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РОЗДІЛ 3 

РОБОТА ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА НАД 

ПЕРЕКЛАДАМИ ДАВНЬОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ ТА 

БАРОКОВОЇ ПОЕЗІЇ ЯК ФОРМА 

ХУДОЖНЬОЇ РЕЦЕПЦІЇ 

 

 

3.1.   Переклад Літопису Самійла Величка: модернізація тексту 

та коментарі  

Художній переклад в Україні має тисячолітню історію. Від початку 

XIX століття він разом із новою українською літературою та мовою 

розвивався в умовах колоніального статусу України, багаторічних 

обмежень і заборон, руйнування української культури й мови. Більшість 

майстрів українського перекладу другої половини XX століття 

(Г. Кочур, М. Лукаш, В. Мисик, Д. Паламарчук, І. Світличний, Борис 

Тен) пройшли через репресії і були насильно вилучені з літературного 

процесу на довгі роки. На ім’я українських перекладачів було накладено 

тавро «націоналізму». Не став винятком і Валерій Шевчук, який не мав 

змоги друкувати свою перекладацьку працю. Широкий читацький загал 

і досі майже не знає Шевчука-перекладача, хоча в його доробку є 

переклади як давньоукраїнської прози, так і вишуканої, малодослідженої 

поезії епохи Бароко.  

У часи вимушеного мовчання – у 70-ті роки – Вал. Шевчук разом зі 

своїм другом, письменником, літературознавцем Василем Яременком 

захопилися спільною ідеєю: «підготувати для школярів перекладну 

антологію давньої української поезії, – пише дослідниця творчості 

Вал. Шевчука Л. Тарнашинська [181] – ідея, поштовхом до якої стала 

Шевчукова робота над перекладом Самійла Величка. Звідтоді почалося 

глибоке захоплення давньоукраїнською літературою, що бачилася 

письменникові цілим материком загубленої культури» [181, с. 17]. 

Визначальним у цій роботі став той факт, що інтерес до Літопису 

Самійла Величка Вал. Шевчук виявив ще студентом. Результатом 

ретельної дослідницької і перекладацької праці стали пізніше впорядковані 
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антології «Аполлонова лютня: Київські поети XVII-XVIII cт.» (1982), 

«Пісні Купідона. Любовна поезія на Україні в XVI – початку XIX ст.» 

(1984), «Антологія української поезії XI-XVIII ст.» (1984), «Марсове 

поле. Героїчна поезія на Україні в X – початку XIX ст.» (у 2-х книгах, 

1988-1989); також «Твори» І. Вишенського (1986), «Літопис Самійла 

Величка» (у 2-х томах, 1991).  

Розглянемо майстерно зроблений Вал. Шевчуком переклад Літопису 

С. Величка, про який він писав у передмові: «Це велична пам’ятка, якій 

немає рівних у тогочасній нашій культурі» [30, с. 21]. Письменник 

ставить за мету перекинути містки з вишуканої епохи Бароко до 

сучасності. Як зауважував П. Білоус, «у процесі перекладу з давньої 

мови бачиться не лише сама мова чи сама література, а й історія, 

суспільство, географія, мистецтво, культура» [14, с. 176]. 

Як текстолог та перекладач, Вал. Шевчук разом із літературознавцями 

О. Мишаничем, В. Крекотнем, М. Жулинським, істориком П. Толочком 

уперше в історії художнього українського перекладу видали цю 

фундаментальну працю в 1991 році. Для цього видання Вал. Шевчук 

зробив 100 друкованих аркушів перекладу, 3 400 наукових коментарів та 

приміток до нього, додав 500 рідкісних ілюстрацій. Ця унікальна книга 

відкриває ще одну площину величезного таланту Вал. Шевчука як 

серйозного історика. На думку П. Білоуса, «перекладацька робота велася 

цілком свідомо, щоб та література, яка привернула увагу сучасного 

письменника, «могла ввійти в живий літературний процес», тобто маємо 

цілеспрямований намір – не просто відновити, реконструювати 

літературні пам’ятки, а зробити їх одним із чинників упливу на 

художню свідомість нинішнього реципієнта. Тому й потрібна, на думку 

Вал. Шевчука, така модернізація давнього тексту» [15, с. 15]. 

Давньоукраїнська пам’ятка привернула увагу Вал. Шевчука 

національною історичною тематикою та бароковою художністю, 

самобутністю особистості військового канцеляриста Самійла Величка 

(1670-1728), який уплинув на світовідчуття, творче натхнення 

перекладача. Так, зокрема, письменник наголошує: «Величко навчив 

мене безумству (вважаю, також святому) творчої праці, коли працюєш 

без розрахунку на славу й винагороду [214, с. 76]. Водночас 

Вал. Шевчук, зберігаючи історичний колорит монументального твору 

епохи Бароко, прагне адаптувати, модернізувати його розуміння для 

сучасних читачів. У літературознавчій студії «Муза Роксоланська» він 

так мотивує вибір саме цього твору: «Хочу провести власний відбір 

естетичних цінностей давньої української літератури; для розгляду 

відтак вибираються з-поміж інших пам’ятки особливо талановито 
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написані, і чиню це не з позицій академічної науки, а як сучасний 

митець, у якого ті чи інші твори давнини збудили естетичне враження; 

інакше кажучи, вибираю пам’ятки, які можуть бути цікаві для сучасного 

сприймання» [205, с. 19]. 

Виокремимо деякі фрагменти з Літопису Величка, які розкривають 

художню самобутність пам’ятки. Передусім це переклад опису Руїни та 

її наслідків. Простежимо текстологічні паралелі опису жахливої Руїни в 

тексті оригіналу та в перекладі Вал. Шевчука. 

Ось яку картину бачив С. Величко, подорожуючи Правобережною 

Україною 1702 року: «Видіх многіє гради, и замки безлюдніє, и пустіє 

вали, негдись трудами людскими, аки гори и холми висипаніє, и тилко 

звірем дивним прибіжищем и водворенієм сущии», міста «видіх єдни 

малолюдніє, другіє весма пустіє, разваленніє, к землі прилнувшіє, 

зъплісняліє, непотребним билієм заросліє, и тилко гніздящихся в себі 

змієв, и разних гадов и червей содержащіє», а поля і долини, ліси, сади, 

діброви, ріки, стави, озера «запустѣліє, мъхом, тростієм, і непотребною 

лядиною заросліє» [27, с. 5]. Водночас перед війною Правобережна 

Україна була «аки въторая земля обѣтованная, медом и млеком 

кипящая» [27, с. 6]. Величко з болем описує апогей Руїни: «Видѣх же к 

тому на розних там мѣстцах, много костей человѣческих, сухих и нагих, 

тилко небо покров себѣ имущих, и рекох во умѣ: кто суть сія?» [27, с. 6]. 

Вал. Шевчук у перекладі цього фрагменту в цілому не порушує 

структури оповіді, зберігаючи стилістичну архаїчність, розлогість 

барокових речень першотвору: «Численні безлюдні міста й замки, 

порожні вали, колись висипані працею людською, як гори й горби. Всі 

вони правили тоді за пристановище і поселення диких звірів. Я побачив, 

що фортеці (…) стоять малолюдні, інші зовсім – спорожніли – 

зруйновані, зарослі землею, обсаджені бур’яном і повні лише червів, і 

зміїв, й усякого гаддя, що там гніздиться (…) поля й долини вкриті 

мохом, очеретом і бур’яном, занедбано «ліси й великі сади, красні 

діброви й річки, стави й (…) озера. І це був край, який правдиво колись 

(…) проголошували поляки раєм світу – (…) друга обітована земля. 

Бачив я, окрім того, в різних місцях багато людських кісток сухих і 

голих – їх покривало саме тільки небо. Я питав тоді себе: Хто вони? Що 

сталося з цією землею? Він бачив людські кістки, їх покривало саме 

тільки небо» [30, с. 27]. 

Із наведеного прикладу стає цілком очевидним, що Вал. Шевчук 

почасти «вклеює» у текст певні Величкові звороти й слова, які легко 

зрозуміти та які не суперечать сучасним нормам української мови. 

Водночас автор перекладу тут намагається йти слідом за літописною 
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традицією, пов’язаною з відтворенням часово-епізодичної картини 

епохи Бароко та зберігаючи локальний смисл давньої пам’ятки.  

У першому томі Літопису натрапляємо на один з епізодів битви 

козаків проти поляків. Прикметним є те, що на початку опису бою 

Величко змальовує колоритний пейзаж, що надзвичайно рідко можна 

зустріти у творах літописного жанру. Із кривавого двобою, що 

незабаром відбудеться, у контрастах постає картина ясного травневого 

ранку: «Скоро ясно світлоє солне з океяну на світ свои лучи появило, и 

мрак нощний в нощніє (курсив мій. – К. Г.) прогнало страни» [29, с. 38]. 

У Шевчуковому перекладі здобуваємо: «Тільки-но світле сонце 

розсипало ясне проміння з небесного океану на світ, прогнавши в країну 

мороку нічну темряву» [30, с. 69]. Відтак він зберігає загальну ліричну 

тональність давньоукраїнської пам’ятки, але збагачує, модернізує 

оповідний струмінь за допомогою лексем-епітетів «ясне проміння», 

«небесний океан», метафори «країна мороку». Для Вал. Шевчука 

літературний пейзаж – джерело передусім естетичної природи, 

естетичних смаків сучасного реципієнта, а вже потім – тих реалій чи 

персонажів, яких він змальовує на тлі природи.  

При зіставленні фрагментів Літопису Величка із перекладом 

Вал. Шевчука спостерігаємо певні невідповідності пейзажного опису, 

зокрема в розділі 18, де йдеться про похід турків на Україну та облогу 

Чигирина: «А так скоръ (…) травами и красноцвѣтними злаками, 

зрѣнію человѣческому пріятними, землю пріодѣла» [27, с. 412]. У 

Вал. Шевчука читаємо: «А скоро [весна зодягла землю] (курсив мій. – 

К. Г.) травами і красноквітними злаками, приємними людському 

зорові…» [31, с. 213]. Можемо припустити, що пропуски у Величковому 

тексті пов’язані з прогалинами в рукописній пам’ятці.  

В описі переможної битви під Батогом на чолі з Богданом 

Хмельницьким, унаслідок чого «люде на Украинѣ чрез лѣто тихо и безъ 

консистентовъ Полскихъ посидѣли» [27, с. 118], бачимо іронічне 

ставлення автора до поляків, які «зачувши о побѣде на Батогу чрезъ 

Хмелницкого войскъ своихъ, війшли спішно и зъ многимъ страхом до 

Полскихъ, а панъ Домарацкій зъ іншими панами, въ надеждѣ спасення 

свого отъ бѣди тогдашней, небѣгучивъ Полщу побѣгъ зъ Прилуки до 

Конотопу, котрого по приказу Сомка полковника Прилуцкого, Яско-

Воронок, бувшій полковникъ Прилуцкій же зъ Козаками у Подлипного 

села нагнавши, головки имъ поотрубовалъ» [27, с. 118-119]. У перекладі 

фрагменту Вал. Шевчук зберігає ключові топоніми оригіналу, тобто 

просторові параметри Літопису. Натомість трансформує розлоге 

Величкове барокове речення на кілька самостійних: «Зачувши про 
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перемогу Хмельницького під Батогом над своїм військом, вийшли 

поспіхом і з великим страхом до польських кордонів, а пан Домарацький з 

іншими панами, сподіваючись урятуватися від тодішньої біди не побіг у 

Польщу, а лише з Прилук до Конотопа. Біля села Підлипного його 

наздогнав із козаками колишній прилуцький полковник Воронко і за 

наказом прилуцького полковника Сомка порубав панам голови» 

[30, с. 99]. Тож перекладач видозмінює частини тексту на синтаксичному 

рівні, розбиваючи складну синтаксичну конструкцію на декілька 

коротших речень. Зберігаючи стилістичну архаїчність викладу, 

Вал. Шевчук при цьому спрощує виклад, робить його компактним, 

сприйнятним для сучасного читача. 

З іншого боку, у Літописі простежуємо і збереження синтаксичних 

параметрів тексту: розгалужених каскадних речень, що властиво для 

барокового Величкового стилю. Очевидно, Вал. Шевчук мав на меті 

оприявнити поетичні рефлексії оригіналу. Звернімося до однієї з них – 

ліричного відступу про міжусобиці Вигівського з Пушкарем. У Літописі 

читаємо: «Єще огнъ многокровної і многоплачевної внутрнеї 

Хмельницкого войни з поляками вожженний і черезъ осмъ літ сильно 

палавший і Україну, з короною полскою в распри тогда сущую, зіло 

снідавший не угаснулъ; єще трупи человѣческії, на розних лядских і 

українских поляхъ браннимъ оружіємъ постланиії, вконецъ не істліша; 

єще земля, по многихъ горизонтахъ кровію людскою обагрѣнная, 

дождевними кроплями не ізмовенна; єще аєр отъ труповъ человіческихъ 

просмрадший не пришелъ бі до первобитного чистого і невредителного 

єстества своєго; єше матерей по синах і женъ по мужехъ і иних кревнихъ 

своїх, оружіємъ военнимъ умерщвленнихъ, слезоточіє не осохли зіниці; 

єще ні Україна отъ поляковъ ані поляки от України не могли в домахъ 

своїхъ милої зъ покревними своїми компанії ужити іли сладкимъ сномъ 

уснути, ані вожделінного покою певними бити: ажъ тутъ на сей сторні 

Днепра, отъ Переяславля і Полтави, з причини двохъ чѣловіковъ, нового 

тога гетмана Виговского і Мартина Пушкара, полковника полтавського, 

новий внутрнего междоусобія і кровопролиття великого огнъ, добра 

людскіє пожигающий і вконецъ істрѣбляющий, воспламѣняєтсяі свою 

на разореніє людскоє приємлетъ силу» [27, с. 26]. 

Порівняємо цей уривок із перекладом Вал. Шевчука: «Ще не згас 
вогонь багатокровної і багатоплачевної війни Хмельницького, запаленої 
з поляками, війни, яка сильно палала вісім років і з’їдала тоді Україну з 
Короною Польською взаємними руйнуваннями, ще не зітліли до решти 

людські трупи, прослані на всіляких лядських й українських бойовищах 
від посварної зброї, ще не змита дощовими краплями очервонена 
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людською кров’ю на багатьох крайоглядах земля, ще не очистилося до 

чистого свого первісного й нешкідливого стану посмерджене від 
людських трупів повітря, ще не засохли сльозотічні зіниці матерів по 
синах, а жінок по чоловіках та інших своїх кревних, побитих військовою 
зброєю, ще не могли ні Україна від поляків, ні поляки від України 

зійтися з кревними своїми в господах своїх у любому колі чи поспати 
солодким сном, бувши впевненими у сподіваному мирі, аж тут, на 
цьому боці Дніпра, від Переяславля й Полтави, з причини двох людей, 

нового тоді гетьмана Виговського і полтавського полковника Мартина 
Пушкаря, запалав і набрав своєї сили до людського розору новий 
великий вогонь внутрішніх чвар та кровопролиття…» [30, с. 228-229].  

Така розлога конструкція свідчить про те, що Вал. Шевчук хоче 
звести до єдності ланцюг риторичних міркувань Величка, висвітлення 
емоційного стану оповідача, його емоції з приводу подій в Україні. 
Нанизуючи речення, перекладач надає жанру Літопису поліфонічного 

звучання. 
Із літературного боку найбільш художніми є Шевчукові переклади 

другого тому Літопису. З огляду на це, цікавими видаються думки 

Вал. Шевчука про бароковість пам’ятки: «(…) ніби другий ярус 
барокового храму, що має опертя на перший, але все багатство й 
пишнота зосереджуються саме на ньому: тут і на вершні прикраси, тут і 
бані й підбанники, тут зрештою й дах споруди» [206, с. 53]. 

Серед численних сюжетів другого тому Літопису найцікавішими є 
ті, які передають драматичні, епохальні сторінки історії українського 
народу, а також зберігають барокову емблематику, художню образність. 

До основного Величкового тексту вони уводяться як самостійні художні 
новели, що відіграють літературно-художню роль: 

1) новела про напад турків на Січ; 

2) розповідь «Про Сіркову війну на Крим»; 
3) легенда про загибель Мурашка; 
4) «Сатирова повість»; 
Розглянемо оповідання про напад турків на Запорозьку Січ. Ця 

вставна розповідь є самостійним, бездоганно оформленим твором із 
погляду жанрових параметрів, композиції, художньо-образних 
(естетичних), мовно-стилістичних засобів. Цей уривок має в собі всі 

ознаки новелістичного жанру: невеликий обсяг, в основі – незвичайна 
життєва подія, що несе сконденсований та яскравий опис, несподіваний 
фінал, яскравість і влучність художніх засобів.  

Оригінал Самійла Величка: 

«Року (…) 1675. Еще оній крвѣ христіянской всегда жаждущій и 

ненасиченій Фракійскій смокъ Турчинъ, прошлолѣтнимъ премногаго 
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православного Козако-Руского народа поглощеніемъ, и семна десяти 

градовъ з Ладижиномъ и Уманю въ перпелъ обращеніемъ и зъ землею 
соравненіемъ не удоволствовавшися, еще щастю своєму дуфаючи и 

всезлобнаго намѣренія своего поликлній скутокъ, въ вигубленню войска 

Низового Запорожского и въ разореніи ихъ Коша Сѣчового видѣти 

желаючи, прислалъ не тое дѣло кораблями въ Кримъ отъ 

Константинополя, прошлои осени, п’ятнадцять тисячъ виборнѣйшихъ 

Стамбулскихъ янчаровъ, и повелѣлъ Хановѣ Кримскому зъ ними и изъ 
Ордою Кримскою, наступовавшом тогда зими, постаратися конечне 

Запорожцовъ вибыты и Сѣчъ ихъ въ конецъ разорити» [28, с. 368]. 

Переклад Вал. Шевчука:  

«Року (…) 1675. Турчин, цей ненаситний і завжди спраглий 

християнської крові фракійський смок, не задовольнився тим, що в 

минуле літо ковтнув чимало православного козако-українського народу 

і розвіяв попелом та зрівняв із землею сімнадцять міст із Ладижином та 

Уманню» (курсив мій. – К. Г.) [31, с. 182]. Як бачимо, нагнітання 

настрою, інтрига у творі посилюється завдяки «нарощуванню» епітетів, 

що характеризують образ ворога: ненаситний, спраглий. Вал. Шевчук 

зберігає художнє навантаження цих тропів, оскільки у цьому уривку 

вони передають авторську експресію. Проте динаміку стилю перекладач 

підсилює: «Він ще більше покладався на своє щастя і на бажання 

завершити свій всезлобивий намір вигубити низове Запорозьке військо. 

Тож, сподіваючися побачити Січовий кіш розореним, прислав на те діло 

кораблями від Константинополя в Крим минулої осені п’ятнадцять 

тисяч найвиборніших яничар та й велів кримському ханові подбати в 

наступну зиму з цими яничарами та кримською ордою, щоб до решти 

вибити запорожців, а їхню Січ розорити дощенту» [31, с. 180]. 

Напруженість, динамічність опису досягається також завдяки 

використанню дієслівних форм, що відтворюють ситуацію майбутнього 

поєдинку як драматичної події (зокрема, вжитих у фразеологізмах 

розвіяв попелом та зрівняв із землею). 

До того ж, ритмоутворювальною властивістю фрагменту є лінійність 

тексту, що дає змогу послідовно змалювати події в просторі і часі. 

Підкреслимо, що час у Літописі не лише фізичний, але й символічний. 

Наприклад, період із 28 листопада до 6 січня автор структурує так:  

Оригінал Самійла Величка: 

«Когда кончился постъ Филыповскій, тогда онъ Ханъ самъ зо всѣмъ 

войскомъ своимъ помененнимъ рушивши зъ Криму, ишолъ до Сѣчи 

Запорожской степами, оподаль вь килко миль оть берега Днѣпрового, 

аби не постережень быль чрезь Запорожцовь, по островахь и вѣткахь 
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Днѣпровихь зимовавшихь, о чомь все войско Низовое цале найменшои 

вѣдомости не мѣло. Третои теди чили четвертои нощи по Рождествѣ 

Христовомь, о полунощи, зближившися Хань до Сѣчи, зняль чрезь 

Орду сторожу Сѣчовую, о версту чили о двѣ на мѣсцу приличном 

стоявшую; оть которои сторожи гди увѣдомился, же уже болшей нигде 

индей а ни вь самой Сѣчи нѣт сторожи, и же войско в Сѣчи пяное спить 

безпечне вь куреняхь своихь…» [28, с. 358-359]. 

Переклад Вал. Шевчука: 

«Коли ж кінчився Пилипівський піст, він, хан, рушив сам зі своїм 

вищезгаданим військом із Криму до Запорозької Січі: степами в кілька 

миль поодаль від дніпрового берега, аби не бути постереженим від 

запорожців, що зимували по дніпровських островах та вітках, – про цей 

похід все низове військо не мало ані найменшої звістки. На третю тоді 

чи четверту ніч після Різдва Христового, опівночі, хан наблизився до 

Січі, зняв через Орду січову сторожу, що стояла за версту чи дві в 

пригожому місці, і від цієї сторожі звідомився, що вже більше ніде-інде, 

навіть у самій Січі, немає сторожі і що військо в Січі п’яне безпечно 

спить по своїх куренях» (курсив мій. – К. Г.) [31, с. 181]. 

Із наведених уривків видно, що Вал. Шевчук запозичує сприйняття 

міфологічного часу в Літописі, акцентуючи на його ритмічності. До того 

ж, символічність часу літературної пам’ятки має своєрідний характер, 

ґрунтуючись на відтворенні тяглості землеробського та календарного 

циклу церковних свят. Водночас образ часу тісно взаємодіє з образом дії 

(військовий похід Хана до запорожців). Тож темп розповіді набуває 

динамізму. 

Простежимо далі, як перекладач дотримується жанротворчих 

принципів структурування новели. Для цього розглянемо фрагмент, у 

якому йдеться про напад турків на Січ. 

Оригінал Самійла Величка: 

«Егда-же зь полунощи повернуло, и благоволи Богь Вседержитель 

оть настоявшея тогда погибели соблюсти вь цѣлости жребій свой тое 

православное и преславное войско Низовое Запорожское, тогда отгна 

сон вь нѣкоемь куренѣ едному Шевчику; той убо не дѣло свое вставши 

а кватеку отворивши, гди скрозь сщѣлину оконичную начал 

присмотрѣватися если еще рано или уже нѣть, аж увидѣль 

несподѣваннихь людей, купно же и непріятелевь Турковь полно 

натѣсненую улицу; чого любо устрахнулся, однакь заразь килконадцять 

свѣчокь вь куренѣ своемь тихо засвѣтивши, ознаймиль молчкомь 

пятомь чили шестомь товариству картникамь вь томь-же куренѣ еще не 

спавшимь, но вь едномь кутѣ закрившись тихо вь карты игравшимь; 
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которіи тое услишавшы и карти покинувши, заразь кинулися тихо до 

всѣхь оконь куреня своего, и не отворяючи ихь начали вь счилини 

оконничніи присмотруватися, аще то есть правда що имь сказаль 

Шевчикь. Егда-же и сами увидѣли полную Сѣчь своихь непріятелей 

Турковь, тогда заразь всѣхь своего куреня товариства, котрого было до 

полчварта ста, тихо побудили и бѣду предлежащую имь ознаймили, 

которіи якь найрихлѣй вставши, тихо поубѣравшися и до оружія 

припасавшися, за поводомь атамана свого курѣнного такій учинили 

порадокь, ижь до каждого окна по килкодесять человѣка лутшихь 

стрѣлцовь поставили, жеби тіи безперестанно стрѣляли, а другіи 

мушкеты жебы заражали» [28, с. 360-361]. 

Переклад Вал. Шевчука: 

«Коли ж повернуло за півночі, то вседержитель Бог зблаговолив 

зберегти за своїм жеребом цілим від погибелі своє православне й 

преславне низове військо (курсив мій. – К. Г.). Він відігнав в одному з 

куренів сон в одного Шевчика, і той, вставши на своє діло, відчинив 

кватирку та й почав крізь віконну щілину приглядатися, чи ранок уже, 

чи ні. Аж раптом побачив несподіваних людей – вщерть набиту вулицю 

ворогів-турків. Він жахнувся на те, однак відразу, тихо засвітивши у 

своєму курені кільканадцять свічок, тихцем ознаймив те п’ятьом чи 

шістьом товариству картникам, які ще не спали в тому курені, а, 

заслонившись в одному з кутків, тихо грали в карти. Вони, почувши це, 

забули карти і зараз-таки, кинувшись до всіх вікон свого куреня і не 

відчиняючи їх, почали приглядатись у віконні щілини, чи правду сказав 

їм Шевчик. Коли ж і самі побачили повну Січ своїх ворогів-турків, то 

відразу тихо побудили все товариство свого куреня, якого було три з 

половиною сотні, й ознаймили їм про біду, що їх чекала. Вони хутенько 

(курсив мій. – К. Г.) повставали, тихо повбиралися й озброїлися, а під 

проводом свого курінного отамана учинили такий лад, що біля кожного 

вікна поставили по кількадесят чоловік кращих стрільців, щоб ті 

безперервно стріляли, а інші щоб заряджали мушкети» [31, с. 181-182]. 

У перекладі особливо чітко простежується стильова адаптація. 

Зокрема, Вал. Шевчук зберігає гіперболізовані епітети як один зі 

способів творення словесної тональності в письменстві доби Бароко: для 

вираження емоційного стану автора, його захоплення запорожцями-

козаками: «православне й преславне низове військо». Тож такі лексеми 

створюють колорит урочистості, піднесеності почуттів, захоплення 

своїми героями. 

У літературі бароко часто вживаними стали епітети-прикладки, що 

доречно враховує перекладач. Порівняємо: «неприятелів турков» – 
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«ворогів-турків». Цей структурний різновид епітетів дозволяє розгорнено 

тлумачити національні образи. Носієм додаткової інтерпретації тексту 

можуть слугувати морфемно-словотвірні параметри: зокрема, В. Шевчук 

модернізує лексему «найрихлѣй» як «хутенько» за допомогою суфіксу 

пестливості -еньк, завдяки чому речення набуває динамізму та 

відповідного колориту. Окрім того, перекладач зберігає префікс пре- 

(«преславне»), що в бароковій поетиці використовувався для вираження 

«гіперболізованих» почуттів і відчуттів. 

Утім, у перекладі вищенаведеного уривку є деякі розбіжності на 

рівні змісту: пропущено епітет «Запорожское», що є характеристикою 

війська. Вважаємо, що це відхилення від тексту оригіналу в цілому не 

впливає на його структуру, оскільки в подальшому описі натрапляємо на 

лексему «Січ», яка пояснює таку прогалину. 

Динамічним також є кульмінаційний момент двобою, розповідь про 

який зіткана не лише з історичної інформації, але й побудована за 

принципом градації, параболічності, використанням стилістичних фігур, – 

усе це співвідноситься з бароковим стилем. 

Літопис Самійла Величка: 

«Якій порадокь тихо вь куренѣ томь устроивши и Господу Богу 

помолившись, абіе всѣ окна и оконницѣ разомь отворили, и густо а 

безперестанно вь тѣсноту янчаровь начали стрѣляти и велми ихь 

убывати; що иншіи куренѣ почувши и тѣхь-же непріятелей своихь явно 

увидѣвши, зараз зо всѣхь сторонь и зо всѣхь оконь курѣннихь, по 

улицахь и переулкахь Сѣчовихь, силно густій и непрестаемій мушкетній 

огонь запалили, и аки молніею непрестанною темную тогда нощь вь 

Сѣчи своей просвѣтили, такь тяжко Турковь разячи, же оть едного 

пострѣла два и три упадало; яничаре-же, тѣсноти ради своя не могущи 

оружія своего до оконь курѣннихь просто исправити, на воздухь 

стрѣляли и аки козли между собою мятущися, часто густо убиваеміи на 

землю падаху и вь своей крвѣ утопаху. Егда-же ихь вь улицахь и 

переулкахь порѣдшало такь, ижь заледве третая часть вь живихь 

осталася, тогда Запорожцѣ обачивши, ижь зь куреней единь противь 

другого на непріятелей стрѣляючи и сами себѣ мусѣлы шкодити, 

крикнули единогласно до ручного бою; и такь абіе зо всѣхь куреней 

разомь, зь мушкетами, зь луками, списами, шаблямы и дреколіемь 

висипавшися, начали останокь Турковь тихь невистрѣленнихь ручнимь 

боемь доканчиваты и нещадно убывати; а на самомь свѣтаню онихь 

докінчили и всю Сѣчь и всѣ куренѣ зо всѣхь сторонь, наветь и церковь 

Божественую и аромати всѣ кровію бѣсурманскою офабовали и 

осквернили, и всѣ улицѣ и переулки Сѣчовіе тимы непріятелскимы 
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трупами, зь ихь же кровію сполсмѣшеними и силнимь тогдашнимь 

мразомь замороженними и склеенимы, наповнили такь, ижь зь пятнадцати 

тисячь янчаровь заледво полтори тисячи зь Сѣчи вихопилося, и оть 

Татарь на конѣ вхопленно. Хань теди з Ордами около Сѣчи стоявій и 

помислного облову дожидавійся, неблагополучній чаемой ловитвѣ 

своей скутокь увидѣвши, восплакаль ихь якь волкь (подобіемь Мамая 

древняго, оть Россіянь на поли Куликовѣ и рецѣ Непрадвѣ 

побѣжденного) возвиль, толь немалое число виборнихь Стамбулскихь 

янчаровь надь сподѣване вь Сѣчи Запорожской утратившы и 

погубывши; зь котрого неблагополучія веліимь страхомь огорненній оть 

Сѣчи рушивши, днемь и нощію поспѣшаль до Криму, боячися жебы и 

самого его роздражненіе Запорожцѣ на конь всѣвши не догнали и не 

розгромили. Скоро теди по хмурной и темной а многокровной нощи 

тогдашной, хмурній и невеселій день дался видѣти очамь людскимъ, 

тогда абіе зь общого воскового совѣта, а найбарзѣй зь кошового 

Сѣркового ординансу, подь двѣ тисячи доброго панцерного товариства 

Запорожского на конь всѣвши, и вколо Сѣчи звичайную обездку 

учинивши, пошло вь тропи за Ханомь; а миль о портретѣ оть Сѣчи 

прошедши, и боязнь Ханскую, ижь безь жадного коварства утѣкаль цале 

до Криму зрозумѣвши, повернуло и само до Сѣчи, и на конець службы 

Божой зостало» [28, с. 361-362]. 

Переклад Вал. Шевчука: 

«Отак тихо поладнавшись і помолившись господові Богу, відразу 

порозчиняли вони всі вікна й віконниці та й почали густо й безперервно 

стріляти в тісняву янчарів, сильно їх б’ючи. Почули це і з інших куренів, 

та й, побачивши увіч тих-таки своїх ворогів, одразу запалили зусібіч і з 

усіх курінних вікон по січових вулицях і завулках вельми густий та 

безперервний мушкетний вогонь і, наче беззагасною блискавкою, 

вогонь просвітили в своїй Січі темну тодішню ніч; вони так тяжко 

разили турків, що від одного пострілу падало їх два чи три. Яничари ж 

через свою тісняву не могли просто наставити до курінних вікон свою 

зброю, вони стріляли в повітря і, кидаючись поміж себе, наче козли, 

падали на землю, часто-густо биті, і топились у своїй власній крові. 

Коли ж їх на вулицях і завулках порідшало так, що лишилася живими 

заледве третя частина, тоді запорожці побачили, що, стріляючи один 

супроти одного з куренів на ворогів, мусили б шкодити самі собі; тож 

крикнули одноголосно до ручного бою й отак висипалися разом з усіх 

куренів з мушкетами, з луками, списами, шаблями й дрючками та й 

почали докінчувати та нещадно вбивати решту тих турків, які не були 

поцілені стрільбою. Докінчили їх на самому світанку і обарвили, таким 
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чином, та осквернили бусурманською кров’ю всю Січ, усі курені, всі 

гармати і навіть божественну церкву, а всі січові вулиці й завулки 

наповнили тими ворожими трупами (вони були від сильного тодішнього 

морозу і від крові, якою були залиті, посклеювані) так, що з п’ятнадцяти 

тисяч яничарів вихопилося з Січі заледве півтори тисячі їх підхопили на 

коні татари. Хан тоді стояв ордами біля Січі і чекав намисленого влову, 

але, побачивши нещасливе завершення своєї сподіваної ловитви 

заплакав і, наче вовк (так, як старожитний Мамай, переможений 

росіянами на Куликовому полі і річці Неправді), завив, утративши й 

погубивши над сподівання в Запорозькій Січі таке немале число 

виборних стамбульських янчарів. У таких негараздах, огорнений 

великим страхом, він рушив від Січі, вдень і вночі поспішаючи до 

Криму, боячись, щоб роздражнені запорожці, всівшись на коні, не 

догнали й не розгромили його самого. 

Скоро тоді, після похмурої темної і багатокровної тодішньої ночі, 

дався бачитись людським очам похмурий і невеселий день. Тоді відразу, 

на загальну військову раду, а найбільше з розпорядження кошового 

Сірка, біля двох тисяч доброго панцирного запорозького товариства сіло 

на коні і, вчинивши довкола Січі звичайну об’їздку, пішло вслід за 

ханом. А пройшовши дві з половиною милі від Січі і зрозумівши ханський 

страх, що справді тікав до Криму без жодної підступності, й саме 

повернуло до Січі й втрапило на кінець божої служби» [31, с. 182-183]. 

У наведеному фрагменті помічаємо «осучаснення» Величкового 

тексту. Насамперед, підсилюється барокова антитеза: «просвітили в 

своїй Січі темну тодішню ніч»; «ніч-світанок». На нашу думку, у цих 

словах можна побачити й інший (символічний) рівень зображення, 

оскільки світ ніби розмежовується на дві частини: темну і світлу, або ж 

день/ніч, що створює конотативне поле – відчуття емоційної напруги, 

нагнітання настрою. Відтак темна ніч постає як уособлення передчуття 

небезпеки, що літає в повітрі між козаками, а світанок (або ж світ), у 

якому перебувають славні запорозькі лицарі та сам С. Величко, 

співпереживає разом із ними. Тож цілком можливо, що Вал. Шевчук 

бере «співучасть у тексті», прагне розкрити емпатійний рівень 

свідомості барокового автора. Прикметно, що уривок супроводжує 

постійне чергування протилежних кольорів. Зрештою, відбувається 

перехід до світла – перемога козаків над турками. 

Активізації читацької уваги сприяють також порівняння, які є 

ознакою асоціативного мислення Величка. Вал. Шевчук так їх перекладає: 

«аки молніею непрестанною темною» – «наче беззагасною блискавкою» 

(вогонь); «аки козли» – «наче козли» (яничари); «якъ волкъ (подобіемъ 
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Мамая древняго, отъ Росіянъ на поли Куликовѣ и рецѣ Непрадвѣ 

побѣжденного)» – «наче вовк (так, як старожитний Мамай, 

переможений росіянами на Куликовому полі і річці Непрадві» (хан).  

Помітно, що Вал. Шевчук модернізує давньоукраїнські порівняння-

уподібнення (сполучники аки – наче, як – наче). Водночас перекладачу 

вдалося подати якомога точнішу інтерпретацію образу турецького хана 

як уособлення ворога. При цьому стилістичні фігури виражають сарказм 

автора оригіналу, його негативне ставлення до турецького противника. 

Окрім того, його образ увиразнюється завдяки означенню вовк, що є 

символічним утіленням хижого та підступно ворога-нелюда. 

Варто звернути увагу і на епітети, що є ознаками естетичної стилізації 

в перекладі Вал. Шевчука: густий вогонь, беззагасна блискавка, темна 

ніч, бусурманська кров, божественна церква, великий страх. Перекладач 

застосовує гіперболічні епітети, що є традиційно властивими для 

барокової поетики. Завдяки нагромадженню стилістично забарвлених 

дієслів Вал. Шевчук зберігає широкий синонімічний ряд, від чого стиль 

Величкової барокової оповіді є напруженим: «восплакал – возвил» – 

«заплакав – завив» (хан). 

Вал. Шевчук передає і колорит Величкових описів похмурої 

природи: «Скоро теди по хмурной и темной, а многокровной нощи 

тогдашной, хмурній и невеселій день дался видѣти очам людськимъ…» 

[28, с. 362] – «Скоро тоді, після похмурої темної і багатокровної 

тодішньої ночі, дався бачитись людським очам похмурий і невеселий 

день» [31, с. 183]. Такий переклад свідчить, що Вал. Шевчук зберігає 

смислове та емоційне навантаження барокової пам’ятки. 

На морфологічному рівні при текстологічному зіставленні фрагментів 

виявляємо, що для відтворення найменших подробиць боротьби козаків 

з яничарами, а також посилення динамічності оповіді Вал. Шевчук іде 

слідом за Величком, використовуючи розгалужені дієслівні ряди та їх 

форми: порозчиняли, поладнавшись і помолившись, почули, тяжко разили 

турків, висипалися разом з усіх куренів, почали докінчувати та нещадно 

вбивати, докінчили їх на самому світанку і обарвили (…) та осквернили. 

При порівнянні синтаксичних параметрів розв’язки новели 

натрапляємо на розбіжності. По-перше, Вал. Шевчук розподіляє текст 

на абзаци й окремі фрагменти, що полегшує сприйняття. По-друге, він 

структурує складні синтаксичні конструкції, частини яких розмежовує 

для адекватності розуміння та сприйняття. При цьому зауважимо, що він 

зберігає полісиндетон (багатосполучниковість): речення конструюється 

переважно за допомогою повтору єднального сполучника ѣ, який стає 
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засобом градації тексту, посиленням його напруженого експресивного 

колориту. 
У перекладі цього уривку Вал. Шевчук послуговується передусім 

адаптацією, тобто пристосовує оригінальну форму Літопису Самійла 
Величка до рецепції сучасними читачами, причому максимально 
відтворюючи авторський барокопростір із притаманним йому 
гіперболізованим сприйманням, яскравою образністю тощо. 

Сюжет про Сіркову війну на Крим. Слід відзначити, що це 
оповідання є цілком самостійним у контексті Літопису, бо Величко 
композиційно виокремив його у розділі 16 другого тому Літопису. До 

того ж, Вал. Шевчук у коментарі № 687 роз’яснює, що вставне 
оповідання – це «художня обробка (курсив мій. – К. Г.) подій 
реальних; принаймні про них вістить і анонімний автор «Віршованої 
хроніки» другої половини XVII ст.» [32, с. 188]. Відтак перекладач 

наголошує, що бароковий автор був не лише істориком, а й управним 
художником слова: сприймав історичні події передусім крізь призму 
літературного (естетичного) бачення. Тож порівняємо сюжетно-компо-

зиційні особливості перекладу цієї вставної новели, трансформованої 
Вал. Шевчуком.  

У стилістиці перекладу Вал. Шевчук прагне зберегти барокову 

образність у змалюванні трагедії, мотивації вчинків кошового Івана 
Сірка, його душевних переживань у розповіді про невільників, яких 
він відпускає до Криму. Зіставимо фрагменти:  

Оригінал Самійла Величка: 

«Еще нецале вѣрилъ, жебы они конечне пошли въ Кримъ; но 

надѣялся что вернутся на Русь, и взошедши на могилу тамъ бывшую, 

смотрѣл на нихъ потолъ поколъ не стало ихъ видно…» [29, с. 376].  
Переклад Вал. Шевчука: 
«Ще не вірив до решти, щоб вони остаточно пішли в Крим, а 

слодівався, що вернуться на Русь. Він вийшов на могилу, що там була, 
і дивився на них, аж доки стало їх не видно» [32, с. 191]. 

Вал. Шевчук адекватно відтворює сповнені болем Сіркові слова 
на адресу вбитих (прихованих ворогів): «Простіть нас, брати, а самі 

спіте тут до страшного господнього суду, ніж би мали розмножуватись 
у Криму поміж бусурманами на наші християнські молодецькі голови, 
а на свою відвічну без хрещення погибель» [32, с. 191]. Переклад 

суголосний оригіналу: «Простѣте насъ братія, а сами спѣте тутъ до 

страшного суду Господня, нежели бысте мѣли въ Криму между 

бѣсурманами разможатися на наши христіанскіи молодецкіи голови, а 

на свою вѣчную безъ крещенія погибель» [29, с. 377]. 
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Перекладач використовує багатство виражальних засобів – епітетів – в 

описі Сіркових вчинків: «довгі степи» [32, с. 188], «вітроногі коні» [32, 

с. 189], «всесильний помічник Бог», «молодецькі голови» [32, с. 191] 

тощо. Крім того, спостерігаємо, як трансформується сталість вислову, 

посилюючи художньо-естетичний ефект твору. Для ілюстрації 

процитуємо фрагмент із героїчного опису Сіркових діянь: «Те військо, 

несподівано ввійшовши своїми вітроногими кіньми просто в середину 

кримських поселень і розділившися за порадою на кілька частин, 

виповнило й засіяло собою весь Крим, і, плюндруючи його вогнем і 

мечем, торкнулося Козлова, Карасева» [32, с. 189] (курсив мій. – К. Г.). 

У цьому фразеологізмі сконденсовано масштабність, всеохопність в 

інтерпретації образів українського козацтва.  

Таким чином, Вал. Шевчук у процесі літературної обробки максимально 

прагне зберегти бароковий стиль Величкової оповіді, домогтися 

значного емоційного впливу на читача за допомогою пластичності, 

динамізму, образної тональності.  

Якщо говорити про творчу лабораторію Вал. Шевчука – перекладача 

та інтерпретатора Літопису, то варто відзначити його інтерес до 

фольклорних за своїм походженням літописних фрагментів, наприклад, 

до легенди про «доброго і справного молодця Мурашка» [32, 

c. 175]. Цей твір у структурі Літопису постає як цілісне естетичне 

явище. Вал. Шевчук у коментарі № 658 пояснює: «С. Величко 

переказує тут, напевне, якусь легенду, відому в свій час, з типовим для 

легенд мотивом про царського сина» [7, c. 175].  

Важливою є мовна модернізація в розповіді про Мурашка. 

Перекладач апелює до сучасних читачів, щоб цей образ по-новому 

зринув у їх свідомості, відкрив нові горизонти в пізнанні героїчного 

минулого українців. Як зауважив літературознавець П. Білоус, 

сучасному читачеві варто «збагнути поетику тексту, відгукнутися на 

нього, незважаючи на те, що між моментом його сторення і рецепцією 

читача лежать століття» [16, c. 29].  

Вал. Шевчук оприявнює одну з призабутих сторінок козацької 

минувшини, вдаючись до художньої модернізації Величкової розповіді 

про облогу Ладижина, яке оточило п’ятисотенне турецьке військо. 

Сюжет розгортається в оповіді про те, як Дорошенко переконав 

ладижинських жителів здати місто, гарантуючи їм безпеку. Але козаки 

під керівництвом Мурашка сховалися в замку й продовжували 

захищатися, поки всі не загинули. Турки вдерлися до міста, спалили 

його, перебили багатьох жителів, а частину відправили в неволю – така 

версія літописця.  
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Для нас цікавим видається Шевчукове тлумачення давніх подій та 

образу цього козацького полковника: «Мурашкові пощастилося так, 

що він вибив багато тих вибраних турків, пошарпав султанські намети 

і навіть піймав живцем самого султанського сина (курсив мій. – К. Г.) 

з іншими близькими султанського боку турками і припровадив їх до 

Ладижина. Однак відважне й неуважне та сліпоярісне його лицарське 

серце завелося тим щастям і привело не тільки самого Мурашка з його 

товариством, але й Ладижин, Умань та інші міста й тамтешні повіти в 

крайню і всеконечну погибель і запустіння від турчина. Бо Мурашко 

звідомився з допиту, що має в своїх руках султанського сина, і хоча 

його ладижинці та власне товариство, нарешті, й полонені турки, 

піймані з султанським сином, які віддавали за нього й свої голови, 

гаряче й ретельно просили, щоб зберіг у цілості царевичеве життя, 

однак він, Мурашко, не погамувавшись у своєму гнівові й люті, велів в 

насталу тоді ніч вирубати в Ладижині царедворців-турків, а сина 

царського забив обухом у своїй хаті власною рукою, Переночувавши й 

схаменувшись, що вчинив несправедливо, вбивши султанського сина й 

турків, пійманих із ним, либонь, знамірився з командою свого 

товариства виїхати перед світанням із Ладижина до гетьмана 

Самойловича, який його послав, однак ладижинці, побачивши той його 

переступ, не випустили його з Ладижина, мовлячи до нього: «Як 

заробив, так і відбувай» [32, с. 176] (курсив мій. – К. Г.).  

У коментарі № 659 Вал. Шевчук, вдаючись до позатекстової 

інтерпретації, пояснює: «Усе було простіше. Побачивши турецьку 

потугу, ладижинці викинули прапор і здалися після переговорів 

безоглядно. Склало зброю і 800 козаків. А. Мурашко нізащо не хотів 

піддаватися і тримався кілька днів. Одна звістка повідомляє, що всіх 

мурашківців перебито, друга – що А. Мурашко здався, коли в нього 

залишилося 12 чоловік. Його скарали за те, що він сміливо й 

непоштиво вилаяв візира» [32, с. 176]. Відтак натрапляємо на одну з 

барокових містифікацій, вимислів Самійла Величка, які Валерій 

Шевчук декодує за допомогою коментаря.  

Розповідь про Мурашка завершується так: «Скоро по тому, коли 

почало протягувати з морських надр своє золотовидне проміння над 

земним колом сонце й просвічувати всесвіт насталим днем, відразу 

приспіли під Ладижин численні тми (Вал. Шевчук тлумачить це слово 

в контексті як десять тисяч у коментарі № 660. – К. Г.) турків, 

затакували його й почорнили пороховим димом. Потім притягнув 

туди, під Ладижин, з усією своєю силою і сам турецький цар і, 

діставши певну звістку про забиття в Ладижині свого сина, дуже 
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повболівав про те серцем, і суворо наказав штурмувати й наступати на 

Ладижин. У тих ото штурмах, либонь, немало змушений він був 

утратити свого війська, однак за кілька день ладижинці були втомлені 

й обезсилені від безмірної турецької сили і не могли більше стояти 

супроти турків та боронити себе. Отож у середніх числах місяця 

серпня турчин уломивсь у преславне й велике місто Ладижин (в ньому 

було аж сімнадцять церков), мало кого в ньому взяв живцем, бо звелів 

вибити всіх ущент, місто віддати вогню, а стіни його зрівняти з 

землею. Мурашка ж, узятого живцем, за вбивство свого сина, як тоді 

оповідали, звелів у помсту прив’язати до лютих коней і розволочити 

на ладижинських полях» [32, с. 176] (курсив мій. – К. Г.). У примітці 

№ 662 Вал. Шевчук пояснює, що «Мурашку відтяли голову» [32, с. 176]. 

Варто відзначити, що цей опис про боротьбу А. Мурашка з 

ворогами набуває особливої художньої сили в контексті Літопису. По-

перше, при перекладі епітетів на позначення войовничого духу героя, 

Вал. Шевчук застосовує індивідуально-авторські лексеми: «відважне й 

неуважне та сліпоярісне його лицарське серце». По-друге, відтворює 

естетику барокового мислення Величка через змалювання колоритного 

пейзажу: «почало протягувати з морських надр своє золотовидне 

проміння над земним колом сонце й просвічувати всесвіт насталим 

днем». Наведений приклад свідчить про здатність перекладача самобутньо 

поєднувати метафоричну барокову образність зі сучасною естетичною 

обробкою давнього тексту. Із цього погляду, слушними є міркування 

М. Стєбліна-Камєнського щодо описів природи в літературі доби 

Бароко: «Естетичне сприйняття природи, яке має на увазі пейзаж, як 

правило, характеризує автора та його естетичні смаки, а зовсім не тих 

персонажів, яких він зображає на тлі природи (…) Літературний 

пейзаж ніби підкреслює, що розповідь – художній вимисел, творче 

узагальнення, а не справжні факти» [177, с. 66]. 

Із-поміж вставних оповідань Величка «найбільш філософічною» 

[176, с. 207] є новела про сатира, яку В. Соболь називає «звуком 

найсильнішого інструмента в оркестрі» [176, с. 207]. Простежимо 

найбільш суттєві трансформації, реконструкції на рівні поетики, 

стилістики, що виявляються при перекладі Валерієм Шевчуком цього 

твору. 

По-перше, він видозмінює назву оповідання – «Сатирова повість». 
Відтак заголовок уже є своєрідним ключем розуміння його специфіки: 
перекладач розширює жанрові рамки барокового твору. У тексті 
Літопису читаємо, що Величко «вирішив покласти (…) для забави тобі, 

ласкавий читальнику, оцю нову обробку «Сатирової повісті», вклавши в 
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неї частково пригожі речі з четвертої пісні влоського автора Торквата 

Таса (курсив мій. – К. Г.)» [31, с. 206]. При цьому в коментарі № 727 він 
зазначає, що Самійло Величко створив художню обробку новели про 
сатира за мотивами четвертої пісні поеми Т. Тассо «Звільнення Єрусалима» 
(конотація значення «Україна»), вона «була досить відома в той час на 

Україні в основному через польський переклад П. Кохановського, котрий 
мав у XVII ст. три видання. Зберігся навіть знайдений В. Перетцом 
переклад тієї поеми на книжну українську мову (кінець XVII – початок 

XVIII ст.). Із порівняння текстів видно, що С. Величко користувався 
польським перекладом поеми, вніс до теми елементи власної творчості, 
переклав її на прозу, створивши у такий спосіб викінчену новелу» 

[31, с. 206]. 
Тож Вал. Шевчук у коментарі пояснює сучасним читачам, що 

С. Величко, пишучи цю новелу, скористався твором-посередником, який 
«переніс» у добу Бароко, у коло національної літератури, оригінально 

висвітливши «мотиви, запозичені з фольклорним оповіданням» (примітка 
№ 728) про подільський ліс Недобір, де, за народними переказами, 
збиралася нечиста сила на чолі з Люципером і розмірковувала, як за 

допомогою турків «звести з лиця землі сміливий і нескорений 
український народ» [31, с. 206]. Очевидно, перекладач-інтерпретатор 
наголошує на тому, що Величко тяжів у новелі про сатира до стилю 
«низового» бароко, для якого притаманний сатирично-гумористичний 

струмінь, гротеск, використання фольклорних засобів. 
На нашу думку, «Сатирова повість» є інтертекстуальним перекладом-

адаптацією барокового оповідання. Для аргументації міркувань 

зіставимо семантичні параметри оригіналу та перекладу Вал. Шевчука. 
По-перше, перекладач-інтерпретатор вдається до відтворення метафоричної 
градації – нанизування епітетів, порівнянь у тлумаченні натуралістичного 

образу «князя тьми і стародавнього начальника злих духів Люципера». 
Порівняємо елементи опису: 

Літопис Самійла Величка: 

« (…) въ челѣ еденъ найбілшій рогъ; былъ тежъ страшнои великости, 

чорній якъ уголъ отъ главы до ногу; уси имѣлъ шпетніи, долгіи, 
помятіи, и браду кривую, густую, покошланную, перси косматіе 

покриваючую; очи засъ имѣлъ яко сковради огнемъ ражженіе, и 

сѣрчистій синѣй огнъ, аки столпи или комети, отъ себе испущающіе; 
губы были крвавія якъ пухиръ, долгіе, надутіе, а ротъ и гортанъ была 

нѣбы якая пропасть, смрадную пару отъ себе випущающая; егда же отъ 

мравій на нихъ же сѣдяще бѣ стужаемъ, тогда восколѣба главою своею 

тако, яко изъ ноздеръ на лоно его, нѣби отруби, бридкіе а смродливіе 

сипахуся стоноги» [28, с. 402-403]. 
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Переклад Вал. Шевчука: 

«(…) на чолі – один найбільший ріг. Був він дуже великий, чорний, як 

вугілля (курсив мій. – К. Г.), від голови до ніг, вуса мав паскудні – довгі, 

пом’яті, бороду – криву, густу, покошлану, що покривала й косматі 

груди. Очі він мав, як розпечені на вогні сковороди, – випускали вони від 

себе синій сірчистий вогонь, як стовпи чи комети. Губи були криваві, як 

пухирі, довгі, надуті, а рот і горлянка були наче яка прірва, що 

випускала з себе сморідну пару. Коли ж мурашва, що на ній він сидів, 

його допікала, він хитав своєю головою так, що з ніздрів його на лоно, 

наче смердючі остюки, сипалися стоноги» [31, с. 207]. 

Тож Вал. Шевчук намагається максимально точно перекласти 

Величків опис портрета Люципера, зберігаючи при цьому барокову 

образність. У фінальному описі теж спостерігаємо стилістичну 

ідентифікацію: у Величка – «князъ темностей пекельнихъ» [28, с. 406], а 

Вал. Шевчук вдається до аналогічної перифрази – «князь пекельних 

темнот» [31, с. 207] на означення потворно-знижувальної атрибуції 

образу Люципера. 

Розглянемо ще приклад, коли перекладач знаходить та успішно 

використовує стилістичні параметри. Зокрема, «стратегічний план» 

Люципера на винищення українців, що набридли йому своїм лицарством та 

благочестям, Вал. Шевчук передає за допомогою багатоступеневої 

градації як одного з художніх прийомів барокового стилю. Люципер 

навчає «всіляких спритів і хитрості», що їх мають застосувати його вірні 

слуги, аби винищити «затверділий хазаро-руський народ». Тож порівняємо 

фрагменти такої розлогої градації:  

Літопис Самійла Величка: 

«Нехай едни по свтѣу волочаться, яко заблудшіе безъ пастира овци, 

другіе затягаются на службу рознимъ посторонимъ монархамъ, и тамъ за 

денги гинутъ, третіи въ пянствѣ утопаютъ; четвертіи во всѣх свѣтовихъ 

розкошах, яко вепрове, нехай утивають; пятіи въ сладострастіяхъ 

плотскихъ нехай гнусѣютъ, и Бога на ся ображають; шестіи на своихъ 

Гетмановъ и началниковъ нехай бунтуются, а раздвоеніями и незгодами 

внутрними и междусобіями своими, сами себе нехай викореняютъ; 

нехай войско згине, нехъ му ся то станетъ, же Козаровъ память не 

зостанетъ» [28, с. 406-407]. 

Переклад Вал. Шевчука: 

«Нехай одні волочаться по світу, як заблукалі без пастиря вівці, другі 

затягаються на службу всіляким чужим монархам і там гинуть за гроші, 

треті в п’янстві топляться, четверті в усіх світових розкошах, як свині, 

нехай плещуться, п’яті у плотській похоті нехай паскудяться і 
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ображають на себе Бога, шості нехай бунтуються на своїх гетьманів і 

начальників зі своїми роздвоєннями і внутрішніми чварними незгодами – 

хай викорінюють себе самі, нехай військо згине, нехай йому не 

станеться, що в пам’яті хазарів не останеться!» [31, с. 209]. 

Зіставивши фрагменти, помічаємо, що Вал. Шевчук зберігає стиль 

давньоукраїнської пам’ятки, для якої властиве відтворення розлогого 

епічного стилю. Натомість Шевчукове речення сповнене риторичністю, 

патетикою, про що свідчить оклична інтонація. 

Образний струмінь оригіналу Вал. Шевчук передає також завдяки 

персоніфікації – «ліс Недобор, освітлений тоді місячним світлом, 

затемнивсь і спохмурів» (курсив мій. – К. Г.) – у цитаті простежуємо 

антропоморфізм у змалюванні пройнятої жахом природи, яка, мов жива 

істота, реагує на зібрання нечистої сили на чолі з Люципером. 

До того ж, щоб читач глибше міг збагнути Величкові інтенції, 

Вал. Шевчук «вкраплює» до «Сатирової повісті» міфологічні коментарі, 

наприклад, «Плутон – у грецькій міфології ім’я бога підземного царства 

Аїда» (коментар № 730). Цей коментар перекладач наводить у контексті 

«промови» Люципера: «І чим раніше хвалилися ми, те тепер мусимо 

відстраждати так, що душ, підданих гріхові, не буде і за них перестане 

платитися Плютонові трибут» [31, с. 209] (курсив мій. – К. Г.).  

Для увиразнення емоційного ефекту Вал. Шевчук використовує 

стилістично-марковані словосполучення. Зокрема, перекладач досягає 

сугестивного впливу на читача, неодноразово підключаючи всі органи 

чуття: зорові, слухові, нюхові, дотикові асоціації, які допомагають 

образно уявити картину і пережити потрясіння від «страшного видіння 

та грюкоту, холоду й смороду» [31, с. 209], якого не витримав і втік у 

незнайому пустелю сатир. Відзначимо, що використані автором 

стилістичні прийоми створюють своєрідну систему образів, що емоційно 

впливають на читача, відтак можемо говорити про адекватність 

Шевчукового перекладу не лише на рівні тексту, але й на рівні 

стилістичного прийому.  

На рівні сюжету Вал. Шевчук зберігає бароковий подвійний зміст 

твору, що може збагнути естетично розвинений читач, для якого 

література є мистецтвом слова. Тому для новели про сатира як для 

барокового твору характерна установка на читача освіченого, 

підготовленого, спроможного зорієнтуватись у підтексті змови 

багаторогого Люципера та демонів. Один ріг Люципера не випадково 

зламаний був об Іорданську скелю, коли йшов хреститися «Христосъ 

Богъ Христіянский» [28, с. 403]. Вал. Шевчук слідом за Величком 

застосовує тавтологію з метою створення стилістичного ефекту, у якому 
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залежне слово посилює вагу основного: «християнський Бог Христос» 

(курсив мій. – К. Г.) [31, с. 207]. Наголосимо, що такий прийом 

характерний передусім для фольклорних творів. Відтак переклад цього 

фрагменту тотожний оригіналу у фольклорному аспекті, на якому 

акцентує Вал. Шевчук у коментарі № 728, про що мовилося вище. 

Про адекватність художнього перекладу Вал. Шевчука свідчить 

також відтворення біблійних алюзій Величкового оповідання, зокрема у 

фрагменті, коли сатана, перш ніж почати свою промову, заявляє, що 

міцніє віра людей у Христа, що люд цієї віри «поширюється і змножує 

свої церкви не тільки по всій Європі, а вже і в Азії, і в Палестині!» [31, 

с. 208]. Князь темряви згадує в промові ці події, які за допомогою 

позатекстової інтерпретації (коментаря) розтлумачує Вал. Шевчук: 

«Перший хрестовий похід, взяття християнами Єрусалима у 1099 р. і 

вчинену в ньому страшну різню мусульман» [31, с. 208] (примітка 

№ 732). 

Водночас у символічній промові Люципера на адресу нечистої сили 

за те, що вона погубила українців «междоусобными бранми и 

смятеніями многое множество» Христіянского народа [28, с. 406] 

(курсив мій. – К. Г.) спостерігаємо розбіжності в Шевчуковому перекладі: 

«(…) чварними війнами і сум’яттями множество християнського 

люду…» [31, с. 208]. У перекладі цих рядків сучасною українською 

мовою Вал. Шевчук опускає Величкову тавтологію як один зі 

стилістичних прийомів поетики бароко, що забезпечує посилення 

емоційності опису. На нашу думку, така зміна в оригіналі стилістично 

дещо послаблює змістову наповненість перекладу. Утім, такі 

розбіжності компенсуються семантичною ідентифікацією стилістичного 

прийому ампліфікації, який застосовує Вал. Шевчук. Звернімося до 

порівняння: втікає сатир кілька днів, біжить через «долгія поля, лѣси и 

дубрави, гори, долини, и блата» [28, с. 408] – «довгі поля, ліси й діброви, 

гори, долини й болота…» [31, с. 210]. 

Таким чином, перекладач модифікує жанр вставної новели в 

Літописі, по-перше, «стираючи» грані між новелою та оповідною 

повістю, по-друге, здійснює адекватний переклад-адаптацію барокового 

першотвору з притаманними художньо-образними засобами (метафорична 

ускладнена мова, колоритні порівняння, перифрази, градація, марковані 

лексеми тощо), апелюючи до уяви реципієнта, його естетичного 

горизонту. З огляду на це,  можемо припустити, що «Сатирова повість» 

є художньою трансформацією літописного оповідання. 
Майстерність Шевчука-перекладача особливо яскраво виявилась у 

мовній модернізації віршових творів, уміщених у Літописі. Притаманні 



Давньосвіт Валерія Шевчука: 

художня рецепція старовинних літературних пам’яток  

 

125 

Вал. Шевчуку поетичні здібності, знання польської мови допомагали в 

перекладі поезій, що органічно вплетені до сюжетної канви Літопису. 
Передусім це текст поеми про Чигирин О. Бучинського-Яскольда, 
польськомовні вірші XVII століття анонімних авторів, поезії Лазаря 
Барановича та ін.  

Одним із віршів є епітафія на смерть Іскри, у якій Величко 
продовжує роздумувати про міжусобні чвари, братовбивство, гнів, 
ворожнечу, торкаючись найпекучішої для української ментальності 

проблеми: воювати самим проти себе. Вал. Шевчуку вдалося, 
опрацьовуючи оригінал пам’ятки епохи Бароко, наголосити й на 
актуальних питаннях сьогодення. Переклад є пересторогою для 

сучасників. Наведемо для порівняння такий ліричний відступ: 
 

Літопис Самійла Величка Переклад Вал. Шевчука 
«Злая незгода что творити знаетъ: 
Братіямъ братовъ вбивать позволяетъ,  
Не смотритъ догматъ поданихъ отъ Бога, 

Не хранитъ любви, творитъ зла прѣмнога; 
Чрез незгоду панства многіе пропали, 

Зъ землею ся мури крѣпкые зровняли» 
[28, с. 434]. 

«Ось що незгода лиха витворяє: 
Братові брата вбивать дозволяє. 
Де не зважають на божі закони, 
Гине любов там і зла є притоки. 
Незгода у державі – багато 

пропалих! 
З землею вони й мури міцні 
порівняли!»                 [31, с. 247]. 

 

У коментарі № 876 здобуваємо інформацію про те, що «вірш 
перекладено з давньоукраїнської мови. Очевидно, це уривок більшого 

твору. Цікаво, що «мораль вірша відповідає поглядам самого 
Величка» [31, с. 247]. 

Незважаючи на те, що Вал. Шевчук цілісно передає сутність 

першотвору, своєрідністю перекладу є емоційно-забарвлений тон 
поезії, підсилений афористичністю. Зокрема, послуговуючись 
ораторською антитезою «незгода у державі – багато пропалих!», 
інтерпретатор розширює «горизонт сподіваного», наголошуючи на 

проблемах українського державотворення кінця XX століття. Окрім 
того, при перекладі вірша В. Шевчук замінює словосполучення 

«творитъ зла прѣмнога» виразом «зла є притоки», що дозволяє 

розкодувати алегоричний підтекст твору: ліричний герой сприймає з 
гірким болем утрату загальнолюдських цінностей, водночас 
стверджуючи, що державі потрібна передусім злагода та єдність. 

Відтак В. Шевчук пристосовує віршовану пам’ятку до розуміння 
сучасного реципієнта, о-мовлюючи та оновлючи тлумачення вічних 
питань буття.  

Вагоме місце в Літописі посідає також експресивний Шевчуків 
переклад із польської мови поеми О. Бучинського-Яскольда «Чигирин – 
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панегірика гетьманові Івану Самойловичу. Наголосимо, що В. Шевчук 

є не лише перекладачем, а й інтерпретаторм цього барокового твору. 
Зокрема, у розвідці «Муза Роксоланська» він відзначає, «що текст до 
нас тільки й дійшов той, котрий зацитував просторо літописець» [204, 
с. 159] (курсив мій. – К. Г.). Тож у перекладі зберігається розлогий 

стиль пам’ятки, її образна поетика однієї з вершин «батальної поезії 
бароко в Україні» [204, с. 159]. 

Зіставимо один із фрагментів поеми, який, на нашу думку, найбільше 

відтворює змістомісткість оригіналу, його риторичний струмінь.  
 

Літопис Самійла Величка:  
 

Ledna w Bogu nadzieja, do Ktorego modły 

W cichey dawa suplice y ocny y podly 

Hey, długoz tego cierpim, niesmiertelny Boże! 

W niemocy naszey moć Twa przebrać li moze? 

Pozno, li rano, w ciemnym chodzimy podławiu; 

Sni li się nam ta niemoc, czy widzim na iawiu; 

Pful smrodliwy ozionie ogien z ust Pythona, 

Y zkąd że sie ziawiła brzydka hydra ona? 

Ze dzbana li wypełzła starego Trytona? 

Czy urodziła z łona ten dziw Tyzyfona? 

Cienszkim na Chrześcian niechrzest nalega obłokiem, 

Wderz go Panie, day wsciekłym harpiom obrokiem. 

(курсив мій. – К. Г.) 

[29, с. 417]. 
 

Переклад В. Шевчука: 
 

Є на Бога надія! Його допомоги 

У молитвах прохає багатий і вбогий. 

Гей, багато ми терпим, безсмертний наш Боже! 

Нашу неміч твоя міць невже не підможе? 

Ходим пізно ми й рано у темнім підлав’ї, 

Чи ж то сниться нам неміч, чи бачим наяві, 

Диха смрадне болото, вогонь з вуст пітона, 

Із якого ця гідра бридячого лона? 

Чи з’явилась зі джбана старого Тритона, 

Чи вродила те диво на світ Тезіфона? 

Християн тисне нехрист накотом важенним, 

Вдар їх, Боже! Кинь в їжу гадюкам шаленим!..  

(курсив мій. – К. Г.) 

[32, с. 215]. 
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Текст перекладу зітканий з антитез та протиставлень: наприклад, 

«mocny y podly» – «багатий і вбогий». Причому Вал. Шевчук вдається 

до відтворення символічності барокових протилежностей. Водночас 

при перекладі цих рядків він, по-перше, зберігає точність відтворення 

спустошливої доби Руїни, яку уособлює влучне порівняння – 

«гадюка». По-друге, перекладач вловлює віршотворчий порядок 

тексту оригіналу і намагається реконструювати силабічний розмір 

барокової поезії, дбаючи про точність передачі оригіналу. 

Однак в окремих місцях Вал. Шевчук дещо відступив від дослівної 

точності, прагнучи, імовірно, передати символічні образи поеми, їхній 

український колорит. При перекладі образів давньогрецької міфології 

(Гідри, Тритона, Гекати, Тизифона та ін.) бачимо, що Вал. Шевчук 

слово harpiom (з польської – «гарпія») перекладає як «гадюка». 

Звертаючись до тлумачення слова «гарпія», читаємо: «Назва походить 

від грецького дієслова «викрадаю», тому що у грецькій міфології 

гарпії були викрадачками людських душ та дітей. Змальовувались у 

вигляді напівжінок-напівптахів» [29, c. 109-110]. Естетиці української 

міфології не властивий такий образ. Очевидно, Вал. Шевчук, прагнучи 

віднайти смисловий еквівалент, робить цей образ зрозумілішим для 

сучасного читача, інтерпретуючи його як образ гадюки, що здавна 

сприймається українцями передусім як «символ зла, підступності, 

ворожості» [35, с. 58]. На наш погляд, такі смислові неточності при 

перекладі в цілому не зменшують художнього змісту поеми, а надають 

творові національної специфіки, оскільки автор у виразній формі 

промовисто відтворює важкі часи Руїни в Україні. Вочевидь, такий 

переклад можемо назвати смисловою інтерпретацією, що пов’язана із 

психологією художнього сприйняття. Із цього погляду слушними є 

думки дослідниці Л. Краснової: «Інтерпретація не стільки оперує 

текстом, скільки його значенням, втіленим у форму» [99, с. 21]. Тож у 

процесі перекладу пошук варіантів інтерпретації обумовлений, 

насамперед, широким контекстом, уявою та логічними міркуваннями 

самого перекладача. Оскільки об’єкт перекладу має свою 

смисломісткість, спектр можливих інтерпретацій може бути 

практично необмеженим» [99, с. 21]. Ця особливість спостерігається у 

варіативності перекладів лексеми.  

Показово, що при перекладі польськомовних рядків поеми про 

Чигирин О. Бучинського-Яскольда В. Шевчук зберігає патетику твору, 

його моральні настанови. Звернімося до однієї з таких промов на 

адресу козаків. Віршований рядок: «Niech Bog co ras to większe w was 

męztwa sapala» [29, с. 448] у перекладі відтворено як: «Хай господь на 
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бій серця більше вам запалить» [32, с. 223], таким чином наближаючи 

до барокового риторично-піднесеного Величкового стилю.  
У Літопис Величка вставлено поетичні твори І. Величковського, 

В. Ясинського, Л. Барановича, Д. Братковського, вірші невідомих 
авторів. При перекладі цих творів Вал. Шевчук послуговується 
«наслідуванням взірців» («imitatio operis»), яке в бароковій поетиці 
відігравало надзвичайно важливу роль» [23, с. 62]. 

Шевчукові переклади героїчної барокової поезії є спробою нового 
прочитання призабутих творів давнини. Справді, вдалий переклад – це 
такий переклад, який звучить немов оригінал, але текст перекладу 

повинен бути комунікативно рівнозначним оригіналу, причому його 
комунікативна споріденість проявляється в ототожненні реципієнтом 
перекладу з оригіналом у функціональному, змістовному та структурному 
відношенні. Загалом, поетичні переклади в контексті Літопису – це ще 

один вагомий спосіб мовної модернізації давньоукраїнської пам’ятки 
барокової культури. Щодо інтерпретації окремих перекладів 
Вал. Шевчуком польськомовних віршів епохи Бароко, то це питання 

буде розглянуто нами далі. 
Одним зі способів модернізації Літопису Самійла Величка для 

Вал. Шевчука стали численні коментарі, примітки, що прояснюють 

певні аспекти, відкривають невиявлені чи недостатньо виявлені 
міжтекстові зв’язки давньоукраїнської пам’ятки епохи Бароко. До того 
ж, такий спосіб художньої рецепції дозволяє тлумачити давні події, 
топоніми з їх національною культурною семантикою, історіософеми і т. п., 

що вимагає від читача ретельної роботи, широкої ерудиції для цілісного 
сприйняття «споруди давнини» [14, с. 176]. Тож цілком слушно пише з 
цього приводу П. Білоус: «Так може бачити старий текст сучасна людина, 

яка з віддалі часу прагне роздивитися історичний краєвид зображеного, 
пригадати собі те, що могло бути свіжим у пам’яті давнього автора, що 
хвилювало його, але меркнуло у плині віків» [14, с. 176]. 

Специфіка коментування полягає в поясненні з максимальною 
повнотою всіх незрозумілих, із погляду упорядника, місць тексту, 
розкриття згадуваних історичних подій і фактів, про суть яких не можна 
скласти уявлення з тексту оригіналу. Тобто, ідеться про смислове 

коментування. Коментарі Вал. Шевчука розтлумачують бароковий 
макросвіт пам’ятки. 

Як зазначалося вище, Вал. Шевчук зробив титанічну та ретельну 

роботу: подав у тексті Літопису 3 400 коментарів. Його коментарі стали 
єдиним материком-глосарієм, у якому поєднано в одну систему 
передмови та післямови, численні примітки, що покликані збагатити 

інформаційний, літературний пласт давньоукраїнської пам’ятки. 
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Перекладач розширює зміст пам’ятки за допомогою коментарів, що, 

по суті, є позатекстовою інтерпретацією. Уже у вступній статті 

перераховано широке коло питань, які довелося розв’язувати, а відтак 

визначати для «читача головні принципи, якими послугувався при 

перекладі» [30, с. 23]. 

До того ж, коментар характеризується тісним зв’язком із текстом 

Літопису. Із цього погляду, важливими є слова М. Гаспарова, який 

вважав, що «переклад починає інтерпретацію тексту, коментар її 

продовжує» [38, с. 70]. Цілком очевидно, що коментар є невід’ємною 

структурною складовою Літопису. 

У процесі дослідницької роботи над коментарями до Літопису 

виокремимо їх найбільш помітні різновиди: 

1. Власне «перекладацькі» коментарі, метою яких є заповнення 

лакун у тексті при перекладі. Такий аспект коментаря пов’язаний 

передусім із розкриттям змісту і контексту Літопису. Для прикладу 

звернемося до розділу 7 у першому томі Літопису, у якому йдеться про 

подорож Богдана Хмельницького до Криму, де його пошановував хан: 

«Тоді хан виказав Хмельницькому пошанування, наказавши відіслати на 

його кватирю зі свого дому три куфи (курсив мій. – К. Г.) вина, п’ять 

биків і п’ятнадцять баранів» [30, с. 56]. Коментуючи цю лексему, 

Вал. Шевчук пише у примітці № 72, що «куфа» – це «бочка» [30, с. 56]. 

Тож зміст цього коментаря доповнює і наближає його до розуміння 

сучасного читача. Подібну функцію мають коментарі в наступних 

епізодах. У Літописі читаємо: «Все товариство Хмельницького пізнало 

ханське пошанування й також виїхало з Криму, обдароване сукнами, 

мусульбесами й сап’янами». У примітці № 75 Вал. Шевчук зауважує, що 

«мусульбес – гладка червона тканина на підкладку» [30, с. 58]; 

«…піхота, виправлена з ланів…» у примітці № 463 Вал. Шевчук 

пояснює: «з ланів – тобто набрані на гроші з ланових поборів…» 

[30, с. 169].  

Ось фрагмент із промови Самійла Зорки до козацтва: «Нехай 

виповідять людською мовою про лицарську діяльність вашу поля й 

долини, вертепи й гори, мури й гарматні рури, коли ви ставали і 

воювали за свої вольності з мужнім і величним серцем…» [30, с. 209]. 

Перекладач пояснює в коментарі № 656 слово вертепи як «пустелі, 

хащі, відлюдні місця» [30, с. 209]. Відтак слово набуває виразного 

тлумачення завдяки контексту та коментареві до нього. Зважаючи на це, 

можна ще додати розповідь Вал. Шевчука про прибуття коронних 

гетьманів із польськими військами на Україну (розділ XI), коли «п’ять 

тисяч реєстрових (виборних і військових) козаків з Барабашем, 
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Кречовським та іншими своїми начальниками сіли, готові до війни, в 

байдаки, а до них, задля більшої певності, підсадили дві тисячі кращого 

польського війська – німецької піхоти» (курсив мій. – К. Г.) [30, с. 64]. 

Перекладач-коментатор тлумачить це словосполучення так: «у війську, 

що пливло водою, німців не було, але в той час «німцями» називали 

набраних до польського війська українців, що були вдягнені в німецькі 

мундири» (примітка № 87) [30, с. 64]. 

У першому томі Літопису натрапляємо також на такий опис: «Року 

від створення світу 7162-го, а від утілення сина слова божого, нашого 

спасителя Христа 1654-го, була тоді чорна великодня літера «Д», а вруці 

літо (курсив мій. – К. Г.) було шосте…» [30, с. 129]. У наведеному 

фрагменті бачимо літописне датування відібраних для написання подій. 

Разом із цим, перекладач-коментатор у примітці № 304 тлумачить 

лексему «вруці літо» – «букви в церковному місяцеслові, які вказують 

неділі в році …» [30, с. 129]. 

Роблячи коментарі до першого тому Літопису, Вал. Шевчук чимало 

уваги приділяє вивченню автентичності документів, які вніс Величко до 

свого твору. Зокрема, дослідник, працюючи над текстом пам’ятки, 

з’ясовує питання: звідки взяв Величко листи та універсали? Відповісти 

на нього дослідник пропонує таким чином: знайти серед Величкових 

листів Богдана Хмельницького такий, який мав би відповідник з іншого 

джерела і щоб той документ був справді оригіналом. «Порівняння обох 

текстів дало б змогу зрозуміти Величків метод реставрації документів 

[30, с. 17]. Після здійснення такого експерименту (Вал. Шевчук порівняв 

оригінальний лист Хмельницького від 3 березня 1648 року до 

Потоцького із вміщеним у Літописі Величка листом гетьмана до 

Потоцького від 27 грудня 1648 року) дослідник установив відсутність 

текстологічної близькості (повністю не співпадають стиль, форма, 

відсутня і фразеологічна подібність), зате зафіксував змістову 

спорідненість, що дозволило йому зробити висновки у примітці № 65 

першого тому Літопису: лист Величка є «розширеною реляцією 

справжнього, з великими відступами і додатками» [30, с. 50]. Величко, 

очевидно, знав про наявність такого листування, знав навіть зміст цих 

листів «в короткім викладі, занотованім у себе», але, незважаючи на це, 

літописець робить спробу відновлювати ці документи, складаючи їх від 

себе, але зберігаючи зміст. «Тому, – наголошує Вал. Шевчук, – не можна 

вважати ці листи фальсифікатами у повному розумінні цього слова, а слід 

назвати їх своєрідними літературними обробками, можна додати ще – 

риторичними обробками фактів, які С. Величко і вважав за правдиві» 

[30, с. 17] (курсив мій. – К. Г.). 
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У другому томі Літопису Вал. Шевчук також розширює зміст за 

допомогою перекладацьких коментарів. Зазначимо, що деякі слова 

вимагають перекладу та пояснення, що сприяє адекватності сприйняття 

тексту. Наприклад, коментар № 602: «А Самойлович, піднявшись із 

худопахольства (курсив мій. – К. Г.) до високої гетьманської влади і 

почавши збагачуватися, став змінювати й свою обичайність. Вал. Шевчук 

подає таке тлумачення: «Худопахальство – низьке становище: 

худопахолок – робітник» [31, с. 161]. Відтак цей коментар має описову 

властивість: розкриття життєпису гетьмана через асоціативне 

пояснення, а також уміння точно віднайти суперечності образу героя 

(висока влада – низьке становище). 

Наведемо ще декілька показових прикладів коментарів-перекладів. У 

розділі XVIII про Чигиринські події перекладач тлумачить значення 

слова «консервація» війська Запорозького в примітці № 853: «Консерва-

ція – тут: охорона прав» [30, с. 237]. Окрім того, у розділі XXXIX, у 

якому, зокрема, ідеться про «Шереметове перебування в Римі» та «про 

папські й кардинальські йому подарунки» [31, с. 545]: «А папський 

кардинал, званий Корнаро тоді ж таки дарував йому, Шеремету, 

ліску
1798

, знаменитої роботи, яка мала руків’я, обсаджене сутими
1799

 

діамантами» [31, с. 545]. Вал. Шевчук пояснює значення лексем 

читачеві в примітці № 1798, що «ліска – палиця, патериця», а у 

коментарі № 1799: «сутий – справжній». Відтак за допомогою приміток-

уточнень текст барокової пам’ятки стає «відкритим» та цілком 

зрозумілим для сприймання сучасниками.  

2. Коментарі герменевтичного характеру простежуємо, коли 

Вал. Шевчук прагне цілісно подати сучасному читачеві інтерпретацію 

подій давноминулих часів, фраз, символів, розширюючи таким чином 

«горизонт сподіваного» художнього простору пам’ятки. Наприклад, у 

першій частині першого тому Літопису він розповідає про Богдана 

Хмельницького: «Він щасливо й без жодної шкоди прибув із Бродів на 

Україну. Тут він прожив деякий час, спізнався з добрими козацькими 

молодцями і від’їхав із ними на Низ до Запорозької Січі. Там він провів 

кілька років, набуваючи потрібної собі вправності в труді військовім, 

ходив із запорозькими козаками на бусурманські поселення і не затуляв у 

боях перед ворогом свого обличчя – за це він був у великій шані у 

Запорозького війська» [30, с. 33]. Вал. Шевчук у коментарі до перекладу 

(примітка № 10) зазначає, що «дані про довголітнє перебування 

Хмельницького на Січі інші джерела не потверджують. Взагалі про 

життя Хмельницького до повстання 1648 р. відомо дуже мало. Знаємо, 

що Хмельницький жив здебільшого мирним життям. Врешті, на 
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Запорожжі його знали дуже добре» [30, с. 33]. Отже, перекладач-

коментатор за допомогою цієї примітки увиразнює образ Величка як 

містифікатора подій, акцентуючи більше на елементах художнього 

домислу в літописі, ніж на його історичності. Результатом такого 

домислу постає легенда про дружину Богдана Хмельницького: «…до 

того був самовільний, що після батькової смерті (якщо то правда) 

повісив на воротях мачуху свою, Чаплинську» [30, с. 35] (курсив мій. – 

К. Г.). У примітці № 17 Вал. Шевчук зазначає, що «тут маємо ще одну 

легенду з життя Хмельницького. В ній ідеться про жінку, з якою 

Хмельницький після смерті своєї дружини жив невінчано. Чаплинський 

начебто захопив її і обвінчався з нею. Аж по корсунській перемозі 

Хмельницький відібрав її, і шлюб з нею благословив патріарх у Києві. Її 

було повішено 1651 р. – цей факт історики приймають. Величкове 

зауваження «якщо це правда» має сенс, бо Тиміш загинув за батькового 

життя» [30, с. 35]. Зрештою, перекладач подає розширене сприйняття 

художнього образу Б. Хмельницького, що призводить до «про-яснення» 

тексту. 

Чимало місця серед герменевтичних коментарів відведено постаті 

Івана Мазепи, який «був значний козако-руський шляхтич, (…) бувши 

двораком та відзначаючись вправністю в усіляких речах, (…) невзабарі 

поставлений Дорошенком ротмістром його надвірної компанії» [31, 

с. 170]. Вал. Шевчук передає суперечливе розуміння Самійлом 

Величком постаті гетьмана епохи Бароко. Підтвердженням цієї думки 

можуть слугувати такі характеристики та коментарі-інтерпретації 

Мазепи: «онъ Махіевель хитрій лись» [31, с. 121]; «величній невѣстюхь 

и махіявель» [31, с. 242] – читаємо в Літописі. Шевчуків переклад: 

«Однак він, Махієвель і хитрий лис» містить коментар: «С. Величко 

уподібнює І. Мазепу Ніколо Макіавеллі (1469-1527) – відомому 

італійському політику й письменнику. Ім’я Макіавеллі стало називним; 

ним прозивають безпринципних політиків, діяльність яких визначається 

хитрістю, підступністю й аморальністю» [31, с. 397]. У наступному 

коментарі Вал. Шевчук вістить читачеві, що І. Мазепа мав «слабкість» 

до жінок: «бойовий невістюх і макіавель Мазепа». Із примітки № 1448 

дізнаємось, що «невістюх – бабій» [31, с. 459]. Принагідно зазначимо, 

що за допомогою цієї лексеми Вал. Шевчук звертає увагу на те, що 

стиль Величка був не лише вишукано красномовним, зітканим із 

барокового плетива, а й книжним або наближеним до народної мови. 

Таким чином, через відтінки слів тлумач веде читача до глибин змісту, 

прагне створити неординарний, самобутній образ сильної особистості 

Івана Мазепи. 
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В образі Івана Мазепи «химерно переплелися, – як слушно зауважує 

дослідниця В. Соболь, – найбільш вартісні чесноти та обдарування із 

найнепростимішими неподобствами та гріхами» [176, с. 253]. Щодо 

чеснот Івана Мазепи, то Вал. Шевчук услід за С. Величком наголошує 

на державотворчій місії великого гетьмана. Зокрема, у розділі 36 

підкреслюються його добротворчі справи: «помноження в цілому світі 

православ’я та на втіху християнам» [31, с. 478], а також меценатство: 

«Похваляє наша мірність добротворців; хвалимо тих, хто сприяє добру, а 

найбільше, коли поєднується начало твердого обов’язку, яке ґрунтується 

в громадянстві добродійсністю» [31, с. 485] (курсив мій. – К. Г.). Варто 

принагідно наголосити на тому, що цей образ подано крізь призму 

літературознавчих уподобань перекладача. Так, у розвідці Вал. Шевчука 

«Просвічений володар. Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і 

як літературний герой» [213] змальовано легендарну постать гетьмана. 

Зокрема, з’ясовується його роль у розбудові Козацької держави як 

державотворця і володаря ренесансового типу. Мазепа постає як 

меценат, будівничий церков і монастирів, натхненник і творець 

Високого бароко в українській культурі. Автор також колоритно 

відтворив літературний образ Мазепи (як поета). Крім того, у розвідці 

«Муза Роксоланська» Вал. Шевчук уже не тільки як перекладач-

інтерпретатор барокової пам’ятки, але й як дослідник, зазначає, що 

«С. Величко вживає супроти Мазепи негаційних епітетів, але діяльність 

описує об’єктивно» [206, с. 428], у чому переконуємось, звернувшись до 

Літопису. Так, кошовий Іван Сірко, звертаючись до запорожців, 

промовляє на адресу Івана Мазепи: «Панове браття, просимо вас, не 

убивайте цього чоловіка, може, він вам і нашій вітчизні надалі 

згодиться» [31, с. 170]. Таке витлумачення постаті героя простежуємо в 

перекладі Вал. Шевчука. 

3. Окрему групу становлять коментарі-топоніми, що розкривають 

художній простір Літопису Самійла Величка в бароковій картині світу. 

Прикметним є той факт, що Вал. Шевчук, апелюючи до географічних 

координат, тяжіє, на нашу думку, до символічних, націєтворчих та 

державницьких просторів. У тексті натрапляємо на описово-топографічі 

домінування та чітку локалізацію проживання українців, батальні події 

та панораму міст і містечок: Київ, Чигирин, Гусятин, Луцьк, Переяслав, 

Умань, Біла Церква, Стеблів, Суботів, Ніжин, Чернігів, Львів, Корсунь, 

Берестечко, Пилява, Глухів, Кременчук, Черкаси, Канів, Полтава, Гадяч, 

Бар, Батурин, Немирів, Острог, Очаків, Тульчин, Тростянець, Кам’янець-

Подільський, Васильків, Трипілля, Бородянка, Тягин (Бендери), 

Бердянськ тощо. 
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Варто зауважити, що ці топоніми акумулюють у собі не лише суто 

просторові поняття, а й хронотопну, символічну, описувально-

зображальну семантику. Так, наприклад, історіософемами українського 

волелюбного козацтва постають у назвах Батурин, Берестечко, Чигирин, 

Кодак. Ці топоніми відтворюють передусім образи живої історії доби 

Бароко. 

4. Що ж до гідронімів, то Вал. Шевчук услід за Літописом відтворює 

дивовижний водний простір України. Зокрема, у розділі 38 другого тому 

Літопису подано величезний реєстр річок та озер «з обох боків річки 

Дніпра» [31, с. 594], серед них: Орель, Чаплинка, Протовч, Самар, 

Ворона, Кам’янка, Лиса Гірка, озеро Гирло Глухе вище, озеро Гирло 

Глухе нижче, Солоні озера тощо. Розширені коментарі до цих гідронімів 

увиразнюють барокову описовість, масштабність пам’ятки та пов’язані з 

поняттям України. 

5. Важливу роль відіграють коментарі-хрононіми. Так, читаючи 

Літопис, натрапляємо на Величкові невідповідності, деякі неточності 

щодо ідентифікації історичних подій, життєпису окремих особистостей 

тощо. Завдяки Шевчуковому коментуванню читач приходить до 

розуміння значущих реалій давньоукраїнського твору. Наприклад, 

звернемо увагу на один із таких анахронізмів: (примітка № 825) у 

контексті панегірика О. Бучинського-Яскольда про Чигирин у частині 

«Почуття вдячності»:  

Не собі козак славу, мій Боже, віншує, 

Хоч скарби із звитяжства належно шанує, 

Першу міту для слави твоєї, о Боже, 

Силу взявши, наш лицар злу силу знеможе. 

Турські топче загони і пріч проганяє, 

І, щоб віра тривала, свій край захищає. 

Бо відколи ще княжив у нас Володимир, 

Ми із турками бились, змагалися з ними...
  

Князь той, Руську державу грудьми захищавши, 

Наче скло, пиху гордих крушив, потоптавши [31, с. 230]. 

Вал. Шевчук у примітці № 825 пояснює: «анахронізм, бо Володимир 

(Святославич) князював у 978-1015 рр., а Османська імперія склалася 

після падіння Візантійської імперії (XV ст.)» [31, с. 230]. Тож 

інтерпретатор барокової пам’ятки ще раз засвідчує, що розбіжності в 

часопросторі передусім вказують на її художню природу, естетичне 

світовідчуття.  

6. Коментарі прізвища-композити є одним із семантичних 

атрибутів літературної доби Бароко. Так, наприклад, у коментарі № 220 
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Вал. Шевчук тлумачить: «Півторакожуха Карпо – козацький ватажок, 

герой боротьби з поляками після повстання Остряниці та Гуні, вів 

партизанську війну в степах» [30, с. 106].  

7. Особливої уваги заслуговують коментарі-біблеїзми, за 

допомогою яких Вал. Шевчук декодує естетичні пласти барокового 

твору, у якому Біблія сприймається як Текст культури. 

Із-поміж усього загалу біблійних коментарів можна виділити такі: 

–  біблеїзми-антропоніми: «Єгова – одне із священних імен Бога в 

Старому Заповіті» (примітка № 742) [31, с. 212], що відтворено в 

панегірику Олександра Бучинського-Яскольда «Чигирин» гетьманові 

Самойловичу; «Голіаф – біблійний персонаж, філістимлянський 

велетень. Його вбив Давид зі своєї пастушої пращі» (примітка № 786), а 

також «Рувим – біблійний персонаж, жив у XVII ст. до н. е., родоначальник 

племені. Гад – біблійний персонаж, родоначальник племені. Монасія – 

біблійний персонаж, родоначальник племені» (примітка № 787) [31, 

с. 220], які згадуються в розділі 18 у розповіді про Чигиринську битву з 

бусурманами; «Валаам – знаменитий пророк із Мессопотамії, герой 

біблійної легенди, виведений царем Моавитської землі Валаком на 

висоти Ваала, де, побачивши ізраїльтян, котрі верталися з Єгипту, 

замість проклясти їх, тричі благословив» (примітка № 913) [31, с. 260]. 

Отже, розшифрування Вал. Шевчуком біблеїзмів, що органічно ввійшли 

до структури Літопису Величка, є конотативною частиною позатекстової 

інтерпретації барокової пам’ятки;  

–  коментарі-біблійні цитації в Літописі є складовою для 

розширення зображальних засобів універсалізму барокового 

текстопростору, для осмислення світу і людини. Із-поміж корпусу 

коментарів виокремимо розповідь про гетьмана Івана Самойловича, 

котрий намагається очистити свою душу, переглянути свої дії та вчинки 

за допомогою цілющої сили молитви. Ідучи на вранішню службу, герой 

чує в церкві молитву-пересторогу: «Друзі мої і мої приятелі поставали 

здаля від моєї біди, а ближні мої поставали поодаль, тенета розставили 

ті, хто чатує на душу мою, а ті, хто бажає нещастя мені, говорять 

прокляття і весь день вимишляють зрадливе» [31, с. 341]. Вал. Шевчук у 

примітці № 1147 інформує читачів: «Цитата з Біблії. (Книга псалмів, 

XXXVII, 12, 13)» [31, с. 341]. 

У контексті розділу 30 другого тому Літопису йдеться про хижі 

вчинки князя Голіцина, який «заслав Самойловича в заслання і сам не 

уникнув його, позбувшись всіх маєтків і багатств» [31, с. 375]. Величко 

вводить цитату-характеристику підступності князя: «Якою мірою будете 

міряти, відмірюють і вам». Її зміст стає краще зрозумілішим за 
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допомогою коментаря № 1220 Вал. Шевчука: «Цитата з Євангелія від 

Матвія, VII, 2» [31, с. 375].  

Таким чином, уведення Вал. Шевчуком посутніх коментарів та 

приміток до Літопису доводить, що вони є позатекстовою інтерпретацією 

давньоукраїнської пам’ятки, слугують джерелом конотаційних рівнів 

тексту, а також у цілому розширюють ракурс сприймання сучасним 

читачем багатовимірності доби Бароко. Таких коментарів дуже багато, 

їхня мета – відтворити поетику тексту, декодувавши прихований або 

незрозумілий для сучасного читача зміст. 
 

 

3.2.   Переклади та інтерпретація української барокової поезії  

Важливу роль у контексті сучасного письменства відіграє 

перекладацька діяльність Вал. Шевчука в царині давньої української 

поезії, передусім, барокових пам’яток. В одному з інтерв’ю автор 

визначає неповторне явище літератури українського бароко: «Якщо 

європейське бароко – це хвилі, то українське бароко – це берег. Коли 

хвиля розбивається об берег, то дає своєрідний сплеск. І так майже всі 

художні течії мають в українській культурі місце. Але вони завжди 

пристосовані до життя і створюють свою неповторність, самодостатність» 

[114, с. 69]. 

Активний інтерес перекладача до епохи Бароко можна пояснити, 

по-перше, досить обережним ставленням українського літературознавства 

тоталітарної доби до бароко; по-друге, зацікавленістю в наукових 

колах засадничими принципами цієї епохи; по-третє, намаганням 

модернізувати давньоукраїнську поезію з метою відновлення 

малодослідженої пори. Так з’явилися численні збірки, антології поезій, 

які було вже перелічено в попередньому підрозділі. Оприлюднені 

скарби давнини – мозаїчна барокова споруда, у яку поринає сучасний 

читач. 

Упорядником, коментатором і перекладачем більшості творів у цих 

виданнях є Вал. Шевчук, якому вдалося підняти із забуття десятки 

літературних імен і тим самим відновити літературний пласт цілої 

епохи в розвитку української поезії. Представлене митцем – то 

барокова поезія, яка стала символічним перекладацьким мостом між 

європейськими країнами. Саме робота Вал. Шевчука над перекладами 

барокової поезії стала ще однією формою художньої рецепції в 

масштабному та системному дослідженні давньоукраїнських пам’яток.  

Напрацювання досвіду класиків художнього перекладу (М. Лукаша, 

Г. Кочура, В. Крекотня, В. Яременка, Бориса Тена) у царині поетичного 

слова також істотно вплинули на перекладацьку концепцію 
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Вал. Шевчука. Зокрема, у співпраці з В. Яременком він створив антологію 

давньої поезії. «Це стало, – писав дослідник, – початком мого 

величезного захоплення, яким я горів продовж усіх 70-х років – 

відкрив цілий масив маловідомої або й невідомої нашої поезії, десь на 

сотню імен, поставивши постулат, що давня українська поезія була 

багатомовна (курсив мій. – К. Г.) і творилася по різних культурних 

осередках» [214, с. 69]. Тут Вал. Шевчук висловлює свої міркування 

щодо полімовності української літератури XVI-XVIII століть. Літературні 

пам’ятки цього часу писалися латинською, польською, книжною та 

народною українською мовами, а також мовою, наближеною до 

російської. Окрім того, у розвідці «Муза Роксоланська» він переконливо 

стверджує: «Давня література була багатомовною, і ми ніколи не 

збагнемо літературного процесу в Україні, коли не приймемо 

беззастережно цього постулату» [205, с. 19].  

Польська та латинська мови поступово проникають у всі сфери 

культурного життя України, зокрема й у літературу. Зауважимо, що 

проблема феномену літературної багатомовності барокового тексту 

оприявнена не лише у спадщині Вал. Шевчука-перекладача і коментатора 

латиномовних та польськомовних пам’яток, але й як самодостатнього 

дослідника. Так, у згаданій уже праці «Муза Роксоланська» один із 

розділів – «Мова і витворення культурних та духовних цінностей XVI-

XVII ст.)» – читаємо: «Як літературні вживаються мови книжна 

українська, латинська, польська, меншою мірою народна українська та 

грецька, що, зрештою, зумовлювалося способами здобуття освіти 

українцями того часу, котрі вчились у школах латинських, латино-

польських, слов’яно-грецьких. Народна ж українська мова вживалася 

побутово і проривалася у сфери літературні через зв’язок із 

народнопісенною творчістю, у побутовому віршописанні та як 

компонент книжної української мови» [206, с. 84-85]. 

Варто звернути увагу на те, що Вал. Шевчук у цьому розділі 

наводить приклад поезії полономовного поета Лазаря Барановича 

«Русин до поляка, що по-польски балака» для розуміння явища 

багатомовності давнього українського письменства. Процитуємо 

фрагмент із вірша: 

Звір це дикий для русина – 

Що польщизна, що латина. 

Звір той гострі має роги, 

Тож, поляче, не будь строгий. 

Почитай, як я утямив, 

І віддай нам тим же самим. 
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Як напишеш що по-руську, 

Русин прийме те з гуску: 

Вільність мають поетове 

Щодо вимислів і мови! (…) 

Схаменись, сваритись годі, 

Не палімось у незгоді! 

[206, с. 88-89]. 

Вал. Шевчук подає старий текст не лише в новій мовній версії, але 

й оснащує його вичерпним коментарем: «Мова твору, неповторність 

давньої епохи, віщає поет, не є ознакою національної належності 

автора, через що він і закликає поляків писати українською. Для 

українця (русина) польщизна і латина – звір дикий, тобто щось чуже 

диковинне, як і книжна поезія, – елітарне (…) Цінність же елітарного 

мистецтва беззаперечна: «Звір той гострі має роги», [206, c. 89] – таку 

алегорію вживає перекладач. І далі резюмує: «Автор закликає до 

християнської єдності, для чого ляху треба схаменутися, аби не 

палитись у незгоді» [206, c. 89]. Тож Вал. Шевчук не лише став 

перекладачем полономовного твору, але й коментатором та 

інтерпретатором мовної картини в Україні тогочасної пори, щоб сучасний 

читач зміг цілісно осягнути літературний процес давньої епохи.  

Розглядаючи витоки «бароковості» у художній свідомості 

Вал. Шевчука, варто наголосити, що він відкриває давні літературні 

портрети, твори передусім для естетичного сприйняття та розуміння 

сучасних читачів. За допомогою мовної модернізації давніх текстів 

Вал. Шевчук намагається наблизитися до сучасників, допомогти 

відчути на смак естетичні категорії, художність пам’яток. У цьому 

сенсі його світогляд суголосний стратегії польського теоретика і 

практика художнього перекладу Здзіслава Вавжиняка, який пише про 

сутність перекладу: «Переклад є подоланням відстані, якою є 

нерозуміння тексту» [229, с. 131] та об’єкта розуміння («Перекладацьке 

зрозуміння не є (...) зрозумінням суб’єктивного досвіду автора оригіналу, 

але є зрозумінням специфічного семіотичного об’єкта, яким є текст. 

Текст як семіотичний об’єкт відрізняється від досвіду автора чи 

сприймача, який є об’єктом психічним» [229, с. 135]).  

Вибір творів для перекладів давньоукраїнської поезії був пов’язаний у 

Вал. Шевчука перш за все з глибоким зацікавленням усією історією 

XVI-XVII століття. Тому що саме в цю добу було сформовано менталітет 

українців, відбувалося зростання їх етнічної свідомості, людиноцентризму, 

посилення процесів культуро- та державотворення; не було ще тотальної 

русифікації, яка, як відомо, завдала українській нації великої кривди. 
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По-друге, історичне тло сприяє якомога яскравішій реконструкції образу 

людини, репрезентуючи її як особистість (суспільний статус) і як 

індивідуальність (внутрішній світ). Вал. Шевчук аргументовано 

стверджує, що «не літературні процеси творили окремі індивідуальності, а 

навпаки, індивідуальності творили процеси» [205, с. 19]. У цьому 

контексті цікавими є спонуки Вал. Шевчука щодо відбору пам’яток. Із-

поміж багатьох чинників акцентуємо на таких: «особливою цікавою 

вписаністю твору в живе життя», «характерністю особи чи пам’ятки для 

літературного процесу» [205, с. 19]. Також він звертає увагу на ті 

пам’ятки, «в яких може бути подвійне, тобто підтекстове, читання» 

[205, с. 19], прагнучи до творчої інтерпретації барокового універсуму. 

Слушними з цього погляду є думки Вал. Шевчука-дослідника щодо 

подвійного читання: «Підтексти в поезії українського бароко творилися 

зчаста на асоціативній основі. Автор рідко виписував їх наскрізно, а 

творив їх за допомогою кинутих тут чи там реалій, які мали 

асоціативно пов’язуватись із тим, що знають і автор, і його читач» 

[200, с. 69]. Саме тому Вал. Шевчук намагається максимально 

«оживити» колоритні портрети митців, віднайти горизонти сподівань, 

асоціативні нашарування поміж текстом та його культурологічним 

тлом, зрештою, ідентифікувати українське бароко в координатах 

європейськості. Крім того, важливим критерієм добору пам’яток стало 

для Вал. Шевчука проникнення в духовний світ іншого поета, щоб 

пов’язати минулі часи зі сучасністю. 

Передусім звернімося до польськомовних поезій епохи Бароко, які 

стали «відкритими» для інтерпретації завдяки Шевчуковим перекладам. 

Зауважимо, що польськомовних перекладів у його творчому доробку 

найбільше, мабуть, тому, що інтерес до польської мови генетично 

закорінений в особистості Вал. Шевчука. В автобіографічних замітках 

«Сад житейських думок, трудів і почуттів» автор, згадуючи своє 

походження, пише: «Прапрадід мій по матері Вікентій Малецький 

прийшов у Житомир із Польщі з двома хлопчиками...» [214, с. 50] і 

далі продовжує: «Розмовною мовою в материній родині була 

українська, але записані вони були поляками» [214, с. 51]. До того ж, 

Вал. Шевчук є знавцем польських пам’яток барокового письменства, 

йому присуджено звання «Заслуженого діяча польської культури». В 

одному з інтерв’ю він наголошує: «Я ґрунтовно вивчаю пласти 

польсько-української культури XVI – першої половини ХІХ ст. Це 

цікава й глибока підкультура, спадкоємцями якої є і поляки, і українці – 

одне одного не виключає» [159]. 
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Особливе місце в царині поетичних перекладів належить оригінальній 

інтерпретації віршованих творів полономовних авторів доби Бароко 

(зокрема М. Стрийковського, М. Пашковського, Л. Барановича, 

І. Величковського, І. Орновського, С. Яворського, П. Орлика, П. Тер-

лецького, С. Симоніда, Д. Братковського, Л. Крщоновича та інших).  

Як відомо, поезія дає людині абсолютну свободу самовираження, 

чого не можна досягти в матеріальному світі. Тому, на нашу думку, 

розшифровуючи ці поезії, Вал. Шевчук, по-перше, намагався відшукати 

архетип свободи у творчості. Адже варто згадати той факт із 

життєпису митця, коли він у 70-х роках XX століття перебував у 

вимушеній літературній ізоляції – «внутрішній еміграції», яка тривала 

протягом десяти років. Саме тоді він уперше зацікавився вивченням 

польсько-українських поезій, закорінених у бароковій традиції. 

Характеризуючи українську полономовну поезію як культурний 

феномен, Вал. Шевчук наголошує, що «саме в кінці XVI – першій 

половині XVII століття в Україні функціонує досить сильна польсько-

українська література: (Д. Братковський, Й. Верещинський, брати 

Чагровські, М. Пашковський, С. Симонід, В. Кіцький, брати Зиморовичі 

та інші полономовні поети)» [205, с. 85]. 

Надзвичайно актуальними в контексті перекладацької діяльності 

митця є майстерно відтворені інтерпретації поезій вказаних авторів, 

які виразно окреслюються в сучасній поетиці й вимагають адекватного 

тлумачення. Адже інтерпретація зосереджується навколо проблем 

розуміння мови творів XVI-XVII століть. У цьому плані варто 

дослідити специфіку перекладацького таланту Вал. Шевчука в царині 

польськомовних поезій епохи Бароко, щоб осягнути своєрідність 

культури, як вияву національного духу народу, що «стояв на маргінесах, 

тобто не в центрі культурного регіону» [206, с. 680]. 

Інтерес письменника до перекладацтва загалом можна пояснити 

тим фактором, що полономовну поезію він вважає одним із чинників 

культурної ідентичності української нації. Відтак польськомовні твори 

необхідно зарахувати до обох літератур – польської та української. Із 

першою їх об’єднує переважно мова, із другою – естетичний та змістовий 

фактаж.  

Як дослідник поезії епохи Бароко, Вал. Шевчук зазначає, що 

«польська мова як літературна приходить в Україну в другій половині 

XVI століття (найдавніша пам’ятка – «Epucedion» – панегірик на честь 

українського магната Михайла Вишневецького, у якій невідомий автор 

виявляє виразну українську національну свідомість, але мовою пише 

польською) [206, с. 83].  
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Феномен польської мови Вал. Шевчук вбачає в тому, що після 

утворення Козацької держави ця мова не лише не втрачає своїх 

позицій, а й зміцнює їх, продовжуючи функціонувати в ролі 

літературної в другій половині XVII століття. 

Сутність української культури, на думку Вал. Шевчука, полягає в 

синтезі західних, римо-католицьких та східних, греко-слов’янських 

традицій, а також присутності латинської та польської мов. Польська 

мова, як відомо, була державною мовою Речі Посполитої і свідчила 

про езотеричність, тобто відкритість тільки «обраним» і недоступність 

широким верствам населення.  

Для українських земель польська мова була ключем до духовних, 

культурних, наукових та освітніх цінностей Європи, стаючи із 

заснуванням у 1632 році Києво-Могилянської школи мовою навчання.  

Для перекладів Вал. Шевчук зазвичай відбирає поезії митців, чия 

творчість є на сьогодні малодослідженою, потребує ретельного «розкоду-

вання», оригінальної інтерпретації. У таких творах модифікуються 

концептуальні риси епохи Бароко: універсальність, урочистість, 

складна архітектоніка текстів, пишномовність, динамічність композиції, 

нагромадження символів та алегорій, вишуканих метафор тощо. 

На думку О. О. Потебні, «заслуга митця не в тому minimum’i 

змісту, який був задуманий при творенні, а у певній гнучкості образу, 

в силі внутрішньої форми збуджувати найрізноманітніший зміст...» 

[149, с. 181-182 ]. Саме тому в перекладацькій спадщині Вал. Шевчука 

ми можемо чітко розділити декілька пластів. 

По-перше, необхідно виокремити ті особливості, які письменник 

намагався перекласти, відтворюючи не лише зміст і форму, а й 

естетичний рівень першотвору. Про таку роботу свідчить переклад 

найвидатнішої книжки полономовного історіографа та поета 

XVI століття Матвія Стрийковського (1547-1582) «Кronika polska, 

litewska, zmodska I wszystkiej Rusi…» przez Macieja Osostewiciusza 

Stryjkowskiego, Кролевець, за виданням 1582 року:  

Роман-князь голу шаблю вийняв // і гукає, 

Шле в бій, воякам тріумф // щедро обіцяє. 

Те й гетьман польський чинить: // «Ось вам обітниця!» 

До слави й честі кличе, // щоб змагався рицар. 

Обидва отак боки // бились без утоми, 

Марс жереб їм метає // – цьому а чи тому [120, с. 85]. 

Поезія перекладена римованим віршем, різностоповими рядками, 

що сприймається емоційно та ритмічно. Крім того, у коментарях до 

перекладу Вал. Шевчук зазначає: щоб сучасний читач був обізнаний зі 
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строфічною будовою давньої поезії, на місці цезури він робить 

пробіли. 

Цей переклад – спроба відтворити широке тло жанру барокової 

батальної поезії. Вал. Шевчук проймається атмосферою воєнної доби 

Польщі, Литви та Русі. При цьому в коментарях до перекладу справедливо 

зазначає, що Матвій Стрийковський присвячує «свою роботу історичній 

пам’яті згаданих трьох народів» [120, с. 452]. Очевидно, виходячи з 

художньої рецепції Вал. Шевчука, переклад адаптовано до потреб 

сучасного читача з позиції збереження генетичної пам’яті. 

Князь Роман змальовується справжнім лицарем, який, тим не 

менше, б’ється як звичайний воїн, однак, тікаючи, замішався між простих, 

перестав бути лідером, його було забито. Вал. Шевчука-перекладача 

цікавить ще одна риса поезії про князя Романа: неоднозначне 

ставлення автора до героя, свідченням чого є слова «Роман наш 

милий» [120, с. 85]. І в той же час, коли Роман стає загарбником чужої 

землі, то симпатії його – на польському боці: 

Ляхам вітчизна власна // додає відваги, 

За шкоди свої мстяться // і за всі наляги, 

Роман же на потугу // руських військ зважає… [120, с. 85]. 

По-друге, обираючи для перекладу той чи інший твір, Вал. Шевчук 

перебуває в постійних пошуках різноманітних мовних утворень, 

словесних та образних трансформацій. Зокрема, варто звернути увагу 

на епічну манеру викладу барокових поезій, де наскрізною є українська 

тема, зокрема зображення національного характеру та ментальності, 

утіленого в образі запорозького козака. 

Із цього погляду цікаво розглянути твір польсько-українського 

поета першої половини XVII століття Мартина Пашковського «Дії 

турецькії і змагання козацькі з татарами» (Краків, 1615) [120, с. 135] в 

інтерпретації Вал. Шевчука. Дешифруючи пам’ятку, перекладач 

обґрунтовує феномен козацтва, який полягає у волелюбному духові, 

самобутності, національній гордості, генетичній стійкості тощо. 

Звертаючи увагу на формальну сторону перекладу М. Пашковського, 

варто зосередитись на бароковій проблемі свободи. Адже митці Бароко 

поетизували духовний світ козака, утверджували образ діяльного 

героя, який самовіддано служить вітчизні. 

У тлумаченні Вал. Шевчука волю виборювали саме представники 

козацтва. Зокрема, у тексті за допомогою прийому гіперболізації 

прославляється козацтво як справжнє лицарство: 

Сто козаків як буде з рушницями битись, 

То тьмі здолають шиї татарів змилити… [120, с. 140]. 



Давньосвіт Валерія Шевчука: 

художня рецепція старовинних літературних пам’яток  

 

143 

У примітках зазначеного перекладу читаємо, що слово «тьма» 

означає «десять тисяч». Окрім того, Вал. Шевчук акцентує на епічному 

стилі оповіді, скажімо, де йдеться про героїчні пригоди козаків на чолі 

з ватажком Кимиковським, а також про їхній побут:  

Пожива – саламаха, горіхи ще водні, 

Усякий звір до того і риби всеплодні. 

Тим живляться всечасно, як вепри в обозах [120, с. 142]. 

Цю поезію Вал. Шевчук оснащує коментарем, розшифровуючи: 

«саламаха» – це страва з квасолі, часнику, хліба, солі. Саламахою в 

давні часи називали ще узвар» [120, с. 460]. Відтак у перекладацькій 

концепції митця присутня ідея відданості козацтву, у якому 

поєдналися войовничість і водночас творчий дух, потяг до краси, що є 

однією зі складових естетики бароко. 

У художній, науковій та, зокрема, перекладацькій концепції 

Вал. Шевчука простежується тенденція до використання міфологеми 

саду, що також є примітною рисою стилю бароко. 

З огляду на це, звернемо увагу на символ саду у творі одного з 

найвидатніших поетів кінця XVII – початку XVIII століття Івана 

Орновського – у панегірику «Багатий сад» (1705), перекладеному 

Вал. Шевчуком. Поезію присвячено харківському козацькому 

полковнику Григорію Захаржевському-Донцю та його дорогоцінному 

«саду» – шляхетним нащадкам синам Теодору та Івану. Відтак 

перекладач уперше в концепті барокового образу саду тлумачить його як 

конотацію родоводу, генетичної пам’яті людства. 

Образ саду символізує також світ як систему суперечностей: 

тимчасового і вічного, життя і смерті, сили і кволості, багатства й 

бідності тощо. Будучи прихильником класичних форм «поезієтворення», 

Вал. Шевчук сміливо експериментує в перекладацькій тканині тексту: 

його тропи нагадують духмяні фарби, щойно нанесені художником на 

полотно:  

Все в змінних фарбах світу з’єднано чудовно,  

На нетривалім ґрунті міцно уґрунтовано, 

Летить вогнистим колом в вічнім морі згуби [2, с. 224]. 

Однак при цьому митець зберігає автентичну силабічну віршовану 

структуру твору. Адекватність сучасного художнього відтворення 

полягає у використанні перекладачем новаторської лексики, зокрема 

неологізмів, а також стилістичної фігури – тавтології – з метою 

емоційної виразності тексту. 

Барокову емблему саду також зустрічаємо і в інших Шевчукових 

перекладах поезій І. Орновського, зокрема в книзі «Скарбниця 
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дорогого каміння», (Чернігів, 1693). У цій поезії перекладач уже 

відтворює алегоричний образ райського саду як уособлення ідеального 

світу: «сад той Єлісейський» [120, с. 299]. 

Неабияке значення для історії українського літератури та 

поетичного перекладу стало оприлюднення Вал. Шевчуком славетного 

імені Данила Братковського (?-1702), українського польськомовного 

поета і громадського діяча другої половини XVII – початку XVIII ст.  

Вал. Шевчук повернув читачеві низку іронічно-гумористичних 

текстів поета і запропонував нові поетичні інтерпретації пам’ятки 

барокової культури сучасною українською мовою, адаптуючи його 

вірші до естетичного сприйняття нинішнього часу. До того ж, він 

подав не лише повне фототипічне видання книги Д. Братковського в 

новій мовній версії, а й доповнив видання цінною інформацію про 

біографію поета, змістовними примітками та коментарями.  

У повному обсязі Вал. Шевчук уперше вдався до мовної модернізації 

унікальної збірки Д. Братковського «Swiat po czesci przeyzrany» («Світ, 

по частинах розглянутий» [25]). Ця книга, видана в 1697 році в 

Кракові, стала єдиною у творчому доробку поета. Сучасне фототипічне 

виданння збірки (з перекладами) було надруковано лише 2004 року.  

Цікаво, що Шевчуків поетичний переклад синтезує в собі також 

колосальну дослідницьку рецепцію творчості Д. Братковського. 

Поглибленому розумінню збірки «Світ, по частинах розглянутий» 

сприяло ознайомлення з архівними документами щодо особистості 

барокового поета, а також естетична рецепція його творчості. Так, у «Музі 

Роксоланській» він справедливо називає Д. Братковського «діамантом у 

попелі» [206, с. 262], який виступив проти політики Речі Посполитої, 

згодом приєднався до козацького повстання під проводом Семена Палія, 

за що пізніше був страчений у Луцьку.  

Пильніше розглянемо деякі аспекти інтерпретації Вал. Шевчуком 

полономовних творів із книги Д. Братковського «Світ, по частинах 

розглянутий» [25]. 

Передусім особливу увагу слід звернути на назву збірки. Вона, по-

перше, до певної міри проектує своєрідний сюжет; по-друге, тісно 

співвідноситься зі змістом твору, а також окреслює горизонт сподівань 

для читача й увиразнює авторський задум. Вал. Шевчук намагається 

осягнути та зрозуміти універсальний світопростір, двозначність 

барокового світу, який розширюється, видозмінюється, що призводить 

до формування нового естетичного досвіду у вигляді перекладених 

поезій. Простір світу постає тим горизонтом очікування, коли 

відбувається наближення первинних образів оригінальної поетики 
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Д. Братковського до сучасних реципієнтів. У передмові до збірки 

Вал. Шевчук слушно наголошує: «Зміст треба розуміти в двох вимірах – 

це ніби з’єднання високого мислительного бароко з низовим (…)» [25, 

с. 7]. Разом із тим, він відзначає, що «Д. Братковський творить свою 

поетичну систему і свій поетичний світ, який зв’язаний виразним 

поетичним «я» [25, с. 7]. У перекладах поезій волинського шляхтича 

Вал. Шевчук обирає шлях, заснований також на бароковому світобаченні. 

Але «перевисловлює» давній текст сучасникам зрозумілою для них 

мовою, робить його відкритішим, максимально відтворюючи всі 

особливості змісту і форми оригіналу, при цьому зберігаючи дух епохи 

Бароко. 

Своєрідним є початок збірки – вірш «Автор до тих книг»: 

Я світ цей змішав, змішаний-бо є він, 

Я бачив між панів вітрогонів певно, 

Один проймає жарт начебто забаву, 

А інший може взять правди всю постав, 

Не зганить добрий тож, ліпший – хвалить мовно, 

Найліпший той, котрий мій мішок наповнить [24, с. 37]. 

У цьому своєрідному вступі Д. Братковський декларує, що читач 

може сприймати збірку як жарт, усмішку, але водночас у ньому можна 

спостерігати «правди всю поставу», тобто під час подвійного читання 

текст варто також сприймати цілком серйозно. Відзначимо, що 

Д. Братковський у віршах не виступає моралізатором подій, образів 

тощо, а є лише спостерігачем сучасного йому світу, його частиною. 

Імовірно, світовідчуття Д. Братковського, якого відкриває для 

сучасного читача Вал. Шевчук, є духовно спорідненим зі сприйняттям 

світу письменником. Адже відомо, що в низці Шевчукових творів 

більшість героїв є обсерваторами життя (згадаймо, приміром, ченця 

Семена з роману «На полі смиренному»). Тож така психологія 

самовияву героїв є близькою до автопортрета Вал. Шевчука, який у 

реальному житті є таким же спостерігачем навколишнього світу, як і 

його попередник, що жив три століття тому.  

Особливістю Шевчукової рецепції поетичного світу Д. Братковського 

є зосередження перекладача на рисах бароковості, зокрема однією з 

домінуючих ознак цієї доби є прийом поетичної гри слів. 

Обґрунтування концепції поезії як гри належать літературознавцю 

Йогану Гейзінга [39]. Поезія, на його думку, вступає в гру в певному 

полі духу, у певному власному світі, який творить дух для себе, де речі 

пов’язані не логічними, а якимись іншими зв’язками. Поезія ніколи не 

буває серйозною: вона «перебуває по той бік серйозного (…), у царстві 
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мрії, сміху» [39, с. 138]. Відтак інтерпретація Вал. Шевчуком поетичного 

світу у творах Д. Братковського тяжіє до смислової гри словами, 

певних натяків тощо. 

Щоб виявити своєрідність перекладацьких принципів Вал. Шевчука, 

звернімося до зіставлення перекладу з текстом першотвору, акцентуючи 

на формальному боці перекладу, адекватності смислового, художнього 

відтворення. Для прикладу наведемо окремі вірші збірки Д. Братковського, 

у яких, на наш погляд, віддзеркалюється поетика бароко, зберігається 

автентичний силабічний розмір, а також своєрідні Шевчукові 

трансформації: «Людина по світі» [26, c. 127], «Світ» [25, c. 139], «Світ – 

коло» [25, c. 278]. 

Відтак, розглянемо особливості перекладу поезії «Людина по світі»: 

Оригінал Переклад Вал. Шевчука 

 Człowiek po świecie Людина по світі 

1 Nędzny człowiecze, po świecie 

wędrujesz. 

Бідна людино, по світі мандруєш.  

2 W nocy nie sypiasz, codziennie 

chorujesz. 

Ночі не спиш ти, щоденно хоруєш.  

3 Dla grosza wszystko, wszystko 

dla zdobyczy. 

Для гроша все це, або для здобутку.  

4 Chciwości twoja mil tysiącem 

liczy. 

Тисячі миль йдеш із хтивості хутко.  

5 Dom twój objeżdżasz, dziatki 

miłe, żonę. 

Дім об’їжджаєш ти, діток, дружину.  

6 W Moskwę, w tureckie udajesz 

się strony. 

В Москву, в турецьку вдаєшся 

країну.  

7 Chciwości twoja ruszy, że 

powrócisz. 

Хтивість тебе-бо руша: чи вернешся 

8 Do domu twego, nim twój żywot 

stracisz. 

До свого дому, чи нитка урветься? 

9 Pan Bóg inaczej statkiem 

dysponuje. 

Пан Бог інакше насліддя справляє: 

10 Śmierć twoja zawsze za tobą 

wędruje.  

Смерть за тобою у путь посилає. 

11 Buja ptak, buja, po świecie tym 

leci.  

Буяє птах, буяє, літає по цьому світі. 

12 Aż niespodzianie ptak popadł 

pod sieci.  

Аж раптом птах потрапив у сіті.  

 

Уважно дослідивши давній твір Д. Братковського та нову мовну 

версію Вал. Шевчука, відзначаємо, що перекладач прагне до 

збереження художнього колориту пам’ятки. Поезія барокового автора 
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наповнена роздумами про сенс людського життя. Також зустрічаємо 

символи, які є властивими для барокової естетики: «дім», «Бог», «смерть», 

«птах» тощо. Разом із тим, спостерігаємо деякий відхід перекладача 

від семантики оригіналу: так, слово nędzny у польській мові може 

означати «убогий», «бідний», але й також «нікчемний» [230, Т. II, 

с. 256]. Можемо припустити, що радше саме в такому значенні лексема 

вживається в цьому вірші. Можливо, Вал. Шевчук не прагне «вразити» 

читача винахідливістю в пошуках синонімів, зберігає буквальний сенс 

слова, не застосовуючи інших смислів. Натомість другий рядок 

перекладу є ближчим до оригіналу: Вал. Шевчук уживає слово хоруєш 

(тобто хворієш), котре в українській мові відноситься до діалектної 

лексики та практично зникло з живої мови. Тож Вал. Шевчук вживає 

полонізм chorujesz. Присутність цього полонізму викликає в Шевчуковій 

рецепції враження природності, органічності відповідно до першотвору. 

Однак, польське слово zdobycz перекладається як «вигода, нажива» 

[230, Т. I, c. 183]. Натомість українське здобуток – «успіх, досягнен-

ня/майно, чиясь власність» [32, с. 135]. Очевидно, це слово вжито 

перекладачем з формального боку: воно нагадує польське zdobycz. 

Подібні словозаміни відбуваються й далі: chciwość перекладається як 

«жадібність» [230, Т. I, c. 278], але хтивість передусім має значення 

«тілесний потяг» [32, с. 645], а «жадібність» – це вже вторинне 

значення. Тут бачимо явище міжмовної омонімії (свідоме або ж 

несвідоме?). Розглядаючи четвертий рядок поезії, спостерігаємо, що в 

польській мові немає слова «йти». У нашому розумінні йдеться не про 

те, що людина із жадібності готова пройти «тисячі миль», що її 

жадібність вимірюється тисячами миль. Також слово statek у 

старопольській мові позначало не «спадщину», а «майно» [230, Т. II, 

с. 834]. Додамо: у польському тексті не Бог надсилає смерть, а вона завжди 

супроводжує людину. 

У цьому аспекті такий переклад можемо назвати вільною 

інтерпретацією, а то й стилізацією твору барокового письменства, 

зокрема в наслідуванні барокової символіки, з метою естетичного 

сприйняття твору. Як слушно зазначає В. Коптілов, «стилізація 

виявляє творчу винахідливість перекладача, який надолужує неминучі 

втрати кожного перекладу, тактовно й тонко увиразнюючи риси епохи, 

народу й індивідуальність автора того твору, над перевтіленням якого 

він працює» [188, с. 600]. 

Разом із тим, Вал. Шевчук майже ідентично відтворює ритм, давню 

силабіку цієї поезії: 
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Czło - wiek po świe - cie Лю - ди - на по сві - ті 

Nędz - ny czło - wie - cze, po świe - cie - węd 

- ru - jesz. (11 складів, 4 наголошені) 

Бід - на лю - ди - но, по сві - ті  

ман - дру - єш. (11 складів, 4 наголошені)  

W no - cy nie sy - piasz, co - dzien - nie  

cho - ru – jesz. (11 складів, 4 наголошені)  

Но - чі не спиш ти, що - ден - но  

хо - ру - єш. (11 складів, 4 наголошені)  

Dla gro - sza wszys - tko, wszys - tko dla  

zdo - by - czy. (11 складів, 4 наголошені)  

Для гро - ша все це, а - бо для здо - бут - ку. 

(11 складів, 4 наголошені)  

Chci - wo – ści two - ja mil ty - sią - cem  

li - czy. (11 складів, 5 наголошених)  

Ти - ся - чі миль йдеш із хти - вос - ті  

хут - ко. (11 складів, 5 наголошених)  

Dom twój ob - jeż - dżasz, dziat - ki  

mi - łe, żo - nę (11 складів, 5 наголошених)  

Дім об’ - їж - джа - єш ти, ді - ток,  

дру - жи - ну. (11 складів, 4 наголошені)  

W Mos - kwę, w tu - rec - kie u - da - jesz się 

stro - ny. (11 складів, 4 наголошені)  

В Мос - кву, в ту - рец - ьку вда - єш - ся 

кра - ї - ну. (11 складів, 4 наголошені)  

Chci - woś - ci two - ja ru - szy, że  

po - wró - cisz. (11 складів, 4 наголошені)  

Хти - вість те - бе-бо ру - ша: чи  

вер - неш - ся. (11 складів, 4 наголошені)  

Do do - mu twe - go, nim twój ży - wot  

stra - cisz. (11 складів, 5 наголошених)  

До сво - го до - му, чи нит - ка  

ур - веть - ся? (11 складів, 4 наголошені)  

Pan Bóg i - na - czej stat - kiem  

dys - po – nu - je. (11 складів, 4 наголошені)  

Пан Бог і - нак - ше нас - лід - дя  

справ - ля – є: (11 складів, 4 наголошені)  

Śmierć two - ja zaw – sze za to - bą węd - ru - je. 

(11 складів, 4 наголошені)  

Смерть за то - бо - ю у путь по - си - ла - є 

(11 складів, 4 наголошені)  

Bu - ja ptak, bu - ja, po świe - cie tym le - ci. 

(11 складів, 4 наголошені)  

Птах бу - я, мчить - ся, лі - та - є по  

сві - ті, (11 складів, 5 наголошених)  

Aż nie – spo - dzia - nie ptak po - padł pod 

sie – ci. (11 складів, 4 наголошені)  

А - ле рап - то - во по - тра - пить під  

сі - ті. (11 складів, 4 наголошені)  

 

У поезії «Світ. Гей віват, віват!» [25, c. 139] Вал. Шевчук також 

відходить від оригіналу, але барокову поетику вірша передано точно: 

універсальну картину світу змальовано (і також інтерпретовано) на 

мікрорівні: монах і пан, пани і слуги, а коли виходити на рівень 

подвійного читання, то це алегорія – Річ Посполита та Україна. До 

того ж, Вал. Шевчук, як дослідник, передає особисте сприйняття сенсу 

твору: «Пани оточують себе улесниками та нахлібниками, які доти 

вірні, поки їх пригощають» [206, с. 266].  

 

Оригінал    Переклад Вал. Шевчука 
 

 Świat Світ 

1 Ej, vivat, vivat, bibat -зzaczynają.  Гей, віват, віват, бібат – зачинають.  

2 Który częstuje – miło się kłaniają; Як хто частує, вклонятися мають. 

3 Nasz dobrodzieju, do grobowej deski. «Наш добродію, до гробу нам мешкать. 

4 My słudzy twoi pilnujem twej ścieżki Твої ми слуги, йдемо в твої стежки! 

5 Gdzie się powrócisz, nie odstąpim ciebie. Куди не підеш, то ми не відпустим, 

6 Przy tobie damy pozabijać siebie Дамось для тебе упасти і трупом, 

7 Tyś pan, monarcha, właśnie tobie panie, Монарх і пан ти, своє чиним панство, 

8 zostać hetmanem –niech się to tak stanie.  Гетьманом будь же – отак буде власне!» 

9 A pan się sadzi, wina dzieci woła. А пан всіх садить, вина дати каже, 
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10 Rewerencyjej rad tej wielce zgoła. На реверанса радий, що так маже. 

11 Dokąd lił-przelił, słudzy hojnie pili, Лилось, пролилось і слуги впивались. 

12 Dotąd przy panu słudzy wiernie byli. Аж доки вірні йому залишались. 

13 Jak też już trunku stało bardzo mało,  Коли ж ба трунку лишилося мало, 

14 I sług tych wiernych nic cale nie stało. То слуг тих вірних немов не бувало. 

15 Jeśli nie wierzysz – postąp ty tak sobie. Коли не віриш – вчини так собі ти, 

16 Ja pierwszy będę pił w ten czas przy tobie. Я перший стану з тобою тут пити. 

 

Текст перекладу зазнає певних змін. По-перше, Вал. Шевчук додає 

до цього твору авторський коментар слова bibat – «можливо, це 

неологізм від слова «bibosz» – п’яниця» [25, с. 139]. Відтак, можна 

говорити, що перекладач не ставить на меті буквально перекласти, 

швидше, це можна назвати вільною інтерпретацією, оскільки вочевидь 

bibat – це не неологізм, як зазначає перекладач, а форма латинського 

дієслова bibere – «пити». У тканині поезії також спостерігаємо зміни: 

1) у другому рядку польського оригіналу вживається слово kłaniają – 

«вклоняються», а у Вал. Шевчука – «вклонятися мають». Це може 

свідчити про непорозуміння перекладача в ідентифікації часу дієслова 

або ж про вільний переклад; 2) у шостому рядку pozabijać siebie 

перекладаємо як «себе повбивати», але Вал. Шевчук відтворює 

модифікацію фразеологізмом «упасти і трупом», враховуючи смисловий 

рівень поезії Д. Братковського. У цьому контексті, на нашу думку, 

переклад перевершує оригінал, оскільки Вал. Шевчук, уводячи відсутній у 

першотворі конотацію-фразеологізм, послуговується одним із барокових 

концептів – грою словами, а також шукає народнопоетичні 

фразеологічні еквіваленти (цю ознаку перекладу знаходимо також в 

одинадцятому рядку – «Лилось, пролилось»); 3) у старопольській мові 

слово rewerencja буквально перекладалося як «повага», «знак поваги» 

[230, Т. II, с. 769], натомість в українській мові «реверанс» має почасти 

інше значення – «уклін» [32, с. 489], хоча також пов’язано з повагою. 

Якщо говорити про адекватність відтворення віршової структури 

цієї поезії, то Вал. Шевчук залишається вірний традиції барокової 

силабіки. Тут присутнє парне римування, як і в попередньому творі. 

Загалом, як видно з наведеного тлумачення, Шевчуків переклад цієї 

поезії можемо назвати адаптацією з елементами коментування. 

Цікава перекладацька інтерпретація з домінантною ознакою бароко – 

іронією – відтворена у вірші «Цей світ невічний є – нестатечність 

настає» [24, c. 159-161]:  
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Оригінал    Переклад Вал. Шевчука 
 

 Тen świat niewieczny, 

tym niestateczny 

Цей світ невічний є –  

нестатечність настає   

1 Ehej! Na świecie nie masz nic trwałego. Егей, на світі нема, щоб тривало, 

2 Nie masz stałego, nie masz pociesznego. Було щось стале, і втішного мало. 

3 Tu dziecię kona, tu drugie choruje, Вмирають діти, а інші хворіють, 

4 Serce rodziców żal tyranizuje. Серця батьківські від жалю боліють. 

5 Szczęśliwsi (mówią) nie mający dziatek. Скажу: щасливі, не має хто діток, 

6 Dziatki suchota – wielka boleść matek; З-за них – сухоти, щоб мамам боліти. 

7 A którzy z sobą dziateczek nie mają,  Котрі ж у себе дітей не надбають, 

8 Przedziwnie znowu mówiąc narzekają. Предивно знову, вістять, нарікають: 

9 My nieszczęśliwi, my dziatek nie mamy, «Ми нещасливі, дітей-бо не маєм, 

10 Co dziecię kochać z natury nie znamy. Як їх любити, з натури не знаєм». 

11 W frasunku świecki zaźrzy duchownemu, Зі смутку палять свічки для духовних: 

12 To (mówi) żywot cóż dokuczy temu; «У них – життя не докучне, а повне:  

13 Nie trapi dziecię i żona nie złaje. Не втратять діток і жінка не злає. 

14 Jeść, pić, w czym chodzić zawsze mu dostaje. Пить-їсти, в чому ходить завше мають». 

15 Duchowny zaś w swej zackniony celi, Духовний також, замкнувся в келії, 

16 Świat farbowany w oczach mu się bieli.  Світ, що у фарбах, в очах не веселий є. 

17 Pomyśli czasem  

lepiej byłoby na świecie, 

Помислить:  

«Ліпше, як є в світі змога  

18 Na woli chodzić, bać się Boga przecie. Ходить на волі при боязні Бога». 

19 Żołnierz niewczasem wielce sturbowany,  Жовнір невчасом стурбування має, 

20 Często narzeka na rycerskie stany. На стан вояцький увіч нарікає, 

21 Mówiąc: szczęśliwy, który w domu siedzi, Віща: «Щасливий, сидить хто удома, 

22 Bezpieczny zdrowia i tak się nie biedzi. Життя в безпеці, не бідний при тому». 

23 Dziatki i żona gdy domatorowi А діти й жінка, бува, домонтарю 

24 Dokucza w domu, zaźrzy żołnierzowi: Докучать вдома, то й заздрить рицарю: 

25 Szczęśliwy (mówi), który w wojsku służy, «Щасливий, – каже, – у війську хто 

служить, 

26 Tak się nie strapi wesoły, zdrów, duży. Страждань не знає, веселий і дужий». 

27 Ubogi zawsze zaźrzy bogatemu, Убогий заздрить багатому так-то: 

28 Oby ta (mówi) mnie rozkosz nędznemu. «Аби мені ті розкоші, бідаку!» 

29 Bogacz chciwością gdy napsuje głowy, Багач як хтиво мозки заморочить, 

30 Zaźrzy ubogiм (mówiąć) tymi słowy: Убогим заздрить, при тому урочить: 

31 Temu dał Pan Bóg, że się nie turbuje. «Йому дав Пан Бог, турботи не знає, 

32 Ma sztukę chleba w pokoju smakuje; Є хліба штука, тож мирно кусає». 

33 Przełożonemu prości zaźrzą wiele, Начальним прості теж заздрять немало: 

34 Mówiąc: my stoim a on siedzi śmiele. «Стоїм ми, він-бо сидить собі стало». 

35 A przełożony ściśnion trudnościami, Начальний – стиснуть, буває ваготи. 

36 Często narzeka takiemi słowami: Такі врікає слова про турботи: 

37 Diabeł mnie (mówi) było wprawdzie potym, «На біса все це, було ліпш раніше, 

38 Żyłem bez tego dość w pokoju złotym. Як жив без того і мир мав розкішний». 

39 I tak nie widzę w czymby człowiek trwały, Відтак не взнаєш, людині що треба, 

40 Co dziś smakuje w tym jutro niestały. Тепер не смакує, а завтра – від себе! 

41 Świat Malarz wszystko obrazy maluje. Світ – маляр, образ в собі зображає 

42 Co raz przed człeka inny wystawuje. Щоразу інший – людині з’являє. 
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Зіставляючи варіанти перекладу, бачимо: Вал. Шевчук зберігає 

барокову поетику першотвору – двозначність, несталість світу, його 

вади, зокрема заздрість: «Убогий заздрить багатому так-то» [24, 

c. 161]. Як тлумачить перекладач, «люди не задовольняються тим, що 

мають, а несито зазирають на те, чого не мають, тож усі незадоволені, 

а це чинить суспільні біди» [206, c. 268]. До того ж, інтертетатор поезії 

відносить заздрість до однієї з найстрашніших людських хвороб, яка 

здатна знищити все добре і постійне, «відтак не взнаєш, людині що 

треба» [24, c. 161]. Принагідно зробимо припущення, чому автор 

перекладає саме цю поезію Д. Братковського: персоніфікований образ 

Заздрості зустрічаємо в романі Вал. Шевчука «Три листки за вікном» 

[217] у вставних притчах «Мудрості предковічної». Очевидно, перекладач 

співвідносить художню дійсність оригіналу з українською дійсністю. Окрім 

того, розширюючи асоціативнвний ракурс сприймання перекладеної 

поезії, віднаходимо інтертекстуальні зв’язки у творчості Вал. Шевчука 

з тлумаченням заздрості в Г. Сковороди: «Заздрість – лестощі, злодійство, 

крадіж, кровопролиття» [172, с. 62].  

Водночас Вал. Шевчук відтворює в перекладі ще одну властивість 

епохи Бароко – єдність протилежного. Услід за Д. Братковським 

інтерпретатор наголошує, що смерть зумовлює життя, а життя – 

смерть, як смуток – радість, а радість – смуток, щасливий – нещасливий, 

убогий – багатий. Зазначимо також, що Вал. Шевчук, наслідуючи 

Д. Братковського, перекладає (інколи – не досить точно) характерний 

бароковий погляд на світ як мозаїчний, багатокольоровий: «Świat 

farbowany w oczach mu się bieli» [24, c. 158] – «Світ, що у фарбах, в 

очах не веселий є» [24, c. 159]; «Świat Malarz wszystko obrazy maluje» 

[24, c. 160] – «Світ – маляр, образ в собі зображає» [24, c. 161].  

Відтак переклад Вал. Шевчука є досить специфічним, а подекуди 

не відповідає польському оригіналу. Простежимо, яких модифікацій 

зазнає текст у цій поезії: 1. Із приводу точності відтворення тексту 

першотвору в окремих випадках насмілимось не погодитись із 

перекладачем. Приміром, в 11 рядку польський еквівалент świeck – 

«світський» Вал. Шевчук перекладає як «свічка». Імовірно, перекладач 

неправильно прочитав слово (або дозволив собі більшу свободу 

творчості, оскільки природа поетичної мови відкриває ширші 

горизонти сподівань), адже zaźrzy (у старопольській мові «заздрити») 

перекладається як «запалить» [230, Т. II, с. 512]. У польській мові 

слово pokoju (рядок 38) має два значення: 1) «кімната»; 2) «світ» [230, 

Т. II, с. 916]. У Д. Братковського слово pokoju, можливо, вживається у 
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значенні «кімната». Натомість у Вал. Шевчука бачимо видозміну – 

«мир». Така трансформація слів не лише не спотворює семантику 

оригіналу, а свідчить, що Вал. Шевчук є своєрідним співавтором 

тексту. У цьому контексті слушними є слова: «Іноді треба умисно 

відійти від слів оригіналу для того, щоб до нього наблизитися. (…) У 

перекладі найбільше слід триматися думки, а не слів, хоч вони й дуже 

звабливі» [230, с. 188]. 2. Діалог із сучасними читачами позначений 

особистістю Вал. Шевчука, його присутністю у творі. Так, в оригіналі 

(рядок 5) mówią – «кажуть» [230, с. 188] (вони), проте в модернізації 

перекладача – «скажу» (я) – автор говорить від свого імені. Водночас у 

розвідці «Муза Роксоланська» знаходимо відповідь, чому Д. Братковський 

іноді відступає від суб’єктивізації поетичного світу: «Це може бути 

маскою й не маскою, бо бароко не терпіло однозначності; притому 

гострота вислову про болячки шаленого світу поєднується з 

обережністю, навіть певним затуманенням, що йде від уживання 

досить складної натякової поетики» [206, с. 264]. 3. Вал. Шевчук 

зберігає поетику барокових образів збірки, зокрема залишаючи 

неперекладеним польські лексеми та не шукаючи їм українських 

відповідників («Żołnierz» – «жовнiр», «niewczasem» – «невчасом», «nie 

złaje» – «не злає» тощо). 4. На морфологічному рівні знаходимо 

різночитання: (у 4 рядку) польське слово serce має форму однини, 

проте Вал. Шевчук при перекладі замінює однину множиною – 

«серця». Як бачимо, така модернізація є оригінальнішою з погляду 

адекватності художнього відтворення: за допомогою синекдохи 

«Серця батьківські від жалю боліють» перекладач-інтерпретатор 

увиразнює смисловий чинник поезії Д. Братковського – вплинути на 

емоції читачів. 5. При зіставленні синтаксичної структури поезії і 

перекладу також помітні перетворення: заміна непрямої мови прямою 

як ознака суб’єктивізму барокової поезії; використання окличних 

речень для підсилення експресії твору («Аби мені ті розкоші, бідаку!», 

«Тепер не смакує, а завтра – від себе!»).  

Отже, дешифруючи Шевчуків переклад поезії «Цей світ невічний є – 

нестатечність настає», помічаємо, що йому вдається адекватно відтворити 

образні еквіваленти, естетичний струмінь тощо. При неможливості 

зберегти художній образ оригіналу Вал. Шевчук компенсує його 

модифікацією нового образу. На нашу думку, такий різновид перекладу 

можемо назвати як переклад – трансформація, переклад – розуміння. Із 

цього погляду, цікавими видаються думки польського перекладознавця і 

практика художнього перекладу Здзіслава Вавжиняка: «Розуміння 
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тексту – це передусім віднайдення сенсів речень і значень слів, з яких 

складається текст» [229, c. 135]. 

Одним із найцікавіших для перекладу творів Д. Братковського, на 

наш погляд, є вірш «Світ – коло. Автор до себе» [25, c. 278], у якому 

прочитується символіка кола. Зауважимо, що коло є домінантним 

бароковим образом, властивим і для творчості Вал. Шевчука. Тож 

визначимо відношення між текстом першотвору та перекладом: 

 

Оригінал             Переклад Вал. Шевчука 
 

 Коło Świat 

Autor do siebie 

Світ – коло 

Автор до себе 

1 Kołem świat (mówią) kołem się obraca, Світ – коло, кажуть, колом обертає, 

2 Nabędzie wiele, aż razem utraca. Набуде доста, раптом утрачає. 

3 Zbywszy wszystkiego znowu nabyć może, Усього збувшись знову набуть  

може, 

4 Fortuny koło w ręku Twoim, Boże; Фортуни коло з рук твоїх, о Боже! 

5 Ej, koło moje, gdzieś koło załgnęło, «Моє гей коло, десь, мабуть зав’язло, 

6 Że dotąd w z górę obrotu nie wzięło. З гори-бо досі покоту не мало». 

7 Powróć na górę to koło co prędzej, Вертать на гору колу є потреба, 

8 Mój dobry Panie, gdyż trzeba pieniędzy. Мій добрий пане, як грошей де треба. 

 

Як бачимо, переклад Вал. Шевчука за формою та змістом практично 

повністю відповідає польському оригіналу. Але деякі трансформації 

спостерігаються, зокрема в першотворі лексема Powróć – «поверни на 

гору» – форма наказового способу – це прохання, адресоване 

безпосередньо до Бога – своєрідне продовження молитви. Натомість у 

Шевчуковій інтерпретації – «Вертать на гору» [25, c. 278]. Але ця 

неточність компенсується авторською самоіронією, що виступає, як 

відомо, важливою бароковою категорією – як елемент подвійного 

читання, який зберігає Вал. Шевчук. У цьому контексті наголосимо, 

що іронія є невід’ємною складовою збірки Д. Братковського. 

Вал. Шевчук у перекладах намагається бути суголосним у відтворенні 

іронічних ознак: контрастність, поєднання непоєднуваного, антиномії 

(«набуде» – «утрачає»). Слід зазначити, що в Шевчукових перекладах 

іронія переважно реалізується на мовному рівні: наприклад, через 

пряму мову (спостерігаємо у тканині цієї поезії), метафоричність 

(«Світ – коло, кажуть, колом обертає») тощо. 

Крім того, не відступаючи від барокової концепції передачі 

художнього образу, Вал. Шевчук практично реконструює давній ритм, 

метричний розмір: 
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Оригінал    Переклад Вал. Шевчука 
Ко - ło Świat 

Au - tor do sie - bie 

Світ – ко - ло 

Ав - тор до се - бе 

Ko - łem świat (mó - wią) ko - łem  

się ob - ra - ca, (11 складів, 5 наголошених) 

Світ ко - ло, ка - жуть, ко - лом  

о - бер - та - є, (11 складів, 4 наголошені) 

Na - bę - dzie wie - le, aż ra - zem u - tra - ca. 

(11 складів, 4 наголошені) 

На - бу - де дос - та, рап - том у - тра - ча - є, 

(11 складів, 4 наголошені)  

Zbyw - szy wszyst - kie – go zno - wu  

na - być mo - że, (11 складів, 

5 наголошених)  

У - сьо - го збув – шись зно - ву  

на - буть мо - же, (11 складів, 

5 наголошених)  

For - tu - ny ko – ło w rę - ku Two - im,  

Bo - że, (11 складів, 5 наголошених) 

Фор - ту - ни ко – ло з рук тво - їх,  

о Бо - же! (11 складів, 5 наголошених) 

Ej, ko - ło mo - je, gdzieś ko - ło  

załg - nę - ło, (11 складів, 4 наголошені) 

«Мо - є гей ко - ло, десь, мa - буть  

за - в’яз - ло, (11 складів, 4 наголошені) 

Że do - tąd w z gó - rę  

o - bro - tu nie wzię - ło, (11 складів, 

4 наголошені)  

З го - ри-бо до - сі 

по - ко - ту не мa – ло», (11 складів, 

4 наголошені)  

Po - wróć na gó - rę to ko - ło co prę - dzej, 

(11 складів, 4 наголошені)  

Вер - тать на го - ру ко - лу є пот - ре - ба, 

(11 складів, 5 наголошених)  

Mój dob - ry Pa - nie, gdyż trze – ba 

pie - nię - dzy, (11 складів, 4 наголошені)  

Мій доб - рий па - не, як гро - шей  

де тре - ба. (11 складів, 5 наголошених)  

 

Власне, порівнюючи оригінал і переклад, сміливо можна говорити 

про відповідність форми та змісту цієї поезії, що є невід’ємною рисою 

вдалого перекладу. Відчувається, що через сприйняття перекладача 

ніби говорить сам автор. 

Розглянуті приклади українських перекладів Вал. Шевчука зі 

збірки Д. Братковського «Світ…» відрізняються наявністю суміжної 

рими, виваженої метричної системи давньої силабіки та досить вдало 

переданою образною картиною світу. Щодо лексичного, 

морфологічного, синтаксичного рівнів, то є деякі невідповідності. 

Компенсацією служить збереження її найголовніших категорій – 

художності, естетичності та адаптованості для сприйняття 

сучасних читачів. Інтерпретації полономовних поезій митця органічно 

закорінені в багатогранній культурі Бароко з її «універсальною 

картиною світу», але разом із тим є цілком відкритими «текстами 

культури», модифікованими до потреб сучасного читача. У цьому й 

полягає культурний феномен багатогранної перекладацької діяльності 

Вал. Шевчука. 

Особливий інтерес становить відображення Вал. Шевчуком 

історичних подій у перекладах барокової поезії, а також відомих 

державотворців України (Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Івана 

Сірка), оскільки доба Бароко в Україні тісно пов’язана з ментальністю, 

національними проблемами тощо.  
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Добираючи для перекладу твори на історичні, героїчні теми, 

письменник відкрив для сучасних читачів імена творчих особистостей 

XVII-XVIII століття: Касіяна Саковича, Лазаря Барановича, Івана 

Величковського Олександра Бучинського-Яскольда, Климентія Зіновіїва, 

Андрія Гарасимовича, Стефана Яворського та інших.  

До однієї із найвдаліших поезій належить переклад твору О. Бу-

чинського-Яскольда «Чигирин, прикордонне місто у тяжкій турецькій 

облозі...» [120, с. 50], написаного в жанрі панегірика на честь гетьмана 

Івана Самойловича. У коментарях до твору Вал. Шевчук наголошує, 

що «в ньому оспівано перемогу українського та помічного російського 

війська над турками в 1677 році» [120, с. 341]. Перекладач зберіг 

барокові ознаки панегіриків, зокрема ускладнену форму, поєднання 

міфологічних (Тритон – морське божество, Тизифона – богиня помсти, 

Геката – богиня мороку) та біблійних образів (бог богів у Сіоні – Ісус 

Христос). Польський поет у перекладі Вал. Шевчука вперше прозвучав 

добірною українською мовою, зберігши смислове культурологічне 

навантаження. 

Вирішальними критеріями, яких дотримувався письменник у 

перекладацькій діяльності, були звернення до правдивого зображення 

історичних постатей, актуальність тематики творів, високий художній 

рівень тексту, його популярність у літературному контексті. 

Самобутній образ Богдана Хмельницького як доблесного воїна, 

гетьмана війська запорізького, мудрого політика, видатного дипломата 

і творця Української Козацької Держави відтворений у героїчному 

ореолі. Характерною ознакою висвітлення цього образу є особлива 

ретельність та ерудованість перекладача, глибока обізнаність з 

історичними процесами XVII століття. Численні епітафії, геральдичні 

вірші, звитяжні пісні, плачі присвячено саме особі Богдана Хмельницького.  

Довершеністю художньої форми, емоційному розгортанню сюжету, 

а отже, й цілісному засвоєнню його читачами відзначається переклад 

поезії українського митця другої половини XVII століття Андрія 

Гарасимовича «Плач Малої Росії». У поезії висвітлюються мотиви 

поневолення України ворогами-чужинцями «ляхами». Цей твір 

модернізований Вал. Шевчуком у традиціях українського голосіння, 

але з оновленими гуманістичними елементами. Зображуючи Україну в 

неволі, автор вдається до художнього прийому антитези, яку презентує 

якраз образ захисника вітчизни – Богдана Хмельницького:  

Та Богдан, цей муж вибраний, 

Був нам Господом поданий. 

Стер він кляте сім’я теє 
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Скинув з мене ярмо злеє 

І мені дав мудрі ради 

Під щитом міцної влади [120, с. 113]. 

Геральдичні вірші на честь славетних подвигів Богдана Хмельни-

цького, створені козацьким полковником Григорієм Грабянкою, 

заново народилися завдяки здібностям і талантові Вал. Шевчука-

перекладача. Так, йому належить, зокрема, переклад поезії «Похвала 

віршами Хмельницькому від народу малоросійського», у якій автор за 

визначальний мотив обирає героїчні вчинки Б. Хмельницького як 

визволителя української землі від польських загарбників:  

Богдан Хмельницький тут зображений можний 

Вояк в Росії славний і непереможний, 

Через нього на ноги Україна встала, 

Бо під ігом ляхівським мало не пропала [120, с. 203]. 

Топос імені державотворця розглядається в іншому вірші 

анонімного автора «Епітафія Богдану Хмельницькому»: 

Нашого роду прекрасне знамення – 

Оцей наш Хмельницький, 

Звати Богданом його, богом  

бо даний він вам [120, с. 205]. 

Богдан Хмельницький стає героєм декламації у шкільній драмі 

Інокентія Неруновича «Милість Божа», яка перекладена з книжної 

української мови Вал. Шевчуком. У передмові до другої книги 

«Марсове поле» перекладач наголошує, що мета цього твору 

«недвозначна – заклик сучасникам зберегти героїчні традиції свого 

народу» [120, с. 12].  

Перекладачеві вдалося передати ту коротку мить української 

історії, коли українці на хвилі національного відродження, незалежно 

від майнового стану та соціального походження, стали єдиними у 

своєму прагненні будувати власну державу під проводом Богдана 

Хмельницького. Саме тому у творі присутні всі елементи барокової 

поетики, які є наскрізними. По-перше, Вал. Шевчук звертається до 

полярного зображення подій, настроїв, учинків, підкреслення рис 

характерів. По-друге, бачимо, що дійовими особами є не окремі люди, 

а вся Україна – персоніфікований образ усього народу. Крім того, у 

тексті твору важливе смислове значення мають діалоги, модернізовані 

Вал. Шевчуком.  

Процитуємо фрагмент одного з діалогів України з Б. Хмельницьким: 
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Україна 

О мій боже! Освітлюй цей день золотавий, 

То велике блаженство пожити у славі! 

Вічної слави ти справді достоїн 

Мужній на морі і на землі воїн, 

Військ Запорозьких Хмельницький найбільший 

Вождь найчільніший. 

 

Хмельницький 

Міцніше між собою у мирі живіте,  

Свою взаємну дружбу в житті возлюбіте,  

Бо речі і малії примножує згода 

І навпаки: великі вмаляє незгода [120, с. 230]. 

Головною історичною дійовою особою у творі «Милість Божа» є 

Богдан Хмельницький, якому відведено найбільше місця в драмі. 

Навколо нього групуються всі персонажі: Україна, Кошовий, Козаки, 

Вісник, Вість, Діти українські, Писар, Догляд.  

Прикметною ознакою перекладу Вал. Шевчука є використання 

елементів стилю високого бароко, зокрема використання урочистої 

патетики: введення до складу дійових осіб Хору, який прославляє 

Б. Хмельницького і виступає провісником його перемог над поляками:  

Прийдуть тучі хмурі,  

Поб’ють тебе бурі,  

Щоб голови стерти,  

Щоб шиї нагнути,  

В ярмо одягнути,  

В ліси заганяти,  

В ріках потопляти,  

З могил видирати,  

За Віслу прогнати [120, с. 209]. 

Вал. Шевчук не применшує впевненості Б. Хмельницького у 

власній правоті, підкреслюючи зростання національно-визвольного 

руху. Саме високий патріотичний пафос оживив перекладач у формі 

шкільної драми. Водночас тут зберігається повчальний, виховний 

момент, характерний для цього жанру, і пов’язується він з образом 

Б. Хмельницького.  

Тріумф перемоги підсумовує Писар: 

Тож урочисті гласи звучать звідусюди, 

Кимвали чути, співи – втішаються люди. 

Міста, діброви, села, горби, гори, ріки 
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З людьми з’являють красно тріумфи великі! 

Одним сказати словом: відколи постала,  

Такого святкування Вкраїна не знала [120, с. 224]. 

Монолог Писаря передає радість перемоги, гордість за Україну, яка 

стала незалежною державою. 

Вал. Шевчук спромігся колоритно передати чи не найголовнішу 

ідею твору: звертаючись до українців із різними особистими 

уподобаннями, майновими статками та відмінним віросповіданням, 

гетьман закликав до єдності, взаєморозуміння та злагоди, звертався з 

проханням до своїх побратимів шанувати заповіді батьків і не 

відступати від славних традицій своїх предків, які споконвічно жили 

на своїй землі і виробили власне розуміння найсвятіших людських 

цінностей:  

Із срібних полумисків батьки в нас їли,  

Із золотих пугарів ніколи не пили,  

Бо дбали про залізо, залізо любили 

І славу превелику собі заслужили. 

Отим шляхом ідіте, науку пізнайте: 

Шукайте славу, гроші в ніщо завше майте [120, с. 225]. 

Найпоказовішою у творі є фінальна сцена промови Б. Хмельницького, 

з якою він звертається до козаків. Його слова цілком окреслюють ту 

ситуацію, у якій опинилася Україна: 

Я мовлю наостанок: в житті не купцюйте,  

А лука, стріл, мушкета і шаблі пильнуйте! 

Бо куплями окутий житейськими воїн 

Ім’я свого у світі увіч не достоїш. 

Дітей своїх, як тільки відправлять науки,  

Такої научайте козацької штуки. 

Живучи так, ворожі зітрете навіти 

І матимете радість на многії літа [120, с. 225]. 

Це останній виступ Б. Хмельницького в трагікомедії «Милість 

Божа». Він утверджує думку, що завойовані позиції треба вміти 

відстоювати. Стиль перекладу Вал. Шевчука перегукується за своєю 

мелодикою з українськими різдвяними колядками. 

Привернули увагу Вал. Шевчука і віршові твори, у яких змальовано 

образ гетьмана Івана Мазепи, що є найбільш значущою постаттю після 

Богдана Хмельницького в історії України в Нову добу. 

У перекладі письменника вперше прозвучав українською мовою 

польськомовний поет, відомий український філософ XVII століття 

Стефан Яворський. У вірші з книги «Луна голосу, що волає в пустелі» 
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(Київ, 1689) автор прагне возвеличити і прославити образ самовідданого 

борця за Українську Державу. Переклад характеризується урочистістю, 

піднесеністю: 

Сам Іван-бо під сонцем правічним панує,  

Що його зоря славна, вождя, знаменує,  

Додає до звитяжства великої сили. 

І турецький він гідрі насипле могили [120, с. 136].  

Коментуючи твір, Вал. Шевчук висуває цікаву гіпотезу: Іван Мазепа 

був не тільки могутнім гетьманом, а й талановитим поетом. У перекладі 

він вдається до ідеалізації цього історичного персонажа у стилі 

народнопісенних традицій. Зважаючи на неоднозначне трактування 

Мазепи, прагне реабілітувати його, акцентуючи, що головним завданням 

у політичній діяльності гетьмана була незалежність України. 

Не менш цілісним, органічним і водночас суперечливим постає 

образ кошового отамана Івана Сірка в Шевчуковому перекладі 

анонімної поезії «Короткий опис Сіркових діянь», яку він переклав за 

рукописом XVII століття з бібліотеки Польської АН у Кракові. 

Важливо відзначити, що, на відміну від дещо ідеалізованого образу, 

який змальовує Самійло Величко в Літописі в оповіданні «О войнѣ 

Серковой на Кримъ» [31, с. 376], Вал. Шевчук показує підступність 

Сірка, який хоч і запевняє тих невільників, що надумали повернутися 

до Криму: 

Хай у божий час вертає, сам такому дам я допомогу –  

Не гадайте, що вас хочу перекинуть через ногу, [120, с. 81],  

але тут же вони падають від куль козаків із засідки. Для перекладача 

важливо передати боротьбу добрих та злих сил в особистості цього 

козацького ватажка. Він змальовує Сірка, використовуючи одну з 

барокових художніх засобів – гіперболізацію: 

Був стрілець він із лука чудовий, також з самопала,  

Як з коня на ходу ударяв, знав, куди потрапляло. 

Птах у льоті, звір в бігу не вмів од Сірка ухилитись [120, с. 73]. 

Говорячи про формальну сторону перекладу, зауважимо, що 

Вал. Шевчук зберігає художність відтворення текстоорганізуючого 

тропу пам’яток бароко – гіперболізацію з метою своєрідного увиразнення 

образу Сірка, а відтак і емоційно-естетичного сприймання сучасним 

читачем. 

Певна річ, ватажкові козаків властивий героїзм, мужність, відвага, 

але, на наш погляд, такі риси вдачі Івана Сірка абсолютно не можна 

пояснити національно-визвольною боротьбою, яка має свої закони і 

вимагає мужності, ненависті до ворогів України. Вал. Шевчук психологічно 
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достовірно зміг передати думки невідомого поета другої половини 

XVII століття про те, що визволитель не повинен втрачати людяності у 

скрутних обставинах. Адже загальновідомо, що козаки Запорозької 

Січі відрізнялися від турків та татар своїм благородним ставленням 

навіть до ворогів – вони ніколи не вбивали полонених, безоружних, 

жінок чи дітей. Водночас у творі бачимо нічим не виправдане 

нелюдське ставлення Івана Сірка до татарських жінок та дітей, яких 

він виставив як живого щита:  

Матері, жони, діти татарські підуть у заслону,  

І татарський невільник, як щит, нам подасть оборону  

[120, с. 78].  

Але все ж таки у фінальній частині поезії звучать християнські 

мотиви – звернення до Бога. Це можна трактувати як заклик-молитву: 

Змилуйся, о змилуйсь, Пане, дай усім, 

що в війнах тих полеглі, –  

Всім дай одпочинок вічний,  

Покрий милосердям і підлеглих! [120, с. 83]. 

Отже, можемо стверджувати, що однією з особливостей художнього 

перекладу Вал. Шевчука є співвідношення контексту автора і контексту 

перекладача, його поетика, смислова єдність ідей, образів тощо. Крім 

того, для перекладача надзвичайно велике значення має національний 

дух, національна форма оригіналу, яку Вал. Шевчук творчо інтерпретує.  

Велику групу перекладів митця складає любовна лірика XVII- 

XVIII століть, яка привертала до себе пильну увагу Вал. Шевчука-

дослідника, так само, як і поета, і перекладача. Сповідуючи барокову 

антитетику, він прагне відтворити засобами сучасної української мови 

тему кохання в суперечливій природі чоловіка та жінки, відтворити 

еротизм як природний компонент життя, у якому поєднано силу 

«ідеального почуття» й пристрасне бажання. Такий синтез «високих» 

та «низьких» форм простежуємо в перекладах любовної лірики у 

збірках «Пісні Купідона. Любовна поезія на Україні в XVI – початку 

XIX ст.» [144], а також «Аполлонова лютня» [3]. У цих антологіях 

Вал. Шевчук продовжує експериментувати з бароковими формами 

інтимної лірики.  

Основою інтерпретації мотивів та образів любовних поезій для 

Вал. Шевчука є культурно-історичний та національний контекст. 

Перекладач відкриває для сучасників маловідому романтичну 

спадщину поетів епохи Бароко: Симона Симоніда, братів Симона та 

Бартоломія Зиморовичів, Лазаря Барановича, Климентія Зиновіїва, 

Захара Дзюбаревича, Івана Пашковського та інших.  
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Перекладацька спадщина Вал. Шевчука є багатоманітною за мотивами 

«поезії почуттів» – рефлексій любовної лірики. Це й анонімні вірші-пісні, 

і буколічні поезії Симона Зиморовича, й елегії, повчальна поезія, анонімна 

еротична лірика, пісні-жарти, а також численні модернізації «світських 

пісень». Усі тексти у збірці «Пісні Купідона» відповідно прокоментовані 

Вал. Шевчуком, що полегшує сучасному читачеві знайомство з творами, 

написаними у XVI-XVIII століттях.  

Як дослідник барокової поезії, Вал. Шевчук у «Музі Роксоланській» 

обґрунтовує свій інтерес до впорядкування, перекладів збірки «Пісні 

Купідона»: «Я вибирав тільки ті тексти, які існували літературно, на 

письмі…» [205, с. 103]. Відтак він обирає з-поміж пам’яток бароко 

лише ті твори, які цікаві передусім своєю естетичною вартістю для 

сучасників.  

Письменник наголошує, що любовна поезія особливого розповсю-

дження набула в першій половині XVII століття та написана була в 

основному народною українською, а також польською мовами. Далі 

автор підкреслює, що популярність поезій пов’язана з тим фактом, що 

вони стали здебільшого піснями.  

Для прикладу звернімося до анонімних пісень, майстерно транс-

формованих Вал. Шевчуком. Поезія з невідомого збірника XVII століття 

«Чом, чом, чом, чому босо ходиш…», модернізована у формі діалогу 

козака, якого називає перекладач Лісовичком, та його дівчини: 

Чом, чом, чом, чому босо ходиш, 

– Чом, чом, чом, чому не заробиш? 

– Принесе коли біс Лісовичків,  

Зароблю собі на черевики [144, с. 52]. 

Обрана форма діалогу пожвавлює розгортання змісту вірша, що надає 

йому експресивності сприймання. Окрім того, поезія насичена 

фольклорними мотивами (що також є однією з властивостей «низового» 

бароко), у яких є глибинна сутність та неповторність національного 

колориту. Однією з найцікавіших у цьому контексті є модернізована 

Вал. Шевчуком «Пісня світська» зі збірника XVIII століття Стефана 

Вагановського:  

Гей, знаю, знаю, кого я кохаю,  

Тільки не знаю, з ким жити маю.  

Можеш ти знати, 

Кого кохати,  

З ким жити маєш вірне [144, с. 285]. 

Зауважимо, що у своїй інтерпретації цього тексту Вал. Шевчук 

зберігає ритмічну організацію розмовної мови, що сприяє його життє-
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здатності. Необхідно наголосити, що митець висловлює новий погляд 

на буколічну поезію, уперше майстерно переклавши з польської мови 

книгу любовних віршів «Роксоланки, або руські панни» [144, с. 59] 

львівського поета Симона Зиморовича. Перекладач латиномовної поезії 

В. Маслюк заперечував твердження про існування в давній українській 

літературі буколічних віршів, пояснюючи це нечіткістю у визначенні 

жанрів поезії, у той час як Вал. Шевчук фактично відновив цей 

старовинний жанр любовної поезії.  

Основу «Роксоланок» становлять народні пісні-вірші про освідчення 

в коханні, гімни красі закоханих, запевнення в лебединій вірності, оповіді 

про зустрічі і розлуки тощо. Провідний образ поезій – алегоричний 

образ Роксоланії – України та вишукані образи українських дівчат – 

роксоланок:  

Люба Галино, дівчатко кохане! 

Тільки побачив ті губки рожані,  

Їх визнав у цілому світі я за найчудовіші квіти. 

Врода у тебе чудово оздібна,  

На кущ рожаний розквітлий подібна [144, с. 75]. 

Із цього фрагмента видно, що Вал. Шевчук зберігає один із 

формотворчих барокових тропів – алегорію. 

У тексті натрапляємо на українські православні імена, як-от: Палагна, 

Пульхерія, Філарет, Симеон, Олекса, Остафій, Тимош тощо. Для 

Вал. Шевчука важливо зберегти націотворчий елемент, дослідити 

звичаї української молоді. Також дуже цінним є те, що любовні мотиви 

тісно переплітаються з традиціями дозвілля молоді України тих часів, 

зокрема селянка Процерина з третього дівочого хору оспівує сад:  

О саде, саде, мені коханий,  

У квітах завжди – пахкий, духмяний! 

Русинська молодь щонайчільніше 

До тебе завжди ходила лише [144, с. 80].  

У цьому перекладі бачимо ознаки того, що українські юнаки та 

дівчата в ті часи групувалися, об’єднувалися, щоб радісно провести 

вільний час.  

Одна з характерних особливостей творчої манери Вал. Шевчука – 

захоплення античністю. Це своєрідне міфологічне дзеркало, яке 

відтворює переживання, емоції, почуття: 

До тебе через море сліз я не прибуду,  

Хоча в човні з сердечних стріл я плисти буду,  

Хоч крила дасть Купідон власні вітрила,  

І хоч човном Венера править захотіла б [144, с. 60]. 
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У перекладах Вал. Шевчука не втрачається художня образність 

поезії Симона Зиморовича, основною категорією якої є краса, 

вишуканість як одна з провідних ознак доби Бароко:  

Твоя врода – од природи, тож без погорди,  

Твоє око, і твій умисл також не гордий. 

Ось які зачарували серце клейноти 

Моїм звичаям догідні і твоїй цноті [144, с. 72]. 

У книзі «Із вершин та низин» Вал. Шевчук, подаючи факти із життя 

та творчості Симона Зиморовича, підкреслює, що в його любовних 

поезіях оспівуються «львів’янки і львів’яни, хлопці та дівчата – 

українці, місто Лева – столиця Роксоланії (України)» [202, с. 58].  

З’ясовуючи своєрідність перекладацької спадщини Вал. Шевчука в 

жанрі любовної лірики, варто також звернутися до перекладу пісні 

літературного походження «Мізерія на цім світі» козака Гадяцького 

полку поета Захара Дзюбаревича, оскільки в ній поєднуються світські 

та релігійні мотиви:  

Заживав би я завжди втіхи і завжди радості,  

Бо її змалу любив, не вчинив би злості,  

Коли б так любив бога сердечно,  

Запевне б я був в небі безпечно –  

Жив би із святими конечно [144, с. 245].  

Саме поєднання двох полярних начал (інтимної сфери почуттів та 

Бога) є домінантою літератури бароко. Тому можемо припустити, що 

митець обирає для перекладу цю поезію, оскільки в ній якнайповніше 

зображується людина, яка постійно відчуває присутність вищого 

начала у світі, але її шлях пролягає також і через людські «радості». 

Таким чином, лейтмотивом поезії є своєрідне духовне випробування 

людини Творцем.  

Переклади Вал. Шевчука є свідченням важливого етапу засвоєння 

українською культурою творчості давньоукраїнських митців XVI-

XVIII століть. Своєрідність перекладу визначається передусім естетичним 

обранням літературних пам’яток, щоб вплинути на емоції сучасного 

реципієнта. Цінним є те, що вірші супроводжуються докладним 

коментарем, що значно полегшує розкодування поезій.  

Отже, робота Вал. Шевчука над перекладами з давньої української 

прози та барокової поезії є однією з форм художньої рецепції в 

системному оприявненні та популяризації духовних скарбів минувшини. 

Загалом перекладацька концепція Вал. Шевчука ґрунтується на симбіозі 

дослідницьких, письменницьких інтересів, ретельному дослідженні, 

органічному розумінні поетики епохи Бароко та її магістральних 
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властивостей. Вал. Шевчук обирає принцип творчого підходу до 

інтерпретації давньоукраїнських пам’яток. Такий принцип передбачає 

не лише відродження, реконструювання, а й мовну модернізацію 

старовинних тестів. Вал. Шевчук-перекладач (і водночас інтерпретатор та 

коментатор) прагне зробити маловідомі і призабуті твори старовини 

відкритими текстами культури для розуміння сучасних читачів. Одним 

із домінуючих принципів перекладу, який він обирає, є передусім 

естетичне сприйняття та розуміння першотвору, вплив на емоційну та 

емпатійну сферу сучасних читачів, збереження барокової образності. 

Досліджуючи на текстологічному рівні мовну і смислову модернізацію 

Вал. Шевчуком стародавніх літературних пам’яток, акцентовано саме 

на перекладі: наскільки він адекватно відображає давній текст. Відтак 

зрозумілою стає стратегія і завдання перекладача – донести пам’ятку 

до розуміння та сприймання сучасників, а також передати колорит 

епохи Бароко.  

Переклади В. Шевчука – це ще один вагомий крок до осмислення 

літератури епохи Бароко, що розвивалось в Україні так багатогранно.

  


