного боку – світле, а з другого – темне. Ті, що на світлій 

стороні, бачать супротивне собі темним. Для тих, хто на темному боці, – 

темрява у світлому. На ознаку цього витворено символ орла й сови. 

Орел немічний уночі, сова – вдень. Ці дві площини зіштовхнуто у 

вічному двобої: вони затялися не на життя, а на смерть – кожен-бо має 

свою рацію і свої резони. Чи ж це необхідно і чи є в тому вищий 

розмисел?» [13, с. 72]. В останній цитаті бачимо оригінальне застосування 

Вал. Шевчуком символічно-умовних знаків – емблем (орел, сова). Ці 

образи сприймаються антонімічно – орел у міфології вважається 

знаком світла, сили і могутності, а сова в цьому контексті – символ 
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темного, похмурого. Ці емблеми можна трактувати як дві алегорії 

людської душі. Варто додати, що в середні віки сова уособлювала 

мудрого та кмітливого мандрівника [34]. Відтак цей птах у такому 

аспекті може інтерпретуватися як персоніфікація образу Іллі Турчи-

новського, який переконаний у тому, що в людині взаємоперехрещуються 

орел та сова – світла та темна сутність. І таких думок здобуваємо в 

повісті чимало. 

Зауважимо, що на ці символи вже зверталася увага. К.-Ґ. Юнг 

вирізняв такі архетипні емблеми, як лев, змія, орел, заєць, черепаха, 

троянда, райський сад тощо [222]. Проте емблематичний характер 

прози Вал. Шевчука організовано за зразками сковородинівської 

поетики бароко, складовою ознакою якої став принцип силену. Із 

цього погляду, доречно звернути увагу на цитацію з трактату Григорія 

Сковороди «Кільце», персонаж якого – Яків говорить про символ-

образ та емблему: «(…) образ, що має в собі тайну, називається по-

грецьки emblema, тобто вкидка, вправка ніби у перстень алмазу, 

наприклад, зображений гриф з таким написом: «Наглопороджене 

швидко зникає»; або оберемок трави з цим написом: «Будь яка плоть – 

трава». Якщо таких фігур дві чи три скласти разом, тоді називалося 

sumbolon, conjectura по-римські; по-нашому сказати б: скидка, змітка 

(...). Я недавно малював таємничий образ. Він зображає море, з якого 

летить на другий бік моря ластівка, з написом: «Взимку немає тут для 

мене спокою». [169, с. 272]. Така диференціація символів стає основою 

риторики Г. Сковороди, який виокремлює такі емблематичні образи: 

усі біблійні фігури: конкретні предмети («печать, сосуд, мѣсто, дом, 

град престол»), «скоти, звѣри, птицы», «человѣка» [170, с. 20]. 

Подібним чином Вал. Шевчук на основі барокового досвіду акумулює 

в тексті повісті такі словесні емблеми, які, будучи конотаціями, стають 

ключовими. 

Та повернімося до міфологеми мандрів в інтерпретації белетриста. 

Подорожнього долають сумніви (ознака барокової естетики). Тому в 

текст часто вкраплено багато риторичних питань: ««Всі ви, озлоблені, – 

думав я, – де корені вашої злості? Чому в цьому світі страждає 

невинуватий, а лихий жартує? Чи добре чинить той, хто злу не 

опирається?» [217, с. 28]. Неспроможність захиститися від зла 

підсилюють в Іллі Турчиновському відчуття внутрішньої самотності: 

«І мені раптом здалося, що дивно самотній я у цьому світі, що всі 

люди, які так дико регочуть навколо, вчинять мені якусь велику 

шкоду, що таки годі сподіватись од них милосердя» [217, с. 35]. Його 

християнська свідомість не може збагнути природи зла: «Я дивуюся, 
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люб’язний читальнику, скільки може ховатись у людині злості. Про це 

я багато передумав, ні до чого доброго не доміркувавшись. Є тут щось 

незбагненне. Візьмімо таке: тебе б’ють, а ти не хочеш відповідати 

помстою, щоб не помножувати зла. Але тим самим, що покірний, як 

овечка, також його помножуєш – зло непокаране не зникає. Отож, щоб 

покарати злочинця, сам ним стаєш. Зло знову-таки множиться. Це 

якесь коло, дорогий читальнику, – зло від добра і зло на зло» [217, 

с. 35]. Відтак, зіткнувшись зі злом, Ілля відчуває свою неспроможність 

зрозуміти і прийняти те, що круговерть зла є вирішальною у світі, який 

його оточує. Тож віддзеркаленням такої неспроможності стає «супутник» 

у мандрах, який постійно його переслідував – персоніфікований образ 

Страху, який, за словами героя, «…почав зустрічатися на моєму шляху 

відтоді, відколи вселилось у моєму серці щось клубасте й чорне» 

[217, с. 36].  

Таким чином, із міфологемою мандрів тісно пов’язаний символічний 

образ Страху. Ілля Турчиновський розкривається в багатьох випро-

буваннях, одним з яких є випробування Страхом. Страх – не просто 

плід фантазії Вал. Шевчука. Можливо, це є ретрансляція філософських 

розмислів Г. Сковороди в трактаті «Кільце»: «Страх господинь – 

источник жизни, творит же уклонястися от сѣти смертныя (…) Ничто 

же бо есть страх (…) токмо лишеніе помощей, сущих от помышленія, 

в таковом сердцѣ тѣм менѣе пищи от сладкой и твердой надежды, чѣм 

большее невѣдѣніе вины, муку наводящей (…) Бѣс по-еллинскому – 

δαιμονιον, значит – вѣдѣніе, знаніе, подлое помышленіе, стихійное 

разумѣніе, долу ползущее, не прозирающее в божіи стихіи, исполняющее 

исполненіе (…). Да и чѣм назовем невидимое зло и безъименное? О 

таковых сердцах сказано: «Людіе, сѣдящіе во тмѣ...» [168, с. 365]. У 

цитації страх тлумачиться як «ничто», як результат «подлого 

помышленія» людини, яка перебуває в темряві. Відтак ця категорія 

апелює до внутрішньої природи особистості. 

Як бачимо, Вал. Шевчук у повісті «Ілля Турчиновський», з одного 

боку, акумулює сковородинівський образ страху, але водночас 

оригінально модернізує його, наповнюючи новим змістом. По-перше, 

назвемо Страх своєрідною міфологемою «ворога у собі», тобто Ілля 

Турчиновський відчуває, що страх породжений його підсвідомістю. 

Конкретизуємо наші міркування. Небажаний Супутник з’являється в 

повісті в момент сновидіння героя: «Не бачив його обличчя, але знав: 

такий вершник приснився (курсив мій. – К. Г.) мені якоїсь ночі, той 

чоловік колись супроводжував мене. Й називав я його незвично – 

Страх» [217, с. 19]. Як відомо, сон – це максимальне звільнення 
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нашого «я» від контролю свідомості, це «робота» підсвідомості та 

вираз глибинних переживань. По-друге, послуговуючись цією 

міфологемою, Вал. Шевчук намагається зрозуміти психологію Іллі 

Турчиновського, нерозв’язані суперечності в його душі: «Страх же 

мусить жити в людях (...) Без страху людина стала б удвічі більшим 

хижаком, ніж є» [217, с. 36]. 

Використання сну – «важливий засіб барокового само- і світопізнання, 

що дає унікальну можливість осмислення духовного буття особистості 

в ірреальних, алогічних вимірах» [68, с. 12]. Сон також слід розглядати 

і як певну мовну форму. Відповідно до теорії герменевтики, саме мова 

дає можливість найбільш продуктивно відчитати найглибинніші 

пласти психології людського існування. Відповідно, відбувається «о-

мовлення» сну Іллі, що постає у формі його тлумачення. Зауважимо, 

що на сторінках повісті зустрічаємо цілу типологію-ієрархію снів Іллі 

Турчиновського (сон-передвіщення, сон-«неспокій», сон-марення 

тощо), що є ознакою Шевчукової модернізації образу цього дяка, 

порівняно з «Автобіографією». 

Повертаючись до інтерпретації образу Страху як складової 

міфологеми буттєвих мандрів героя, зауважимо, що Ілля не може 

осягнути багатоликість Страху-зла, бо воліє добром перемагати зло, 

достеменно не знаючи свою природу зі всіма чеснотами та недоліками. 

Незважаючи на те, що мандрівець стає обранцем Страху, – ворога, що 

сидить у ньому, але він спроможний його перебороти: «Ми все-таки 

прагнемо відділитися від звіра, що сидить у кожному з нас, і хочемо 

його ускоромити. Одним це вдається, інші – довічні його раби, й до 

таких не доходить погук розуму. Чи не так з’являється ненависть, 

думав я, – замість того, щоб рівноважити в собі супротивенства, люди 

у пристрасті впадають, запалюючись великою озлобою. Я завжди 

намагався оберегтися від такого, адже зло – це і є звір, з яким люди 

борються, а з ними і я. Така боротьба стає для мене своєрідною 

сповіддю, «думками в собі», як я зву це високе дійство» [217, с. 97]. 

Окрім діалогів Іллі Турчиновського з міфічним образом Страху, 

його розмислів про цього «ворога в собі», до сюжетної канви твору 

Вал. Шевчук уплітає мікросюжети барокових інтермедій з метою 

стилізації сучасної повісті. У творі автор увиразнює три інтермедії: 

«Гендель та Шинкар на качурі», «Кнур-філософ», «Страх», у яких, 

відповідно до поетики трагікомедії (у ній присутній компонент 

іронізування!), в алегоричних, гротескно-фантастичних образах Генделя, 

Шинкаря, Кнура-філософа, Страху, зберігаючи гумористично-комедійний 

елемент «нищинських» традицій, завуальовано викривається програма 
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споживацтва у структурі організації суспільства, «філософія черева». 

Так, наприклад, у контексті інтерпретації текстів Вал. Шевчука як 

ретрансляції мислення його духовного наставника Г. Сковороди 

цікавим буде зіставити старі і нові сюжети про Кнура-філософа 

(інтермедія друга), де письменник вдається до гумористичного 

змалювання «філософії черева»: «Є в світі, одна тільки мудрість, – 

сказав Кнур. – Це філософія живота (…) Окрім солодкого процесу 

споживання, нічого немає» [217, с. 114]. Можна припустити, що 

елементи сюжету притчі Г. Сковороди «Вдячний Еродій» перегукуються 

з модифікованою Шевчуковою переробкою. Так, у байці Еродій 

засуджує шлункову й черевну філософію лицемірного тетервака на 

ім’я Салакон, що означає «лицемірний хвалько багатством», – як 

пояснює філософ. 

Відтак у цих невеликих гротескних сценках концентруються ідеї, 

що узагальнюють композиційно-ритмічне розгортання повісті. Відповідно 

до шкільної теорії інтермедій, вони творяться за принципом 

«своєрідного паралелізму» [33, с. 156-158] до основного тексту, або ж, 

як резюмує Вал. Шевчук про інтермедії Митрофана Довгалевського, у 

них сховано «ключ розуміння» до всього твору [206, с. 497]. З огляду 

на це, третю інтермедію «Страх» можна розглядати як своєрідне 

узагальнення, алегорично-гротескний «ключ». Зокрема, Страх обумовлює 

свою присутність у світі: «Я дужчий за все, хоч люди часом вдають, 

що відгородилися од мене стіною. Моя справа пройти через ту стіну,  

залазити в людські криївки та захистя. І це зовсім не важко. Адже 

приходжу я до вас щохвилини, і щохвилини в іншому одязі. 

Щохвилини вигадую собі нову забаву. Але вершина мислі моєї – ваша 

думка про кінець світу. Тоді з’явлюся на землю в образі вогненного 

смерчу і протанцюю шалений танець. Ви про те знаєте, і це одна з 

причин вашого лихочиння. Бо всьому настане кінець: добру і злу» 

[217, с. 117].  

Таким чином, Вал. Шевчук розширює інтерпретацію образу Страху 

за допомогою уведеної до канви розповіді вставної інтермедії як 

філософської притчі про модель дуалістичного світу. Страх – це 

відображення роздвоєності людини пізнього середньовіччя (таким 

постає Ілля Турчиновський). В аспекті цього згадаймо епізод із повісті, 

коли герой здирає з обличчя поваленого на підлогу ненависного 

органіста шкуру і з жахом бачить, що «на підлозі, розпластавши руки, 

лежав ніхто інший, як я, тобто, Ілля Турчиновський…» [217, с. 126]. 

Тож боротьба зі страхом, зі світлом та темрявою ведеться в самому 

собі: варто позбутися маски страху, щоб із душі людини «вистрибнув» 
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лев, який зробив би її витривалішою перед складностями світу. Герой 

зрозумів, що не можна бути огорненим у міцну павутину Страху, 

натомість треба звільнитися від тенет. Отже, мандрівка героя зі 

Страхом – це символічна розповідь про сенс життя та думки про те, 

що, долаючи страх у собі, людина стає сильнішою та щасливішою. 

Конотацією міфологеми мандрів у повісті є символічний образ 

дороги, життєвої стежки, оскільки Ілля Турчиновський вирушає в 

подорож-пошук, щоб пізнати світ у всій його багатобарвності та 

змінності, а також знайти межу між добрим та лихим. Традиційно 

джерела цього мотиву сягають часів християнської міфології, зокрема 

особливо поширений біблійний мотив повернення «блудного сина» 

(мандрівника). Історія про Іллю Турчиновського фактично є видозміненою 

притчею про блудного сина. У повісті ця вічна тема переломлюється 

крізь пошуки героєм своїх можливостей, своєї межі в житті, свого 

внутрішнього «я», до якого прагне цей мандрівний дяк, долаючи 

споживацький меркантильний світ. Окрім того, сюжет біблійної притчі 

наочно бачимо у фіналі твору: Ілля знаходить прихисток своїх 

життєвих блукань, повертаючись до рідного будинку: «Я вже знав: 

мандри мої закінчилися – маю звідси повернутися додому і вже міряв 

подумки дорогу – згадував Березань і обігріті дитинством краєвиди. 

Там зустріне мене запах рідних трав, а відтак добрий затишок отчого 

дому, там зможу я, звільна приплющивши очі, сказати: «Коло 

довершилося!» [217, с. 133]. «Врешті, це почуття ніколи мене не 

полишало, бо й життя вдома – теж мандрівка. Мандрівка в сімейний 

затишок, спокій, злагоду, в господарчі клопоти, в життя, одне слово, в 

буденне. Здебільшого люди так і живуть, бо й потрібно так» [217, с. 81]. 

Міфологема дороги в повісті Вал. Шевчука – це своєрідне 

пограниччя світів, де перехрещуються Добро і Зло, Світло і Темрява. У 

центрі цього роздоріжжя перебуває Ілля Турчиновський: «Середохрестя, – 

думав я, – це початок, надія і кінець. Середохрестя – це місце, де 

знаходимо сумніви, бо перед нами чотири різні шляхи. Ми тримаємося 

його тому, що не знаємо, на який із чотирьох ступити. Роздоріжжя 

лякають нас, бо можуть погнати на манівці, але без середохресть ми 

збожеволіли б» [217, с. 77].  

Міфологема шляху (дороги) становить собою символічний рух 

мандрівника Іллі Турчиновського у просторі: 

 – як рух «по колу» (універсальний символ), «вічне повернення» 

(згадаємо, що герой знову-таки повертається до рідного дому); 

 – як рух уперед, спрямований до нового, незнаного, непізнаного, 

що «нанизує» міфологему мандрів, про яку акцентувалося вище. Тож 
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образ Іллі Турчиновського асоціюється з образом Провідника, який 

весь час перебуває в дорозі. Крім того, наскрізна присутність малюнка 

дороги чи згадки про неї в процесі читання стає засобом активізації 

сприйняття або «спеціальним актом оживання» [81, с. 176] (за 

Р. Інґарденом). Завдяки цьому читач мимоволі стає частиною інтриги, 

опосередковано – подієвої, безпосередньо – психологічної. Нанизування 

деталей часопросторового плану поступово синтезує текст як такий із 

множинністю його сенсів до естетичного континууму у свідомості 

читача. 

Варто зазначити, що міфологема шляху полягає в багатозначності 

трактувань його змісту: 1) як земна стежка у світі: («Мене вабило в 

золотопромінні сіті просторих доріг» [217, с. 59]; 2) як водний простір; 

3) як прообраз небесної дороги тощо. Ілля Турчиновський наголошує, 

що «світ – це ланцюг, і дуже химерно сплетений. Поруш у ньому ланку – і 

він розсиплеться. Навіть у думках своїх годі відгородитися від світу, 

адже поєднаний із ним тисячею невидимих ниток. Навіть думка не 

існує сама від себе, вона з’єднується з іншими людськими думками, 

хоч ти, може, того й не бажаєш» [217, с. 50]. Простір мандрівника 

пронизують також річки, які сприймаються як дороги (акцентуємо, що 

в «Автобіографії» і в повісті Вал. Шевчука – це річка Дніпро). 

Звернімося до тексту: «Яскраво-синя річка перерізала цей гарний 

зелений край, звільна крутячи ложем, – дрімала, солодко простягнувшись» 

[217, с. 32]. У цій цитації вода є символом «душі природи», яку досить 

чуттєво сприймає Ілля Турчиновський. Прикметно, що річка як 

персоніфікований образ супроводжує Іллю протягом усього твору, а 

також як символ, що несе мандрівнику загартування в його двобої зі 

Страхом, який надсилає герою численні випробування, зокрема коли 

мандрівник мало не втопився: «Закашлявся, й вода полилася з 

горлянки струменем – з мене виливався цілий Дніпро» [217, с. 132]. 

Цитований уривок засвідчує барокову образність із притаманною їй 

метафоричністю. Художній обшир, конкретизуючись в окремих образах 

(дорога, річка, поле), часто виходить за межі асоціативного сприймання 

концепту, наближуючись до символічності та архетипічності.  

Мотив небесної дороги Вал. Шевчук пояснює як «символ оновлення 

людини», що можна витлумачити з тексту: «Я йшов і співав, 

відчуваючи, як росту під цим глибоким небом, і вже це – гідне 

благоти: добрий стаєш і чистий – те, до чого людина має завше 

прагнути» [217, с. 23]. 

Звертає на себе увагу той факт, що, персоніфікуючи образ дороги, 

автор таким чином розкриває естетичну суть образу Іллі Турчиновського, 
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який відчуває себе щасливою та самодостатньою особистістю в 

гармонії з природою: «Бачилася мені дорога живим створінням, 

ласкавим та ніжним, оживленими сприймав я ниви, зілля, ошатні 

високі хмари, що пливли, пишаючись, серед блискучої блакитняви; 

жайворонки там аж захлинались до натхнення, а в хлібах дзвінко били 

перепели» [217, с. 97]. Подібних пейзажних описів у творі чимало. 

Відтак у Вал. Шевчука дорога тлумачиться глибше: у ній акумулюються 

основні прагнення героя – досягти повного злиття з природою. 

Мандри Іллі Турчиновського стають способом віднайдення духовних 

основ буття, поверненням до першовитоків. Зважаючи на це, слушним 

є звернення до розвідки Вал. Шевчука «Пізнаний і непізнаний Сфінкс: 

Григорій Сковорода сучасними очима», у якій він називає Г. Сковороду 

«мандрованцем з духовною місією» [210, с. 250]. Міфологема шляху 

дістає своє втілення в трактаті «Кольцо. Дружескіи разговор о душевном 

мирѣ»: «Не диковина дорогу (курсив мій. – К. Г.) сыскать, но никто не 

хочет искать, всяк своим путем бредет и другаго ведет, в сем-то и 

трудность» [168, с. 361]; «Для безпрепятственнаго путешествія ніт важніе, 

то есть полезнѣе и величественнѣе, как узнать самаго себя» [168, с. 366]. 

Імовірно, трактат Г. Сковороди став для Вал. Шевчука джерельною 

основою художньої рецепції образу Іллі Турчиновського, оскільки для 

героя дорога теж стає символом самопізнання. 

Таким чином, в інтерпретації письменника міфологема дороги 

виступає не лише в прямому значенні (як справжій шлях, простір), але 

й метафорично – як визначення лінії поведінки (особливо духовного 

шляху) героя, його постійний рух, що стає джерелом енергії та 

пошуком істини. І, як наголошує Стефанія Андрусів, картина 

універсального світу на сторінках повісті «Ілля Турчиновський», що 

побудований як «роман великої дороги», початок якої неминуче 

зливається з кінцем, – це поєднання округлих замкнених площин – від 

голубої «миси неба» до замкненої символіки дороги і від неї – до кола 

як замкнутості пошуків істини (наприклад, у юнакові, котрий вирушає 

в мандри, узявши з собою книжку, Ілля впізнає себе ) [1, с. 109]. 

Загалом у повісті «Ілля Турчиновський» можемо спостерігати 

подальшу трансформацію філософських символів та ідей Г. Сковороди. 

Зокрема, одним з улюблених символів філософа було Кільце-Коло як 

форма «Світла світу» [210, с. 447], міфопоетично представлена як вияв 

нескінченності. Зауважимо, що у К.-Ґ. Юнга ця ідея тлумачиться як 

архетип «самості» [222], у Г. Сковороди – «мікрокосм» [166, с. 135]. 

Традиційно символічними позначеннями самості вважають коло, 

сонце, кулю, німб святого, око, кільце. Під впливом традицій 
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барокової антропології ця ідея у творчості Вал. Шевчука постає у 

символічних образах розсіченого кола (повість «Розсічене коло»), Ока 

Прірви (повість «Око Прірви»), черева апокаліптичного звіра (повість 

«У череві апокаліптичного звіра»), що позначають характерну для 

естетики епохи Бароко ідею протилежного розламу світової гармонії. 

Ці архетипні ідеї зазнають певної трансформації в повісті «Ілля 

Турчиновський», оскільки йдеться про розширення рецептивних 

асоціацій ідеї «самості». Продемонструємо ці символічні ланцюги: 

коло – колесо – сонце – кільце. Доречно зазначити, що вказані міфологеми 

взаємодіють у художньому просторі одного твору. Водночас коло, 

кільце – один із найуживаніших елементів християнських символів, 

емблем, монограм Сковороди – часом співвідноситься і з будовою 

всесвіту, космогонічними уявленнями. Вал. Шевчук використовує ці 

знаки в модифікованих варіантах, зокрема в повісті «Ілля Турчиновський». 

Мандри Іллі Турчиновського – то циклічний рух по колу, у цьому 

переконаний герой: «Коло нашого світу не змикається з початком 

своїм, а закручується в нове, входячи, як гвинт, у таку високість, куди 

не зазирнути…» [217, с. 73]: «Часом і світ бачиться мені як величезна 

мережа, сплетена з більших чи менших кілець, – в коло складається 

життя людське, в коло сплітаються думки й бажання. Од відчуття 

множинного накладання цих кіл можна і у відчай упасти: де тут 

початок, а де кінець?» [217, с. 81]. Відтак ідея колообігу є вихідною в 

аспекті міфологем роману Вал. Шевчука «Три листки за вікном».  

Символічний образ кола нероздільно пов’язаний з ідеєю щастя 

людини. Кільце, у якому замкнувся світ і яким цей світ обмежується, 

постає як універсальна модель хронотопу повісті, у якому щастя як 

душевний світ Іллі Турчиновського є домінуючим. Для нього щастя – 

це можливість пізнавати світ, здатність бачити вічне у змінному світі, 

а також відчувати гармонію з природою: «Ось я сиджу, оточений 

чудовою тишею, про яку вдома й мріяти годі; довкола безліч сонця, 

яке я завжди любив і яке й тепер п’ю щирою душею. Люблю слухати, 

як гудуть бджоли, і стежити за їхнім дивним, улагодженим життям, 

адже немає комахи, шляхетнішої за цю; шелестить біля мого куреня 

торочкаста трава, під цей тихий, лагідний супровід перо моє пише 

легко й вільно; в самому курені пахне медом і сухим зіллям: чебрецем, 

материнкою та рум’янком. Навколо безлюддя, а коли хто наближається 

до пасіки, про це звіщає добрий мій приятель пес Кудлай; часом ця 

розумна істота приходить до мене, сідає навпроти й годинами стежить, 

як блукає по чистому полі моє перо – з ним ділити самоту мені легко» 

[217, с. 57]. 



Давньосвіт Валерія Шевчука: 

художня рецепція старовинних літературних пам’яток  

 

93 

Очевидно, Вал. Шевчук у розкритті мотиву щастя апелював до 

трактату Григорія Сковороди «Розмова п’яти подорожніх про істинне 

щастя в житті» («Товариська розмова про душевний мир)» [173]. Це 

підтверджує таке зіставлення: 
 

Г. Сковорода Вал. Шевчук 

«Шукаємо щастя по країнах, часах, 

статях, а воно скрізь і завжди з нами: 

як риба у воді, так ми в ньому, і воно 

біля нас шукає нас самих. Нема його 

ніде від того, що воно скрізь» [173, 

с. 336]. 

«Ілля Турчиновський міркує: 

«Не живе щастя в далеких 

країнах і в небачених містах, а 

в тобі самому – умій тільки ним 

користуватися» [217, с. 28]. 

 

Варто простежити, як письменник розширює «горизонти досвіду» 

читача за допомогою нарощування конотативних значень міфологеми 

кола. Відтак у творі метафорично змальовується міфологема колеса, 

яка пов’язана із символом Змія. Ілля Турчиновський промовляє: 

«Здається мені, любий читальнику, у колесо я потрапив таки не 

випадково. Можна назвати його кільцем, або ж змієм, що кусає 

власного хвоста. Усім відомий цей символ..» [217, с. 31]. У цьому 

уривку Вал. Шевчук подає традиційну архетипну ідею змія, що кусає 

свій хвіст і позначає універсальну єдність макрокосму та мікрокосму. 

Знову апелюємо до творів Г. Сковороди: «Извѣстно, что древніе свѣчою, 

лампадою и оком міра называли солнце, а человѣк есть маленькій 

мірик» [166, c. 135]. Також у повісті Вал. Шевчука бачимо і фольклорну 

інтерпретацію зеленого змія-спокусника (а точніше гадюки), яка 

спокушала Іллю Турчиновського в шинку: «Я уздрів зелену дівчину, 

волосся якої вилискувало, ніби смарагд» [217, с. 67]. Своєрідно 

змальовує письменник «велику зелену гадюку» [217, с. 118], яка 

обплелася навколо шиї дяка уві сні. А наступного дня героя і справді 

намагалися задушити, а потім утопити в річці. Тож у цьому епізоді 

змій є символом підступних намірів, злоби. А сон – підсвідомість 

героя, який відчув, що з ним відбудеться нещастя. Як бачимо, 

Вал. Шевчук розширює символічне поле міфологеми змія в повісті, 

створюючи таким чином нові межі для герменевтичної інтерпретації. 

Відповідно, у творчості Григорія Сковороди цей символ, концентруючи 

кілька значень, позначає мудрість: «Сей змій воплощенная есть 

премудрость божія, бесѣдующая нашими словами, но ведящая от 

земли на небо, да избавит нас от ползущих зміев» [170, с. 368]. 

Крім того, коло, виступаючи основним міфопоетичним знаком у 

творі Вал. Шевчука, виражає собою образ сонця, а отже, і вогню. З 
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огляду на це зауважимо, що слово «коло» увійшло до української мови 

багато тисяч років тому. Воно успадкувалося від тих часів, коли Сонце 

було астральним Богом-праотцем і називалось «Коло». Цей солярний 

образ – наскрізний у творі. Кожна нова мандрівка Іллі не обходиться 

без сонячного «сяйва». Насамперед автор персоніфікує цей образ, 

репрезентуючи «поведінку» сонця як джерела життя. Різноманітна 

інтерпретація ликів сонця (порівняймо: «червоне сонце, розпечений 

кавун» [217, с. 27], «вогненне кільце» [217, с. 32], «птиця-сонце» [217, 

с. 45] і т. д.) у повісті є обов’язковим атрибутом та доповненням 

пейзажу або ж світосяйного настрою героя. Відтак письменник 

застосовує психологізований пейзаж: «Люблю (…) починати мандрівку 

сонячного ранку, коли все, як і я, переповнене ясними соками і коли 

життя здається найоманливішим і найчудовнішим» [217, с. 96]. У 

змалюванні образу сонця Вал. Шевчук широко використовує також 

пейзажі-порівняння: «Сонце весело пробивалося крізь шибку й 

гарцювало на долівці, наче моторний юнак-жартівник, а небо 

здавалося криницею святощів, які встигай тільки пити» [217, с. 33]. 

Тож персоніфікований образ сонця розуміємо в тексті як основу буття, 

без якої Ілля не може вирушити у свої мандри: «Мій сповідальник 

Сонце – розкішний і милостивий, це воно кладе перед очі великий світ 

з його рухом та барвами – в спостереженні того світу я знаходжу 

немалу втіху. Годі в мені з’являється вмиротворений спокій, 

вмиротворена любов до всього живого, всього, що дихає і росте...» 

[217, с. 97]. 

Образ сонця як прообразу животворящої сили наскрізно проходить 

у творі: «Вогняне кільце – це наше життя! Придивися (…) цілий світ у 

колах. Сонце колом ходить, голубе коло – крайнебо – з цього кільця 

нам не вистрибнути, зелене – земля, яка тримає нас біля себе 

прив’язаних. Людське коло – це пристрасті наші, від яких не можемо 

втекти...» [217, с. 32], – таку життєву мудрість виголошує дякові дід-

характерник (як відображення свідомості Іллі Турчиновського). У 

Г. Сковороди «сонце єсть архитипипос, сиръчь первоначальна і главна 

фігура», «сонце есть храм і чертог вічного», тобто виступає «оком 

вселеныия» [166, с. 137]. Тож художня рецепція цієї солярної 

міфологеми пов’язана у Вал. Шевчука зі сковородинівськими 

традиціями. Ілля: «Сонце, – подумав я, – мій вічний і любий супутник, 

ти милувало мене проздовж усього життя!» [217, с. 128].  

Прикметно, що міфологеми кола та дороги в повісті Вал. Шевчука 

«Ілля Турчиновський» взаємоперехрещуються на рівні смислового 

поля. Це можна потрактувати як прагнення автора осягнути циклічне 
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розгортання мандрів героя. Звенімося до міркувань Іллі Турчиновського: 

«Це так завжди: мандрованого вабить затишок, а осілого – дорога. Тут 

теж я завбачую коло, а їх у житті, на мою думку, не перелічити. Часом 

і світ бачиться мені як величезна мережа, сплетена з більших чи менших 

кілець, – у коло складається життя людське, в коло сплітаються думки 

й бажання. Од відчуття множинного накладання цих кіл можна і у 

відчай упасти: де тут початок, а де кінець? Здається часом, що початку 

й кінця годі шукати, маленькому мозкові людському несила охопити 

той велетенський усесвіт кілець» [217, с. 81].  

Відтак міфологема кола в повісті створює онтологічний підтекст, у 

якому виявляється авторський погляд на устрій світу, а також на місце 

людини в ньому, підкреслюючи протиборство кореляцій світ/темрява, 

вічне/змінюване, духовне/бездуховне тощо. 

Окремо слід розглядати міфологему дому, яка художньо 

інтерпретується Вал. Шевчуком у багатьох творах («Дім на горі» [201], 

«Привид мертвого дому» [212]), зокрема й у повісті «Ілля Турчиновський». 

Дім є знаковою емблемою в необароковому моделюванні твору, 

оскільки з нього розпочинається процес екзегези, тлумачення того чи 

іншого явища. Передусім зауважимо, що топос дому в художній 

рецепції Вал. Шевчука має полісемантичну структуру. Це не лише 

просторовий сегмент сюжету, але й духовний елемент життя Іллі 

Турчиновського.  

Письменник послуговується геометричними символами в інтерпретації 

універсальної картини світу (зокрема, це стосується і міфологеми кола, 

яку ми розглядали вище). Квадрат утворює горизонтальну площину 

всесвіту. У повісті цей образ має множинну символіку: «Квадрат – це 

дім, де живе людина, це могила її, цвинтар і місто. Це поле, сад і 

мережа (…) Все на світі – квадрат…» (курсив мій. – К. Г.) [217, с. 105]. 

Відтак міфологема квадрата асоціюється зі земною площиною. 

Зауважимо, що ця статична геометрична фігура має свою давню 

символіку. Причому в праслов’янських культурах вона символізувала 

такі етичні категорії, як істина, мудрість, справедливість, а також була 

символом засіяного поля [34]. Тож, виходячи з такої інтерпретації цієї 

міфологеми, Ілля Турчиновський є сіячем істини, добра, християнського 

милосердя в полі свого життя.  

Хронотоп дому та хронотоп природи не існують автономно у 

свідомості героя-оповідача, натомість об’єднуються в єдиний 

макросвіт: «Мені привидівся раптом отчий дім. Веселе сонце, ще 

веселіша трава – я вибігаю з хати, веселий, як те сонце й трава, і 

безтурботний. Служниця годує поросят, і ті захоплено кувікають. Біля 
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корита повільно ходить кіт, намагаючись щось вихопити із поросячої 

їжі, але, оббризканий помиями, шляхетно тікає, струшуючи на ходу 

лапки, – з того сміюся, аж на землю падаю...» [217, с. 113]. 

Крім того, дім – це також його сім’я, батьківський дім, до якого 

Ілля зрештою повертається: «Я вже знав: мандри мої закінчилися – 

маю звідси повернутися додому і вже міряв подумки дорогу – згадував 

Березань і обігріті дитинством краєвиди. Там зустріне мене запах 

рідних трав, а відтак добрий затишок отчого дому, там зможу я, 

звільна приплющивши очі, сказати: «Коло довершилося!» [217, с. 133]. 

Міфологема дому в цьому контексті співвідноситься з міфологемою 

мандрів героя, про яку йшлося вище. І тут постає риторичне барокове 

питання: чи ж варто було пориватись кудись за обрій, у далекі світи, 

щоб урешті-решт опинитися в «отчому домі» [217, с. 132] і тут пізнати 

гармонію світу, його доцільність, його тепло. 

Отже, міфологема дому розглядається в повісті як цілісний 

просторовий та духовний концепти життя Іллі Турчиновського, 

утілення його «маленького світу» (за Г. Сковородою). 

Загалом у повісті помічаємо подальший розвиток філософських 

ідей Григорія Сковороди. Знаменним щодо цього є творчо засвоєна та 

самобутньо розтлумачена Вал. Шевчуком міфологема саду. До речі, 

Вал. Шевчук неодноразово послуговується топосом Саду у своєму 

художньому доробку: оповідання «Мій батько надумав садити сад», 

«Барви осіннього саду», «Леви», автобіографія «Сад житейських 

думок, трудів і почуттів». 

Фактично бачимо ремінісценцію барокового образу саду в 

тлумаченні Г. Сковороди, який утілив у собі значення макро- та 

мікрокосмосу. На макрорівні сад постає як сакральний простір 

(«райський сад») ідеальної моделі всесвіту. На рівні мікрокосмосу цей 

символ є втіленням людської душі: «Сад, позбавлений плоту, є 

нещаслива душа, що заснувала своє щастя на стихійному піску і 

запевнила себе, що своє добро можна знайти поза Богом» [170, с. 373]. 

У повісті Вал. Шевчука «Ілля Турчиновський» сад є потужним 

необароковим символом внутрішнього світу людини. Він уособлює 

життєві досягнення і духовні плоди. Водночас і в Г. Сковороди, і у 

Вал. Шевчука сад є символом натхнення, а також певною мірою 

визначає обраність життєвого покликання. Цікаво, що в повісті автор 

змальовує саме осінній сад, у якому любить перебувати Ілля 

Турчиновський. Причому сад у творі стає персоніфікованим образом, 

що є атрибутом поважного віку дяка: «Палало жовте, залите сонцем 

листя – сад дихнув (курсив мій. – К. Г.) старечим зітханням. Мені 
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захотілося раптом струснути з себе накип років. Бо скільки минуло 

часу до мене теперішнього від того молодого вимірювальника доріг?» 

[217, с. 128]. Імовірно, сад у житті героя увиразнює протистояння 

вічного і скороминущого, благоліпного і потворного, життя і смерті, а 

також він тримає душу героя у гармонії із Природою та із самим 

собою: «Сад же, на який дивився, світив золотою сивиною – ми з ним 

потрапили в один ритм і дихали одним диханням (…) Вабив мене до 

себе цей сад» [217, с. 129]. Цікаво, що у фіналі твору Ілля повертається 

саме до саду: «Я сидів на трав’яній лаві в саду…» [217, с. 135]. Саме в 

цьому місці він відчуває спокій та умиротвореність, а також, можливо, 

виривається з Кола Страху, продовжуючи знову пізнавати світ. Щоб 

зрозуміти сутність цієї міфологеми роману, нам треба сягнути знову у 

внутрішню архітектоніку творів Г. Сковороди, зокрема згадати його 

притчу «Місце перед дверима чи ґанок» із філософського трактату 

«Ікона Алківіядська», написаного 1775-1776 рр. [167]. У творі постає 

квінтесенція теми Саду: «Сад тут – не замкнена загорожею сутність, а 

тільки Передухіддя для вступу в щось більше і важливе» [210, с. 209]. 

Пустельник-самітник щоденно приходив у просторий сад, де жив 

Птах, щоб його зловити, але не міг цього зробити. Відтак «Птах – це 

Розум, Бог чи Вічність. Розум нічим не обмежується, Бог ніколи не 

пізнаний, Вічність сприйнята» [210, с. 209]. Тому Птах – це лише 

первинний етап пізнання – Початок, який неможливо вловити у тенета. 

Аналогічну семантику має емблематичний образ Птаху-Розуму у 

мікросюжеті «Мудрість передвічна» [217, с. 39]. Зробимо текстологічні 

порівняння:  
 

«Ікона Алківіядська» Г. Сковороди «Ілля Турчиновський» Вал. Шевчука 
«Я Птаха завжди ловлю, але ніколи 

не можу піймати. Маю ще тисячу й 

один фігурно заплетених вузлів. 

Шукаю в них початку і ніколи 
розплутати не можу» [167, с. 139]. 

«Бігли, а птах відлітав, пурхаючи 

все далі і все вище» [217, с. 40]. 

 

У наведених уривках наявні спільні мотиви, що може свідчити про 

«засвоєння» та «присвоєння» Вал. Шевчуком поетики барокової 

словесності. Міфологема саду постає в повісті як знак необарокової 

культури, джерелом якого є поетика Г. Сковороди.  

Своєрідним розвитком міфологеми саду є інтерпретація 

Вал. Шевчуком Книги як Всезнання, як пошук героєм істини та Слова 

(Логосу), за допомогою якого книжник Ілля Турчиновський проходить 

крізь багато випробувань. І, як спостерегла дослідниця Н. Городнюк, 
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«неоднозначність Шевчукової інтерпретації Книги у триптиху «Три 

листки за вікном» реалізується, перш за все, на рівні ідеї про барокову 

книгу-сад та її жанрову антитезу «silva rerum». Так, образ саду, 

опосередковано винесений у назву (автор обігрує значення: листок – 

рукопис і листок дерева), постає як знак ціннісних уявлень культури, 

що містить цілий комплекс значень та культурних асоціацій, 

актуалізованих контекстом бароко: сад – душа, віра, творчі здобутки, 

людське життя, Біблія, Всесвіт; книга-сад (вертоград) як своєрідний 

жанр барокової літератури, широко представлений у східнослов’янській 

традиції» [46, с. 6].  

Ілля Турчиновський, з одного боку, намагається пізнати світ, 

символом якого є Книга, адже в ній безперервно повторюються 

різновиди людської долі; а з іншого – сам творить Книгу, записуючи в 

ній те, що вдалося йому прочитати, зрозуміти те, що, на його думку, є 

найважливішим для передачі наступним поколінням: «Писання оце чи 

й дійде до тебе; можливо, воно, як промова рицаря перед бурянами з 

притчі, що її маю складати далі? (...) Суть навіть не в глибинних 

нашого марнолюбства, а в потребі сказати своє Слово» [217, с. 55]. 

Тож у романі «Три листки за вікном» постає культ Книги, який веде 

героїв (зокрема, й Іллю Турчиновського) життєвими стежками та 

духовними мандрами. З огляду на це зауважимо, що герой-Книжник є 

традиційним образом художньої творчості Вал. Шевчука. Згадаємо 

галерею книготворців: Семен Затворник із роману «На полі смиренному» 

[209], який пише власний твір про життя монахів на противагу 

догматичному Києво-Печерському патерику, «сковородинець» козопас 

Іван Шевчук зі своїми «зшитками» фольклорно-філософських притч 

(«Дім на горі» [201]), а також Михайло Вовчанський з історією свого 

життя та його наступник Доротей Лебедович («Початок жаху» [211]); 

герой-оповідач, знавець Біблії Теодозій Темницький із роману «Тіні 

зникомі» [216], а також Ілля Турчиновський, мандрівний дяк 

ХVІІ століття, києвомогилянці ХVІІІ та гімназійний учитель ХІХ ст. 

(«Три листки за вікном» [217]) – кожен із них пише свою книгу, яка 

служить засобом не лише пізнання, а й упорядкування їх власного 

буття: привносить сенс існування, протистоїть плинності часу і робить 

причетним до творчості, а відтак і до вічності. Ця думка обігрується 

автором у різних ракурсах. Так, у повісті «Ілля Турчиновський» 

записувати пережите – це «єдина можливість для героя зачепитися за 

реальність, тобто не загубитися в часі і не випасти з культури» [46, 

с. 6]. Згадаймо, Ілля Турчиновський – справжня історична особа, 

яскравий представник мандрівних дяків, із творів якого до наших днів 
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дійшла (та й то не повністю) лише автобіографія. Таким чином, за 

палімпсестністю повісті постає ще одна глибинна думка: книга, що 

лишається після людини – завжди гарант соціального безсмертя для її 

автора. 

Принагідно зауважимо, що яскрава особистість Іллі Турчиновського 

мала немало спільних рис з особою Г. Сковороди: мандрівник, поет, 

співак (регент хору в «Автобіографії» та в романі Вал. Шевчука), 

людина книжної мудрості. Крім того, Вал. Шевчук у розвідці 

«Пізнаний і непізнаний Сфінкс» наводить гіпотезу про те, що 

Г. Сковорода під час мандрів зупинявся в І. Турчиновського в 

Березані, «розташованій недалеко від Переяслава» [210, c. 66]. Відтак 

міфологема книги та книжника в романі «Три листки за вікном» має 

ремінісцентні нитки з філософією Г. Сковороди (трактат «Розмова 

п’яти подорожніх про істинне щастя в життті»): «Сіе блаженство 

премудрыи люди уже в древнѣйших вѣках нашли и наслаждались 

оным, а нам завѣтом своим неоцѣненное то сокровище оставили в 

наслѣдіе. Завѣт тот – суть книги их и ворота к щастію. «Премудрость 

и мысль блага во вратѣх премудрых». «У врат сильных приидит, во 

вратѣх же града дерзающи глаголет...» [173, с. 366]. Власне, і для Іллі 

Турчиновського книга є відкритою брамою для пізнання щастя світу: 

«Світ для мене – розгорнута книга» [217, с. 89]. Вочевидь, ці думки 

суголосні зі світоглядом Вал. Шевчука, який в одному з інтерв’ю 

наголошував, що «книжки є невіддільною частиною нашого реального 

світу й складником життєвого простору» [114, с. 69]. 

Однією з найяскравіших міфологем у романі став символ «дерева 

життя», який трансформується в образ універсальної моделі світу. 

Варто наголосити, що цей традиційний символ – універсальна модель 

Всесвіту з присутнім філософським розумінням минулого, сучасного і 

майбутнього. Нижня частина дерева – його основа, коріння-першооснова і 

початок світу, підземне життя. Середня частина – стовбур, гілки, листя – 

земне життя людини і всього сущого. Верхня частина – гілки, квіти, 

листя – сфера богів, райське життя [46, с. 39]. 

Зокрема, міфологему світового дерева знаходимо в сюжеті твору 

про сон Іллі Турчиновського, який «зрісся із деревом і став йому за 

плід»: «Любий затишок і спокій відчув, живучи на тому чудному 

дереві (…) я раптом уздрів, що довкола на гілля висять такі ж, як і моя, 

голови. Вітер гойдав їх, як і мене, і я з подивом упізнав їх – усі знайомі 

мені. Он мої вороги-співподорожани, ось компанійський сотник, 

отаман, козаки, дяк, ієромонах Теодозій, шинкарка, ген праворуч – 

батько мій і мати, брати і сестри, сусіди й інші знайомі» [217, c. 60]. 
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Тож Вал. Шевчук витлумачує цю міфологему як розгорнуту метафору 

будови земного світу. Так, зокрема, для героя дерево також розуміється, 

як його сім’я (маленький «мирок», за Г. Сковородою). Мандруючи, 

Ілля Турчиновський часто згадує про цю неперехідну цінність світу: 

«Мій син і я – це було як кільця дерева: вужче і ширше. Він шукатиме 

свого, а я свого нашукував. Наші кола, можливо, й справді не 

поєднаються, але все-таки ми одне дерево!» [217, c. 100]. Із цього 

погляду цікаво звернутися до епістолярію Г. Сковороди, у якому 

здобуваємо цінні думки про те, що «народ і сім’я, наче пшениця, час 

від часу стає виродком від своїх предків» [210, с. 337], тобто сім’я є 

корінням дерева. І далі: мислитель порівнює цю міфологему з життям: 

«Життя є плодоносне дерево, що народжується від доброго сердечного 

зерна» [210, с. 337]. Відповідно, цю ідею Г. Сковорода розвиває у 

філософському трактаті «Асхань»: «Серце людське – премудрістю 

закону Божого просвічене, подібне до кореня дерева, посадженого при 

джерелах вод» [210, с. 404]. Ілля Турчиновський теж вирушає у 

мандри з добром у серці, але його долають сумніви Межової людини: 

«Коли я пройду через життя з добром у серці тільки сам? Коли на моє 

добро ніхто не відгукнеться? Коли стану через те диваком у світі, чи не 

плюватимуть мені услід?» [217, с. 50]. Власне, таким «диваком» – 

самітником був і Г. Сковорода, барокові символи та емблеми якого 

стали нетлінним плодом творчості Вал. Шевчука. 

Повість Вал. Шевчука «Ілля Турчиновський», ґрунтуючись на 

міфологемах, наближує давньоукраїнську пам’ятку – «Автобіографію» 

Іллі Турчиновського – до сприйняття сучасним читачем. З огляду на 

це, слушними є думки письменника, який зазначає, що «у різних 

епохах один і той самий текст сприймається по-своєму, з новим 

читанням» [210, с. 367]. 

У повісті «Ілля Турчиновський» читач може спостерігати, як 

Вал. Шевчук створює певний ефект несподіванки. У цьому аспекті 

цікавим, на наш погляд, є судження Р. Інґардена: «Не без значення, 

особливо при естетичній перцепції літературного твору, маємо тут 

інколи свідомо підготовлені «несподіванки»: на предметному плані 

твору чи в інших його планах виступає щось, чого не можна було 

передбачити, або навпаки, щось, що передбачалося й очікувалося, 

взагалі не з’являється» [81, с. 177]. Такою «несподіванкою» у повісті є 

вплетені в загальну композицію мандрів Іллі Турчиновського вставні 

мікросюжети, поєднані спільною назвою «Мудрість предковічна» 

(«Розум», «Воля», «Гординя», «Зависть», «Отара», «Повстриманість»). 

Такі «несподіванки» – притчі Вал. Шевчука, що відбивають загалом 
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умовно-алегоричний характер його творчості. Відтак ці зміни в сюжеті 

твору створюють художньо модифікований простір для реципієнтів 

щодо творення асоціативних ярусів. На думку Л. Тарнашинської, 

«алегорична поліфонічність Шевчукових притч, в основу яких покладено, 

як правило, принцип параболи, дає філософсько-етичне, «надчасове» 

осмислення вічних людських проблем, однак, віддзеркалюючи всю 

багатогранність суперечностей стосунків людини зі світом, не дає 

остаточних відповідей» [182, с. 126]. Притчі в повісті мають 

конотативний смисл, у результаті чого стають ключовими знаками 

етико-філософького світу письменника. Наприклад, у розділі 7 «Мудрість 

передвічна. Розум» Вал. Шевчук розширює сюжет сковородинівської 

притчі про пустельника і птаха («Ікона Алківіадська») за допомогою 

вкраплення містифікованих образів: Розум, Заброда, Будівничий, 

Філософ. У цих вставних притчах окреслюються певні риси людської 

вдачі. Наприклад, цікаві роздуми здобуваємо в притчі «Гординя», 

прообразом якої став зарозумілий рицар, що відмовився від своєї 

родини і прожив 25 років схимником у замку, а потім там і помер. 

Людина прагне світла у своїх помислах та діяннях, а темрява – це 

морок і забуття. Ця думка є домінантною у творчості Вал. Шевчука. 

Автобіографічний характер емблематичного коду роману «Три 

листки за вікном» виявляється у використанні автором штучних 

індивідуально-авторських міфологем. Зокрема, таким предметом-

атрибутом виступає люлька, яка є вірним супутником життя Іллі 

Турчиновського: «Я курив свою улюблену череп’яну люлечку, 

зроблену у формі козацької шапки, і було мені спокійно» [217, с. 84]. 

Додамо до цього, що Вал. Шевчук має вдома колекцію люльок, про що 

він згадує в інтерв’ю: «Мої улюблені звички, речі – то елементи мого 

індивідуального сакраменту і не зголошуються задля порожнього 

інтересу, навіть моя «пристрасть до люльок» [114, с. 70]. Не випадково 

у тексті твору бачимо їхні різноманітні описи: «…білий як сметана дід, 

що сидів на хмарі (…) і завзято кушпелячи здоровенну глиняну 

люльку» [217, с. 122]. Відтак міфологема люльки набуває у 

Вал. Шевчука символічного значення.  

Значний дослідницький інтерес у контексті конотативних 

інтерпретацій міфологем у романі Вал. Шевчука «Три листки за 

вікном» викликають ономастичні символи, які є також вагомим 

емблематичним позначенням. Зокрема, ім’я Ілля означає «шукач 

істини» [115, с. 27]. Воно відповідає метафорично-образному тлумаченню 

духовного світу героя, який відчуває спрагу до пошуку істини через 

численні мандри, через подолання в собі Страху, сумнівів тощо. 
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Промовисте прізвище Іллі – Турчиновський – теж набуває символічного 

звучання. Із цього погляду цікавими є думки Т. Гундорової, яка, 

зокрема, зазначала, що «символіка «імені батька» вбирає в себе особливий 

езотеричний смисл Слова (як духовно-морального, сакрального 

знання, як посередника між світом людським і божественним)» [49, 

с. 61]. Тож, відповідно, звернімося до номінації слова тур, що в деяких 

українських племен був богом Сонця [146, с. 36]. У тексті твору Ілля 

Турчиновський майже завжди осяяний сонцем як добротворний герой: 

«Над головою аж дзвеніло сонце, довкіл вигиналися ниви з чималим 

уже хлібом, поблимували в ньому ясні очка волошок…» [217, с. 23]. 

Отже, конотація імені та прізвища мандрівника є також значеннєвим 

атрибутом інтерпретації міфологем у романі «Три листки за вікном», 

зокрема в повісті «Ілля Турчиновський». 

Характерною ознакою індивідуального стилю Вал. Шевчука є 

використання ним величезної кількості риторичних запитань у тексті 

повісті «Ілля Турчиновський». Вони підкреслюють складність і 

актуальність порушуваних проблем, а також характеризують сумніви, 

роздвоєність середньовічної людини та водночас є символом 

естетичного коду твору. Вочевидь, джерела такої поетики 

Вал. Шевчук засвоює у Г. Сковороди (трактат «Потоп зміин», глава 2 

«Діалог, или Разглагол»). Конкретизуємо наші міркування 

зіставленням: 
 

Г. Сковорода Вал. Шевчук 

«Что есть бібліа, аще не мыр? Что есть 

мыр Аще не ідол? Что есть златая 

глава ему, аще не сонце? Что есть 
сонце, аще не огненное море? ?.. Не 

смѣшно ли, что всѣ в пеклѣ, а бояться, 

чтоб не попасть?» [166, с. 137]. 

«Хто з людей не чулий до світла 

й добра?... Чому в цьому світі 

страждає невинуватий, а лихий 
жартує? Чи добре чинить той, хто 

злу не опирається?» [217, с. 26]. 

 

Таким чином, історична белетристика Вал. Шевчука стала своєрідною 

естетичною опозицією традиційній прозі 70-80-х років XX століття. 

Письменник усвідомив потребу звільнення від літературних стереотипів, 

передусім ідеологічних. Натомість герой його історичних творів, 

зокрема роману «На полі смиренному» та повісті «Ілля Турчиновський» – 

це Людина Середхрестя, проста, пересічна, навіть розполовинена на добро і 

зло, але яка перебуває у вічних пошуках свого «я».  

Письменник розширив інтерпретаційні межі прози, створивши 

оригінальний жанр, який назвемо іронічною травестійною 

белетристикою. Він стає текстоорганізуючою засадою роману «На 
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полі смиренному», який є свідченням невичерпних трансформаційних 

можливостей модернізації давньоукраїнської пам’ятки – Києво-

Печерського патерика – на рівні образів, мотивів, сюжету тощо. 

Водночас у конфігурації масиву прозових творів Вал. Шевчука немає 

чітко визначеної «норми» жанру, навпаки, автор свідомо прагне 

відійти від канонів історичної белетристики за межі жанру – він тяжіє 

до «змішування жанрів». У такий спосіб письменник досягає барокового 

принципу силену, провокуючи реципієнта до множинності прочитань, 

до співтворчості, маючи намір зорієнтувати читача на бажане 

сприйняття складних інтелектуальних розмислів героїв, розшифрування 

кодів тексту тощо. 

Вал. Шевчук вдається до своєрідної інтерпретації конотативних 

знаків у белетристиці: символіки кольорів, метафоричних емблем, 

заголовків творів, естетики побуту, топосу імені тощо. При цьому 

письменник послуговується літературною матрицею сучасного 

травестування та стилізації, щоб сучасний читач сприйняв та зрозумів 

художні коди творів (передовсім – герменевтичний, символічний, 

естетичний, фольклорний).  

Розгортаючи численні міфологеми (міфологеми мандрів, дороги, 

кола, будинку, саду, книги, світового дерева, страху) у повісті «Ілля 

Турчиновський» як культурні коди буття, Вал. Шевчук подає 

оригінальне бачення та художню рецепцію, виходячи із джерел 

поетики Григорія Сковороди, а також послуговуючись сучасними 

поглядами на природу людини, її моральні цінності та естетичні 

виміри. 


