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ВИСНОВКИ 

 

 

Своєю багатогранною письменницькою, дослідницькою, перекла-

дацькою діяльністю Валерій Шевчук зробив вагомий внесок у розвиток 

української медієвістики. У цьому він покладався передусім на наукові 

та літературні здобутки своїх духовних наставників – Г. Сковороди, 

І. Франка, Д. Чижевського, щоб повернути в українську культуру 

писемну спадщину українських інтелектуалів у сучасну культуру й 

літературу. Його найбільше зацікавила епоха Бароко, осмислення та 

популяризація якої дала можливість сучасному читачеві для 

розширення «горизонтів сподіваного», глибшого осмислення і 

розуміння щедрих пластів давньої української словесності. Відтак 

Вал. Шевчук відкрив у галузі медієвістики нові масштаби, нові 

можливості, нову поетику.  

В основу дослідження було покладено теоретичні засади рецептивної 

естетики й літературної герменевтики, які передбачають, що 

складниками художньої рецепції та інтерпретації є естетичні почуття, 

переживання реципієнта, емоційна природа сприймання (І. Франко), 

«горизонт сподіваного» (Г.-Р. Яусс), співтворчість як мета художнього 

сприймання (Р. Інґарден, Г. Сивокінь, П. Білоус), «імпліцитний читач 

(В. Ізер), «відкритий твір» (У. Еко), діалогічність текстів культурних 

епох (Г.-Р. Яусс), гра автора з читачем (Р. Барт), «адресованість» о-

мовленої інформації тексту (П. Білоус). Ключові поняття літературної 

герменевтики: розуміння, емпатійна природа інтерпретації, «аплікація» 

(застосування, освоєння тексту) (Г.-Ґ. Ґадамер), герменевтична тріада – 

розуміння, тлумачення, застосування (Г.-Р. Яусс), текстуальні коди 

(Р. Барт), семантична автономія тексту (П. Рікер, Е. Бетті). 

Аналіз історичної белетристики Вал. Шевчука в контексті 

інтерпретаційних моделей романістики XX століття показав, що це 

передусім історична притча і творення готичної та барокової стилізації, 

які ґрунтуються на таких складових: 1) особливий хронотоп (події 

розгортаються у просторі середньовічних споруд, як, наприклад, 

монастир у романі «На полі смиренному»; 2) наявність у сюжетах 

надприродного, фантастичного елементу (образ Страху в романі «Три 

листки за вікном»); 3) міфічність як ознака історичної белетристики 

тощо. До того ж, виявлено жанрову належність роману Вал. Шевчука 

«На полі смиренному» до літературної обробки середньовічного 

твору: це своєрідна сучасна модифікація патерикових сюжетів. 
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Помічено, що на літературну обробку Києво-Печерського патерика 

вплинули образи, мотиви, сюжети, сентенції з творів Г. Сковороди 

(осмислення сутності людини, ідея «природного» життя, мотив світла 

як пізнання світу, мотив книготворчості). 

Розглянуто роль оніричних мотивів, уведених до сюжетної 

структури роману «На полі смиренному». У романі Вал. Шевчук 

вдається до колористичного змалювання картини світу. Такий прийом 

письменника не є засобом суто декоративного зображення (як у 

патериковому сюжеті), а добре продуманим засобом увиразнення 

характерів та основних екзистенційних концептів роману 

(духовність/бездуховність, свобода/ескапізм, добро/зло). 

Символіка імені в романі також є ключем до розуміння художнього 

коду тексту. У травестії Вал. Шевчука прізвиська монахів руйнують 

звичні стереотипи святості духу, допомагають зрозуміти психологію, 

учинки героїв та загалом є вираженням художньої образності. 

Розгляд міфологем у повісті «Ілля Турчиновський» із погляду 

естетичної концепції тексту та його міфотворчості засвідчує, що 

Вал. Шевчук вдається до трансформації барокових сюжетів. За 

жанровою специфікою цей твір є розширеною літературною 

стилізацією. Зазначено, що міфологеми у повісті «Ілля 

Турчиновський» – це, перш за все, основа моделі, за допомогою якої 

письменник створює особливий цілісний образ, синтезуючи при цьому 

умовно-метафоричний світ епохи Бароко. 

З’ясовано самобутність перекладацької концепції Вал. Шевчука 

крізь призму мовної модернізації. Дослідження прозового перекладу 

Літопису Величка як однієї з форм художньої рецепції дозволило 

виокремити найбільш знакові фрагменти, що зберігають барокову 

емблематику, розкривають художній потенціал старовинної пам’ятки. 

У першому томі (переклад опису Руїни та її наслідків, опис 

переможної битви під Батогом) та в другому томі наявні самостійні 

художньо оброблені перекладачем-інтерпретатором твори (новела про 

напад турків на Січ, «Сатирова повість»). 

Вал. Шевчук не лише реконструює Літопис Самійла Величка на 

багатьох рівнях твору (формальному, морфологічному, синтаксичному 

тощо), а й пропонує власну інтерпретацію давнього тексту (у формі 

перекладу з книжної української мови та позатекстових коментарів). 

Таким чином, письменник досягнув головного завдання художнього 

перекладу – максимальної автентичності в процесі розширення змісту 

давньоукраїнської пам’ятки.  
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Уведення коментарів до Літопису С. Величка дає посутній матеріал 

для твердження: численні коментарі, примітки є одним зі способів 

модернізації та позатекстової інтерпретації літературної пам’ятки 

давнини. У роботі виокремлено такі різновиди коментарів: власне 

«перекладацькі», коментарі герменевтичного характеру, пояснення 

топонімів, гідронімів, коментарі-хрононіми, коментарі-біблеїзми (біблеїзми-

антропоніми, коментарі-біблійні цитації), коментарі до символіки та 

емблематики. 

Систематизовано погляди Вал. Шевчука на бароко в поезії. З’ясовано, 

що вибір та відкриття невідомих або ж маловідомих барокових митців 

та пам’яток зумовлені передусім естетичним тлом чи вписаністю 

перекладеного тексту в літературний процес. Письменник оприявнює 

давні літературні портрети, твори передусім для естетичного 

сприйняття та розуміння сучасних читачів.  

Уперше висвітлено дослідницькі та літературно-художні стратегії 

Вал. Шевчука в перекладі та інтерпретації поезій Д. Братковського, а 

також простежено образні кореляції між оригінальним і перекладним 

текстами збірки Д. Братковського «Світ, по частинах розглянутий». 

Перекладач намагається осягнути та зрозуміти універсальний 

світопростір, двозначність барокового світу.  

Обираючи для перекладу той чи інший твір, Вал. Шевчук перебуває в 

постійних пошуках різноманітних мовних утворень, словесних й 

образних трансформацій, зокрема звернуто увагу на епічну манеру 

викладу барокових поезій, де наскрізною є українська тема, зокрема 

зображення феномену козацтва, акцентуація на бароковій проблемі 

свободи, емблемі саду в перекладах поезій М. Стрийковського, 

М. Пашковського, І. Орновського та ін. 

Звернуто увагу на формальну сторону перекладів, зокрема акцентовано 

на рисах бароковості в перекладах Вал. Шевчуком збірки Д. Брат-

ковського: поетична гра слів, змалювання універсальної картини світу, 

іронія як елемент подвійного читання, зображення двозначності, 

несталості світу, єдності протилежностей, символіка кола, мета-

форичність. Систематизовано різновиди художнього перекладу віршів 

поета: 1) переклад-стилізація; 2) переклад-адаптація з елементами 

коментування; 3) переклад-трансформація.  

У пропоновній студії з’ясовано особливості рецепції Вал. Шевчуком 

історичних подій у перекладах барокової поезії, а також у жанрі 

любовної лірики епохи Бароко. Наголошено, що, сповідуючи барокову 

антитетику, перекладач прагне відтворити засобами сучасної 

української мови тему кохання в суперечливій природі чоловіка та 
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жінки, відтворити еротизм як природний компонент життя. З огляду на 

це, представлено його перекладацький доробок: анонімні вірші-пісні, і 

буколічні поезії Симона Зиморовича, й елегії, повчальна поезія, 

анонімна еротична лірика, пісні-жарти, а також численні модернізації 

«світських пісень».  

Відзначено, що вирішальними критеріями, яких дотримувався 

Вал. Шевчук у перекладацькій діяльності, є актуальність тематики 

творів, високий художній рівень тексту, його популярність у 

літературному контексті.  

Таким чином, у монографії представлено комплексний погляд на 

проблему художньої рецепції давньоукраїнських літературних пам’яток у 

творчості Валерія Шевчука, яка акумулює у свідомості сучасних 

реципієнтів генетичний досвід старовинної писемної культури. Утіленням 

образу Книжника є постать дослідника, перекладача-інтерпретатора – 

Вал. Шевчука. Для нього найважливішою складовою мистецького 

доробку став діалог із читачами, оприявнення, розшифрування та 

адаптація для нащадків закодованих у століттях старовинних скарбів, а 

також утаємничений світ бароко. 


