
МАЕСТРО ВИСОКОГО СТИЛЮ 

(присвячено 80-річчю українського письменника Валерія Шевчука 

(20.08.1939 р.)). 

 

Закінчив історико-філоський факультет Київського університету 

(1963). Один із чільних репрезентантів шістедисятництва. Зовні спокійний, 

завжди з легкою іронічною усмішкою, повільний у рухах, небагатослівний, 

насправді він внутрішньо експресивний, у мисленні динамічний і спраглий 

на нове, ще не пізнане, духовно необхідне сучасному дню. Його жанрово-

стильова і проблемно-тематична палітра вражає. Тут і далека історія, і 

гостропроблемна сучасність, студії над давніми українськими поетиками, 

переклади майже невідомих до сьогодні поетів ХVI-ХVIII століть – і 

гостросатирична, з елементами гротеску, спрямована на розвінчання 

невситимої жадоби збагачення. 

Валерій Шевчук у своїй різнотематичній і багатожанровій творчості 

послідовно утверджує ідею необхідності виборення людиною істини на 

шляхах індивідуального самовдосконалення і суспільного прогресу. Тому він 

так активно вступає в діалог із сучасником, використовуючи багатий 

духовний арсенал національної і вселюдської культури. 

Розпочинав свій шлях у літературі Валерій Шевчук з оповідань і новел 

сповідально-настроєвого плану. Позиція автора в цих роздумах-сповідях 

героїв – переважно виходців із околиць невеличкого містечка – апологетично 

не підкреслювалася, а навпаки – приховувалася, начебто прозаїк 

«примушував» читача уважніше, з довірою, з співпережиттям вслухатися в 

оповідь, перейняту настроями неподільної єдності внутрішнього світу героя і 

великого світу природи. 

«Я мислю творчість як щось нове, власне, як відкриття незвіданого, 

відкриття нових естетичних площин. Світ бачиться мені як складнюща 

система мікросвітів. Ніхто з нас не посилить пізнати його загалом і сукупно. 

Література тільки через те вимагає необмеженої кількості в собі працівників, 



щоб охопити якомога більше мікроділянок живого, великого, повнокровного 

життя». 

Маестро великої прози і високого стилю, Валерій Шевчук ішов до 

своїх великих полотен поступово. Як справжній знавець, шанувальник і 

дослідник українського бароко, він фактично сповідує бароковий принцип 

своїх творів. Повісті й романи, написані ним упродовж десятиліть, з часом 

укладалися в складні структурні книжкові «побудови». Окрім написання 

величезного масиву повістей і романної прози Валерій Шевчук поставив собі 

за мету актуалізувати численні сторінки старокиївської літературної 

тематики та літератури середньої доби. 

Цілком очевидно, що патріарх української літератури Валерій Шевчук 

зжився з істиною мудрого життя як життя «правильного і праведного», 

інтегрувавши її з філософської культури античності, зокрема практики 

стоїків, у свою щоденну філософію, яку він віддавна відбудовував сам, 

модифікуючи надбання світової філософської думки. 

Основні твори письменника перекладено 22-ма мовами світу. 

Пишаймося, що маємо такого письменника. 

 

ЛІТЕРАТУРНИЙ ДОРОБОК ПИСЬМЕННИКА 

 

1. Шевчук В. Набережна, 12: роман. Середохрестя: повість. Київ: 

Молодь, 1963. 244 с. 

Світ мешканців будинку Набережної 12 – це світ першого десятиліття 

по війні зі своїми житлово-побутовими проблемами, з різкими перепадами 

настроїв, з болючими спогадами. Це світ дитинства самого Валерія Шевчука, 

який народився в атмосфері міської околиці, у власному домі. 

Письменника не раз суворо запитували: для чого вводити в прекрасний 

світ літератури сіру невиразність буденного життя, причаєну в сутінках 

містечкової провінції негероїчну постать людини. 



Шевчук використовує часові зміщення, «розбиває» стрій оповіді, 

тільки б досягти певної емоційно-психологічної тональності зображуваного. 

Творчі особливості стилю Шевчука, а також калейдоскоп часто не надто 

приємних, а іноді навіть гострих, для тогочасного суспільного змальованих 

тем, були розкритиковані радянськими літературними критиками. На довгі 

роки твори письменника зникають з тематичних репертуарів видавництв 

 

2. Шевчук В.О. Вибрані твори: роман-балада. Оповідання. Київ: Дніпро, 

1989. 525с. 

Роман-балада «Дім на горі» складається з двох частин. У першій «Дім 

на горі. Повість-преамбула» розповідається про життя чотирьох поколінь, які 

живуть у домі на горі. В долі кожного з них простежується низка загадкових і 

дивовижних послідовностей. Друга частина роману, що має назву «Голос 

трави», складається з 13 новел, які об’єднуються підзаголовком «Оповідання, 

написані козопасом Іваном Шевчуком і приладжені до літературного вжитку 

його правнуком у перших». У романі два сюжетні лейт-мотиви: дім, з якого 

герой іде у світ і до якого повертається, а також дорога, яка постійно його 

вабить. У творі відчувається барокове поєднання високого (духовного) й 

низького (буденного): дім на горі — це фортеця нашої духовності, а 

підніжжя гори — це поле боротьби добра й зла, світла й темряви. Багато 

епізодів нагадують притчі, мають символічне значення, наприклад, 

самотності, роздвоєння людини, блудного сина, дороги і т. ін. У структурі 

твору відбувається складне «переломлення» елементів і форм синкретичного 

мислення. Через баладу, яка, як й інші жанрові різновиди пісенної епіки, «за 

типом свідомості тяжіє до світу міфології, проте як явище мистецтва 

належить літературі». 

Мандрівка в гори 

Оповідання приналежні до кращих здобутків не дише української, а й 

усієї сучасної прози. Терзається своїми по-земному (в тому числі й 

соціально) обмеженими творчими можливостями поет Метлинський 



(«Постріл»), – небесне натхнення живе у його душі, та нема йому 

рівноцінного виходу, реалізації. Максималізм, характерний для Шевчукових 

героїв, доведено тут до крайньої межі, а відтак і трагічна розв'язка стає 

неминучою. Не менш трагічно складається й доля монастирського 

художника Григорія («Диявол, якого нема»): суперечність між високим, 

«буттєвим» людським призначенням і нікчемним побутом людців, що його 

оточують, болісно ятрять його неспокійну, не скуту монастирською 

схоластикою душу. Розмовляючи з Іваном Вишенським, він відчуває лише 

півправди у пристрасних інвективах знаменитого полеміста і, може, тому 

заперечує: «Як на мене, диявол живе на землі. Є тільки ми. Ми і наші 

пристрасті. Є натура наша – сила і слабкість наша. Рай і пекло – теж наша 

душа». Автор виводить  своїх героїв на трагічні зрізи буття – ті зрізи, на яких 

тільки й можлива по-справжньому значна й значуща проза. 

 

3. Шевчук В. Три листки за вікном. Київ: Радянський письменник, 

1986. 592с. 

Листок перший – «Ілля Турчиновський». Образом цієї постаті В. 

Шевчук проводить ідею складного виокремлення людської особистості з 

соціуму, в якому вона змушена була розчинитися заради усвідомлення себе 

як особистості з «індивідуальними» параметрами орієнтації в світі. 

Листок другий – «Петро Утеклий». Дух героя ніби розполовинився: 

одна частина втілилась в образ Петра Турчиновського, людини 

Просвітництва, а друга в проміжне між Іллею Турчиновським та його внуком 

– дячком Стефаном Савичем, людиною освіченою, спраглою до життя, до 

пошуків істини. Драма Стефана в тому, що він застосував до життя живого 

догматичні приписи. 

Листок третій – «Ліс людей» – дзеркало життя і звичаї провінційної 

житомирської гімназії середини ХIХ століття. Автор продовжує 

досліджувати дилему добра і зла, але в іншому соціально-політичному й 

моральному-психологічному вираженні. 



 

4. Шевчук В. Срібне молоко: роман. Львів: Кальварія, 2002. 192с. 

Дії роману відбуваються наприкінці ХVII століття. Вибудуваний 

нетрадиційно, у формі барокової трагікомедії, Смішне й печальне, високе й 

низьке, мислительне і розважальне, реальне й фантастичне сплелися в цьому 

лексично багатому, сюжетно динамічному творі, головним героєм якого 

постає мандрований дяк-учитель, автор славетної пісні про комара та муху – 

своєрідний анти-Дон-Жуан. 

 

5. Шевчук В.О.У чеpевi апокалiптичного звipа: іст. повiстi та оповiд. 

Київ: Український письменник, 1995. 203 c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Шевчук В.О. Козацька деpжава. Eтюди до iстоpiї укpаїнського 

деpжавотвоpення. Київ: Абрис, 1995. 389 c. 

 

 

 

 

 

 



 

7. Шевчук В.О. Око прірви: роман. Київ: Український письменник, 

1996. 197 с. 

8. Шевчук В.О. Біс плоті: історичні повісті. Київ: Твім інтер, 1999. 

360 с. 

9. Шевчук В.О. Тисяча років української суспільно-політичної 

думки: у дев'яти томах / за ред. Т. Гунчака. Київ: Дніпро, 2001. 

Т. 2, кн. 1. XVI ст. /за ред. С.Л. Коба. 2001. 559с. 

Т. 2, кн. 2. Перша половина XVII ст. / за ред. С.Л. Коба. 2001. 536с. 

Т. 3, кн. 1. Третя чверть XVII ст. за ред. С.Л. Коба. 2001. 503с. 

Т. 3, кн. 2. Остання чверть XVII ст.- початок XVIII ст. за ред. С.Л. Коба. 

2001. 575с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Шевчук В.О. Мав дерзновення бути самим собою: бібліогр. нарис. 

М-во культури і мистецтв України; Нац. Парлам. б-ка України. Київ, 

2002. 112 с. 

11. Шевчук В.О. Вершинний твір українського бароко: 

літературознав. дослідж. "Енеїди" І. Котляревськогою Київ: Веселка, 

2003. 38с. 

12. Шевчук В.О. Українські билини: Історико-літературне видання 

східнослов'янського епосу. Київ: Веселка, 2003. 247с. 



13. Художня галактика Валерія Шевчука: Постать сучасного 

українського письменника на тлі західноєвропейської літератури / Л.Б. 

Тарнашинська; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Київ: Вид-во 

ім. Олени Теліги, 2003. 223с. 

14. Шевчук В.О. Діти козацької матері: історико-пригодницькі повісті 

та оповідання. Київ: Веселка, 2004. 334с. 

15. Шевчук В.О. Муза Роксоланська: українська література XVI–

XVIII століть: У 2-х кн. Київ: Либідь. 

Кн. 1. Ренесанс. Раннє барокко. 2004. 398 с. 

 Кн. 2. Розвинене бароко. Пізнє бароко. 2005. 726с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Марсове поле: героїчна поезія в Україні Х-почат. XIX ст. / упоряд., 

вступ. ст. та прим. В.О. Шевчука; худ. оформл. С.В. Піонтковського. 

Київ: Молодь, 2004. 512 с. 

17. Шевчук В.О. Привид Мертвого дому: роман-квінтет. Київ: 

Пульсари, 2005. 598с. 

18. Шевчук В.О. Українські билини: історико-літературне видання 

східнослов'янського епосу / худ. Б.О. Михайлов. Київ: Веселка, 2005. 

247с. 

19. Слово многоцінне : хрестоматія укр. л-ри, створеної різними 

мовами в епоху ренесансу (др. пол. XV–XVI ст.) та в епоху бароко 



(кін. XVI–XVIII ст.) В 4-х кн. / упоряд. В.О. Шевчук, В.В. Яременко. 

Київ: Аконіт. 

Кн. 1. Література епохи Ренесансу (др. пол. XV–XVI ст.). Література 
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20. Воскресіння мертвих. Українська барокова драма : антологія / 

уклад., перекл., прим. В.О. Шевчука. Київ: Грамота, 2007. 640с. 

21. Шевчук В.О Козацька держава як ідея в системі суспільно-

політичного мислення XVI—XVIII ст. Кн. 1.Київ: Грамота, 2007. 718с. 

22. Корені та парості: український генеалогікон / упоряд. В. О. 

Шевчук. Київ: Либідь, 2008. 472с. 

23. Шевчук В.О. Роман юрби: Хроніка "безперспективної" вулиці 

(1972-1991) / передм. Л.Б. Тарнашинська. Київ : Унів. вид-во 
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