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ВСТУП 

Дисертацію присвячено творчій особистості Василя Олександровича 

Мисика (24.07.1907 – 03.03.1983), вагомій постаті, сформованій у суспільно-

історичному, літературному й культурному контекстах України ХХ ст. 

Творчу особистість перекладача досліджують, враховуючи його 

мовленнєву індивідуальність та національно-культурне (історично 

зумовлене) буття. Це передбачає пошук відповідей на основоположні 

питання щодо взаємин культури, мови й мислення, особистості та її 

оточення, позамовних контекстів. Адже для цілісного представлення творчої 

постаті перекладача, крім аналізу його перекладацького доробку, важливо 

розглянути обставини формування його творчої особистості на тлі суспільно-

культурної та літературної ситуації.  

В історії українського художнього перекладу винятковим є доробок 

В. Мисика – лауреата Премії імені Максима Рильського, поета, перекладача з 

шістнадцяти мов, орієнталіста, літературознавця, критика, редактора, 

рецензента.  

Окрім багатої оригінальної творчості, його спадщина включає 

різночасові та різножанрові переклади творів вісімдесяти письменників, яких 

митець уводив у національну естетосферу, дотримуючись авторської 

стилістики. В. Мисик уперше переклав українською мовою ряд творів: драму 

В. Шекспіра «Тимон Афінський», романи Дж. Дос Пассоса «1919» та О’Генрі 

«Королі і капуста», байку Дж. Ґея «Заяча дружба», збірки поезій Р. Бернса, 

Дж. Кітса, Рудакі, Хайяма та ін.  

Творчості В. Мисика В. Хитрук присвятив свою історико-

літературознавчу монографію «Василь Мисик: нарис життя і творчості» 

(1987 р.).  

Вагомий внесок у дослідження творчої особистості В. Мисика як 

перекладача зробили В. Брюгген, Г. Дика, Р. Зорівчак, Л. Коломієць, 

В. Коптілов, Г. Кочур, О. Никанорова, М. Новикова, О. Радчук, М. Стріха, 

М. Шаповалова.  
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Ці дослідження – поряд із літературознавчими студіями 

(Є. Адельгейма, Д. Білоуса, А. Гантенка, М. Ільницького, О. Кандиби, 

В. Коломійця, О. Лупія, Е. Соловей, М. Шалати, О. Шугая) – висвітлюють 

різні грані творчої особистості В. Мисика: виокремлюють його перекладацькі 

принципи, акцентують на творчому вдосконаленні, аналізують 

перекладацьку множинність, увиразнюють значення доробку В. Мисика в 

утвердженні українського художнього перекладу та збагаченні національної 

естетосфери.  

Попри значущість результатів численних та різноаспектних досліджень 

діяльності В. Мисика, вони засвідчують неповну увагу до деяких творчих – і 

особливо естетичних – вимірів його буття. Саме тому назріла потреба 

всебічного аналізу його перекладної творчості з наміром представити цілісну 

картину діяльності митця в міжкультурному посередництві, а його 

особистість перекладача як інтердисциплінарну категорію.     

Актуальність дослідження перекладацької спадщини В. Мисика крізь 

призму епохи та потребу комплексного дослідження перекладацької 

концепції В. Мисика зумовлює кілька чинників, зокрема вирішальними є 

соціальні, культурні та літературні. Вони створюють підґрунтя, в якому 

творчість В. Мисика віддзеркалює такі явища:  

хронологічні, пов’язані з описом естетичних ідей, думок і понять в 

історичній послідовності, що сприяли еволюції поетологічної концепції 

В. Мисика;  

персонологічні, що спираються на аналіз поглядів та позицій В. Мисика 

у колі літераторів (М. Зерова, П. Тичини, Г. Кочура, а також учителя 

А. Казки);  

проблемно-тематичні, що дозволяють: 

1) окреслити локальні та світові культурні феномени;  

2) виокремити ключові проблеми поетологічної особистості В. Мисика, 

важливі для історико-філологічного дослідження та перекладознавчого 

аналізу;  
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3) комплексно представити творчість В. Мисика-перекладача раннього 

та пізнього періодів, що відрізняються своїми ідейно-естетичними 

настановами, поетичним світобаченням, силою таланту та усвідомленням 

ролі перекладача.  

Зв’язок дисертації з науковими програмами, темами, планами. 

Дослідження виконано в межах комплексної наукової теми кафедри 

перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура 

Львівського національного університету імені Івана Франка «Актуальні 

питання англо-українського перекладу на початку ХХІ сторіччя» (номер 

державної реєстрації 0114U000868).  

Тему дисертації затверджено на засіданні Вченої Ради Львівського 

національного університету імені Івана Франка (протокол № 12/5 від 29 

травня 2013 р.) 

Мета дослідження – розкрити сутність творчої особистості В. Мисика 

як перекладача шляхом систематизування та комплексного осмислення його 

перекладів.  

Щоб концептуально цілісно, системно представити В. Мисика як 

творчу особистість, необхідно досліджувати його естетику та поетику, що 

розвивалися в контексті художньо-естетичних засад українського 

модернізму, з теоретичними напрацюваннями українського 

перекладознавства щодо категорії естетичності, та екстраполювати їх на 

аналіз художніх перекладів.  

Вивчення творчої особистості В. Мисика на загальному літературно-

культурному тлі дає змогу обґрунтувати його світоглядно-естетичну 

концепцію.  

Комплексне дослідження передбачає як аналіз окремих перекладів 

В. Мисика, що дозволить виявити домінантні ознаки його стратегії 

перекладу, так і вивчення його перекладацьких проектів, що сприятиме 

осмисленню сукупного внеску перекладача до української полісистеми.   
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Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань:  

– поглибити методику вивчення творчої особистості перекладача та 

екстраполювати її на дослідження перекладацької діяльності В. Мисика; 

 – окреслити культурні, світоглядні та естетичні детермінанти творчої 

особистості перекладача; 

 – з’ясувати передумови становлення світогляду В. Мисика та 

визначити чинники, що формували його творчу особистість; 

– здійснити всебічний аналіз перекладів В. Мисика у зіставленні з 

оригіналами, щоб виявити особливості його перекладацької концепції; 

– проаналізувати саморедагування В. Мисика, що виявляється в 

нормотворчій функції його перекладів; 

– всебічно осмислити та систематизувати внесок В. Мисика до української 

полісистеми ХХ ст., оцінити переклади щодо їхньої вагомості для поступу 

українського літературного процесу, для посилення вагомості нашої 

літератури на світовій арені. 

Об’єкт дослідження – переклади В. Мисика та відповідні тексти 

оригіналів, супровідні матеріали (епістолярій, машинописи, рукописи) і 

критичні джерела (рецензії, науково-критичні статті) В. Мисика.  

Предмет дослідження – перекладацька концепція В. Мисика на рівні 

метастратегії та мікростратегії, де метастратегія – це вибір перекладачем тієї 

чи іншої макростратегії (напр. очуження, одомашнення) і його тяжіння до 

однієї з них залежно від типу перекладу, функції тексту, завдань 

видавництва, вимог замовника; мікростратегія ототожнюється з конкретним 

рішенням перекладача на різних рівнях (просодичному, синтаксичному, 

семантичному). 

Матеріалом дослідження слугують перекладацькі, поетичні та 

літературознавчі здобутки В. Мисика, що дозволяють визначити його місце в 

літературному процесі. Вивчено переклади поезій Р. Бернса, Дж. Кітса, 

Г. В. Лонґфелло, П. Б. Шеллі, Ж. Дю Белле, П. Ж. Беранже, Й. В. Ґете, драм 

В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта», «Тимон Афінський», «Юлій Цезар», 
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роману О’Генрі «Королі і капуста», байки Дж. Ґея «Заяча дружба» та інші у 

зіставленні з першоджерелами.  

Розглянено оригінальну лірику поета, поеми-притчі, поеми-казки, 

прозові твори, для яких характерні емоційність, багатомотивність та ідейно-

філософське скерування. Опрацьовано доробок В. Мисика зі східних мов, 

зокрема переклади моралізаторських віршів Гафіза та Рудакі. 

Для глибшого пізнання особливостей перекладацької майстерності 

В. Мисика залучено матеріали з архіву Харківського літературного музею, 

Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України та 

Літературного музею Григорія Кочура в Ірпені (епістолярій, рецензії, 

машинописи й рукописи перекладів).  

Встановленню творчої особистості В. Мисика сприяли інтерв’ю, 

спогади, мемуари та його літературознавчі дослідження.  

Основою відбору зразків для аналізу став намір:  

по-перше, показати особистість В. Мисика у спектрі різномовних та 

різножанрових за формою поетичних творів;  

по-друге, представити цілісний образ перекладача через виокремлення 

цінних – із погляду рецепції перекладеного твору та їхнього комунікативного 

та естетичного наміру – перекладацьких проектів В. Мисика для 

популяризації англомовної літератури, які суттєво розширили можливості 

ознайомлення українського читача з найкращими зразками світової 

літератури. 

Теоретико-методологічною базою для дослідження особистості 

перекладача слугують праці Г. Кочура, О. Чередниченка, К. Бартошинського, 

А. Бермана, Р. Зорівчак, М. Зубрицької, Л. Коломієць, Г. Косів, 

М. Москаленка, М. Новикової та ін.  

Підґрунтям з’ясування основних понять мовної естетики в межах 

світоглядно-естетичної концепції перекладача як вияву його творчої 

особистості стали здобутки перекладознавців із мовної естетики: О. Потебні, 

І. Франка, О. Фінкеля, Р. Зорівчак, Т. Кияка, С. Ковганюка, В. Коптілова, 
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Л. Коломієць, Б. Криси, В. Матвіїшина, А. Науменка, О. Огуя, В. Радчука, 

О. Ребрія, О. Чередниченка; філософії мови та соціології: М. Бахтіна, 

В. Бурбело, М. Гайдеґґера, Г-Ґ. Ґадамера, І. Канта, Е. Кассірера, Б. Кроче, 

О. Оніщенко, Н. Черниш, Г. Яуса та ін.  

Для теоретичного осмислення основних положень дисертації 

використано теоретико-засадничі постулати пере-кладознавства,  

порівняльного літературознавства та мовознавства, що їх випрацювали 

П. Бурдьє, М. Вульф, Б. Гатим, Т. Германс, Е. Ґенцлер, Ж.-М. Ґуанвік, 

М. Зеров, М. Іваницька, І. Івен-Зогар, М. Ільницький, Р. Інґарден, Ю. Каразін, 

О. Мазур, І. Мейсон, А. Нойберт, К. Норд, Е. Пим, М. Ріффатер, 

С. Скварчинська, А. Честерман та ін.  

Методологія дослідження відповідає загальним сучасним твердженням 

антропоцентризму, діалогічності та функціоналізму в перекладознавстві.  

Антропоцентризм як методологічний принцип, згідно з яким людина 

розглядається як центр світобудови, дозволяє простежити зв’язки між мовою 

і культурою, виявити способи категоризації та концептуалізації світу 

окремими індивідуумами, що у дослідженні найповніше виявляється у 

світоглядно-естетичній концепції творчої особистості.  

Діалогічність як дослідницький принцип лінгвістики тексту, об’єктом 

якого є приховане діалогічне відношення пропущеного крізь свідомість 

людини буття як персоніфікованого явища літератури, мистецтва, культури, з 

одного боку, й особистості комуніканта, з іншого, дозволяє виявити якою 

мірою В. Мисик як перекладач володів словесно-зображальними засобами 

мови. 

Методи дослідження. Застосування численних методів дослідження 

зумовлено особливостями багатоаспектності проблематики, яка полягає у 

зосередженості на функціонально-спрямованих дослідженнях мовних явищ 

(у конкретному випадку – перекладів) у широкому суспільно-культурному 

контексті.  
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Застосовано функціональний та лінгвокультурологічний підходи, що 

дозволили виявити роль перекладів В. Мисика у збагаченні полісистеми на 

рівні представлення епохи, автора, твору, окремого образу та їхньої вагомості 

для розвитку національної культури, зокрема теоретичних аспектів 

віршового перекладу. Залучено елементи соціологічного аналізу, що 

підводить загальний підсумок перекладацьких здобутків творчої особистості 

при оцінюванні їхньої соціально-культурної вартості.  

Просопографічний метод (передбачає пошук, атрибуцію й зведення 

біографічних та всіх інших даних: зовнішність, риси вдачі й особисті якості, 

родинні зв’язки, сфера діяльності, кар’єра, різні життєві обставини тощо про 

осіб, згадуваних в історичних джерелах) дозволив максимально повно 

відтворити минуле В. Мисика, з’ясувати передумови становлення його 

світогляду та вияснити засади формування його творчої особистості.  

Структурно-функціональний та лінгвоестетичний аналізи дали змогу 

розглянути перекладацькі здобутки В. Мисика як певну цінність, систему, зі 

складною структурою, кожний елемент (переклад) якої має певне 

призначення і здійснював та здійснює специфічні функції, спрямовані на 

задоволення відповідних потреб національної естетосфери.  

Для системного підходу у дослідженні творчої особистості В. Мисика: 

1) запозичено дослідницькі параметри А. Нойберта, зокрема такі аспекти: 

а) сфера застосування (практика і критика перекладу); б) питання тексто-

центричності (джерелоцентричність, перекладання-центричність, перекладо-

центричність); в) фокус системності (лінгвістична система, система 

цінностей, система знань, текстова система, когнітивна система, політична 

система); г) об’єкт-фокус (оригінальний текст, перекладений текст, 

паралельний текст); д) фокус діяльності (сприйняття / інтерпретація тексту, 

текст-продукт, перекладацька стратегія, коґніція); е) метод дослідження 

(явище рецепції, експеримент, текстовий аналіз); 2) залучено перемінні 

перекладача, які розробив Е. Честерман, зокрема аспекти а) видимості 

перекладача (наявність покликань, виносок, коментарів, передмов), 
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б) кількості перекладачів, ідеться про роботу окремого перекладача чи в 

команді, співпраці, в) питання чи перекладач є носієм мови оригіналу чи 

перекладу, г) професіонал чи аматор; 3) використано методику Р. Белла щодо 

стратегічної компетенції перекладача, яка дала змогу окреслити одну з 

особливостей перекладу В. Мисика – не безпосереднє відтворення лексико-

семантичного рівня оригіналу, а висвітлення смислотворчих компонентів, що 

в перекладі визначаються та регулюються його стратегічною компетенцією, 

щобільше, сáме завдяки стратегічній компетенції В. Мисика його переклади 

залишаються в межах допустимих для адекватності перекладу змін, не 

зазнаючи при цьому текстуальної деструкції; 4) методика Д. Перкінса у 

вивченні історичного контекстуалізму дозволила представити 

перекладацький доробок В. Мисика поезії Р. Бернса в широкому суспільному 

контексті. 

Наукова новизна роботи полягає:  

1) у комплексному підході до вивчення перекладацької творчості 

В. Мисика: вперше обґрунтовано домінантні риси, новаторство та характерні 

ознаки жанрово-тематичної палітри творчої особистості В. Мисика-

перекладача;  

2) у сучасній перекладознавчій оцінці художньої концепції В. Мисика з 

позиції естетичного сприйняття його перекладу;  

3) у систематизації внеску В. Мисика до української перекладної 

літератури із проекцією на періодизацію його діяльності;  

4) у висвітленні еволюції В. Мисика-перекладача, яка позначилася на 

якості перекладів із погляду їхньої комунікативної мети та функціональної 

дії.  

Уперше введено в науковий обіг чимало нових відомостей про 

В. Мисика та його художні переклади. Зокрема, віднайдено й проаналізовано 

неопубліковані рукописи й машинописи перекладів поезії Р. Бернса (понад 

100 сторінок), П. Б. Шеллі, Г. В. Лонґфелло тощо, деякі машинописи 

неопублікованих рецензій на переклади («Шекспір українською мовою»); 
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мемуари, епістолярій, нотатки, аналіз яких дав змогу відкрити нові аспекти 

світоглядно-естетичної концепції В. Мисика як перекладача.  

Поглиблено методику дослідження творчої особистості перекладача з 

урахуванням особливостей естетичної традиції цільової культури. 

Дослідження є однією з перших спроб систематизувати й поєднати наукові 

напрацювання естетики й перекладознавства, які можна використовувати для 

розширення меж вивчення перекладеного твору поряд з аналізом функцій, 

процесів, контекстів перекладу, рецепції перекладених творів тощо. 

На захист виносяться твердження:  

1. У сучасному перекладознавстві вихідними позиціями дослідження 

творчої особистості перекладача є розуміння нероздільності митця та 

літературної доби, звідси – культурного запиту та єдності концепцій homo 

lingualis / людина мовна – homo socius / людина суспільна – homo 

affectus / людина чуттєва.  

З одного боку, стратегію перекладача визначає його позиція у 

суспільній та літературній системі цільової культури, а вибір на лексичному, 

граматичному і просодичному рівнях – це наслідок його особливого 

діяльнісного поля, яке визначається багатьма щільно вкоріненими, 

особистісними, суспільними та когнітивними чинниками, сформованими у 

цільовій культурі.  

З іншого боку, суб’єктивне перекладацьке рішення впливає на 

формування літературних і культурних норм / пріоритетів певного соціуму, а 

сукупний внесок конкретного перекладача виявляє потенціал змінити стан 

художнього перекладу загалом. 

2. Персонологічний, історичний та соціологічний підходи до вивчення 

світоглядно-естетичної концепції перекладача дають змогу представити 

широке соціокультурне тло його діяльності як творчої особистості та 

простежити рух авторської думки від сприйняття перекладачем 

оригінального тексту як окремої речі в собі до складника глобальної творчої 

системи мистецької особистості, від уваги до особливої індивідуальної 
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психології письменника, якого перекладає, до проникнення у світ 

національної психології культури-джерела та адекватного представлення 

творчості автора у цільовій полісистемі. 

  3. Світоглядно-естетична концепція перекладача – це єдність мовних, 

світоглядних і естетичних засад, вкорінених в історичний світогляд, 

сформований під впливом чинників, властивих суспільству певного періоду.  

Перекладач як творча особистість осмислює цей досвід, модифікує його в 

уяві та в особливий спосіб втілює в художніх перекладах, що дає змогу 

визначити його ідіостиль і (не)приналежність до певного літературного 

напряму. 

4. Світоглядно-естетична концепція перекладача невіддільна від 

активного інтелектуального пошуку і стає ознакою діяльності, яка своєю 

винахідливістю та плідністю уможливлює виокремлення конкретної стратегії 

перекладача в кожному окремому випадку.  

Концепція цілісно охоплює творчу лабораторію митця, висвітлює 

інтерпретаційну позицію, настанову, зумовлену його естетичним 

уподобанням та досвідом, що формував його особистість.  

5. Світогляд В. Мисика співвідноситься з мистецтвом рівноваги 

(концепція М. Ільницького), якому властиве усвідомлення перекладу як 

національної, культурної, естетичної місії.  

6. Визначальними рисами творчої особистості В. Мисика є художньо 

вмотивована цілісність його перекладацької концепції, яка забезпечує 

властивість уміщувати в перекладі структурну організованість першотвору, 

вміння представити завершеність у фрагменті; здатність привнести в 

літературу суспільно-значуще й естетично вартісне для збагачення 

національної естетосфери.   

7. Естетичними складовими поетичного мислення В. Мисика раннього 

періоду є символізм та експресіонізм, що найяскравіше виявилися у 

відтворенні пейзажної лірики.  
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У компаративному плані відчувається спорідненість В. Мисика із 

Р. Бернсом у зв’язку з глибоко національною основою їхньої творчості. 

8. Перекладацька творчість В. Мисика зрілого періоду 

характеризується неокласичною поетикою, якій властиве збереження 

яскравості образу та структурної чіткості першотвору.  

У пошуку адекватних перекладацьких рішень, для особистості 

В. Мисика характерна стратегічна орієнтація на ідейно-образну відповідність 

першотворові та застосування т. зв. семіотичного обходу (semiotic detour, 

термін М. Ріффатера) як перекладацького прийому, який передбачає пошук 

відповідників для відтворення стилю, теми, функції.  

9. Аналіз різночасових перекладів В. Мисика переконує, що при 

найбільшому опорі оригіналу він не замінює образності та пластики 

першотворів логічними поняттями на рівні передання інформації в 

перекладах, а віднаходить адекватні відповідники для збереження естетичної 

моделі оригінального твору.  

У поодиноких випадках унаслідок надмірної естетизації та оптимізації 

мовних засобів перекладу В. Мисик, однак, порушує естетичну модель 

першотвору. 

Теоретична значущість дисертації полягає:  

– у випрацюванні методики дослідження творчої особистості перекладача (і 

світоглядно-естетичної концепції як її вияву); 

– у поглибленні перекладознавчого аналізу різножанрових творів і методики 

вивчення лінгвопоетики та культурології. 

Практична цінність роботи полягає в можливостях використати її 

напрацювання в університетських курсах із теорії, історії, практики 

перекладу, інтерпретації тексту при вивченні рецепції творчості зарубіжних 

письменників в Україні (передусім Р. Бернса, Дж. Кітса, В. Шекспіра, 

О’Генрі, Гафіза, Рудакі) та в науково-дослідній роботі. 

Апробація результатів роботи. Основні твердження дисертації 

висвітлено на засіданнях Методологічного семінару з проблем 
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перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені проф. Ю. О. Жлуктенка 

(Львів, 2008–2015), Звітних наукових конференціях професорсько-

викладацького складу Львівського національного університету імені 

І. Франка (Львів, 2008–2015), Наукових сесіях Наукового товариства імені 

Шевченка (Львів, 2008–2015), Міжнародній конференції «Translingua» 

(Бидґощ, Польща, вересень 2015), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Мови і світ: дослідження та викладання» (Кіровоград, березень 

2010 р.), Всеукраїнській науковій конференції за участю молодих учених 

«Етнічні мовно-культурні моделі світу в контексті українського 

перекладознавства: до 90-річчя Миколи Лукаша» (Київ, жовтень 2009 р.), 

Міжнародній науковій конференції «Пріоритети германського та 

романського мовознавства» (Луцьк, червень 2010 р.), Міжнародній 

конференції ім. С. Бураго «Мова і культура» (Київ, червень 2010–2012), 

Міжнародній конференції «Teaching Translation and Interpreting –2011» 

(Лодзь, Польща, жовтень 2011 р.), Всеукраїнській науковій конференції 

«Григорій Кочур і українське перекладне письменство» (Львів, листопад 

2013 р.).  

Окремі ідеї висвітлено на Урочистій Академії пам’яті В. Мисика 

(Львів, квітень 2013 р.), та телепередачі «У колі муз. Пам’яті Василя 

Мисика» (Львів, липень 2013 р.; на державне замовлення ЛОДТРК). 

Публікації. Результати дослідження відображено в одинадцяти 

одноосібних публікаціях, із яких дев’ять – у фахових виданнях України (з 

них одна стаття – у виданні, яке належить до наукометричних баз даних) і 

одна – в іноземному науковому виданні, а також у чотирьох тезах доповідей 

та матеріалах наукових конференцій.  

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів із 

висновками, загального висновку, списку використаних джерел (270 позицій, 

у тому числі 54 іноземними мовами – списку науково-критичної літератури; 

18 позицій – епістолярних джерел; 80 позицій – ілюстрованого матеріалу; 

37 позицій – довідкової та лексикографічної літератури) і додатків.  
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У дисертації подано один рисунок. Загальний обсяг основного тексту 

дисертації – 204 сторінки. Загальний обсяг роботи зі списком використаної 

літератури і додатками складає 342 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ПЕРСОНОЛОГІЇ  

1.1.  Методологічні засади вивчення особистості перекладача: до 

проблеми дослідження об’єкта та суб’єкта аналізу 

Одна з актуальних проблем сучасного перекладознавства –  

взаємозв’язки культури та особистості перекладача, де культура – це 

метапоняття, що об’єднує в собі науку й освіту, мистецтво й літературу, 

мораль, уклад життя та світогляд, які реалізуються в множинності світових і 

національних форм та відображаються в культурному дискурсі, а особистість 

перекладача – суб’єкт культурної творчості. 

Особистість не існує поза суспільно-художнім середовищем і 

формується, по-своєму відбиваючи грані свого часу. Вона неодмінно поєднує 

у своїй творчості спільне, притаманне традиції поколінь (попередніх і 

сучасному), і відмінне, властиве тільки їй. На перетині, взаємодії цього 

спільного й відмінного, повторюваного й неповторного, викристалізовується 

творча особистість, індивідуальний вияв типу епохи, типу митця. 

У цьому контексті важливим явищем в українській літературі є 

діяльність В. Мисика – поета, перекладача з шістнадцяти мов, орієнталіста, 

літературознавця, критика, редактора, рецензента. У доробку В. Мисика – 

лауреата премії імені Максима Рильського, окрім багатої оригінальної 

спадщини, різночасові та різножанрові переклади творів 80 письменників, 

кожен із яких заслуговує на окреме дослідження з увагою до дотримання 

першоджерела, чіткості головної думки, виразної художньої концепції 

перекладеного твору. Серед них, завдяки В. Мисикові, вперше з’явилися 

українські переклади низки творів: драми В. Шекспіра «Тимон Афінський», 

прозового роману Дж. Дос Пассоса «1919», байки Дж. Ґея «Заяча дружба», 

низки поезій Р. Бернса, Дж. Кітса, Рудакі, Хайяма та ін. В. Мисик – перший 

перекладач з есперанто українською мовою, зокрема «Колискової» (Lulkanto) 

Є. Михальського. 
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В. Мисик залишив велику оригінальну та перекладну спадщину, 

літературознавчі дослідження, спогади, мемуари, епістолярій та інтерв’ю. 

Дивовижно тонке відчуття слова й поезії дало змогу створити свій 

оригінальний художній світогляд і ознайомити українського читача з 

деякими найкращими зразками світової літератури. Творча діяльність 

В. Мисика тривала понад півстоліття і стала своєрідним віддзеркаленням як 

літературної, так і історичної доби. Це дозволяє вивчати його творчу 

особистість, враховуючи різні соціальні, культурні та літературні запити 

конкретного періоду.  

Попри аналіз суто перекладацького доробку, вивчення персонології з 

погляду перекладознавства означає врахування взаємодії перекладача зі 

суспільством і кореляції перекладеного твору зі суспільством, адже 

«художній переклад можна вважати таким, що виконав свою функцію, коли 

його прочитали й сприйняли читачі» [69, с. 8]. При цьому «потуги 

перекладача виявилися затребуваними й ефективними, якщо результат його 

діяльності став явищем культурного життя країни реципієнта» [69, с. 8].  

Відповідно врахування взаємодії особистості В. Мисика як перекладача 

із суспільством у процесі репрезентації інших культур розглядаємо в 

дисертації з урахуванням історико-біографічних, соціально-психологічних та 

культурно-естетичних складових його творчої особистості. Окрім аналізу 

власне перекладів В. Мисика, виокремлюємо чинники становлення його 

творчої особистості письменника-перекладача. Життєтворчість В. Мисика 

усіх її періодів: і творчих, і так званих нетворчих (зокрема, ув’язнення чи 

передреабілітація) – дозволяє визначити іще одну грань його творчої 

особистості – самостворення та самоутвердження як перекладача в 

позаакадемічному середовищі. Це, найперше, стосується англомовного та 

франкомовного перекладного доробку В. Мисика, бо ні англійську, ні 

французьку мови В. Мисик не вивчав у вищій школі. Саме тому унікальною є 

творча особистість В. Мисика: без належної філологічної освіти він зумів 

посісти визначне місце серед перекладачів ХХ ст.   
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Для виокремлення параметрів нашого дослідження спершу звернімося 

до монографії «Ідентичність і пам’ять у пострадянській Україні» [60] 

(2009 р.): це зібрання наукових розвідок міждисциплінарного спрямування, в 

якому наявні різні моделі аналізу для всебічного вивчення історії та 

перспективи дослідження питання ідентичності і пам’яті у пострадянській 

Україні. Для нашого дослідження актуальні міркування Р. Зорівчак: у розділі 

«Творчий доробок Григорія Кочура: погляд з ХХІ ст.» вищезазначеного 

видання науковець визначає «національну культуру» як «цілісність, як 

взаємодію різних видів мистецтва, різних ланок культури та наукового 

пошуку» [60, с. 263].  У цій полісистемі вагома роль належить художньому 

перекладові загалом і перекладачеві зокрема. Автор цитованого дослідження 

послуговується поняттям «культурна полісистема», що відповідає 

новочасним тенденціям у перекладознавстві та в нашій студії обрамлює 

предметність дослідження, зосередженого на вивченні сприйняття творчості 

В. Мисика в Україні з акцентом на його перекладацьких поглядах та їх 

актуалізації в його світоглядно-естетичній концепції. У франкознавчій студії 

«Творчість Івана Франка в англомовному світі» Р. Зорівчак скеровує вектор 

дослідження на «англомовну культурну полісистему» [61, с. 200]. У цьому 

ключі автор досліджує культурну парадигму епохи, де на перший план 

виходить функціоналізм перекладеного твору.  

Йдеться, отже, про вивчення динаміки розвитку об’єкта, тобто 

літератури як системи зв’язків. Такий підхід дозволяє окреслити основні 

орієнтири творчої особистості В. Мисика через вивчення його оригінальної 

творчості, його перекладів українською та російською мовою і водночас дає 

перспективи до вивчення перекладів його поезії англійською та польською 

мовами.  

Серед інших таку модель в українському перекладознавстві 

застосували О. Дзера при дослідженні індивідуально-авторського 

трактування біблійних мотивів, зокрема для
 
осмислення рецепції Байронових 

творів з біблійними мотивами в українській культурній полісистемі на рівні 
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тексту та метатексту [38, с. 3] та М. Іваницька в стереоскопічному 

дослідженні особистості перекладача із залученням суміжних наукових полів 

задля розв’язання цієї перекладознавчої проблематики [69]. 

Дослідницьке поле «культурної полісистеми» дозволяє відійти від 

класичного соціологічного аспекту вивчення літературного репертуару 

(literary repertoire), як його називає І. Івен-Зогар [228]. Концепт літературного 

репертуару відображає динамічний процес еволюції літератури, однак 

відкидає особистість перекладача на периферію. Прикмету закономірного 

розвитку літератури добре висвітлено в ідеях російських формалістів та 

теорії полісистеми, де «література – це частина соціальної, культурної, 

літературної та історичної структури, а ключовим концептом є «система», в 

якій відбувається тривалий динамізм, видозміни (mutation) і боротьба за 

передову позицію літературного канону» [228, c. 108]. Попри беззаперечну 

вагомість напрацювань І. Івен-Зогара та Ґ. Турі у теорії полісистеми, саме за 

тенденцію розглядати радше абстрактну модель, ніж «життєві» рамки, у яких 

перебувають тексти й перекладачі, цю теорію частково критикував  

Е. Ґенцлер [230, с. 120–122]. Е. Ґенцлер вважає хибною думку теоретиків 

полісистеми, що соціальні норми та літературні зв’язки цільової культури 

(приймаючої системи) регулюють, деякою мірою нав’язують перекладачеві 

естетичні пресупозиції і суттєво впливають на конкретне перекладацьке 

рішення. Натомість, Е. Ґенцлер схиляється до думки, що саме суб’єктивне 

перекладацьке рішення впливає на формування літературних і культурних 

норм певного соціуму [230, с. 120–122]. 

У статті про переклад і його місце в національній літературі та культурі 

польська дослідниця С. Скварчинська підкреслює, що серед особливих 

проблем, з якими стикається перекладознавець, передові позиції посідає 

вивчення моменту в національному історико-літературному процесі, коли 

з’явився конкретний переклад. Ця ідея тісно пов’язана з питанням вивчення 

причин, які спонукали введення цього твору в той особливий етап розвитку 

національної літератури, з’ясування якою були в цей час панівні ідеологічна 
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та політична ситуації [262, c. 136]. Окрім цього, на думку С. Скварчинської, 

необхідно зважати на соціальну роль і свідомість перекладача, його 

індивідуальність, талант та почуття відповідальності. Іншого роду питання, 

які розглядає дослідниця, стосуються наявної кількості перекладів та 

з’ясування, чи аналізований переклад був першою версією першотвору, чи, 

натомість, становив «колійну версію» (вислів С. Скварчинської) [262, c. 136]. 

У виступі на четвертому конгресі Міжнародної асоціації україністів 

(1999 р.) І. Дзюба, розглядаючи національну культуру у проспекції, вкотре 

підкреслює, що «культура – це самотворення нації в часі та просторі», 

«водночас це не лише сукупний продукт духовної діяльності, а й глибоко 

індивідуальний, глибоко інтимний феномен» (курсив наш – Н. Г.), а 

«справжню гарантію [національної ідентичності особистості] може дати 

лише та культурна самосвідомість, яка відповідає здатності національної 

культури бути інтерпретатором світового життя і опановувати, засвоювати, 

привласнювати світову культуру» [40].  

Ці динамічні процеси відображено й у сучасному українському 

лексиконі. Зосібна, Н. Клименко зауважує, що концепт «культура» 

вербалізується в полі суспільних відносин та існує в системі прикметникових 

координат етнічної, поліетнічної, полікультурної, мультикультурної, 

національної та інтернаціональної форм [87, с. 202].  

Українську культурну парадигму епохи часто досліджують крізь 

фрагменти діяльності окремих особистостей, підтвердженням чого є низка 

новочасних публікацій. Усвідомлення того, що перекладач частково 

суб’єктивізує переклад на рівні інтерпретації та словесного перестворення, 

спонукає до застосування інтерпретаційних методів та вивчення його 

стратегії перекладу. Закономірно, така специфіка визначила одну з ліній 

дослідження в перекладознавстві – праці присвячені різним питанням 

особистості перекладача. У центрі уваги – різні за проблематикою 

дослідження. Серед нещодавніх видань такого характеру – монографії 

«Микола Лукаш – подвижник українського художнього перекладу» 
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В. Савчин [173], «Віра Річ. Творчий портрет перекладача» Г. Косів [96] та ін. 

Різноаспектно висвітлено це питання в кандидатських дисертаціях 

А. Василик «Стратегія М. Рудницького в контексті історії українського 

художнього перекладу ХХ ст.», О. Матвіїшин «Українська класична проза 

першої половини ХХ століття в німецьких перекладах»,  І. Одрехівської 

«Внесок професора В. Коптілова в історію українського перекладу та 

перекладознавства другої половини ХХ сторіччя» тощо. 

Досліджуючи перекладацький метод А. Онишка О. Мазур доводить 

залежність творчого методу перекладача від його світосприйняття, творчого 

кредо, культурних орієнтирів, національного контексту [118]. 

Щобільше, так визначене питання дозволяє поглибити розгляд 

проблеми меж свободи перекладача, які, на думку О. Палопоскі, різняться 

залежно від індивідуальної позиції перекладача, літератури-джерела, 

передбаченої для перекладу, та очікування читачів тощо [256, с. 189–200].  

Із погляду комунікативності тексту К. Бартошинський розкриває суть 

поняття «метафікціональності» [218, c. 77] як авторефлексії автора. Ідея 

метафікціональності тісно пов’язана з питаннями форми ословеснення 

свідомості в оповіді, що забезпечує найближче, почасти інтимне спілкування 

автора з читачем. На думку К. Бартошинського, не-рефлективний спосіб 

оповіді, позбавлений авторських роздумів та імплементованих сумнівів, 

обмежує функцію оповіді до міметичності художньої літератури, що 

становить конвенційне ціле, зафіксоване в певний період часу. Явище 

метафікціональності у літературному тексті вимагає певної семантичної 

конденсованості, іншими словами, визначається ідіостилем автора / 

перекладача. Ця прикмета знайшла логічне вираження в інших сферах 

дослідження, зокрема в естетиці, про що детальніше йтиметься у наступних 

розділах дослідження. 

Як випливає з вищезазначеного, у перекладознавстві існують дві 

умовні засадничі лінії дослідження: ролі індивідуального чинника у 

перекладі та ролі соціального чинника в перекладі. Зокрема, А. Берман, у 
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центрі досліджень якого вивчення ролі індивідуального в перекладі, 

розробляє поняття «аналітики у перекладі» [220], підводить його до 

тенденцій деформації та пропонує т. зв. універсалії «негативної аналітики», а 

саме: раціоналізацію, кларифікацію (уточнення, роз’яснення), експансію 

(розширення), облагородження та популяризацію, збіднення якості, 

збіднення кількості, деструкцію ритму, деструкцію ланцюга вагомості, 

деструкцію лінгвістичної структури, деструкцію ланцюга просторічних 

елементів чи їх екзотизації, деструкцію виразів та ідіом, стирання накладання 

мов, т. зв. суперімпозиції. А. Берман зазначає, що негативна аналітика 

передусім стосується етноцентричного, перекладу-анексування та 

гіпертекстуального перекладу (компіляція / колаж / стилізація, імітація, 

адаптація, вільний переклад), у яких моменти деформації легко допустимі 

[220, c. 278]. На думку А. Бермана, негативна аналітика повинна 

розширюватися до позитивних складових, що, у свою чергу, хоч і в 

інтуїтивний та несистемний спосіб дозволить обмежити явища негативної 

аналітики.  

Якщо А. Берман наголошує на вагомості індивідуального, 

особистісного начала в перекладі, то Ґ. Турі розглядає переклад крізь призму 

соціології. Як відомо, напрацювання Ґ. Турі окреслюють кардинальний 

перехід від прескриптивної, текстоцентричної традиції західного 

перекладознавства до дескриптивного перекладознавства [266].  

Для Ж.-М. Ґуанвіка, як і для Ґ. Турі стратегію перекладача найбільшою 

мірою визначає його позиція в соціальній та літературній системі цільової 

культури. Ж.-М. Ґуанвік зазначає, що вибір на лексичному і просодичному 

рівнях, які ототожнюють із «голосом» перекладача, це не свідомі рішення, а 

відгомін його особливого діяльнісного поля (habitus – термін Ґуанвіка), яке 

визначається широкою соціальною, особистою та когнітивною диспозицією 

агентів, що структурують перекладача та структуруються перекладачем [231, 

с. 157–158].   
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Свого часу діаметрально протилежні (у дечому суперечливі),  сьогодні 

ці дві моделі логічно доповнюють одна одну саме відмінними рисами. Щодо 

спільності, то обидва підходи підкреслюють, що переклади відіграють свою 

роль у розвитку культурної системи. Ця теза знайшла підтвердження у 

широковідомій праці Е. Пима про перекладацькі теорії [258]. 

Зважаючи на те, що «загальною тенденцією лінгвістичного пізнання є 

рух від сфери систем до центру цих систем – до людини, коли лінгвістика все 

більше є дотичною до мисленнєвих процесів, до їхнього зв’язку з культурою, 

духовністю етносу», а «контрастивні дослідження набувають особливої ваги, 

отримують нові методологічні засади, створюють нову методику аналізу» 

[175, с. 71], існує потреба застосування синтезу різних методологій до 

перекладознавчого дослідження, що дають змогу розширити сферу пошуків і 

розробок концепції художнього перекладу загалом і перекладача зокрема, 

сформованої під впливом широкого соціально-історичного, літературного і 

культурного контекстів. 

Серед спроб комплексного підходу до оцінки перекладу сьогодні 

доступна типологія Е. Честермана [225, с. 205–207]. Зосередившись на 

прототипнщму відтворенні тексту, науковець намагається охопити і звести 

воєдино усі мовні та позамовні особливості першотвору та перекладу. 

Е. Честерман пропонує чотири групи перемінних: еквівалентні перемінні, 

перемінні цільової мови, перемінні перекладача, особливі ситуативні 

перемінні. 

Еквівалентні перемінні пов’язані зі зв’язками між текстом-джерелом та 

цільовим текстом. Йдеться про збереження функції тексту, його змісту, 

форми, стилю тощо. У центрі перемінних цільової мови перебуває стиль 

цільових текстів. Щодо особливих ситуативних перемінних, то поряд з 

питаннями простору (йдеться про розташування тексту на друкованому 

аркуші) та способу відтворення (письмово, усно), Е. Честерман розглядає 

питання часу чи, радше, часового обмеження. Варто уточнити, що модель 

Е. Честермана має на меті охопити всі типи перекладу: усний, письмовий; 
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науковий, художній. Як наслідок, при застосуванні до кожного окремого з 

них така модель неминуче потребуватиме допоміжних дослідницьких 

параметрів. Предметом цього дослідження є творча особистість В. Мисика на 

рівні метастратегії та мікростратегії, тому для нас актуальна група 

«перемінних перекладача». У цій групі особливу увагу приділяємо видимості 

перекладача (наявність коментарів, передмов тощо), кількості перекладачів, 

питанню, чи перекладач є носієм мови оригіналу чи перекладу, чи він – 

професіонал чи аматор.   

Щодо художнього перекладу, ґрунтовнішою видається концепція 

А. Нойберта [253, с. 12], зокрема такі параметри: сфера застосування 

(практика, критика); фокус системності (лінгвістична система, цінностей, 

знань, текстова, когнітивна, політична). За основу нашого дослідження 

беремо концепцію А. Нойберта, з якої запозичуємо параметри 

текстоцентричності (джерелоцентричність, перекладання-центричність, 

перекладоцентричність); об’єкта-фокусу (оригінальний текст, перекладений 

текст, паралельний текст); фокусу діяльності (сприйняття / інтерпретація 

тексту, текст-продукт, перекладацька стратегія, коґніція); методу 

дослідження (явище рецепції, експеримент, текстовий аналіз). Зокрема, 

об’єкт-фокус дозволяє визначити параметри об’єкта естетичного аналізу – 

тексту. 

Розгортаючи поняття текстуальності у площині семіотики художнього 

перекладу, М. Ріффатер зазначає, що текстуальність інтегрує семантичні 

компоненти вербальної послідовності (ті, які піддаються лінеарному 

декодуванню) – за своєю суттю відкрито завершеноїпослідовності – у 

закриту завершену семіотичну систему [260, c. 204-205]. Про існування 

текстуальності можемо говорити лише у випадку, коли читач усвідомлює / 

вловлює зв’язок між текстом та інтекстом. Щодо перекладу, то, за 

М. Ріффатером, переклад мусить по-перше, семіотизувати форму та звукопис 

першотвору, по-друге, відтворити як значення оригіналу, так і його 

виразність та значущість. Відповідно, для читача оригіналу і для читача 
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перекладу передбачене подвійне декодування. Щодо перекладу, то тут 

належить відтворити сигнали (курсив наш – Н. Г.), які скеровують читача 

оригінального твору до декодування. Окрім цього, йдеться про пресупозиції 

– імпліцитні та обов’язкові умови тексту. Адже, художні особливості 

оригіналу функціонують відповідно до якостей, які вони в собі містять. Їхнє 

словесне оформлення передбачає автор. Автор є перекладним щодо стилю та 

мімезису. Стиль та тема визначають жанр. Щодо транспозиції пресупозицій, 

то М. Ріффатер, як один із варіантів, пропонує семіотичний обхід (semiotic 

detour), який передбачає пошук еквівалентів для відтворення стилю, теми, 

функції тощо. Щодо зв’язку тексту та інтексту, М. Ріффатер наголошує, що 

лише у світлі інтексту окремі значення слів, фраз та речень, що становлять 

композицію тексту, беруть на себе нові функції в загальній схемі. Якщо 

скористатися шаховою метафорою, то М. Фуко, який розглядає дискурс як 

систему висловлювань, як вертикальну формацію, стверджує про схожі 

фігури, однак в іншому розміщенні.  

Дискурс, за М. Фуко, є скупченням кодів, яке складається з 

висловлювань; висловлювання є індивідуальним і не є поєднанням знаків, а 

тільки функцією у певному виді дискурсу. На думку науковця, суб’єкт 

висловлювання не ототожнюється з автором, суб’єкт – це позиція, яку мусить 

зайняти будь-яка особа, щоб стати автором певного формулювання у 

певному дискурсі [195, с. 599–611]. Можна сказати, що для М. Фуко 

пресупозицію визначає не автор, а сам текст. Такий підхід, однак, відкидає на 

периферію творчу особистість (автора, перекладача), тому з погляду 

проблематики нашого дослідження не здатен забезпечити результатів для 

характеристики лінгво-естетичної концепції перекладача. 

Із позиції сучасного гуманітарного знання, саме принцип 

антропоцентризму дає змогу охопити  дослідження з такою широкою 

амплітудою. У лінгвістиці цей принцип застосовується при вивченні мови 

«як продукту людської діяльності, призначеного для потреб людини – 

посередника спілкування, засобу зберігання та передачі її досвіду, знань, 
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культури» [176, с. 34]. Якщо враховувати два типи антропної проекції світу – 

індивідуальну та колективну, то таке підґрунтя становитиме методологічну 

базу для дослідження рис та властивостей конкретної людини в епістемі 

колективної свідомості.   

Стрижнем для нашого дослідження є взаємозв’язок суб’єкта культури, 

тобто творчої особистості перекладача, з її об’єктом, тобто текстом.  

Дотримуючись міркувань Ю. Каразіна, текст розуміємо як 

функціонально-естетичну систему, яка включає три макрокомпоненти: 

культурний, мовний, естетичний. Як випливає з дослідження Ю. Каразіна, 

культурний та естетичний макрокомпоненти втілені в мовному 

макрокомпоненті. Текст (оригінальний та перекладений) створюється у сфері 

культури, яка визначає вибір знакового втілення за законами краси [75].  

Розкриття зв’язку культурного, мовного й естетичного компонентів 

оригінального твору в їх проекції на перекладацькі рішення забезпечує 

методологічне підґрунтя нашого дисертаційного дослідження. Звідси потреба 

погляду на широке соціокультурне тло діяльності В. Мисика, яке 

визначається біографією перекладача, культурно-естетичним простором його 

діяльності, художньо-світоглядними орієнтирами творчості.  

Отож, методологія цього дослідження відповідає загальній сучасній 

антропоцентричній парадигмі в перекладознавстві із застосуванням методів 

трьох типів: інтерпретаційних, насамперед герменевтичних, корисних при 

розкритті змісту тексту, тлумаченні конкретних місць першотвору, виявленні 

смислових нюансів; структурних, насамперед метод структурного аналізу, 

застосований для встановлення структурно-функціональних відношень між 

образними одиницями – елементами внутрішнього стилю твору, детальніше 

– це форма, ритм, порядок, симетрія, співрозмірність (пропорція), 

узгодженість (зовнішня та внутрішня), відповідність, контраст, 

підпорядковані принципу єдності; лінгвоестетичний та лінгвостилістичний 

аналізи, які відповідно дозволяють розкрити естетичний аспект 
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перекладознавчого аналізу на рівні встановлення естетичного потенціалу 

перекладача. 

 

1.2.  Культурно-естетичне середовище і світогляд як детермінанти 

творчої особистості перекладача  

При аналізі творчої особистості рівносильно вагомі дослідження 

індивідуального чинника в перекладі та широкого культурного контексту, 

коли стратегію перекладача  найбільшою мірою визначають його діяльнісне 

поле, його позиція в суспільній та літературній системі цільової культури. 

З огляду на це, варто з’ясувати своєрідні детермінанти, умовні форманти, що 

зумовлюють певну послідовність в осмисленні творчої особистості 

перекладача. 

Світоглядна функція культури виявляється в тому, що вона синтезує в 

собі цілісну і завершену форму систему чинників духовного світу особи: 

пізнавальних, емоційно-чуттєвих, оцінних, вольових [309, с.12–15].  

Науковець В. Бурбело зауважує, що «функціонування культури 

визначається пошуком, формуванням, закріпленням, обміном, тлумаченням 

цінності маркованої інформації, яка в різні епохи і під різними кутами зору 

утворює царину мудрості, ученої і народної, наукового знання, мистецтва» 

[11, c. 10].  Науковець наголошує, що при цьому ціннісно означеними стають 

також методи, форми й види суспільної та індивідуальної діяльності, 

спрямованої до культурно значущої мети [11, c. 10]. 

З цього погляду художній переклад звичайно розглядають у тісному 

зв’язку з літературною добою. Увагу зосереджують на особистості 

перекладача, де особистість є конкретним виявленням сутності людини, 

проте водночас і втіленням суспільно значущих рис і властивостей 

відповідного суспільства та його культури [201, с. 180]. Отож, з 

антропологічного погляду, вивчення цього питання доречно проводити у 

площинах «homo lingualis» («мовна людина») – «homo socius» («соціальна 

людина») – «homo affectus» («почуттєва людина») [201, с. 183]. 
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Ця триєдність має безпосередній вплив на метастратегію перекладача 

(вислів запозичено [241]) – де метастратегія – це вибір перекладачем тієї чи 

іншої стратегії (напр.: очуження, одомашнення) і його тяжіння до однієї з них 

залежно від типу перекладу, функції тексту, завдань видавництва, вимог 

замовника. Інтуїтивний чинник «homo affectus» є одним з важелів при виборі 

творів для перекладу, авторів, жанрів та, щонайважливіше, різноманіття мов 

оригінальних творів, відібраних (вибраних) для перекладу з метою 

подальшого введення в культурну полісистему. Багатомовність першотворів 

– це одна з прикмет українських перекладачів, зокрема І. Франка,  

М. Рильського, Г. Кочура, М. Лукаша, В. Мисика та ін. 

Запозичивши з концепції А. Нойберта [253, с. 12] фокус системності 

(який складається зі систем: лінгвістичної, ціннісної, знань, текстової, 

когнітивної, політичної), в ХХ ст. в українській культурній полісистемі 

засадничу роль відіграли дві естетичні школи: неокласиків (1920-і рр.) та 

шістдесятників (1960-і рр.). Послуговуючись поняттям з естетики, такі часові 

відрізки можемо охопити терміном естетичний дискурс, що є «мовно-

мисленнєвою реальністю, яка імпліцитно присутня не лише в естетичних, а й 

у філософських, психологічних, культурологічних, мистецьких, 

мистецтвознавчих, літературних, літературознавчих (відповідно в 

перекладознавчих – доповнення наше – Н. Г.) текстах, що звертаються до 

аналізу чуттєвості й виразних форм у метатеорії мистецтва та його 

сприйняття [72, с. 10]. Із ключових слів, понять і концептів естетичного 

дискурсу певної епохи складається відповідний тезаурус, що включає 

естезис історичного часу, особливості художньої свідомості, мистецьких 

стилів і культурологічних позицій окремих персоналій і культурних типів 

світогляду. До складу естетичного тезаурусу можуть входити і провідні 

архетипи, образи й символи культурної епохи, духовно-чуттєві і знаково-

смислові складники (сигнатури) семіосфери та естетосфери певної 

культурно-історичної епохи або виду творчої діяльності [72,  с. 12–13].  
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Певну ступеневу, схематичну характеристику опису й оцінки 

світоглядно-естетичної концепції перекладача уможливлюють «професійні 

норми перекладу», що їх випрацював А. Честерман [225, с. 1–13]. Ідеться 

про: 1) норми відповідальності, зокрема етику та поміркованість 

перекладача; 2) комунікативні норми, зосереджені на соціальному контексті, 

які підкреслюють роль перекладача у процесі комунікації; 3) норми зв’язків, 

що є лінгвальними за своєю природою і розкривають зв’язки  оригінального 

та перекладеного творів із погляду авторського наміру, інформативності 

твору, тлумачення авторського наміру перекладачем із подальшою 

проекцією на читача та чітким усвідомленням функції перекладеного твору 

[225, с. 1–13].  

У дослідженні «Aesthetics and Translation» Л. Міквінг одним із перших 

представив глибоко аналітичну розвідку, присвячену зв’язкам естетики та 

перекладу [249]. З огляду на англійсько-китайські перекладацькі  зв’язки, 

науковець створив своєрідну робочу модель, на основі якої можемо виявляти 

естетичні цінності перекладеного твору. На рівні, який Л. Міквінг називає 

«раціональним етапом», автор розрізняє естетичний об’єкт (мову оригіналу), 

естетичний суб’єкт (перекладача) та результат. Із цього погляду він 

запропонував певну системну класифікацію «естетичного усвідомлення/ 

естетичної свідомості» (aesthetic consciousness) перекладача, проте залишив 

питання раціонального етапу без підсумку, а, отже, відкритим.  

Ідеї Л. Міквінга знайшли подальший розвиток, зокрема у статті 

«Aesthetic Progression in Literary Translation» К. Джанга. Автор звертає 

особливу увагу на «естетичний досвід» [240, c. 860] і стверджує, що успіхові 

перекладу сприяють не віднайдені відповідності окремим словам чи 

реченням, а забезпечення мисленнєво сформульованого «естетичного 

ґештальту» [240, c. 863], тобто естетичної цілісності, що їх сукупно 

інтегровано в «лінгвальну організацію» (linguistic organization) та їх 

своєрідну «сценічну візуалізацію» (visualized scene). Поняття «естетичний 

досвід» (aesthetic experience) [240, c. 863] перекладача, К. Джанг частково 
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співвідносить із поняттям «стратегічної компетенції перекладача», яке 

випрацював Р. Белл [219]. 

Із позиції «стратегічної компетенції», яка, за словами Р. Белла, 

окреслює здатність перекладача «полагодити потенційні розломи» в 

комунікативному плані та посилити ефективність комунікації між творцем 

тексту-джерела та реципієнтом цільового тексту [219, с. 114], перекладач 

може частково відходити від семантики першотвору, при цьому зберігаючи 

джерелоцентричність свого перекладу.  

У дослідженні «On Representing Aesthetic Values of Literary Work in 

Literary Translation»  Г. Ма вперше представив випрацьовану схему цілісного 

підходу до виявлення естетики перекладеного твору. Науковець виокремлює 

два аспекти: відтворення формальних естетичних маркерів та неформальних 

естетичних маркерів [245, c. 656]. Із роздумів автора статті стає очевидним, 

що відтворення формальних естетичних маркерів відбувається на 

фонетичному, лексичному, синтаксичному, риторичному, текстуальному 

рівнях. Відтворення не-формальних естетичних маркерів відбувається при 

перекладі образності, відчуттів / почуттів (translation of feeling) та тону 

(translating tone), настрою першотвору [245, c. 664]. Якщо формальні 

естетичні маркери та відтворення образності можна назвати традиційними і 

достатньо вивченими у перекладознавстві, то аспект перекладу почуттів і 

тону першотвору видається нововведенням з погляду виявлення естетики 

перекладеного твору. Ідеться про те, що краса літературного твору полягає не 

лише в мовному «обрамленні» тексту, а й у почуттях автора, які він виражає 

мовними засобами. Іншими словами, будь-яка художня праця – це вираження 

почуттів, і саме ці почуття необхідно відтворити у перекладі. Щодо 

відтворення тону, загальної атмосфери, настрою першотвору, то цей аспект 

для перекладача найскладніший, бо виходить за межі первинного, 

словникового значення слів. Якщо перекладачеві вдається відтворити усі 

формальні естетичні маркери першотвору, проте не вдається вловити «тону 
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речення» [245, c. 665], то, відповідно до ідей Г. Ма, охопити й відтворити дух 

тексту в перекладі йому не вдасться.      

Оцінка якості перекладу залежатиме багато в чому від полюсів 

адекватної, повноцінної відповідності функціонального й естетичного начал, 

а також від інших чинників (жанрових різновидів першотворів) у кожному 

конкретному випадку. 

Завдання перекладача підпорядковане вимозі максимально вірно 

відтворити естетичну модель, цілісність, тобто образну систему 

оригінального твору засобами цільової мови, із прискіпливою увагою до 

того, щоб перекладений текст збагачував цільову мову, звучав мелодійно, 

естетично. Тому в межах цього дослідження послуговуємося робочим 

терміном світоглядно-естетична концепція перекладача, що акумулює обсяг 

знань перекладача, його художньо-образні уявлення, мислеобрази, концепти 

й перцепти, зреалізовані в текстологічному матеріалі. Світоглядно-

естетичну концепцію перекладача розуміємо як єдність лінгвістичних, 

світоглядних та естетичних засад, вкорінених у історичний світогляд, що 

формувався на тлі тих процесів, які відбувалися в середовищі полісистеми 

певного періоду (у нашому випадку це ХХ ст.),  де світогляд – це система 

поглядів, понять, переконань та уявлень про довкілля, історію, внутрішній 

світ людини; інтеграція досвіду письменника, втілена у художніх творах 

[299, c. 373]. Світогляд постає не лише як система найзагальніших 

філософських, естетичних, політичних, етичних, релігійних поглядів творчої 

особистості на довкілля, світ і місце в ньому, а й як своєрідний чинник, що 

визначає життєву і творчу позицію автора, розуміння ним світу й самого 

себе, можливостей таланту як основи художньої творчості. Тому «в 

літературних творах відображений синтез інтелектуального й емоційного 

складників світогляду: притаманні певному часу переконання, принципи 

пізнання, ідеали і норми», відповідно, «співвідношення між різними  

аспектами світогляду письменника впливає на зміну літературних стилів і 

напрямів» [299, c. 373].  
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Умовно виокремити детермінанти творчої особистості перекладача 

можна таким чином: 

 

 

Рис. 1: Детермінанти творчої особистості перекладача 

 

Уточнюючи наше робоче поняття концепція в межах цього 

дослідження, за основу беремо термін concetto італійського походження, що 
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означає «ідея, поняття, думка, образ, задум (у сенсі мистецького та 

інтелектуального проекту), акт творчої уяви, репрезентація» [292, c. 446]. 

Окрім іншого, у теоріях мистецтва concetto означає «особливо активний 

інтелектуальний акт» і вживається «задля пропагування образотворчого 

мистецтва як форми мислення», щобільше, «ідея краси як ідеалу є найвищим 

орієнтиром для думки художника, і concetto стає ознакою діяльності intelleto, 

який своєю винахідливістю та плідністю дозволяє сконструювати a priori 

системи правил, що скеровують виробництво творів мистецтва» [292, c. 448].  

У цьому дослідженні, застосування світоглядно-естетичної концепції 

перекладача для висвітлення умов і чинників формування творчої 

особистості В. Мисика та розкриття його внеску в розвиток української 

культури видається найбільш плідним, бо концепція здатна цілісно охопити 

творчу лабораторію митця, висвітлити інтерпретаційну позицію, настанову, 

зумовлену його естетичним вподобанням та попереднім досвідом, що 

формував його світогляд та культуру мови перекладу. Світоглядно-естетична 

концепція має безпосередній вплив на вибір об’єкта перекладу й 

окреслюється діалогічними зв’язками: перекладач – автор оригінального 

твору, перекладач – текст оригіналу, перекладач – цільовий читач, 

перекладач – цільова література, перекладач – культура, перекладач – епоха, 

що для нас становить платформу для критичного підходу до оцінки  

діяльності перекладача. У вужчому розумінні йдеться про те, чи вдалося 

перекладачеві знайти компроміс між цими зв’язками для належного 

представлення дійсності оригіналу естетичним сподіванням читача цільової 

полісистеми.  
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1.3.  Категорія естетичності як поняття українського 

перекладознавства: історико-теоретичний огляд 

1.3.1. Міждисциплінарність категорії естетичності: на перехресті 

перекладу, культури й естетики 

Поняття естетичності в сучасній українській науці перейшло на рівень 

теоретико-пізнавальної категорії й позначає не один із дотичних аспектів (чи 

операцій), а часто виступає домінантою миследіяльності, піднімаючись до 

міждисциплінарного рівня й виявляючи свої інтеграційні можливості. Тому, 

як зазначено у найґрунтовнішій на сьогодні монографії «Історія української 

естетичної думки», у сучасній українській естетиці утвердилась методологія, 

що апелює до синтезу різних методологічних підходів, до певного 

синкретизму культурно-історичного, феноменологічного, герменевтичного, 

екзистенціально-антропологічного та інших способів дослідження 

естетичних феноменів буття, культури і мистецтва [72]. Саме 

міждисциплінарна природа поняття «естетичності» ускладнює вибір 

методології цього дослідження і сприяє залученню положень культурології, 

філософії, естетики, літературознавства та соціології. За основу взято 

категорійний аналіз, що дозволить об’єднати в групи виділені одиниці, 

проаналізувати структуру груп,  а також розглядати кожну одиницю окремо 

чи як частину тієї чи іншої категорії [294, с. 45]. Застосовано такі прийоми 

категорійного аналізу: класифікації та трансформації, частково парадигми.  

Досліджуючи категорію естетичності як явище українського 

перекладознавства, зокрема художнього перекладу, насамперед належить 

визначити три основні поняття: естетика, категорії естетики та 

естетичність. Хоча ці поняття взаємопов’язані, між ними існують 

концептуальні розбіжності. Отже, естетика – це наука про загальні закони 

художнього освоєння дійсності, сутність і розвиток мистецтва й творчості, 

специфіку категорій прекрасного, величного, піднесеного, потворного, 

трагічного, комічного тощо [298, с. 348]. Окрім цього, у літературознавстві 

«естетика» вживається на позначення системи взаємопов’язаних елементів 
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художньої свідомості митця (смак, почуття, уподобання, потреби, оцінка, 

погляди й ідеали), яка реалізована в текстах (поезії, прозі, листах), напр.: 

«естетика Шевченка-поета» [314, с. 533]. Дотичний термін «естетизм» 

уживається на позначення певних естетичних засад, напр.: М. Ореста й 

І. Качуровського, що, за спостереженням О. Бросаліної, відповідає 

естетичній програмі київських неокласиків, які відповідно спиралися на 

принципи античної калокагатії – гармонійного поєднання чуттєвої краси й 

духовної досконалості [8, с. 8].    

Категорії естетики – найзагальніші та найістотніші поняття 

естетичної теорії, духовні моделі естетичної практики, естетичного освоєння 

світу. У категоріях естетики як логічних формах представлено весь 

історичний досвід естетичного ставлення до дійсності та естетичні 

характеристики світу культури і природи. Естетичні категорії не є 

нерухомими, незмінними сутностями. Вони історично змінюються і 

розвиваються, відображаючи етапи розвитку естетичного досвіду й пізнання. 

Система категорій як зміст естетичної теорії є мінливою конкретно-

історичною єдністю, до того ж вона має культурно-регіональні та національні 

особливості [ 47, с. 67]. 

Сучасна естетична теорія внаслідок бурхливого розвитку нових 

напрямів дослідження й загальнофілософських методологічних засад не має 

чітко визначеної та структурованої системи категорій, що ускладнює 

можливість остаточного визначення категоріального статусу деяких понять 

естетики. Категорії естетики структуруються відповідно но певних напрямів 

естетичної теорії, які стосуються різних сфер та аспектів естетичної й 

художньої практики: 1) мета категорії; 2) категорії естетичної діяльності; 

3) категорії естетичної свідомості; 4) категорії гносеології мистецтва; 

5) категорії психології мистецтва; 6) категорії соціології мистецтва; 

7) категорії онтології та морфології мистецтва; 8) категорії семіотичного 

та структурного аналізу мистецтва; 9) категорії герменевтичного аналізу 
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мистецтва; 10) категорії історичної типології мистецтва; 11) категорії 

теорії естетичного виховання [47, с. 67 – 68]. 

Для нас ці категорії є сполучними ланками між естетикою (як наукою) і 

перекладознавством. У межах дослідження йтиметься про естетичне як 

метакатегорію естетики, що характеризує певну сферу цінностей, пов’язану 

із суспільно значущою змістовною формою, яка виникає в людини при 

чуттєвому сприйманні. Специфіка естетичного полягає в нерозривній єдності 

чуттєво-матеріальних та ідеально-змістовних моментів, унаслідок чого воно 

пов’язане з усвідомленням специфіки людського почуття не як 

психофізіологічного процесу, а як інтелектуальної діяльності. Порівняно з 

іншими метакатегоріями естетики (прекрасне, піднесене, потворне тощо), 

естетичне не вказує на конкретний зміст цінності, на конкретну естетичну 

якість, а лише визначає причетність предмета (курсив наш – Н. Г.), явища, 

артефакту до сфери людських цінностей, пов’язаних із чуттєво сприйманою 

формою [47, с. 67], бо, як уже зазначали вище, система категорій як зміст 

естетичної теорії є єдністю мінливою й конкретно-історичною. Іншими 

словами, «естетичне» –якісно визначене. 

Для поступового введення цих явищ у дослідницьке поле 

перекладознавства пропонуємо терміносполуку категорія естетичності як 

абстрактну й загальну єдність, що має на меті охопити вищезазначені позиції 

та дозволяє частково окреслити її предмет. Колокація утворена за зразком 

терміносполуки: «категорія евіденційності», «категорія контрадикторності» 

[293, с. 20–21], де «категорія» – це універсальна форма мислення і свідомості, 

яка відображає загальні властивості й відношення об’єктивної дійсності, 

загальні закономірності розвитку всіх матеріальних, природних, духовних 

явищ [104]. Зважаючи на те, що ядром перекладознавчих досліджень є мова, 

говоримо про естетичність мови / мовлення й розуміємо комунікативну 

якість мови / мовлення, що полягає в оптимальному доборі й організації 

мовних засобів відповідно до комунікативних умов і завдань самого змісту, 

оптимальне мовне оформлення змісту, гармонія та цілісність тексту, 
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якісність його зовнішнього оформлення в письмовій формі та реалізації в 

усній формі [294, с. 271]. Структурними принципами чуттєвого сприйняття 

перекладеного твору є форма, ритм, порядок, симетрія, співрозмірність 

(пропорція), узгодженість (зовнішня та внутрішня), відповідність, 

контраст, але панівним принципом є єдність, що відповідає розумінню 

«краси» в класичній естетиці.
. 

Перелічені аспекти були і є об’єктами 

численних ґрунтовних досліджень, що засвідчує, зокрема, видання 

«Українське перекладознавство XX сторіччя: бібліографія» [310]. Одна з 

найсуттєвіших проблем перекладу виникає при розбіжності не мовних 

систем, а естетосфери культури джерела та культури реципієнта. 

Естетосферу будемо розуміти як «духовно-чуттєву, евокативну і 

аудіовізуальну цілокупність предметних, знаково-символічних та емоційно-

виразних цінностей культури і мистецтва» [72, с. 14]  

За взірець візьмімо переклади зі східних мов, зокрема персько-

таджицької. Характеризуючи переклади А. Кримського та В. Мисика, 

І. Маленький висловлює думку, що віршову форму (метрику, лексику і 

стилістику) відтворено, наскільки це можливо, точно. Проблема виникає з 

інтерпретацією «жінки» й «кохання».  Автор дисертації «Персидско-

таджикская поэзия в украинских переводах» І. Маленький зазначає, що через 

перекладацьке суфійсько-містичне трактування персидсько-таджицької 

лірики українським перекладам притаманна підвищена символізація та 

ідеалізація жінки. А. Кримський надає перевагу ідеальному платонічному 

«коханню» [119]. Це пояснюється нашою фольклорно-пісенною традицією. 

У В. Мисика небагато любовної лірики, та наявним перекладам притаманне 

трактування «жінки», за висловом І. Маленького, як «ідеальної мрії та 

далекої царівни». Натомість в оригіналі цей один із домінантних персько-

таджицьких поетичних образів змальовується доволі реалістично.  

Отже, щоб спробувати зрозуміти, що сáме становить естетосферу 

культури та особистості перекладача і яка його роль при перекладанні, 

розгортаємо дослідження за трьома напрямками: перекладознавчим, 
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літературознавчим та естетознавчим. Водночас частково застосовуємо 

філософсько-методологічний, логіко-лінгвістичний і психолінгвістичний 

підходи.  

 

1.3.2. Явище мовної естетики в межах українського перекладознавства:  

від кінця ХІХ ст. до початку ХХІ ст. 

Для певної систематизації запозичуємо напрацювання: структурно-

семіотичної естетики (Р. Якобсона, Г. Шпета), семантичної естетики 

(Е. Кассірера, Б. Кроче), герменевтичної естетики (М. Гайдеґґера, 

Г. Ґадамера) [48; 310], які, з одного боку, мають різні принципи вивчення 

категорії естетичності, а з іншого – саме естетичність і є їхнім спільним 

коренем, центром аналізу. 

У 1929 р. у першій українській монографії з теорії і практики перекладу 

О. Фінкель, розмірковуючи над питанням художньої мови, писав, що, не 

можна поділяти думки на художні та нехудожні, бо жодних естетичних ознак 

думка не має, а естетичність мовних творів визначається тільки їхньою 

словесною природою [193, с. 57]. Явища, притаманні кожній мовній системі 

звиклі, звичайні, і єдиновживані (інакше сказати, суспільно важливі), для 

виконання своєї функцій О. Фінкель називає конструктивними [193, с. 57]. 

Така бінарність суспільно-важливих та індивідуальних стрижнів О. Фінкеля 

зводиться до того, що «співвідношення конструктивних та естетичних 

мовних явищ у всій їхній різноманітності становить стилістику літературного 

твору і утворює різні стилі» [193, с. 58]. Розглядаючи питання методів 

перекладу, О. Фінкель називає «вірним» шлях, коли перекладач підходить до 

перекладу з культурно-суспільного погляду, в його, звичайно, естетичному 

переломлюванні». Щобільше, для нього естетична категорія перекладу 

підпадає під теорії словосполучення. Науковець стверджує, що художність 

будь-якого твору залежить винятково від його стилістичних компонентів та 

їхньої сукупності. Поза стилістикою жодної художності немає, бо стилістика 

– це мовна естетика, а «естетичні явища здійснюють якраз художню функцію 



40 

 

мови» [193, с. 58]. Звідси, науковець [О. Фінкель] умовно виокремлює 

семантично-естетичну функцію слова [193, с. 119], яку далі розмежовує за 

часовою та просторовою ознакою й синтаксико-естетичними явищами [193, 

с. 141], що зводяться до лексико-синтаксичного рівня. Натомість, певні 

критерії прекрасного, які в естетиці як науці є метакатегорією, О. Фінкель 

корелює до «загального поетичного світогляду певної літературної школи» 

[193, с. 63]. Щодо жанроподілу, чи «словесних творів», за термінологією 

О. Фінкеля, то проза – майже винятково конструктивне слововживання, тоді 

як художні твори – естетичне [193, с. 67]. Сьогодні ідеї щодо естетики і 

прозового твору дещо відмінні. Розмірковуючи про естетичну функцію 

ритму в перекладах зарубіжної художньої прози, В. Матвіїшин наголошує, 

що «ритм перекладеної прози має спиратися на композиційно-синтаксичні 

особливості першотвору», а перекладач повинен прагнути до «максимально 

точного відтворення синтаксичного рисунка оригіналу, поділу речення, 

навіть збереження розділових знаків», бо між естетичною функцією і 

«внутрішнім стилем» письменника можна поставити знак «дорівнює» [121, 

с. 232].  

Якщо в першій пол. ХХ ст. О. Фінкель умовно розмежовує явища 

суспільно важливі (конструктивні) і індивідуальні і для явища естетичності 

необхідна певна надлишковість, «деякі додаткові язикові «обертони» [193, с. 

57.], то в другій пол. ХХ ст. В. Коптілов, на противагу, виводить певну 

максиму перекладу, де спершу слід визначити художній задум автора 

оригіналу, окреслити транслятеми, відшукати у своїй мові відповідні засоби 

їх відтворення: «Аналізуючи наведені в цьому розділі («Переклад 

художнього тексту» посібника «Теорія і практика перекладу» – уточнення 

наше. – Н. Г.) приклади перекладів художніх текстів різних жанрів, 

необхідно постійно тримати в полі зору ці основні риси художнього 

перекладу як специфічного явища, водночас естетичного за своєю природою 

і лінгвістичного – за засобами вираження суті літературного твору» 

[93, с. 13]. Різницю в поглядах обох науковців певною мірою пояснює одне з 
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їх теоретичних джерел філософської й естетичної концепції, що ґрунтується 

на ідеях О. Потебні. Вивчення й осмислення праць О. Потебні сприяло 

формуванню поглядів обох науковців, однак, по-різному відобразилося на 

постановці й розв’язанні цілої низки питань естетики. Зокрема, О. Фінкель 

зосередив увагу на працях О. Потебні, присвячених проблемам «окремого 

слова», наприклад «Из записок по русской граматике» [див. 193, с. 13 – 

цитовані праці]. Для В. Коптілова актуальною науковою ідеєю О. Потебні 

служить положення про будову «художнього твору», йдеться про зовнішню 

форму, зміст і внутрішню форму [див. 88, с. 176 – цитовані праці]. 

За певну категоричність у питаннях перекладознавства з О. Фінкелем-

науковцем деякою мірою не погоджується С. Ковганюк [83, с. 23–28]. Мова 

йде про думку О. Фінкеля, що достатньо максимально точно відтворити усі 

стилістичні компоненти, а «дух твору прийде сам». Таке твердження 

О. Фінкеля базувалося на тому, що ніхто на той час ще не дав визначення 

«духу твору».  

Над цим питанням і над тим, що стоїть за формальними ознаками твору 

наприкінці ХІХ ст. розмірковували О. Потебня та І. Франко. Основні 

естетичні ідеї О. Потебні викладено у працях: «Про деякі символи в 

слов’янській народній поезії», «Думка й мова», також у творі «Із записок з 

теорії словесності» та ін. [161]. Концепція О. Потебні, що базувалася на 

здобутках мовознавства, літературознавства й фольклористики, полягала у 

прагненні розкрити активність свідомості. Він вважав, що категорії мислення 

мають антропоморфний характер. О. Потебня також шукав відповіді на 

питання про діалектику об’єктивного й суб’єктивного у змісті мислення, на 

основі того, що наше власне світоспоглядання є вірним знімком з дійсного 

світу. Процес сприйняття художнього твору, за О. Потебнею, протилежний 

до процесу його створення, адже при розумінні слова чи художнього твору в 

реципієнта виникають ті самі три елементи, які з’явилися у процесі 

художнього творення, але в іншому порядку:  «При утворенні поетичного 

твору в ту саму мить, коли х пояснюється за допомогою А, виникає і а. При 
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розумінні ж слухачеві або читачеві дано насамперед знак, тобто а; але ми 

знову цей знак мусимо пояснити запасом нашої попередньої думки, тобто А. 

Для нас а повинно бути вказівкою на те, що ми пізнаємо, тобто на х» 

[161, с. 258]. Яка значимість цього твердження? Воно провокує питання про 

«суб’єкта розуміння», за Г.-Ґ. Ґадамером, який стверджує, що «при розумінні 

твору мистецтва не можна обмежуватись лише задумом автора», визначення 

суб’єкта розуміння має принципове значення, що робить естетику важливим 

елементом загальної герменевтики» [32, с. 14].  

Актуальність тверджень О. Потебні в сучасних дослідженнях 

засвідчено в публікації Ю. Цар [197, с. 39–46], яка вивчає різносторонній 

зв’язок між науковими поглядами О. Потебні та рецептивною естетикою, 

представниками якої є В. Ізер та Г.-Р. Яусс. 

Значне місце в естетичній концепції О. Потебні посідає тлумачення 

національного та інтернаціонального в культурі. Він розглядав засвоєння 

культурних досягнень інших народів як необхідний процес, але цей процес, 

на його думку, відбувається шляхом узгодження й переломлення кращих 

набутків інших народів через призму національного [161, с. 8].          

Схожі паралелі знаходимо в доробку І. Франка. У перекладознавчому 

прочитанні І. Франко був одним із перших в Україні, хто визначив засади 

перекладознавчої проблеми як філософсько-естетичної категорії. Науковець 

прискіпливо стежив за розвитком світової культури, за виданнями з теорії 

літератури (оригінальними та перекладними), культурології, філософії, 

естетики. Літературно-теоретичні, літературознавчі та перекладознавчі 

дослідження І. Франка сприяли створенню нового рецепційного клімату для 

переосмислення світових художньо-естетичних мотивів. Глибоку 

характеристику його філософських поглядів, літературної творчості, наукової 

діяльності, зокрема в галузі перекладознавства, обґрунтувала Р. Зорівчак: 

«Переклад був для нього [І. Франка – Н. Г.] рушієм суспільно-історичного 

процесу, і могутнім націєтворчим чинником, і об’єктом лінгвостилістичних 

досліджень» [57, с. 505]. 
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Основоположну вагу в осмисленні перекладу, зокрема категорії 

естетичності, мають погляди І. Франка, обґрунтовані в триптиху «Із секретів 

поетичної творчості» (1898), де автор розглянув проблему значимості 

естетичного аналізу в контексті літературної критики. Літературна критика, 

на думку І. Франка, мусить бути «поперед усього естетична, значить, входить 

в обсяг психології і мусить послугуватися тими методами наукового досліду, 

якими послугується сучасна психологія» [194, с. 53]. Триптих засвідчує зміну 

естетичних уявлень І. Франка: відхід від соціологізму в дослідженні 

літературних явищ («Література, її завдання і найважніші ціхи», 1878) 

на утвердження естопсихологічної методології, про що йдеться, зокрема, у 

статті О. Тетеріної «Художній переклад як проблема українського 

порівняльного літературознавства ХІХ – початку ХХ століття» [190, с. 374–

386].   

Спостереження І. Франка, що їх вміщено у триптиху «Із секретів 

поетичної творчості», є концептуальними: Розділ ІІІ під назвою «Естетичні 

основи» розкриває тогочасні естетичні засади поетичної творчості в 

контексті естетики європеїзму. Подальший розподіл розділу: 1. Роль змислів 

у поетичній творчості; 2. Поезія і музика; 3. Змисл зору і його значення в 

поезії; 4. Поезія і малярство; 5. Як поезія малює мертву природу? 6. Що 

таке поетична краса? – пропонує чітку типологічну мапу категоріального 

апарату, де вчений наголошує, що «в артистичній творчості краса лежить не 

в матеріалі, що служить їй основою, не в моделях, а в тім, яке враження 

робить на нас даний твір і якими способами артист зумів осягнути те 

враження» [194, с. 118].   

Постулати І. Франка ідуть в ногу з часом становлення когнітивної 

лінгвістики як окремої галузі мовознавства, що відбулося на Міжнародному 

симпозіумі навесні 1989 р. у Дуйсбурзі, організатором якого був Р. Дірвен. 

Випереджаючи час, І. Франко накладав власну естетичну матрицю при 

аналізі художніх перекладів, зокрема в передмовах до Кулішевих перекладів 
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творів Шекспіра. Зазначмо, що лінгвокогнітивний підхід у перекладознавстві 

почали застосовувати значно пізніше
1
.  

Свого часу суттєвий елемент значущості для розвитку естетичних 

параметрів в українській літературній традиції мав переклад праці Ж.-М. Ґійо 

«Проблеми сучасної естетики» [34], де французький учений ХІХ ст. 

пропонує три частини: «Джерело штуки й поезії», «Будучина штуки й 

поезії», «Будучина і закони вірша». У підрозділі «Мисль і вірш» автор пише: 

«В літературі і в поезії, як у кождім роді штуки, переворот у формі не може 

наступити без перевороту в ідеях» [34, с. 156]. Ця теза була співзвучною 

часові пошуку відповідної форми, яка зуміла б заповнити «прогалини» в 

тогочасному українському літературному процесі. Йдеться про першу чверть 

ХХ ст., коли розвинулися різнорідні, іноді істотно відмінні напрями й течії. 

Щодо читача, то в Україні, за словами М. Зубрицької, вивчення проблем 

взаємодії тексту з читачем мало свої особливості та чітку еволюційну 

послідовність, яка під тиском надмірної ідеологізації обірвалася наприкінці 

20-х років минулого століття, так і не зумівши перетворитися на зрілу 

теоретичну модель чи систему [67, с. 8–9]. Попри певну фраґментарність та 

відсутність тяглості систематичних досліджень, проблема рецепції та 

читацького відгуку в українському літературознавстві й перекладознавстві, 

безумовно, досягла певного етапу розвитку, зокрема в аспекті естетичності. 

У контексті національного літературного процесу наукові ідеї 

О. Потебні та І. Франка розвиваються у площині герменевтичної естетики, 

тоді як погляди О. Фінкеля найбільше відповідають критеріям семантичної 

естетики, що частково можемо пояснити тогочасними філософськими 

тенденціями: на час діяльності О. Фінкеля широко відомими були наукові 

пошуки німецького філософа Е. Кассірера.Мова йде про працю «Philosophie 

der symbolischen Formen» (1923 – 1929) про філософію символічних 

                                                 
1
 Серед перших – Е. Табаковська в монографії «Cognitive Linguistics and Poetics of 

Translation», 1993 р. Також очевидна паралель між матрицею І. Франка та концепцією 

П. Стоквела, яку автор оприлюднив у 2002 році в монографії «Cognitive poetics», зокрема 

т.зв. світи (worlds). 
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форм [223]. Для естетичної думки першої половини ХХ ст. у світовому 

контексті вагомими були міркування італійського філософа Б. Кроче [109]: 

зокрема, ідеї щодо необхідності розгляду способу подання слова в 

комунікації як естетичного феномена та значущості врахування впливу 

естетичного сприйняття на словотвір, метафоризацію мови тощо.    

Перехід вивчення естетичності в перекладі від семантичного до 

семіотичного відбувається в перекладознавчих розвідках М. Рильського.  

Розглядаючи переклад як співтворчість, М. Рильський ставить перед 

перекладачем дві вимоги: 1) потребу знайти відповідний тон, ключ, регістр; 

2) доконечну потребу знайти творчу домінанту автора [168, с. 25 – 92], що 

виводить на перший план діяльнісний підхід, центральними стають категорії 

естетичної діяльності, категорії естетичної свідомості та категорії психології 

мистецтва (за поділом, запропонованим на початку розвідки).  

Художню творчість як досвід естетичного аналізу тут можемо 

представити схемою, яку запропонувала О. Оніщенко [47, с. 238].  

  

Щодо механізмів творення естетичного, то спрацьовує артизм (також 

артистизм) – віртуозне володіння мистецькою технікою, що є родовою 

рисою кожного окремого літературного напряму та стилю автора. Артизм 

поширився на межі ХІХ – ХХ ст., коли простежуємо генерування ідей 

естетизму, структурування нової, модерністської практики, виповненої 

пафосом високого мистецтва, що засвідчувало високий рівень художньої 

самосвідомості тогочасного письменства [298, с. 93]. Актуальні з цього 

приводу ідеї І. Канта, де, щодо засобів «об’єднання своїх думок у викладі», 

філософ виокремлює два різновиди: modus aestheticus, ширше відомий як 

манера (у сучасному сприйнятті ототожнюється зі стилем автора) та modus 
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logicus, тобто метод. На думку І. Канта, перший різновид не має жодного 

іншого мірила, окрім почуття єдності у викладі, тому лише він дійсний для 

витонченого високого мистецтва [74, с. 336]. Семантика стилю стосується як 

певних завершених форм мистецтва, так і динаміки зв’язку цих форм зі 

стилем життя й естетичного світосприймання. Щобільше, пріоритетні 

уявлення та техніки формують ідіостиль кожного поета, окреслюють 

варіативне поле в межах окремої стильової течії [154, с. 672]. Звідси, 

перекладачеві належить знайти авторську стильову домінанту першотвору, 

зіставити її з культурним стилем відповідної епохи, тобто літературного 

напряму, та максимально виразно й чітко відобразити ці особливості в 

перекладі.  

Із погляду поетики та структуральної естетики про естетичну 

спроможність поетичної мови щодо літературної норми, зокрема про 

«естетичний канон літературної мови», йдеться в розвідках чеського 

філолога-структураліста – Я. Мукаржовського, автора праць про функції та 

норми естетики і зв'язок поетики й естетики («Estetická funkce, norma a 

hodnota jako sociální fakty, 1936»; «Studie z estetiky, 1966»; «Cestami poetiky a 

estetiky, 1971») тощо. Активний член Празького лінгвістичного гуртка, 

Я. Мукаржовський розглядає «красу» як єдність трьох компонентів: функції, 

норми й вартості, і саме «краса» узгоджує естетичні та суспільні норми 

будь-якої культури. Згідно з теорією Я. Мукаржовського, структура генерує 

значення твору, але семіологічна функція будь-якого мистецького твору 

полягає в тому, що він водночас є автономним і комунікаційним знаком [250, 

с. 123–156]. Пізніше для обґрунтування концепції семантичного жесту 

вчений висуває проблему інтенційності та неінтенційності твору мистецтва, а 

отже, проблему читача та рецепції художнього тексту.  

З огляду на теоретичну і практичну плідність такої концепції в 

перекладознавстві, в українському контексті суттєва роль належить 

В. Коптілову. Він стверджує: «Художній переклад – це відображення думок і 

почуттів автора прозового, драматичного або поетичного першотвору за 
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допомогою іншої мови, перевтілення його образів у матеріал іншої мови», 

художній переклад для В. Коптілова – «явище насамперед естетичне», 

переклад має впливати на розум і почуття читача так само, як і оригінал [90, 

с. 3]. Іншими словами, йдеться про застосування на практиці лінгвістичного 

аналізу тексту за образністю та естетичністю, що полягає в з’ясуванні 

закладеного в тексті ідейного задуму, його естетичних цінностей у єдності 

мовлення та створюваних образів, естетичного спрямування мовних одиниць 

для вираження художнього змісту. Цей аналіз передбачає виокремлення 

мікрообразів, зображально-виражальних форм тощо. Отже, наукові 

міркування В. Коптілова щодо перекладознавчої категорії естетичності 

коливаються між лінгвоестетикою та естетичним функціоналізмом і 

розвиваються одночасно зі світовою наукою.   

Подібну наукову позицію має Р. Зорівчак: «Художній переклад – це 

вид перекладацької діяльності, надзавдання якого полягає у створенні 

мовою-рецептором твору, здатного справляти на читача чи слухача естетичне 

враження, аналогічне впливові оригіналу» [64, с. 17]. Р. Зорівчак визначає 

переклад як «живий витвір літератури, що з однієї культури переходить у 

творчо трансформованому вигляді в контекст іншої культури (курсив наш – 

Н. Г.), вступаючи з ним у тісну взаємодію і, тим самим, продовжуючи своє 

життя у ньому» [58, с. 8]. Однією з основних проблем новочасних досліджень 

професора Франкового університету є переклад як націєтворчий чинник: 

зазначмо, зокрема, фундаментальну розвідку «Український художній 

переклад як націєтворчий чинник» [62]. Такі праці авторства 

О. Чередниченка, М. Стріхи, В. Радчука є логічним продовженням наукової 

ідеї Г. Кочура щодо перекладу й націєтворення [див. 252, с. 272–276]. 

Іншими словами, українська школа перекладу продовжує виявляти нові 

можливості категорії естетичності в перекладознавстві через міжпредметні 

зв’язки, відповідно з’являються нові перекладознавчі концепції. Отже, 

наукові погляди перекладознавців із другої половини ХХ ст. і досі виводять 

категорію естетичності на новий виток – функціонально-семіотичний.   
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У площині герменевтичної та семіотичної естетики з акцентом на 

категорії гносеології мистецтва здійснює дослідження Б. Криса, яка зазначає:  

«Процес перекладу постійно тяжіє до світоглядної визначеності, тобто до 

встановлення щонайтіснішого функціонального зв’язку між характером 

світосприйняття та поетикою автора оригіналу. Так в практичному аспекті 

відбувається пізнання й освоєння творчої особистості, в цьому напрямі 

призбируються фонові знання і на цій основі нарощуються естетичні якості 

перекладу, виявляючи рівень сприймання художньої цінності оригіналу як 

одну з найхарактерніших особливостей суспільної свідомості, як прикмету 

певного періоду розвитку літературних взаємин» [108, с. 124]. Специфіка 

творчої праці перекладача полягає у здатності «естетичного перевтілення» 

[108, с. 126]. Світоглядні й естетичні аспекти зводяться воєдино.  

У ХХІ ст. теоретики та критики перекладу дедалі рідше розглядають 

семантичну естетику як самостійну та самодостатню ділянку дослідження, 

натомість продовжується русло до певної міри утверджених в українській 

науковій парадигмі герменевтичної естетики та структурно-семіотичної 

естетики, між якими постають достатньо помітні зв’язки, зокрема щодо 

спільності для теоретичних інтересів із психологією, соціологією та 

філософією. Герменевтична естетика, однак, акцентує на суб’єкті 

інтерпретації та рецепції художнього твору, тому співвідносяться теоретичні 

міркування перекладу, естетики, філософії та психології. Структурно-

семіотична естетика, більшою мірою, зосереджена на об’єкті.   

Ці ідеї набувають логічного розвитку у статті «Український переклад: з 

минулого у сьогодення» О. Чередниченка: «Зрозуміло, що авторський чи 

перекладацький дискурс без читацького сприйняття існувати не може. Тож 

для адекватного відтворення художнього цілого перекладач має зіставляти, 

бодай умовно, можливі естетичні реакції на нього і читачів оригіналу, і 

читачів перекладу, і робити все можливе, щоб ці реакції були бодай 

приблизно однаковими» [199, с. 23]. У праці «Функції перекладу в сучасному 

світі» О. Чередниченко вказує: «Переклад стимулює розвиток жанрово-



49 

 

стилістичного розмаїття цільової мови, і в цьому полягає його естетична 

функція» [200, с. 8]. Так, О. Чередниченко фокусує переклад через 

структурно-семіотичну естетику. У цьому напрямі розвиваються думки 

М. Стріхи, який зазначає про «співвимірність художнього враження від 

оригіналу – в одній культурі, й від перекладу – в другій» [185, с. 226]. 

Естетична функція перекладу входить до наукових зацікавлень В. Радчука. 

«Повноцінним» автор вважає той переклад, у якому «близькість до 

першотвору і естетична дійсність витікають одне з одного: він прекрасний 

тому, що точний, і точний тому, що прекрасний» [163, с. 41].  

П. Бех певною мірою повторює розуміння процесу створення та 

розуміння тексту О. Потебні: «Якщо автор оригіналу іде від дійсності до її 

осмислення, опісля – до матеріального втілення задуму, то перекладач пізнає 

дійсність за допомогою ідейно-образного аспекту першотвору, вираженого 

мовними ресурсами» [5, с. 16]. Іншими словами, перекладач іде від 

позначуваного до об’єктивної дійсності. 

Серед новочасних публікацій про явище мовної естетики варто 

звернути увагу на монографії Л. Коломієць [86] та О. Ребрія [167, с. 227–236]. 

На думку Л. Коломієць, напрям, під яким розуміється сукупність перекладів, 

що об’єднані вектором перекладацької інтерпретації, типологічною 

подібністю, системою запозичень, зближень і паралелей, тісно пов’язаний з 

категоріями стилю та методу перекладу. До критеріїв характеристики 

напряму в поетичному перекладі, на думку автора монографії, доцільно 

віднести широке коло складників як естетичного, так і духовного характеру, 

а саме: 1) час і місце, де склався та функціонує напрям, 2) певні соціально-

історичні засновки постання напряму, 3) філософсько-світоглядна домінанта 

напряму (який, проте, не є завжди однорідним у філософському та ідеолого-

політичному розумінні), 4) естетична доктрина, більш-менш послідовно 

викладені основні естетичні принципи напряму, 5) самовизначення 

перекладачів як репрезентантів певного напряму, 6) коло вибраних авторів і 

творів для перекладу (улюблена епоха, літературна група, тематика тощо), 
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7) мовностильові та стилістичні особливості перекладу, 8) ставлення до 

традиції, 9) жанровий діапазон (лірика, поетична драма тощо) [86, с. 19]. 

У монографії «Сучасні концепції творчості у перекладі» О. Ребрій 

визначає естетичний функціоналізм як провідний принцип художнього 

перекладу та його аналізу. До естетичного функціоналізму автор монографії 

зараховує мовотворчу, літературотворчу, культуротворчу та націєтворчу 

функції, тобто він максимально розширює межі естетичності в перекладі. 

Дослідження вагоме, бо підводить своєрідну демаркаційну лінію під 

функціонально-семіологічним підходом до розгляду категорії естетичності в 

перекладознавстві.  

До класичної естетики та законів краси апелюють Т. Кияк, О. Огуй, 

А. Науменко, тому розглядають оригінал як естетичність, бо «будь-який 

текст будується, з погляду його творця, найефективнішим за красою думки 

чином (логіка її розвитку, вражальність аргументації, яскравість мовленнєвих 

засобів тощо) [81, с. 100], а під «естетичністю тексту» автори розуміють 

«його здатність моделювати буття у логічно й вербально найекономнішому 

втіленні» [80, с. 95]. 

Із залученням різних сучасних підходів тривають поглиблені 

дослідження сутності естетичних реакцій людини в межах нейрофізіології та 

когнітивної психології [51, с. 254–260].  

Набуває актуальності аналітична естетика (серед основоположників –

Л. Вітґенштайн, У. Галлі; серед українських дослідників – С. Павличко та 

ін.), яка, однак, іде паралельно до вищезазначених естетик, і їх перетин 

малоймовірний. Позиція аналітичної естетики найперше виявляється у 

витісненні особистого начала з процесу творчості та з аналізу мистецтва, 

вона спирається на розповсюдження масової культури як загальносвітового 

феномену. Десуб’єктивістська позиція структуралізму відома постулатами 

постструктуралістів: «смерть автора», «смерть суб’єкта», які стали 

загальнокультурною очевидністю для всього постмодернізму. Однак, такий 
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підхід почасти витісняє класичні пари естетика :: поетика (О. Потебня, 

І. Франко), чи естетика :: герменевтика (Г.-Ґ. Ґадамер).  

Результати запропонованого історико-теоретичного екскурсу 

дозволяють хронологічно зівставити теоретичні ідеї щодо естетичності та 

перекладу з їх практичною зреалізованістю / нереалізованістю в перекладах 

В. Мисика.  

 

1.4. Соціологія перекладацької творчості Василя Мисика: ціннісні 

орієнтири 

У попередніх розділах з’ясовано, що вивчати творчу особистість 

перекладача найдоцільніше з погляду трьох вузлових позицій: «homo 

lingualis» – «homo socius» – «homo affectus» [201, с. 183]. Саме в такій 

послідовності представлено більшість сучасних перекладознавчих 

досліджень, зокрема щодо соціології перекладу. Йдеться про «соціально 

умотивовані явища», тобто, як стверджує професор Лондонського 

університету Т. Германс, «соціальну функцію і соціально-комунікативну 

цінність перекладу можна розмістити в зону контакту, де сходяться 

перекладений текст і різні соціально умотивовані явища» [235, с. 13]. На 

думку М. Вулф, ці характеристики перекладу можна найповніше представити 

через комплекс описів зв’язків, що є між автором тексту, проміжними 

чинниками (йдеться про посередницькі, проміжні явища), текстом і 

громадськістю в суспільному переплетінні [264, с. 2]. Такий підхід дозволяє 

аналізувати соціальну причетність перекладу до визначення перекладача як 

такого, що є творцем цінностей і водночас – суб’єктом суспільства. 

Щобільше, пропонується умовне поняття міждисциплінарності, тобто 

перекладу між культурою й суспільством, де «міждисциплінарність 

розуміється як відмінний, багатовимірний епістемологічний концепт» [264, 

с. 2], який, поряд з іншими характеристиками, націлений на створення нового 

об’єкту, який нікому не належить. На позначення цього перекладознавчого 

феномену М. Снелл-Горнбі пропонує поняття «парадигмального 
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зсуву» [265]. Загалом, зв’язок  соціології перекладу (соціальної функції і 

соціально-комунікативної цінності перекладу) і перекладача можемо 

пояснити як явище, де соціологія перекладу і перекладач можуть перебувати 

в різних зв’язках: можуть бути віддаленими чи зближеними щодо т. зв. 

політики перекладу, взаємозалежними чи незалежними з погляду ідеології, 

однак перекладач не може бути ізольованим від соціуму, а соціум не може 

уникати чи ігнорувати особистісного внеску перекладача. Варто зазначити, 

що такі твердження перебувають на стадії теоретичного пошуку, тому ще не 

цілком очевидні чітко визначені, встановлені критерії для критичного 

підходу до перекладеного твору з цієї позиції. Попри це, для нашого 

дослідження видаються доречними засадничі принципи П. Бурдьє, який руслі 

теорії полісистеми стверджує, що теорія еволюції при екстраполяції на сферу 

культури здатна показати системи соціуму, що саморозвиваються [222]. 

Іншими словами, ідеться про цінність  перекладу для розвитку культури. На 

цьому аспекті зоереджує свої дослідження Т. Германс, який стверджує, що 

вибірково увіковічниться лише та серія перекладів, до якої належать 

новостворені переклади, що їх ідентифікують як успішні та невіддільні від 

структури і внутрішнього середовища культури. Ці переклади спроможні 

генерувати внутрішні відмінності та видозміни усередині середовища, яке 

сприймає; відмінності та видозміни «співеволюціонують», зберігаючи при 

цьому внутрішню гармонію.  На думку Т. Германса «це процес відбору, 

зумовлений навколишніми чинниками» [234].    

Такі погляди на естетичну комунікацію перекладу поділяють 

українські перекладознавці. Зосібна, І. Корунець зазначає: «Виконані прямо 

чи дотично до потреб епохи, переклади знаходили своїх поціновувачів у 

політичному, філософському, економічному, культурному чи духовному 

середовищі суспільства. Те чи інше соціальне середовище якщо 

безпосередньо й не вимагало, то завжди «сприймало», позитивно чи 

негативно, тобто прихильно чи неприхильно, «у формі й стилі оригіналу чи в 

інших формах (адаптовано, перефразовано, перелицьовано) ту чи іншу ідею, 
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міт, історичну подію» [95, с. 150–160]. Переклади, як стає очевидно з 

роздумів І. Корунця, з’являються у відповідь на певне конкретне соціальне 

замовлення. Прикладом може слугувати нещодавнє двомовне видання 

«Галичина. З великої війни» [394], яке охоплює літературні, політичні, 

соціально значимі явища австрійсько-українських міжкультурних взаємин. 

Книгу представлено не як взірець, що висвічує окремого автора, жанр, 

літературний стиль тощо, а як масштабну контр-реакцію на соціальне 

середовище, де «процес відбору» сприяє актуалізації популярно-

дослідницького інтересу української культурної полісистеми, найперше, у 

площині представлення підбору цінних (із погляду укладачів) перекладів. 

Зокрема, серед надрукованих вперше – німецькомовний переклад (ймовірно, 

для ознайомлення з ним німецькомовного читача) поезії І. Франка «Царські 

слова», написаної понад століття назад. 

Таку практику засвідчено й у світовому контексті при укладанні 

антологій, над перекладами текстів до якої працюють одна чи дві особи. Як 

приклад, наведімо антологію перської поезії «Six Vowels and Twenty Three 

Consonants: An Anthology of Persian Poetry from Rudaki to Langroodi», де 

зазначено, що поезію відібрали (курсив наш – Н. Г.) і переклали укладачі 

А. Алізадег та Дж. Кінсела [404]. 

Можна припустити, що світоглядно-естетична концепція 

перекладача / чів певною мірою збалансовує суб’єктивні й об’єктивні начала 

у процесі відбору об’єктів перекладу. З одного боку, вибір твору для 

перекладу зумовлений естетичним вподобанням перекладача. Серед 

визначальних чинників, проте, маємо суспільно-історичний, літературний і 

культурний запит, на який перекладач реагує.      

Так, розгляд соціології перекладів В. Мисика крізь ціннісну призму дає 

стійку основу для перекладознавчого прочитання його здобутків. Засадничі 

принципи соціології перекладу загалом і соціокритика зокрема, дозволяє 

певною мірою оцінити втрати, співмірні з неперекладоспроможністю 

В. Мисика в період ув’язнення та дореабілітаційний період.   
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Вагомість доробку В. Мисика засвідчує намір видавництва «Дніпро» 

започаткувати серію «Майстри поетичного перекладу» книгою його 

перекладів «Захід і Схід» [355]. Водночас передбачали багатотомне видання 

творів В. Мисика [277]. Планували зібрання творів В. Мисика в семи томах 

до 80-ти річчя з дня його народження, над яким працювали В. Хитрук, 

О. Лупій, О. Шугай, М. Таран-Мисик під керівництвом І. Драча [280]. Серед 

найновіших публікацій – збірка вибраних поезій «Чорнотроп» [362]. 

Спробувати розмежувати, що в перекладацькій діяльності В. Мисика 

належить його добі, а що є позачасовим, доволі складно. Можна лише  

припустити, що його ранні переклади поезії та драми відповідають концепції  

українського модернізму «мистецтво для мистецтва», в основі якого лежав 

інтуїтивний стрижень «homo affectus» (йдеться про поезію Р. Бернса та драму 

В. Шекспіра «Romeo and Juliet»). Роман Дж. Дос Пассоса «1919», що його 

В. Мисик переклав 1934 р., слід зарахувати до тогочасних тенденцій «homo 

socius»: латиноамериканський і новий американський роман стали модним 

віянням. У 1933 р. за редакцією В. Мисика опубліковано роман «Менгеттен» 

Дж. Дос-Пассоса в перекладі М. Лисиченка. Можемо зробити припущення, 

що редакторська робота певним чином пов’язана з вибором твору для 

перекладу, ймовірно, здійснювався проект перекладу трилогії «U.S.A» 

Дж. Дос Пасссоса, в яку входили романи «The 42
nd

 Parallel  / 42-га паралель» 

(1930), «Nineteen Nineteen / Дев’ятнадцять Дев’ятнадцять» (1932), та ще 

незавершений на той час роман «The Big Money (1936)». Доробок 

американського письменника португальського походження Дж. Дос Пассоса 

(1896 – 1970) – горельєф у художній біографії В. Мисика. Для прозового 

твору «Nineteen Nineteen» характерне застосування експериментальної 

техніки із залученням текстових відтинків газетних статей, автобіографічних 

украплень, біографічних описів та художньої реальності. В основу творів 

такого піджанру покладено прийом «камери обскура», що в літературі 
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забезпечує фраґментовану та уривчасту оповідь. Є певні докази того, що 

В. Мисик завершив і переклад «42-гої паралелі»
2
, одначе текст не зберігся.  

Помітним набутком української культури стали окремі видання 

перекладів В. Мисика: Р. Бернс «Вибране»; Р. Бернс «Поезії»; Гафіз 

«Лірика»; Дж. Дос Пассос «1919»; Дж. Кітс «Поезії»; О’Генрі. «Королі і 

капуста»; Ф. Рудакі «Вибране»; О. Хайям «Рубаї»; В. Шекспір «Тимон 

Афінський»; В. Шекспір «Юлій Цезар»; В. Шекспір «Ромео і Джульєтта»; 

також збірки В. Мисика:  «Захід і Схід»; «Серед сонячної повені»; «Твори в 

2-х т.» і літературно-критичниі нариси «Зустрічі». 

Симетрію перекладної діяльності та  оригінальної творчості можна 

представити збірками оригінальних творів: «Берег», «Казахстанська 

магістраль», «Біля криниці», «Борозни», «Брянський ліс», «Верховіття»,  

«Вибране», «Лан», «Планета», «Чорнотроп» (Див. Додаток Ж).  

Світове перекладознавство звертає велику увагу на дослідження 

своєрідностей перекладу драматичних творів. На жаль, здобутки 

українського перекладознавства дотепер у цій ділянці донедавна були 

незначними. Йдеться передусім про упорядкування терміносистеми, 

дослідження сценічності й читабельності твору, зокрема класичної драми.   

В українській науковій традиції пожвавлення дослідницького інтересу 

перекладознавства до драматичного тексту відбулося у другій половині 

ХХ ст., що певною мірою пов’язано з виходом спершу двотомного видання 

творів В. Шекспіра (1950-1952 рр.), згодом – тритомного видання його творів 

(1964 р.), та повного шеститомного видання творів українською мовою 

(1986 р.). У цей період з’являються монографії, присвячені питанням 

перекладу драми. Деякі з цих праць здебільшого мали на меті якнайповніше 

представити факти критичної рецепції перекладів драми як літературних 

явищ та реєстрації й оцінки перекладів. Зразком може слугувати монографія 

                                                 
2
 Такі дані розміщені в рукописному автопереліку В. Мисика перекладених ним творів. –  

Харківський літературний музей. – НДФ-8576.  
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М. Шаповалової «Шекспір в українській літературі» [208, c. 197–201], в 

основу якої автор поклала здобутки дисертаційного дослідження. 

Науковим працям авторства Г. Кочура  [99; 103], М. Вальо [11],  

М. Стріхи [188] та ін. притаманний глибший перекладознавчий аналіз у 

контексті теорії, практики та дидактики перекладу.  

У ХХІ ст. у підході до аналізу драматичного твору простежуємо 

взаємопереходи і взаємопроникнення концептуально важливих аспектів 

естетичного досвіду в межах різних варіантів перекладу, тобто 

перекладацької множинності. Зосібна, в аналітичній розвідці «Шекспірів 

Гамлет у перекладі Михайла Рудницького», поряд із перекладознавчою 

оцінкою рецепції драматичних творів у множинному зіставленні, Р. Зорівчак 

наголошує на перевагах саморедагування та художнього вдосконалення 

перекладу самим перекладачем [65]. Такі дослідження суттєво сприяють 

входженню світових культурних феноменів в українську культурну 

полісистему, актуалізуючи подальше вивчення їхньої участі в 

міжкультурному діалозі. Інші розвідки, на противагу, пропонували 

докладний перекладознавчий аналіз у контексті теорії перекладу, практики 

перекладу, дидактики перекладу, тощо [12, с. 140 – 143; 43, с. 207 – 209; 100, 

с. 42 – 46; 102, с. 17 – 24; 103, с. 26 – 59; 188, c. 110 – 117].  

Натомість, у першій половині ХХ ст. ця перекладознавча галузь 

розвивалася в умовах майже цілковитої відсутності методологічних 

пропозицій, що засвідчено скромною кількістю публікацій на цю тематику 

[35; 49, с. 2; 79, с. 2 – 3]. Так, перекладач драми був відмежований від 

теоретичних здобутків і значною мірою сам чи у співпраці з видавничим 

центром регламентував засади перекладу.  

Зазначмо, в Україні шекспірознавство започаткував І. Франко. Своїм 

змістом його критичні і перекладознавчі розвідки пов’язані з філософією й 

іншими гуманітарними науками, зокрема культурологією й антропологією, 

що дає підстави стверджувати про наявну літературно-лінгвістичну основу 

для подальших перекладознавчих досліджень, які за логікою мали б 
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переутвердитись чи еволюціонувати у першій половині ХХ ст. Всупереч 

сподіванням, ідеї І. Франка в аспекті перекладу драми не знайшли належного 

висвітлення і продовження в першій половині ХХ ст. Серед визначальних 

чинників – ідеологічні утиски.  

Підкріпімо цю думку, звернувшись до драми В. Шекспіра «Romeo and 

Juliet» у перекладі А. Гозенпуда [384] та В. Мисика. Переклад А. Гозенпуда 

надруковано 1937 р., а отже, представлено широкій читацькій аудиторії.  

Проте, з високохудожнім перекладом цієї драми В. Мисика 1932 р. читач мав 

змогу ознайомитися лише 1988 р. [100].     

Зупинімося детальніше на таких рядках служника Капулетті Грегорі: 

Дія 1 сцена 1: To move is to stir; and to be valiant is to stand: / therefore, if thou 

art moved, thou runn’st away [402, с.764] :: Зворушення – це рух. А мужність – 

це стійкість. Отже, коли тебе зворушити, ти рушиш тікати [384, с. 12]. 

Із мовного погляду зарахувати цей переклад до взірцевого складно, 

насамперед через штучність звучання виразу – «коли тебе зворушити, ти 

рушиш тікати». Водночас розуміємо, що перекладач прагнув відтворити 

семантичну гру оригіналу «to move – art moved». З іншого боку, оглядаючи 

еволюцію українського перекладу класичної драми і зважаючи на те, що 

переклад здійснено 1937 р., можемо охарактеризувати його як повний 

переклад Шекспірової драми, що привносить образи й теми, специфічні для 

української літератури: зокрема, образ кохання між молодими людьми з 

відомих родин, які ворогують та загибель закоханих через отруєння.   

Наведімо тепер рядки служника Капулетті в перекладі В. Мисика: 

Рухатись – кидатись, а бути хоробрим – стояти. Тим-то, коли ти 

зрушишся, ти кинешся навтіки [387, c. 4].   

Щоб створити яскравий оюраз, В. Мисик відтворив смислоопорні слова 

оригіналу «to move – art moved» і «stir – stand – runn’st away», уводячи 

своєрідні синтаксично-семантичні пари: «рухатись – зрушишся» і «кидатись 

– кинешся навтіки». Запроваджені синтаксичні повтори дозволили 
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композиційно наблизитися до першотвору, проте особливості поетичного 

мовлення В. Шекспіра втрачено.   

Обидва приклади наводимо не для того, щоб оцінити переклади 

А. Гозенпуда та В. Мисика з погляду вірності у перекладі. Розуміємо, що 

вагомість перекладів драми цього періоду, зосібна творів В. Шекспіра, не 

завжди полягала в точному віддзеркаленні мовного потенціалу оригіналу: їх 

появу доречніше сприймати і оцінювати, виходячи з розуміння першооснов 

філософії й соціології перекладу. Йдеться про рецепцію українських 

перекладачів і трансформацію засадних рис естетики епохи Відродження й 

літературної традиції, що їх утвердив й розвинув у своїй творчості 

В. Шекспір.  

Звертаючись до положень С. Скварчинської про переклад і його місце в 

національній літературі та культурі [262, c. 136–137], зосібна мотивації щодо 

введення цього твору в той особливий етап розвитку національної 

літератури, варто наголосити, що переклад В. Мисика драми В. Шекспіра 

«Ромео і Джульєтта», як це не прикро, має соціально знижену вартість 

порівняно з іншими перекладами, напр.: І. Стешенко, А. Гозенпуда. Це 

пов’язане з тим, що переклад не було видано окремим виданням, як і не було 

вміщено в жодне (дво-, три-, шеститомне) зібрання творів В. Шекспіра. 

Можемо припустити, що в перспективі його також не долучатимуть до 

подальших зібрань (за умови їх перевидання) з об’єктивних причин – 

еволюції мови та вищого рівня вимог до перекладу драми.  

Перший відомий друкований україномовний переклад трагедії «Ромео і 

Джульєтта» здійснив П. Куліш, що його опубліковано 1901 р. [388]. Маємо 

також переклади М. Вороного (вперше опубліковано 1928 р., перевидано 

1929 р.), А. Гозенпуда, І. Стешенко (переклади 1952 р., 1986 р.).  

Із погляду соціологічної цінності перекладу, варіант В. Мисика міг 

стати «естафетним перекладом», можливо, засвідчити, задокументувати 

перехід від перекладоцентричності до джерелоцентричності в аспекті 

відтворення особливостей драматичного тексту. Натомість, його вартість 
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зведено до історичної вартості. Із сучасної перспективи цей перекладацький 

доробок В. Мисика можна сприймати з погляду тогочасної свідомості 

перекладача, його індивідуальності, таланту та почуття відповідальності.  

До слова, серед режисерів ХХ ст., що зверталися до трагедії «Ромео і 

Джульєтта», першість належить Лесю Курбасу, який працював над поставою 

п’єси протягом 1918-1919 рр.  

У полілогічному зв’язку «В. Шекспір – В. Мисик – український читач» 

рельєфно виділені драми «Юлій Цезар» і «Тимон Афінський». Переклад 

останьої драми аналізуємо у практичній частині дисертації, бо вона є першим 

опублікованим драматичним перекладом В. Мисика.  

Окрім поетичного хисту, інтуїції та творчої уяви, перекладацькій та 

оригінальній творчості В. Мисика властиві досконале знання техніки 

віршування, ґрунтовне ознайомлення з позатекстовою дійсністю та 

зорієнтованість на читача. Поет супроводжував переклади докладними 

поясненнями, вступними статтями, коментарями, часом виступав 

популяризатором дитячої літератури. Для прикладу наведімо збірочку віршів 

для дітей «Чанг із В’єтнаму» австралійського письменника Л. Фокса та 

переклад короткого оповідання «Ведмежа Джоні» Е. Сетона-Томпсона, 

канадського письменника шотландського походження. Як бачимо, дитяча 

література становила сферу професійного зацікавлення для В. Мисика, однак 

дещо губилася на тлі його мистецької панорами й літературної творчості. До 

виховання юного читача В. Мисик долучився як перекладач класичної поезії, 

зазначмо збірку поетичних перекладів «Співець. Із світової поезії кінця ХVIII 

– першої половини XIX сторіччя» (укладач – Г. Кочур). У цій збірці  в 

перекладі В. Мисика подані вірші Р. Бернса «До миші, вивернутої плугом з 

нори в листопаді 1785 року», П. Б. Шеллі «Озімандія», «Мужам Англії», 

«Рядки», «Хмара», «Світові мандрівники», Дж. Кітса «Про коника та 

цвіркуна», «До Костюшка», «Сонет про мир», «Сонет про море», «Сонет про 

славу». «Антологія зарубіжної поезії другої половини XIX – XX сторічч» 
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(укладач – Д. Наливайко) вміщає вірші В. Вітмена «О Капітане!» і 

Ґ. Лонгфелло «День відійшов» у перекладах В. Мисика [327]. 

2005 р. київське видавництво «Грамота» у серії «»Шкільна бібліотека» 

опублікувало видання «Персько-таджицька література» [372] , де в перекладі 

В. Мисика подані моралізаторські вірші А. Рудакі, Ф. Фірдоусі, О. Хайяма, 

Н. Ґянджевí, М. Сааді, Ш. Гафіза, А. Джамі. Поруч лірика та притчі Дж. Румí 

в перекладі М. Ільницького та Я. Полотнюка; свого часу, В. Мисик всебічно 

аналізував і дав схвальну рецензію на ці переклади. Науковий інтерес 

становить той факт, що, окрім україномовної оригінальної поезії та 

україномовних перекладів, В. Мисик створив кілька поетичних перекладів 

російською мовою, серед яких – Т. Гуда «Неверная Салли Браун» (1939 р.), 

Г. Лонгфелло «Голландская картинка» (1940 р.), Р. Л. Стівенсона «Рождество 

на море» (1940 р.). Вірші належать до англійської та американської поезії ХХ 

ст., мають спільну морську тематику з притаманним образно-емоційним 

візеруноком, що виявляється через асоціативний шлейф «кохання – зрада – 

розлука»  та художню деталь, передусім зорову, «море – чужина» у 

протиставленні «рідний дім, хата – спокій і затишок». 

Цим експериментом В. Мисик частково готував ґрунт, на якому згодом 

сформувалася його поетологічна концепція. Так, вірш Г. Лонгфелло 

«Голландская картинка» має певні паралелі з «Гетьманівною» В. Мисика у 

змалюванні молодої закоханої пари, якій судилось жити у розлуці.  

Окрім цього, історіографічні знахідки Т. Шерстюк, заступника 

науково-бібліографічного відділу Харківської наукової бібліотеки 

ім. В. Г. Короленка, протягом 1980-х рр., засвідчують такі дані щодо 

перекладів творів В. Мисика іноземними мовами: болгарською (1 вірш), 

чеською (4), латиською (1), однак підтвердити ці свідчення ми не змогли. 

Щоправда, поталанило розшукати бібліографічний опис перекладів поезії 

В. Мисика чеською, російською та англійською мовами (див. Додаток Ж).  

Зазначені окремі збірки перекладів В. Мисика дають уявлення про 

кількісний показник його здобутків. Розгляд його естетичного орієнтиру при 
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роботі з різними мовами оригіналів, проведений крізь призму окремих 

різномовних віршів, представлено в наступних розділах.  

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

У розділі подано обґрунтування основної термінологічної системи 

роботи у дослідженні творчої особистості перекладача, охоплено етапи 

розвитку проблеми вивчення явища мовної естетики та світоглядно-

естетичної концепції перекладача як вияву творчої особистості в науковій 

літературі. Проблему розглядаємо з погляду естетичності у вимірі культура : 

: особистість, що дає змогу встановити сутність і окреслити межі поняття 

«світоглядно-естетична концепція перекладача». 

У сучасному перекладознавстві існують дві умовні засадничі лінії 

дослідження: ролі індивідуального чинника в перекладі та широкого 

культурного контексту, коли стратегію перекладача  найбільшою мірою 

визначає його діяльнісне поле, його позиція у соціальній та літературній 

системі цільової культури. Тому для всебічного висвітлення характеристик 

естетичної концепції перекладача за основу методології дослідження беремо 

ідеї сучасної антропоцентричної парадигми в перекладознавстві із 

застосуванням інтерпретаційного методу для розкриття змісту тексту, 

тлумачення конкретних місць першотвору, виявлення смислових нюансів 

(що відповідно дає змогу визначити естетичні домінанти перекладача як 

суб’єкта перекладу); метод структурного аналізу застосовано для 

встановлення структурно-функціональних відношень між образними 

одиницями – елементами внутрішнього стилю твору; залучено соціологічний 

підхід у перекладознавстві, на який опирається загальний підсумок 

перекладацьких здобутків творчої особистості при оцінюванні їх соціальної й 

культурної вартості.   

Одна з найсуттєвіших проблем перекладу виникає при розбіжності не 

тільки мовних систем, а й естетосфери культури-джерела та культури 

реципієнта, де естетосферу становить духовно-чуттєва, евокативна й 
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аудіовізуальна сукупність предметних, знаково-символічних та емоційно-

виразних цінностей культури і мистецтва. Тому взаємодію особистості 

В. Мисика як перекладача із суспільством у процесі представлення інших 

культур розглядаємо в контексті українського культурного й естетичного 

середовища ХХ ст., зокрема перекладацького та перекладознавчого. Із метою 

з’ясувати культурно-естетичний потенціал цього періоду проведено 

історико-теоретичний огляд вивчення мовної естетики у межах 

перекладознавства з особливою увагою до українського контексту.  

Попри значущість цих здобутків, естетика в перекладознавсті не 

засвідчує окремішності теоретичного осмислення, а є складовою 

концептуального тла для перекладознавчого аналізу. 

Обґрунтувати сутність творчої особистості з характерною широтою 

перекладацьких принципів та цінностей дає змогу світоглядно-естетична 

концепція перекладача. Світоглядно-естетичну концепцію перекладача 

розглядаємо як єдність мовних, світоглядних і естетичних засад, вкорінених 

у історичний світогляд, сформований під впливом чинників, які відбувалися 

в суспільств певного періоду. Світогляд особистості розуміємо як систему 

поглядів, знань, понять, переконань та внутрішній світ людини. Світоглядно-

естетична концепція перекладача як ознака активного інтелектуального 

пошуку здатна цілісно охопити творчу лабораторію митця, висвітлити 

інтерпретаційну позицію, настанову, зумовлену його естетичним 

уподобанням та попереднім досвідом, що формував його світогляд.  

У вужчому прочитанні світоглядно-естетична концепція перекладача 

підпорядкована вимозі максимально точно відтворити естетичну цілісність, 

тобто образну систему оригінального твору, засобами цільової мови, з 

прискіпливою увагою до того, щоб перекладений текст збагачував цільову 

мову, звучав природньо, естетично.    

Одним із найоптимальніших перекладацьких прийомів при відтворенні 

естетичної цілісності є семіотичний обхід (semiotic detour, термін 

М. Ріффатера), який передбачає пошук еквівалентів для відтворення стилю, 
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теми, функції. Окремі значення слів, фраз та речень, що становлять 

композицію тексту, беруть на себе нові функції в загальній схемі лише у 

внутрішньотекстовому цілісному зв’язку. За М. Ріффатером, переклад мусить 

(1) семіотизувати форму та звукопис першотвору, (2) відтворити як значення 

оригіналу, так і його виразність та значущість. 

Оцінка якості перекладу залежить від його адекватності, повноцінності, 

відповідності функціонального й естетичного чинників, а також від інших 

чинників (жанрових різновидів першотворів) у кожному окремому випадку. 

При перекладознавчому аналізі творів урахування цих чинників дає змогу 

простежити, чи вдалося перекладачеві знайти компроміс між структурними й 

функціональними зв’язками оригіналу та перекладу для належного 

представлення дійсності оригіналу естетичним сподіванням читача цільової 

полісистеми.  

Зміст цього розділу частково висвітлено в публікаціях автора [27; 31]. 
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РОЗДІЛ 2. ГРАНІ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВАСИЛЯ МИСИКА У 

ЧАСОВИХ ТА ІДЕЙНО-ТЕМАТИЧНИХ ЗРІЗАХ 

2.1. Зачатки становлення світоглядної концепції В. Мисика і поетика 

ранньої творчості 

Світогляд В. Мисика формувався на тлі  тих процесів, які відбувалися в 

середовищі тогочасної літературної еліти, яку, насамперед, цікавило 

«мистецтво заради мистецтва» («чисте мистецтво»). Такий підхід умотивував 

низку естетичних концепцій, які, відповідно, «стверджували самоцінність 

художньої творчості, її незалежність від політичних, ідеологічних, 

соціальних та інших зовнішніх чинників» [300, с. 362].   

Відтворення середовища, що впливало на формування світогляду і 

перекладознавчої концепції В. Мисика уможливлює застосування 

просопографічного методу, який передбачає пошук, атрибуцію і зведення 

біографічних та всіх інших даних (зовнішність, риси вдачі й особисті якості, 

родинні зв’язки, сфера діяльності, кар’єра, різні життєві обставини тощо) про 

осіб, які згадуються в історичних джерелах, з метою максимально повного 

відтворення минулого як історії людей. Цей підхід обрано, оскільки складно 

пояснювати літературний процес лише фактами, «особисте приятелювання» 

розгорталося на літературному ґрунті і зумовлювалось спільністю 

поетичного напрямку і смаку. 

Розгляд питання про становлення світоглядної та лінгво-естетичної 

концепції В. Мисика має на меті прояснити основоположні засади 

формування його творчої особистості та співвіднести його світогляд з 

естетичними мірками модерністської доби. Окрім особистих даних про 

В. Мисика, включено його літературознавчі дослідження. 

Зачатки становлення ранньої творчості. Народився і зростав 

В. Мисик у с. Новопавлівці Межівського району на Катеринославщині 

(тепер – Дніпропетровська область) у багатодітній сім’ї. Заповнюючи анкети 

та пишучи автобіографії в 1960-х роках, В. Мисик з різних причин вказував, 

що народився, як і обоє його батьків, у сім’ї селянина [286]. В деяких 
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джерелах зазначено, що В. Мисик все-таки народився у сім’ї священика [84; 

196]. Серед іншого, неточність родоводу В. Мисика сягає 1923 р. А. Казка у 

листі до В. Мисика пише, що П. Тичина умістив неточну біографічну довідку 

про В. Мисика у журналі «Правобережний кооператор»: «він [Тичина] трохи 

не зрозумів мене і написав, що Ви син незаможнього селянина, в той час як я 

казав тільки, що Ваш батько вийшов із селянства (хоча виконував функції 

дяка, а згодом священика), а через те, мовляв, Ви – селянин» [271, с. 158 

(№5)]. Доступні архівні фрагменти сімейної біографії засвідчують певні 

цікаві штрихи, зокрема, що батько В. Мисика – Олександр Якович Мисик 

(1870 – 1937), грав на скрипці, працював дяком, знав нотну грамоту та 

диригував церковним хором, з яким гастролював до Києва, став священиком 

1922 р. на прохання односельців, оскільки після певних історично 

зумовлених подій місцевий священик був змушений покинути єпархію [276]. 

Олександр Якович закінчив початкову школу у Новопавлівці. Деякий час 

учителював у початкових класах.  

Мати Феодора Мефодіївна Мисик, дівоче прізвище Балкова (1870 – 

1948), народилася в с. Муравка на Донбасі. Мала непогані вокальні дані – 

дискант (найвищий чоловічий голос). Співала дітям народних пісень, згодом 

Василь Олександрович почав записувати слова цих пісень. «В. Мисик завжди 

з особливим теплом згадував про свою матір, говорив, що в неї було 

дивовижне відчуття слова, що саме від матері він привозив багато виразних 

народних слів для своїх друзів-прозаїків», – ділиться спогадами харківська 

поетеса і перекладачка О. Ковальова [82]. 

Поведінка батьків вагомим чином вплинула на розвиток, світогляд та 

сприйняття навколишнього світу В. Мисика. Батьки заохочували дітей до 

науки. В. Мисик навчився читати у п’ятирічному віці, в шість років засвоїв 

письмо. Окрім цього, чудова природа рідного краю, пісенність матері та 

батьківські педагогічні здібності розвинули у В. Мисика почуття любові до 

українських народних пісень та дум. Інтерес до української народної 
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творчості спонукатиме В. Мисика до пошуку культурних паралелей, зокрема 

в німецькій народній творчості.   

Молоде подружжя Мисиків тривалий час працювало у заможних 

німців. В цей період В. Мисик заприятелював з Я. Ремпелем, сином 

німецького роботодавця, з яким розмовляв німецькою мовою та читав 

німецькі газети, і в такий спосіб вивчив німецьку мову. Серед перших 

перекладацьких спроб В. Мисика – саме переклади з німецької мови. Зокрема 

у літературно-художньому часописі «Плуг», 1928 р. вміщено переклад 

німецької народної пісні «Спізнилась» [№ 4, c. 33].  

Поряд з віршуванням, юний Мисик цікавився живописом. Підлітком 

він з приятелем Ф. Решетніковим, художником, вихідцем з родини 

іконописців, розписував каплиці; окрім цього, малював пейзажі та портрети. 

Інтерес до малювання згодом дозволить В. Мисикові-перекладачеві на 

дивовижу вільно почуватися в палітрі кольорів. Експресію вислову, як в 

оригінальній творчості, так і в перекладі, В. Мисик забезпечує вдало 

схопленим візуальним образом та художньою деталлю, точним відтворенням 

колірної гами, як, скажімо, у перекладі вірша П. Б. Шеллі «The Cloud», що 

належить до зрілого періоду творчості (Див. Розділ 2.2.). 

Кмітливість та допитливість хлопчика формували світоглядно-

естетичні основи поета. З автобіографії 1962 р. довідуємося, що перші вірші  

надруковано 1922 р. у газеті «Змичка», яка виходила у Павлограді [286]. 

З 1923 року почав друкуватися у фаховій літературі, періодиці.  

Закінчив В. Мисик початкову школу, згодом – семирічну в селі 

Підгороднє, там зустрів Аркадія Казку – талановитого педагога,  який увів 

В. Мисика  у  літературне середовище. Помітивши в учня хист до 

віршування, А. Казка показав декілька його поезій П. Тичині (1925 р.), який 

передав їх М. Зерову, П. Филиповичу та М. Рильському. Зі спогадів 

наймолодшої сестри Марії дізнаємося, що коли дівчинка вчилася в 

семирічній школі – хрестоматія з української літератури уже вміщала вірші 

брата В. Мисика, якому на той час було 23 роки [287]. 
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Належить детальніше зупинитися на особистому приятелюванні 

В. Мисика та А. Казки. Важливе значення для відтворення маловідомих 

сторінок біографії В. Мисика має його епістолярна спадщина. Значна частина 

епістолярію В. Мисика введена до наукового обігу, йдеться про листи 

В. Мисика до М. Зерова [275] та П. Тичини [273], його листування з 

Т. Масенком [274], Г. Кочуром [281 ; 287], також – листи А. Казки до 

В. Мисика [271]. А. Перерва підготував до друку 54 листи А. Казки до 

В. Мисика, які з передмовою та післямовою вміщено в кількох номерах 

журналу «Березіль» [271].  

Ще 1923 р. – у період становлення та творчого вдосконалення 

В. Мисика-поета, А. Казка його настановляв: «Праця, праця і праця. 

Оглядайтесь навкруги і «мучте» самі себе: аналізуйте, критикуйте, 

перевіряйте і порівнюйте» [271, с. 158]. Також наголошував на 

саморозвиткові, підкреслював, що «треба завше рости ізсередини» [там само, 

с. 183], «працювати над мовою» [271, с. 154] і неодноразово рекомендував 

берегти чернетки творів [271, с. 187]. Такі поради вчителя А. Казки поету-

початківцю В. Мисикові деякою мірою визначили його літературно-етичний 

характер.  

Через листування А. Казка працював з В. Мисиком у кількох 

напрямках: аналізував його поезії та надавав поради щодо версифікації, 

обговорював питання літературної критики, коментував друковану поезію 

В. Мисика, забезпечував художньою та науковою літературою, серед 

згаданих у листах: «Антологія» М. Зерова, «Земля і вітер» П. Филиповича, 

«Круча» Т. Осьмачки, «Синя далечінь» М. Рильського, також – «Історія 

українського письменства» С. Єфремова, «Наука і віршування» 

Б. Якубського, тощо. Особливий інтерес становить лист 1923 р., у якому 

А. Казка ділиться роздумами про розвідку Ю. Меженка, що її вміщено у 

журналі «Червоний шлях» щодо тогочасного літературного Києва. 

Ю. Меженко схематично виділяє два «табори»: «панфутуристи» 

(М. Семенко, Г. Шкурупій та Я. Савченко) і «не панфутуристи», останні, 
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відповідно, розподіляються: І – на революційну групу «Плужан» 

(Т. Осьмачка, Косинка, тощо), ІІ – «неокласики», до яких належать 

М. Рильський, М. Зеров, почасти П. Филипович і ІІІ група – індивідуалісти: 

П. Тичина, С. Васильченко, тощо [271, с. 185 (№6)]. Ця класифікація 

дозволила В. Мисикові певною мірою визначитися з власною літературною 

позицією, що коливається між неокласиками та індивідуалістами. Щоб з 

полемічною гостротою підкреслити свою позицію в «літературних дискусіях 

середини 1920-их», В. Мисик, окрім поезії, підтвердить її як автор статей та 

рецензій того періоду. Їх писав під псевдонімом – В. Норд [147; 148; 149; 

150; 151; 152]. 

У цих публікаціях подано світоглядні орієнтири В. Мисика, найперше 

щодо поезії. У статті «Ліва нога» В. Мисик пише: «Поезія – це поле 

безконечних можливостей». Мистецтво не вмирає – воно реорганізовується 

по-новому – «од лірики до драми, до архітектури нових будівель, до нової 

музики». В. Мисик ототожнює поета з пророком, який «передбачає долю 

народів, в уяві його встає велич завтрішньої людини» [149, c. 100]. У 

схвальній рецензії на збірку М. Рильського «Де сходяться дороги» В. Мисик 

ділиться роздумами: «є поети з лабораторіями, поети, що шукають нових 

субстанцій, випробовують і сполучають, змагаються і перемагають», «за 

ними стежать з напруженням, кожний виступ їхній – несподіваний» [148, c. 

66]. Рядки В. Мисика підкреслюють його народне світосприйняття, 

прагнення до постійного вдосконалення та схильність до експерименту, 

продиктовані літературним процесом і у щільному зв’язку з власними 

вподобаннями.  

Якщо В. Мисик у рецензії на видання О. Ведміцького «Покоси» під 

заголовком «Войовничий провінціалізм» критикуватиме поезію 

О. Ведміцького і писатиме, що для нього характерне «поєднання техніцизму 

з формальною недбалістю, з повною відсутністю праці над стилем, з 

нерозбірливістю в доборі епітетів», то Я. Савченко у рецензії на книгу 

В. Мисика «Трави», напротивагу, критикуватиме В. Мисика за надмірну 
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естетизацію та гармонізацію поезії [147, с. 81–83]. Ці, на перший погляд, 

несхвальні відгуки засвідчують Мисиківську самостійну позицію у 

літературних поглядах раннього періоду. Саме ця поетологічна риса 

асоціальності та піднесеності, своєрідного запалу, була ключовою для його 

художнього світогляду, яка впродовж творчого шляху увиразнилася. Тема 

природи і людини, гармонії і прогресу, сучасності і вічності наявні як у 

ранньому, так і зрілому періодах творчості В. Мисика. Однак, якщо поезія 

молодого В. Мисика близька до природи – до її смутку та буяння, то з часом: 

«розгін – стримано, буяння – стишено, яріючі іскри купальської ночі – 

пригашено» [78, с. 21 – 23]. Безумовно, творчість В. Мисика певною мірою 

підпорядковувалася загальним тенденціям українського літературного 

процесу, на основі якого будувалась світоглядна схема поета. Проте, 

протягом усієї творчості В. Мисик, як і всі справжні поети, мав власні 

естетичні уподобання та індивідуальну стильову палітру.  Поезію В. Мисика 

не прийнято зараховувати до певної чіткої літературної течії. У статті 

«Модернізм» Української літературної енциклопедії [300, с. 396 – 400], серед 

представників цього періоду прізвища В. Мисика не зазначено. 

В енциклопедичній статті, присвяченій В. Мисику, цього ж видання про його 

приналежність до тієї чи іншої течії не згадано, однак, тут підкреслено схожі 

риси творчості В. Мисика і П. Тичини: «Тодішня критика відзначала 

спорідненість творчості В. Мисика і П. Тичини, зокрема, вказувала на такі її 

риси, як масштабність і епічність художнього світобачення і, водночас, 

заглиблення в повсякденне буття людини» [300, с. 359]. 

Така паралель цілком умотивована, оскільки В. Мисик справді вчився у 

П. Тичини поетологічного мистецтва. При цьому, сам В. Мисик у нарисі до 

75-річчя П. Тичини застерігав: «вчитися в нього  [П. Тичини – Н. Г.], як у 

кожного поета з яскравою творчою індивідуальністю, треба дуже обережно». 

Аналізуючи творчість тогочасних молодих поетів, В. Мисик додає: «Іноді 

навчання переходило в пряме наслідування, а то й копіювання його 

[П. Тичини – Н. Г.] манери, а це ніколи нікому не йшло на користь. 
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Непотрібна словотворчість, без повного використання наявних ресурсів мови 

– один із найгірших проявів такого наслідування» [128]. 

Вплив П. Тичини на творчість В. Мисика виявився найбільше в аспекті 

перекладу зі східних мов. 1929 р. разом з П. Тичиною він вперше відвідав 

Вірменію. Літні періоди 1931 – 1933 рр. В. Мисик проводив у Таджикистані; 

подорожував також по Узбекистані з Т. Масенком. У 1930 р. поет вступив до 

Харківського технікуму сходознавства, де отримав потрібні мовні навики для 

подальшої роботи над перекладами з перської, таджицької та арабської мов. 

За сприянням П. Тичини, 1926 р. В. Мисик переїжджає до Харкова і працює 

коректором у друкарні імені Г. Петровського, з 1927 р. – у бібліотеці Будинку 

літераторів імені В. Блакитного. Цей період вагомий у діяльності В. Мисика, 

оскільки, по-перше, в Будинку літераторів постійно відбувалися поетичні 

читання, обговорення літературних подій, тощо, що сприяло В. Мисикові 

перебувати в центрі літературного життя і, по-друге, він мав вільний доступ 

до друкованої літератури.  

Початок ХХ ст. – коли В. Мисик входить в українську літературу – 

характерний утвердженням в українському письменстві новітніх 

модерністських течій: неоромантизму, символізму, імпресіонізму. За словами 

М. Якубовської: «Сферою притягання митців нового типу була національна 

ідея, але не в онтологічній та морально-етичній площинах, а у філософській 

та естетичній» [215, с. 31]. Їх завдання – за М. Якубовською – згармонізувати 

життя особи і суспільства, досягти взаєморозуміння з сучасником, який би, 

завдяки законам краси, формувався б і як артистична натура, і як учасник 

національного відродження» [215, с. 31].  

Естетичну домінанту цього періоду М. Ільницький співвідносить з 

поетикою «мистецтва рівноваги», яку науковець розуміє як певну естетично-

моральну категорію високого мистецького рівня літератури [70, с. 84 – 85]. 

Йдеться про своєрідне «заломлення» українськими неокласиками спільно з 

неоромантиками світової теорії «мистецтва для мистецтва». Зокрема, 

М. Зеров – негласний лідер неокласиків та М. Хвильовий – представник 
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неоромантиків, виступали за щільний зв'язок з культурною Європою без 

посередництва інших літератур (особливо – російської) [70].    

Філософські, світоглядно-естетичні погляди В. Мисика формувалися в 

умовах українського модернізму, в якому вирізняються такі риси поетики як:  

ущільнення викладу через експресивний образ; промовиста деталь, що 

розкриває внутрішній стан персонажа; розкуте асоціативне сприйняття 

предметності; введення багатих смислом символічних постатей і образів; 

увиразнення стійкої архетипічної основи в сюжеті твору; посилення 

фонічних інтонаційних тем ліричного образу, загальна ліризація образу [300, 

с. 396 – 400]. 

В оригінальній творчості, в період 1922 – 1932 рр., коли українська 

поезія розвивалася в руслі неоромантизму, неокласицизму, символізму та 

експресіонізму,  у В. Мисика переважає т. зв. крайобразна лірика. Сюди 

належать вірші «Простягся степ неясно і широко, 1923 р.», «Трави, 1923 р.», 

«У степах шумних, таких синіх, 1924 р.», «Осінь, 1926 р.», «Ліс, 1929 р.», та 

багато інших.  

Сільське світосприйняття та освіта, що вказала В. Мисикові напрям до 

внутрішнього академізму, знайшли надалі яскраве вираження в оригінальній 

та перекладній творчості. Як слушно зауважив Ю. Лавріненко: «У короткому 

відтинку свого життя між 17 і 24 він (В. Мисик. – Н. Г.) устиг здобути високе 

місце – в сузір’ї наймолодших-найсильніших – поруч Бажана і Влизька. Ні на 

кого іншого не схожий, Мисик якось одразу сформував у своїй поезії власне 

відчуття, коли не образ світу. Без нього картина літератури й духовости 

України 1920-х років була б неповна» [111, с. 362]. Підтвердженням 

слугують оригінальні твори Василя Мисика цього періоду, вміщені в збірки 

поезій «Трави» (видання «Вапліте», 1927) [361] та «Блакитний міст» (Харків, 

ДВУ, 1929) [353]. Завдяки цим виданням В. Мисика зауважили в 

літературних колах. Саме в цей період молодого В. Мисика залучили до 

праці над однотомником перекладів поезії О. Пушкіна (1930 р.), коли 

розпочалася підготовка до вшанування 100-річчя від дня смерті поета. Хоча 
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перші перекладацькі спроби достойно оцінила критика, переклади творів 

О. Пушкіна «Зимний вечер» та «Бесы», над якими працював В. Мисик, до 

видання творів О. Пушкіна українською мовою 1949 р. через ув’язнення 

В. Мисика не увійшли. У цій збірці вони представлені у майстерному 

перекладі П. Тичини [373, с. 77 – 78].  

Для розуміння того факту, що В. Мисика добре впорався з перекладом, 

подаємо зачин вірша О. Пушкіна «Зимний вечер» у оригіналі та перекладах 

П. Тичини та В. Мисика: Буря мглою небо кроет, / Вихри снежные крутя; / 

То, как зверь, она завоет, / То заплачет, как дитя, / То по кровле обветшалой 

/ Вдруг соломой зашумит, / То, как путник запоздалый, / К нам в окошко 

застучит [374, c. 113]. Переклад П. Тичини: Буря небо криє млою, / Вихрить 

снігом де хотя. / То завиє звіриною, / То заплаче, як дитя, / То у дах – 

соломокрилим / Шурхом шурхає  одно, / То дорожнім запізнілим / Враз 

загримає в вікно [373, с. 58]. Переклад В. Мисика: Буря млою небо криє, / Біле 

крутячи гноття; / То, як звір, вона завиє, / То заплаче, як дитя. / То над 

дахом почорнілим / Куликами зашумить, / То мандрівником спізнілим / У 

віконця задзвенить [355, 503]. 

1989 р. в журналі «Дніпро» Г. Кочур публікує статтю під заголовком 

«Василь Мисик. Перші кроки» [98]. Стаття вартісна тим, що в ній вміщено 

ранні віршові твори В. Мисика. Це дає змогу простежити творчий шлях поета 

від самого початку. Зупинімось на вірші В. Мисика «Сольвейг», що, за 

визначенням самого автора, є образом із Ібсенової драматичної поеми «Пер 

Гюнт» (1926 р.) [98, с. 65 – 68]. Перше, що привертає увагу, – простенький 

мотив та загальновживана лексика, метричний розмір радше підходить 

дитячій лічилці, аніж творові для дорослих (щоправда, вірш не передбачався 

для друку). При цьому, метричний розмір постійно змінюється, очевидно, 

автор творив його не цілісно як один текст, а дописував частинами в різні 

періоди. Проте, риму витримано скрізь. Наголошуємо на римі, оскільки ритм, 

риму та інтонацію В. Мисик відточував упродовж усієї літературної 

діяльності. З погляду естетичної категорії семіотичності та структурності, 
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відчуття та розуміння рими відіграє важливу роль при поетичних перекладах, 

що, в свою чергу, забезпечить В. Мисикові почесне місце серед перекладачів 

ХХ ст. Вірш «Сольвейг» та ще кілька своїх віршів, а також збірку поезії 

«Трави» В. Мисик надіслав М. Зерову. Про вагомість порад М. Зерова стає 

відомо з листа В. Мисика до М. Зерова [275]. Однак, 1928 р., у глибокій 

аналітичній статті «У справі віршованого перекладу», М. Зеров побіжно 

згадав В. Мисика словами: «Підкупає безпосередньою свіжістю ліризм у 

В. Мисика, але як хочеться часом побажати йому побільше темпераменту» 

[53, с. 128]. З відстані часу, цю цитату можемо співвіднести зі своєрідним 

«літературним протегуванням», також, визначенням «робочого поля», в 

якому В. Мисику належало розвиватися.  Згодом М. Зеров включить вірші 

В. Мисика до антології поезії видавництва «Сяйво», під назвою «Розвага», 

що вміщала народну творчість та взірці української поезії до 1928 р. понад 

вісімдесяти авторів. Серед них – поезія М. Зерова, П. Тичини, М. Рильського, 

Миколи Хвильового, Д. Загула, М. Бажана, Є. Плужника, О. Влизька та ін. 

В. Мисика представлено трьома віршами: «Минає літо», «Чорна галич 

кружля», «Осіннє» [364, с. 337 – 338]. Цей факт засвідчує схвалення 

літературної майстерності В. Мисика та сприйняття його поезії як значимої 

для художньої епохи, саме це ставило собі за мету видавництво. Видання 

структуровано і представлено таким чином, щоб схарактеризувати не стільки 

поетів, скільки поезію, отже, антологія – на думку М. Лебединського – 

низкою поетів «в цілому схарактеризує поетичну добу і дасть можливість 

спостерегти й зафіксувати особливі прикмети її обличчя», щобільше, 

запропонує «зразки, характерні для цілого обличчя художньої еволюції» 

[364, с. 5 – 6]. 

З позиції соціології мистецтва, вона засвідчить свободу і визначення 

художньої діяльності В. Мисика, націленість на елітарне мистецтво, на 

противагу творам, що виконувалися як соціальне замовлення. 

Щоправда, сьогодні прізвище В. Мисика годі шукати серед тих, хто 

інтенсифікував літературне життя. До 1956 р. його було штучно вилучено з 
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історії літератури [123, с. 361 – 364], тому він не мав безпосереднього впливу 

на наступне покоління. У передмові до антології «Розстріляне відродження» 

Ю. Лавріненко наводить фрагмент тексту телеграми до учасників Другого 

Всесоюзного з’їзду письменників СРСР від Об’єднання українських 

письменників «Слово», посланої з Нью-Йорку 20 грудня 1954 р., де вказано, 

що 1930 р. друкувалися 259 українських письменників, після 1938 р. з них 

друкувалися тільки 36 [111, c. 12]. 

Проте творчість В. Мисика мала суттєвий вплив на загальний розвиток 

української культури, найперше через  художній переклад, до якого він 

звернеться уже як самодостатній поет. Для дослідження перекладацького 

почерку В. Мисика важливо підкреслити структурний аспект оригінальної 

творчості В. Мисика, оскільки це означає, що в момент ословеснення 

друготвору В. Мисик добре володів версифікаційною технікою. За його ж 

словами: «треба невтомно вивчати техніку свого мистецтва, щоб не думати 

про неї у хвилини творчості» [124].  

Повертаючись до становлення світоглядної концепції В. Мисика, 

логічно припустити, що, з погляду категорії семіотичного аналізу мистецтва,  

вагому роль у формуванні поетики В. Мисика відіграла реалістична 

література другої половини ХІХ ст., чий «змістовий, зокрема сюжетно-

тематичний, рівень характеризується передусім домінуванням селянської 

теми» [137, c. 282] та теми «національної інтелігенції, її діяльності, її місця й 

призначення в українському житті» [137, c. 304]. 

Світоглядно-естетичні засади В. Мисика-поета зреалізовані – за 

жанроподілом І. Качуровського – головно в пейзажній (крайобразній) та 

рустикальній (селянській), частково – екологічній ліриці [77, c. 232].  

Спираючись на загальні тенденції в період становлення художньо-

естетичних засад в українській літературній традиції першої чверті ХХ ст., 

відчутна спорідненість поезії В. Мисика з тогочасними настроями в 

літературі. Як приклад, наведімо кілька рядків з поезії В. Мисика та 

М. Зерова, вміщеної в журналі «Червоний шлях»1923 р. : Простягся степ 
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неясно і широко / У світлу далину простором мовчазним. / І висне небо тихе і 

глибоке / Шатром ясним (В. Мисик) [358, с. 55.]. Також, вірш В. Мисика 

«Трави»: У час, як гаснуть зорі / І вечір крізь туман / Димиться на майдан, / 

У час, як тануть зорі, – / Степів глухі простори / Шумлять як океан / У час, 

як світять зорі / В сивіючий туман [360, с. 41].  

Зіставмо ці поетичні рядки з уривком вірша М. Зерова «Скорпіон»: 

Блаженні дні і ночі на селі, / Землі Волинської родюче лоно, / І дух полів і 

гомін од балкону, / І крехіт жаб на вітровім крилі! [341, с. 42.]. 

Тут поезія природна, як природні явища довкола. Своєрідний «вірш в 

подробицях» та самоповтори, нанизані на силабо-тоніку, увиразнюють 

світобачення глибини натури.  

Хоча поезію В.Мисика не прийнято зараховувати до певної чіткої 

літературної течії, можна ідентифікувати творчий профіль оригінального 

Мисика за Ю. Лавріненковим як «синтез неокласики і романтики вітаїзму» 

[111, с. 171]. Виклад думок навіть через складну мовну символіку, 

різноманітні ремінісценції переплітаються у В. Мисика з уживанням 

просторічних елементів.  Це відчутне в лексиці і фразеології його творів, у 

тлумаченні символів, наповнених органікою сільського колориту. Очевидно, 

такі сільські, крайобразні віяння оригінальної творчості могли мотивувати 

В. Мисика до роботи над перекладами поезії Р. Бернса. За словами 

В. Мисика, «при читанні та перечитуванні гарних рядків з’являється 

природне бажання спробувати, як воно звучить українською мовою» [129, с. 

114].  Зазначмо, що свою «бернсіану» В. Мисик започаткував 1928 р. 

перекладом вірша Р. Бернса «Scot’s Wha Hae» (українська назва – «Ви, 

шотландці» [328, с. 19]), що належить до патріотичних шедеврів світового 

рівня. 

Наявність у мові молодого В. Мисика просторічної лексики 

засвідчувала народно-розмовну стихію, в якій він працював, а також, 

можливо, про не до кінця встановлені норми та тенденції українського 

художнього перекладу. Цю рису відбито у ранніх перекладах В. Мисика. 
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(Детальніше – у розділі 2.2.1. «Поезія Р. Бернса в інтерпретації В. Мисика: 

різночасові версії»). 

Ще один аспект творчості В. Мисика – філософський. Філософське й 

формотворче новаторство найповніше й найяскравіше втілено в поезії 

зрілого періоду. Спираючись на спостереження Е. Соловей, робимо 

висновок, що в період 1950-60-х рр. В. Мисик-поет переосмислює 

культурософські ідеї з притаманною йому чуттєвою конкретизацією та 

своєрідністю емоційного, експресивного компонента [181]. 

В період «творчого змужніння» (вислів Р. Мельникова [122, с. 5]) 

літературна та видавнича діяльність В. Мисика мали значний вплив на його 

зацікавлення художнім перекладом. Працюючи в редакції журналу 

«Червоний шлях» та друкуючись в часописі «Плужанин» (з 1928 року – 

«Плуг»), він усвідомлював, що глибоке пізнання, творче засвоєння духовних 

здобутків інших народів сприятиме збагаченню власної національної 

культури. Як письменник, перекладач, літературознавець, критик і редактор 

перекладів В. Мисик керувався концепцією розвитку української духовної 

культури, націленою на подолання національної обмеженості, розширення 

географічного діапазону у засвоєнні духовної спадщини інших народів. 

Щодо манери перекладу, то при намаганні – за словами М. Новикової – 

«бути об’єктивним – до самоусунення» [142, с. 112],  В. Мисик все ж 

визнавав, що переклади у формі переказування змісту вірша «теж потрібні – 

для свого часу й для певного кола читачів» [129, с. 116]. 

Його активна діяльність як перекладача та популяризатора надбань 

інших літератур спиралася на переконання, що – цитуємо В. Мисика: «треба 

повернутись до поважнішої оцінки ролі перекладача, перекладу: саме в 

цьому жанрі (особливо в нас, де частенько нехтують мовними нормами) 

наша літературна мова має доводитись до кондиції, проходити випробування 

на міцність» [129, с. 116].  

Отож, з цього часу починається новий період у діяльності В. Мисика – 

перекладацький.  Оскільки просопографічний метод, на який спирається цей 
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підрозділ, охоплює зовнішні характеристики особистості, пподаємо 

бібліографію фотографій В. Мисика [див. Додаток Ж]. 

 

2.2. Шлях В. Мисика до творчого вдосконалення власних перекладів. 

2.2.1. Поезія Роберта Бернса в інтерпретації Василя Мисика: різночасові 

версії. 

Творчу особистість В. Мисика як перекладача англомовної поезії в 

українській культурній полісистемі найвиразніше розкриває його бернсіана. 

Зважаючи на суттєві відмінності різночасових версій В. Мисика, вважаємо 

доречним підійти до їх вивчення комплексно: у вузькому розумінні, щодо 

виявлення певних рис творчого вдосконалення перекладача; у ширшому –  

щодо естетичного сприйняття тексту. 

Р. Бернс – визначний шотландський поет-романтик XVIII ст. – 

повносило віддавався «емоції моменту», яка проступала через ліричну 

тематику любові, праці, дружби, патріотизму, та щоденного буття [323, 

с. 91]. Його ліричний герой – добросердечний, щедрий, відчайдушний, 

ніжний; Р. Бернс-поет симпатизує людині усіх рангів – від національного 

героя до витівника в тавернах [323, с. 91]. Глибоко народна своїм 

походженням і змістом, поезія Р. Бернса виділяється оптимізмом та 

життєлюбством.  

З лінгвістичного погляду, окрім іншого, на особливу увагу заслуговує 

аналіз елементів шотландського діалекту, що його рясно використовував 

Р. Бернс у своїй творчості [322, с. 662–664], які становлять стильотворчу 

домінанту та забезпечують національну приналежність. Щодо текстології 

цього мовного явища, то пояснення діалектизмів звичайно долучають до 

збірок поезії Р. Бернса [392, с. 687–711].    

Отож, це дослідження є спробою встановити, як В. Мисик прочитував 

поезію Р. Бернса в різні періоди своєї творчості, і яке місце посідають твори 

шотландського поета в світоглядно-естетичній концепції В. Мисика, з увагою 
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до збереження різноманітності тем, образів, мотивів та ідей оригінальної 

поезії, відтворення мови, стилю, поетики Р. Бернса в їх українських версіях.    

Сучасне перекладознавство трактує художній переклад як результат 

взаємодії двох літератур і культур, двох творчих особистостей. Переклад 

визначається як результат осмислення невичерпного художнього світу 

першотвору, який і деякою мірою визначає стратегію перекладача при 

інтерпретації інтертексту. Переклад, особливо віршовий, – це робота з 

мистецтвом слова, тому аналіз підпорядковано естетичним параметрам  

категорії гносеології мистецтва – художній образ, мімезис (художнє 

відображення), поетика (художнє мислення), художня форма і художній 

зміст, художня ідея, художня правда, художня умовність, ідеалізація, 

типізація, індивідуалізація та категорії психології мистецтва – художня 

творчість, художнє сприйняття, художня здібність, талант, геній, натхнення, 

фантазія, свідоме, підсвідоме, творча уява, індивідуальна манера і стиль, 

тощо, як це визначено у теоретичному розділі. Перекладознавчий аналіз 

проводимо за попередньо визначеною траєкторією дослідження: (1) щодо 

мови перекладу – словесної вправності, оволодіння технікою віршування, 

(2) щодо суцільності конструкції у сфері образів, настроїв і глибини ліризму, 

(3) щодо індивідуальної манери як одного з творчих елементів, що 

символічними образами показує барвистість, колорит окремих фрагментів, 

які вступають з канвою тексу в ендосимбіоз. 

Свою «бернсіану» В. Мисик започаткував 1928 р. перекладом вірша 

Р. Бернса «Scot’s Wha Hae» [328, с. 19]. 1930 р. у журналі «Червоний шлях», 

В. Мисик опублікував переклад «Пісень» Р. Бернса (1930. – №9. – С. 54-55) 

та творів «Вельзевулове посланіє» (в подальших редакціях – «Звернення 

Вельзевула, англійська назва – «Address of Beelzebub») і «Бессі з прядкою» 

(1931. – №4. – С. 78-80).  

М. Новикова, автор ґрунтовної розвідки про перекладацьку манеру 

В. Мисика «Глибокий пошук: Василь Мисик як перекладач», акцентує на 

«особливій робочій звичці» перекладача – не «перетворювати», а «виявляти» 
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імпліцитний зміст автора, «виводити в нову мову, в інший історичний та 

національний світ, виявляючи (при цьому зміненому оточенні) приховані, 

проте об’єктивні потенції світу вихідного»
 
[144, с. 190]. 

Зазначений принцип знайшов своє втілення і при роботі над 

перекладами  поезії Р. Бернса. Одну з художніх особливостей творчої манери 

В. Мисика – перекладача раннього періоду становить його схильність до 

своєрідного одомашнення творів Р. Бернса. Очевидно, в такий спосіб 

В. Мисик намагався ввести читача в атмосферу простонародного дискурсу, 

наявного в оригіналі. 

У літературно-критичній статті про Р. Бернса [129, с. 5-19], В. Мисик,  

намагаючись вичленувати найважливіші риси, які характеризували його 

творчість, визначив: використання діалектної лексики, переважаюче сільське 

середовище художньої дійсності, що підсилювало національну традицію, у 

тому числі й мову, спорідненість з творчістю Т. Шевченка в площині 

реципієнта – широка аудиторія у протиставленні до тогочасної літературної 

еліти, пісенність творів, що в сукупності творили поетичне середовище 

паралітератури періоду діяльності Р. Бернса. 

Підійти до оцінки різночасових перекладів В. Мисика з урахуванням 

художньої національної традиції, частково відтворити літературні події 

певного відрізку часу допомагає історичний контекстуалізм. Це поняття  

ввів та розвинув автор праці «Чи можлива історія літератури?» Д. Перкінс 

[157, с. 98–99]. На його думку, ні критична, ні монументальна історія 

літератури не представляє достовірної версії подій минулого, а пояснювати 

зміни у літературі найдоречніше через контекст. Твердження, що «тексти 

формуються контекстом» є головним для методу контекстуального 

пояснення. Для нас актуальне твердження вченого, що «контекст може 

використовуватися для пояснення не тільки елементів тексту, але також і для 

його оцінювання» [157, с. 98–99]. Якщо підійти до літературознавчого та 

перекладознавчого аналізів збірки поезії Р. Бернса «Пісні та поеми» (1932 р.) 

авторства В. Мисика не з сучасної позиції, а з позиції реконструйованої 
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свідомості освітянина першої половини ХХ ст., то публікація сприймалася як 

естетичний факт масової культури та літератури, що дозволяло читачеві 

знайомитися з творчістю та біографією визначного шотландського поета-

романтика. Якщо ж розгорнути цю розвідку у часі та просторі, то, з погляду 

естетичного сприйняття, вона виконувала, так би мовити, нормодайну 

функцію в площині канонізації творчої спадщини Р. Бернса в українській 

літературній парадигмі. У праці про досвід естетичного сприйняття і 

літературну герменевтику Г. Яус заторкує низку теоретично-методологічних 

положень, зокрема горизонту сподівань і комунікативної функції [216, 

с. 527]. У світлі соціотворчої функції мистецтва, німецький науковець 

виділяє три функції естетичного сприйняття в комунікативному процесі – 

попереднього формування або нормодайну, мотиваційну або нормотворчу, і 

трансформаційну або норморуйнівну.  

Зважаючи на те, що 1896 р. І. Франко вперше представив творчу 

біографію Р. Бернса українському читачеві – переклав статтю австрійського 

вченого К. Федерна «Роберт Бернс» [192] і умістив в текст кілька поетичних 

перекладів, його доробок можна зарахувати – за термінологією Г. Яуса – до 

ініціативодайної (чи нормозасновної) функції. Іншими словами, ця 

публікація сприяла створенню середовища для подальшого переосмислення 

художньо-естетичних мотивів Р. Бернса. Переклади В. Кулика, які існували 

до цього, були пересвівами, отже, їм не вистачало потенціалу канонізувати 

доробок Р. Бернса. 

Характерною рисою нормотворчої функції є наступність замість 

наслідування в поширенні та поясненні «далекосяжних знань життєвої 

практики, і, зрештою, мистецтва, спрямованого на вільний консенсус і 

створення ідентичності мистецтва» [216, с. 527]. Сюди можна зарахувати 

перекладацькі доробки В. Мисика і М. Лукаша, що хронологічно 

відповідають другій половині XX ст. Для цього є декілька причин.  

У рецензії «Роберт Бернс українською мовою» В. Коптілов відзначає 

високу якість перекладів В. Мисика і М. Лукаша – тут, М. Лукашу належить 
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пальма першості у використанні мовно-стилістичних особливостей 

українських пісень, що дозволить «сприймати твори Бернса на фоні рідної 

нам народної творчості» [92, с. 125]. Іншими словами, М. Лукаш виявив 

наступність та індивідуальний підхід до перекладу поезії Р. Бернса.   

У В. Мисика «використання різноманітних мовних засобів допомагає 

перекладачеві відобразити складну стилістичну поліфонію оригіналу» [92, 

с. 126]. Окрім цього, В. Коптілов підкреслює: «Бернса перекладати важко: 

його вірші своїм могутнім корінням глибоко вросли в землю його рідної 

Шотландії», «опір матеріалу» – як стає очевидно з рецензії – виявляється у 

складній стилістичній поліфонії оригіналу, приміром, несподіваних 

антитезах та поєднанні переривчастих риторичних запитань з вигуками, 

присутніх в епіграмах поета [92, с. 125]. З перспективи цих суджень, можемо 

припустити, що В. Мисик намагався віднайти нову модель для перекладів 

поезії Р. Бернса, яка могла забезпечити структурно і функціонально 

найближчий до оригіналу відповідник на рівні відтворення ідейно-образної 

системи оригіналу.  

До нормотворчої функції естетичного сприйняття перекладів творів 

Р. Бернса В. Мисика, як і М. Лукаша, частково спонукав відхід від тогочасної 

російськомовної традиції, представленої доробком С. Маршака. З’ясовуючи  

методологічну концепцію В. Мисика щодо перекладів поезії Р. Бернса, 

Р. Зорівчак влучно підкреслює, що «на відміну від більшості своїх 

сучасників, які захоплювалися Маршаковими перекладами з Бернса, 

В. Мисик твердив, що в перекладах блискучого майстра С. Маршака 

передано Бернсові образи, назви, ідеї, але немає його шотландської поетичної 

душі, лише душа Маршакова», тому «В. Мисик прагнув дедалі більше 

удосконалювати синтаксис, синоніміку, ідіоматику англійської мови, зокрема 

шотландської говірки, та пізнати ментальність шотландців» [66, с. 5]. 

Щобільше, «перекладач зумів вловити своєрідну бернсівську розмовну 

інтонацію і дібрати в рідній мові засоби для її відтворення» [63, с. 135]. 
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Творчі паралелі та розбіжності перекладацьких концепцій М. Лукаша і 

С. Маршака аргументовано представила М. Новикова у статті «Пригода з 

Робертом Бернсом» [146].  

Після перевидання збірки поезій 1965 р., у схвальній рецензії «Поет 

народний і великий» В. Коротич, окрім іншого, стверджує певну 

перекладацьку традицію в трактуванні поезії Р. Бернса [94, с. 147], де 

М. Лукашеві належить народно-пісенна традиція, а для В. Мисика 

характерна «текстуальна близькість до оригіналу», «напрочуд точно 

схоплена інтонація Р. Бернса» [94, с. 147], лаконізм і витонченість перекладів 

епіграм і епітафій.     

Наскільки зростала популярність В. Мисика як перекладача поезії 

Р. Бернса засвідчує такий факт: 1970 р. В. Мисик отримав прохання від 

С. А. Орлова – працівника Горьківського державного університету 

ім. Н. І. Лобачевського (м. Горький, Росія), де працювали над укладанням 

бернсезнавчої енциклопедії, представити у ній свій доробок: переклади 

творів Р. Бернса та літературно-критичні, біографічні розвідки про нього
3
.  

Шукаючи можливих способів відтворення стильотворчих компонентів 

Р. Бернса у перекладі, В. Мисик пішов шляхом впровадження синтаксичних 

та стилістичних аналогів українською мовою.  Звідси – корені майбутньої 

стратегії В. Мисика – часткове одомашнення на рівні дискурсивних 

епістемологічних трансформацій, що ним послуговувався В. Мисик при 

перекладі поезії Р. Бернса, яке, однак, по-різному відображено у різночасових 

варіантах. В літературі дискурсивні  епістемологічні  трансформації 

ґрунтуються на образній структурі і спираються на розуміння засад іншої 

дійсності, побудованої за критеріями естетики, реалізованої у тексті [298, с. 

283].   Для прикладу, порівняймо уривки вірша «A Man’s a Man For A’that» 

(див. Додаток Б). 

                                                 
3
 Звернення представників Горьківського державного університету ім. Н. І. Лобачевського 

(м. Горький, Росія) в особі С. А. Орлова до В. Мисика. – Харківський літературний 

музей.–НДФ№ 14030. 
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Першу спробу В. Мисика можна визначити як «примат форми над 

змістом». Оскільки літературно-естетичні позиції ще не були цілком 

усталеними, В. Мисику не вистачало орієнтира при перекладанні. Ледь чи 

був В. Мисик знайомий з доробком  І. Франка [192], П. Грабовського [334], 

В. Кулика [326] у ділянці української бернсіани, зокрема з Франковим 

перекладом вірша «A Man’s a Man For A’that». Слід враховувати, що 

переклади цього вірша було попередньо надруковано у періодичних 

виданнях з обмеженим накладом, отже розповсюдженням, ідеться, зокрема, 

про часопис «Житє і слово». 

Виходячи з розуміння М. Стріхи «співвимірності художнього враження 

від оригіналу – в одній культурі, й від перекладу – в другій» [185, с. 226], 

В. Мисик зробив акцент на мовному регістрі Р. Бернса, тому в стилістиці 

надав перевагу просторічним елементам. Звідси – використання розмовного 

прислівника «нівроку» [307, Т. 5 С. 419] як відповідника ідіомі оригіналу «for 

a’that», що містить характерну особливість орфографії шотландського 

діалекту – редукцію закінчень (for a’that = for all that), для відтворення 

смислової місткості та глибоких конотацій виразу «for a' that and a' that».   

 Після доопрацювання В. Мисик свою другу спробу увиразнив в 

аспекті збільшення конотативного потенціалу лексем «муж», «людина» як 

відповідників  англійській лексемі «man» завдяки контексту. Друга редакція 

В. Мисика засвідчує посилення денотативного та конотативного значень 

акцентованих в оригіналі лексем: honest poverty - чесна сума;  The rank is but 

the guinea's stamp, / The man's the gowd for a' that : : Таж титул – то червінця 

карб, / а золото – ти сам! Прагматично переосмислює В. Мисик і заголовок, 

враховуючи зміщення акценту в перекладі на смислову лексему «людина». 

Для другої редакції В. Мисика характерне суттєве покращення 

версифікаційної техніки та словесне увиразнення ключового образу 

оригіналу «the honest man», побудованого на своєрідній аксіомі «чесний = 

бідний». Ця глибоко вкорінена у фольклор Шотландії морально-етична 

філософія – своєрідна парафраза античного виразу «Honesta paupertas prior 
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quam opes mal», що означає «Чесна бідність краща за нечестиве багатство» 

чи «Honesta vita beata est», тобто «Чесне життя – щасливе» [313, c. 92]. 

Прикметно, у другій редакції для відтворення ключового виразу «honest 

poverty» В. Мисик вживає вираз «чесна сума». Таким чином вдається 

відтворити плинний, тужно-тривожний звукопис рядка. Поряд з іншими 

характеристиками, виразніше проступає звукописна вправність В. Мисика. В 

українській версії, відтворюючи містке семантикою ключове 

словосполучення «honest poverty»,  що на ньому побудовано асоціативний 

символізм оригінального вірша, перекладач вживає лексему-символ «сумá», 

крізь яку прориваються фольклорні витоки мови перекладу, де «сума» – 

застарілий іменник, що означає «торба»; «доводити до сумѝ» – робити 

жебраком [307, Т. 9, с. 835]. У прислів’ях та приказках зустрічаємо: «Многі 

куми доводять до суми», «Літом пролежиш, а зимою з сумою побіжиш» 

[311], тощо. 

Якщо цілісно зафіксувати концептуальну своєрідність естетичних 

параметрів В. Мисика як поета і В. Мисика як перекладача раннього періоду, 

то щодо словесної вправності й техніки поетизування, вони відрізняються на 

рівні творення ритмічного малюнка, метричних контурів поезії та 

структурного висвічування символічних образів.    

 Зупинимося на кількох аспектах цієї проблеми: щодо основних 

категорій художнього світу В. Мисика, то у ранньому періоді переважають 

простір і колір, приміром вірш «Трави»: Одживають печальні, сірі – / Й 

безконечно буйна, жива / Над усім в голубім безмір’ ї / Проростає трава, або 

поема «З півдня темніє обрій»: Далеч криючи широко й десь у горах / низько 

стогнучи, хмари пливуть […], чи «Під Івана Купала»: Як просторо, як п’яно, 

як душно в світі! Небеса в запинало сухе сповиті. / Мутно зорі горять – і в 

червону тьму, / в комарину печаль утопає ріка [цитовано за: 111, с. 366-369].      

На ранньому етапі творчості у В. Мисика поширена стилістична 

інверсія як структуротворча функція домінантних образів: Десь погримує. 

Горбляться синьо гори / під задимленим і неспокійним небом, чи Десь над 
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сірими грецькими селами часто / злий спадає вогонь і впивається в гори [там 

само], яка згодом знайде своє активне застосування в його перекладах. 

Однак, попри доволі розповсюджене твердження, що писати поезію та 

перекладати – майже одне й те саме, аналізуючи оригінальні та перекладені 

твори, спостерігаємо у В. Мисика дві відмінні еволюційні лінії.  

Якщо В. Мисик-поет має чітко виражений індивідуальний стиль –  

вітаїстично-романтичний [111, с. 362], то В. Мисику-перекладачеві 

притаманний  безстильовий переклад. Підсумовуючи погляди Т. Момсена, 

О. Фінкель характеризує безстильовий переклад як такий, що «передає 

занадто мало зі стилістичних особливостей ориґіналу і в деяких випадках 

може обмежитися лише передачею змісту, спростовуючи геть начисто 

художність твору» [193, с. 67].  

У цьому аспекті, актуально зіставити тематично близький оригінальний 

вірш та перекладений твір, що хронологічно припадають на ранній період 

діяльності В. Мисика (див. Додаток Б Приклад 2). 

Смисловою домінантою твору Р. Бернса є любов до рідного краю, яка 

особливо гостро виступає в момент прощання. Попри наявність драматизму 

прощання (а це акцентовано вживанням місткої лексеми farewell), віршеві 

властивий мажорний образний малюнок, тут: просторова динаміка a-chasing 

the deer -/ A-chasing the wild deer, and following the roe; I go, I wander, I rove ; 

де,  chase означає «to run after sb/smth in order to catch» [392, c.188], а follow – 

«to come, go or take place after sb/smth else in space, time or order» [392, c. 456]; 

пейзажне «буяння» straths (широка гірська долина з рікою), green valleys, the 

torrents (злива, потоки), loud-pouring floods.  

 Образно-смислова система вірша «My Heart’s In The Highlands» 

включає пейзажний малюнок – важливий у стилістичному відношенні 

елемент, оскільки по-перше, є засобом локалізації поетичної розповіді та 

обрамлює архітектоніку; по-друге – несе велике ідейне навантаження (через 

іконіку).  
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У цьому перекладі В. Мисик відтворює ідею першотвору, що лежить 

«на поверхні», однак цілковито втрачає імплікований зображувальний 

динамізм. Цікаво те, що у власній поезії В. Мисика присутня аналогічна 

поетична сугестія, порівняймо:  ритм і пейзажна картина чую, чую – крізь 

дим і дзелень; гудіння землі невпинне; одкидаючи бистру тінь; щоб луна 

розтеклася всюди, щоб, здригнувшись, твій дикий біг, у дощах помітили 

люди. Просторову динаміку забезпечує строфа: з копитів твоїх у Дніпро ще 

стікає вода Юкону, де ріка Юкон – розширює асоціативний образ до «золотої 

лихоманки»  на Алясці поч. ХХ ст.; я гукнув би у шир доріг диким голосом 

тореадора, тобто асоціативне поле охоплює іспанську реальність. 

Структурно, однак, вірші тотожні.  

Оцінна категорія : прикметники; фіксація образної деталі : іменник 

(переважно називного відмінка); дієслово (часто наказової форми) відкриває 

смисловий ряд: Прощайте о гори. 

 Таке порівняння може свідчити про певну «скованість» перекладача у 

період формування власної концепції перекладу. Згодом В. Мисик компенсує 

хиби перекладача-початківця, зокрема при інтерпретації образно-смислової 

системи цього ж вірша, перекладач введе в друготвір нові образні 

трансформації, пор. : Прощайте, верхівлі, убрані в сніги, / Прощайте, обриви 

й зелені луги, / Прощай, непроглядна дібров гущина, / Прощай, водоспадів 

могутня луна! 

 Існує і проміжний варіант перекладу цього вірша В. Мисика, 

надрукований 1946 р., однак вартість цієї публікації вимірюється не 

художніми параметрами, а тогочасною літературною дійсністю. Річ у тому, 

що до 1956 р. В. Мисик був поза літературою з ідеологічних причин. Попри 

це, до виходу статті за підписом Т. Воронович, приуроченої 150-річчю з дня 

смерті Р. Бернса, на прохання М. Рильського, який особисто знав В. Мисика, 

редакція «Літературної газети» узяла на себе сміливість долучити два 

переклади В. Мисика – «Прощайте, висоти, і північ – прощай» і «Акцизники» 

[169, с. 3]. Поряд також уміщено переклад твору «John the Barleycorn», що 
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його здійснив М. Терещенко. Розгорнуту характеристику цього перекладу 

висвітлено у студії Г. Дикої, під заголовком «Василь Мисик: Хочеться 

додому, до роботи, сняться книги і аркуші» [41, с. 6–7]. Логічно припустити, 

що цим жестом засвідчено вагомість внеску В. Мисика в тогочасну 

українську бернсіану. 

 Цікаво і  те, що Тетяна Воронович була рідною сестрою Ірини 

Михайлівни Воронович – дружини Г. Кочура, отже, належала до 

патріотичної еліти українських інтелектуалів.  Цікавий історичний факт: за 

підписом Т. Воронович 1958 р. у часописі «Всесвіт» надруковано статтю про 

Джона Мільтона авторства Г. Кочура [ 101, c. 112]. У цей час Г. Кочур 

перебував в Інті і не мав змоги друкуватись під власним прізвищем. 

  Після цього, сказати б, стрімкого починання, у діяльності В. Мисика 

наступила тривала перерва. Такі перерви в літературному житті 

письменника/перекладача – чи залежні від нього, чи ні – великою мірою 

впливають на його внесок в літературу та його місце в розвиткові 

літературного процесу.   

В руслі лінгвоантропоцентричної парадигми, новочасні дослідження з 

вивчення особистостей перекладачів ведуться в площині творчого пошуку та 

вдосконалення їхніх перекладацьких прийомів. Редагування в перекладі 

виходить за межі безпосередньо друкарства.  Окрім перекладу як результату, 

важливі акценти робляться на процесі перекладу, зокрема на його 

продуктивно-синтетичному етапі. Ця ділянка посідає чільне місце в 

перекладацькій концепції В. Мисика. Архівний текстовий корпус з 

рукописними виправленнями добре документує загальнозначущі орієнтири 

В. Мисика та цілісність сприйняття ним літературного твору. Прагматика 

тексту  в перекладах В. Мисика виявляється в намаганні максимально 

вдовольнити «горизонт очікування» українського читача шляхом 

переосмислення вже опрацьованих текстів та прагнення синтезувати 

літературний досвід – національний та індивідуальний. Щобільше, постійне 

доопрацювання власних перекладів поезії Р. Бернса забезпечило збереження 
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тяглості роботи В. Мисика в руслі перекладацької традиції, даючи 

можливість прослідкувати зміну ціннісних парадигм. У листі до Т. Масенка 

від 10 жовтня 1948 р. В. Мисик писав: «Бернс мій готовий лежить (один 

примірник надіслав колись до «Рад. письменника»). На свої листи щодо 

нього я чомусь відповіді не одержав. Шкода: поклав я багато часу і праці на 

нього. В Росії перекладають і видають. До того ж він – аналог Шевченкові. 

Навряд чи знайдеться ще хтось у нас, хто б зміг би і схотів віддати стільки 

часу і сил на цю справу» [274, с. 173]. Справді, до 1959 року, коли з’явилися 

переклади М. Лукаша – талановитого і оригінального перекладача, який 

чудесно володіє мовою – як висловився В. Мисик в іншому листі до 

Т. Масенка, від 13 березня 1957 р. [274, с. 175], В. Мисик зумів представити 

доробок шотландця українському читачеві відповідно до вірності 

оригіналові, легкому віршеві, зразковій добірності творів Р. Бернса для 

перекладу (перелік подано у бібліографічному додатку), і цим забезпечив 

впізнаваність поетичного обличчя Р. Бернса в українській культурній 

полісистемі. 

Нову книжку перекладів поезії Бернса В. Мисик уклав 1948 р. Це 

підтверджує дата під перекладом вірша «Мерщій лічи, шинкарю» від 13 

грудня 1948 р. [330]. З листа Т. Масенкові 12 вересня [19]56 стає відомо, що 

частину цих напрацювань втрачено: «Збірку своїх віршів підготую, коли 

закінчу з Бернсом, бо роботи над ним дуже багато. Старих перекладів у мене 

збереглося мало, треба перекладати наново» [274, с. 174]. Ось ще кілька 

цитат з цього листа: «Поки що у мене немає нічого, що придалось би для 

музики. Це – згодом. Треба трохи розписатися, бо ряд років я не писав 

зовсім», також «поетичні твори треба читати не один раз, бо вони мають 

складнішу підкладку, ніж прозові». Щодо перекладів М. Лукаша: «М. Лукаш 

– дуже інтересний і культурний перекладач. Правда, переклади пісень 

Бернса, які він опублікував – це, власне, не переклади, а імпровізації на 

Бернсові теми, бо з пісень Бернса він бере тільки зерно – і часом зерно дуже 

мале. Але все це виходить у нього талановито» [274, с. 174]. Побіжний огляд 
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цитат дозволяє вловити ціннісний «ключ» В. Мисика до розуміння 

художнього перекладу: ідеться про дотримання змісту першотвору, 

прагнення досягнути максимального охоплення ідей та семантики оригіналу, 

працю над художньою довершеністю перекладу. 

У Фонді В. Мисика у Харківському літературному музеї знаходиться 

багатий архівний матеріал, з якого стає очевидно, що В. Мисик вів ретельні 

записи власних публікацій та зберігав передруки есеїв, спогадів, рецензій, 

тощо. Серед цього – машинописи та рукописи перекладів поезії Р. Бернса 

(понад сто аркушів). Кілька перекладів – т. зв. «двійники», тобто одна версія 

містить рукописні виправлення, інша – його чистовий варіант, для прикладу, 

«Баннокберн» [333], «Прощання Макферсона» [332], тощо. Нові версії 

В. Мисика – доопрацьовані та вдосконалені, перекладач маркує як – 

«переглянуті», приміром «Прощання з Елізою» [331].  

Як стверджує В. Коптілов, – «сумлінний перекладач раз у раз 

повертається до знайденого ним варіанту, прагнучи замінити його новим, 

ліпшим варіантом», перекладач «знов виступає в ролі критика й дослідника, 

але вже не першотвору, а власного перекладу», додаючи, що «новий етап 

аналізу викликає до життя новий етап добору мовних засобів, а за ним у свою 

чергу йде новий етап синтезу» [90, с. 80-81], тобто перекладач виступає 

аналітиком власного перекладу в межах «лінгвістичної критики перекладу». 

Аналізуючи редаговані варіанти поезії І. Вазова в перекладі Д. Білоуса, 

М.  Новикова долучає до лінгвістичного аспекту перекладу, що вона визначає 

як «реальність оригінального і перекладного тексту», «реальність 

контексту/контекстів» [142, с. 152], здатних забезпечити об’єктивніше 

розкриття оригіналу.  

В. Мисик художньо вдосконалював переклади на різних рівнях, 

зокрема, у вірші «A Winter Night», на фонетичному рівні: Blow, blow, ye 

winds, with heavier gust! // And freeze, thou bitter-biting frost! // Descent, ye 

chilly, smothering snows! ;  версія 1932 р. : Ти, вітре, голосніше вий! // Лютіше 

жаль, морозе злий! // Пурга ховай житло моє! ; фінальна інтерпретація : Ти, 
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вітре, голосніше вий! // Лютіше жаль, морозе злий! // Сніги, заносьте стріхи 

хат! В результаті  суттєво покращено відтворення евфонії першотвору. 

Лексичний добір, вимога чіткості передачі образів першотвору – ще одна 

ділянка для творчого пошуку В. Мисика. У цьому ж вірші: Now Phoebe, in her 

midnight reign, // Dark-muffl’d, view’d the dreary plain увагу привертає 

символічна лексема «Phoebe», що її запозичено з античної міфології і вжито 

на позначення сонця. Дослівно рядки оригіналу звучать так: Тепер Феба, в 

своїй опівнічній короні, // в темноту/сутінки закутана, споглядала на 

похмуру/понуру рівнину. Дієслово muffle означає «to wrap or cover sb/smth for 

warmth or protection»[с. 763], а прикметник dreary – «gloomy, dull» [c. 354]. 

В першому варіанті В. Мисик запропонував: Ось білозір у заверюху // 

проглянув серед шуму й руху. Чинить опір перекладачеві граматична 

категорія жіночого роду в оригіналі. Попри смислово точне закодування 

образу «Phoebe» в перекладі завдяки поетичному символу «білозір», 

граматичну категорію розгублено. В оновленому варіанті В. Мисик 

представив зразкову добірність української лексики, що дозволила зберегти 

античну алюзію, граматичну категорію, ритм, риму, і первинний образний 

малюнок, пор. : Ось Феба з хмарного завою // Зійшла над даллю сніговою. Це 

перекладацьке рішення тісно перегукується з поетичними рядками І. Франка, 

зокрема поезією Безмежнеє поле в сніжному завої (Твори у 50 т. Т. 2, с. 229). 

Результати вивчення творчого пошуку В. Мисика при перекладах поезії 

Р. Бернса подано в публікації М. Дудченка «Новий переклад – нова 

інтерпретація» [46, с. 182–185], де дослідник доходить загальних висновків, 

що в новому варіанті «В. Мисик прагне до більшої точності у відтворенні 

ідейно-образної структури твору. Перекладач повноцінніше передає зміст і 

настрій оригіналу при максимальному наближенні до його лексики, 

образного ладу, ритміки й системи римування» [46, с. 185]. У ширшому 

перекладознавчому контексті вивчає це питання О. Радчук, яка дає 

обґрунтовану оцінку різночасовим перекладам В. Мисика з перспективи 

змінних тенденцій перекладацького процесу та загальної культури перекладу 
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першої і другої половини ХХ ст., вимог до точності тлумачення і 

відповідності стилю, вищий рівень віршової вправності, відповідно, 

різночасові версії В. Мисика відбивають зміну настанов у мистецтві 

перекладу та засвідчують естафету тлумачень, яка відображає пізнавальний і 

естетичний процес [165; 166].   

Відмінні з версифікаційного погляду тексти друготворів В. Мисик 

маркував як «різні варіанти». Як повноцінні паралельні діахронні інтерпретації 

можемо назвати варіанти перекладів  вірша Р. Бернс Scot’s Wha Hae, 

порівняймо різночасові зачини: 1932 р. Роберт Брюс коло Баннокберну і 

1959 Баннокберн: Scots, wha hae wi' Wallace bled, / Scots, wham Bruce has aften 

led; / Welcome to your gory bed, / Or to victory! : : Ви, що з Воллесом на бій 

ходили, / ви, що з Брюсом ворогів тіснили, – / привітайте хоч тьму могили, / 

а хоч перемоги грім! (1932) // Ви, хто лив за волю кров! / Хто за Брюсом 

часто йшов! / Хоч умріть тепер, хоч знов / Волю принесіть! (1959) 

 Фрагмент поезії Р. Бернса Scot’s Wha Hae – один із прикладів, де 

попри певні втрати та своєрідність стилю перекладача, культурологічну 

ідентифікацію збережено, окрім іншого, завдяки ономастикону. Основна 

риса поетики В. Мисика – музикальність та пластичність, очевидно, йде від 

символізму. Ширше полотно для аналізу перекладу представлено цілим 

віршем (див. Додаток Б Приклад 3).  

 Перевіршовуючи проречистий заклик Р. Брюса до шотландського 

війська під час боротьби за незалежність (1296–1314), В. Мисик застосовує 

принцип максимального відтворення ритму, тому асонує першу строфу зі 

звертанням «Scots», йдеться про фонему першотвору «о»; для прикінцевої 

дифтонгізації «auə» другої строфи пропонує віртуозне інструментування 

фонеми «а»; плинність дифтонга «ei» завершальної строфи віддзеркалено у 

лексемах «серце», «себе», «геть». Поруч із цим – змістовно точне 

відтворення пройнятих патріотизмом закликів Welcome to your gory bed, / Or 

to victory : : Хоч умріть тепер, хоч знов / Волю принесіть!, чи Now's the day, 

and now's the hour; / See the front o' battle lour; : : Настає рішучий час: / Люта 
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битва почалась!, тощо; звідси – звучання перекладу «на одному подихові» та 

збереження войовничо-патріотичної за-текстової стихії. У рукописній версії 

В. Мисик помірковано замінює консонантну фразу Надійшов рішучий час, 

що порушує хронотоп оригіналу  на доречніший часовий відповідник 

Настає рішучий час, де дієслово теперішнього недоконаного виду настає 

правильніше відтворює часово-просторовий показник оригінального рядка 

Now's the day, and now's the hour, підсиленого паралелізмом. Для четвертої 

строфи перекладу, зокрема остаточного варіанту, характерне розширення 

логіко-ситуативного кодування оригіналу, що визначає ймовірність 

множинного прочитання. До речі, 1897 р. П. Грабовський увів цей знаменний 

вірш в українську естетосферу під заголовком «Поклик Брюса до дружини» 

[334]. 

 Свобода творчості зрілого В. Мисика розгорталася насамперед як 

поєднання в одному тексті елементів з різноманітних жанрових утворень, до 

яких додавалися й власні лексико-виражальні «знахідки». Поетика молодого 

та зрілого Мисика суттєво відрізняються, і це пояснюється застосуванням 

колажної техніки, в основі якої лежить  «реактуалізація знакових елементів 

культурного спадку, зведення цих різнорідних елементів в одне текстове 

поле (сполучення несполучуваного); майстерне їхнє комбінування – таке, за 

якого вони не втрачають своїх первісних ознак («фактурності»), утворюють 

єдину структурну одиницю» [154, c. 225].  

Така виражальна техніка, що, вимагала звернення до етнокультурних 

основ та культурного досвіду загалом, у творчості В. Мисика найповніше 

виявилася при перекладі творів Р. Бернса, які умовно зводимо до «грайливо-

жартівливих». 

Для прикладу, у перекладі вірша «Address to the Deil», де, частково 

одомашнюючи текст на епістемологічному рівні, В. Мисик 

зберігає суцільність конструкції у ділянці образів і настроїв, найперше через 

художній ономастикон. В оригіналі зустрічаємо синонімічний ряд звернень: 

Deil, Auld Hornie, Satan, Nick, Clootie, auld Hangie, auld Cloots, auld Nickie-ben  
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та ye auld, snick-drawing dog [392, 68–72]. Вірш написаний у формі звертання 

до диявола, де автор, засуджуючи нечистого, показує його велич, яка 

виявляється в його умінні вводити людей в оману, залякувати, а часом і 

піджартовувати над ними. Тематичний словник алюзій [316; 314] дає перелік 

понад тридцяти назв сатани, з посиланням на першоджерела. Бернсові 

звертання, що є цілком логічним, запозичені з народної творчості Шотландії. 

Починаючи з заголовка «До нечистого», В. Мисик вводить українські 

звертання: Нечистий, Враг, Біс, Сатана, Куций, відомий лиходій, злорадісний 

шахрай, почвара куца. Фонова біблійна інформація щодо одного з виявів 

«сатани» як істоти земної та всюдисущої, характерна для більшості народів з 

достатнім синонімічним варіативним полем, тому передати кількісний 

показник звертань та образно-конотативне значення В. Мисикові вдалося. 

Перекладач насичує свою інтерпретацію додатковою, проте логічно 

умотивованою експресією, щоправда, шотландську національну 

маркованість цілковито втрачено. 

Виразно та рельєфно проступають фольклорні елементи чи елементи 

зниженого мовного регістру у перекладах, напр.: «O Tibbie, I Hae Seen The 

Day»: Та цур тому, хто так гадає, // Хто сам ні шеляга не має, // А ласки все 

ж запобігає // В товстого капшука!, де вибір перекладача засвідчує вживання 

вигуку «цур» та іменника «капшук», що відносяться до розмовного регістру. 

Порівняймо з оригіналом: But sorrow tak' him that's sae mean, // Altho' his 

pouch o' coin were clean, // Wha follows onie saucy quean, // That looks sae proud 

and high! У цитованому уривку вжито кілька шотландських діалектизмів, sae, 

що означає so, тобто, так, таким чином; onie – any, хтось, хто-небудь [392, 

с. 687–711]. Оксфордський тлумачний словник подає таке визначення 

лексеми pouch: «a bag made esp of leather and carried in a pocket or attached to a 

belt» [318, с. 902]. 

 Наведімо інший фрагмент з перекладу вірша «Tam Glen» : Я й 

курочку дать не постою, // Чорнушку - ну чим не хосен! // Лише підкажи, що 

зі мною //  Побратися має Тем Глен!, – як відповідник оригіналові: Come, 
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counsel, dear Tittie, don't tarry; // I'll gie ye my bonie black hen, // Gif ye will 

advise me to marry // The lad I lo'e dearly, Tam Glen, де «bonie» – діалектизм на 

позначення прикметника, що означає «attractive or beautiful» [318, с. 123], 

тобто «красивий, гарненький, пухкенький» [392, с. 689].  

Увиразнюючи у перекладі українську мовну картину світу через 

фразеологізми просторічного регістру «дать не постою», «чим не хосен», 

В. Мисик уводить семантичний функціональний аналог, що 

українізує фон мовлення. 

  На основі наведених прикладів, можна підсумувати: В. Мисик своїми 

перекладами повносило представив поетичне обличчя  Р. Бернса в аспекті 

різноманіття тем та мотивів. Значення поетичних перекладів В. Мисика 

виходить за межі інформативності, його перекладацька концепція 

віддзеркалює творчий підхід до кожного окремого твору. Різночасові версії 

В. Мисика засвідчують його творче вдосконалення як перекладача. Загальний 

внесок В. Мисика в українську бернсіану слід розглядати як нормодайне та 

нормотворче явище естетичного сприйняття доробку Р. Бернса.  

 

2.2.2. Байка «The Hare and Many Friends» Джона Ґея у перекладі 

В. Мисика: часткове одомашнення  

Байка Джона Ґея “The Hare and Many Friends” в перекладі В. Мисика – 

вдячний матеріал для з’ясування пріоритетів індивідуальної перекладацької 

концепції В. Мисика. Найперше тому, що машинопис перекладу байки з 

автографними правками знаходиться в архіві Харківського літературного 

музею, а це дозволяє простежити причини, які спонукали перекладача до 

того чи іншого вибору. 

Переклад надруковано у збірці В. Мисика “Серед сонячної повені: 

поезії, переклади, прозові твори” [359]. При роботі з цією байкою В. Місік 

застосував часткове одомашнення на рівні дискурсивних епістемологічних 

трансформацій, що в цьому випадку визначає перекладацьку концепцію 

В. Мисика.  
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Архівна спадщина перекладача – це ключ до його творчої майстерні. 

Особливо цінні ті архівні матеріали, які містять виправлення – так звані 

“роздуми” перекладача. Такі “роздуми”, на щастя, збереглися в архіві 

епістолярної, творчої та перекладацької спадщини В. Мисика. Знахідка 

засвідчує, що Василь Олександрович до байки, яку аналізуємо, звертався 

неодноразово.  

Англійський поет, драматург, байкар – Дж. Ґей (1685 – 1732), автор 

віршованих збірок Fables / Байок, опублікованих 1727 та 1738 рр., увійшов у 

світову літературу завдяки п’єсі The Beggar’s Opera / Опері жебраків, 

опублікованій 1728 р. [396, с. 1966 ]. Аналізована байка – єдиний 

перекладений українською мовою твір Дж. Ґея. Отже, тут заслуга В. Мисика, 

особлива – адже цим перекладом він заповнив (хоча б частково) певну 

прогалину в українській культурній полісистемі. Наскільки творчість цього 

видатного британського поета маловідома в Україні, свідчить той сумний 

факт, що гасла про нього не знаходимо ні в Українській Літературній 

Енциклопедії, ні в авторитетному двотомному енциклопедичному 

довідникові «Зарубіжні письменники» за редакцією Н. Михальської та 

Б. Щавурського (Тернопіль, 2005–2006).  

Байка – коротке, алегоричне оповідання, в якому закладено 

дидактичний зміст; різновид ліро-епічного жанру, де драматизм та 

поетичність наративу створюють особливу естетичну якість, яка не залежить 

від морального висновку. Байка має дві архітектонічні частини: близьку до 

казки, новели чи анекдота оповідну та відповідне сентенції афористичне 

повчання (мораль), що розташоване переважно наприкінці, інколи 

вживається на початку твору [299, с. 109]. Завдання перекладача – цю 

структурну двочленність відтворити цільовою мовою.      

Щодо зіставлення англомовних та українських байок, слід зважати на 

те, що українська байка розвинулася у фольклорній практиці, натомість 

англійська – головно авторська. Не маючи попередників, В. Мисику спершу 

належало ознайомитись з англомовною традицією щодо байки, спробувати 
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знайти ідейні, моральні і культурні паралелі в українській фольклорній та 

авторській творчості.  

У цьому дослідженні розглянемо особливості тематичного 

спрямування твору, його виховне значення, характеристики образів 

персонажів, специфіку використання мовно-стильових засобів, пейзажних 

картин з національними колоритом, які у перекладі піддалися трансформації. 

Композиція байки має три основні елементи – вступ, який містить 

повідомлення про моральну ідею – не розпорошуватися на багатьох друзів, 

бо при цьому можна втратити найближчих друзів, розповідну частину, з 

фабулою байки, та завершальну частину, в якій Дж. Ґей робить 

імплікативний висновок – всі відвернулися, сказавши таке красномовне 

Adieu. 

Байка Дж. Ґея “Заяча дружба” – глибоко філософська казка для 

дорослих, що підтверджує сам зачин: Friendship, like love, is but a name, / 

Unless to one you stint the flame. / The child, whom many fathers share, / Hath 

seldom known a father's care; / 'Tis thus in friendships; who depend / On many, 

rarely find a friend [388, с. 134]. Вірний друг, як і справжнє кохання, в житті 

буває тільки один, у Дж. Ґея мораль така: Дитя, що всіх батьками зве, / Без 

ласки отчої живе. В словосполученні отча ласка сфокусувалось поняття 

глибокого філософського контексту: father's care, власне, не материнської, 

яка частіше асоціюється з ласкою, турботою, а батьківською, яка передбачає 

мудру пораду в житті, сильне плече підтримки, захист.    

Найцікавіший образ в байці – це образ зайця, створений головно 

лексичними засобами: серед слів, які характеризують зайця, переважають 

дієслова.  

Труднощі передачі цього образу виникають вже в ґендерному аспекті. 

У Джона Ґея головний персонаж – зайчиха, що додає їй беззахисності та 

викликає співчуття. Дружба у цьому творі – це наступний ланцюг стосунків: 

в оригіналі – спершу Horse (чол. р.), Bull (чол. р.), Goat (жін. р.), Sheep (чол. 

р.), Calf (чол. р.); в перекладі спостерігається така ієрархія – спершу кінь 
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(чол. р.), бик  (чол. р.), цап (чол. р.) – трійко сильних, далі слідує вівця 

(жін. р.), завершальною ланкою ланцюга стає теля (сер. р.). Тлумачити такі 

стосунки, можна так – жінка просить допомоги у сильної статі, тоді 

звертається до собі рівної, і, у відчаї, просить рятунку у слабшого від себе, бо 

теля хоч і середнього роду, та of tender age.  

У перекладі задана ієрархія оригіналу порушується – тут чоловік 

просить допомоги у трьох чоловіків, після чого звертається до жінки і до 

дитини (теляти). Можливо, перекладач прагнув показати, що навіть міцна 

чоловіча дружба не витримала випробувань, оскільки образ власне зайчихи 

притаманний українській казці, і байці зокрема. Всі тварини в оригіналі 

персоніфікуються, тобто подаються з великої букви. Тим часом як в 

перекладі ця особливість майже втрачена, винятком, в обох варіантах 

архівного перекладу, став Бик.  

Кінь – перший, кого заєць зустрічає на своєму шляху (особа в 

англійській байці, наділена хоробрістю). Звертання, якими послуговуються 

персонажі, образно інтенсифікує самого адресанта. Розглянемо, до прикладу, 

репліку коня: Poor honest Puss. А. Біленко, свого часу, перекладаючи “Пана 

Коцького”, ввів паралельно дескриптивний перифраз “Pan Kotsky The Puss-o-

cat”, що дозволило англомовному читачеві отримати загалом правильне 

уявлення про характер головного героя [405]. Puss – «used for calling or 

talking to a cat» – пестливе звертання до кошеняти [318, с. 945]; в 

конкретному випадку, звертання puss несе конотативне значення – зайчиха 

миловидна, симпатична співрозмовникові, беззахисна. Цей компонент 

дозволяє читачеві безпомилково диференціювати культуру-джерело. 

Переклад тяжіє до одомашнення: Сердешний заю! – каже кінь. Прикметник 

сердешний зустрічаємо в словнику Б. Грінченка, де лексикограф уже тоді 

зазначає, що його вживання притаманне Т. Шевченкові та І. Котляревському 

[306, Т. 4, 114–115]. У одинадцятитомному словнику української мови 

сердешний тлумачиться як який викликає співчуття, бідолашний 

[307, Т. 9, 131]. Попри втрату культурної релевантності, В. Мисик завдяки 
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словосполученню сердешний заю вдало передає конотативну першу складову 

звертання  poor;  honest підсилює той момент, що зайчиха не тільки нещасна, 

а ще й заслуговує щирого співчуття. Кінь продовжує свою поважну розмову 

пафосними рядками: It grieves my heart to see thee thus: / Be comforted, relief is 

near, / For all your friends are in the rear.  

В. Мисик спершу перекладає ці рядки як: Твоїй біді я співчуваю! / Та в 

тебе ж друзів не злічить! Їх тисяча сюди спішить! Очевидно, 

усвідомлюючи, що гіпербола тисяча друзів спішить аж ніяк не поєднується з 

наступним рядком, в якому йдеться про зустріч з биком (одним!), перекладач 

вносить правку: Та в тебе ж друзів цілий світ! / Вони спішать за мною вслід! 

і плавно вводить бика.    

В оригіналі зустрічаємо the stately Bull, де stately означає «having 

dignity; impressive; grand», тобто – величний, величавий, сповнений гідності 

[318, с. 1165],  Mighty lord – такими почестями наділений Бик. Пікантності 

образу додає лексема lady релевантна до корови, на побачення до якої власне 

і поспішає бик і не може допомогти зайцеві. При відтворенні цього образу 

В. Мисик суттєво відійшов від образу доблесті бика, радше зробив його 

сільським парубійком: Не май же, голубе, жалю / На певного, старого друга! 

/ Там, де стоїть ячменю смуга, / мене корівка гарна жде. / Ти й сам бо знаєш 

добре: де / Чекає дама круторога, / Там кинь усе й біжи що-мога [338].   

Звертання голубе в українській мові – символічне. Голуб / голубка 

асоціюються з вірністю, відданістю, теплом, таке звертання засвідчує щиру 

приязнь. Очевидно, цей вибір диктувався бажанням передати насичення 

оригіналу: I sincerely wish you well, / I may, without offence, pretend / To take the 

freedom of a friend. Однак, таке звертання порушує прагматичну адекватність 

твору, оскільки, по-перше – максимально віддаляє реципієнта від англійської 

байки, по-друге – має таке велике образно-символічне навантаження, що за 

ним губиться дама, єдина лексема, яка, певною мірою, акумулює образ 

“шляхетного” бика в перекладному уривку. Заради справедливості слід 
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ствердити, що лексема «dove» вживається в англійській мові в звертаннях із 

семантикою «ніжність, любов».   

 Далі заєць просить допомоги у цапа /  Goat, та він відповідає:  The 

goat remark’d her pulse was high,  / Her languid head, her heavy eye; / “My 

back,” says he, “may do you harm; / The sheep’s at hand, and wool is warm. 

Цап, зазначаючи, що у нього проблеми з пульсом, його турбує голова 

та очі, тобто проблеми зі здоров’ям, наголошує на свій вік, зважаючи на те, 

що в оригіналі Goat жіночого роду, вимальовується образ манірної особи 

похилого віку, яка вимагає до себе надмірної уваги, а про те, щоб комусь 

допомогти, годі й говорити. У В. Мисика цап не морочить голови іншим 

через своє здоров’я, а коротко каже: У мене верх – самі хребці! / У сто раз 

м’якше на вівці! Вівця – часто квола, і наш випадок не виняток: важка для неї 

й власна вовна. 

В уста теляти В. Мисик кладе наступні слова: Поглянь: я зовсім ще 

мале. Було тут друзів ціле поле! Такі міцні! Я ж зовсім кволе! В оригіналі 

теля покликається на те, що воно юне of tender age і тому, фізично слабке. 

Лексема кволий в контексті більше підходить для вівці. Найповніше образ 

теляти розкритий в рядках: How strong are those! how weak am I! / Should I 

presume to bear you hence, / Those friends of mine may take offence.  Теля не 

може допомогти другові, бо його (friends of mine) друзі образяться. Форма 

множини не закінчує байку, а веде по колу – теля, як і заєць, вважає усіх 

друзями, але якщо йому знадобиться допомога, то так-звані друзі підведуть. 

Лексико-граматичному рівневі Василь Мисик приділяв особливу увагу, 

про що свідчить кількість виправлень в межах тих самих рядків.  Оскільки це 

один з ранніх перекладів В. Мисика, він стилістично відмінний від 

подальших робіт. Байку, яку аналізуємо, В. Мисик прагнув максимально 

наблизити до українського читача, очевидно, працюючи власне з байкою 

(такою милою серцю українця, з фольклорними мотивами), В. Мисик вважав 

доречним надати їй українських барв. Щодо стилістичних засобів, то в 

українській байці чимало фразеологізмів, включно з прислів’ями та 
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приказками, а також афористичних висловів – які, в свою чергу, надають їй 

українських рис. 

Переклад, своїми рядками: І ми, як дійдеться до чого, / Не знаєм 

захисту ні в кого; Собі нажити більш друзяк; І постріли, і геть побіг, / 

Відчайно прядучи вушима, Смерть чуючи поза плечима; А ті хорти – нехай 

їм грець! – / Здається, ласі до овець; Тож вибач... Хоч на серці туга; Тяжкий 

тобі дістався пай!  відверто перегукується з народно-розмовною манерою.       

Малюючи втечу зайчихи, Д. Ґей застосовує градацію дієслів 

теперішнього часу, тим самим підсилюючи образ прудкості, швидкості, 

полохливості: She starts, she stops, she pants for breath, / She hears the near 

advance of death, / She doubles, to mis-lead the hound, / And measures back her 

mazy round; / 'Till, fainting in the public way, / Half dead with fear she gasping 

lay. В. Мисик подає: Відчайно прядучи вушима, / Смерть чуючи поза 

плечима. / Стрибаючи туди-сюди, / Він плутає свої сліди / І падає, 

простягши ноги, / Серед проїжджої дороги. Часте вживання дієслів та 

дієприслівників дозволило  зберегти задану динаміку,  яку підкреслив 

прислівник туди-сюди. Образ підсилюється також фонетично, з домінуючим 

звукописом оригіналу st, s, th та перекладу пл, св-вс, сл, ст, який далі 

рефреном наскрізно відчувається в усьому тексті байки. 

Влучна знахідка перекладача, де він віртуозно обігрує два поняття:  

What transport in her bosom grew, / When first the Horse appeare’d in view! / 

«Let me,» says she, «your back ascend, / And owe my safety to a friend. / You 

know my feet betray my flight: / To friendship every burthen’s light». Переклад 

В. Мисика: 1. І тут наткнувсь на нього кінь... / 2. Схопився заєць, «Не покинь 

/ 3. Мене в біді мій вірний друже! / 4. Візьми на спину, я не дуже / 5. Тобі 

заважу, бо легка / 6. Вага для дружби будь-яка!». Легкий зайчик стає важким 

тягарем для коня.  

В машинописі перший варіант початкового рядка був: Тут кінь до 

нього підійшов. Довго роздумуючи над перекладом строфи (про це свідчить 

відсутність будь-якого друкованого відповідника в перекладі, при тому, що 
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далі байка перекладена до кінця), В. Мисик вручну накидає текст: Тут його 

друг підходить кінь... / Схопився заєць, «Не покинь / Мене в біді мій вірний 

друже! / Візьми на спину, я не дуже / Тобі заважу, бо легка / Вага для 

дружби будь-яка!». Очевидно, надлишковий займенник його не подобалось 

перекладачеві, враховуючи, що перекладач змушений зберегти риму кінь-

покинь, він вживає: І тут наткнувсь на нього кінь... Лексема наткнувсь 

добре передає ефект незапланованої зустрічі, а її бажаність підсилює тут, 

яке, окрім цього, вводить казкову імплікацію: тут звідки не візьмись... Хоча 

доречніше було б ужити: І він наткнувся на коня    

Щодо звертання зайця, то спершу В. Мисик подав: І воскресає зайчик 

знов: / Ти бачиш, друже мій? Я гину! / Візьми ж мерщій мене на спину! / Для 

дружби це легкий вантаж / От-от ловці нагрянуть, вваж! Згодом В. Мисик 

подає фонетично легшу та згладженішу мову, а також впроваджує звертання 

мій вірний друже замість інвертованого друже мій, а це, в свою чергу, 

підсилює образ вірного друга, себто друга, який однозначно допоможе в біді.  

Цікавий також додатково введений рядок перекладу: І воскресає зайчик 

знов. Стилістично маркована лексема воскресає [307] передбачає загибель 

зайчика, однак, з оригіналу Till, fainting in the public way, / Half dead with fear 

she gasping lay, розуміємо, що заєць не помирав, а лише ледь не зомлів від 

переляку. Очевидно, воскресає видавалося перекладачеві логічним 

продовженням рядків І падає, простягши ноги, / Серед проїжджої дороги, де 

вислів простягши ноги (попередній  варіант – Й без духу відкидає ноги), тією 

чи іншою мірою, на смерть натякає. Усвідомлюючи, що дія вийшла занадто 

драматизованою, В. Мисик знаходить розв’язку уникаючи непотрібного 

рядка та вживаючи дієслово схопився; вибір схвальний, оскільки дією 

передає образ зайця – полохливого, прудкого. Окрім цього, у вислові 

закладена сема – схопився, бо наближався кінь, тобто опам’ятався від горя та 

переляку з надією на порятунок. Тут доречні слова дружини В. Мисика: 

«Василь Олександрович був найсуворішим, найвимогливішим редактором 

своїх творів, без жалю нищив те, що йому не подобалось» [278]. 
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За умови існування доступу до архівних матеріалів перекладачів різних 

епох та напрямів, можна було б відкрити інший погляд на критерії, якими 

вони керувались при перекладах. Частково таку можливість забезпечує 

епістолярна спадщина, однак, вона обмежується головно потребами 

цільового читача та функцією перекладеного твору в полісистемі і не 

дозволяє провести повноцінного перекладознавчого аналізу. 

Концепт дружби у байці також ословеснений: фокусує заголовок The 

Hare and Many Friends / Заяча дружба, та продовжує нанизування образних 

утворень every creature was her friend / заєць всім навкруг був щирий 

приятель і друг; To friendship every burthen’s light / легка вага для дружби 

будь-яка (тут, burthen – заст.від burden); all your friends are in the rear / та в 

тебе ж друзів цілий світ; to take the freedom of a friend / (оригінал прямого 

відповідника не має) не май же, голубе, жалю на певного, старого друга; to 

save from death a friend distress’d / звернувся заєць до теляти – благав його 

порятувати. Ядро концепту зосереджено в кінцівці: в риторичному 

запитанні «Shall I,» says he [теля], «of tender age, / In this important care 

engage?» та твердженні But dearest friends, alas! must part. Adieu – замикає 

тяглість сподівання на чиюсь підтримку. Звернімося до перекладу: Тож 

вибач... Хоч на серці туга, / Та покидати треба й друга! / Тяжкий тобі дістався 

пай! / Собаки близько вже! Прощай!   

Завершальна строфа передає мораль байки – друзів багато (цілий світ!), 

та як тільки вони відчувають небезпеку, то під приводом важливості 

особистих справ, ладні відмовити другові, навіть якщо йому загрожує смерть, 

і що найстрашніше, навіть якщо порятунок не завдав би їм особливих 

труднощів.   

В україномовного читача не залишається сумніву, що дія байки 

відбувається десь в мальовничому українському куточку. Ідилію порушує 

тільки перенесене з оригіналу прізвище байкаря в рядках: І потуральністю 

своєю / Дорівнював хіба що Гею.  В оригіналі зустрічаємо пейзаж, переданий 

двома лексемами wood (ліс) і plain (рівнина). Фабула починається з опису 
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світанку, коли зайчиха вийшла на галявинку пощипати скроплену росою 

травичку: As forth she went at early dawn, / To taste the dew-besprinkled lawn. 

Вона раптом чує: Behind she hears the hunter’s cries, / And from the deep-

mouth’d thunder flies. І задихаючись, ледь не непритомніючи від переляку, 

вибігає на public way (пішохідну доріжку, стежину). Що ж до перекладу, то 

непритаманна В. Мисикові українізація просочується з кожного рядка: Він 

[заєць] якось вибрався зі схову / На пашу росяну ранкову. Та, почувши 

мисливський ріг і постріли, падає, простягши ноги, / серед проїжджої 

дороги. Нижче також читаємо слова бика Там, де стоїть ячменю смуга, мене 

корівка гарна жде.   

Підсумовуючи зіставлення оригіналу з перекладом, доходимо таких 

висновків: зачин, який несе інформативну функцію, містить філософські 

погляди на дружбу, тотожні в оригіналі та перекладі; фабула, з її образами та 

лінгвостилістикою, не поступається найкращим зразкам української байки, 

однак, національний колорит оригіналу згублено; звертання в перекладі, з 

його образно-конотативними нашаруваннями, зазнає найбільшої 

прагматичної невідповідності; кінцівка виконує дидактичну функцію як для 

читача оригінального твору, так і перекладеного. 

Щодо архітектоніки, то повністю відтворено ритмічну організацію 

римованої байки, відтворено всі формули. Розбіжність полягає лише в 

засобах їх вираження, оригіналові притаманний високий стиль викладу з 

витонченим гумором, переклад тяжіє до народно-розмовного спектру. Така 

відмінність деякою мірою зрозуміла: Дж. Ґей, письменник епохи класицизму, 

писав свої байки «високим стилем». В. Мисикові було не під силу перевести 

байку в такий стиль. До того ж, він мав на оці українського читача з його 

заглибленням у стихію українського фольклору. 
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2.3. Професійна компетенція художнього перекладу у зрілому періоді 

творчості Василя Мисика 

Поняття «професійні норми перекладу» А. Честерман розуміє як 

норми, випрацьовані професійною перекладацькою діяльністю. Ці норми 

регулюють допустимі методи та стратегії у процесі перекладу для створення 

викінченої версії перекладу [225, с. 1–7]. У цьому підрозділі за основу беремо 

норми відношень А. Честермана, що є лінгвістичними за своєю природою і 

розкривають відношення  оригінального та перекладеного творів, охоплюють 

питання авторського наміру, інформативності твору та тлумачення 

авторського наміру перекладачем з увагою до сподівань цільового читача і 

місця перекладеного твору в цільовій культурі [225, с. 1–20]. 

Характеристика професійної компетенції В. Мисика як перекладача. 

Проаналізувавши та підсумувавши ґрунтовні аналітичні дослідження 

літературознавців і перекладознавців Є. Адельгейма [1], Д. Білоуса [7], 

В. Брюггена [9; 10], А. Гантенка [18], Г. Гельфандбейна [20], Г. Гордасевич 

[21], І. Драча [44; 45], М. Дудченка [46], О. Кандиби [73], Г. Кочура [98; 100; 

102], О. Лупія [115], Г. Майфета [117], М. Новикової [144] та інших 

дослідників перекладацької манери В. Мисика, а також доповнивши їх 

власними спостереженнями, обгрунтовуємо його світоглядно-естетичну 

концепцію як перекладача. Ця концепція визначається такими параметрами: 

1) вибором авторів, близьких за світобаченням; 2) ознайомленням з 

передісторією написання оригіналу та епохою автора; 3) умінням вільно й 

нероздільно входити в інший життєвий, психологічний, художньо-чуттєвий 

світ (В. Мисик-поет прагне не нав’язувати рис власної поетики іншомовним і 

дуже відмінним авторам); 4) виявленням і відтворенням філософських, 

естетичних, образних і просодичних домінант вірша; 5) униканням спокуси 

адаптації, чітке розрізнення перекладу і переспіву; 6) перекладом 

безпосередньо з мови оригіналу без підрядників; 7) критичним ставлення до 

власних перекладів (постійно редагувалися усі без винятку переклади); 

8) переважаючим дотриманням першоджерела: чіткості головної думки, 
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цілісності стилю та стилістичної поліфонії оригіналу; 9) для В. Мисика 

характерна зрима точність подробиць та деталей; відтворення ритму та 

інтонації; мінімум пропусків і дописувань; 10) для відтворення ідейно-

образної канви оригіналу В. Мисик іноді відходить від композиції оригіналу і 

вдається до сміливих експериментів. 

Інтерв’ю з В. Мисиком хоч і не вміщають глибокого перекладознавчого 

аналізу, однак дозволяють штрихами окреслити його погляди на суть 

перекладу: 1) В. Мисик підкреслює необхідність перекладати закордонних 

класиків, тобто заповнювати прогалини в українській літературній 

полісистемі (Р. Бернс, В. Шекспір); 2) поділяє теоретичні засади 

В. Коптілова, М. Рильського, О. Кундзіча, С. Ковганюка, зазначає, що 

«потрібен реалізм у перекладі»; 3) переконаний, що слід більшу увагу 

звертати на позамовні чинники, враховувати епоху автора, за змогою 

відвідувати його країну; 4) щодо перекладу, то тут, окрім начитаності та 

всебічної обізнаності, доречно часом покладатися на власну інтуїцію; 5) 

надає перевагу принципу економії: з найменшими затратами досягти 

найбільшого ефекту; 6) виступає проти буквалізму, прагне досягти почуття 

міри та художнього такту; 7) стилістично й сюжетно дотримується 

першотвору. 

Серед перекладознавчих досліджень зокрема вартісні розвідки авторів, 

які знали В. Мисика особисто: Г. Кочура, М. Новикової і В. Брюггена. 

Науковці детально аналізують переклади – вдалі і не дуже вдалі, підсумок 

яких дозволяє об’єктивніше представити риси поетичної особистості 

В. Мисика-перекладача.  

Г. Кочур доклав чимало зусиль, щоб популяризувати переклади 

В. Мисика. У його доробку – кілька ґрунтовних досліджень перекладів цього 

майстра. Їхнє творче спілкування найповніше представлено в епістолярії 

1960-х рр., який зберігається в Літературному музеї Григорія Кочура [281] та 

Харківському літературному музеї [283]. Епістолярій всебічно документує 

тісну співпрацю в ділянці історії, критики та перспективи художнього 
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перекладу у культурно-національному контексті. Йдеться, зокрема про 

спільні масштабні проекти для видавництва «Дніпро» та започаткованої серії 

«Світова поезія», куди мали ввійти кілька збірок, що їх перекладав В. Мисик: 

поезії О. Хайяма, Р. Бернса, Дж. Кітса. 

Систематизацію епістолярію Г. Кочура і В. Мисика ініціювали 

А. Кочур та М. Кочур; коментарі уклала Е. Соловей [285]. Листи засвідчують 

особисте спілкування, через яке відбувалася співпраця літераторів, творчий 

діалог, націлений на 1/ заповнення існуючих лакун в українському 

художньому перекладі; 2/ процесовість роботи при книгодрукуванні 

(внутрішнє рецензування,  протегування); 3/ документування фактів та 

спогадів про чільні постаті перекладацького процесу ХХ ст.; 4/ роз’яснення 

нечіткостей та неточностей у висвітленні літературного процесу ХХ ст.  

В дослідженнях Г. Кочура представлено історичну довідку про переклади 

В. Мисика та проведено їх аналіз у зіставленні з оригіналами. Г. Кочуру 

завдячуємо згадці про два анонімно опубліковані переклади В. Мисика [100], 

Г. Кочур вичерпно коментує внесок В. Мисика в українську шекспіріану [99]. 

У статті «Майстри перекладу» автор зазначає, що українську бернсіану в 

широкому обсязі представив саме В. Мисик [102, с. 23], на сторінках 

періодики Г. Кочур публікує добірку перших оригінальних віршів В. Мисика 

[98], які дають змогу простежити тематичну та стилістичну еволюцію 

творчості В. Мисика. Завдяки Г. Кочуру, опубліковано спогади В. Мисика 

про М. Зерова [Сторінка пам’яті : [про перебування на Соловках і знайомство 

з М. Зеровим] // Літературна Україна. – 1987. – 13 серп]. 

Цікаві розвідки М. Новикової щодо множинності перекладів на основі 

аналізу доробку українських та російських перекладачів, зосібна поезії 

Р. Бернса. Щодо вибору творів для аналізу, то М. Новикова, як і В. Мисик, 

надавала перевагу Р. Бернсові та Дж. Кітсу. До речі, окрім критичних статей, 

М. Новикова – автор  перекладів поезії В. Мисика російською мовою. 

Рецензії харків’янина В. Брюггена відзначаються фаховістю: 

позаконтекстний  аналіз тісно переплітається з проникливістю в деталі 
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кожного окремого твору [9; 10]. За переклад збірки Сен Жон Перса «Поезії» 

В. Брюггена вшанували премією імені Василя Мисика (1997р.).  

У зрілому періоді творчості В. Мисика ключовим стає 

антропоцентризм, концепція філософії буття людини та проекція на себе 

стають чи не найвагомішими при виборі творів для перекладу. Через 

переклади та оригінальну творчість В. Мисик намагається збагнути 

призначення людини; особливу увагу В. Мисик приділяє тривалості життя, 

пошуку щастя, вічним цінностям, таким як дім, сім’я, душевний затишок.  

Непомітні на перший погляд тематичні вкраплення людського буття з 

перекладів органічно вплітаються в оригінальну поезію і навпаки.  До 

прикладу, при поверхневому прочитанні вірша Дж. Кітса «Fancy» можемо 

спершу скласти враження, що поезія змальовує пори року та природні цикли. 

Та рядки: She will mix these pleasures up / Like three fit wines in a cup, / And thou 

shalt quaff it вказують на інше. Тут закодовано думку, що слід сповна 

насолодитися життям, не опустивши жодної його миті. Пори року В. Мисик, 

як і більшість поетів, асоціює з циклами людського життя. Скажімо зачин 

поезії Дж. Кітса  «The Human Seasons»: Four Seasons fill the Measure of the 

year; / Four Seasons are there in the mind of Man В. Мисик відтворив як: 

Чотири зміни бачимо щороку. / Чотири їх і в смертного. Тематика 

В. Мисикові близька, і в його оригінальній творчості є вірш: «Прозоріє 

душа»: Дряхліють гнізда на розсохах віт – / І скрізь попід ними – тьмяна 

шкаралуща – / Немов би свята весняного слід... / Постарілося літо. / Мов 

старечі / Глибокі зморшки, залягли роки. / І пахне пусткою, як з печі / В удови 

(В. Мисик, 1970 р.), в якому мова йде про свято весняне як про молодість та 

літо, яке наближає людину до схилу літ, бо далі іде осінь, а тоді зима – як 

завершення людської мандрівки, для якої відведений певний час. Однак, усі 

прагнуть цей Час перехитрити. У завершальних рядках вірша «On Time» 

Дж. Мільтона: Then all this earthly grossness quit, / Attired with stars, we shall 

for ever sit,/ Triumphing over Death, and Chance, and thee, O Time! , які у 

перекладі В. Мисика звучать таким чином:  Коли душа земний залишить 
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плаз, / Ми сядемо у світлі невмирущім, / Зборовши Смерть, Судьбу й тебе, о 

Час! , бачимо, що він набуває кінцевої грані, коли людина вирушає у 

вічність.  

Цю концепцію В. Мисик передає в чотиривірші: У людності / Є два 

крила могутності: / Життя і смерть, / Лет у майбутнє... (В. Мисик 1967 р.) 

Ще один приклад: Ти так пристрасно стремиш вперед – / За ракетами, за 

громом-димом! / Часові назвавшись побратимом, / Вихваляєш безоглядний 

лет. / Та чекай: ти ж досі серед нас, / І від грунту ти не відриваєшся – / Ти, 

як водорость, лише звиваєшся, / Поки йде повз тебе струмінь-

час. (В. Мисик, 1971 р.) 

Попри майже цілковиту відсутність любовної лірики в перекладному та 

оригінальному доробку В. Мисика, справжнього сенсу життя без кохання він 

не мислить, інакше Капля каплюща / Одлічує хвилини / Пустого 

життя...[356, с 168].  

 Загалом, дискурсові В. Мисика-перекладача притаманний 

метафізичний характер поетичного світу та метафоричний тип мовлення, 

зорієнтований на пізнавально-естетичний ефект метафори. Метафоризація 

В. Мисика якнайповніше виявляється при роботі над перекладами зразків 

романтичної лірики, зокрема Дж. Кітса, як ось:  Through sapphire warm their 

stars do never beam: / All is cold Beauty; pain is never done. (On Visiting The 

Tomb Of Burns) :: Прекрасні зорі – тьмяні від журби; / Холодна ця краса – 

мов біль без гою [355, c. 480]. У перекладі акцент зроблено на впровадженні 

своєрідного художнього «згущення», що у метафорі, з одного боку, 

становитиме підґрунтя для розвитку значної напруги та буде асоціативно-

смисловим центром, з іншого – скріплюватиме внутрітекстову структуру, м... 

: How fever’d is the man, who cannot look / Upon his mortal days with temperate 

blood, / Who vexes all the leaves of his life’s book, / And robs his fair name of its 

maidenhood; (On Fame) : : О, як себе виснажує й тривожить / Незадоволений 

земним буттям, / Що жмакає життя своє, як зошит, / Шинкуючи 

незайманим м.’ям! [355, c. 495]. 
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Стислість вислову, певну словесну ощадливість В. Мисик забезпечує 

вдало схопленим образом. Рядки вірша Р. Бернса “To a Mouse /До миші” він 

відтворює: But, Mousie, thou art no thy lane, / In proving foresight may be vain; 

The best-laid schemes o’ mice an’ men / Gang aft agley, An’lea’e us nought but 

grief an’ pain, / For promis’d joy! [392, 111] : : Та, мишко моя бідна, стій: / Так 

гірко не тобі одній! / I мишачих, і людських мрій / Немало гине, / I потім 

смутків темних рій / Услід їм лине [355, с. 339]. 

На прикладі вірша «The Cloud» П. Б. Шеллі, спробуємо з’ясувати 

основні принципи поетичного перекладу 

В. Мисика з погляду джерелоцентричності. Перекладаючи поезію «The 

Cloud/Хмара» П. Б. Шеллі, В. Мисик відтворює рядок Like a swarm of golden 

bees [323 c. 730] метафорою: Зірок зацікавлений рій. Лексема рій (як і в 

попередньому уривку смутків темних рій) візуалізовує об’ємну масу, а 

покомпонентне нашарування дозволяє варіювати в конотативній площині, 

таким чином, рій смутків набуває пейоративного відтінку, а прикметник 

темних (смутків), зауважмо, не чорних чи похмурих, а  темних (темний – не 

колір, а відтінок – залишає читачеві вибір власної колірної гами, у одного 

смуток – чорний, в іншого сірий) дозволяє моделювати візуалізацію на 

власний когнітивний лад. 

Вислів Услід їм лине – підкреслює плинність та нескінченність смутків 

на життєвій дорозі кожного. Візуальний образ рій зірок та означення 

зацікавлений (рій) малює образ нерухомих тіл, які затаїлися і споглядають за 

всім, що відбувається; тут мимохіть проводиться паралель між роєм бджіл 

(експліковані в оригіналі), також просочується прихований колірний 

компонент – золотисто-жовтий – в українській культурі, колір теплий – 

колосисті лани, сонце, мед – образ позитивний. Таким чином, у двох 

випадках містка лексема рій, становить своєрідний «якір», що дозволяє 

розколихувати метафору в асоціативно-смисловому наповненні.   

Згідно з комунікативно-структурним підходом, романтичні настрої 

вірша «The Cloud / Хмара» творяться візуальними образами, оформлені 
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здебільшого метафорами, що стосуються природи. Внутрішня форма 

оригіналу таїть глибокий філософський пласт: Хмара – всюдисуща і, окрім 

естетичної насолоди, є життєво необхідним чинником.  До речі, іноді 

проводять паралель між Хмарою та Творцем світу [323, c. 661].  

При відтворенні зовнішнього устрою вірша вправність В. Мисик 

виявляється в тім, що він: 1. Зберігає точну кількість рядків оригіналу – 84. 2. 

Відтворює риму а б в б. 3. Іноді жертвує метричним розміром. 4. Передає 

евфонію плинністю та легкістю природних явищ: From my wings are shaken 

the dews that waken / The sweet buds every one, / When rocked to rest on their 

mother's breast, / As she dances about the sun :: Росинка мала з-під мого крила / 

Розбуркує брость на вітті, / Що й неньці-Землі не приспать її, / Танцюючи 

на орбіті. 

Звукопис оригіналу наскрізно відзначається округлим губно-губним 

[w] та фрикативним [s]. Однак, зосередитись варто на внутрішній римі rest – 

breast, яку В. Мисик вдало відтворює в тому ж рядку як Землі – її, а для 

компенсації втраченого трійного звуку [r], перекладач розсіяв його по всій 

канві строфи. Поряд з іншими стильотворчими засобами, через фоностилему 

р виявляється експресія звукопису В. Мисика. Звуконаслідування переведене 

у знайомий українському читачеві звуковий діапазон з текстуальною 

точністю, пор. : I wield the flail of the lashing hail, / And whiten the green plains 

under, / And then again I dissolve it in rain, / And laugh as I pass in thunder : : 

Ударами граду долину й леваду / Вибілю – і потому / Знов сиплю дощ на 

болото й трощ / І тішусь гуркотом грому. Також: I sift the snow on the 

mountains below, / And their great pines groan aghast; /And all the night 'tis my 

pillow white, / While I sleep in the arms of the blast : : Я снігом сіюсь, я вихором 

віюсь / На горді бескиди й скелі, / І сплю дорану в обіймах бурану / На білій 

пухкій постелі. 

Переклад В. Мисика відзначається семантично точним відтворенням 

опису природи, зокрема   колірної гами: 1. And whiten (дієсл.) the green plains 

under :: Вибілю (дієсл.) – і потому; 2. And all the night ’tis my pillow white 
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(прикм.) While I sleep in the arms of the blast :: І сплю дорану в обіймах 

бурану; / На білій (прикм.) пухкій постелі; 3. In the depths of the purple 

(прикм.) sea  :: [...] і в море багряне (прикм.); 4. And I all the while bask in 

Heaven's blue (прикм.) smile  :: І бачу я, сонна, з небесного лона; 5. The 

sanguine (прикм.) Sunrise, with his meteor eyes, And his burning (прикм.) 

plumes outspread, :: Криваво (прикм.) зайнявшись, огненно (прикм.) 

розп’явшись / Світанок мене кульбачить; 6. In the light of its golden (прикм.) 

wings :: Злітає на мить –  і злотом (ім.) горить; 7.  And the crimson (прикм.) 

pall of eve may fall :: Малиновий (прикм.) присмерк свій; 8. That orbed maiden 

with white (прикм.) fire laden, :: Та діва білява (прикм.), та лагідна пава; 9. Like 

a swarm of golden (прикм.) bees :: Зірок зацікавлений рій; 10. Is the million-

colored (дієприкм.) bow :: Веселки арка розлога (далі: І барви небес 

грайливістю плес); 11. Build up the blue (прикм.) dome of air :: (в іншому 

рядку) Зву домом я синь (ім.) небесну. 

Як компенсацію деяких невідповідностей вище зіставлених рядків, 

перекладач додатково вводить кольори та відтінки: ясна блискавиця, сивий 

глиб океану, мов краплі блакиті. 

В. Мисик повносило відтворює візуальний образ та його художню 

деталь: From cape to cape, with a bridge-like shape, / Over a torrent sea, / 

Sunbeam-proof, I hang like a roof, –  / The mountains its columns be. / The 

triumphal arch through which I march / With hurricane, fire, and snow, / When the 

Powers of the air are chained to my chair, / Is the million-colored bow; / The 

sphere-fire above its soft colors wove, / While the moist Earth was laughing below  

[323, c. 731 – 732] : : Я пнусь, як місток, над широм заток, / Де хвиль не 

стихає спір; / На горах-стовпах я висну, як дах, / Затьмаривши безліч зір. / У 

бурі й вогні пролягає мені / Вперед звитяжна дорога – / І стріне мій стяг, 

розвитий в боях, / Веселки арка розлога. / І барви небес грайливістю плес / 

Відіб’є земля волога [355, c. 427]. 

Стрижневий мотив обростає образами-символами з різних сфер 

людського сприйняття. Трансформація відбувається з художньою деталлю 
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chair, читач оригіналу бачить м’яке, мов пух, крісло; в перекладі – перед 

читачем розвивається на вітрі стяг – справді, якщо його віднести до 

звитяжної дороги – вимальовується образне ціле. Однак словосполучення У 

бурі й вогні та розвитий в боях надає експресивнішого забарвлення конотації 

військової тематики, ніж в оригіналі:  The triumphal arch through which I 

march. Щоб згладити войовничі настрої, В. Мисик вдається до легшої, 

плиннішої фонетичної гами у двох наступних рядках: І барви небес 

грайливістю плес / Відіб’є земля волога. 

Наведені тексти переконують, що В. Мисик як перекладач 

скрупульозно дотримується змісту першотвору, прагне досягти 

максимального охоплення ідей та семантики оригіналу, художню 

довершеність перекладу створює вдало схопленою деталлю. Поодинокі 

випадки розбіжності оригінального твору та перекладу нерідко зумовлені 

властивостями робочих мов (мові першотвору притаманні короткі слова, 

часто односкладові). Рідше трапляються випадки надінтерпретації 

первинного коду.  

 

2.4. Постать Василя Мисика як перекладача у спектрі різномовності 

першотворів та художньо-естетичних орієнтирів перекладача 

Постать В. Мисика, чи його «поетичне обличчя» – за висловом 

Г. Майфета [117] – у В. Мисика можна охопити через три різнобічні 

проспекти: по-перше, добрані тексти мають бути взірцями поетичного 

мистецтва В. Мисика, здатними показати розвиток його естетичного смаку як 

перекладача та взаємодію з оригінальною поетичною творчістю; по-друге, ці 

тексти повинні за змогою висвічувати підходи перекладача до різножанрових 

за формою та різномовних першотворів, зокрема мов глобальних 

(англійська), значно поширених (французька) та мов обмеженого 

користування (приміром – румейська чи фарсі); по-третє, вони мають 

сприяти якнайповнішому розкриттю основних граней поетичного обличчя 

В. Мисика-перекладача у контексті української культури ХХ ст. До уваги 
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взято тематичну шкалу перекладацького доробку В. Мисика, перевагу 

віддано романтичній ліриці, ліриці громадянського звучання і полотнам 

філософського характеру.   

Отож, рівносильно тому, як комплексні числа утворюють алгебраїчно 

замкнуте поле, мовні та тематичні комплекси В. Мисика обрамлюють його 

поетичне обличчя. «Мовним комплексом» умовно називаємо сукупність 

авторів та текстів, що належать до однієї мови-джерела, перекладених 

В. Мисиком, які становлять єдине ціле на спектральній діаграмі. У В. Мисика 

сюди належать такі мови, як: англійська, німецька, французька, російська, 

білоруська, грузинська, перська (з поділом на таджицьку і фарсі), арабська, 

румейська, есперанто, туркменська, азербайджанська, єврейська (їдиш), 

болгарська, бенгальська, словацька. Словацьку літературу в доробку 

В. Мисика представлено віршами «Поети» і «Повість про дерево» 

Ш. Крчмери (1892 – 1955) – поета, перекладача, філософа, літературного 

критика. Вірші суголосні прагненню В. Мисика як поета уникати прямого 

ліричного самовираження і намаганню виражати себе через показ картин і 

проблем епіцентру життя [179, c. 108]. Звідси його схильність до поетичних 

філософських роздумів, епічних узагальнень, що розкривалися і закріпилися 

у зрілому періоді творчості, особливо в 1960-ті роки [179, с. 108]. 

Розмірковуючи про функції перекладу в сучасному світі, 

О. Чередниченко слушно зауважує, що «будучи посередником у міжмовній 

та міжкультурній комунікації, переклад виступає як охоронець власної мови 

та культури і працює на її розвиток» [198, с. 169]. В. Мисик зробив суттєвий 

внесок до національної культури через творче вдосконалення існуючих 

жанрів та упровадження нових до української поетичної скарбівні.   

Зупиняючись на питанні особливостей відтворення жанрових 

характеристик текстів різних типів та стилів, В. Карабан наголошує, що 

надзвичайно важливе випрацювання цієї проблеми у тих випадках, коли в 

літературній традиції мови перекладу відсутні типи текстів, які існують в 

літературі мови-джерела [77, с. 77]. 
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У перекладах В. Мисика зустрічаємо різні жанри, починаючи від 

мініатюри-чотиривірша до сонета, байки-сатири, політичної сатири, ліричних 

віршів, епічних і романтичних широких полотен, пісень, поем, драматичних 

творів, прози, тощо. Щодо поетичного жанроподілу за формою вірша, то 

серед них переважають класичні форми: балада, бейт, елегія, епіграма, 

газель, ідилія, касида, кита, ода, пісня, поема, рубаї, сонет; у меншості 

також: бармак, східний дастан.    

Зокрема, баладу – жанр ліро-епічної поезії фантастичного, історико-

героїчного або соціально-побутового характеру з драматичним сюжетом – 

найширше у доробку В. Мисика представлено перекладами творів Р. Бернса. 

Завдяки В. Мисику, в українській поетиці глибше осмислено епіграми, 

епітафії та жартівливі вірші Р. Бернса  [329, с. 13–14]. Оду, елегію і сонет 

великою мірою представлено перекладами поезій Дж. Кітса. 

До нас дійшов не ввесь доробок В. Мисика. Деякі втрати – непоправні. 

Саме тому прискіпливішої уваги заслуговує його особистий внесок як 

перекладача у розвиток української культури. Особистий внесок, що став 

особливістю його естетичної програми і вирізняв серед сучасників, 

показуємо через аналіз його «внутрішньої, духовної біографії», за висловом 

В. Коломійця [378, c. 194], тобто – через поезію. Можна ствердити, що 

В. Мисик – єдиний, крім І. Франка, перекладач ХХ ст., який якісно і кількісно 

представив українському читачеві дві цілком відмінні у різних культурних 

вимірах традиції – східну та західну, про що детальніше йтиметься у Розділі 

3.  

Вибір творів для перекладу у В. Мисика мотивувався трьома 

переважаючими чинниками: 1) з метою забезпечення цілісності української 

культурної полісистеми та вдоволення культурного запиту, 2) на власне 

вподобання, 3) для популяризації здобутків літератур, які перебувають під 

загрозою зникнення. Останній аспект стане предметом розгляду наступного 

підрозділу.  
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2.5. В. Мисик як популяризатор румейської поезії Л. Кир’якова: до 

питання перекладу з літератури, яка перебуває під загрозою зникнення 

Поетичне обличчя В. Мисика-перекладача, окрім поезії Заходу і Сходу, 

представлено  перекладами з мов обмеженого користування. Зупинімося на 

перекладацькій особистості В. Мисика як популяризатора румейської поезії 

Л. Кир’якова в Україні. Йдеться про переклад з літератури «національної 

діаспори» в Україні [23, с. 110], зокрема греків на українських теренах, чия 

діяльність посідає певне місце в українській культурній полісистемі.  

В. Мисик як перекладач сприяв популяризації румейської поезії в 

Україні. Характеристика перекладів поезії Л. Кир’якова (1919 – 2008) –  

сучасника та земляка перекладача – дає можливість відкрити нову грань 

світоглядно-естетичного вподобання інтерпретатора: перекладання не лише 

творів світових класиків, а й поезії, написаної мовою обмеженого 

користування. 

В. Мисик, у перекладацькій стратегії якого органічно поєднується 

«особисте» й «національне», виразно виявив та утвердив власні 

перекладацькі позиції з акцентуацією на національно-культурний контекст, 

що зумовило пожвавлення розвитку перекладацького процесу другої 

половини ХХ ст. в Україні, зокрема культурно-просвітницького спектру. До 

того ж, перекладач продовжував традиції неокласичної школи перекладу, 

отже, розділяв ті самі ідейно-естетичні засади. Їх вирізняє архітектонічно 

стійке та динамічно живе ставлення до ліричного героя і його переживань, а 

також джерелоцентричність в перекладі.  

Міжкультурна комунікація – одна з найважливіших функцій перекладу. 

Справедливо стверджує Р. Зорівчак: «Для письменників, що пишуть мовами 

обмеженого користування, майже єдиний шлях – переклад, до того ж, на 

найвищому художньому рівні» [56, с. 7]. Розуміємо, що за допомогою 

перекладу румейська література активно шукала реципієнта. Протягом 

десятиліть вивчення та популяризація румейської мови мали дуже малий 

розвиток. 
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Оперуючи категоріями компаративістики, можемо зазначити, що, 

перебуваючи в тісному міжкультурному контакті з іншими національними 

літературами, румейська література виходить на міжмовну арену, а також 

поза традиції й зразки літератури винятково румейської мови. На позначення 

таких літературних горизонтів, польський науковець Е. Касперський 

пропонує дві «перспективи», де зазначає, що «етноцентричній перспективі, 

обмеженій до однієї літератури, замкненій виключно в колі свого власного 

досвіду, компаративістика протиставляє поліцентричну концепцію літератур 

одночасно різнорідних і рівноцінних, які перебувають у спільній залежності і 

доповнюють одна одну, знаходяться в живому контакті й ситуації діалогу» 

[76, с. 518]. Для нас актуальна часткова проекція цього положення на 

український художній переклад ХХ ст., зокрема на діалогічний зв’язок 

українська мова : : румейська мова, рівноцінність яких найповніше виявилася 

в усвідомленні художнього перекладу як засобу розвитку, знайомства з 

рідною культурою та збереження національної ідентичності.  

У цьому контексті, актуальні міркування О. Чередниченка, зокрема 

зауваги щодо «існування небезпеки розчинення національних спільнот у 

глобальному суспільстві й повної втрати ними культурної ідентичності у 

разі, коли у внутрішньонаціональних комунікаціях переважатиме глобальна 

мова» [202, с. 10], у конкретному випадку – російська (див. Додаток В).   

Звичайно, геополітична ситуація, в якій творили румеї, не сприяла 

поширенню їхніх здобутків на інші терени. З цього погляду, з одного боку, 

художній переклад українською мовою стимулював розвиток румейської 

літератури, з іншого – почасти його локалізував.  

Територіально близьку, однак  відмінну в етносі румейську літературу 

в різні часи та в міру можливостей в Україні популяризували літератори та 

перекладачі М. Рильський, Г. Кочур, І. Драч, В. Сосюра, М. Сингаївський, 

М. Бажан, Д. Паламарчук, С. Реп’ях, В. Забаштанський, В. Коротич, 

О. Жолдак та ін.  
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Переклад вершин української поезії румейською мовою – істотний 

вклад у культурно-просвітницьку сферу – сприяв знайомству українських 

греків з культурою та традиціями української нації їхньою рідною мовою.   

У діалогічному зв’язку румейська мова : : українська мова до цього 

додано аспект авторизованого перекладу (задокументовано у збірнику 

перекладів поезій «Травнева пісня», 1979 р.) [344]. Ідеться про співпрацю 

автора поезії Л. Кир’якова з перекладачами. Готуючи до друку збірку в 

українських перекладах, Л. Кир’яков – автор віршів збірки румейською 

мовою, одночасно виконував функцію своєрідного координатора та 

посередника, гуртуючи та інформуючи перекладачів головно через 

листування. До збірки увійшло 37 перекладів віршів авторства В. Мисика, 

В. Демерджі, М. Чхана, І. Савича
4
.   

Вірш Л. Кир’якова «Пигадъ» («Джерело», написано 5 лютого 1970) та 

поезію «Тъэлыси» («Бажання»  – 5 вересня 1971), Г. Кочур переклав 1972 р., 

проте надруковано їх аж 2008 р. у збірці поетичних перекладів Г. Кочура 

«Третє відлуння» [351].  

У Літературному музеї Григорія Кочура зберігається лист Л. Кир’якова 

до Г. Кочура, датований 4 травня 1972 р., в якому румейський поет 

повідомляє, що з нетерпінням чекає від Григорія Порфировича переклади з 

грецької (румейської). У наступному листі, від 28 липня 1972 р., Л. Кир’яков 

не приховує задоволення якістю перекладів та  висловлює глибоку подяку 

перекладачеві. Окрім цього, автор просить дозволу надіслати ще деякі свої 

вірші для перекладу. З листа стає відомо, що саме Г. Кочур запропонував  

Л. Кир’якову звернутися до І. Савича для співпраці та перекладу при 

підготовці збірки до друку. Зазначено, що В. Мисик також пообіцяв 

перекласти ще декілька віршів Л. Кир’якова. У Фонді В. Мисика у 

Харківському літературному музеї знаходяться машинописи перекладів 

«Джерело» та «Бажання» Г. Кочура, який Мисику особисто надіслав 

                                                 
4
 Іван Савич (справжнє ім'я Іван Савич Лук'яненко) – український поет і журналіст, 

багаторічний в’язень концентраційних таборів при тоталітарному режимі.  
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Л. Кир’яков з рукописною приміткою, адресованою В. Мисику: «Вам для 

ознакомления». Поруч –  особистий підпис-автограф Л. Кир’якова та дата: 21 

серпня 1972р. [345].  

Особиста зустріч трьох популяризаторів творчості Л. Кир’якова – 

Г. Кочура, В. Мисика та І. Савича відбулася 1966 р. у Києві під час п’ятого 

з’їзду письменників України. Цю зустріч описано у спогадах І. Савича про 

В. Мисика під назвою «Кілька сторінок про улюбленого поета» [171]. До 

спогадів долучено три листи В. Мисика, адресовані І. Савичу, датовані 19 

грудня 1966, 21 березня 1967 та 28 квітня 1967 [171] , які засвідчують їхню 

подальшу літературну співпрацю.   

Погляньмо на цю працю з перекладацької майстерні. Зважаючи на 

екзотичність та тривалі зміни мови оригіналу, посиленою еволюцією 

знакової системи, помножену на специфіку філософсько-естетичної 

концепції автора оригіналу, вважаємо, що на сучасному етапі, тільки 

фахівець румейської мови спроможний провести повноцінний 

перекладознавчий аналіз текстоцентричного спрямування. Втім, 

запропоновані нижче результати певних спостережень дозволяють відчитати 

основну тенденцію, звернутись до окремих перекладацьких рішень, зокрема 

в інтертекстуальних зв’язках, виявити особливості структури цілісного 

тексту та його жанрово-стильову специфіку. Щодо культури мови перекладу, 

то до уваги взято висвітлення в перекладі істотного, естетично вартісного, 

соціально значущого. 

Важливість перекладів поезії Л. Кир’якова, як і А. Шапурми, у доробку 

В. Мисика визначається не лише успіхом перекладацького чи 

просвітницького проекту. Існує ще декілька причин: ці переклади, поряд з 

перекладами Г. Кочура, сьогодні є найуніверсальнішими україномовними 

зразками румейської поезії. Саме такими настановами керувався в перекладі 

В. Мисик. Переклади віршів «Дума» (Нýнызма), «Що за шир переді 

мною…», «Дружині», «Мама» (Мáна), «Ялта», «Триденний жених», 
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«Патріот» – це документи доби автентичного перекладу, що відповідали 

філософії та дискурсу української національної літератури ХХ ст.   

Підбір віршів суголосний художньо-естетичним параметрам зрілого 

В. Мисика. Поетичній індивідуальності зрілого В. Мисика 

притаманні пейзажна (крайобразна) та філософська лірика. В. Мисик 

наголошував на новаторстві в поезії. Новаторство не обмежується тільки 

новими ритмами, образами, римами, а мусить бути тісно зв’язаним з 

потребами життя, а саму поезію В. Мисик називав ґрунтом і основою всіх 

літературних жанрів [124]. Поєднання цих прикмет у творчому доробку  

Л. Кир’якова, очевидно, імпонували В. Мисику.  

Вірш Л. Кир’якова «Мана» викликає безпосередні асоціації з 

оригінальною поезією В. Мисика. Для поетичної індивідуальності В. Мисика 

«мати (мама)» – це наскрізний концепт власної поезії, представлений в 

оригінальних віршах: «Мати», «Стара-стара…», також «Мати осінь», тощо. 

Образ матері в обох поетів набуває схожих рис, це «мати-опікунка на схилі 

літ, сповнена любові берегиня».   

Звернімося до вірша Л. Кир’якова «Мана», 1973 р. : – Тими, мана, 

мкуцкус, / Чаля эху, дра си… / – Олу эна ст’ манна-с, / Пемныс пал бала си 

[342, с. 50-51, де Чаля – від чалязу, дієсл., сивіти; эху – дієсл., мати; дра – від 

драну, дієсл., дивитися, бачити;  си – від сы, займ., ти. В перекладі 

В. Мисика: – Я вже виріс, мамо, / В мене сніг в волоссі, / – Та для мене, – чую, 

– / Ти дитина досі… [344, с. 45] 

У звукописі оригіналу домінує фонема «с», яку підсилено паралелізмом 

прикінцевого займенника «си». Для відтворення цієї особливості, В. Мисик 

вдається до певної трансформації образу: вікова ідентифікація з імпліцитним 

смислом «чаля эху» – «маю сивину», в перекладі піддається авторській 

метафоризації «в мене сніг в волоссі». Така «творча свобода», функціональна 

заміна деяких формотворчих складових – одна з характеристик В. Мисика-

перекладача – виправдана і не виходить за «рямці», оскільки перекладачеві 

вдається окрім смислових, підкреслити стильотворчі своєрідності оригіналу. 
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Знахідки перекладача не дисонують з традиціями цільової літератури – 

евфемізація вікових особливостей наявна в українському віршовому 

перекладі. В. Мисик попередньо вдавався до цього прийому, перекладаючи 

поезію Р. Бернса «John Anderson»: Your bonie brow 

was brent; / Your locks are like the snaw; / But blessings on your frosty pow, 

/ John Anderson, my jo. [392]  – В. Мисик використав гіперонім: Тепер ти 

білий, як зима, / Й лице твоє байдуже. / Та будь благословен, старий / Джон 

Андерсон, мій друже! [355, с. 388]. Перекладаючи поезію Л. Кир’якова, 

В. Мисик, на противагу, фіксує образ введенням іменника «сніг». 

Аналогічний метод застосував М. Лукаш, при відтворенні вищецитованих 

поетичних рядків Р. Бернса, пор. : Минув той час, твій зір пригас, / Чуб іній 

притрусив… / Та дружба не схолола в нас, / Ти голубе мій сив! [335, с. 52].   

Л. Кир’яков та В. Мисик розбудовують свої метафори на 

загальноприйнятих асоціаціях, які, у свою чергу, пов’язуються в 

оригінальний спосіб. Метафоризація обох поетів якнайповніше виявляється в 

пейзажах, яким притаманні експресія, різкі художні контрасти та 

персоніфікація. Пейзажотворчий розмах та експресію В. Мисик показав у 

власному вірші «Гора»: Гора висока, і на ній – останки / Фортеці давньої, 

мов у блакитне / Чорнило вмочені. А під горою, / Неначе стиснутий 

капканом звір, / Серед ошкірених, зубчастих скель / Звивається й реве потік 

[352, с. 142] 

Розмаїта взаємодія смислів поезії, послідовність образних елементів 

має складну структуру: візуалізація стиснутості, замкненості водного потоку 

– «неначе стиснутий капканом звір», яка переходить у персоніфікацію 

фізіологічних характеристик руху – «звивається» та акустики – «реве». 

В. Мисик схиляється до виразного поетичного ритму, який, у цьому випадку, 

забезпечує синтаксичний ритм. Фонетичний матеріал  увиразнено 

наголошеними і ненаголошеними звуком «о».   

Подібна манера наявна у вірші Л. Кир’якова «Ялта» та його 

українському перекладі. Л. Кир’яков «Ялта», 1966 р. :  Си, янду мкро бала 
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саэфкис: / Пефтс имира ки хаханышкис. / Сту тьфалс та джапя мегалэфкны, / 

Ялос ста пдъаря-с кунанышкит. Де,  си – від сы, займ., ти; янду – від ян / сан, 

част., наче, ніби; мкро – від макрыс прикм., 1) довгий; 2) високий; 3) далекий, 

віддалений; бала – ім., немовля, дитя; пефтс – від пэфту, дієсл., лежати, 

лягати, спати; имира  – від имирус, прикм., 1) смирний, покірливий, 2) 

ручний, приручений; ке, ки – спол., і; хаханышкис – від хаханызу, дієсл., 

хихотіти, сміятися. Переклад В. Мисика: Ти, як дитя в тісній колисці, / Спиш 

і смієшся. Над тобою / Встають під небо сині гори, / А нижче – вічний шум 

прибою [335, с. 51].  

Квінтесенцію свого твору Л. Кир’яков висловив у першій строфі. Два 

початкові рядки румейського вірша змальовують схожі штрихи до поетичних 

мазків вірша В. Мисика «Гора». Йдеться про локалізацію, замкненість – 

«янду мкро бала саэфкис», яка переходить у персоніфікацію фізіологічних 

характеристик непорушності –  «Пефтс имира» та міміко-акустичного вияву  

– «хаханышкис». До перекладів румейської поезії В. Мисик приступив, коли 

як поет і перекладач він уже самоутвердився в літературній полісистемі та 

самовизначився з поетологічною концепцією, тобто, прочитання та 

інтерпретація оригіналу не становили для перекладача труднощів.  

Синтаксичний, метричний та просодичний ритм перекладу влучно 

асоціюється з паралелістичним ефектом: «місто-дитя». Однак авторський 

звуковий, синтаксичний та асоціативний паралелізм «ялта-ялос» розгублено. 

Зооморфему ялос – чайка введено в канву оригіналу як координата тонкої 

асоціативної матерії: топонім «Ялта» – прямий звуковий відповідник 

вигукові і звуконаслідувальному слову «ялт» (інколи «джалт»), що означає 

«чирк!». В словесному оточенні ця лексема набуває додаткових значень, 

інколи цілком відмінних від семантики зоосеми, приміром: «засвітився 

вогонь» [305, с. 118]. Така авторська манера беззаперечно чинить опір при 

перекладі, за умови, що перекладачеві вдається розкодувати первинний 

формальний та змістовий задум оригіналу, він обмежений в засобах цільової 

мови для їх повного відтворення.      
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Проведений аналіз засвідчує, що в перекладах із румейської поезії 

В. Мисик намагався всебічно відтворити різні рівні повідомлення: 

просодичний, синтаксичний, семантичний. Доробок  В. Мисика з румейської 

літератури можемо охарактеризувати із врахуванням трьох принципів: 

естетичного, морального й національного.  

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

Хоча В. Мисик як поет дебютував в українських виданнях 

пролетарського напрямку «Змичка» (1922), «Плуг» (1928), пролетарським 

письменником він не був, навпаки, творчо спілкувався з тими, кого 

представники офіційної літератури тоді називали «попутниками», а саме: із 

неокласиками, «хвильовистами», усіма, хто поділяв спрямованість 

тогочасного українського мистецтва на вітаїзм та його романтику. 

Реконструкція біографії В. Мисика тих літ переконує в тому, що він 

перебував у тісних літературних зв’язках із А. Казкою, М. Зеровим, 

Ю. Меженком, П. Тичиною, тобто в середовищі української літературної 

еліти. Важливим світоглядно-естетичним аргументом щодо Мисикового 

сприйняття настанов духовного й версифікаційного самовдосконалення, 

мовної вправності, прагнення до першоджерел постає епістолярій В. Мисика 

до М. Зерова і П. Тичини, а також листи А. Казки до нього. Хоч поезію 

В. Мисика не прийнято зараховувати до певної чіткої літературної течії, 

творчий профіль оригінального Мисика, за Ю. Лавріненком, ідентифікуємо 

як синтез неокласики і романтики вітаїзму. Народна творчість, філософія 

(насамперед Г. Сковороди),  були основними джерелами формування 

філософського, естетичного, етичного і морального світогляду В. Мисика, а в 

цій системі поглядів і його ідей щодо художнього перекладу, в якому, 

почасти, знайшли своє віддзеркалення тогочасні літературні події. 

У 1920-х рр. В. Мисик починає формуватися як митець-універсал, який 

здатний працювати у суміжних гуманітарних галузях: оригінальній та 

перекладній художній літературі, літературній критиці, періодиці. У цей час 
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розпочинається його входження в орієнтальний художній дискурс, чому 

завдячує П. Тичині та сходознавчому технікуму. Так остаточно 

утверджуються естетичні домінанти світогляду В. Мисика як «мистецтва 

рівноваги» (концепція М. Ільницького), серед яких і зв’язок зі світом без 

посередництва інших літератур, особливо російської. Він, як і його наставник 

М. Зеров, на звернення М. Хвильового «Камо грядеші?» відповідав «Аd 

fontes!», націлюючись на національне інтелектуальне переживання та 

засвоєння досвіду світової культурної традиції. Так поглиблюється інтерес 

В. Мисика до іноземних мов, перекладацтва, яке поступово стає 

покликанням, яке перекладач сприймає як місію національну, культурну, 

естетичну. 

Життєтворчість В. Мисика усіх її періодів дозволяє визначити ще одну 

грань його творчої особистості – самостворення та самоутвердження як 

перекладача в позаакадемічному середовищі. Це, найперше, стосується 

англомовного та франкомовного перекладного доробку В. Мисика: адже ні 

англійську, ні французьку мови В. Мисик не вивчав у вищій школі. 

Аналіз творчого вдосконалення різночасових версій поетичних 

перекладів В. Мисика, зокрема поезії Р. Бернса, дозволяє ствердити, що 

В. Мисик мислив категоріями цілості культурної полісистеми. При 

дослідженні цієї проблеми увагу зосереджуємо на двоєдиному аналізі 

перекладів поезії Р. Бернса: макрорівневому та мікрорівневому. При 

макрорівневому аналізі розглядаємо питання естетичного сприйняття 

творчості Р. Бернса в Україні.  

Байку «The Hare and Many Friends» Джона Ґея в перекладі В. Мисика 

розглядаємо як своєрідний експеримент. Це один із небагатьох випадків, 

коли перекладач відходить від стилетворчих маркерів оригіналу і пропонує 

аналог, ближчий до літературної традиції цільової культури, тобто 

англійську авторську байку пропускає крізь призму суб’єктивізму 

перекладача і спроектовує на народний мотив.  
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Із теоретичного розділу стає відомо, що естетизований світ творчої 

особистості виступає підґрунтям для двох основних  понять стилю: 

індивідуального та епохи. Перше з них засвідчує певний відхід від норми, 

прагнення до новаторського пошуку, натомість, друге тяжіє до норми, 

традиції, тяглості літературного процесу. Для перекладача ця прикмета 

набуває нових рис, якщо його цілеспрямована перекладацька діяльність 

поєднана з оригінальною творчістю як поета, прозаїка, драматурга тощо. 

Отже, для естетичної концепції перекладача характерне взаємопроникнення 

мислеобразів з оригінального твору до перекладного й навпаки. У діяльності 

В. Мисика ця ознака увиразнюється в аспекті тематичної спрямованості 

творів, зокрема часу та людського буття. 

Три переважні чинники мотивували вибір В. Мисика творів для 

перекладу: 1) забезпечення цілісності української культурної полісистеми та 

задоволення культурного запиту читачів, 2) на власне вподобання, 3) для 

популяризації здобутків літератур, які перебувають під загрозою зникнення. 

Для висвітлення особливостей третього чинника проаналізували 

переклади В. Мисика з румейської поезії Л. Кир’якова (сучасника 

В. Мисика). Результати дослідження показують, що поезія Л. Кир’якова 

близька В. Мисикові щодо ідейно-світоглядних орієнтирів (напр.: тема матері 

як берегині).  

Зміст цього розділу висвітлено в публікаціях автора [27; 29; 30; 31]. 
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РОЗДІЛ 3. ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ ДОРОБОК ВАСИЛЯ МИСИКА 

ЗРІЛОГО ПЕРІОДУ ТВОРЧОСТІ: КУЛЬТУРНО-ЕСТЕТИЧНИЙ 

ВИМІР 

3.1. Відтворення поетичного світобачення Джона Кітса в перекладах 

Василя Мисика: у світлі макроструктури поетичного тексту як 

функціонально-естетичної системи 

На думку Ю. Каразіна, при філологічному аналізі поетичного тексту, 

макроструктуру цього тексту як функціонально-естетичної системи доречно 

виявляти у єдності трьох макрокомпонентів: культурного, мовного та 

естетичного [75, с. 86]. Відповідно, культурний макрокомпонент має на меті 

охопити поетологічну інформацію про поетичний текст, з увагою до 

хронологічних, біографічних, географічних,  соціальних та інших чинників; 

мовний – розділено на паралінгвістичний (графічний, ритмічний, 

інтонаційний, просодичний) та власне мовний (фонетичний, словотворчий, 

лексичний, синтаксичний) мікрокомпоненти; індивідуально-авторські й 

об’єктивні естетичні і функціональні особливості поетичного тексту тут 

співвіднесено з ідіостилем, методом, напрямком, школою [75, с. 86]. 

Наголошено на нероздільності культурного та естетичного 

макрокомпонентів поетичного тексту, аргументуючи це тим, що категорії 

естетики, як видові, інтегровано у культуропростір [75, с. 87]. Щобільше, 

поглиблюючи вивчення мовної особистості Ю. Караулова, Ю. Каразін 

пропонує поняття «текстова особистість», що є цілком умотивованим – 

справді, у площині художнього перекладу, мовну особистість перекладача 

найчастіше «вміщено» в параметри тексту-джерела.  

Перекладознавчий аналіз може (і повинен) включати ще один 

компонент: характеристику цільового тексту з погляду лексико-

фразеологічного багатства та експресивного синтаксису. Адже, щоб 

перекладений текст став надбанням цільової мови, він повинен не лише 

адекватно відтворювати оригінал на всіх рівнях, а й збагачувати цільову 

мову, звучати мелодійно, естетично.    
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Для В. Мисика текст-джерело визначав його майбутню перекладацьку 

стратегію. За цю особливість, перекладацький принцип В. Мисика (як і 

більшості перекладачів неокласичної школи) визначають 

джерелоцентричним [166].  Такий текстоцентричний орієнтир у художньому 

перекладі особливо чітко виділяє Г. Майфет у рецензії «Василь Мисик – 

перекладач Кітса» [117], який стверджує, що «переклад – автономний 

літературний жанр, суть якого – в найсуворіших рамцях, що їх свідомо 

обирає перекладач: ці рамці – оригінал (курсив наш – Н. Г.), що його всебічне 

відтворення й поставлено за мету» [117]. 

На прагненні В. Мисика всебічно відтворювати першоджерела 

наголошував і В. Коптілов у рецензії на рукопис «Вибраного» Дж. Кітса;  

даючи  його перекладам загальну оцінку, В. Коптілов доходить висновку, що 

«майже всі переклади В. Мисика заслуговують найвищої оцінки як з погляду 

відтворення змісту й стилю оригіналів, так і з погляду мовного: вони 

написані точною, легкою, невимушеною мовою – афористичною в сонетах і 

мелодійною в піснях» [91]. Це підтверджує думку, що В. Мисик при 

перекладі найперше мислив категоріями первинного тексту.    

Слідуючи за накресленою Ю. Каразіним схемою, спробуємо виявити 

лінгвостилістичні, лінгвокогнітивні та функціонально-прагматичні 

характеристики поетичного дискурсу Дж. Кітса крізь призму доби 

англійського романтизму та з’ясувати і окреслити поетапну процедуру 

процесу перекладу з рецептивно-аналітичної та продуктивно-синтетичної 

перспективи перекладача. Іншими словами, розглядаємо вагомість 

перекладів доробку Дж. Кітса у культурологічному вимірі та особливостях 

внутрішньотекстової організації ідейно-образної канви і, що найважливіше, 

їх сприйняття, осягнення цільовим читачем.  

Для системності дослідження насамперед розглянено кілька 

теоретичних зауваг та стисло охарактеризовано вимоги українських 

перекладознавців щодо поетичного перекладу. 
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Послуговуючись влучним висловлюванням М. Москаленка, можемо 

стверджувати, що «поезія європейського класицизму, а згодом і 

просвітництва, у своїх вершинних досягненнях так само існує в українських 

перекладах, як низка стрижневих явищ, зумовлених усією логікою розвитку 

нашої культури, – як класика українського слова» [135, с. 315]. Пожвавлення 

цього процесу в перекладі стало відчутним на рубежі 1950-их – 60-их років, 

коли розгорнули діяльність шістдесятники, і національне й духовне 

відродження набуло зримих рис. Поряд із оригінальною творчістю, свою 

націєтворчу місію – фундамент якої закладено ще в період ренесансу і бароко 

– продовжує художній і науковий переклад. В цей час над перекладною 

літературою працюють найкращі сили інтелектуальних осередків Києва, 

Львова, Харкова, Сімферополя.  В період – коли назріла потреба повних 

видань окремих класиків світової літератури – В. Мисик повносило 

віддається художньому віршовому перекладові. На цей період припадає 

перекладацька діяльність «зрілого», творчо сформованого В. Мисика. 

Завдяки зусиллям В. Мисика, Г. Кочура, М. Лукаша, М. Рильського, 

М. Бажана, Д. Павличка, Бориса Тена, А. Содомори, Я. Кравця та багатьох 

інших талановитих перекладачів, український читач знайомиться з 

шедеврами світової класики. Серед досягнень В. Мисика – збірки поезії 

Р. Бернса [335], моралізаторських віршів Рудакі [375] і Хайяма [382], драма 

Тимон Афінський в тритомну виданні творів В. Шекспіра (1964 р.); 

колективна збірка перекладів поезій У. Вітмена «Листя трави» [377]. Вагоме 

досягнення – збірка перекладів поезії Дж. Кітса [348] – перше видання 

відомого англійського поета-романтика в Україні.   

В українському перекладознавстві того періоду відбулися суттєві 

зрушення – окреслилися функції та мета перекладу, розвинулася та зміцніла 

перекладацька школа, утвердився особистісний чинник в перекладі. 

Активізувався аналіз функцій перекладу, процесів перекладу, контекстів 

перекладу, рецепції перекладених творів, тощо; іншими словами, 

перекладознавчий аналіз (в найповнішому розумінні цього терміна) 
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розширює границі вивчення перекладеного твору. Цей поступ у розвитку 

українського перекладознавства вичерпно розкрито у монографії Т. Шмігера 

«Історія українського перекладознавства ХХ ст.» [210, с. 129 і далі] з 

відповідною періодизацією та висвітленням проблемно-тематичних 

зацікавлень у дослідженнях. Іншими словами, український перекладач уже 

мав чіткі орієнтири щодо аспектів еквівалентності, адекватності, мовної 

норми, зачатки аналізу жанрів перекладу (на жаль, найвагомішу проблему – 

жанрів перекладу – досліджено ще не достатньо), тощо. Це дозволяє нам 

підійти до аналізу якості перекладів В. Мисика поезії Дж. Кітса з позиції 

задекларованих вимог, серед переважаючих: відповідність тексту перекладу 

оригіналові на просодичному, лексичному, ідейно-образному, 

культурологічному рівнях. Додатковою вимогою поетичного перекладу було 

дотримання еквілінеарності. Доречно подати цитату Бориса Тена з серії 

інтерв’ю, що його вів А. Перепадя «Десята муза» [36], у якому перекладач 

античної творчості ділиться роздумами стосовно того, що «розмах 

перекладацької справи в Україні, її масштаби стоять у прямому зв’язку із 

загальним культурним зростанням українського читача та попитом на 

перекладну літературу», та додає: «виходячи з принципів школи художнього 

перекладу, перекладач повинен не тільки досконало знати обидві мови, над 

якими він працює, вивчати не тільки всю творчість перекладеного автора, але 

й взагалі літературу його країни і саму країну, відповідну епоху, історичні і 

побутові реалії, тобто всю сукупність життя, хоч би й лише частково 

відбитого в даному творі. Щоб вступити в творче суперництво з 

перекладуваним автором, щоб переклад читався як оригінальний твір, 

перекладачеві, крім широкої ерудиції, потрібен літературний хист» [там 

само], тобто перекладач повинен намагатися максимально розширювати 

горизонти оригінального твору з позиції рецептивно-аналітичної 

та продуктивно-синтетичної перспективи. 

З огляду на розмах представленої проблематики, спробуємо цілісно 

підійти до аналізу поезії Дж. Кітса у перекладі В. Мисика, враховуючи, з 
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одного боку, засадничі напрацювання «культурного повороту» у 

перекладознавчих студіях 1990-их та «повороту перекладача» як 

дослідницького принципу Д. Робінсона. У перекладознавчому потрактуванні, 

основний акцент культурного повороту зроблено на зміщенні вектору 

дослідження у напрямі до культурологічного підходу до аналізу перекладу, з 

увагою до змінних вимог до перекладу з плином часу, ідеологічної та 

політичної систем у сприймаючій культурі [217].  З цієї переспективи, на 

перший план виходить функціоналізм перекладеного твору в полісистемі 

цільової культури і його комунікативні та естетичні якості. 

Д. Робінсон зосереджується на процесі перекладу, який розуміє як 

полілог перекладача з автором, з одного боку, і читачем, з іншого, з 

особливою увагою до діалогічного підходу до перекладацької діяльності 

[261]. Спираючись на концепцію діалогу, науковець обґрунтовує засади 

власної теорії, що в герменевтичному діалозі з автором першотвору 

перекладач постійно піддає оригінал змінам; і додає, що слід заохотити 

поетичну творчість перекладача [261, ХV]. 

У цьому контексті поетична творчість перекладача у розумінні 

Д. Робінсона суголосна накресленим орієнтирам Ю. Каразіна щодо 

естетичного макрокомпонента у макроструктурі поетичного тексту як 

функціонально-естетичної системи.  

Якщо спроектувати ці вихідні положення на переклад, і, услід за 

В. Коптіловим, розглядати художній переклад як «відображення думок і 

почуттів автора прозового або віршового першотвору за допомогою іншої 

мови, перевтілення його образів у матеріал іншої мови» [90, с. 3], з 

усвідомленням того, що «переклад – це явище насамперед естетичне» [там 

само], то можна зробити висновок, що одне з переважаючих завдань 

перекладача полягає у відтворенні цілісної концепції автора, його 

поетичного світобачення, де світобачення як категорія когнітивна, набуває 

зримих рис, тобто ословеснюється  через поетичний образ, який становить 
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своєрідну органічну єдність в межах семантичного континууму, а 

множинність цих образів становить образну систему оригіналу/лів.  

Із цього приводу слушно зауважує Р. Зорівчак: «варто ставити питання 

не лише про ступінь відтворення загального змісту твору, його ідей, його 

макрообразів, а й стилістичних своєрідностей окремих мікрообразів, 

особливостей художнього синтаксису, авторського образного світу» [59, с. 

159]. Відповідно спробуємо розглянути творчість Дж. Кітса у доробоку 

В. Мисика у макроструктурному ракурсі та на рівні окремого поетичного 

образу. Всеохопність творчого доробку Дж. Кітса в перекладах В. Мисика 

здатна забезпечити об’єктивне судження про якість перекладу. Таким чином, 

аналіз перекладів поезії Дж. Кітса авторства В. Мисика дає змогу визначити 

перекладацькі пріоритети В. Мисика, в той час як студії окремих віршів 

дозволяють простежити симетрію в його перекладах, об’єктивність та 

суб’єктивність конкретних перекладацьких рішень. 

Поет Дж. Кітс (1795–1821) – представник молодого покоління 

романтиків, що зосереджується на пошуках гармонії у відношеннях людини з 

природою, творчі плоди якого достойно оцінено лише з відстані часу. 

Зазнавши нищівної критики від сучасників ( за винятком останніх років 

творчості), Дж. Кітс як поет пізніше посів чільне місце у всесвітній 

літературі.  

На думку літературознавців, Дж. Кітс вирізняється серед романтиків 

неординарністю та новаторством найперше через відхід від «богоявності» 

(якій слідував у поезії Дж. Мільтон і В. Вордсворд) та «орфізму» 

(характерного для П. Б. Шеллі). Як висловився Г. Блум, поезія Дж. Кітса – це 

«найоригінальніше поетичне розв’язання людської дилеми» [221]. У каскадах 

символів, алегорій, ускладнених філософських метафор поет шукає діалогу з 

природою, людьми, світом, самим собою [259, с. 659–669].  

Дж. Кітс як поет та як особистість імпонували В. Мисикові, він уважав 

його надзвичайно ерудованим поетом, новатором, митцем, котрий кидав 

виклик утвердженим нормам, що прочитуємо в передмові до збірки поезій 
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Дж. Кітса [348]. В ній перекладач зазначає, що «Кітс не тільки уважно 

перечитував, а й наполегливо вивчав великих англійських поетів» [348, с. 9] 

(йдеться про Е. Спенсера, В. Шекспіра, В. Вордсворта, Дж. Мільтона), 

додаючи, що «багато уваги і сил віддавав Кітс і студіям античної поезії», у 

шістнадцятирічному віці у Кітса уже був «готовий повний дослівний 

переклад з латинської мови Вергілієвої Енеїди»  [348, с. 9]. 

У цій же передмові В. Мисик чітко характеризує поетичну манеру 

англійського поета: перша збірка 1817 р. – це етап формування його яскравої 

образності, дошекспірівської предметності» [348, с.13]; в останній книзі, що 

вийшла друком у середині 1820 р., «Кітс показав себе зрілим майстром слова, 

новатором, що сміливо пускається в «недосліджені моря поезії». Від 

оспівування світової гармонії, земних утіх, античної старовини, коли 

завдання поета бачилось йому тільки у відтворенні краси на радість людям, 

він піднімається тепер до усвідомлення громадянської відповідальності 

поета (курсив наш – Н. Г.), до злиття його з усіма стражданнями людства, до 

апофеозу знання», додаючи: «збагачується реалістична змістовність його 

слова, ясніше проступає матеріальність його образів, органічно чужа 

містичним прозрінням старшого покоління романтиків» [там само, с. 15].  

Висловлюючись метафорично, можемо говорити, що громадянська 

відповідальність Дж. Кітса як поета у розумінні В. Мисика і відповідальність 

В. Мисика як перекладача його поезії українською мовою – це два потужні 

осердя, на яких розгорнуто колосальне сплетіння поетичного, естетичного, 

духовного і культурного самовираження творчого начала. Саме це 

зіставлення надихне В. Мисика на власну ремінісценцію «Кітс».  

Дж. Кітс вабив В. Мисика складністю та багатомотивністю поезії. У цій 

площині зійшлися перекладацькі дороги В. Мисика та Д. Паламарчука, чиє 

«перекладацьке змагання» на основі оди Кітса «To Autumn» розкриває 

М. Новикова у статті «Глибокий пошук», у якій вона доходить висновку, що  

В. Мисикові вдалося повносило відтворити іншомовний стиль і образне 

мислення, яке в ньому відклалося [144]. При відтворенні українською мовою 
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поезії світового класика, зокрема канонічних англомовних творів «Sonnet On 

Grasshopper and Cricket»  і «Ode on a Grecian Urn» Дж. Кітса перетиналися 

шляхи В. Мисика та Г. Кочура (переклад останнього вірша авторства 

Г. Кочура втрачено). 

«Лірика почуття поєднана у Кітса з лірикою природи – до того ж в 

органічних ремінісценціях античної класики, загалом властивим романтикам. 

Але цими рисами не обмежується поетичне обличчя автора «Ендіміона» та 

«Гіперіона»: Кітс – прогресивний митець, сповнений волелюбних поглядів, 

серед яких і гостра критика британського колоніалізму (а тим самим – його 

капіталістичної сутності), і щирий гімн подвигові Костюшка» [117],  – 

стверджує Г. Майфет.  

Над перекладами творів Дж. Кітса В. Мисик почав працювати з кількох 

причин: (а) з позиції національно-культурного контексту для вдоволення 

культурного запиту; (б) на власне вподобання; (в) розцінював його як вияв 

творчого змагання з російською культурною полісистемою. Конкретизуймо 

останню позицію відповідною цитатою з листа (від 10 грудня 1964), – 

Г. Кочур пише В. Мисику: «Видати Кітса треба з багатьох причин. Навіть 

тому що нема його збірки й у російських перекладах» [285].  

У творчості Дж. Кітс надавав перевагу ліричній формі сонета, який у 

нього відзначається простотою та легкістю вислову, що забезпечує автор за 

допомогою своєї майстерності мовного віртуоза. 

З огляду на структурні риси віршів Дж. Кітса, 45 із 66 сонетів написано 

з використанням петрарківської моделі, де перші вісім рядків (октава) 

римуються за схемою «а б б а а б б а»,  останні шість рядків (секстет) – за 

схемою «в г в г в г». П’ятнадцять сонетів належать до шекспірівського типу, 

для якого характерним є поділ на три катрени і один куплет. Сонети, 

написані за петрарківською моделлю, В. Мисик відтворює з особливою 

точністю, хоча іноді замінює оригінальний ямбовий пентаметр гекзаметром. 

До речі, такий самий віршовий розмір використовує Яр Славутич, 



133 

 

український перекладач поезії Дж. Кітса у діаспорі. Еквілінеарність строгої 

поетичної форми сонета у В. Мисика витримано при перекладі усіх віршів. 

Саме специфіка поетичного твору встановлює своєрідні структурні 

межі для перекладу, йдеться про поетичну форму – сонета, оди, поеми та 

поетичне мовлення, з виразною естетичною функцією, підвищеною 

емоційністю та образністю, насиченістю тропами, стилістичними фігурами, з 

особливо організованою фонікою [299, с. 236]. Поетичне мовлення 

характеризує своєрідність певного літературного напряму, так, романтизму 

притаманні – за твердженням Д. Лоджа – експресивна поетика та культ 

особистості. Поети періоду романтизму цільово змагалися зі своїми 

визначними попередниками і сміливо експериментували з поетичною мовою, 

віршованою формою, просодією, та конструкцією, тобто візерунком, 

дизайном вірша [323, с. 13]. Всі працювали в єдиному руслі «the glory of the 

imperfect», де на загальному тлі рельєфно вирізнявся конфлікт 

непримиренності первинних людських бажань Кітсових од.  

Називаємо ці ознаки поетизмами, які у єдності становлять поезис, 

тобто, продуктивну сторону естетичного досвіду, що, за Г. Яусом, мотивує та 

утверджує цілісність «поетичного вміння» (від німецького терміна – 

poetisches Können) [216, с. 75]. Відповідно, сприйняття і осмислення цього 

вміння читачем становитиме естезис цього твору, іншими словами 

«розуміючої насолоди від читання» [216, с. 90]. 

У перекладах такої поетичної індивідуальності, як Дж. Кітс, відтворити 

структурні і семантичні особливості першотвору, вочевидь, недостатньо. Тут 

актуалізується поняття індивідуальної унікальності майстра художнього 

перекладу, яке М. Новикова окреслює як уміння митця виступати в іпостасі 

співавтора та відслідковувати зв’язок між епохами та культурами [144, 

с.189].  З іншого боку, представляючи цілісність «поетичного вміння» 

Дж. Кітса, з кількісним показником понад 70 віршів, перекладач стикається з 

небезпекою порушити естезис твору через самоповторення, внутрішні, 
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психологічні суперечності. Існує постійна потреба оновити й видозмінити, 

реально закріпити завойовані художні позиції.  

 Спираючись на напрацювання Г. Блума [221], К. Гофмана [237], 

М. Новикової [144], Г. Майфета [117], А. Іванової, В. Рогової, О. Драгінди та 

власні спостереження, спробуємо цілісно охарактеризувати ідейно-образну 

концепцію Дж. Кітса: його ода найчастіше ілюструє непримиренний 

конфлікт первинних людських бажань; лірика людини тісно переплетена з 

лірикою природи: метафізичність як певна абстрактна паралель між 

людиною і природою (напр. : юність-весна-зелень); локалізація пейзажів 

природи, частіше в статиці (луги, квіти, трави). Динаміку автор частково 

передає через звукові образи (спів пташок) із часовою конкретикою (весна, 

літо, вечір), що закликає читача до полілогу з автором та природою. 

Наприклад, «To Fancy»: Thou shalt see the field-mouse peep / Meagre from its 

celled sleep; / And the snake all winter-thin / Cast on sunny bank its skin; 

/Freckled nest-eggs thou shalt see /Hatching in the hawthorn-tree : : Глянь: з-за 

голого обніжка / Виглядає сонна мишка; / Тут гадюка на піску / Шкірку 

скинула слизьку: / Там, на глоді, із гніздечка / Дивляться рябі яєчка. 

Тут В. Мисик найперше демонструє прагнення досягти «тотожності 

естетичної дії перекладу» (вислів Д. Наливайка [138, с. 181]) щодо цілісності 

комплексу естетичних переживань (насолоди від споглядання природних 

процесів) та розкриття реальної діалектичної складності (закликання читача 

приєднатися в цьому спогляданні до автора). 

У поезії – міфічно-античні ремінісценції; персоніфікація – графічне 

виділення великою буквою; протиставлення в образній системі: кольорів, гри 

світла та тіні. Серед кольорів переважають світлі (сині, зелені, голубі), серед 

тонів – м’які. Також представлено симетрію: верх – низ, небесне – земне, звук 

– тишина. У такому контексті перекладач має завдання цю архітекстову 

особливість поетичного дискурсу Дж. Кітса відтворити українською мовою, 

зберігши поетичну стилістику й філософську глибину твору. 



135 

 

Необхідно вказати про широке застосування парадоксу як мовного 

засобу. Архітектоніку вірша скріплено складним синтаксисом, приміром 

сонет «To Leight Hunt, Esq.» складається з двох речень, таким чином, образно 

значущі частини сегментуються пунктуаційно та інтонаційно. Ритміку вірша 

творять паралельні конструкції. Окрім цього, октава у Дж. Кітса передає 

винятково трагічний зміст, приміром поема «Ізабелла». Для віршів 

характерна реалістична деталізація образу: How fever’d is the man, who cannot 

look / Upon his mortal days with temperate blood, / Who vexes all the leaves of his 

life’s book, / And robs his fair name of its maidenhood; (On fame) : : О, як себе 

виснажує й тривожить / Незадоволений земним буттям, / Що жмакає 

життя своє, як зошит, / Шинкуючи незайманим ім’ям! Вживши порівняння 

«жмакає життя як зошит», перекладач досягає однакової залежності 

семантичних складових від ключового смислу думки поета. Іще один 

приклад деталізації: Or, on the wavy grass outstretch’d supinely, / Pry ’mong the 

stars, to strive to think divinely: (To My Brother George) : : Що лігши навзнак у 

м’яку траву; / Даремно в мріях до зірок пливу, його В. Мисикові вдалося 

відтворити геометрично-просторовим відповідником «навзнак». 

За спостереженням В. Брюггена, В. Мисикові притаманна скрупульозна 

культура художнього письма, зрима точність подробиць, музична 

лапідарність поетичної фрази [10, с. 109 – 118].  

З-поміж перекладів В. Мисика, така метафоризація, в основу якої 

покладено природну мову, якнайповніше виявляється при роботі саме над 

перекладами Дж. Кітса, як ось:  Through sapphire warm their stars do never 

beam: / All is cold Beauty; pain is never done. (On Visiting The Tomb Of Burns) 

: : Прекрасні зорі – тьмяні від журби; / Холодна ця краса – мов біль без гою. 

У цих рядках перекладач, як і Дж. Кітс, екстраполює людське буття, почуття, 

переживання на метафізичний рівень, органічно впроваджуючи при цьому 

індивідуально-авторські епітети.  

Свобода творчості зрілого В. Мисика, «тонкого стиліста» – як 

висловився про нього Г. Кочур [99, с. 502] –   розгорталася насамперед при 
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пошуках не словникового, а контекстуального відповідника, здатного 

забезпечити логіко-ситуативне прагнення автора оригінального твору, 

зокрема щодо епітетів. Услід за О. Грабовецькою вважаємо, що контекст 

активізує потужні художні потенції епітетної семантики, «створює підґрунтя 

для свіжих асоціацій і через них розширює семантичну структуру 

компонентів епітетної конструкції, яка навзаєм збагачує контекст, що її 

оточує» [22, с. 14], у нашому випадку – у тексті перекладу. Скористаймося 

прикладом з сонета Дж. Кітса «On first looking into Chapman’s Homer». В 

оригінальному тексті відчувається той порив ентузіазму та емоцій, який 

охопив автора при читанні перекладів. Як видно із вірша, для нього не існує 

чіткої демаркаційної лінії між світом реальним та світом поетичним, а сам 

сонет показує, що для Дж. Кітса відкриття нового літературного твору 

нагадує відкриття нової захопливої галактики. Загальний настрій твору 

визначає його провідну ідею: поет прирівнюється до сміливого дослідника та 

мандрівця, який постійно відкриває незвідані місця та розширює горизонти. 

В основі вірша лежить віра автора в те, що текст може перетворити читача, 

запалити його уяву і надихнути на написання власних творінь. Стиль вірша – 

високий, піднесений, з використанням урочистої лексики. У поезії Дж. Кітса 

поєднані високо поетичний та розмовний стилі. В. Мисик прагнув повносило 

відтворити стильові особливості оригінальних творів Дж. Кітса. 

 Пишучи про знайомство із творами Гомера в перекладі Дж. Чапмена, 

Дж. Кітс проводить паралель між красою, невимовною цінністю творів 

античності і ковтком свіжого повітря.  Для рядків «Yet did I never breathe its 

pure serene / Till I heard Chapman speak out loud and bold» В. Мисик подає 

такий варіант перекладу: «Та в душу ясністю ще так не повівало, / Аж поки 

Чепмена почув я вільний спів», де помітна девіація образу першотвору, що 

означає голосно та зухвало, наполегливо розмовляти, тоді як у В. Мисика 

його відтворено з додатковою конотацією перекладача: Чепмена почув я 

вільний спів. 
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Спираючись на власний поетичний досвід, Дж. Кітс розуміє важливість 

літератури для збагачення душі та внутрішнього духовного світу людини, 

тому передає уявлення про новий і ще незвіданий літературний твір через 

благородний образ людської душі, який гармонійно продовжує оригінальну 

ідею про подих чи віяння свіжого повітря. Значення оригінального 

епітетного компонента «pure» передано українським абстрактним іменником 

«ясність», оскільки обидві лексеми містять спільні семи «бездоганний», 

«чистий», «прозорий», «ідеальний» [307, т.11, с. 1980]. До цього 

контекстуального відповідника В. Мисика, очевидно, спонукала складність 

відтворення первинного образу оригіналу. Чинить опір перекладачеві 

двоплощинне епітетне кодування сполуки «pure serene», де лексема «serene» 

належить до пласту поетичної мови і сприймається в панорамному розумінні 

цього слова – «безхмарне небо, спокійне море». Звідси простежуємо 

звернення перекладача до дієслівної конкретизації «повівало», яка є 

«скріпою» і для значення «безхмарне небо», і для «спокійне море», 

фонетично підсиливши його сполукою «вільний спів».  

Випадковий замінник при відтворенні аксіологічної і когнітивної 

сутності епітета, на думку О. Грабовецької, послаблює питому вагу 

словесного образу [22]. Як приклад наведемо інтерпретацію цього ж епітета у 

перекладі Яра Славутича. Перекладач замінює ідею про «pure serene» 

продовженням смислового розвитку вірша – опису земель Греції, чим іще раз 

наголошує на їх величі: «Та ще ніколи я не відав лона, / Де б так велично – як 

відлуння дзвона – / Слова Гомера Чапмен скандував» [347]. Цим перекладом 

Яр Славутич підкреслив складність розкодування та перевираження образу 

оригіналу. Він звужує проекцію на об’єктивну взаємопов’язаність дій (у 

конкретному випадку – художня локалізація у Греції), оскільки Дж. Кітс 

подає «емоції» вірша крізь призму суб’єктивізму, найперше, вживанням 

особового займенника «I» в синтаксичній інверсії. Ці «емоції», 

«переживання» вірша В. Мисик пропускає крізь «душу»: «Та в душу ясністю 

ще так не повівало». Такі рішення перекладача засвідчують системне 
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прочитання оригінального твору в конкретному логіко-смисловому 

асоціативному розвитку ідей автора.  

Звернімося до сонета When I have fears that I may cease to be 

(див. Додаток Г Приклад 1). Ліричний вірш, написаний у 1818 за зразком 

Шекспірівського сонета, When I have fears that I may cease to be – це своєрідна 

кульмінація світоглядних тем Дж. Кітса: слава, любов, час.  В ньому поет 

розкриває два змістові прошарки – висловлює страх, що покине світ молодим 

(рядки 1-12). З 1-по 8 рядки автор висловлює занепокоєння, що не встигне 

повною мірою розкритися як поет. В рядках 9-12 говорить про страх втрати 

коханої. Однак, розвіює ці побоювання в завершальних рядках (13-14), 

запевняючи, що любов і слава – поняття гіперболізовані.   

Перше занепокоєння Дж. Кітс передає образом жнив, збиранням 

врожаю, і підсилює їх алітерованими лексемами glean’d, garners, full-ripen’d 

grain, де: glean’d – це імплікація на терпеливе, трудомістке, клопітке 

збирання; garners – сховище, житниця, комора; full-ripen’d grain – дозріле 

зерно. Метафора збирання врожаю побудована на художньому парадоксі, 

оскільки Кітс є і нивою – його уява наче зерно, яке слід зібрати, і  він, тобто 

Кітс – жнець, збирач врожаю. У другій строфі Дж. Кітс ділиться баченням 

світу як матерії, яку він може перетворити в поезію своєю магічною рукою 

(magic hand of chance), його робоча матерія – це краса природи (the night’s 

starr’d face), підкріплена деталізацією (huge cloudy symbols). Чотиривірш 9-12 

рядків, де Дж. Кітс говорить про кохання, візуально підсилює думку про 

швидкоплинність часу. Окрім семантичного наповнення рядків, застосовано 

«метод компресії», де замість чотирьох рядків традиційного Шекспірівського 

сонета, знаходимо три з половиною.    

Міркування автора про час підсилені  повтором прислівника when на 

початку 1-го та 2-го чотиривіршів. Щодо перекладу, то В. Мисик спирається 

на техніку поетичної парафрази (описовий зворот), зберігаючи якнайбільше 

поетичних і смислових деталей першотвору, зі зверненням, так би мовити, до 

«особової проекції» вірша. Саме на цьому акцентує дослідник когнітивної 
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поетики П. Стоквел [263, с. 146 – 147]. Він ставить питання про «учасників 

дискурсивних світів» цього вірша: чи це Дж. Кітс і його власні побоювання, 

чи це його «поетична особистість» екстраполює закодовані переживання для 

подальшої інтерпретації читача. Таку двозначність слід враховувати при 

перекладі.  

Щодо Дж. Кітса як «поетичної особистості», тобто як поета, що 

свідомо створює віддалену від себе художню дійсність, то у перекладі вірша 

When I have fears that I may cease to be В. Мисик словесно представив цю 

ідею у першій строфі. Виняткової виразності поетиці Дж. Кітса надають 

образи, побудовані на несподіваних асоціаціях та зображальних новаціях: 

Before my pen has glean’d my teeming brain, / Before high-piled books, in 

charactry, / Hold like rich garners the full-ripen’d grain. У вдалому перекладі 

В. Мисика ці рядки відтворено так: Не вижавши пером свій плідний мозок, / 

Не склавши урожай в книжки й листи / Як зерно, що в амбар несуть з 

повозок.  У цих рядках перекладу, з особливою повнотою розкривається 

намір «поетичної особистості» Дж. Кітса апелювати до творчого єства. 

Наскрізною ідеєю сонета є сприйняття людської уяви через метафоричну 

призму «жнив». Поет не мислить категоріями звичайних людей, а 

намагається подолати рамки буденного світосприйняття. Ці поетичні рядки 

жодною мірою не суб’єктивовано крізь призму художнього тексту, ні в 

оригіналі, ні в перекладі. На особовий займенник «я» може опиратися як 

автор оригінальних рядків, так і читач та перекладач.  

Іншу ідею – ідею того, що сонет When I have fears that I may cease to be 

передає внутрішні переживання Дж. Кітса, лексично зафіксовано у перекладі 

у рядках: Коли помислю, вродо нетривка, / Що я на тебе більш не подивлюсь 

/ Безумними очима юнака. У першотворі використано особовий займенник, 

що забезпечує оповідь від першої особи, однак, не зазначено конкретних 

просторових, часових чи вікових особливостей, що вказали б на Дж. Кітса. 

Співпереживаючи поетові, В. Мисик, по-перше, конкретизує вікові 
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особливості Дж. Кітса (очима юнака
5
; сполука, відсутня в оригіналі), по-

друге, продовжує своєрідний роздум про трагічну долю Дж. Кітса як 

надзвичайно талановитого інтелектуала у власних поетичних рядках, що їх 

представив у формі сонету (див. Додаток Г Приклад 2).  

Між поетичними рядками Дж. Кітса та оригінальною поезією 

В. Мисика помітна взаємозв’язність подій, зумовлених логікою смислового 

розвитку. В обох: у першій строфі –  тематично підсилене бажання досягнути 

більшого та неможливість його виконати; у другій – розгорнуто тему любові, 

кохання; у завершальних рядках наявне переосмислення ціннісних життєвих 

орієнтирів.  

Щодо перекладознавчого аналізу окремого образу, зупинімося на 

поетичних рядках Дж. Кітса: When I behold, upon the night’s starr’d face, / 

Huge cloudy symbols of a high romance,: : Коли дивлюсь, як знаки вогняні / У 

небі півночі встають жадано, що своїм асоціативним шлейфом тягнуться до 

картини Ван Гога «Зоряна ніч». Ван Гог прагнув показати зоряну ніч як 

приклад сильної уяви, яка може створити дивовижнішу природу за ту, що 

сприймає око в реальному світі. Взоруючись на Ван Гога, тобто, мислячи як 

художник, В. Мисик реконструює первинний образ споглядання небесних тіл 

Дж. Кітса, дещо його модифікуючи. У переклад В. Мисик уводить відсутню в 

оригіналі, конкретизуючу лексему «в небі», тобто, в манері художника, 

пропонує читачеві викінчений пейзаж; застосовує для образів Дж. Кітса, так 

би мовити, «декоративну стилізацію», що привносить декоративний елемент 

пуантилістичної техніки до написання фонів у постімпресіонізмі [290, див. : 

постімпресіонізм]. 

До цього спонукала ключова смислова зміна прототипного образу 

«face» (обличчя), що його в оригіналі поет акцентував, уживши у прикінцевій 

позиції. Творчо переосмисливши образ першотвору, В. Мисик вжив 

відповідник «знаки вогняні», що поряд з поетизмом «небо півночі» передає 

                                                 
5
 Довідка: англійський поет Дж. Кітс помер у Римі (Італії) 23 лютого 1821 р. у юному 26-

ти річному віці.   
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невагомість геометричного тіла у планетарному вимірі і зберігає 

метафоричність першотвору. Серед сучасних українських поетів таку 

гармонію планетарної масштабності і метафоричності словесного вираження 

цього образу знаходимо, зокрема, у А. Содомори, напр.: Заметіллю зірок 

задимлені, / Серед макро- й мікросвітів, / Ми дивилися вниз, задивлені / В 

високе мовчання світил (Світляки) [376, с. 38]. Цікаво, що на синтетично-

продуктивному рівні віршування А. Содомора також схиляється до 

«викінченого художнього полотна», як, наприклад, у рядках вірша «Забутим 

словам»: Забутих слів віддалена Галактика, / Ймена речей, що віджили свій 

вік… / Десь на міжзоряному неба клаптику, / Де часу найповільніший потік 

[376, с. 16]. Можливо, окрім поетичних особистостей, відповідь варто шукати 

у літературній традиції. Як висловився сам В. Мисик: «література твориться 

не однією особою, а працею цілих поколінь», а «великі поети концентрують 

у собі досягнення й попередників, і сучасників, перетоплюючи їх у тиглі 

власної творчості» [129, с. 106]. 

Також перекладач В. Мисик прагне повносило відтворити семантичне 

поле оригінального дієслова «behold», що має значення «to look at or to see 

sth, esp sth unusual» [318, с. 97], тобто «бачити, споглядати, помічати» 

Зробити це на рівні того самого рядка перекладачеві вдається лише частково, 

у зв’язку з цим, він використовує трикомпонентний синонімічний ряд: 

спиняюсь, думаю, томлюся у завершальних рядках аналізованого сонета та 

доповнює його відсутнім в оригіналі словосполученням перед поглядом моїм. 

Пор. : then on the shore / Of the wide world I stand alone, and think / Till Love 

and Fame to nothingness do sink. :: Тоді спиняюсь, думаю, томлюся, / Аж поки 

перед поглядом моїм / Любов і Слава пропадуть, як дим. Таке перекладацьке 

рішення дещо врівноважує відповідність між лексико-образним складом і 

специфікою формальної організації вірша. 

Штрихи декоративної стилізації перекладача спостерігаємо в 

останньому рядку вірша. Поетична кінцівка сонета Till Love and Fame to 

nothingness do sink складна для відтворення, найперше смисловим 



142 

 

наповненням місткої лексеми nothingness та його акцентуацією 

синтаксичною інверсією. Щоб не послабити афористичності вислову, 

В. Мисик вдається до візуалізації образу: Любов і Слава пропадуть, як дим, 

при цьому збережено персоніфікацію Любов і Слава, і, що важливо, їх 

синтагматику; відтворено римування моїм – дим; витримано ритм. 

 Отож, В. Мисик вільно, проте не довільно, інтерпретує матеріал. Як 

перекладач, він видозмінює вирази, образи і синтаксис, коли цього вимагає 

текст друготвору. Хоча ці зміни мотивуються художнім баченням 

перекладача, вони не часто призводять до надлишкової перекладацької 

інтерпретації.  

Особливо обережно, сказати б навіть, бéрежно, ставиться перекладач 

до відтворення поетичного мовлення Дж. Кітса. У тканину перекладів, на 

рівні лексем і сполучень, В. Мисик вплітає цікаві поетизми, напр. :  Oft on one 

wide expanse had I been told / That deep-brow'd Homer ruled as his demesne :: Я 

чув про обшири, де править од віків / Глибокодумному Гомерові припало. 

Поряд із збереженням звукової палітри сонета, створеної автором для 

збагачення поетичного тексту особливою таємничістю та мелодійністю, 

В. Мисик вживає іменник множини на позначення простору «обшири», тобто 

«великий простір чи територія» [307, Т. 5, с. 606]. Перед очима читачів 

виринають неозорі простори омріяної країни, про яку мовиться в оригіналі. 

 Наче в оригіналі, заколихують уяву відтворені В. Мисиком рядки з 

сонета «On the Sea»: It keeps eternal Whisperings around / Desolate shores, and 

with its mighty swell /  Gluts twice ten thousand Caverns,  till the spell /  Of Hecate 

leaves them their old shadowy sound :: Невгавно шепче в голому камінні / I 

дметься, топить тисячі печер, / Аж поки їм, володарка химер, / Лишить 

Геката древні шуми-тіні. Тонке відчуття поетичного слова дозволяє 

витримати звукопис і багаті римовані співзвуччя крізь увесь вірш. 

Переконаймося у легкості і ніжності цього образу : Often 'tis in such gentle 

temper found, / That scarcely will the very smallest shell / Be mov'd for days from 

where it sometime fell, / When last the winds of Heaven were unbound :: А це в 
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такому ніжиться лелінні, / Мов цілий світ у злагоді завмер, - / I черепашці 

висохлій тепер / Уже й не сняться хвилі білопінні. Розвиваючи ідею цих 

рядків, прирівнюючи стан спокою до витонченої та всеохопної гармонії, 

перекладач витримує її на моноримі: лелінні – білопінні.  Звукову гармонію 

оригіналу підсилено перегукуванням фонем «s – sh», що їх в перекладі 

відтворено інструментуванням на «с, хв, н, л». В останніх рядках сонета, до 

цього поетичного фону, де, в уяві українського читача уже «ніжиться 

леління», «сняться хвилі білопінні», Дж. Кітс додає звуковий образ : Oh ye! 

Whose ears’ are dinn’d with uproar rude, / Or fed too much with cloying melody - 

/ Sit ye near some old Cavern’s Mouth, and brood / Until ye start, as if the sea-

nymphs quir’d!. Мелодію не лише метонімічно передано як  таку, що нею 

слухач переситився (cloying melody), але і образно фіксовано у 

завершальному рядку nymphs quir’d, себто хор німф. Звернімось до перекладу 

В. Мисика: О ви, з очами змученими! Слід / У морі вам живити їх! Ви, мляві / 

Від гуркоту чи від солодких нот, / Сидіть і мрійте біля входу в грот, / Аж 

поки здригнете, почувши в яві повноголосий хор океанід. На дивовижу 

влучним є Мисиків поетизм «океаніди», що корінням сягає давньогрецької 

міфології і вживається на позначення доньок Океана й Тетії – німф. Вживши 

містку лексему «океаніди», В. Мисик, окрім іншого, посилив зв’язок між 

міфічними істотами та водами моря через спільну морфему в обох 

найменуваннях.   

В. Мисик працював над тим, щоб його переклад звучав органічно і 

відтворював оригінал до найдрібніших деталей, як, наприклад, у рядках з 

сонета «The Human Seasons». Вірш пронизаний метафоричною темою 

чотирьох пір року як імпліцитного символу головних стадій людського 

життя, яке також є природнім процесом. Кожний етап людських пір року 

автор описує у їхній послідовності у чотирьох строфах сонета, написаного 

цього разу згідно з шекспірівською моделлю: три катрени із перехресним 

римуванням та дистих. Значення вірша доволі очевидне для читача, оскільки 

кожен із власного досвіду знає про швидкоплинність життя і про те, що 
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кожен його період характеризується різними почуттями та думками. 

Приводом до написання стали глибокі роздуми про реальність вічних речей, 

як от реальність духу, чи про те, що кожна думка людини є центром 

інтелектуального світу, ключовою дихотомією людського існування. 

Порівняймо рядки оригіналу і перекладу: He has his Summer, when luxuriously 

/ Spring’s honey’d cud of youthful thought he loves / To ruminate, and by such 

dreaming high / Is nearest unto heaven :: Є в нього й літо: як сита медова, / 

Тоді живить його хмільний запас / Юнацьких спогадів; небесна мова / Тоді 

чутніша. Образ літа тут представляє найкращий етап життя, коли людина 

знаходиться у розквіті сил. Ліричний герой Дж. Кітса любить розмірковувати 

(ruminate), йдеться про свідому здатність людини обдумувати та аналізувати 

набутки попереднього життєвого досвіду. Основним образом цих рядків є 

опис спогадів, емоційних спалахів, що живлять наш розум та свідомість 

солодкими та ніжними моментами дитинства. Останні, в свою чергу, 

надихають людину та дарують жагу до життя. Реалістична змістовність 

Кітсового слова та матеріальність його образів чітко, однак, органічно 

проступає у перекладі В. Мисика найперше крізь перекладацькі знахідки як 

сита медова та хмільний запас. Сполука сита медова (яка означає напій із 

меду, розбавлений водою [307, Т. 9, с. 206]) дозволяє, висловимося так, 

«куштувати поезію на смак»;  сполучення образів «сита медова» і її 

«хмільний запас» служать для поживи людини, спраглої спогадів минулого.    

Перше, що спостерігаємо у перекладах В. Мисика, – збереження 

особливості Дж. Кітса представляти творення образу природи як джерела 

поетичного натхнення. Словесним виявом єдності природи, людини і поезії, 

Дж. Кітс прагнув передати концепцію неперервності світу, осмисленої на 

ґрунті нероздільності людини та всесвіту: закінчивши мандрівку земну, 

людина знаходить супокій і втіху у вічних першоосновах світу, які Дж. Кітс 

вбачав у красі і поезії: The poetry of earth is never dead :: Поезія землі не вмре 

ніколи – The poetry of earth is ceasing never :: Поезія землі не оніміє. (On the 

Grasshopper and Cricket). Для  порівняння: перекладаючи ці рядки, 
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Яр Славутич зберіг часову вказівку теперішнього часу у першому рядку: 

Поезія  землі  не  мре  ніколи; майбутній час ужив у  завершальній строфі: 

Поезія  землі  не  промине. 

Працюючи над відтворенням роздумів автора про красу і час у вірші  

On Visiting The Tomb Of Burns, В. Мисик зумів відшукати восьмирядковий 

відповідник на рівні образного орнаменту поезії: The town, the churchyard, 

and the setting sun, / The clouds, the trees, the rounded hills all seem, / Though 

beautiful, cold- strange- as in a dream / I dreamed long ago, now new begun. / The 

short-liv'd, paly summer is but won / From winter's argue for one hour's gleam; / 

Through sapphire warm their stars do never beam: / All is cold Beauty; pain is 

never done : : Це місто, цвинтар, сонце над горою, / Хмарки, лісок, округлені 

горби, / Незатишні, як з давньої доби / Забутий сон, що повернувсь марою; / 

Коротке літо, хворою зимою / Відступлене, осяяло гроби; / Прекрасні зорі – 

тьмяні від журби; / Холодна ця краса – мов біль без гою [цит. за 117]. 

Ця особливість перекладача підводить нас до його іншого вдалого 

відповідника, йдеться про чотирирядковий відповідник для відтворення 

звукообразу : (To Autumn) And full-grown lambs loud bleat from hilly bourn; / 

Hedge-crickets sing; and now with treble soft / The red-breast whistles from a 

garden-croft; / And gathering swallows twitter in the skies : : З кошари дужчі 

голоси ягнят; / Спів цвіркуна у бур'яні сухому; / Тонкий вільшанки посвист із-

за дому, / I в небі зграйний щебіт ластівок [цит. за 117]. 

Зважаючи на складність та неповторність індивідуального світобачення 

Дж. Кітса, «обрамленого» поетичною формою, природно, що в перекладах 

наявні певні невідповідності чи втрати. Наприклад, у сонеті до Спенсера 

(ним, як майстром поетичної стилізації захоплювався Дж. Кітс) розгублено 

часову конкретику: Be with me in the summer days, and I / Will for thine honour 

and his pleasure try :: Будь біля мене – і наважусь я / ще раз прославити твоє 

ім’я. Однак, збережено експресивний синтаксис та окситонну риму.  

В перекладі іншого твору, оди до Психеї, втрачено локалізацію 

пейзажу природи, де поєднані різні стихії; знівельовано динамікою та 
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інтенсифікованим звукообразом: And there by zephyrs, streams, and birds, and 

bees,  / The moss-lain Dryads shall be lull'd to sleep :: Де птиці й бджоли 

будуть присипляти / Пониклих у траві легких дріад. З перекладу вилучено 

образно-символічні компоненти, що їх в оригіналі підсилено граматичною 

категорією множини: zephyrs (ніжні вітри) і streams (потоки, струмки). На 

рівні ліричного естезису, втрачено явища зовнішньої природи, які Дж. Кітс 

«бачив по-іншому», чим забезпечував неповторність свого поетичного 

бачення. 

Розгляд художньої інтерпретації В. Мисика поетичного світобачення 

Дж. Кітса завершимо аналізом уривку вірша «Ode on a Grecian Urn». Як 

зазначалося, одним із експресивно-виражальних елементів Дж. Кітса є 

парадокс. Щодо термінології, то виникає складність визначення парадоксу 

через його багатозначність, тому тут звужуємо його до «міркування, що 

містить формальну суперечність, а під час його доведення можна одночасно 

підтвердити істинність і хибність судження»[299, с. 181].  

Аналізована ода побудована на серії парадоксів, тут представлено: 

суперечність між урною з непорушними образами та динамікою життя 

зображеною на ній; протиставлення людського, мінливого та безсмертного, 

вічного; участь та залучення до дій протиставлені ролі споглядача; життя 

зіставлене з мистецтвом. Загалом, намагаючись відтворити семантику 

образності, побудованої на окреслених парадоксах, В. Мисик засвідчив 

прагматичну точність у намаганні максимально наблизити читача до 

оригіналу. Отож, засвоюючи матеріал першотвору, перекладач, як можемо 

судити з перекладу, виокремив для себе кілька характерних переваг: (1) щодо 

збереження композиції оди – тут перекладач тяжіє до «максимальної 

ентропії» [289, с. 649], ідеться про рівноцінність всіх елементів композиції, 

що виявляється на синтагматичному рівні; (2) щодо відтворення смислового 

інваріанта – для цього В. Мисик застосовує художню парафразу, метою якої 

є «відтворення глибинної структури, що у цільовій полісистемі змінює 

поверхневу структуру» [37, с. 346].  
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Першу строфу вірша «Ode on a Grecian Urn» композиційно побудовано 

на питальних синтаксичних конструкціях. Особливу увагу Дж. Кітс віддає 

смисловому інваріанту висвітлення абстрактних понять «часу» і 

«мистецтва», що їх у подальшому художньому просторі вірша розгортають 

поняття «руху в часі» та «динаміки життя». Лаконічно закодувавши образ 

урни у рядках: Thou still unravished bride of quietness! / Thou foster-child of 

silence and slow time, Дж. Кітс імплікує символіко-метафоричний потенціал 

вірша у художньому протиставленні «життя :: історія», через уособлення 

містких образів «bride :: нареченої» та «foster-child :: дитини-годуваниці, 

вихованиці», які забезпечують стереотипне уявлення про реальний світ: 

«жінка, через яку продовжується життєвий ланцюг». До того ж, символічний 

образ нареченої увиразнено метафоричним епітетом unravished bride; 

лексема з експресивною конотацією ravished має кілька значень: 1/ «to fill sb 

with great delight»; 2/ «to rape a woman or girl» [318, с. 965 – 966]. Щодо 

українських відповідників, то перше значення – «насичувати когось (з) 

приємністю», та друге –  «ґвалтувати жінку чи дівчину». Саме такі 

«незавуальовані» образи, що будуються на різких контрастах, 

характеризують поетику Дж. Кітса. Поряд, експресивний заряд життєвого 

явища збалансовано, «стишено» триразовим використанням стилем  

quietness, silence, slow time, які забезпечують ідейну цілісність. Окрім іншого, 

вони підсилюють символіку античності, що її увиразнено у наступному 

рядку:   Sylvan historian, who canst thus express / A flow’ry tale more sweetly 

than our rhyme.  

Якщо зняти з початкових цитованих рядків художність та поетичність, 

то у підрядниковому перекладі на інформативному рівні їх дослівно можна 

представити ось так: Ти досі незґвалтована наречена тиші! / Ти вихованице 

тишини і повільного часу, / Лісовий історику, ти, який не може виразити 

(переповісти) / Квітчасту казку солодше, ніж наші римовані рядки.  

Композиційним чинником цих віршованих рядків є ентропія, тобто, 
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заглиблення всередину, а, отже, вилучення одного з компонентів у перекладі 

передбачало б утрати на рівні сполучення художніх образів. 

З наміром відшукати потрібну інтонацію і відповідні лексичні засоби, 

В. Мисик створює естетично перепроектовані художні рядки: Іще незаймана 

коханка рясту, / Пестунко тиші й забарних віків! / Ніхто з поетів казочку 

квітчасту / Розповісти так любо не зумів. Як бачимо, перекладач удається 

до художньої парафрази з наміром реконструювати естетично вартісні 

осередки авторської першоідеї, таким чином, ідейна тріада оригіналу 

знайшла своє перевираження у поетизмах незаймана коханка, пестунка 

тиші, забарні віки. Належить наголосити на індивідуальній знахідці 

В. Мисика  забарні віки. Цей вислів вмістив у собі характеристики часу, 

закодовані у вірші Дж. Кітсом, йдеться найперше про повільність: «slow 

time», цю особливість підсилено синтаксично. Асоціативне поле 

прикметника «зáбарний» містить семи «який бариться, повільний, 

неквапливий, загайний» [307, Т. 3, с. 16]. У своїх перекладах В. Мисик 

уникав, так би мовити, «недоперекладу». Задля представлення у перекладах 

цілісного могутнього потенціалу авторської метафоризації оригінального 

твору, В. Мисик іноді уводить свою метафору, пропонує новотвір чи 

суголоссям парує образно-стильові домінанти, також – вдається до 

конкретизації ключових прообразів. В аналізованому вірші, слово його 

перекладу має свої контури. В його художній палітрі немає нічого 

випадкового – кожна деталь долучається до панорамного цілого 

перествореного твору. 

Звернімося до таких рядків:  What leaf-fringed legend haunts about thy 

shape / Of deities or mortals, or of both, / In Tempe or the dales of Arcady? У 

цьому мистецькому синтезі, мислиме Дж. Кітса стає зоровим образом у 

символічному жесті. Сполучення leaf-fringed legend має чітку екстраполяцію 

на вазу Сосібія, що стала прототипом цієї поезії Дж. Кітса. У вірші 

представлено географічну локалізацію: Tempe, йдеться про Долину Темпи у 
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Греції, та Arcady, тобто Аркадію – гірську місцевість Греції, де, за легендою, 

мешкав Аркад, син Зевса.  

Квінтесенція естетичного образу «непорушності» та «вічності» постає 

в античній символіці, де поєднано нові чуттєві враження про характеристику 

форми, температури, сировинного матеріалу урни як естетичного об’єкта, які 

повносило відтворено у перекладі, зі смислоопорними словами «attic shape :: 

аттічний витворе»; «brede of marble : : стрункі постави з мармуру»; «silent 

form :: безмовна форма»; «eternity :: вічність»; «cold pastoral :: холодна 

втіхо». Звернімося до завершального фрагменту вірша: Attic shape! Fair 

attitude! with brede / Of marble men and maidens overwrought, / With forest 

branches and the trodden weed; / Thou, silent form, dost tease us out of thought / 

As doth eternity: Cold pastoral! : : Аттічний витворе! Стрункі постави / Дів, 

хлопців з мармуру, ряса окрас, / Густе гілля дерев, прим’яті трави! / 

Безмовна формо! Ти чаруєш нас, / Томиш, як вічність. О Холодна втіхо! 

[348]. 

По-новому осмислено осяжне для чуттів теперішнє в поетичній сугестії 

правди та краси: Beauty is truth, truth beauty, – that is all / Ye know on earth, and 

all ye need to know, що підсилює своєрідний афоризм усієї творчості 

Дж. Кітса. Його у В. Мисика відтворено завдяки яскравій та оригінальній 

метафоричності, пор. : Краса є правда, правда є краса – / Це все, що знаєш 

ти й що треба знати [355, c. 455]. 

 У перекладах В. Мисика доволі помітний і виразний струмінь 

колористично-живописний, який то існує окремо, як у перекладі вірша  «Ode 

on a Grecian Urn», то поєднується музикою, як у вірші «To Autumn». 

Поетичні рядки Дж. Кітса в перекладі В. Мисика – це погляд перекладача на 

минуле чи минуле, спроектоване на сучасне.  

 Отож, критичну підсумкову характеристику перекладацькому 

доробку В. Мисика з творчості Дж. Кітса можемо стисло сформулювати як 

мінімальне викривлення авторського поезису з наміром максимально повно 

передати естезиз його твору. 



150 

 

3.2. Роман О’Генрі «Cabbages and Kings» в українському варіанті 

В. Мисика:  стратегічна компетенція перекладача  

 На особливу увагу у доробку В. Мисика заслуговує високохудожній 

переклад роману О’Генрі (1862-1910) «Cabbages and Kings» (1904), оскільки 

(а) переклад виконано у зрілому періоду творчості перекладача, 

(б) перекладознавчий аналіз дозволяє виявити прикметні риси 

перекладацької манери В. Мисика в аспекті прозового перекладу .  

Одне з найновіших досліджень здобутків О’Генрі літературознавчого 

спрямування запропонувала  О. Лотоцька. Дослідниця вивчає рецепцію його 

творів в українській літературі і, поряд з іншими напрацюваннями, 

виокремлює схожу манеру американського новеліста О’Генрі та українського 

письменника гумориста – Остапа Вишні [114]. 

Роман О’Генрі «Королі і капуста» В. Мисик переклав 1962 р. [365]. 

Завдяки наполегливій праці та зусиллям В. Мисика, український читач мав 

змогу ознайомитись з єдиним великим твором О’Генрі – майстра жанру 

короткого оповідання. Помітним явищем довкола цього перекладу стало його 

кілька кратне перевидання. Того ж року перекладач написав невеличку 

студію «Дотепний і веселий оповідач», в якій вмістив кілька зауваг щодо 

власного перекладу [126, с. 3]. Про вагу цього перекладу свідчить 

перевидання 1980 р. у серії «Зарубіжна сатира і гумор» видавництва 

художньої літератури «Дніпро» [367]. Тому цілком умотивованим є і вихід 

статті «Гра триває» [125, с. 29 – 33]. 1982 р., у якій В. Мисик подає 

біографічні та творчі відомості про О’Генрі (Вільяма Сіднея Портера). 

Примітно, що у 2006 р. переклад без лексичних чи стилістичних змін 

втретє друкує київське видавництво «А.С.К» [369], у 2012 р. – київське 

видавництво «Толока» [366], що засвідчує його значущість та актуальність 

для читача ХХІ століття. Сьогодні також доступний переклад харківського 

видавництва «Фоліо» [368]. 

В. Мисик особливо вимогливо добирав твори для перекладу. Як відомо, 

його вабили передусім тексти з глибоким філософським змістом, надто вірші, 
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які умовно назвемо хрестоматійними, сюди належать «інтеркультурні» 

твори, такі як вірш ідейно-філософського скерування «Ozimandais» 

П. Б. Шеллі, «On Grasshoper and Cricket» Дж. Кітса, чи «On Time» 

Дж. Мільтона, тощо, кожен з яких становить «антологію одного вірша». 

Роман О’Генрі «Королі і капуста» у доробку В. Мисика вирізняється 

жанровими особливостями першотвору. Щодо площини філологічного 

аналізу, то серед домінуючих характеристик, що визначають «ідентичність 

художнього твору» (за висловом Б. Задорожного [50, с. 177]), тут – це гостро 

виражена іронія, вживання алюзії для забезпечення композиційної цілісності, 

замикаюча кінцівка оповіді як кульмінація динамічного сюжету.  

Проблемі відтворення в перекладі ідіостилю письменника, що творить 

певний внутрішній стиль художнього твору, приділяло увагу чимало 

науковців. Щодо перекладу прозового твору, Г. Ґачичеладзе вводить поняття 

«стилістичного ключа» [19, с. 189]. За словами Г. Ґачечиладзе, перекладач 

повинен збагнути ритм оригіналу, інтонацію, манеру передачі думки, зв’язок 

всіх цих компонентів з фабулою, сюжетом і композицією твору, а також з 

іншими елементами форми, підпорядкованими розкриттю загальної ідеї 

твору. На думку Г. Ґачечиладзе, «загальний зміст чи ідея твору і загальна 

форма в сприйнятті перекладача розкладається на складові елементи: 

суцільна ідея складається з ідей окремих літературних елементів у їх 

діалектичній єдності та взаємозв’язку», де «загальна форма також 

складається з єдності її окремих елементів», а «загальне звучання твору 

виражається в його загальному стилі». Тобто, всі елементи є складовими 

частинами єдиного стилю [19, с. 189].  

Звідси – на думку В. Матвіїшина – «обов’язок перекладача – не 

вдосконалити кожне речення, абзац чи твір загалом, а пильно передати 

першотвір на лексичному, морфологічному, синтаксичному і ритмічному 

рівнях» [121, с. 228]. 

Щодо естетики, то у перекладі, услід за А. Науменком, під 

естетичністю тексту розуміємо «його [текстову] здібність моделювати буття 
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у логічно й вербально найекономнішому втіленні», яка у різних типах 

висловлювання є «своєрідною не стільки за кількісним або якісним рівнями, 

скільки за своєю суттєвою метою» [139, с. 64] (курсив наш – Н. Г.). Під 

категорією «естетичність», яка є «універсальним текстотвірним явищем», 

А. Науменко має на увазі «сферу словникової та контекстуальної синонімії, 

яка дозволяє на мікрорівні пізнання оцінювати будь-яку лексему або 

морфологічну категорію та синтаксичну конструкцію безліччю варіантів» 

[139, с. 64]. При макрорівневому підході до аналізу «його лінгвістична 

одиниця є вже власністю не національної мови, як у випадку з мікрорівнем, а 

конкретного мовця, і той бажає залишитися як стильове явище самим собою і 

в своєму власному тексті» [139, с. 64–65]. 

А. Берман зазначає, що «параметри форми ословесненого космосу, 

яким являється проза, особливо роман, характеризуються певною 

безформенністю» [220, с. 279]. Звідси, «основна проблема перекладу роману 

– це не порушувати його безформенну полілогію та уникати  довільної 

гомогенності» [220, с. 279]. 

У цьому контексті, влучною до застосування видається «стратегія 

мінімакс» Ї. Лєвого, де йдеться про те, що перекладач надає перевагу тому 

рішенню, яке здатне забезпечити максимальний ефект з мінімальними 

зусиллями, мовиться про підбір оптимальних мовних засобів [243, с. 156]. 

Така тактика притаманна В. Мисикові як перекладачеві роману О’Генрі 

«Cabbages and Kings». 

Суть мовної художньої комунікації у творчості О’Генрі – 

незрівнянного майстра парадоксів – визначається соціально-світоглядними та 

діяльнісними аспектами учасників естетичного спілкування, а саме читача та 

автора.   

З позиції «стратегічної компетенції», яка за словами Р. Бела, окреслює 

здатність перекладача «полагодити потенційні розломи» у комунікативному 

плані та посилити ефективність комунікації між творцем тексту-джерела та 

реципієнтом цільового тексту [219, с. 114], перекладач може частково 



153 

 

відходити від семантики першотвору, при цьому зберігаючи 

джерелоцентричність свого перекладу.  

У статті «Текстові параметри у перекладі: транзитивність та 

інституційні культури»  І. Мейсон розпочинає підрозділ «Дискурсивні зсуви» 

міркуваннями про те, що особистісні зсуви можуть мати особистісну вартість 

та надавати певний ключ до визначення підходу перекладача до свого 

завдання. Проте ці зсуви самі собою, навряд чи матимуть суттєвий вплив на 

рецепцію цілісного перекладеного тексту [246, с. 478]. Для нашого 

дослідження це твердження актуальне, оскільки дозволяє показати, що певні 

відхилення від оригіналу не несуть втрат на прагматичному рівні.  

Наш аналіз здійснено з позиції найефективнішого висвітлення 

стратегічної компетенції перекладача, тобто увагу зосереджено – за 

А. Нойбертом – на «фокусі діяльності», детальніше – 

сприйнятті/інтерпретації тексту, тексту-продукту, перекладацької стратегії та 

коґніції [253, с. 12]. 

Отож, сюжет роману «Cabbages and Kings» розгортається як опис 

перебування самого О’Генрі в Гондурасі під час переховування від 

представників закону. Письменник був у містечку Трухильо на узбережжі 

Карибського моря, яке й стало прототипом вигаданого Кораліо. 

Зі структурного погляду, роман складається з двадцяти авантюрно-

гумористичних коротких новел, кожна з яких становить окремий розділ. 

Письменник в сатиричній формі змальовує загарбницьку політику 

американських монополістів у Латинській Америці. Головні герої – Біллі 

Кроу, шукач щастя, фотограф, і Джон Етвуд, прізвище якого походить від 

англійського слова «wood / ліс». Ці персонажі – так би мовити – «благородні 

шахраї», які безперервно вигадують нові авантюри. 

Основні риси роману – розмаїття способів типізації, посмішкувато-

іронічне ставлення до дійсності, це, до речі, – досить адекватно відтворив 

В. Мисик у своєму перекладі. 
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Щодо алюзії, то прецедентним текстом є новела Л. Керрола «Аліса в 

Країні Див», детальніше – вірш «The Walrus and the Carpenter» з розділу 

«Аліса в Задзеркаллі», який має такі рядки:  The time has come, “the Walrus 

said, / To talk of many things: / Of shoes – and ships – and sealing-wax – / Of 

cabbages –and kings – / And why the sea is boiling hot – / And whether pigs have 

wings” [393]. 

Загалом, вірш складається з вісімнадцяти куплетів – ста восьми рядків. 

Щодо версифікації, то по-чергово ямбовий триметр змінює ямбовий 

тетраметр, які чітко витримано у перекладі В. Мисика. Прикметно, що 

аналізований роман також складається з основних вісімнадцяти розділів. 

Цитовані рядки Л. Керрола, які О’Генрі обрав за епіграф до роману «Королі і 

капуста», є своєрідним клейким матеріалом, що скріплює усю ідейно-

архітектонічну канву тексту. Таким чином, рядок «Of shoes – and ships – and 

sealing-wax» відповідно актуалізуються у дванадцятому розділі «Черевики» 

та у тринадцятому розділі «Кораблі». Щодо рядка «Of cabbages – and kings», 

суголосного з назвою твору, то у романі сюжетно вони не розгорнені, 

натомість, замість королів зустрічаємо президентів (у більшості випадків), 

серед перших згаданих – колишній правитель Анчурії «President Miraflores» 

[400] :: «президент Мірафлорес» [367], а замість капусти тут пальми. 

Цей каламбур дещо розгорнуто у прикінцевій позиції розділу 

«Передмова Теслі»: «So, there is a little tale to tell of many things. Perhaps to the 

promiscuous ear of the Walrus it shall come with most avail; for in it there are 

indeed shoes and ships and sealing-wax and cabbage-palms and presidents instead 

of kings» [400, с. 10] : : «Отже, нам є про що розповісти. Можливо, ця повість 

особливо припаде до вподоби не геть-то розбірливому вухові Моржа, бо в 

ній справді можна знайти і шхуни, й чоботи, й сургуч, і капустяні пальми, і 

президенти – замість королів» [367, с. 10]. З цього читач довідується, що 

розповідь буде про все і ні про що, такий собі сюжетний каламбур. 

Лексема «король», однак, вживається для гумористичного опису 

персонажа у першому розділі: «They say, in Coralio, that she found a prompt 
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and prosperous tide in the form of Frank Goodwin, an American resident of the 

town, an investor who had grown wealthy by dealing in the products of the country 

– a banana king, a rubber prince, a sarsaparilla, indigo, and mahogany baron» 

[400, с. 5]:: «В Кораліо розповідають, що незабаром її підхопив швидкий і 

щасливий приплив в особі американця Френка Гудвіна, який постійно 

проживав у цьому містечку і забагатів на експорті місцевих товарів. Це був 

банановий король, каучуковий князь, барон сарсапарелі, індиго та червоного 

дерева» [367, с. 6]. Схожий авторський прийом В. Мисик застосовує у тексті 

для іронічного змалювання іншого персонажа – Пінкі Доусона, який 

розбагатів, переправляючи кораблем колючі реп’яхи: «My name is Pinkney 

Dawson, said the cornerer of the cockleburr market» [400, с. 256] : : «Мене звуть 

Пінкі Доусон, – відповів король реп’яхового ринку» [367, с. 158]. Очевидно, 

до такого вибору перекладача спонукала лексична лакуна. В англомовному 

середовищі, у торгівлі, іменник «corner» означає «to gain complete ownership 

or control of sth» [318, с. 259], тобто вживається на позначення цілковитої 

власності чи контролю постачання чогось, що уможливлює одноосібне 

встановлення цін на цей товар. Відповідно, дериватив «cornerer» вжито на 

позначення особи, що є «керманичем» такої справи. Оскільки в лексиці 

української мови доволі складно підібрати одну лексему на позначення цього 

поняття, перекладач пішов шляхом уподібнення до стилю автора оригіналу і 

запропонував відповідник «король». На денотативному рівні іменник 

«cornerer» можна було б відтворити лексемою  «монополіст», але іронічний 

підтекст було б втрачено. 

Своїми міркуваннями щодо епіграфу В. Мисик поділився у статті «Гра 

триває» 1982 р. Для заголовку В. Мисик, в манері О’Генрі, запозичив рядок з 

роману «Королі і капуста»: «The game still goes on» [400, с. 9], що в перекладі 

В. Мисика звучить як «Гра триває й тепер» [367, с. 9]. Подаючи штрихи 

біографії О’Генрі та фрагментарний аналіз роману, В. Мисик вводить читача 

у ситуативну контекстуальність твору. З філологічного погляду цікава цитата 

В. Мисика: «З разючою іронією він викриває шахрайство й підступність 
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американських цивілізаторів у «бананових» республіках Центральної 

Америки – і робить це з усім блиском свого таланту» [125, с. 32]. Тут, окрім 

популяризаторського моменту, тонко підкреслено художню дійсність самого 

роману, події якого О’ Генрі розгортає у країні Анчурії, відомій як «бананова 

республіка» – поняття, що його художньо увиразнив О’Генрі.  

Сьогодні, терміносполука «Banana republic» є політико-науковим 

терміном і вживається на позначення політично нестабільної країни, 

економіка якої безпосередньо залежить від експорту лімітованого продукту, 

напр.: бананів [269, с. 95].  Щобільше, левову частку запасів продукту такого 

роду контролює політико-економічна олігархія [317, с. 19]. 

Цей образ у тексті підсилено при описі пейзажу: «Spaces here and there 

had been wrested from the jungle and planted with bananas and cane and orange 

groves» [400, с. 21] : : «На відвойованих де-не-де у джунглів клаптиках землі 

були розведені плантації бананів, цукрової тростини та апельсинові гаї» [367, 

с. 16]. 

Якщо в першотворі іронію творить скупий перелік товару для 

експорту: банани, цукрова тростина і апельсин, то у перекладі В. Мисик 

будує іронічний ефект на опозиції «клаптики землі» у зіставленні із 

зображенням «плантації бананів» та «апельсинові гаї». На перший погляд 

може видатися, що В. Мисик цілковито відступив від нейтрального 

словосполучення «orange groves», де «grove» перекладається як «група 

дерев», «лісочок» і запропонував просторово об’ємний образ «гаї» (типова 

українська лексема), який, окрім іншого, через граматичну категорію 

множини, розгортає територію до неосяжності та безкраю. Однак, такий 

оксиморон «апельсинове дерево – посаджене людиною // гай – природне 

середовище, що не піддавалося культивації» адекватно передає зміст 

авторського вислову, демонструючи окремі образні штрихи, а саме 

локалізацію опису, так би мовити, «цивілізованої» ділянки землі у 

непрохідних нетрищах джунглів. З  погляду теорії релевантності, що 

базується на моделі «причини та ефекту» того, що «мовиться, 
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припускається» і є оптимально релевантним до тієї міри, коли реципієнт 

здатен отримати контекстуальний ефект без зайвих зусиль [232, с. 31], таке 

перекладацьке рішення виправдане. 

Творам О’Генрі притаманний певний сюжетний поворот, який 

переростає в іронічну ситуацію чи збіг обставин. О’Генрі – майстер 

несподіваних кінцівок своїх оповідань. Замикаюча кінцівка оповіді – це один 

з його особливих художніх прийомів. Завершення у О’Генрі найчастіше 

кульмінаційне, приміром у оповідані «The Last Leaf», чи логічно-зв’язне, як у 

романі «Cabbages and Kings». Тобто, завершальний розділ О’Генрі розпочав 

реченням «Vaudeville is intrinsically episodic and discontinuous» [400, с. 339] :: 

«Вар’єте за своєю суттю фрагментарне й уривчасте» [367, с. 209], що 

повністю передає фрагментарну і епізодичну манеру викладу твору. 

Щобільше, Морж – персонаж епіграфу також з’являється у завершальному 

вісімнадцятому розділі: «But our programme ends with a brief «turn» or two; and 

then to the exits. Whoever sits the show out may find, if he will, the slender thread 

that binds together, though ever so slightly, the story that, perhaps, only the Walrus 

will understand» [400, с. 340]. Цими рядками О’Генрі підкреслює, з одного 

боку, художню самодостатність кожного розділу, бо, як відомо, за жанром 

він є письменником короткого оповідання, з іншого – в такий спосіб показує 

взаємозв’язність цих епізодичних нарисів.  

 Серед особливостей першотвору варто виокремити питання мовного 

регістру, що передає соціокультурне тло роману.  Найперше, через 

частотність використання іншомовних слів, йдеться про впровадження в 

текст англомовного твору іспанських слів, які графічно зображено курсивним 

шрифтом. В англомовному виданні ці лексеми залишено без 

контекстуального пояснення чи виносок.   У романі, за різними 

підрахунками, 69499 слів (інші дані – 62494), з них – кілька десятків 

іспанських слів, які автор використовує для колоритного лінгвокультурного 

середовища персонажів: англомовних підприємців та іспаномовних місцевих 

мешканців. Носіям іспанської мови відомо, що назва «Honduras» походить 
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від слова «hondo», і означає «глибокий, глибина, дно» [297, с. 343]. Вигадана 

країна «Anchuria» О’Генрі походить від іспанського слова «ancho», яке 

означає «ширина, широкий» [297, с. 50]. Щодо іспанської лексики, то, з 

перекладацького погляду, існує кілька можливостей: перекласти увесь текст 

цільовою мовою, що дозволить зберегти інформативну функцію; залишити 

іспанські вкраплення без перекладу, що заглибить читача в атмосферу 

першотвору; застосувати експериментальну стратегію і підшукати відповідні 

мовні пари у цільовій літературі, що забезпечать релевантність 

комунікативної ситуації, тощо. На етапі метастратегії щодо іспанських 

лексем, В. Мисик підійшов до їх відтворення по-різному. Деякі з них 

переклав українською мовою, надавши їм, однак, контекстуального 

«статусу» реалій: «real» [400, с. 3] : : «реал» [367, с. 5] – грошова одиниця; 

«señoritas» [400, с. 43] : : «сеньйорити» [367, с. 29]. 

 Деякі залишив без змін, подаючи їх іспанським правописом та 

виносками з перекладом українською мовою, часом поясненням: «zapatos» в 

першотворі та перекладі, з перекладом у виносках «черевики», та поміткою, 

що слово іспанського походження. Також, «niños», з перекладом у виносках 

«хлопчиків», «La Golondrina» [400, с. 45] – «ластівка» [367, с. 30], тощо. 

Зустрічаються випадки, коли іспанські слова розтлумачено в тексті чи 

зовсім розгублено: «On the principal street running along the beach – the 

Broadway of Coralio – were the larger stores, the government bodega and post-

office, the cuartel, the rum-shops and the market place» [400, с. 25] : : «На 

головній вулиці, що тяглася вздовж берега – тобто на місцевому Бродвеї, – 

містились найбільші магазини, державний склад коньяку, пошта, казарми та 

торговий майдан» [367, с. 19]; «the little opéra-bouffe nations play at 

government» [400, с. 9] : : «маленькі опереткові народи бавляться урядами» 

[367, с. 9]. 

Оскільки основні об’єкти емоційно-іронічного зображення О’Генрі 

визначив у епіграфі, доречно зупинитися на них детальніше. Показовими із 
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цього погляду, як зазначалося, є епізоди розділів «Черевики» та «Кораблі», 

які аналізуватимемо. 

Одну з істотних естетичних функцій аналізованого розділу «Черевики» 

закладено у листі Джонні до містера Паттерсона, у текст якого вміщено 

тонку іронію, очевидну для читача та цілком незрозумілу для одного з 

ліричних героїв. Така двоплощинна діалогічність «автор – читач» та «автор – 

ліричний герой» становить ключову особливість цього уривку. Це 

архітектонічно стійке та динамічно живе відношення автора, ліричного героя 

та читача належить відтворити у перекладі, щоб залишити за читачем право 

віднайти власну інтерпретацію. Розглядаючи відношення автора і героя в 

естетичній діяльності, де художній твір є естетичним об’єктом, М. Бахтін 

вводить поняття «естетика експресивності» та «естетика імпресивності». В 

загальних рисах, услід за М. Бахтіним, поняття «естетика експресивності» 

можна трактувати як таке, що певним чином відображає внутрішній зв’язок 

героя та автора [3, с. 61], натомість поле «естетики імпресивності» займає 

лише автор, без героя, активність якого, будучи націленою на матеріал, 

перетворюється на цілком механічну діяльність [3, с. 82].  В сукупності, вони 

становлять естетично значиме ціле.  

У статті «Про пізнання літературного твору» Р. Інґарден стверджує, що 

«оскільки літературний твір є вартісним твором мистецтва, кожний із його 

планів має специфічні ознаки – це вартісні ознаки іншого типу, а саме 

мистецькі та естетичні вартості. Ці останні є в самому творі мистецтва в 

особливому потенційному стані. При всій їхній множинності вони ведуть до 

цілісної поліфонії естетично значущих ознак» [71, с. 176]. 

Прикметою «ознакою» обраного для аналізу листа є антонімічне 

смислове значення до того, яке лежить на поверхні. У руслі функціонального 

підходу до перекладу, К. Норд свого часу запропонувала функціональну 

ієрархію перекладацьких проблем, серед них найперше належить визначити, 

якій функції перекладеного твору надається перевага – документарній 

(відтворення фактів) чи інструментальній (з увагою до сприятливих засобів 
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відтворення першотвору); опісля слід визначити ті функціональні елементи, 

що потребуватимуть адаптації до ситуації адресата цільового тексту; тоді – 

з’ясувати тип перекладацького стилю (орієнтація на культуру-джерело чи 

цільову культуру); на завершення, текстові проблеми можна вирішувати на 

нижчому лексичному рівні [254, с. 83]. 

Щодо перекладу, то для відтворення смислових фрагментів, у яких 

абсолютизовано естетичний план імплікованої антонімії, В. Мисик 

застосовує парафразу як перекладацький метод, щоб лист справляв однакове 

враження на читачів оригінального та перекладеного текстів. Лист в 

оригіналі та перекладі подано в Додатку Д. 

Звернімося до ланцюга значущих ідей: (1) [...] there is no place on the 

habitable globe that presents to the eye stronger evidence of the need of a first-

class shoe store than does the town of Coralio. There are 3,000 inhabitants in the 

place, and not a single shoe store! (2) This coast is rapidly becoming the goal of 

enterprising business men, but the shoe business is one that has been sadly 

overlooked or neglected. (3) Besides the want above mentioned, there is also a 

crying need for a brewery, a college of higher mathematics, a coal yard, and a 

clean and intellectual Punch and Judy show. 

Ця послідовність відтворена ось так: (1) [...] ніде на всій земній кулі 

так гостро не відчувається потреба в першокласній взуттєвій крамниці, як 

у Кораліо. У цьому місті три тисячі мешканців, але немає жодної крамниці 

взуття! (2) Наше узбережжя стає ареною діяльності заповзятливих 

комерсантів, проте взуттєвій справі, на жаль, досі ніхто не приділяє 

належної уваги. (3) Але ця потреба – не єдина. Місту вкрай необхідні: 

пивоварний завод, інститут вищої математики, вугільний склад, а також 

хороший, розумний ляльковий театр. 

В оригіналі виділені фрагменти, які піддалися трансформаціям у 

перекладі, означають наступне: (1) що представляє сильний наочний доказ у 

потребі першокласного взуттєвого магазину, (2) стрімко стає ціллю 

підприємницьких бізнесменів, (3) є кричуща потреба у броварні, коледжі 
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вищої математики, вугільному складі і спритному та інтелектуальному шоу 

Панч та Джуді [318].  

Щоб підкреслити парадоксальність діалогу підприємницького 

спрямування, лист завершено рядками «Look out for a green-headed parrot and 

a bunch of bananas soon», що можна трактувати як «лист відправлено з 

джунглів, де водяться папуги та ростуть банани, мешканці, у своїй більшості, 

аборигенного типу, тому немає потреби у взутті чи інших благах 

цивілізованого світу».  

Розгублено пряме посилання на «шоу Панч та Джуді», що символізує 

традиційний британський ляльковий театр. Однак, воно не несе іншого 

домінантного інформативного підтекстного значення, окрім як підсилення 

гумористичного ефекту.  Запропонувавши відповідник «розумний ляльковий 

театр», В. Мисик, тим самим, повертаючись до функціональної ієрархії 

К. Норд, зорієнтував тип перекладацького стилю на вигоду цільової 

культури. Переклад виконано з урахуванням інтонаційно-смислових 

акцентів, що надає особливо значення структурно-композиційному рівневі 

тексту.  

У розділі «Кораблі», цікавий, з мовного погляду, переклад біблійної 

алюзії «And then, nearly at the dawn, they laid themselves down to rest calmly, as 

great generals do after planning a victory according to the revised tactics, and slept, 

knowing that they had sowed with the accuracy of Satan sowing tares and the 

perseverance of Paul planting» [400, с. 245–246] : : «Тепер вони могли спати, 

знаючи, що посіяли свої реп’яхи так само ретельно, як Сатана сіяв плевели, й 

так само наполегливо, як Павло саджав виноград» [367, с. 151]. Перша алюзія 

запозичена із притчі про пшеницю і кукіль (плевели), що її вміщено у 

Євангелії від Матвія (глава 13) Нового Завіту. Заслуговує на відзначення 

смислово й експресивно симетричний відповідник, оскільки в перекладі, як і 

в першотворі, підкреслено «accuracy»  : : «ретельність» процесу. Щодо іншої 

алюзії «Paul planting», то її можна трактувати по-різному. У першому 

посланні Апостола Павла до Корінтян логічний наголос зроблено на смисл 
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«сіяти зерно духовне», тоді як у перекладі знаходимо логічний наголос 

«саджати виноград». Ця видозміна у перекладі частково виправдана. У 

посланні Апостола Павла є рядки «Хто садить виноградник і не їсть із нього 

плоду?» (глава 9). В. Мисик дещо модифікує цю алюзію, щоб дати читачеві 

чітке уявлення про сподівання основного персонажа Джонні на подальшу 

вигоду та винагороду. В образному плані В. Мисик передав цей фрагмент 

повносило, забезпечивши відповідні асоціації щодо завзятості злодіянь 

молодиків Джоні та його товариша Біллі, в такий спосіб зберіг іронічний 

ефект.   

Яскравим прикладом стратегічної компетенції у дії слугує уривок з 

оригіналу:   «They’re the only points we’ll have to guard. It’s as easy as a chess 

problem – fox to play, and mate in three moves. Oh, goosey, goosey, gander, 

whither do you wander? By the blessing of the literary telegraph the boodle of this 

benighted fatherland shall be preserved to the honest political party that is seeking 

to overthrow it» [400, с. 20], що породжує цікаві асоціації та роздуми. 

Оригінал потребує вдумливого, майстерного підходу до відтворення цього 

тонкого авторського прийому – імплікованої асоціативної алюзії. Цитований 

уривок є продовженням дії, де персонажі Біллі, Гудвін та Кйоу домовляються 

грати гру «Лис на світанку», яка передбачає певний діалог з метою розваги. 

Згодом акцент із гри зміщується на зображення втікачів-багатіїв, яких у 

розмові, застосувавши метонімію, назвали гускою та гусаком. Саме цих 

персонажів їм належало перехопити. Тепер зрозуміло, що місця в’їзду у місто 

під контролем. Виділений нами рядок «Oh, goosey, goosey, gander, whither do 

you wander?» письменник запозичив із зачину американського дитячого 

віршика «Goosey Goosey Gander» [398], що дослівно перекладається як 

«Гусак Гусак Дурник». Зіставивши уривок з перекладом: «Є тільки три 

пункти на узбережжі, де можна сісти на пароплав: наше місто, Солітас та 

Аласан. Тут і треба їх стерегти. Це не важче за шахову задачу: лис починає – 

й мат за три ходи. Ой ти, гусаче, у світі мандруєш, а над собою лиха не 

чуєш... З ласки літературного телеграфу скарби цієї забутої богом країни 
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опиняться в руках чесної політичної партії, яка тільки й думає, як би 

перевернути все догори дном» [367, с. 16] очевидно, що перекладач знайшов 

вдалий аналог за звучанням та римуванням виділеного фрагменту. 

Щобільше, збережено поєднання високого та нейтрального мовних регістрів 

зі зниженим рівнем мови. У перекладі розгублено паратекстуальність 

першотвору, однак збережено семантичну домінанту: «належить чекати 

неприємностей». 

Експресивна скоординованість перекладу із першотекстом відчутна 

при відтворенні гри звуків та значень: «In Arthur's time Sir William Keogh 

would have been a Knight of the Round Table. In these modern days he rides 

abroad, seeking the Graft instead of the Grail» [400, с. 253-254] : : «В часи 

Артура сер Уїльям Кйоу був би рицарем Круглого Столу. В наші дні він 

їздить по світу, але тепер мета його не Грааль, а Гра» [367, с. 157]. 

Графічне увиразнення великою літерою та прикінцева позиція 

підкреслюють дихотомію «Graft – Grail», де «Grail» передає культ святині, 

традиції, а «a Knight of the Round Table» символізує доблесть та патріотичний 

маніфест, що не має нічого спільного з особистою матеріальною вигодою. 

Натомість «Graft» має щонайменше два семантичні поля: «важка праця» та 

«застосування нелегальних чи нечесних способів, певне маневрування, 

особливо шляхом хабарництва, для отримання переваги у бізнесі, політиці, 

тощо». Ось-яке визначення подає тлумачний словник: graft – 1/ hard work; 

2/ the use of illegal or unfair means, esp bribery, to gain an advantage in business, 

politics [318, 516]. Така амбівалентність, поряд із звукописом, неодмінно 

чинить опір перекладачеві. В наведеному уривку В. Мисик відтворив 

первинний зміст і експресивний фон першотвору. Цьому сприяло, зокрема, 

збереження алітерації. Перекладацька скрупульозність В. Мисика 

уможливила також адекватну інтерпретацію мікроконтексту «гра – це афера з 

метою фінансової вигоди». Якщо звернутися до трьох основних 

прагматичних концептів М. Бейкер: когерентності, пресупозиції та 

імплікації, то україномовну версію В. Мисика можна умовно помістити в 
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ділянку пресупозицій. Йдеться про те, що, за М. Бейкер, пресупозиція 

стосується мовних та надмовних знань, якими, на думку адресанта, володіє 

реципієнт для віднайдення смислу повідомлення [217, с.  259]. Після 

згадуваного речення «The game still goes on» : : «Гра триває й тепер», 

уміщеного у першому розділі, у романі чітко зафіксовано, якого роду ці 

«гравці» провадять цю гру: «the enlarged photograph brigand» : : «розбишака-

фотограф»; «the gentle brigade of fakirs» : : «лагідна зграя пройдисвітів»; 

«gentlemen adventurers» : : «знатні авантюристи»; «the small adventurer, with 

empty pockets to fill, light of heart, busy-brained – the modern fairy prince» : : 

«маленький чоловічок, шукач пригод з порожніми кишенями, веселий, 

тямущий ділок – новітній казковий принц». Тобто, читач здатен безпомильно 

відчитати про яку гру йде мова. Таке перекладацьке рішення підпадає під 

категорію «особистісного зсуву».  

Щодо синтагматики синтаксису, то О’Генрі надає перевагу 

стилістичній фігурі клімаксові – різновиду інтонаційно-синтаксичної 

градації, що розкривається через наростання інтонаційно-смислового 

напруження. В аналізованому романі ця фігура вживається для підсилення 

«динамічних» та «сталих» елементів у тексті. За словами Б. Гейтима та 

І. Мейсона [233, с. 99], при відтворенні «сталих» елементів можна вдатися до 

буквального перекладу. Якраз «динамічні» елементи становлять виклик для 

перекладача, що може призвести до цікавих перекладацьких знахідок. 

Щоправда, дослівний переклад при цьому малоймовірний. 

Підсилювальний сатиричний ефект зі сталим елементом уміщено у 

фрагменті опису жінок: «At their accustomed time, from every 'dobe and palm 

hut and grass-thatched shack and dim patio glided women – black women, brown 

women, lemon-colored women, women dun and yellow and tawny» [400, с. 246]. 

Дослівно, жінки були чорні, коричневі, лимонного кольору, сірувато-

коричневі, жовті і рудувато-коричневі. Комічний ефект семантично 

підсилено дієсловом руху glide – «to move along smoothly and continuously, 

esp in the specified direction» [318, c. 502], тобто «линути, плисти, ковзати», 
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що засвідчує невимушеність ходи, плавність, до певної міри, граційність 

жінок. Окрім цього, синтаксично акцентована позиція лексеми «women», 

надає висловлюванню своєрідного ритму. За словами В. Матвіїшина, ритм 

перекладеної прози має спиратися на композиційно-синтаксичні особливості 

першотвору. «Перекладач повинен прагнути (наскільки дозволяють норми 

українського синтаксису) до максимально точного відтворення 

синтаксичного рисунка оригіналу, поділу речення, навіть зображення 

розділових знаків» [121, с. 232]. На такі роздуми наводить аналіз перекладу 

уривку: «У заведений час із кожної глиняної хати, критої пальмовим листям, 

із кожної хижки під трав’яною стріхою, з кожного патіо повислизали жінки 

– чорні жінки, коричневі жінки, червоношкірі жінки, лимонні, мишасті, 

жовті, червоно-бурі» [367, с. 152].  

З контексту читач знає про те, що головні герої вночі устелили пісок 

реп’яхом. Також читачеві відомо, що реп’яхи найзавзятіше розсипали поряд з 

місцевим ринком, куди місцеві жінки, традиційно, щоденно ходять за 

продуктами. В оригіналі використано прийом скульптурно-конкретної, 

зримої виразності при змалюванні помешкань: «'dobe (від adobe)» – будівля з 

висушеної сонцем глини;  «palm hut» – хатина, халупа з пальмового 

матеріалу (листя, кори); «grass-thatched shack» – хижка з покрівлею з трави; 

«dim patio» – тьмяний внутрішній дворик. Прагнучи донести опис до уяви 

читача, В. Мисик використав багатство зображальних можливостей 

синонімічного ряду на позначення помешкань типу побудови з природних 

підручних матеріалів: «глиняна хата», «хата, крита пальмовим листям», 

«хижка під трав’яною стріхою». Такий підхід сприяє відтворенню 

градаційного нанизування синтаксичних елементів. В. Мисик застосовує 

виразну лексему «повислизали», як відповідник до «glide», щоб підсилити 

задуманий автором образ. Для відтворення надмірної деталізації відтінків 

кольорів жінок та лаконізму синтагматики, те, що А. Науменко назвав 

«логічним й вербальним найекономнішим втіленням» [139, c. 64] у перекладі, 

що забезпечує йому естетичність, окрім точного відтворення кольоролексем, 
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впроваджено відіменниковий прикметник «мишасті». Можна припустити, що 

таке рішення прийнято з наміром якнайяскравіше передати відтінок «dun», 

який дослівно означає «сірувато-коричневий». У випадку буквального 

перекладу, кольороприкметник «коричневий» було б ужито двічі, тоді як в 

першотворі його використано один раз. Це той випадок, коли перекладач 

працює в межах стратегічної компетенції. Йдеться про те, що чітку 

синтаксичну будову речення не порушено, авторський стиль в перекладі не 

спрощено, ритміки речення не змінено. Перекладач не звузив лексичного 

ряду, а, навпаки, методично підкреслив найважливішу в даному контексті 

особливість – сталість. Ця особливість принципова для збереження, оскільки 

у творі вона архітектонічно скріплена з логіко-наслідковим динамічним 

елементом. Рядки «Everywhere were the shoeless citizens hopping, stumbling, 

limping, and picking from their feet the venomous insects that had come in a single 

night to harass them» [400, с. 247] становлять певну тематичну і змістову 

тяглість з особливим прихованим змістовим наголосом – тепер місцевим 

мешканцям знадобляться черевики. 

Оскільки в оригіналі два фрагменти перебувають у стало-динамічній 

взаємозалежності, найменше порушення синтаксичної наступності речень 

призведе до мовно-художньої невідповідності внутрішнього стилю твору. 

У перекладі: «Скрізь, куди не глянеш, голоп’яті коралійці стрибали, 

спотикались, кривуляли та оббирали зі своїх ніг отруйних комах, які за одну 

ніч заполонили ціле місто й тепер так мордували людей» [367, с.  153], як і в 

оригіналі, для градації використано дієслово на позначення фізичного 

виявлення болю від пошкодження ступні, у структурній відповідності: 

(were) «hopping» – «стрибали», «stumbling» – «спотикались», «limping»  – 

«кривуляли». Також, «picking from their feet» – «оббирали зі своїх ніг», щоб, 

окрім синтаксичної особливості градації, відтворити граматичний аспект 

процесовості англійського минулого тривалого часу. Оригінального 

гумористичного забарвлення у перекладі додає частка «так», вжита для 

стилістичного підсилення дієслова «мордували» як відповідник до «harass 
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them» – «to trouble and annoy sb continualy» [318, c. 541]. Зважаючи на 

учасників спілкування – О’Генрі та українського читача, перекладач 

інтонаційно передає важливий відтінок першотвору – потребу від читача 

поспівчувати героям твору О’Генрі. 

Отже, особливість перекладу В. Мисика полягає не в безпосередньому 

відтворенні лексико-семантичного рівня оригіналу. Визначальною ознакою 

його перекладу є висвітлення смислотворчих компонентів, що в перекладі 

визначає та регулює його стратегічна компетенція. Видається доречним 

наголосити, що сáме стратегічна компетенція В. Мисика дозволяє його 

перекладам залишатися в ділянці допустимих для адекватності перекладу 

змін, при цьому не зазнаючи текстуальної деструкції.  

 

3.3. Василь Мисик як перекладач драми Вільяма Шекспіра «Timon of 

Athens»: збереження «вербальної декорації» першотвору 

Визначне місце у світоглядно-естетичній концепції В. Мисика як 

перекладача належить творчості В. Шекспіра. Явище драматичного 

перекладу В. Мисика можна, з одного боку, назвати симптоматичним, 

оскільки його перекладацький доробок найбільшою мірою представлено 

поезією. З іншого боку, переклади трьох Шекспірових драм «Ромео і 

Джульєтта», «Юлій Цезар», «Тимон Афінський», кількох пісень 

(«Колискової» з комедії «Сон літньої ночі», пісні «Весна» з комедії «Марні 

зусилля кохання», пісні Ам’єна з комедії «Як вам це подобається», тощо) та 

рецензія «Шекспір українською мовою», де В. Мисик аналізує переклади 

«Гамлет» В. Вера, «Річард III» Бориса Тена, «Макбет» Ю. Корецького та 

переклади І. Стешенко [131], сприяють глибшому осмисленню творчості 

англійського драматурга в українській культурній полісистемі.     

Очевидно, В. Мисик зробив свій внесок в українську шекспіріану 

усвідомлюючи неповторність художнього мислення В. Шекспіра, що можемо 

конкретизувати словами перекладача: «Одна з головних прикмет художньої 

манери Шекспіра – стислість, поєднана з вичерпною докладністю, 



168 

 

детальністю розповіді та невимушеністю, легкістю вірша» [131, с. 1]. 

Враховуючи світоглядні орієнтири В. Мисика як перекладача, він зважав на  

вагомість потенціалу шекспірівських поетичних і тематичних елементів, 

їхньої ролі в художній системі англійської літератури, частково, на їх 

продуктивність для поступу явища українського літературного процесу за 

умови їх належного введення в естетосферу цільової культури.  

Доречно подати кілька попередніх зауваг щодо особливостей драми 

В. Шекспіра «Timon of Athens». У літературних колах цю п’єсу вважають 

незавершеною та експериментальною. Вона привертає увагу ще й з огляду на 

шекспірівське питання – одна з гіпотез зазначає,  що драма  «Timon of 

Athens» написана у співавторстві. Точна дата написання п’єси залишається 

невідомою: ймовірна дата написання та перша сценічна вистава датуються 

1607-1608 рр.; надруковано її 1923 р. Драму звичайно відносять до трагедій, 

як, наприклад, у «Першому Фоліо», однак деякі науковці, незважаючи на 

смерть протагоніста, трактують цей твір як «проблемну» комедію. Можливо, 

така невизначеність стала однією з причин, що перший і досі єдиний 

український переклад драми з’явився лише у 1964 р.  

Вважають, що існує схожість між образом Тимона Афінського та 

образом Ліра: побутує припущення, що ці дві трагедії Шекспір писав майже 

одночасно, – їх поєднує тема людської невдячності [402]. 

Свого часу, на драму В. Шекспіра «Timon of Arhens» посилалися чи 

запозичували цитати В. Набоков («Pale Fire»), Ч. Діккенс («Great 

Expectations»), Ш. Бронте («Villete»), Т. Гарді («The Three Strangers») та ін.  

Переклад драми В. Шекспіра «Timon of Athens» авторства В. Мисика 

вирізняється на тлі його україномовних «шекспірівських здобутків» 

найперше тому, що це перший друкований драматичний переклад  

В. Мисика. Його вміщено у видання творів В. Шекспіра українською мовою 

у трьох томах 1964 р. [387, с. 345–496]. Передрук перекладу 1986 р. [385, 

с. 5–87] містить значні зміни на рівні ідейно-образної і композиційної 



169 

 

структури у співвіднесенні з першим варіантом перекладу В. Мисика (про це 

згодом у цьому підрозділі).   

Це підводить нас до необхідності дослідження, яке, з одного боку, 

окреслює картину перекладацького вибору, дає уявлення про естетичну 

концепцію перекладача, показує пріоритети його жанрової стилізації з метою 

вдоволення горизонту сподівань читача; з іншого – дозволяє простежити 

видавниче редагування.  

Вихідними пунктами аналізу вважаємо (1) перекладацьку стратегію 

В. Мисика при перекладі цієї драми, що у всій повноті здатна представити  

домінантні ознаки його світоглядно-естетичної концепції і тому для аналізу 

користуємося варіантом перекладу 1964 р., який розцінюємо як автентично 

Мисиківський; (2) втручання видавничого редагування у мову художнього 

перекладу, що, у своїй суті, є вторинною діяльністю стосовно перекладу; у 

конкретному випадку – деструктивною в аспекті цілісного, органічного 

бачення перекладача щодо естетичних проблем рецепції драматургічної 

творчості письменників інших літератур.  

Проводимо дослідження у предметних межах еквівалентних 

перемінних (за Е. Честерманом; див. с. 24–25 цього дослідження), пов’язаних 

з відношенням між текстом-джерелом та цільовим текстом у площині 

збереження функції тексту, його змісту, форми, стилю, тощо та, вужче, 

особливих ситуативних перемінних, детальніше – йдеться про залучення 

засадничих принципів соціокритики у перекладі. Звернімо увагу на те, що 

лексико-стилістичні технології видавничого редагування на той час були не 

особистим редакторським вибором, а «важливою складовою частиною 

стратегії провінціалізації української літератури» [39, c. 10]. Маємо намір 

проілюструвати це крізь призму одного прикладу. 

Вагомим для з’ясування предметних меж еквівалентних перемінних 

В. Мисика при перекладі драми «Тимон Афінський» є оцінка стану 

перекладу драми в українській традиції ХХ ст., яку кон’юктурно 
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представлено у підрозділі «Соціологія перекладацької творчості В. Мисика» 

цього дослідження.  

 Вочевидь, не маючи попередників у перекладі драми В. Шекспіра 

«Timon of Athens», В. Мисик був відповідальним за представлення 

вичерпного і глибокого розуміння авторської ідеї, правильне використання 

відповідних засобів цільової мови для належного збереження в тексті 

перекладу жанрової своєрідності оригіналу та всієї інформації, що міститься 

в тексті оригіналу. Такий підхід суголосний ідеям В. Виноградова щодо 

розуміння еквівалентного перекладу [13, с. 11]. 

 Як ми зазначали вище, В. Мисикові як перекладачеві притаманні 

вибір авторів, близьких за світоглядом, уміння вільно входити в інший 

життєвий, психічний, художньо-чуттєвий світ, уникання спокуси адаптації, 

чітке розрізнення перекладу і переспіву, робота безпосередньо з мовою 

оригіналу без підрядників, критичне ставлення до власних перекладів 

(багаторазове їхнє редагування), тощо. 

Додатковою характерною ознакою перекладів драматичного твору для 

нього є відтворення художнього часу і простору, що полягає в широкому 

використанні семантичних маркерів для їх позначення.  

З позиції  категорії онтології та морфології мистецтва, серцевиною 

світоглядно-естетичної концепції перекладача стає усвідомлення факту 

«театру» як виду мистецтва. За спостереженням Т. Некряч, «драматургічний 

текст – поліваріантний, а конкретне сценічне втілення його – моноваріантне 

(принаймні, в межах однієї постановки) [140, с. 242].  

На перетині схожих двох аспектів – драматичного тексту і сценічного 

втілення – проводить свій науковий пошук А. Уберсфельд. У праці під 

промовистою назвою «Reading Theatre» французька дослідниця пропонує 

«звільнитися від прикованості до тексту чи до сцени», натомість рекомендує 

«шукати елементи-реагенти, націлені на вирішення конфлікту» між 

читабельністю та сценічністю. Усвідомлюючи принципові розбіжності між 

цими двома ділянками, А. Уберсфелд аргументовано пропонує шукати 
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компроміс у їх «принципі організації», наголошуючи на тому, що, з погляду 

семіотики, обидва вияви (текст-сцена) засвідчують застосування системи 

знаків [267]. Схожі погляди має Дж. Фентон, автор книги «Shakespeare, Stage 

or Page?» [229]. У такому ж ключі – зіставленні Шекспіра сценічного і 

літературного – проведено Сезон 2014 року під заголовком «Notre Dame 

Shakespearian Festival». За висловлюванням організаторів та учасників 

дійства, фестиваль убачав сучасну структуру в упровадженні 

експериментальної лінії діяльності під назвою «Shakespeare in Performance», 

яку 1989 р. запровадив П. Ратберн. Вихідною умовою цього напрямку стало 

те, що Шекспірівські здобутки: і театральні сценарії, і літературні тексти 

найкраще висвічуються у їх єдності репрезентації у театрі та у літературній 

майстерні [255, с. 3].     

Звідси, у площині вивчення творчості В. Шекспіра, деякі науковці 

вбачають своєрідний компроміс у вербальній декорації (від фр. Décor verbal), 

реалізованій не візуально, а коментарями персонажа. У час діяльності 

В. Шекспіра, вербальна декорація була вмотивованою, оскільки вистави 

часто відбувалися за межами театру, на площах та у дворах на 

«імпровізованих сценах» [227], що обмежувало залучення сценічних 

декорацій. 

Виходячи із розуміння, що В. Мисик перекладав, поперед іншого, для 

друку, тобто переклад головно орієнтований на читача, проводимо аналіз 

текстоцентричного спрямування, відповідно, сценічна адаптованість, у 

конкретному випадку, є другорядною характеристикою. 

Це, однак, вимагає від перекладача чіткого розуміння того факту, що 

перекладати слід з  урахуванням театральної умовності, одного із 

найцікавіших виявів драматичного твору. 

Отож, умовність – це сукупність ідейних і естетичних, очевидних і 

неочевидних пресупозицій, що сприяють глядачеві у сприйманні гри актора 

та вистави [303, с. 544]. Іншими словами, умовність – це певна домовленість, 

укладена між драматургом, режисером і публікою, за допомогою якого 
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постановник відповідно до усталених норм – представляє на сцені твір, з чим 

публіка погоджується. До поняття умовності належить усе, з чим і зал і сцена 

неминуче погоджуються задля витворення театральної фікції та отримання 

задоволення від драматичної гри [303, с. 544]. За типологічним поділом 

маємо: а) умовність репрезентованих реальностей; б) умовність сприймання; 

в) власне театральна умовність; г) умовність, властива жанрам та 

специфічним формам [303, с. 545]. У межах останньої вивчають вербальну 

(словесну) декорацію, властиву творам В. Шекспіра.  

Вербальна декорація передбачає створене словами художнє 

оформлення дії. Таке оформлення може становити уміщена у мовлення 

персонажа вказівка на місце дії, поточне розташування, пору року, час дня, 

тощо. У тексті, вербальна декорація функціонально виступає декорацією 

сценічною [239]. 

У творах В. Шекспіра, – за спостереженням Дж. Стайна, наявний 

непомітний перехід від зображення зовнішнього (екстер’єр) до внутрішнього 

 (інтер’єр) місця дії (наприклад, від лісу до палацу). Сцени пов’язані між 

собою таким чином, що нема потреби робити більше нічого, окрім як давати 

просторову вказівку чи, обмінюючись словами, натякати на якесь інше місце 

[264]. 

Питання вербальної декорації Шекспірової драми широко 

представлено в літературно-критичних працях західних науковців, зокрема 

вищецитованих. Цікавим і досі мало досліджуваним є питання про можливі 

способи відтворення вербальної декорації у перекладі, зосібна: у контексті 

українського перекладу драми. В українському перекладознавстві 

драматичний твір розглядається з урахуванням проблемно-тематичного 

діапазону і залучається розмаїття підходів до текстуального аналізу на рівні 

авторського мовлення – досліджуються гра слів, символізм, вертикальний 

контекст, тощо, які становлять жанрово-стилістичну домінанту Шекспірової 

драми. Питання відтворення вербальної декорації – важливий аспект 

театрального перекладу – досліджено ще недостатньо.   
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Як альтернативу перекладу, можна застосувати концепцію транспозиції 

пресупозицій, запропоновану М. Ріффатером. Як один із варіантів перекладу, 

М. Ріффатер пропонує семіотичний обхід (semiotic detour), який передбачає 

пошук еквівалентів для відтворення стилю, теми, функції тощо [260]. 

Повертаючись до внутрішньотекстового зв’язку, М. Ріффатер доходить 

висновку, що лише у світлі внутрішньої організації тексту, окремі значення 

слів, фраз та речень, що становлять композицію тексту, набувають нових 

функції у загальній схемі – переклад ( транспозиція; пресупозиція) : : 

концепція твору.    

Від аналізу окремих значень слів у світлі внутрішньотекстового зв’язку 

будемо відштовхуватись, розглядаючи функцію вербальної декорації в 

оригіналі та її відтворення у перекладі.   

Драма «Тимон Афінський» В. Шекспіра – вдячний матеріал для аналізу 

відповідної проблематики, оскільки в ній можемо виокремити кілька 

ключових моментів, де мовлення персонажів насичено потенціалом 

вербального декорування. Насамперед, ідеться про бенкетну залу в домі 

Тимона, в якій представлено події початку драми і змальовано розкіш і 

багатство головного персонажа, та печеру в лісі, перед якою вже зубожілий 

Тимон розмірковує, чи, радше, переосмислює, вагу золота.   

Такі часово-просторові індикатори художньої дійсності, звичайно, 

досліджують в предметних межах категорії семіотичного та структурного 

аналізу мистецтва, де на перший план виходить вагомість ланцюжкової 

сув’язі текст-контекст-знак-композиція-сюжет, тощо.     

 Структура Шекспірової вербальної декорації тексту надає читачеві 

ширший намір тексту, ніж фонова декорація місця дії. Щоб проілюструвати 

цю особливість, зупинімося на кількох пасажах, де описано (1) бенкет у залі 

Тимона, на який приходять гості з наміром почастуватися (поживитися) за 

рахунок господаря, (2) морське узбережжя та ліс, де Тимон шукатиме вічного 

спочинку подалі від галасливого повного зрадників міста, і (3) місто Афіни, в 

якому і відбуваються події драми. 
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 З ракурсу театральної умовності, перекладачеві належить усунути, 

так би мовити, «четверту стіну», щоб показати читачеві театральне дійство в 

«оптичному фокусі глядача». З позиції вербальної декорації, важливо дати 

читачеві уявлення про інтер’єр та екстер’єр дії, поруч – представити 

динаміку дійства. 

 Складні образи В. Шекспіра відзначаються змістовою насиченістю та 

семантичною полівалентністю. Мовиться про те, що для висвітлення 

ключових  суб’єктивно-експресивних відтінків думки, автор використовує 

своєрідне нашарування ядрових значеннєвих одиниць. В аналізованій п’єсі 

рельєфно проступає образ «улесника», що його автор найяскравіше 

вербалізував у першій дії. Події відбуваються у пишній залі для прийомів 

вельмож у розкішному домі Тимона. Маємо непомітний перехід від 

абстрактного до зображуваного, що його представлено асоціативним 

шлейфом «багатство-бенкет-улесники» та імпліковано у відповідних 

образних елементах «drink; flatterer; glass-fac’d flatterer», у яких сфокусовано 

театральну умовність, коли друзі-лицеміри розділяють з Тимоном трапезу. 

 Отож, словесну декорацію бенкетної зали В. Шекспір умістив у такі 

рядки:  Jeweller: And rich: here is a water, look ye [402, с. 795]. // Ювелір 

Просто надзвичайна! / Він чистої води, ви тільки гляньте! (див. Додаток Е 

Приклад 1). 

Усвідомлюючи концептуальне значення перебігу предметно-

просторових співвідношень першотвору, В. Мисик кілька разів увиразнив 

його у перекладі. Як бачимо із представлених прикладів перекладу 

В. Мисика, на вербальному рівні, контекстуальне значення місткої лексеми 

«glass» перекладач актуалізував через такі ядрові семи: «вода, пити, вино, 

чаша». Можемо ствердити, що в сукупності, вжиті перекладачем декоративні 

елементи творять театральну картину, яка відповідає композиційно-

смисловій структурі оригіналу. 

Конкретизуймо наші спостереження ще одним фрагментом з драми:  
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 (Poet) I will unbolt to you. / You see how all conditions, how all minds, / As well of 

glib and slippery creatures as / Of grave and austere quality, tender down / Their 

services to Lord Timon: his large fortune / Upon his good and gracious nature 

hanging / Subdues and properties to his love and tendance / All sorts of hearts; 

yea, from the glass-faced flatterer / To Apemantus, that few things loves better / 

Than to abhor himself: even he drops down / The knee before him, and returns in 

peace / Most rich in Timon’s nod [402, с. 795–796]. 

 У перекладі В. Мисика ці рядки звучать так: (Поет)  Я поясню. / Ви  

бачите, як найрізніші люди – / Пусті та легковажні сотворіння / І мудреці  

суворі – поспішають / Тімонові чим-небудь прислужитись. / Його багатство 

величезне, добрій / І лагідній душі його підвладне, / Усі серця  до нього 

прихиляє. / Так, так, усі серця! Від хвалія / З облесним поглядом до 

Апеманта, / Що над усе на світі полюбляє / Себе самого в грязь топтати, – 

й він / Тімонові вклоняється низенько / І мирно геть іде, кивком Тімона / 

Вщасливлений. 

 В. Мисик поділяв концепцію М. Зерова, що «секрет хорошого 

перекладу – додержана міра у суб’єктивному тлумаченні естетичного 

стрижня першотвору» [54, с. 1068]. Питання полягає у тім, що становить 

естетичний стрижень аналізованого прикладу.  

  В. Мисикові вдається витримати міру у суб’єктивному тлумаченні 

естетичного стрижня першотвору завдяки (а) властивості вміщувати у 

перекладі структурну організованість першотвору, вміння представити 

завершеність у фрагменті; (б) незводимості образного до поняттєвого в 

аспекті образної природи художньої дійсності. Тому В. Мисик не 

зупиняється на відтворенні лише одного з авторських намірів – показати 

натовп підлабузників та лукавих друзів. Йому вдалося відчитати у цікавій з 

погляду полікодованості образу ключовій фраземі: All sorts of hearts; yea, 

from the glass-faced flatterer набагато ширший міжтекстуальний зв’язок 

В. Шекспіра. Як нам видається, у поданому прикладі актуалізується 

квінтесенція сонету В. Шекспіра «Look in thy glass, and tell the face thou 
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viewest». Ґрунтовне перекладознавче дослідження цього сонету, з увагою до 

прочитання Шекспірових символічних образів, провела М. Габлевич [16]. 

 Для нашого дослідження звернення до цього сонету актуальне, 

оскільки В. Мисик частково експлікував у перекладі драми концептуальну 

інформацію сонету; зауважмо, що зробив він це доречно. Для викладення 

глибинних смислових пластів сонету у драмі, перекладач запропонував 

зовнішній «каркас», що не суперечить організації драматургійного тексту. 

 Щоб проілюструвати цю думку, звернімося до сонета №3  

В. Шекспіра «Look in thy glass, and tell the face thou viewest» (див. Додаток Е 

Приклад 2). 

 Крізь призму цього сонета пропущено такі текстові мегаметафори 

(вислів П. Верта [268]) драми «Тимон Афінський» як: І) відображення 

обличчя, детальніше: (а) віддзеркалення облич гостей у келихах з вином, як 

пряме значення; (б) гості є віддзеркаленням лику покровителя, як переносне 

значення; (в) людина є подобою своєї матері; ІІ) самотня смерть. У сонеті 

розгорнуто тему вічності та піднято питання «який слід залишає по собі 

людина». У драмі цю тему розширено ідейно-образним нашаруванням 

парадоксу «зубожіння»: «самотня смерть, до якої призвело зубожіння 

фінансове та зубожіння людського єства».  

  Ці дві ключові мегаметафори наскрізно вбудовано і підсилено в усіх 

наступних діях драми. Наголосімо, що це мовно-образне злиття кодів 

першотвору чинить неабиякий опір перекладачеві. Певний перерозподіл 

елементів, що вказують на ці метафори у перекладі, потребуватиме від 

читача ідентифікації і фіксування конкретного образу на різних етапах 

прочитання (Дії 1, Дії 2, тощо.), скажімо так, перекладач залучає читача до 

творчої співучасті. Якщо в оригіналі перехід між образами, які 

функціонально виступають декораційними елементами, поступовий і 

гармонійний, то у перекладі він здійснюється через підсилення і закріплення 

функціонально-стилістичного компонента (як у вищецитованому прикладі 5, 

де вжито відсутню в оригінальних рядках містку лексему «чаша»).   
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 Зокрема, прослідковуємо ідейно-образну паралель між поетичним 

рядком сонету: «Thou art thy mother's glass, and she in thee» та реплікою із 

драми: «Thy mother’s of my generation: / what’s she, if I be a dog?». В обох 

випадках висвічується ідея «віддзеркалення своєї матері». У драмі, однак, 

відбулося переосмислення цього образу на рівні конотацій. Якщо у сонеті 

автор апелює до духовного наставництва матері, то у драмі цю 

характеристику негативно забарвлено уживанням лексеми «a dog». В. Мисик 

переклав це так: «Твоя мати однієї породи зі мною; хто ж вона, якщо / я 

собака?». У драмі цей образ уміщено у першій дії.    

 Водночас, відгомін завершального рядка сонету «Die single, and thine 

image dies with thee» маємо в останній дії, де змінюється і декорація драми. 

Ознайомимось з фрагментом, декорованим морським узбережжям, де блукає 

покинутий усіма Тимон: (Timon) Come not to me again: but say to Athens, / 

Timon hath made his everlasting mansion / Upon the beached verge of the salt 

flood; / Who once a day with his embossed froth / The turbulent surge shall cover: 

thither come, / And let my grave-stone be your oracle. / Lips, let sour words go by 

and language end: / What is amiss plague and infection mend! / Graves only be 

men's works and death their gain! / Sun, hide thy beams! Timon hath done his 

reign [402, с. 818]. 

Словесну декорацію морського узбережжя, де Тимон прагне знайти 

свій спочинок, в українському перекладі відтворено так: Більш не приходьте. 

І скажіть в Афінах, / Що вже Тимон собі побудував / Довічний дім на 

узбережжі моря, / Де покриватиме під час припливу / Його щодня прибоєм 

буйнопінним / Солоний вал; навідайтесь туди,/ І хай оракулом вам буде мій / 

Надгробний  камінь! Замовчіть, уста! / Нехай чума всі шкоди відшкодує!/ 

Хай кожен з нас лише гроби будує! / І тільки смерть зове!  О сонце, прав / До 

заходу! Тимон - одпанував!  

На думку про міжтекстуальні зв’язки цих двох фрагментів нас 

наштовхують найперше вжита у сонеті фразема: «Die single, and thine image 

dies with thee» у зіставленні з виразом з драми «Timon hath done his reign».    
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З наміром цей експресивно-емоційний згусток ідей про те, що Тимон 

змушений шукати прихистку у пустельному місці через лицемірних друзів, 

В. Шекспір інкрустував у вислові «What is amiss plague and infection mend». 

Притаманний Шеспіровій манері вислів В. Мисик інтерпретує як «Нехай 

чума всі шкоди відшкодує», що передає експресію і зберігає смислове 

наповнення оригіналу у сенсі чуттєво-емоційних вражень.  

 Цю гнівну позицію головного персонажа, що набуває логічного 

розвитку у наступних подіях художнього часу, В. Шекспір транспонує в 

мовленнєве середовище з іронічною грою.    

 Мовиться ось про що: експресивним підсилювальним компонентом 

образів «грошолюбства» та «зрадництва» у В. Шекспіра є тонка іронія, 

вкладена в уста Тимона. Образи «друзів-зрадників», які відвернулися від 

Тимона після його зубожіння, В. Шекспір інтенсифікує образну експресію 

вживанням місткого семантикою слова «arch-villain» [320] що означає 

«підступний, головний негідник-лиходій» [318, c. 1328]. Розмовляючи біля 

печери з сенаторами про «вдячності вірним друзям», яких Тимон назвав 

«архінегідниками», він промовляє: I thank them; and would send them back the 

plague, / Could I but catch it for them [402, с. 817].  В. Мисик вжив 

повноцінний відповідник, який структурно відповідає оригіналові і виявляє 

ті самі чуттєво-емоційні обертони, пор. : Я вдячний їм. Я б їх за це чумою / 

Віддарував, якби зумів дістати / Її де-небудь [386, с. 79]. Значного 

стилістичного ефекту досяг перекладач,  умістивши містку лексему «чума» у 

прикінцевій позиції рядка, як це зроблено в оригіналі, чим структурно 

увиразнено іронічний рисунок. 

В репліках Тимона закодовано мегаметафору драми «багатство – це 

зло» [320]. Наскрізна у тексті, ця метафора розгалужується на дві 

магістральні лінії. Йдеться про те, що багатство – це видиме божество – 

перетворення усіх людських та природних якостей на їх протилежності, 

універсальне осоромлення та спотворення речей. Для прикладу наведімо 

рядки з Дії IV Сцени 3: Thus much of this will make black white, foul fair, / 
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Wrong right, base noble, old young, coward valiant [402, c. 810] що їх В. Мисик 

у першому варіанті переклав так: Його тут вистачить, щоб обернути, / Зло 

на добро, зробити чорне білим, / Низьке – високим, одворотне – гарним, / 

Старого – юним, боязкого – мужнім! В іншому випадку мовиться про те, що 

багатство – це спільна «повія», спільний звідник людей та націй, – такий 

метафоричний образ вжив В. Шекспір, ось як його подано в оригіналі і у 

першому варіанті перекладу В. Мисика : Come, damned earth, / Thou common 

whore of mankind, that putt'st odds / Amond the route of nations, I will make thee / 

Do thy right nature [402, c. 810] :: Повіє світова, що сієш розбрат / Поміж 

народів, я верну тебе / В твоє законне місце! Метафора експресивна, 

насамперед, нашаруваннями відвертих експліцитних образів, несподіваних 

порівнянь й асоціацій, незвиклих для українського читача. Зокрема, у Дії IV 

Сцені 3, звертаючись до Алківіада, афінського воєначальника, Тимон  гнівно 

промовляє: As thine is now, held with a brace of harlots [402, c. 811].  У 

перекладі рядки відтворено так: Як тобі тепер / З цими мандрьохами? 

Лексему «мандрьохи» В. Мисик, ймовірно, запозичив з «Енеїди» 

І. Котляревського, напр.: Насупротив сих окаянниць / Квартал був цілий 

волоцюг, / Моргух, мандрьох, ярижниць, п’яниць / І бахурів на цілий плуг 

[350].  

При перекладі класичного тексту та його одноосібному представленні у 

цільовій культурі, перекладач несе неабияку відповідальність за його 

належне представлення читачеві. Індивідуальна система знань, цінностей та 

переконань перекладача певною мірою обмежує інтерпретування 

першотвору. Н. Андрейчук зазначає, що «свідомість, яка породжує смисли, – 

це той простір, у якому відбувається ‘розпредмечення’ кодів культури, а 

образи свідомості, зовнішньо виражаються у мовних засобах – окремих 

лексемах, словосполуках, фразеологізмах, асоціативних полях і асоціативних 

тезаурусах як сукупності цих полів» [2, с.28].  

 Частково проектуючи цю ідею «розпредмечення» кодів (у нашому 

випадку – першотвору) на особистість В. Мисика, можемо сказати, що ці 
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«незвичні» на погляд В. Мисика, сміливі асоціації  В. Шекспіра піддалися у 

перекладі «облагородженню» (за термінологією А. Бермана), оскільки не 

входили до естетичного тезаурусу перекладача, хоча тепер, через переклад їх 

частково привнесено в українську образну метасистему. 

В. Мисик як перекладач мислив категоріями психоаналізу та 

естетичного аналізу. Глибокому осмисленню він піддає ключову ідею драми 

– трагізм Тимона Афінського.  У представленні образу Тимона Афінського як 

трагічної особистості вбачають новизну, що її привніс у цей образ 

В. Шекспір.  

До написання драми, у  літературі образ Тимона Афінського був добре 

відомим і задовго до Шекспіра став символом мізантропа. Його історичним 

прототипом вважають Тимона, що жив в Афінах у період Пелопонеських 

війн (431-404 р. до н.е.), про які згадує Плутарх в «Порівняльних 

життєписах» у біографіях Марка Антонія й Алкивиада.  

 Особливістю Шекспірового Тимона Афінського є те, що трагедія 

самого Тимона, за задумом В. Шекспіра, є також трагедією людей, які його 

оточують. Бо саме люди зрадили своїй людській природі: «Афіни 

перетворилися в ліс, повний звірів» (IV, 3), а «лютий звір добріший від 

людини» (IV, 1). Зосібна, М. Рудницький вбачав причину короткого або ж 

тривалого успіху літературного твору у відчутті новизни, яке той привносить 

[170, с. 447].  

 З погляду авторського новаторства і перекладу, Е. Гірш переконаний, 

що інтерпретація повинна закріпити горизонт автора та унеможливити 

довільні особистісні асоціації [236, с. 123]. Такий підхід спонукає 

перекладача до самообмеження, до стримання власного творчого начала та 

точного наслідування образно-смислової структури і стильотворчої 

маркованості оригіналу.  

 Знаменно, що  монологи головний персонаж драми виголошує у лісі, 

перед печерою, на морськім узбережжі та перед стінами міста, напротивагу 

розкішній бенкетній залі, у якій він приймав гостей. Осягнути глибину 



181 

 

наміру автора «трафаретно накласти» ці монологи саме на лісову фонову 

декорацію, можна після проникливішого погляду у внутрішню мовленнєву 

конструкцію монологу, що маємо намір зробити далі (див. Додаток Е 

Приклад 3).  

Щоб витримати цілісну архітектонічну структуру першотвору у 

перекладі, В. Мисик приділяв пильну увагу мікрорівневим структуремам – 

структурно-позиційним ознакам синтагматичного рівня. 

Внутрішню організацію мають далі представлені приклади, які є 

логічним продовженням словесного образу, побудованого на епітетній 

конструкції the glass-faced flatterer. Тут, однак, робимо наголос на зіставленні 

містких лексем «knaves :: knives», тобто «шахраї :: ножі», які в аспекті 

інтертексту (вислів Ріфатера)  увиразнено грою слів. 

Отож, особливо цікава лексема knaves, тобто шахраї, плутяги, що її 

вжито для підсилення образу «лицеміра», який розпиває з багатим Тимоном 

вино, а згодом, коли Тимон втратить своє багатство, відвернеться від нього. З 

одного боку, ця лексема доповнює синонімічний ряд слів на позначення 

«flatterer / підлабузник, улесник», з іншого – вона є словесним виявом думки 

автора оригіналу, яку він у творі увиразнює супутнім оточенням у cловогрі 

«knaves» і «knives». З погляду вербальної декорації, іменник у множині 

«knives» якраз фокусує очевидну зорову пресупозицію театральної умовності. 

Тут ідеться про естетичний зміст, особливою сферою якого є 

поєднання і глибокого словесного значення, і творення ілюзії матеріальної 

присутності артефакту у театральній дії. Звернімось до прикладів: 

Дія 1 Сцена 1 Apemantus: Ay; to see meat fill knaves and wine heat fools [402, 

c. 798] // Апемант: Авжеж. Подивися, як страви підживлюють шахраїв, а 

вино гарячить йолопів. Дія 1 Сцена 2 Apemantus: O you gods, what a number 

of  / men eat Timon, and he sees ’em not! […] I wonder men dare trust themselves 

with men: / Methinks they should invite them without knives; / Good for their 

meat, and safer for their lives. / There's much example for't; the fellow that sits / 

next him now, parts bread with him, pledges the / breath of him in a divided 
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draught, is the readiest / man to kill him: 't has been proved. / If I were a / huge 

man, I should fear to drink at meals; / Lest they should spy my windpipe’s 

dangerous notes: / Great men should drink with harness on their throats 

[402, c. 798]. // Апемант: Боги небесні! Скільки тут народу / Жере Тимона, а 

Тимон  цього / Не хоче бачити! […] Дивуюся, як можна вірить людям?/ Не 

слід би за столом ножі давати, / Неекономно це і небезпечно. / Цьому є сила 

прикладів. Он той, / Що поряд сів і хліб з Тимоном ділить / І випиває з 

одного бокала, / Його убити рад. Це всім відомо. / Будь я великим, обережно 

пив би, / Щоб не зарізали мене в гостині. / Вельможі й пити в панцері 

повинні! Дія 3 Сцена 4 Timon: Be't not in thy care: go. / I charge thee, invite 

them all: let in the tide / Of knaves once more; my cook and I'll provide [402, 

c. 807 ]. // Тимон: Не твоя турбота. / Іди скликай ту негідь на обід: / Я й кухар 

мій все зробимо як слід. Дія 4 Сцена 1 Timon: Bankrupts, hold fast; / Rather 

than render back, out with your knives, / And cut your trusters’ throats! [402, 

c. 809] // Тимон: Тримайсь, банкруте, / Не віддавай боргів, бери ножа, / Ріж 

горло вірнику! 

В українському перекладі асоціативно-образне асоноване  нашарування 

значень втрачається через брак засобів цільової мови для аналогічного 

відтворення зіставлення поняття на позначення особи з асоціативним полем 

«шахрай, зрадник» та знаряддя вбивства (ніж, кинжал).   

Неперекладність цієї лексичної пари спонукає В. Мисика до ретельного 

пошуку можливого україномовного відповідника, здатного найповніше 

передати гру смислів, побудовану на значеннях лексем «лицемір» та «ніж». 

Слідкуючи у якому порядку вводить ключові слова у текст автор, читач 

відчуває значеннєву градацію: «лицемір», «лицемір, що розпиває з Тимоном 

вино», «лицемір-зрадник» та «ніж» як умовно представлене знаряддя 

вбивства. В. Мисик уводить у переклад аналог «негідь-ніж», який не цілком 

передає словогру оригіналу, та все ж розтлумачує її. Таким способом 

частково долається семантична двозначність першотвору, спричинена 
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кодованістю  значень «так звані друзі в багатстві, що готові встромити 

кинжал в спину збіднілому Тимонові».  

Натяк на кардинальні зміни від багатства до бідності головного 

персонажа зустрічаємо на початку драми в іншому семантичному оточенні. 

Уважний читач вловить цю ідею у грі семантикою слів, наприклад, з розмови 

Тимона та Ювеліра (І. 1. 165): (Timon) Well fare you, gentleman: give me your 

hand; / We must needs dine together. Sir, your jewel / Hath suffer’d under praise. 

– (Jeweller) What, my lord! dispraise? [402, c. 797].Ось так цей діалог передано 

у перекладі: (Тимон)  Бажаю щастя. Руку! Ми сьогодні / Обідаємо разом. / 

(До ювеліра)  Ваш брильянт / Оцінено. На цю репліку Ювелір відповідає: 

Знецінено? О боже! (1964). Бачимо, що В. Мисик приділив відтворенню цієї 

гри смислів особливу увагу і зумів досягти повної відповідності оригіналові.  

 Доречно було б виокремити опис міста Афін. Наголосимо на факті, 

що відтворення у перекладі елементів вербальної декорації, головна функція 

яких полягає у забезпеченні декоративного фону для підсилення образу, так 

би мовити, «величі» міста, у якому – на думку Тимона – живуть зрадники, не 

становило для В. Мисика труднощів. Можемо у цьому переконатися на 

підставі таких рядків: 1) First Senator: These walls of ours / Were not erected by 

their hands from whom / You have received your griefs; nor are they such / That 

these great towers, trophies and schools /should fall / For private faults in them 

[402, c. 818]. // Не ті, / Хто воздвигав оці високі мури, / Тебе образили. Та й 

не годиться, / Щоб через їхні особисті вчинки / Ці башти, школи й статуї 

упали (1964 р.) 2) Timon: Let me look back upon thee. O thou wall, / That 

girdlest in those wolves, dive in the earth, / And fence not Athens! [402, c. 809] :: 

Востаннє подивлюсь на вас. О мури, / Прихилище вовків, розсиптесь 

прахом! / Не стережіть Афін! 

 Наведімо інші приклади вдалого відтворення вербальної декорації 

для опису міста Афіни: First Senator: Set but thy foot / Against our rampired 

gates, and they shall open [402, c. 819] :: 1-й  сенатор: Торкнись ногою до 

міцної брами – / Й відчиниться вона. Також: Alcibiades: Descend, and open 
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your uncharged ports :: Тож зіходьте з мурів / І відчиняйте браму 

безборонну!  

Уважаємо, однак, що певні перекладацькі рішення  В. Мисика 

своєрідно впливають на аспект читацького / глядацького сприйняття. З 

ракурсу вербальної декорації, десонує з основним текстом ужита 

перекладачем лексема «сíни» (див. Додаток Е Приклад 4).  

Мотивацію перекладача можна зрозуміти: очевидно, В. Мисик мав 

намір передати імпліковану іронію, яка полягає у тім, що в період 

Тимонового процвітання, кожен хотів «поніжитись» у його розкошах, а тому 

починав свої лестощі ще з передпокою, як це подано в оригіналі: «fill his 

lobbies with tendance». Іронія вживання лексеми «lobby» у цій репліці полягає 

подвійному кодуванні значення. Справді, в архітектурі, «lobby» – «a usually 

large area inside the main entrance of a public building leading to another rooms» 

[318, c. 690], тобто – кімната чи коридор перед парадним входом, вестибюль. 

Проте, вона ще має значення «загін для худоби». Ймовірно, перекладач 

шукав відповідника, який зумів би ці два значення поєднати, що, з погляду 

семантики, йому зробити вдалося. Проте, з позиції вербальної декорації, 

уведений у класичну драму Вікторіанської епохи елемент декору «сíни», у 

якому зосереджено значення «нежила частина селянської хати чи 

невеличкого будиночку, що з’єднує ґанок і жиле приміщення» [307, Т. 9, с. 

225], якщо не спантеличує читача, то створює декоративно-сценічний 

меланж. Мовиться про комплекс різнорідних елементів постановки з погляду 

театральної умовності сприймання.  

На поодинокі випадки використання В. Мисиком у перекладі драми не 

цілком відповідної лексики свого часу звернув увагу Р. Доценко у рецензії на 

видання творів В. Шекспіра 1964 р. [43, с. 207-209]. Рецензент не схвалив 

вживання у перекладі словосполучень: «в грязь топтати», «ціна… вища за 

риночну», «не жалуй старця за волосся біле», та ін. [43, с. 208].    

Однак, якщо скористатися визначенням театрального критика П. Паві, 

що «перекладений текст завжди складається частково з вихідного та частково 
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з цільового тексту та цільової культури, бо будь-який перехід залучає різні 

виміри (аспекти) вихідного тексту, адаптованого до цільової мови та 

культури», то вбачаємо у перекладацькому виборі В. Мисика намір 

наблизити текст до семіосфери української реальності. Та все ж таке 

наближення повинно бути естетично відповідним.  

Можемо згадати патріотичну перлину Р. Бернса «My heart’s in the 

Highlands, my heart in not here» в одомашнених перекладах В. Щурата та 

М. Лукаша і в перекладі С. Маршака. Якщо в окремому вірші одомашнення 

деякою мірою доречне, то в перекладі твору В. Шекспіра – воно зайве, тут 

ледь чи доречно – заради адаптації до цільового тексту – вживати в перекладі 

українську просторову реалію «верховина». Однак, можна уважати 

«адаптацією до цільової мови та культури», уживання просторового маркера 

«верховина» як відповідник оригінальному виразові «to the mountain’s top». 

Аналізовану конструкцію увиразнює метафоризація поняття «улюбленець 

Фортуни», що, у цьому контексті характеризує «Фортуну, яка відвернулась»: 

When Fortune in her shift and change of mood / Spurns down her late beloved, 

[402, c. 796] дослівно перекладається як: Коли Фортуна у зсуві та зміні 

настрою / відкинула із зневагою свого недавнього улюбленця. 

Уживши у перекладі слово «верховина», В. Мисик частково зберіг 

просторовий маркер оригіналу «down – top – down» і сфокусував його у 

відповідних виразах «штовхає вниз – на верховину – лишає падати». Проте, 

уживши лексему «верховина», В. Мисик переакцентував часово-просторове 

співвідношення першотвору, передусім естетизацією топоніму «Верховина», 

що підлягає поняттєвому розшифруванню як «належність до українських 

Карпат» (див. Додаток Е Приклад 5). Уведення українського національно 

маркованого компонента йде у різнобій з джерелоцентричністю у перекладі, 

що є домінантою перекладацької стратегії В. Мисика у роботі над 

драматичним перекладом. З іншого боку, макроонім «Верховина» утворено 

семантичним способом від географічного терміна «верхóвѝнá», що означає 
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«підвищення, гора, вершина» [301, с. 116]. З цього погляду, вибір В. Мисика 

– семантично близький оригіналові.   

 Вербальна декорація у драмі «Тимон Афінський» наділена іншими 

додатковими функціями. З огляду на архітектонічну, композиційну цілісність 

драми, цікавим є рішення В. Шекспіра розпочати і завершити драму 

аналогічним декоративним обрамленням. Особливо цікавою для відтворення 

у перекладі є завершальна логіко-образна словесна декорація аналізованої 

драми. 

Така естетично-плідна структура вимагає від читача прочитання, чи 

радше, відчитання певних смислів під умовним тематичним зрізом. Йдеться 

про те, що накреслена тематична лінія має своєрідні внутрішні закони 

організації.  

У площині декорування, образ a wide sea of wax виконує функцію 

обрамлення, яка становить основу для інтерпретації смислових частин 

початку та кінцівки драми (див. Додаток Е Приклад 6). Для збереження 

поступового розвитку подій, поряд – для підсилення контрасту між 

багатством та бідністю як стрижневих явищ драми  В. Шекспір наділяє 

персонажа другого плану словами, що підсилюють цей образ (див. Додаток Е 

Приклад 7).  

Щоб проілюструвати наші спостереження щодо шкоди видавничого 

редагування, подаємо фрагмент, який увиразнює намір автора своїм ідейним, 

образним і структурним обрамленням. Приклад, на нашу гадку, показує 

порушення цього авторського наміру через «поверхневе» прочитання 

першого варіанту перекладу В. Мисика і «штучне» уподібнення поверхневої 

структури тексту перекладу до російськомовного варіанту аналізованої 

драми. На таку думку наштовхує вилучення словоопорної лексеми «віск». 

 У цьому можна пересвідчитись на основі зіставлення першотвору та 

російського і українського варіантів (див. Додаток Е Приклад 8).  

З погляду семіотичного та структурного, образно-змістовним та 

естетично-вагомим є вираз «sea of wax», що є «пишною метафоричною 
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привабою для читача», адже, сила метафори полягає у прориві через 

попередні категоризації і у побудові нових логічних границь на руїнах 

попередніх. 

В образі уміщено перегук зачину драми з її завершенням. Ідейно-

художнє поняття  «sea of wax» багатопланове, воно містить як момент 

внутрішньої цілісності композиції драми, її послідовності й вірності вихідній 

сюжетній лінії, так і алегорію, що «життя – це книга». Щодо 

багатоплановості вислову, то можна провести паралель між художнім 

образом «sea of trouble», яке уживає Шекспірів Гамлет у знаменитому 

монолозі: To be, or not to be – that is the question: / Whether 'tis nobler in the 

mind to suffer / The slings and arrows of outrageous fortune / Or to take arms 

against a sea of troubles / And by opposing end them [402, c. 886].  

Щодо мегаобразу «sea of wax», то привнесена однобокість його 

інтерпретації у російськомовному варіанті нівелює цією полікодованістю, 

найперше, впровадженням конкретизуючої лексеми «страниц», пор.: In a 

wide sea of wax : : По морю бесконечному страниц. 

У історичній ретроспективі, Шекспірів вираз «sea of wax»  веде до 

стародавніх часів, коли записи здійснювалися на таблицях, вилитих з воску, 

що й подано у виносках до драми «Timon of Athens» у 1813 р. [403, с.13]. 

Глибоку літературознавчу інтерпретацію цього Шекспірового образу 

обґрунтував С. Менц у монографії «At the Bottom of Shakespeare’s Ocean», у 

якій автор «нанизує» конкретний образ на каскад метаобразу під умовною 

назвою «океанний топос» [247, с. 90]. Дослідник розуміє цю фразу, якою 

В. Шекспір розпочинає п’єсу, як своєрідну мистецьку алегорію, через яку 

поет сприймає своє мистецтво як «корабель у незнайомому морі».  

 Вбачаємо у цьому образі багатопластову семантику, де В.Шекспір 

майстерно накладає власну авторську концепцію на  утверджене до нього в 

літературі осмислення, так би мовити, «праобразу» з давньогрецької 

міфології: ідеться про крила Ікара, скріплені воском, що від променів сонця 

розтопився.  
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Драма В. Шекспіра «Тимон Афінський» – наскрізь насичена 

міжтекстуальними образами. Акцентуацію концептуальної ідеї «sea of wax» 

зустрічаємо у багатьох інших драмах, напр.: «The Life and Death of King 

John»: (Mel.) Have I not hideous death within my view, / Retaining but a quantity 

of life, / Which bleeds away, even as a form of wax / Resolveth from his figure 

'gainst the fire? (Дія 5 Сцена 4) [401]. Тут уже мовиться про упізнаваність 

мотиву щодо «змоги творця знищити форму, яку він створив».   

 Однією з суттєвих втрат перекладу драми «Тимон Афінський», 

опублікованої 1986 р., є вилучення цього мікрообразу з першої дії драми. Як 

наслідок, порушено авторську систему «мислеобразів», що, з естетичного 

погляду, становлять авторський естетичний тезаурус і визначають 

унікальність і неповторність його авторського стилю. Спричинено також 

помітні втрати з огляду вербальної декорації і цілісності композиційно-

образної структури. 

 Висловлені спостереження щодо відтворення вербальної декорації 

драми В. Шекспіра «Тимон Афінський» дозволяють умовно розмежувати (чи 

ідентифікувати) декорації за такими двома ознаками: вербальна декорація, 

що несе винятково функцію декоративного фону (як, скажімо, опис мурів 

міста Афін) та вербальна декорація, т. зв. «множинного кодування», якій 

притаманні багатозначність та міжтекстуальність (як наскрізна 

міжтекстуальність, сфокусована у виразі «the glass-faced flatterer»).  

Відповідно, у перекладі В. Мисика однозначну вербальну декорацію 

відтворено повносило. Певні втрати на рівні полікодованої вербальної 

декорації, хоч і наявні у перекладі В. Мисика 1964 р., однак не знижують 

загальної вартості перекладу. Змога читача корегувати сподівання заохочує 

до багаторазового перечитування твору як читачем, так і перекладачем.   

 Естетична функція вербальної декорації у цій драмі композиційно 

зумовлена і є важливою ланкою для розуміння шекспірівської естетики 

загалом, у якій визначальним є мислеобраз, що через зображальні засоби 

об’єднує метафоричну і символічну місткість Шекспірового слова. До 
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багаторазового перечитування власного перекладу драми «Тимон 

Афінський» В. Мисика спонукала міжтекстуальна насиченість та 

полікодованість Шекспірових образів (із життя В. Мисик пішов черговий раз 

редагуючи саме цей переклад). 

 Перекладознавчий аналіз засвідчив висновок, що в 

мовностилістичному тлумаченні цього класичного твору В. Місік 

відштовхується від традицій канонічного сприйняття творчості В. Шекспіра, 

які в перекладі реалізовані в рамках втілення ідеї усвідомлення літератури як 

високого мистецтва та перекладу як акту всебічного осмислення першотвору, 

а власної перекладацької концепції як стратегічної виваженості.  

 

3.4. Орієнтальна літературна традиція в перекладацькій діяльності 

В. Мисика 

Іраномовна традиція у перекладацькій діяльності В. Мисика сьогодні 

найповніше представлена в таких збірках перекладів: Гафіз. «Лірика»,  

Рудакі Ф. «Вибране», Хайям О. «Рубаї», та підбірці уміщених у журналі 

«Всесвіт» перекладів Ібн-Сіна А.-А. [Авіцена] «Кита; Рубаї». 

Про рівень обізнаності В. Мисика зі східною літературою можемо 

судити з критичних статей Я. Полотнюка [160], О. Шугая [112; 113; 114], 

І. Маленького [118; 119], Б. Криси [107], Л. Талалая [189]. Для об’єктивності 

власних суджень, ми консультувалися зі сходознавцем Р. Гамадою
6
 та ін.  

В енциклопедичнх статтях сходознавчого спрямування взірці східної 

поезії подано головно (частіше – винятково) у перекладах В. Мисика [298; 

294]. Докладно розглянуті міжлітературні контакти українських 

письменників у розвідці «Сучасні українсько-іранські літературні взаємини» 

[105] та «Зв’язки української літератури з літературами Близького і 

Середнього Сходу». Здобутки підсумовано в бібліографічному покажчику 

«Іраністика в Україні XX – поч. XXI ст.» [295].  

                                                 
6
 Текст розмов зі сходознавцем і перекладачем Р. Гамадою знаходиться в архіві автора. 
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Отож, орієнтальна традиція в українській науці була інтенсифікована у 

1920–30-х роках, коли у Харкові засновано перший Інститут сходознавства.  

У цей період активно працював А. Кримський – письменник і перекладач, 

автор численних сходознавчих праць про історію арабів і арабської 

літератури, про історію Персії та її письменство, про перський театр та 

багато ін. [106]. У його доробку – переклади творів Антари, Омара Хайяма, 

Сааді, Гафіза, Фірдоусі та ін. Ця атмосфера вплинула на розвиток 

літературних уподобань В. Мисика, який 1926 р. переїхав до Харкова і 

згодом вступив там до єдиної на той час професійної школи сходознавства, 

де викладали східні мови і де він навчався три роки під керівництвом 

талановитого педагога-сходознавця А. Сафарова. В. Мисик входив до 

товариства «Асоціація сходознавства», з ініціативи якої почав виходити 

журнал «Східний світ», згодом – «Червоний схід». 

Навчання вплинуло на розвиток естетичних поглядів щодо художнього 

перекладу. Ймовірно, саме Харківський технікум сходознавства став 

дороговказом в орієнтальній перекладацькій діяльності В. Мисика. Згодом 

він заохотив вступити сюди Т. Масенка, з яким подорожував країнами 

Середньої Азії. Знаючи східні мови як філолог, а поезію східних народів як 

літературознавець, В. Мисик переклав цілу антологію творів таджицько-

перських та арабських поетів (ще й давньоарабських). Культурний простір 

Сходу представлений у В. Мисика як різноплощинний, динамічно 

фрагментований, різномовний і водночас цілісний у значному часовому 

просторі. Ідеться про переклади творів Аль Харіса Ібн Хілліза, Абу 

Абдаллаха Джафара Рудакі (близько 860– 941), Шамсіддіна Розі (Х ст.), Абу 

Шакура Балхі (нар. 915 (916)), Абу Мансура Дакікі (948 (950)–978 (983)), Ібн 

Аль Хаджіба (1174–1249), Абулькасима Фірдоусі (935–1020), Аш Шаріфа Ар 

Раді ( 910–1016), Абульфатгі Бусті (970–1010), Абу Алі Хусейна Ібн Сіна 

(близько 980–1037), Насіра Хосрова, Омара Хайяма (близько 1048 – після 

1122), Нізамі Ґянджевí, Мусліхіддін Саадí (1203–1292), Кемала Худжанді, 

Шамседдіна Гафіза (1325–1389), Абдурахмана Джамі (1414–1492), Саїдо 
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Насафі, що їх уміщено в найповнішу поетичну збірку перекладів В. Мисика 

«Схід і Захід» [355].   

2008 р. видано збірку перекладів В. Мисика «Перлини поезії Сходу» 

[363] із передмовою Л. Талалая. На думку автора передмови, осягнути 

істинний смисл, яким наповнювали свої твори класики персько-таджицької 

поезії, нелегко, бо «значна їх частина затуманена символікою суфізму – 

містичного вчення, що виникло в результаті синтезу ортодоксального ісламу 

з іншими релігіями» [363, с. 5]. Таємничість суфійської символіки зумовлена 

історично. Ісламісти вважали вчення єрессю й жорстоко переслідували його. 

Тому деякі вірші поетів, які захоплювалися цим вченням, нагадують 

«зашифровані філософські трактати» [363]. Свої поняття й терміни суфії 

виражали алегорично: під «коханою» розумівся бог, під «продавцем вина» 

або «виночерпієм» – суфійський наставник або проповідник, під «вином» – 

проповіді, під «оп’янінням» – містичний екстаз тощо [337, с. 15]. Сьогодні 

доступні тлумачні словники суфійських поетичних термінів.  

Певний опір оригіналові та часткову неперекладність персько-

таджицької поезії усвідомили з появою перших перекладів А. Кримського. 

Застосовуючи сучасні методологічні підходи до аналізу його перекладів, 

деякі дослідники (І. Маленький, Т. Маленька) наголошують на 

невідповідності друготвору оригіналам в аспекті відтворення образів. Однак 

із позиції інтелектуала кінця ХІХ – поч. ХХ ст. ці переклади виконували 

просвітницьку та популяризаторську функцію. І. Франко, який стоїть біля 

витоків впровадження орієнтальної поезії в українську культурну 

полісистему, підтримав перші спроби А. Кримського. Про відгуки на збірку 

«Пальмове гілля» І. Франко зазначав: «Сірійські та кавказькі краєвиди та 

сцени не лише мальовані українським словом, але бачені українським оком, 

тим степовим оком, привиклим до широких, ясних контурів та різко 

зазначених обрисів» [Твори в 20 т. – т. 17, с. 294]. Українським оком 

В. Мисик дивився на поезію Р. Бернса, а поезію Сходу виважував із точністю 

аскета.  
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Заперечуючи «теорію неперекладності», В. Коптілов у праці 

«Актуальні питання українського художнього перекладу» як приклад 

забобону неперекладності наводить чотиривірш А. Рудакі в перекладі 

В. Мисика [88] (див. Додаток Є Приклад 1). Науковець стверджує, що 

«триплановість тексту відтворено тут блискуче: почуття, втілене у вірші, 

можна осмислити і як тугу розлуки з коханою, і як жаль перед прощанням з 

другом, і як сумування через скороминущість життя» [88, с. 21]. 

Застосовуючи при перекладі широку парафразу, що біля її витоків стоїть 

українська неокласична школа художнього перекладу, В. Мисик прагнув 

якнайповніше передати глибинний зміст першотвору. Працюючи з поезією 

А. Рудакі, за словами В. Мисика, наслідування оригіналові на структурному 

рівні «неминуче призвело б до штучності та одноманітності і віддалило б 

переклад від живого духу поезії Рудакі» [375, с. 10].  

Щобільше, окрім світоглядних, образних та ідейно-тематичних 

відмінностей між мовною парою «перська :: українська», мабуть, чинили 

опір перекладачеві й мовно-стилістичні особливості оригінального твору, 

насамперед на фонетичному рівні. Загальною фонологічною тенденцією 

іранських мов є втрата фонологічного статусу кількісного протиставлення 

голосних, посилення значення ритмічної структури слова (послідовності 

довгих і коротких складів), дуже слабкий динамічний словесний наголос і 

особлива роль фразової інтонації [308, с. 140]. Якщо стверджувати про 

переклад поетичного твору, то фонетичні особливості першотвору – серед 

домінантних для збереження в цільовому тексті. 

А. Рудакі, який є основоположником усіх персомовних літератур [375, 

с. 3], притаманна глибина філософської думки, невимушеність життєво 

переконливих образів, радість та печаль, зрозумілі кожному. Оригінальністю 

відзначаються і його рубаї, розширені А. Рудакі до формату «маленьких 

трагедій», і касиди, у яких особливо відтворений багатий світогляд і поетика 

автора.  
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Касида – одичний або повчальний, зрідка сатиричний вірш в арабській, 

тюркській та перській класичній поезії, який виник за доісламської доби, 

поширений у літературі Переднього та Середнього Сходу, Південно-Східної 

Азії (Індонезія, Малайя). Нормативність касиди стосується передусім її 

обсягу (від 15 до 200 бейтів; перший – матла та останній – макта мали бути 

старанно опрацьовані, тому що містили основну думку твору), монорими (bа 

– са – dа та ін.), тричасткової композиції. Її традиційно починає ліричний 

вступ (насіба), у якому йдеться про реальний чи вигаданий приїзд ліричного 

героя до коханої, розчарування при спогляданні «покинутої оселі». Виклад 

основної частини розгортається через сюжетні лінії мандрів, зображення 

ідеалізованого бедуїна, іноді застосовуються прийоми сатири. Завершується 

композиція обов’язковим панегіриком адресатові [298]. 

Перу В. Мисика, який особисто брав участь у святкуванні в Душанбе 

1100-річчя від дня народження А. Рудакі [372, с. 25], належать чотири касиди 

Рудакі: «Скарга на старість», «Мати вина», «На смерть Абульхасана Мураді», 

«Заклеччана, заквітчана…». Звернімося до касиди «Скарга на старість» (див. 

Додаток Є Приклад 2).  

Намагаючись зануритися в духовну атмосферу вірша, вловити перелив 

її філософських та геронтологічних тонів, які описують похилий вік, 

відчуваємо незвичність образу, чужого українській естетосфері. Як зразок 

української лірики, темою якої є старість, наведімо зачин 

Леоніда Первомайського з вірша «Старість»: Затемна прокидаються сади, / 

Зітхання вітру чуючи весіннє, – / І перша пташка пробує лади, / І перша 

хмарка з синьої води / Підводиться в глибоке небо синє. 

Образна метафоризація вікових особливостей людини традиційна в 

українській поезії. Не маючи відповідного художнього опису в українському 

поетичному мистецтві, В. Мисик мусив вдатися до експерименту, пошуку, 

новаторства. Пошук нових виражальних засобів увінчувався у В. Мисика 

цікавими знахідками, наприклад касидою «Заклеччана, заквітчана…»: 
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1-ий бейт: Заклеччана, заквітчана, барвиста, запашна, / Із тисячами 

радостей вернулася весна. 2-ий бейт: Хай і старий почується сьогодні 

юнаком, / Коли землі – і тій уже набридла сивина Завершальний бейт: Лий 

моторніше, чашнику, а ти, музико, грай / Під стогін соловейковий, що з саду 

долинá… 

Діаметрально протилежний мотивам касиди «Скарга на старість», вірш 

цікавий словесним інструментуванням. У перший бейт уміщено місткий 

прикметник-означення «заклеччана», як похідна лексема від «клечальний», 

етнографічної одиниці, що стосується зелених свят. У поемі Т. Шевченка 

«Варнак»  простежуємо: «Отож у Клечальну неділю / Їх і повінчано обох, / 

Таки в домашньому костьолі» [383, с. 72 – 76; 596 – 597]. Тематично твір 

добре інтегрувався в українську естетосферу. Образ квітчаної весни є в 

багатьох світових культурах і українській зокрема, генетично сягає 

фольклорного мотиву «А вже Весна, а вже Красна / Із стріх вода капле» [371] 

чи авторського переосмислення традиційних фольклорних сюжетів, як-от у 

І.Франка: «Надійшла весна прекрасна, / Многоцвітна, тепла, ясна, Мов 

дівчина у вінку; / Ожили луги, діброви, / Повно гамору, розмови / і пісень в 

чагарнику» [380, с. 133]. Трапляється в поетичній спадщині А. Рудакі чимало 

афористичних бейтів, зосібна в перекладі В. Мисика: До тебе прагне вся 

краса земна, / Як до провалля прагне бистрина. 

Окрім іншого, характерна риса класичної арабської (перської) поезії 

полягала в тому, що вірші були винятково моноримні. Очевидно, В. Мисик 

приділяв цій ознаці належну увагу, тому в касиді «Скарга на старість» 

інструментує вірш під «і», у касиді «Заклеччана, заквітчана…» на «а». Це 

характеризує В. Мисика-перекладача як витонченого стиліста з увагою до 

деталі фонетичного рівня, де підсилено тонкий зв'язок між віршем і музикою, 

словом і естетичною акустичною насолодою.   

Втілюючи герменевтичну концепцію у перекладацькій творчості та 

раціоналістичні настанови щодо перекладу у площині структурно-

семантичної точності, В. Мисик працював у руслі герменевтичної та 
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семіотичної естетики, що найбільшим чином відповідала його світоглядно-

естетичній концепції. В. Мисик намагався визначити генетичне ядро стилю, 

тональність, вловити манеру авторського письма та відлуння різних епох. 

При цьому варто представити переклад як єдиний організм, збалансований і 

організований, із витриманою пропорцією деталі й цілого. Перекладаючи 

газелі Ш. Гафіза – персько-таджицького класика українською мовою, 

В. Мисик орієнтується на першотвір, інколи залишає без перекладу власні 

назви та загальну перську лексику й здійснює це з художнім тактом, 

створюючи спільне синонімічне гніздо для обох мов [107, с. 159]. У 

перекладах натрапляємо на слова «чашник», «сакі», «винодар» (останнє, як 

стверджує Б. Криса, вдалий новотвір перекладача) [107, с. 159].  

Основні твори Гафіза – газелі – складаються з двовіршів, бейтів, 

зв’язаних однією наскрізною римою. Бейти звичайно не зв’язані фабулою, 

найчастіше їх пов’язує тільки тема. У кінцевому бейті поет неодмінно 

називає свій літературний псевдонім. Умовно вмістивши аналіз газелі Гафіза 

в параметри питання текстоцентричності (джерелоцентричності, 

перекладання-центричності, перекладоцентричності) за А. Нойбертом [253, с. 

12], зосередьмося на  перекладоцентричності, тобто друготворі. 

Отож, газель – поширена в арабській та перській поезії віршова форма. 

Вона складається не менше, ніж із трьох, не більше, ніж із п’ятнадцяти-

вісімнадцяти структуротвірних одиниць – бейтів (двовіршів), пов’язаних 

наскрізною касидною моноримою кожного другого рядка – «другої місри» 

(крім першого бейта з парним римуванням – матлa, де римуються обидві 

місри) за схемою метричної основи аруза: аа, bа, са, dа та ін. Викінчені за 

думкою, евфонічно узгоджені строфи не сковуються певною фабулою, їх 

об’єднують спільний мотив, композиційне протиставлення чи зіставлення 

певних образів завдяки редифу, регулярному словоповтору після рими, 

наскрізній епіфорі. 

Таким чином, попередньо з’ясувавши, що бейт – це квантитативний 

двовірш зі сталою внутрішньою ритмікою, в якому міститься певна закінчена 
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думка; у арабській, перській, тюркомовній поезії та урду – основна 

композиційна одиниця строфіки аруза; що бейт може бути римованим та 

неримованим; за способом римування розрізняють дві його форми: касидну 

(у першому двовірші обидва верси римуються, у наступних вживається 

монорима) та месневі (парне римування в кожному двовірші), а кожен верс 

складається з двох симетричних півверсів (меср); також знаючи, що бейт має 

лаконічну, замкнуту композиційно-ритмічну, тематично цілісну структуру 

[298], спробуймо накласти на цю модель переклад В. Мисика (див. Додаток Є 

Приклад 3).  

У перекладі стала внутрішня ритміка вірша забезпечена шлейфом 

монорим, у тому числі внутрішніх: напою, тугою, чорнотою, тобою, 

постою, легкою, ганьбою, покою, пустою, суєтою. Закінчену думку кожного 

бейта виокремлено пунктирно. Щодо фонетичної специфіки арабської мови з 

наявністю у ній довгих та коротких голосних звуків, притаманної арабському 

віршуванню, згодом поширеної в перському і тюркомовному віршуванні, 

серед переважних – це аруз; детальніше: два короткі склади можуть 

об’єднуватися в один довгий або замінювати його. Нараховується вісім 

основних стоп, сформованих комбінуванням довгих та коротких складів, 

різні поєднання яких витворюють дев’ятнадцять широко вживаних розмірів.  

Наклавши метричну матрицю на переклад В. Мисика, стає очевидною 

тенденція стрункого, витриманого ритмічного малюнка, тут помітна 

цілеспрямована праця над шліфуванням строфи, що міцно цементує 

архітектоніку газелі. У перекладі забезпечено як лаконічну, замкнуту 

композиційно-ритмічну, так і тематично цілісну структуру. У перекладі 

збережено застосований в оригіналі прийом сфрагіди, коли автор називає 

своє ім’я.   

Зразком перекладу газелі із самозамиканням кожного бейта, щоб не 

залежати від цілого вірша, у В. Мисика також слугує вірш Абу-Алі-Хусейна 

Ібн Сіни: Що за людці! Так заздрять на мій хист, / Що заочі кленуть мене 

повсюди. / Знання, освіта, розум мій – для них / Лиш зачіпка для лайки та 
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огуди. / Як дикий цап рогами скелю б’є, / Так і мені ці докучають люди. / Та 

юнака, що став на певний шлях, / Не устрашать пусті їх пересуди. 

Рубаї, як канонічний жанр медитативної лірики, чотиривірш 

філософського змісту, що складається з чотирьох півверсів (місра) та двох 

бейтів (засновку і висновку) за схемою римування із холостим третім рядком: 

аа – а (зрідка як монорима – аааа), тому інколи називається «двобейт» [294], 

широко представлено у В. Мисика перекладами творів О. Хайяма, одного з 

найвідоміших перських та персомовних поетів. Математик за фахом, 

астроном та філософ ХІ сторіччя, О. Хайям здобув славу й популярність не 

стільки через наукові й філософські трактати, скільки через свої чотиривірші 

– рубайята. У своїй оригінальній творчості до жанру рубайат звертаються 

українські поети Д. Павличко, М. Клименко, І. Нижник, Володимир Мирний, 

Олег Орач, В. Коломієць, В. Мисик та ін.    

Наскільки був обізнаний В. Мисик із творчістю О. Хайяма (загалом, він 

переклав 306 рубаїв О. Хайяма)  намагається з’ясувати орієнталіст і знавець 

східних мов Я. Полотнюк у літературно-критичній статті «Хайям в 

українській одежі» [160, с. 150 – 151], у якій автор засвідчує, що В. Мисик  

бездоганно володів мовою, тонко розумів текст і складні образи та їх 

лаконічно відтворював [160, с.  151].  Наприклад, 12-ий рубай за рукописом 

Арбері (див. Додаток Є Приклад 4). Загальний образно-естетичний зміст 

вірша віддзеркалює всесвітнє естетично-філософське уявлення про старість. 

Особливістю геронтологічної лірики О. Хайяма, окрім іншого, є чітка 

структурна побудова. Ідейно-художній вимір вірша виражає філософський 

роздум поета над питанням життя, юності та старості. За жанром вірш 

належить до філософської лірики з поетичною метафоризацією. 

Композиційно вірш побудовано на основі двох байтів: засновку і висновку. 

На перший погляд, аскетично сувора строфічна будова складно піддається 

відтворенню українською мово. 

 Із наміром зберегти співвідношення між деталлю й цілим в єдності 

змісту та форми В. Мисик вводить внутрішню симетрію, вживши «весна моя 
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скінчилась» як контекстуальний відповідник до «закінчилася книга юності»; 

художня деталь-образ «весна» функціонує в перекладі для збільшення 

семантичної місткості вірша, цілісну художню структуру якого забезпечує 

синтаксично зміщене словосполучення «книга юності закрилась», що її 

композиційно зафіксовано у другому рядку. Зберігши ціннісні орієнтири 

першотвору, на яких наголошено в завершальній строфі, В. Мисик зумів 

також відтворити схему римування: аа – а: скінчилась, закрилась, поділась, з 

холостим третім рядком: зветься. Цьому сприяли чіткість художньо-

естетичної манери перекладача та відчуття суворої норми у віршуванні. 

Персько-таджицька поезія підкорює філософською глибиною, 

життєлюбством, мудрістю й незлою іронією. Для прикладу візьмімо ще один 

рубаї Хайяма в перекладі В. Мисика: Немало і до нас було ночей і днів, / Так 

само небосхил танок одвічний вів. / Тихесенько ступай, бо глина під ногами / 

Була зіницями місяцевидих днів. Ось приблизний переказ рядків оригіналу: До 

тебе і до мене дні і ночі були, / Крутячись, небосхил був занятий своєю 

справою. / О, бережись, обережніше ступай по землі; / Бо ця пилинка була 

колись зіницею в очах якоїсь красуні. Хоча ця деталь деякою мірою 

відтворена в перекладі, однак спостерігається небажане смислове 

переакцентування образу, порушено естетичну цілісність оригіналу. 

Підсумовуючи орієнтальний доробок В. Мисика, необхідно наголосити 

на етиці перекладача, який доклав чимало зусиль для всебічного відтворення 

різних рівнів поезії: синтаксичного, семантичного, прагматичного зі 

збереженням афористичності бейтів та культурного з намаганням якщо не 

максимально наблизити, то прихилити літературу Сходу для українського 

читача.    

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 Зіставний аналіз оригіналів і перекладів дає змогу найоптимальніше 

охарактеризує світоглядно-естетичну концепцію В. Мисика як перекладача. 

Вводячи авторів окцидентальної й орієнтальної літератур, В. Мисик подав до 
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своїх перекладів літературознавчі розвідки, що їх згодом уміщено у виданні 

«Зустрічі: статті, нариси», 1982 р. Це не тільки підкреслює його розуміння 

позатекстової дійсності оригіналу, а й сприяє кращому сприйняттю 

перекладів серед українських читачів. В. Мисик поєднував у своїй художній 

перекладацькій практиці стратегії очуження й одомашнення, щоб, з одного 

боку, змалювати чужу дійсність читачеві, а, з другого, нагадати йому про 

рідне довкілля. 

 У підрозділі 3.1. «Відтворення поетичного світобачення Джона Кітса 

в перекладах Василя Мисика: у світлі макроструктури поетичного тексту як 

функціонально-естетичної системи» обґрунтовано, що В. Мисик не лише 

талановито перекладав поезію англійського романтика, а й творчо 

переосмислив деякі образи, ословеснені у власних поетичних рядках. 

Переклади В. Мисика поезії Дж. Кітса високохудожні й естетично довершені 

зі збереженням образно-метафоричної системи оригіналів. Перекладачеві 

притаманний цілеспрямований відбір мовних засобів для гармонійного 

поєднання ідейних, тематичних і стилістичних особливостей першотворів. 

Успіхові перекладача сприяли, утвердження його професійних 

перекладацьких принціпів та випрацьовані серед українських теоретиків 

перекладу вимоги та методи художнього перекладу. 

Аналіз, поданий у підрозділі  «Роман О. Генрі «Cabbages and kings» в 

українському перекладі В. Мисика:  стратегічна компетенція перекладача» 

доводить, що В. Мисик відтворював першотвір із спрямованістю на читацьке 

сприйняття перекладу, аналогічне сприйняттю оригіналу серед читачів, у 

цьому випадку – іронічне.   

Вивчення стратегії В. Мисика як перекладача драми В. Шекспіра 

«Timon of Athens» переконує, що універсальність перекладача та гнучкість 

залежать від вимог, продиктованих в оригіналі. Отже, щодо збереження 

«вербальної декорації» першотвору, перекладач подав театральну картину, 

яка віддзеркалює художній час та простір драми, мовленнєво зафіксований у 
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декорі, що, без сумніву, сприятиме читацькому сприйняттю театрального 

дійства. 

Результати підрозділу 3.4. «Орієнтальна літературна традиція у 

перекладацькій діяльності В. Мисика» засвідчують, що для всебічного 

представлення українським читачам естетосфери персомовних літератур, 

В. Мисик, окрім фахового володіння мовою оригіналів, здійснив кілька 

робочих відряджень у країни близького та середнього Сходу, що сприяло 

глибшому осмисленню традицій культури-джерела. В. Мисик переклав цілу 

антологію творів таджицько-перських та арабських поетів (понад 18 авторів). 

Культурний простір Сходу представлено у В. Мисика як різноплощинний, 

динамічно фрагментований, різномовний і водночас цілісний у значному 

часовому просторі. Намагаючись зануритися в духовну атмосферу віршів, 

вловити перелив їхніх філософських та геронтологічних тонів, які описують 

похилий вік, відчуваємо незвичність деяких образів, чужих українській 

естетосфері. 

Зміст цього розділу висвітлено в публікаціях автора [24; 25; 26] 
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ВИСНОВКИ 

Із погляду ХХІ ст. стає очевидним, що своїми перекладами В. Мисик 

зробив вагомий внесок у сприйняття зразків світової літератури серед 

українських читачів, кожен його переклад відкриває перед читачем нові 

естетичні обрії. Естетичне чуття й компетенція В. Мисика значно сприяли 

збагаченню української естетосфери, що підтверджує огляд конкретних 

поетичних форм, удосконалених чи введених до української літератури та 

літературних жанрів. 

Вирішенням поставленої задачі дослідження творчої особистості 

В. Мисика як перекладача є обґрунтування того факту, що він – цілісна 

особистість, яка прагне якнайповніше виразити характер своєї епохи. Звідси 

особлива увага до позамовних чинників, бо без осягнення світоглядних, 

літературних, філософських і естетичних поглядів В. Мисика не вдалося б 

усвідомити творчого підґрунтя його діяльності, індивідуального стилю й 

естетичних засад, реалізованих у перекладах. 

Вихідними пунктами дослідження стало розуміння нероздільності 

творчої особистості та літературної доби, звідси культурного запиту та 

єдності концепцій: homo lingualis – homo socius – homo affectus. Ця триєдність 

має безпосередній вплив на макростратегію перекладача. Тяжіння до однієї з 

них  (одомашнення, очуження) залежить від типу перекладу, функції тексту, 

завдань видавництва в різні періоди.  

Важливим чинником, що сприяє виборові творів, авторів, жанрів для 

перекладу, а також розмаїттю мов оригінальних творів, обраних для 

перекладу для подальшого введення в полісистему, є інтуїтивний (чуттєвий) 

чинник homo affectus, який лежить в основі формування й становлення 

світоглядно-естетичної концепції перекладача. 

Своєрідну підтримку інтуїтивного начала засвідчує ідея краси як 

ідеалу, що є найвищим орієнтиром для художника. Для перекладача 

досягнення цього ідеалу є невіддільним від активного інтелектуального 

пошуку, тобто світоглядно-естетична концепція перекладача стає ознакою 
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діяльності intelleto, яка своєю винахідливістю та плідністю дозволяє 

визначити конкретну стратегію перекладача в кожному окремому випадку. 

При такому розумінні творчої особистості перекладача доведено, що із 

соціологічного погляду доречно виокремити основні перекладацькі напрямки 

В. Мисика, скеровані на забезпечення цілісності полісистеми, – це переклади 

зі східних і західних літератур. Саме за цю унікальну особливість рівноцінно 

репрезентувати здобутки перськомовних та англомовних культур, відмінних 

з погляду світогляду, традицій та естетики, В. Мисик посів чільне місце серед 

українських перекладачів ХХ ст. У перекладацькому доробку В. Мисика 

східні та західні мотиви постають в органічному переплетінні на різних 

рівнях художньої структури – від образів і мотивів до намагання їх 

осмислити в ширшій історичній перспективі. 

В. Мисик часто спрямовував діяльність на популяризацію літератур, які 

перебувають під загрозою зникнення. Окремі переклади філософських і 

літературних творів румейської літератури свідчать, що В. Мисик 

насамперед втілював власні перекладацькі проекти як взірці в позачасовому 

та позаісторичному вимірі – у панхронії та екстериторіальності мистецтва, 

що симетрично естетичній концепції модернізму «мистецтво заради 

мистецтва».      

Значною цінністю концепції В. Мисика є його уміння творчо розкрити 

належний літературний профіль письменника, зокрема його ідіостиль, з 

увагою до своєрідностей традицій культури-джерела й цільової культури. Це, 

найперше, доробок із перськомовних та англомовних літератур. 

Так перекладач синтезував історичний та естетичний підходи до 

вибору об’єктів перекладу, бо завдання вбачав у популяризації та повносилій 

інтеграції світових шедеврів для їхнього утвердження в українській 

літературі.  

 Для В. Мисика характерна чутлива увага до поетичної форми 

першотвору, стильових пошуків поетів та прозаїків, уміння працювати на 

рівні мікроаналізу.  
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На ранньому етапі творчості В. Мисика простежуємо неоромантичний 

орієнтир з естетичною концепцією символізму та експресіонізму, що 

найяскравіше виявилася при відтворенні пейзажної лірики. У перекладацькій 

творчості В. Мисика зрілого періоду помітні ознаки неокласичної поетики з 

характерною чіткістю образу та текстового контуру (віршового, 

драматичного, прозового).  

Творча особистість В. Мисика як перекладача вписується в загальний 

контекст неокласичних ідей українського художнього перекладу, які 

передусім полягали в утвердженні традицій української школи перекладу. 

З огляду на орієнтири неокласичної школи перекладу, В. Мисик мав 

певні пріоритети: 1) вибір авторів, близьких за світобаченням (Р. Бернс, 

Дж. Кітс); 2) ознайомлення з передісторією написання вірша та епохою 

автора; 3) уміння вільно й нероздільно входити в інший життєвий, 

психологічний, художньо-чуттєвий світ; В. Мисик-поет прагне не 

нав’язувати рис власної поетики іншомовним і дуже відмінним авторам; 

4) виявлення й відтворення філософських та естетичних домінант вірша; 

5) уникання спокуси адаптації, чітке розрізнення перекладу й переспіву; 

6) робота безпосередньо з мовою оригіналу без підрядників; 7) критичне 

ставлення до власних перекладів (перекладач постійно удосконалював усі без 

винятку переклади); 8) переважаюче додержання першоджерела: чіткості 

головної думки, цілісності стилю та стилістичної поліфонії оригіналу; 9) для 

В. Мисика характерна точність дрібниць та деталей; відтворення ритму та 

інтонації; мінімум пропусків і дописувань; 10) для відтворення ідейно-

образної канви оригіналу В. Мисик іноді відходить від композиції оригіналу і 

вдається до сміливих експериментів (твори Дж. Ґея, О. Хайяма). 

У розумінні В. Мисика, для взірцевого мистецького перекладеного 

твору характерна довершеність форми, яка має поєднуватися з ідеєю 

оригінального тексту і водночас підпорядковуватися нормам цільової 

культури. Зіставний аналіз оригіналів і перекладів дав змогу визначити 

основні прикмети В. Мисика як перекладача. Зокрема, він володів 
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прийомами стратегічної компетенції, що стала для нього засобом 

наближення до максимальної адекватності оригіналу на всіх рівнях: від 

ритмомелодики до комунікативного та естетичного намірів першотвору.  

Завдяки естетичній концепції та професіоналізму В. Мисика його 

переклади залишаються адекватними, попри незначні зміни, зумовлені 

розбіжністю мов та культур. Визначальними рисами творчої особистості 

В. Мисика є художньо і психологічно вмотивована цілісність його 

перекладацької концепції, яка забезпечує: а) властивість передавати в 

перекладі структурну організованість першотвору, уміння показати 

завершеність у фрагменті; б) незводимість образного до поняттєвого в 

аспекті образної природи художньої дійсності; в) здатність привнести в 

літературу соціально значуще і естетично вартісне.   

Дослідження охопило основні аспекти діяльності В. Мисика. Отримані 

результати є певним внеском у теорію та історію перекладу, зокрема 

українського перекладу. Матеріал дисертації можна застосувати в 

опрацюванні теоретичних проблем перекладознавства, культурознавства, 

лінгво-культурології, лінгвоестетики, літературної критики. 

У перспективі цю тему варто продовжити в напрямі поглибленого 

порівняльного аналізу світоглядно-естетичної концепції В. Мисика як 

перекладача з перекладацькими концепціями інших представників ХХ ст., 

що допоможе осмислити історію естетики українського художнього 

перекладу та її вияв у сучасному перекладі й перекладознавстві.  
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ДОДАТОК А: В. Мисик як інтерпретатор французького сонету 

Ж. дю Беллє «Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage»: у 

проекції на переклад як процес 

Продовжуючи дослідження в параметрах текстоцентричності за 

А. Нойбертом [253, с. 12], змістивши, однак, вісь дослідження до 

перекладання-центричності, зосередьмось на  доробку В. Мисика з 

французької мови. 

До французької літератури В. Мисик звернувся уже після заслання, яке 

відбував на Соловках, деякий час провів там з М. Зеровим. Належить 

відмітити наставницьку роль, яку М. Зеров відіграв у період Мисикового 

ув’язнення, своїм прикладом демонструючи силу духу та віру в те, що 

переклад служить збагаченню інтелектуального вияву української нації. 

У доробку В. Мисика переклади творів П. Ж. Беранже – 3 вірші, Ж. дю 

Белле – 15 сонетів та поезія «Розмова вільника з вітрами», сонет П. Скаррона.  

Порівняймо два переклади сонета Жоашена дю Белле «Блажен, хто 

звідавши всі племена земні...»  українською мовою, один здійснений 

В. Мисиком, інший – М. Зеровим. Можемо припустити, що В. Мисик 

виконав цей переклад як програмний, для друку у журналі «Всесвіт» [339, с. 

181-188]  

Joachim DU BELLAY   (1522-1560) 

 

Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau 

voyage,    

Ou comme cestuy-là qui conquit la toison,  

Et puis est retourné, plein d'usage et raison,  

Vivre entre ses parents le reste de son âge !  

 

Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village  

Fumer la cheminée, et en quelle saison  

Reverrai-je le clos de ma pauvre maison, 

Qui m'est une province, et beaucoup davantage 

?  

 

Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux, 

Que des palais Romains le front audacieux, 

Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine :  

Plus mon Loir gaulois, que le Tibre latin,  

Щасливий той, хто як Уліс, здійснив 

хорошу подорож 

Або ж той, хто здобув руно   

А потім повернувся, сповнений досвіду і 

мудрості/Розуму 

Щоб прожити решту віку з батьками 

 

Коли ж побачу я, ох, своє маленьке село  

Як димить димар, і о якій порі року 

побачу я подвір’я (щось 

огороджене)/виноградник моєї бідної/вбогої 

хатини, 

 яка для мене є цілою провінцією та великим 

багатством? 

 

до того ж, мені більше подобається дім, 

збудований моїми предками,  

до того ж, більше, ніж твердий мармур, 

подобається мені тонкий шифер.  

http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/joachim_du_bellay/joachim_du_bellay.html


242 

 

Plus mon petit Liré, que le mont Palatin, 

Et plus que l'air marin la doulceur angevine. 

[397] 

до того ж, мені більше до вподоби мій 

галльський Луар, ніж латинський Тібр, 

до того ж, миліший мені мій маленький 

Лірн, ніж гора Палатін, 

і, до того ж, більше, ніж морське повітря, 

миліша мені анжуйська солодість 

солодкість Анжу.(дослівний переклад) 

 

Ж. Дю Белле 

Блажен, хто плававши далеко, як Улісс, 

Чи той, хто в рунові кохався золотому,  

Набравшись мудрості, вертається додому,  

Щоб вік дожити там, де народився й зріс. 

 

Коли ж побачу я своє село, свій ліс,  

Димок над хатою — і в дворищі тісному 

Під шифером тонким своє житло, в якому 

Знайшов я цілий світ, що так мій дух 

підніс? 

 

Мені стократ миліш моїх батьків будова, 

Ніж Рима гордого величність мармурова.  

Миліш город сільський, ніж плац, де я 

ходжу. 

 

Не Палатін мене до себе пориває, 

Не Тібр, не вітерець, що з моря повіває, 

Ні, рідне селище, солодкий мир Анжу! 

(Переклав В. Мисик) 

Ж. Дю. Белле 

З   «ЖАЛІВ» 

Блажен, хто, звідавши всі племена земні,  

Як мудрий Одіссей чи то Язон завзятий, 

Укритий славою  чи досвідом багатий, 

Вертає в отчинý – дожить останні дні. 

 

Коли  ж побачу я у  рідній стороні 

Дим від тісних осель і зможу привітати 

Колючий живопліт навкруг старої хати,  

Понад  усі  скарби дорожчої  мені? 

 

Я так люблю цей дах, споруджений дідами,  

Що  забуваю   Рим   і   мармурові   храми,  

На  дикий   камінь  стін  з   утіхою   гляджу; 

 

Луару не віддам  за  Тібр;   малу долину 

Лірé  волію  я   висотам   Палатіну, 

А  сплеску римських  вод – солодкий  сон  

Анжу [339, с. 446] 

 

27/VІ  1934 

 

 

 Процесовість роботи з оригіналом виявляється у «структурно 

трисферній роботі» перекладача (рецепції оригіналу-створення концепції 

перекладу-порівняння його з першоджерелом) [81, c. 97]. На рівні сприйняття 

у перекладача спрацьовують, крім, звичайно, лінгвального чинника (знання 

мови оригіналу), перш за все «фонові знання», які є екстралінгвальними; при 

цьому щось із змістових компонентів оригіналу він не зауважує, щось 

зменшує або збільшує, щось тлумачить помилково – так народжується сенс, 

задум, концепція перекладу як суб’єктивна інтерпретація змістового ядра 

оригіналу. На рівні вербального втілення концепції перекладу функціонують 

мовні чинники: знання мови перекладу, оцінка стильової манери автора 
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оригіналу, реалізація власних стильових смаків – так народжується стиль 

перекладу, щільно поєднаний з індивідуальним стилем перекладача, який 

існує до і після конкретного перекладу і пов’язує всі витвори перекладача в 

одне стильове ціле. На третьому рівні (порівняння «чернетки» перекладу з 

оригіналом) діють фонові та лінгвістичні знання перекладача, уточнюючи 

його інтерпретацію та індивідуальний стиль [81, с. 99].  

В контексті розвідки під інтерпретацією розуміємо «тлумачення», 

«роз’яснення» як «комплексний процес розуміння, осмислення формотворчої 

структури вираження (тексту, висловлювання, художнього об’єкта чи 

системи образів, мовного акту, культурного феномену), яка має на меті 

відтворення смислової повноти повідомлення з його когнітивною, 

екзистенційною та праксеологічною значущістю. У своїх пізніх працях 

М. Гайдеґґер розглядав інтерпретацію як «універсальну форму самовияву 

буття в людському досвіді, яка найповніше маніфестує в поезії» [17, с. 55].  

Два переклади сонета Ж. дю Белле «Блажен, хто звідавши всі племена 

земні...» дозволяють простежити процес перекладу як джерело виявлення 

світоглядно-естетичної концепції перекладача.  

Фонові знання В. Мисика і М. Зерова – аспект, складний для 

дослідження. Можемо відмітити, що доробок М. Зерова з перекладів 

французьких авторів кількісно переважає доробок В. Мисика. Попередньо 

зазначмо, що В. Мисик рідко перекладав, не володіючи позамовною 

інформацією про авторів. Окрім цього, переклади В. Мисика завжди 

супроводжуються примітками та поясненнями. Щодо «фонових знань» 

В. Мисика, то «накладається» особливість його естетичного тезаурусу; для 

прикладу, село у В. Мисика – це не просто лексема як відповідник 

фр. Village, це концепт, який наскрізно проходить всю його оригінальну та 

перекладну творчість. Другий катрен сонету Ж. Дю Белле наче описує 

помешкання самого В. Мисика, оскільки є тут і тонкий шифер, і тісне 

дворище. Натрапляємо на відсутній в оригіналі ліс та город сільський, 

вживанням цих містких лексем простору перекладач розширює 
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комунікативний намір  першоджерела. Натомість, у М. Зерова: Village має 

відповідник рідна сторона, pauvre maison (дослівно – бідне помешкання 

[312] ) – у М. Зерова – стара хатина.  

Тематика сонету така: пізнавши світ та всі його принади, людина 

повертається до рідного дому, щоб знайти щастя, бо саме те місце, де людина 

народилася та зростала, є наймилішим та найсолодшим її серцю. Такі 

ціннісні орієнтири відчитав М. Зеров: поняття отчинà, дах, споруджений 

дідами у друготворі вказують, що для того, щоб пізнати мудрість, не 

потрібно їхати далеко в світ. Для відтворення високого стилю, обидва 

перекладачі  влучно вжили старослов’янізм блажен, з конотацією, бо 

почерпнув достатньо мудрості, щоб вернутися додому; скорочена форма в 

обох варіантах проводить паралель з релігійними писаннями. Іншими 

словами, якщо застосувати для аналізу порівняльну модель К. Льовен-Зварт 

[242, с. 151–181], де зіставленню підлягають вибіркові пасажі – 

«трансемами», а окрема «архитрансема» становить ядрове значення 

трансеми, є своєрідним інваріантом, можемо ствердно сказати, що обидва 

перекладачі адекватно відтворили паралель «рідний дім : : чужина».  

Щодо конкретних рішень, то цікавою є лексема le clos, яка в 

українській мові має два відповідники: виноградник та обгороджена ділянка. 

Тут уже говоримо про вербальний рівень втілення концепції перекладу та 

реалізацію власних стильових смаків. В. Мисик пропонує розшарований 

відповідник ліс та дворище, М. Зеров – колючий живопліт. Лексему  

живопліт вжито цілком аргументовано, хоча означення колючий асоціюється 

радше з терновим живоплотом, вживання такої широкої парафрази частково 

віддаляє друготвір від оригінального твору в комунікативно-асоціативному 

аспекті. Прямим відповідником фр. Ulysse на рівні транскрипції і 

транслітерації є Улісс, цей варіант застосовує В. Мисик. М. Зеров надає 

перевагу Одіссеєві, при цьому вводить імплікованого персонажа Язона, який, 

за легендою, вирушив у Колхіду, і за допомогою доньки колхідського царя 

Аета Медеї викрав золоте руно, привіз його до Греції, і помстився 
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віроломному дядькові Пелію. В. Мисик залишає цього ліричного героя без 

персоніфікації, перекладаючи: Чи той, хто в руні кохався золотому.  

Щодо просодії: гру приголосного [l] останнього триверсу оригіналу 

М. Зеров віртуозно відтворює в перекладі звуками [л] та [с]. У В. Мисика ця 

алітерація втрачена, щоправда, деякою мірою компенсована в другому 

катрені, з переважаючим [с] та першому триверсі, з переважаючим [м]. Щодо 

синтаксису: В. Мисикові вдалося зберегти анафору останнього триверсу, яка 

у М. Зерова втрачена. Пунктуація точніше відтворена в М. Зерова; обидва 

перекладачі залишають питальну форму другого катрену, проте опускають et 

en quelle saison/о котрій порі року, відтворюючи фразу питальним коли.    

Таким чином, навіть однаково інтерпретований сонет знаходить різне 

лексичне перевираження в перекладі. На цьому процесовість перекладу не 

закінчується, посилаючись на міркування Ф. Бацевича, можемо 

стверджувати, що «художній текст стає деавтоматизованим, великою мірою 

завдячуючи своїй багатозначності: кожен читач знаходить власний зміст» [4, 

с. 156],  під «текстом розуміємо одиницю лінгвістичного аналізу, а дискурс – 

комунікативного, або як такий, де існує безпосередня можливість 

відтворення зв’язків із життям» [177, с. 123]. Іншими словами, читач, на 

власний лад, володіючи тими чи іншими фоновими знаннями, інтерпретує 

твір, тобто перетворює текст в дискурс. 
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ДОДАТОК Б. Приклади до Розділу 2.2.1. 

 

Приклад 1. Поезія Р. Бернса A Man’s a Man For A’That 

 

R. Burns 

A Man’s a Man For 

A’That 

 

Is there for honest poverty  

That hings his head, an' a' 

that?  

The coward slave, we 

pass him by –   

We dare be poor for a' 

that!  

For a' that, an' a' that,  

Our toils obscure an' a' 

that,  

The rank is but the 

guinea's stamp,  

The man's the gowd for a' 

that [392, c. 642]. 

В. Мисик 

Нівроку 

1932 

 

Що чесної нужди тягар 

гне стан йому – нівроку. 

Раб рабствує, а нам 

нужда 

Прикраса й честь – 

нівроку. 

Нівроку, нівроку 

тяжкий наш труд – 

нівроку! 

Лиш відбиток червінця 

– ранґ, 

людина – все! – нівроку. 

В. Мисик 

Людина є людина 

1950-ті 

 

Стидатись чесної суми – 

найгірший рабства знак. 

А ми – смієм буть 

людьми 

і вбогі, хоч там як! 

Хоч би там як, хай живе 

вік 

в безвісній праці нам, 

Таж титул – то червінця 

карб, 

а золото – ти сам! 

[355, c. 376] 

 

Приклад 2. Поезія Р. Бернса My Heart's in the Highlands 

R. Burns My Heart's in 

the Highlands 

Р. Бернс Прощання з 

горами 

У перекладі В. Мисика, 

1932 

В. Мисик Олень 

Оригінальна поезія, 

1926  

My heart's in the 

Highlands, my heart is not 

here, 

My heart's in the 

Прощайте, о, гори, 

і північ — прощай! 

Ви — місце одваги, 

ви — гідности край! 

Чую, чую – крізь дим і 

дзелень, 

крізь гудіння землі 

невпинне, –  
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Highlands a-chasing the 

deer - 

A-chasing the wild deer, 

and following the roe; 

My heart's in the 

Highlands, wherever I go. 

Farewell to the Highlands, 

farewell to the North 

The birth place of Valour, 

the country of Worth;  

Wherever I wander, 

wherever I rove,  

The hills of the Highlands 

for ever I love.  

Farewell to the mountains 

high cover'd with snow;  

Farewell to the straths and 

green valleys below;  

Farewell to the forrests 

and wild-hanging woods;  

Farwell to the torrents and 

loud-pouring floods.  

My heart's in the 

Highlands, my heart is not 

here,  

My heart's in the 

Highlands a-chasing the 

deer  

Chasing the wild deer, 

and following the roe;  

My heart's in the 

Highlands, whereever I 

go. 

[392, c. 510] 

В які б не забрів я 

міста і краї, 

любитиму завжди я 

гори свої! 

 

Лети, моє серце, 

у гори, у даль, 

лети, моє серце, 

до рік і проваль, 

слідами оленів 

біжи по стежках! 

Там, там моє  серце 

в захмарних краях! 

 

Прощайте, ви, гори, 

повиті в сніги, 

прощайте, провалля 

й зелені луги, 

прощайте, діброви, 

узлісся й стежки, 

прощайте потоки 

й кипучі струмки! 

 

Лети, моє серце, 

у гори, у даль, 

лети, моє серце, 

до рік і проваль, 

слідами оленів 

біжи по стежках! 

Там, там моє  серце 

в захмарних краях! 

 

 

мов блакитний рогаль-

олень 

у вітрах понад нами 

гине. 

 

Здраствуй, здрастуй, 

моя маро, –   

знов од радости я 

холону: 

з копитів твоїх у Дніпро 

ще стікає вода Юкону. 

 

Одкидаю бистру тінь, 

навіваючи дим тривоги, 

струнко ти несеш в 

далечінь 

свої чорні високі роги. 

 

Скинь на землю 

дзвінкий свій ріг –  

там, де стелеться мла 

прозора, 

я гукнув би у шир доріг 

диким голосом 

тореадора. 

 

Я гукнув би у млу доріг, 

щоб луна розтеклася 

всюди, 

щоб, здригнувшись 

всюди, твій дикий біг 

у дощах помітили люди! 

 

 

 

Трави. Харків, 

видання ВАПЛІТЕ, 

1926. 
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Приклад 3. Поезія Р. Бернса Scot’s Wha Hae 

    Р. Бернс Scot’s Wha Hae 

Scots, wha hae wi' Wallace bled, 

     Scots, wham Bruce has aften led; 

     Welcome to your gory bed, 

     Or to victory! 

 

    Now's the day, and now's the hour; 

    See the front o' battle lour; 

    See approach proud Edward's power— 

    Chains and slavery! 

 

    Wha will be a traitor knave? 

    Wha can fill a coward's grave! 

    Wha sae base as be a slave? 

    Let him turn and flee! 

 

    Wha for Scotland's king and law 

    Freedom's sword will strongly draw, 

    Freeman stand, or freeman fa', 

    Let him follow me! 

[392, c. 629] 

Баннокберн 

Ви, хто лив за волю кров! 

Хто за Брюсом часто йшов! 

Хоч умріть тепер, хоч знов 

    Волю принесіть! 

  

Настає рішучий час: 

Люта битва почалась! 

Хоче Едвард знов на нас 

    Ланцюги надіть! 

  

В кого зрада у думках? 

В кого в серці підлий страх? 

Хто для себе рабський шлях 

    Вибрав - геть од нас! 

 

Хто за край свій хоче встать, 

Вільний вой у вільну рать? 

Вільним буть, або сконать? 

Слухай мій наказ [355, с. 333]. 

(переклад В. Мисика) 
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ДОДАТОК В. Історіографія румейської мови 

Є дві етнолінгвальні групи приазовських греків: руме́ї, що розмовляють 

діалектами новогрецької мови, та уруми – носії тюркських діалектів. Румеї 

заселяють головно Донецьку область, зокрема околиці Маріуполя.  

Лінгвогеографія румейської мови має не багато аналогів: грецьке поселення 

з’явилося в Приазов’ї ще наприкінці ХVIII ст. Через етногенез грецького 

народу, румеї, тобто «ромеї» – римляни, як називали себе греки за часів 

Візантійської або Східної Римської імперії [6, с. 5–6], спочатку 

послуговувалися грецьким алфавітом. Відповідно до тенденції, що панувала 

в Радянському союзі загалом, перевести всі народи на російську абетку, 

відбувся фазовий перехід грецької писемності в Україні, румеї відмовилися 

від традиційного грецького алфавіту та перейшли на російський.  

Цей зв’язок цікавий з погляду семіотики, оскільки, маючи відмінні 

мовні системи, мова греків Приазов’я перетинається з іншими мовами 

(українською, російською, тюркськими) у спільній семіосфері, за концепцією 

Ю. Лотмана: йдеться про те, що семіотичний простір не становить суми 

окремих мов, а забезпечує умови їх існування і дієвості в конкретних 

зв’язках, передує їм і постійно з ними взаємодіє. У цьому відношенні, 

Ю. Лотман ототожнює мову з функцією, зі згустком семіотичного простору. 

В семіотичній реальності її [мову] представлено розмитими та цілком 

перехідними формами, а «за межами семіосфери  немає ні комунікації, ні 

мови» [113, с. 164]. Передбачалося, що зміни в алфавіті румейської мови 

мали на меті по-перше, уможливити викладання мови в навчальних закладах, 

по-друге, сприяти лінгвальній адаптації та створенню нового рецепційного 

клімату, а отже, розвиткові відгалуженої мови та літератури. Проте, із 

витісненням зі вжитку первинної абетки, в румеїв виникла загроза втратити 

найістотніше – самоідентичність, оскільки поряд із системою письма, 

потроху забувалася спадщина, зокрема літературна. В поліграфії нова 

система румейської мови з’явилась 1973 р. [153].  



250 

 

Спостереження виходять за межі українського контексту, приміром, у 

сербо-хорватській лінгвістичній дискусії щодо мовного визначення – 

географічного чи національного, перевагу надали національному концепту 

[226].   

Ці зміни частково покращили етно-мовно-культурну ситуацію румеїв, 

втім румейська мова досі перебуває під загрозою зникнення. За даними 

ЮНЕСКО [325], тавро-румейська мова (Mariupolitan Greek language) має 

20 000 носіїв, згідно з показами перепису 1989 р. і перебуває у статусі 

severely endangered, тобто на межі вимирання.  

Історіографічні та джерелознавчі дані дозволяють провести українсько-

румейські паралелі: Г. Костоправ здійснив румейські переклади творів 

І. Франка, віршів В. Сосюри та деяких творів Т. Шевченка, – свого 

улюбленого поета. Перу Г. Костоправа належить критична стаття, 

присвячена Т. Шевченкові «Декілька слів про поезію «Сон» (1935 р.). [23, 

с. 37–47]  

У багатомовному зібранні І.Франка «Каменярі» мовами народів світу» 

переклад вірша «Каменярі» румейською мовою виконав А. Шапурма. [381, с. 

95-96] У збірці І. Франка «Народе мій: Пролог до поеми «Мойсей». Мовами 

народів світу» румейський переклад належить  Л. Кир’якову [379, с. 62]. Він 

також переклав Франкову поему «Іван Вишенський» [там само, с. 138] та 

низку його ліричних віршів, відтворив румейською мовою національну 

пам’ятку української культури «Слово о полку Ігоревім» (1987 р.), переклав 

декілька творів Т. Шевченка, Лесі Українки, П. Тичини, М. Бажана, 

Д. Павличка [23, с. 158]. 

У ХХІ ст. цю традицію продовжив Д. Патріча, у його доробку 

переклади творів Т. Шевченка «Сова» («Япалах»), «Дівичії ночі» («Курасеяс 

ныхтыс»), «Давидові Псалми» («Давид та псаллыс»), «Марина» («Марина»), 

та палке поетичне слово В. Сосюри «Любіть Україну» («Тьелсет т 

Украныя») [370].  
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ДОДАТОК Г . Приклади до Розділу 3.1. 

Приклад 1. Сонет Дж. Кітса When I have fears that I may cease to be у 

перекладі В. Мисика 

 

When I have fears that I may cease to be                        1 

Before my pen has glean’d my teeming brain, 

Before high-piled books, in charact’ry, 

Hold like rich garners the full-ripen’d grain; 

 

When I behold, upon the night’s starr’d face,                5 

Huge cloudy symbols of a high romance, 

And think that I may never live to trace 

Their shadows,  with the magic hand of chance;             8 

 

And when I feel, fair creature of an hour!                       9 

That I shall never look upon thee more, 

Never have relish in the faery power 

Of unreflecting love! — then on the shore                      12 

Of the wide world I stand alone, and think 

Till Love and Fame to nothingness do sink [323, c. 804].               14 

 

Як здумаю… 

Як здумаю, що можу відійти, 

Не вижавши пером свій плідний мозок, 

Не склавши урожай в книжки й листи, 

Як зерно, що в амбар несуть з повозок; 

 

Коли дивлюсь, як знаки вогняні 

У небі півночі встають жадано, 

І раптом здумаю, що їх мені 
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Рукою випадку схопить не дано; 

 

Коли помислю, вродо нетривка, 

Що я на тебе більш не подивлюсь 

Безумними очима юнака, - 

Тоді спиняюсь, думаю, томлюся, 

Аж поки перед поглядом моїм 

Любов і Слава пропадуть, як дим. 

 

Приклад 2. Сонет В. Мисика Кітс 

Хто визначив, о небо, міру муки 

Цій пристрасній душі? Чому дала 

Їй доля два дзвінкі, як сталь, крила, 

Не давши простору? Чому розлуки 

 

Такими тернями його любов 

Кривавили? До дівчини пустої, 

До матері – так само не святої, 

До Англії спустошених дібров? 

 

О Англіє! Ненависна, як ґрати, 

Що розпинають біле світло дня! 

Де дружба і любов – пуста бридня. 

А важать тільки шилінги й карати! 

Яка страшна судьба, яка пеня 

Від туги по тобі на чужині вмирати! 

(В. Мисик, 1967 р.) 
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ДОДАТОК Д. Приклади до Розділу 3.2. 

Лист Джоні до містера Паттерсона з роману О’Генрі «Cabbages and 

Kings» 

Mr. OBADIAH PATTERSON, 

Dalesburg, Ala. 

        Dear Sir: In reply to your favour of July 2d, I have the honour to 

inform you that, according to my opinion, there is no place on the habitable globe 

that presents to the eye stronger evidence of the need of a first-class shoe store 

than does the town of Coralio. There are 3,000 inhabitants in the place, and not a 

single shoe store! The situation speaks for itself. This coast is rapidly becoming the 

goal of enterprising business men, but the shoe business is one that has been sadly 

overlooked or neglected. In fact, there are a considerable number of our citizens 

actually without shoes at present. 

        Besides the want above mentioned, there is also a crying need for a 

brewery, a college of higher mathematics, a coal yard, and a clean and intellectual 

Punch and Judy show. I have the honour to be, sir, 

Your Obt. Servant, 

JOHN DE GRAFFENREID ATWOOD, U. S. Consul at Coralio. 

        P.S.--Hello! Uncle Obadiah. How's the old burg racking along? What 

would the government do without you and me? Look out for a green-headed parrot 

and a bunch of bananas soon, from your old friend 

JOHNNY [400, с. 230] 

 

*** 

Містерові Обедайя Паттерсону, 

Дейлсбург, штат Алабама. 

Шановний добродію! 

У відповідь на ваш люб’язний лист від 2-го липня маю честь 

повідомити вас, що – на мою думку – ніде на всій земній кулі так гостро не 

відчувається потреба в першокласній взуттєвій крамниці, як у Кораліо. У 
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цьому місті три тисячі мешканців, але немає жодної крамниці взуття! 

Становище говорить само за себе. Наше узбережжя стає ареною 

діяльності заповзятливих комерсантів, проте взуттєвій справі, на жаль, 

досі ніхто не приділяє належної уваги. Внаслідок чого значна частина 

жителів міста досі не забезпечена черевиками. 

Але ця потреба – не єдина. Місту вкрай необхідні: пивоварний завод, 

інститут вищої математики, вугільний склад, а також хороший, розумний 

ляльковий театр. 

    Залишаюсь 

                   Ваш покірний слуга 

                   Джон де Граффенрід Етвуд 

                   Консул Сполучених Штатів у Кораліо. 

 

P.S. Привіт, дядьку Обедайя! Як там наше місто, ще не провалилось? 

Що робив би наш уряд без нас із вами? Виглядайте посилку – папугу з 

зеленою голівкою та в’язку бананів 

від Вашого старого Друга 

Джонні [367, с. 142-143] 
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ДОДАТОК Е. Приклади до Розділу 3.3. 

Приклад 1. Словесна декорація бенкетної зали: 

1) Apemantus: Here’s that which is too weak to be a sinner, / Honest water, which 

ne’er left man i’ the mire: / This and my food are equals, there’s no odds: / Feasts 

are too proud to give thanks to the gods [402, с. 799]. // Апемант: Оця водичка 

чесна / Нікого в грязь не ввергла. Їй до пари / І страва в мене [389, с. 373]. 

2) Apemantus: We make ourselves fools, to disport ourselves; / And spend our 

flatteries, to drink those men / Upon whose age we void it up again, / With 

poisonous spite and envy [402, с. 799]. // Ми лестимо багатим, що нас поять, / 

А в старості до лестощів своїх / Домішуємо заздрість і зловтішність [389]. 

3) Timon: Mine eyes cannot / hold out water, methinks : to forget their faults, / I 

drink to you. Apemantus: Thou weepest to make them drink, Timon [402, c. 799]. 

// Тимон:  Я хочу забути про свою слабість і п’ю за ваше здоров’я.  

Апемант:Ти, плачучи, примушуєш їх пити [389, с. 381]. 4) Timon: My lord, in 

heart; and let the health go round. // Тимон:  Здоров'я ваше, друзі! Й  хай круг 

столу / Ця чаша піде! [389, с. 379]. 5) Servant: Please your lordship, here is the 

wine. // Слуга: Ось вино, ваша милость, будь ласка [389, с. 405]. 

 

Приклад 2. Сонет №3  В. Шекспіра «Look in thy glass, and tell the face thou 

viewest»: 

1. Look in thy glass, and tell the face thou viewest 

2. Now is the time that face should form another; 

3. Whose fresh repair if now thou not renewest, 

4. Thou dost beguile the world, unbless some mother. 

5. For where is she so fair whose unear'd womb 

6. Disdains the tillage of thy husbandry? 

7. Or who is he so fond will be the tomb 

8. Of his self-love, to stop posterity? 

9. Thou art thy mother's glass, and she in thee 

10. Calls back the lovely April of her prime: 
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11. So thou through windows of thine age shall see 

12. Despite of wrinkles this thy golden time. 

13. But if thou live, remember'd not to be, 

14. Die single, and thine image dies with thee [323, c.873]. 

 

Приклад 3. Монологи Тімона Афінського, що з особливою гостротою 

підсилюють трагізм Тимона Афінського:  

1) проклін Афін, що його Тимон виголошує під мурами міста. Монолог 

починається рядками: Let me look back upon thee. O thou wall, That girdlest in 

those wolves, dive in the earth, And fence not Athens!  [402, с. 809] :: Востаннє 

подивлюсь на вас. О мури, / Прихилище вовків, розсиптесь прахом! (IV, 1) 

2) проклін золота, протяжністю майже п’ятдесяти поетичних рядків. 

Наведімо тут зачин оригіналу і його перекладу: (Timon) O blessed breeding 

son! draw from the earth / Rotten humidity; below thy sister’s orb / Infect the ear! 

[402, с. 810] ::  (Тимон) Всеплідне сонце! Витягни з землі / Гнилизну вогку й 

зарази повітря / Під братом-місяцем! (IV, 3)  

3) монолог про загальну злочинність. Ось перші репліки: (Timon) 

Rogue, rogue, rogue! / I am sick of this false world, and will love nought / But even 

the mere necessities upon’t. [402, с. 814] :: Шахрай, шахрай, шахрай! / Як я 

ненавиджу цей світ фальшивий! / Мені ніщо у нім не любе, навіть / І те, що 

найпотрібніше. (IV.3).  

Приклад 4: (Poet) Nay, sir, but hear me on. / All those which were his fellows but 

of late, / Some better than is his value, on the moment / Follow his strides, his 

lobbies fill with tendance, / Rain sacrificial whisperings in his ear, / Make sacred 

even his stirrup, and through him / Drink the free air [402, с. 796]: : Але ж це не 

все. / Ті люди, що були з ним досі рівні / І навіть вищі де в чому, тепер / 

Біжать за ним, стоять у нього в сінях, / Про щось йому у вухо святобливо / 

Нашіптують і все – аж до стремен – / В ньому обожнюють і тільки ним / 

Живуть і дихають… (І.1) 
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Приклад 5. (Poet) When Fortune in her shift and change of mood / Spurns down 

her late beloved, all his dependants / Which labour’d after him to the mountain’s 

top / Even on their knees and hands, let him slip down, / Not one accompanying his 

declining foot [402, с. 796]: : Коли ж примхлива, нетривка Фортуна / Свого 

улюбленця штовхає вниз, / Уся та челядь, що на верховину / за ним 

здиралась, навіть рачкувала, / Лишає падати його, і жоден / Не хоче 

супроводити невдаху (І.1).   

Приклад 6. У першій дії оригіналу читаємо: Poet: You see this confluence, this 

great flood of visitors. / I have, in this rough work, shaped out a man, / Whom this 

beneath world doth embrace and hug / With amplest entertainment: my free drift / 

Halts not particularly, but moves itself / In a wide sea of wax: no levell’d malice / 

Infects one comma in the course I hold; / But flies an eagle flight, bold and forth 

on, / Leaving no tract behind [402, с. 795]. Ось як цей уривок відтворив 

В. Мисик: Яка юрба! Який наплив гостей! / У цьому творі я малюю образ / 

Улюбленця народного, чий вік / Минає у розвагах. На дрібницях / Не  

зупиняючись, витає дух мій / У восковім безмір’ї. Навіть коми / Він задумом 

недобрим не отруїть, / А лине вгору, як орел безстрашний, / 

І сліду не лишає по собі (1964). 

Приклад 7. Soldier: My noble general, Timon is dead; / Entomb'd upon the very 

hem o' the sea; / And on his grave-stone this insculpture, which / With wax I 

brought away, whose soft impression / Interprets for my poor ignorance [402, с. 

818], які у обох варіантах перекладу відтворено ось-так: Солдат: Начальнику 

мій славний! Вмер Тимон! / На березі морськім його могила. / На ній знайшов 

я вирізьблений напис / І зняв на віск, щоб відтиском м’яким / Невідання моє 

заговорило [389, c. 495].     

Приклад 8. Ну и толпа! Какой наплыв гостей! / Я показал в набросках этой 

оды / Любимца мира, баловня судьбы, / Кто свой досуг проводит непрерывно 

/ В изысканных и тонких развлеченьях. / Подробности презрев, взлетая 

вольно, / Мой дар певца скитается свободно / По морю бесконечному 

страниц, / Не отравляет он расчетом злобным / В своем движенье даже 
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запятой / И рвется ввысь отважно, как орел, / Бесследно исчезая (переклад 

Н. Мєлкової [390]) : : Яка юрба! Який наплив гостей! / В цім начерку 

намалював я образ / Улюбленця народного, чий вік / Минає у розкошах. На 

дрібницях / Не  зупиняючись, витає дух мій / В випробування морі. Навіть 

коми / Він задумом недобрим не отруїть, / А лине вгору, як орел 

безстрашний, / І не лишає сліду по собі (1986). 
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ДОДАТОК Є. Приклади до Розділу 3.4. 

Приклад 1. Чотиривірш Рудакі у перекладі В. Мисика: 

 

         

 

 

Транскрипція:  

nārafte be šāhrāhe vaslat gāmi 

 nāyafte āz hosne jаmālеt kāmi 

 nāgāh šenidam ze falak peygāmi: 

 k–āz xоme ferāq nuš bādat jāmi 

 

Дослівний переклад:  

Ще не вийшов на велику дорогу єднання, 

Не наситився твоєю красою. 

Раптом, почув з Небес послання: 

Насолоджуйся з глеку розлуки
7
. 

 

 

Переклад В. Мисика: Я на широкий шлях до тебе іще не встиг ступить 

ногою, / Іще я серця не потішив твоєю дивною красою, / А голос неба, голос 

долі уже почувсь над головою: / «Налий вина собі у келих, розлуки глек – 

перед тобою!»  [355, с. 60].       

 

Приклад 2. Касида Рудакі «Скарга на старість»:  

1-ий бейт: Всі зуби стерлися мої, повипадали й пні. / Хіба ж були то 

зуби? Ні! Світильники ясні! 2-ий бейт: Суцільне срібло то було, корали і 

перлини, / Блискучі зорі світові, легкі дощу краплини! Завершальний бейт: 

Змінився світ, і я змінився – такий талан людини. / Дай палицю! Прийшла 

пора для палиці й торбини! Сміливим і новаторським було рішення 

перекладача зберегти незвичні для української естетосфери образи. В 

англомовному перекладі 1972 р. В. Джексона цей образ також збережено: 1-

ий бейт: Every tooth, ah me! has crumbled, dropped and fallen in decay! / Tooth 

                                                 
7
 Дослівний переклад здійснив випускник (магістрант) кафедри Сходознавства ім. проф. 

Я.  Дашкевича Львівського національного університету ім. І. Франка – Єлисей Бурмакін. 
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it was not, nay say rather, 'twas a brilliant lamp's bright ray; 2-ий бейт: Each was 

white and silvery-flashing, pearl and coral in the light, / Glistening like the stars of 

morning or the raindrop sparkling bright; завершальний бейт: Now the times 

have changed--and I, too, changed and altered must succumb, / Bring the beggar's 

staff here to me; time for staff and script has come! [404, с. 513] 

Приклад 3. Газель Гафіза «Ей, чашнику» 
 

Транскрипція:  

ālā yā yuha ‘sāqi  āder kāsa va nāvelhā 

ke ‘ešk āsān namud āvāl vali uftād moškelhā 

be buye nāfeye k–āxer sabā zān tarre bogošāyad 

ze tābe j’ade moškinaš če xun uftād dar delhā 

marā dar manzele jānān če āmne ‘eyš čun har dam 

jaras fariyād midārad ke barbandid mahmelhā 

be mey sajāde rangin kon gаrat pire moqan guyad 

ke sālek bixabar nabuvad ze rāh u rasm manzelhā 

šabe tārik u bime mouj u gerdābi čonin hāyel 

kojā dānand hāle mā sābokbārāne sāhelhā 

hame kāram ze xud kāmi be badnāmi kešid āxar 

nehān key mānd ān rāzi kaz u sāzand mahfelhā 

xozuri gar hami xāhi āz u qayeb mašow hāfez 

matā mā talqa men tahvā d’a a’duniya va āhmelhā 

 

 

Ей, чашнику, мерщій у кубки 

налий прозорого напою! 

Легким здавалося кохання, 

а обернулося тугою. 

  

Коли пахкий коханий легіт 

од чорних кіс її прилине, 

Ті пасма мускусні кривавлять 

серця своєю чорнотою. 

  

О, як би з милою я тішивсь, 

якби дзвіночки караванні 

Мене не квапили: пакуйся, 

далекий шлях перед тобою. 

  

 

Змочи вином священний килим, 

коли шинкар старий накаже, 

— ∪ — — — ∪ — ∪ — 
— ∪ — ∪ — — — ∪ — 

— ∪ — ∪ — — — ∪ — 

— — — ∪ — — — ∪ — 

 

— ∪ — ∪ — ∪ — ∪ — 

— ∪ — ∪ — — — ∪ — 

— ∪ — ∪ — — — ∪ — 

— ∪ — ∪ — — — ∪ — 

 

— ∪ — ∪ — — — ∪ — 

— ∪ — ∪ — — — ∪ — 

— ∪ — ∪ — — — ∪ — 

— ∪ — ∪ — ∪ — ∪ — 

 

— — — ∪ — ∪ — ∪ — 

— — — ∪ — ∪ — ∪ — 

— ∪ — ∪ — — — ∪ — 
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Бо знає добре шлях мандрівник 

і давні звичаї постою. 

  

Ніч темна, хвилі й чорториї 

нам засліпляють жахом очі. 

Не знає той про це, хто ходить 

по суші з ношею легкою. 

 

Жага нестримана ганьбою 

            усі діла мої покрила, 

Бо то не тайна, що проникла 

            давно до кожного покою. 

  

Гафізе, як запрагнеш миру, 

           собі кохання поєднавши, 

Покинь назавжди світ непевний 

           з його пустою суєтою! 

— ∪ — ∪ — — — ∪ — 

 

— ∪ — ∪ — — — ∪ — 

— — — ∪ — ∪ — ∪ — 

— ∪ — ∪ — — — ∪ — 

— ∪ — ∪ — — — ∪ — 

 

— ∪ — ∪ — — — ∪ — 

—  ∪ — ∪ — ∪ — ∪ — 

— ∪ — ∪ — — — ∪ — 

— ∪ — ∪ — — — ∪ — 

 

— ∪ — — —∪ — ∪ — 

—  ∪ — ∪ — — — ∪ — 

— ∪ — ∪ — ∪ — ∪ — 

— ∪ — ∪ — — — ∪ — 

 

 

Приклад 4. Дванадцятий рубай Хайама за рукописом Арбері: 

[текст відбито з 161: с. 150–151] 

Оригінал відчитується так: Жаль, що закінчилася книга юності / І 

минула та недавня весна життя. / Та  птиця радості, ім'я  якій  було 

молодість... / Як жаль! Не знаю, коли прийшла, коли пішла [161, с. 150–151]. 

Переклад В. Мисика: Як жалко, що весна моя скінчилась / І книга юності 

навік закрилась! / Та пташечка, що молодістю зветься, / Звідкіль вона 

взялась? Куди поділась? 
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ДОДАТОК Ж. БІБЛІОГРАФІЯ ДОРОБКУ В. МИСИКА
8
  

ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ ВАСИЛЯ МИСИКА 

1. ТВОРИ В. МИСИКА 

1.1. Художні твори 

 1.1.1. Поезія 

   1.1.2. Прозові твори 

   1.1.3. Переклади 

1.2. Статті, нариси, рецензії, інтерв'ю 

1.3. Листування 

1.4. Твори в перекладах 

2.  ЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЯ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ В. МИСИКА 

2.1 Про творчість 

2.2  Рецензії на твори 

2.3  В. Мисик в художній літературі 

3.  ПОРТРЕТ, ФОТОГРАФІЇ 

4.  БІБЛІОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ 

5. АРХІВНІ МАТЕРІАЛИ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 В основу бібліографії лягли: 

- Український письменник Василь Мисик : бібліогр. покажч. / уклад. 

Н. Манова. – Харків : Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка,  2007. – 63 с. 

- Гриців Н. Роль періодичних видань у популяризації перекладів Василя 

Мисика в Україні / Н. Гриців // Іноземна філологія.  – Львів. – 2012. – 

Вип. 124. – С. 177–194. 
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ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ ВАСИЛЯ МИСИКА 

1907, 24 липня   - народився в с. Новопавлівка Межівського повіту на 

Катеринославщині; 

1922   - закінчив Підгороднянську семирічку; 

1923 - дебютує як поет на сторінках журналу «Червоний Шлях»; 

1924, липень  - переїздить до Харкова, працює коректором у друкарні, а 

невдовзі  повертається в село; 

1927  - отримує посаду бібліотекаря Будинку літератури  

ім. В. Блакитного й опиняється в центрі літературного 

життя столичного Харкова;  

- виходить друком перша збірка «Трави».  

1928-1929  - у журналі «Плуг» виходять друком перші переспіви та 

переклади з німецького фольклору й англійської поезії, а 

також книги: 

1929   - «Блакитний міст»;  

1930     - «Чотири вітри»; «Галаганів сон».  

 - вступає до Харківського технікуму сходознавства; 

1932   - виходять книга перекладів з Роберта Бернса «Пісні та 

поеми» та книги нарисів за матеріалами поїздки на 

відкриття Туркестансько-Сибірської магістралі «Тисячі 

кілометрів»; «Казахстанська магістраль»;  

1932-1933 - літні періоди проводить у робочому відрядженні  у 

Таджикистані; виходять друком збірки: 

1933  - «Будівельники»;  

1934   - «Турксиб». 

1934, 4 листопада  - арешт; 

1935, 19 липня - засуджено на 5 років виправно-трудових таборів. 

Покарання відбував на Соловках. 

1940, весна - після відбуття строку ув’язнення живе в рідному селі; 

1941, червень - солдат 675 окремого саперного батальйону, бере участь у 

боях за Крим; 

1942, 8 травня  - потрапляє в полон, поневіряння в нацистських конц-

таборах у Житомирі, Сяноку та найбільше в Німеччині – у 

таборі для військовополонених у Загані; 

1945, квітень - разом із групою бранців німецького концтабору рятується 

від розстрілу втечею; 

1945, літо-осінь -бере участь у Другій світовій війні. Згодом оселяється на 

хуторі Миколаївка Межівського району на 

Дніпропетровщині, де жила його матір, працює в місцевому 

колгоспі; 

1949 - переїздить до Харкова, навчається на бухгалтерських 

курсах і влаштовується за цим фахом на підшипниковому 

заводі; 
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1956, 16 жовтня  - реабілітація. Письменник повертається до активної 

літературної праці. 

1958  - виходить друком «Вибране». Виходять друком книги 

творів і перекладів, зокрема: 

1962     - «Борозни»;  

1963    - «Верховіття»;  

1966   - «Чорнотроп»;  

1967  - «Біля криниці»;  

1970  - «Лан»; 

1972   - «Берег»;  

1977   - «Планета»;  

1978    - «Брянський ліс»; 

окремі перекладні видання:  

1959    - «Вибране» Роберта Бернса (у співпраці з Миколою 

Лукашем);  

1962    - «Вибране» Рудакі; «Королі і капуста» О.Генрі; 

1964   - «Тімон Афінський» Вільяма Шекспіра;  

1965   - «Рубаї» Омара Хайяма;  

1968   - «Вибрані поезії» Джона Кітса.  

1977  - за вагомий внесок у скарбівню мистецтва поетичного 

перекладу удостоєний літературної премії імені  

М. Рильського. 

1983, 13 березня   - помер, похований у Харкові. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ТВОРИ В. МИСИКА 
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1.1. Художні твори 

1.1.1 Поезія 

1923 

1. Зона : [вірш] // Червоний шлях. – 1923. – № 1. – С.49. 

2. «Простягся степ неясно і широко …» : [вірш] // Червоний шлях. – 1923. – № 

8. – С.55. 

3. Трави : [вірш] // Червоний шлях. – 1923. – № 9. – С.41. 

1924 

4. В синю ніч : [вірш] // Червоний шлях. – 1924. – № 8–9. – С.67. 

5. «У степах шумних, таких синіх…»: [Вірш] // Червон. шлях.  

– 1924. – № 11–12. – С.26. 

1925 

6. Бур'яни : [вірш] // Знання. – 1925. – № 49–50. – С.1. 

7. «В диму цигарки…»: [Вірш] // Червон. шлях. – 1925. – № 9.  

– С.13. 

8. Вагони : [вірш] // Всесвіт. – 1925. – № 4. – С.5. 

9. Весна : [вірш] // Всесвіт. – 1925. – № 7. – С.10. 

10. «Віє вітер широкий, вольний…» : [вірш] // Знання. – 1925.  

– № 40. – С.1. 

11. Епоха : (Символ) : [вірш] // Знання. – 1925. – № 2. – С.23. 

12. З Донбасу : [вірш] // Культура і побут. – 1925. – № 37. – С. 2. – Дод. до газ. 

«Вісті ВУЦВК». 

13. За вікном : [вірш] // Червоний шлях. – 1925. – № 4. – С.24. 

14. «І комсомольці, й ленінці…» : [вірш] // Знання. – № 38–39. – С.2. 

15. І полине літо за літом… : [вірш] // Культура і побут.  

– 1925. – № 19. – С.6. – Дод. до газ. «Вісті ВУЦВК». 

16. Літо : [вірш] // Зоря. – 1925. – № 9. – С.1. 

17. «…мов пам'ятка сумної…» : [вірш] // Культура і побут.  

– 1925. – № 41. – С.1. – Дод. до газ. «Вісті ВУЦВК». 
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18. На крилах залізних : [вірш] // Плужанин. – 1925. – № 1.  

– С.18. 

19. Не знаю, чи справді…» ; «Прошептала: оце так! …» : [вірші] // Всесвіт.  – № 

20. – С.6. 

20. Олексіївка: [вірш] // Культура і побут. – 1925. – № 22.  

– С.31. – Дод. до газ. «Вісті ВУЦВК». 

21. Самара: [вірш] // Культура і побут. – 1925.– № 26. – С.3.  

– Дод. до газ. «Вісті ВУЦВК». 

22. Осіннє : [вірш] // Життя й революція. – 1925. – № 10. – С.6. 

23. Павлові Тичині : [вірш] // Знання. – 1925. – № 47–48. – С.4. 

24. Передосіннє : (Станси) // Червоний шлях. – 1925. – № 8.  

– С.14–15. 

25. Пісня : [вірш] // Молодий більшовик. – 1925. – № 2. – С.34. 

26. Полольниця : [вірш] // Зоря. – 1925. – № 7. – С.2. 

27. «Сила нової жінки…» : [вірш] // Селянка України. – 1925. –  

№ 5. – С.5. 

28. У степу : [вірш] // Культура і побут. – 1925. – № 35. – С.3. – Дод. до газ. 

«Вісті ВУЦВК». 

29. Це нічого … ; Пісня : [вірші] // Знання. – 1925. – № 11. – С.2.  

1926 

30. Біля собору : [вірш] // Зоря. – 1926. – № 13. – С.1. 

31. Б'ють об кручі хвилі : [урив. з поеми] // Зоря. – 1926. – № 21.  

– С.10. 

32. Вагони : [вірш] // Рабочий клуб. – 1926. – № 3. – С.43. 

33. Весна : [вірш] // Життя і революція. – 1926. – № 4. – С.3. 

34. Вишневий шум : [вірш] // Червоний шлях. – 1926. – № 4.  

– С.16–17. 

35. Дні : [вірш] // Червоний шлях. – 1926. – № 2. – С.25. 

36. Мати : [вірш] // Життя і революція. – 1926. – № 7. – С.3. 
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37. Минає літо : [вірш] // Життя і революція. – 1926. – № 1.  

– С.10. 

38. Осіннє : [вірш] // Життя і революція. – 1926. – № 9. – С.4. 

39. Осінь : (Уривок) : [вірш] // Червоний шлях. – 1926. – № 1.  

– С.50. 

40. Свен : [вірш] // Життя і революція. – 1926. – № 12. – С.3–4. 

41. Син : [вірш] // Червоний шлях. – 1926. – № 5–6. – С.5–6. 

42. Синельниково : [вірш] // Всесвіт. – 1926. – № 3. – С.17. 

43. Чорна галич кружля… : [вірш] // Життя і революція. – 1926.  

– № 2–3. – С.4. 

1927 

44. Баба : [вірш] // Червоний шлях. – 1927. – № 3. – С.41–44. – Присвята : 

П.Тичині. 

45. Йде потяг : [вірш] // Плуг. – 1927. – Зб. 3. – С.50–51. 

46. Ленін : [вірш] // Вапліте. – 1927. – № 2. – С.35. 

47. «Рипить пароплав…» ; «Крізь вікно, відчинене знадвору…» : [вірші] // 

Молодняк. – 1927. – № 9. – С.13,58. 

48. «Сніги … Куди не глянеш…» : [вірш] // Червоні квіти. – 1927. – № 3. – С.9. 

49. Ти прекрасна, юносте… : (На нім. нар. мотив): [вірш] // Життя і революція. – 

1927. – № 9. – С.207. 

50. Трави. 1922–1926 : поезії. – Харків : Вапліте, 1927. – 47 с. 

51. Уленшпигель співає півнем : (уривок) : [вірш] // Плужанин. – 1927. – № 11–

12. – С.43–44. 

1928 

52. В бурю; Замовчали в степу кулемети… : [вірші] // Плуг.  

– 1928. – № 10. – С.7. 

53. І тундри, і болота, й сніги… : [вірш] // Життя і революція.  

– 1928. – № 3. – С.3. 

54. Конквістадори : [вірш] // Червоний шлях. – 1928. – № 4.  

– С.5–10. 
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55. Ненаситець : [вірш] // Плуг. – 1928. – № 1. – С.14. 

56. Спізнилась : [вірш] // Плуг. – 1928. – № 4. – С.33. 

1929 

57. Блакитний міст: [вірш] // Комсомолець України. – 1929.  

– 23 лют. 

58. Блакитний міст : [поезії]. – [Харків]. : ДВУ, 1929. – 30 с. 

59. З півдня темніє обрій : [уривок] // Літературний ярмарок. – 1929. – № 7. – 

С.97–101. 

60. Ліс : [вірш] // Червоний шлях. – 1929. – № 7. – С.24–27. 

61. Олень : [вірш] // Червоний шлях. – 1929. – № 12. – С.31. 

 

62. Під Івана Купала : [вірш] // Літетарурний Ярмарок. – 1929. – № 5.  

– С.80–82. 

63. Студент Гомін : [вірш] // Червоний шлях. – 1929. – № 4.  

– С.41–45. 

64. Товариш Ян : уривок : [вірш] // Комсомолець України.  

– 1929. – 19 жовт. 

65. Транссибір : [вірш] // Літературний ярмарок. – 1929. – № 12. – С.316 – 320. 

66. Ці ворота були святими // Плуг. – 1929. – № 10. – С. 3–4. 

1930 

67. Джо : [вірш] // Червоний клич. – 1930. – № 54. – С.8. 

68. Ніч у Ленінграді : [вірш] // Червоний шлях. – 1930. – № 5–6.  

– С.60–62. 

69. Перед весною : [вірш] // Червоний шлях. – 1930. – № 7–8.  

– С.23–24. 

70. Уривок : [вірш] // Комсомолець України. – 1930. – 21 січ. 

71. Чотири вітри. – Харків : Держ. вид-во України, 1930. – 59 с. – Зміст : «У бурі, 

в голосі лісів…» ; Республіка під дощем ; «Знову тиша всюди…» : (З Абу-

Кагіма) ; «Любий діду, діду мій, Тумане…» : (З Абу-Кагіма) ; «Ти прекрасна, 

юносте…» : Schon ist die Jugend (Нар. пісня) ; «Ці ворота були святими…» ; 
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«Під Івана Купала в гарячі ночі…» ; Ліс ; My heart’s in the highland’s …; 

R.Burns ; Вождь ; Транссибір ; Ніч у Ленінграді ; З півдня : (урив. з епосу) ; 

Банда : (урив. з епосу) ; Студент Гомін. 

1931 

72. На людній площі; Осіннє; Мати : [вірші] // Антологія української поезії. – 

[Київ], 1931. – Т.3. – С.170–172. – С.169: портр. 

73. Тисячі кілометрів. – Харків ; Київ : Література і мистецтво, 1931. – 133 с. – Із 

змісту : Замість епіграфу ; Пісня про Самарканд ; Дощ в Алма-Аті ; 1442 км ; 

Пісня про Турксиб ; Банкір : [поезії] ; Саморканд ; Казакстанська магістраля ; 

День у Старій Бухарі : [нариси]. 

1932 

74. Дніпрельстан : [вірш] // Літературна газета. – 1932. – 15 жовт. 

75. П’ятнадцять років : [вірш] // Літературна газета. – 1932. – 26 листоп. 

1933 

76. Будівники : [поезії]. – Харків ; Київ : Література і мистецтво, 1933. – 126 с. 

77. Спізнилась : [вірш] // Робітниці. – 1933. – Ч.16. 

78. Турксиб : [вірші]. – [Харків ; Київ]: Молодий більшовик, 1933.  

– 16 с. : ілюстр. 

1934 

79. Троє : [вірш] // Літературна газета – 1934. – 12 серп. 

1940 

80. Хата : [поема] // Радянська література 1940. – № 40. – С.146–150;  

№ 11–12. – С.241–251. 

1941 

81. Колос : [вірш] // Літературний журнал. – 1941. – № 4. – С.98–99. 

1946 

82. «Тихо чабан отару проганяє круг яру…» : [вірш] // Україна. – 1946. – № 12. – 

С.25. 

1955 
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83. Зона ; Простягся степ… ; Передосіннє ; Під Івана Купала : (Фрагмент) ; 

Блакитний міст ; Конкістадори : (Морс. похід) // Обірвані струни : Антологія 

поезії поляглих, розстріляних, замучених і засланих, 1920–1945. – Нью-Йорк, 

1955. – С.387–396. 

1956 

84. «Тінь од хмаринки світлосиня…» ; «Сорочка прилипає.  Гаряче…» ; 

«Схилився день – і зерно по зерну…» : [вірші] // Прапор. – 1956. – № 10. – 

С.52–53. 

1957 

85. Жайворонок : [вірш] // Вітчизна. – 1957. – № 8. – С.117. 

86. Мати; Трави : [вірші] // Державин В. Антологія української поезії / 

В. Державин. – Лондон, 1957. – С.447–448. 

87. Після грози ; Наклепники : (східна приказка) : [вірші]  

// Прапор. – 1957. – № 1. – С.20. 

88. «Простягся степ у далечі одкриті …» ; «На людній площі – з каменю 

простого…» ; Олень ; «При дорозі – хатка» ; Колос ; Дуби ; Греція : [вірші] // 

Антологія української поезії. – Київ, 1957. – Т.3. – С.297–302. 

1958 

89. Вибране / вступ. ст. Т.Масенка. – Київ: Державне видавництво художньої 

літератури, 1958.–317 с. : порт. – Із змісту : [вірші] : У степу ; На льодній 

площі ; Одснилось, одмірялось ; Літо ; Син ; Мати ; Весняне ; Сніг пропадає ; 

Возовиця та інші ; [поеми] : Студент ; Гуляй-Поле ; Усман ; Хата ; Камболет ; 

[переспіви] : Уітмен, Байрон, Шеллі, Кітс, Бернс, Карпентер, Баслен, 

Скаррон, Гете, Гейбель, Блюм, Нар.пісні, Сааді, Хафіз. 

90. Перша весна : з поеми // Прапор. – 1958. – № 1. – С.3–5. 

91. «Простягся степ у далечі одкриті» ; «На людній площі – з каменю простого» ; 

Олень ; «При дорозі хатка» ; Колос ; Дуби ; Греція : [вірші] // Антологія 

української поезії : в 4 т. – Київ, 1958. – Т.3. – С.297–302. 

1959 
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92. Олень ; Трави ; З півдня темніє обрій : (уривок) ; Під Івана Купала ; 

Конкістадори : (Морс. похід) : [вірші] // Розстріляне відродження : Антологія 

1917–1933 : поезія – проза – драма – есей / [упорякув., вступ. ст., післямова 

Ю.Лавріненка]. – [Париж], 1959. – С.354–361. 

1960 

93. Криниця : [вірші] // Прапор. – 1960. – № 3. – С.51–57.  

– Зміст : Зима ; Весняні турботи ; Перший грім ; Ще грім; Невістка; Увечері; 

Яр; Зустріч; Гость; Сорочка; Зла; Павутиння; Перед вечерею; Марина; У 

путь; Мати. 

94. Насінинка; Деревце; Місто молодості : [вірші] / передм. М.Пилинської // 

Прапор. – 1960. – № 8. – С.10–11. 

95. Папір : [вірш] // Прапор. – 1960. – № 11. – С.12. 

1961 

96. Дівчинка йде по землі : [вірші] // Прапор. – 1961. – № 5.  

– С.3–5. – Зміст : Стежка ; Комашня ; Вояк ; Дівчинка ; Загадки ; Розгадниця ; 

Ще одна загадка ; Вояки ; Макове зернятко ; Вирок ; Страх ; Мураховиді ; 

Дівчинка йде по землі ; Вечоріє. 

97. «Рукописи, декрети – все під склом…» : [вірш] // Прапор. – 1961. – № 10. – 

С.4. 

1962 

98. Борозни : [вірші]. – Харків : Кн. вид-во, 1962. – 99 с. – Із змісту : Узголов'я ; 

Серце ; Будова ; Ленін ; Деревце ; Чорні люди ; Древньої Гани майстри ; 

Голос Робсона ; Оповідання негра ; Їх імена відомі всім ; Гора ; Джаміла 

Бухіред ; Журавлі Хіросими ; Далеко в горах ; Місто молодості : [вірші] та 

інші ; Дівчина йде по землі : [поема] : Біля криниці : [поема] ; Захід і Схід : 

[переклади] з Байрона, Мільтона, Бернса,Сааді, Рудакі, Омара Хайяма. 

99. Ленін ; Серце ; Насінинка ; Джаміла Бухіред : [вірші] // Красное знамя. – 

1962. – 30 дек. 

1963 
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100. Верховіття : [поезії]. – Київ : Держ. вид-во худож. л-ри, 1963.  

– 159 с. – Із змісту : Біля криниці : Верховіття ; Серце ; Будова ; Деревце ; В 

музеї ; Древньої Гани майстри ; Джаміла Бухіред ; Іх імена відомі всім ; 

Голос Робсона ; Оповідання негра ; Сусід ; Далеко в горах ; Перед жнивами ; 

Насінинка : [вірші] та інші ; Хата [поема] ; Захід і Схід : [переклади] : 

Р.Бернс, Дж. Кітс; Омар Хайям; Сайїдо Насафі. 

101. Верховіття ; Дядина : [вірші] // Прапор. – 1963. – № 2.  

– С.3–4. 

102. Ніч : [вірш] // Поетична мініатюра : збірник. – Київ, 1963.  

– С.45. 

1964 

103. Син Африки ; Подруги : [вірші] // Прапор. – 1964. – № 1.  

– С.25. 

104. Чорнотроп : [вірш] // Прапор. – 1964. – № 7. – С.20–21. 

1965 

105. Планета ; Мати-осінь ; Серце Бернса : [вірші] // Прапор.  

– 1965. – № 2. – С.56–57. 

1966 

106. Сучасність ; Ранок ; Вишні ; Крапля ; Стежка ; Сніжок : [вірші] / іл. 

В.Кулікова // Прапор. – 1966. – № 1. – С.2–4. 

107. Фергана ; Рудакі : [вірші] // Україна. – 1966. – № 22. – С.8. 

108. Чорнотроп : лірика. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 111 с. – Із 

змісту : Сучасність ; Крапля ; З книги царств ; Стара, стара… ; Сніг ; Слово ; 

Рудакі ; Хайям ; Серце Бернса ; Скарб ; Долина : [вірші] та інші ; Захід і 

Схід : [переклади] Кітса, Делрімпла, Рудакі, Хосрова, Сааді, Гафіза, Джамалі. 

109. Щастя : [поема-казка] // Прапор. – 1966. – № 7. – С.14–17. 

1967 

110. Біля криниці : Вибране. – Київ: Дніпро, 1967. – 367 с. : портр. – Із 

змісту : Домівка; Простягся степ ; Ще теплі роси ; Літо ; Возовиця ; Річка ; 

Полин ; Майстер ; Робін Гуд ; 1442 км Турксибу ; Стара Бухара ; Шукачі ; 
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Пригода в горах ; З Бухарського зошиту ; Надія ; Колос ; Ранок ; Ніч ; Самара 

; Весняне : [вірші] та інші ; Захід і Схід : [переклади]  Мільтон, Бернс, 

Байрон, Шеллі, Кітс, Уітмен, Скаррон, Гете, Гейбель, Балхі, Рудакі, Хосров, 

Омар Хайям, Нізамі, Сааді, Гафіза, Джамі. 

111. «На людній площі з каменю простого…» : [вірш] // Красное знамя. – 

1967. – 21 дек. 

1968 

112. В музеї : [вірш] // Красное знамя. – 1968. – 19 окт. 

1969 

113. На людній площі : [вірш] // Вірші українських поетів про Леніна. – 

Київ, [1969]. – С.73. 

114. На людній площі : [вірш] // Літературна Україна. – 1969. – 6 трав. 

1970 

115. «Вам, прапори, потрібна височинь…» // Майдан поезії. – Харків, 1970. 

– С.11. 

116. Лан : вибране / [вступ. ст. В. Кочевського] – Київ: Дніпро, 1970. – 198 

с. : портр. – Із змісту : Простягся степ ; Літо ; Возовиця ; Рік вмирає ; Полин ; 

Робін Гуд ; Стара Бухара ; 1442 км Турксибу ; З Бухарського зошита ; 

Цвіркун ; Весняне ; Колос ; Діти ; Хата ; Ніч ; Спарта ; Козак Голота ; Лука ; 

Камболет : На адигейс. нар. Мотив ; Солдат ; На Одері ; Суховій ; Шлях ; 

Спека ; Чабан ; Тінь од хмаринки ; Стара-стара ; Обмовники : на схід. мотив ; 

Ленін : [вірші] та інші. 

1972 

117. Берег : [поезії]. – Київ : Молодь, 1972. – 95 с. – Із змісту : Вишгород ; 

«Будівничі, верхолази… ; Спіймавши хвилю випадкову…» ; «Вали морські – 

їм рідна вся планета…» ; Планета убивць ; Людина ; Лісоруб ; Дуби ; 

«Ходить серед натовну ; «Спи – каже Тиша, обхиливши душу…» ; Феодосія : 

[вірші] та інші ; Захід і Схід : [переклади] : Саїдо. Поема про звірів ; Кітс Дж. 

Вечір св. Агнеси : [поезії]. 



274 

 

118. Верхолази ; Наркоми ; Людина ; Планета убивць ; Серед натовпу ; 

Байдужість ; Дуби ; Лісоруб ; Феодосія ; Діти плачуть ; Майк Йогансен : 

[вірші] // Прапор. – 1972. – № 1. – С.5–8. 

119. «Будівничі, верхолази…» ; Лісоруб ; Плач Ярославни ; Гафіз ; 

Климентій ; Байдужість ; «Двадцятих років довгі осені…» ; Совість ; Подруги 

; Окидь : [вірші] // Дніпро. – 1972. – № 9. – С.5–9. 

120. Панове пацюки : памфлет [у віршах] // Прапор. – 1972.  

– № 5. – С.4–6. 

1976 

121. Висота // Прапор. – 1976. – №10. – С. 7–8. 

122. «Дві краплини впали поряд…» ; «Мов жінка тиха і сумна»… ; «В цім 

світі між людей і між вітрів…» : [вірші] // Прапор. – 1976. – № 10. – С.8. 

1977 

123. «Будівничі верхолази…» : [вірш] // Дніпро. – 1977. – № 1.  

– С.23. 

124. «І знов читаючи слова її …» : [вірш] // Вечірній Харків. – 1977. – 2 

листоп. 

125. Ленін ; Серце : [вірші] // Вечірній Харків. – 1977. – 7 груд. 

126. Планета : вибране / вступ. ст. І.Драча ; ілюстр. О.Івахненко. – Київ : 

Дніпро, 1977. – 423 с. : портр. – Із змісту : Сучасність ; Літо ; Возовиця ; В 

дорозі ; Ріка вмирає ; Полин ; Республіка ; Шукачі ; У святих горах ; Майстер 

: [поезії] та інші; [переклади] : Захід і схід : З німецької народної поезії ; 

Дю Белле ; Джо Уоллес ; Лонгфелло ; Джон Кітс ; Роберт Бернс ; Мірзо 

Турсун-заде ; Габіб Юсуфі ; Абдужаббор Каггорі ; Карім-Девона ; Саїдо ; 

Гафіз ; Сааді ; Омар Хайям ; Рудакі. 

1978 

127. Березень ; Полудень ; Спогади : [вірші] // Поезія. – Київ, 1978. – Зб.3. – 

С.30–31. 

1980 

128. Серце : [вірш] // Вечірній Харків. – 1980. – 21 трав. 
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129. На людній площі // Літературна Україна, 1980. – № 32. – 18 квіт. – С. 2.  

1981 

130. Земля моя : [вірш] // Батьківщині: Вірші рад. поетів. – Київ, 1981. – 

С.101. 

131. Мати : [вірш] // Прапор. – 1981. – № 1. – С.12. 

132. Перед жнивами : [вірш] // Хліб і пісня : вірші поетів Рад. України, про 

колгосп. село і його трударів. – Київ, 1981. – С.97. 

133. Стежка : [вірш] // Вечірній Харків. – 1981. – 11 дек. 

1982 

134. Весна 1945 : [вірш] // Україна. – 1982. – № 51. – С.11. 

135. Зустріч ; Подруги ; Краса ; Байдужність : [вірші] // Ранок. – 1982. – № 

10. – С.15. 

1983 

136. Деревце : [вірш] // Україна. – 1983. – № 12. – С.13. 

137. Твори. В 2 т. Т.1 / авт. передм. М.Ільницький. – Київ : Дніпро, 1983. – 

339 с. : портр. – Із змісту : [поезії] : Степ ; Літо ; Ріка вмирає ; Возовиця ; 

Полин ; В дорозі ; «Сірою смоляною сосною…» ; Майстер ; Робін Гуд ; У 

Святых Горах ; Весна 1930 ; 1442 км Турксибу ; Стара Бухара ; Ескі Бухара ; 

П'ятнадцять років ; Пригода в горах та інші ; [поеми] : Шукачі ; Хата ; 

Камболет ; Перша весна : (уривок) ; Біля криниці ; Оповідання негра ; Гора : 

(памірська легенда) ; Санька ;  Дівчинка йде по землі ; Біля Брами ; Щастя ; 

Гетьманівна ; Завойовник : (на східний мотив) : Панове пацюки ; З поезії 

народів СРСР : [переклади]. 

1984 

138. Сучасність : [вірш] // Вечірній Харків. – 1984. – 20 верес. 

1985 

139. Добірка творів за які вбивали // Сучасність. – 1985. – С. 69–72.  

140. Аркуші ; Батько ; Луна ; Веселка ; Земля моя ; Дитинство ; Березень ; 

Вибори кошового ; Видибайло ; «Так у літописі : Сирчан…» ; «Ці довгі ночі 

аж понависали…» ; «На висоті сосна…» ; Вірші ; На  таджицький народний 
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мотив ; «Все листя із усіх таємних сховів…» ; «І школа спить, і все 

безмовне…» ; Обрій ; «Кажуть, колись діди…» ; Осінь ; «День від холоду так 

уже стисся!…» ; Музей некоштовного каміння в Литві ; Чоловічок ; «Нехай 

ніщо не шелестить…» ; У суді ; Троянда «Равенсбрюк» ; «У класі, серед 

сонячної повені…» ; «У цього літа теж хода непевна…» ; Балка ; «Уже край 

неба в куряві густій…» ; Спогади ; Перепустка ;  

Пам'яті Н.Н. ; Цвіт вишні ; «В країні, де усе будується… ; В ці дні : [вірші]  

/ публ. М.Таран-Мисик // Дніпро. – 1985. – № 10. – С.63–70. 

141. «На людній площі – з каменю простого…» ; Олень ; 1442 км Турксибу ; 

Стара Бухара ; Солдат ; На Одері ; Осіннє ; Далеко в горах ; Серце ; Планета ; 

Сучасність ; Чорнотроп ; Крапля ; Дуби ; Слово : [вірші]  

// Антологія української поезії : в 6 т. – Київ, 1985. – Т.4. – С.266–274: фото. 

142. На Одері ; Весна : [вірші] // Прапор. – 1985. – № 5. – С.16–17. 

1986 

143. Африка ; Боєць ; Діти білі й темні ; З «Казки про зорю» ; «О шляху, що 

між чагарем…» ; «Сліди за тишею – вона підступна…» ; «Кажуть, колись 

діди…» ; «День від холоду так уже стисся!…» ; «Нехай ніщо не 

шелестить…» ; «Як жаль, що діти недостойні…» ; «Тепер – неправда, що 

війна – стихія…» ; Степ / публ. підгот. М.І.Таран-Мисик  

// Поезія. – Київ, 1986. – Вип. 2. – С.131–137. 

144. Ленін ; Планета : [вірші] // Завет поколений ; Стихи поэтов Харькова и 

Ленинграда. – Харків, 1986. – С.140–142. 

1987 

145. Ростуть думки, слова…  : [вірші] // Літературна Україна. – 1987. – 23 

лип. – Із змісту : «…І як не горбитись, коли…» ; «Ідеш і йдеш… У пізню 

пору…» ; Прозоріє душа та інші. 

146. Серед сонячної повені : [поезії; переклади; прозові твори]  

/ упоряд. М.І.Таран-Мисик, О.В.Лупій; вступ. ст. та прим. О.В.Лупія.  

– Київ : Радянський письменник, 1987. – 378 с. : портр. – Із змісту : [поезії] : 

«Сніги… Куди не глянеш…» ; Свен ; Сай ; Уленшпігель співає півнем : 
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це отут, на цій висотці…» ; «Як з глини, з темряви нічної…» ; «І як не 

горбитись, коли…» ; «Ідеш і йдеш… У пізню пору…» ; «Крізь розбиті 
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718. Роксолана Зорівчак : бібліографічний покажчик. 2004 – 2011 / уклад. : 

Г. Домбровська, У. Романюк; наук. ред. О.Чередниченко ; автори передмов : 

О. Чередниченко, А. Содомора ; редкол. : Б. Якимович (голова), В. Сулим, 

А. Содомора та ін.– Львів : вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – 368с. : іл., 

портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; чис. 17 : біобібліографія 

вчених університету) 

В іменному покажчику зазначено:  Мисик В. : [710].  

719. Григорій Кочур / укладачі : Г. Домбровська, З. Домбровська : наук. 

ред., автор передмови Р. Зорівчак ; редкол. : Б. Якимович (голова) та ін. – 

Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 1999. – 256 с. : іл., порт. – (Українська 

біобібліографія. Нова серія; Ч.2). 

В іменному покажчику зазначено :  Мисик В. : передм. : С. 21, С. 29; 

[423], [448], [77], [554], [572а], [729], [745а], [751], [822].  

720. Капустянський Ів. Плужанська творчість: (бібліогр. покажч.) / 

Ів. Капустянський // Плуг. – 1926. – Зб. 2. – С.266–293. 

С.283: Мисик Вас. Олександр. 

721. Кравчук П.І. Твори українських радянських письменників на сторінках 

українських газет і журналів у Канаді / П.І.Кравчук // Радянське 

літературознавство. – 1957. – № 6. – С.142–164.  

С.154: Мисик Василь. 

722. Лейтес А. Десять років української літератури (1917–1927)  

/ А.Лейтес, М.Яшек; За заг. ред. С.Пилипенка. – Харків : Держ. вид-во 

України, 1928. Т.1 Бібліографічний. – 673 с. С.320–322: Мисик В.О. 

723. Мисик Василь Олександрович (народився в 1907 р.) // Художня 

література видана на Україні за 40 років. 1917–1957 : бібліогр. покажч. – 

Харків, 1958. – Ч.1. Українська худоня. література. – С.240–241. 
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724. Нові українські письменники за 1920–1926 р. // Життя й революція. – 

1927.– № 6. – С.445–450. С.447: Бібліографія творів В.Мисика. 

725. Плужанська бібліотека : список худож. творів плужан окремими кн. до 

десятиріччя Жовтн. Революції) // Плужанин. – 1927. –  

№ 111–1114. С. 113: Мисик В. 

726. Українські письменники : бібліогр. слов. : У 5 т. Т.5 : Радянська 

література. – Київ : Дніпро, 1965. – 856 с. С.150–151: Мисик В.О. 

727. Шпілевич В. Бібліографія української літератури та літературознавства 

за 1928 рік / В.Шпілевич. – Харків – Київ : Держ. вид-во України, 1930, [4] с. 

С.208: Бібліографія творів В.Мисика. 

728. Лукаш Микола : біобібліогр. покажч. / уклад. В. Савчин ; наук. ред. 

Р. Зорівчак ; ред.-бібліогр. Г. Домбровська ; редкол. : Б. Якимович (голова) та 

ін. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 356 с. : іл., портр. – 

(Українська біобібліографія. Нова серія ; Ч. 10).  

В іменному покажчику зазначено :  Мисик В. : С. 38 ; [7], [14], [49], 

[482], [521], [522], [526], [530, [561], [562], [566-568], [578], [581], [653], [655], 

[681], [695], [705], [809], [847], [1133], [1209], [1329], [1535], [1577].  

729. Українське перекладознавство XX сторіччя : бібліографія / ЛНУ імені 

Івана Франка, НТШ ; укл. Т. Шмігер. – Львів, 2013. –  626 с.  

В іменному покажчику зазначено:  Мисик В. : [708], [709], [877], [899], 

[1098], [1124], [1129], [1143], [1144], [1164], [1411], [1413], [1423], [1587], 

[1878], [1957], [1962], [2073], [2112], [2133], [2252], [2547], [2568], [3181], 

[3236], [3277], [3468], [3470], [4352]. 

730. Путівник по фондах відділу рукописів Інституту літератури / [В.А. 

Бурбела ... [та ін.] ; заг. ред. Г.М. Бурлаки] ; Національна академія наук 

України, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Фундація 

Омеляна і Тетяни Антоновичів. – Київ : Спадщина, 1999. – 864 c. : іл., факс. 

В іменному покажчику зазначено:  Мисик В. : C. 169, 278, 292, 318. 

731. Микола Лукаш : 

біобібліографічний покажчик 1953–2005 / укл. Б. Черняков. –  Київ : Критика, 
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2007. – 576 с. В іменному покажчику зазначено : В. Мисик. : [89], [318], [347], 

[1285], [1347], [1349], [1351], [1354], [1374], [1376], [1476], [1573], [1671], 

[1823], [1852], [1862], [1863], [1891], [2001], [2030], [2050], [2075], [2386], 

[2540], [2659], [2829], [3037],[3201], [3339], [3887-3889], [4327]. 

732. Українське 

перекладознавство. Проблеми художнього перекладу : бібліографічний 

покажчик / Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна ; 

Центральна наукова бібліотека; укладач Ю.Ю.Полякова. – Харків, 2013. – 

187 с. В іменному покажчику зазначено:  Мисик В. : [2681], [2205].  

733. Словник українських 

псевдонімів та криптонімів (XVI-XX ст.) / укл. О.І. Дей. – Київ : Наукова 

думка, 1969. – 557 с. С. 272 : Норд В. = Мисик В. 

734. Ukrainian Literature in 

English, 1966-1979 : an annotated bibliography / compiled and edited by Marta  

Tarnawsky. – Edmonton, Alberta : Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 

2010. – 527 p. In the Index : Mysyk Vasyl : A089; A671, A704, A1044, A1397, 

A1705, T259.   

5. АРХІВНІ МАТЕРІАЛИ 

Бернс Р. 

735. Бернс Р. Баннокберн [Рукопис] / Р. Бернс ; пер. з англ. В. Мисик. – 

Харківський літературний музей. – Вст. № 18834 – РП-2610/1 

736. Бернс Р. Баннокберн [Машинопис] / Р. Бернс ; пер. з англ. В. Мисик.– 

Харківський літературний музей. – Вст. № 18834 – РП-2610/2 

737. Бернс Р. Епітафія [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. Мисик. – 

Харківський літературний музей. – Вст. № 18840 – РП-2616/1 

738. Бернс Р. Епітафія [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. Мисик. – 

Харківський літературний музей. – Вст. № 18840 – РП-2616/2 

739. Бернс Р. Про поета Фергюсона [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. 

Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 18846 – РП-2622/1 
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740. Бернс Р. Про поета Фергюсона [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. 

Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 18846 – РП-2622/2 

741. Бернс Р. Малому я радий, багатства не жду [Рукопис] / Р. Бернс ; пер. з 

англ. В. Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 18859 – РП-2635 

742. Бернс Р. Ненсі [Рукопис] / Р. Бернс ; пер. з англ. В. Мисик. – 

Харківський літературний музей. – Вст. № 18859 – РП-2635 

743. Бернс Р. До ромашки, вивернутої плугом у квітні 1786 р. [Рукопис] / Р. 

Бернс ; пер. з англ. В. Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 

18859 – РП-2635 

744. Бернс Р. Прощання Макферсона [Рукопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. 

Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 18847 – РП-2623/1 

745. Бернс Р. Прощання Макферсона [Машинопис] / Р. Бернс ; пер. з англ. 

В. Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 18847 – РП-2623/2 

746. Бернс Р. Сонет. На смерть Роберта Ріддела [Машинопис]  / Р. Бернс ; 

пер. з англ. В. Мисик.  – Харківський літературний музей. – Вст. № 18852 – 

РП-2628/1 

747. Бернс Р. Сонет. На смерть Роберта Ріддела [Машинопис]  / Р. Бернс ; 

пер. з англ. В. Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 18852 – 

РП-2628/2 

748. Бернс Р. Серденько Тіббі [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. 

Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 18851 – РП-2627/1 

749. Бернс Р. Серденько Тіббі [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. 

Мисик.  – Харківський літературний музей. – Вст. № 18851 – РП-2627/2 

750. Бернс Р. На свята в церкві він сидить [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з 

англ. В. Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 19275 – РП-

2773/3 

751. Бернс Р. Каяття [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. Мисик. – 

Харківський літературний музей. – Вст. № 18867 – РП-2643/1 

752. Бернс Р. Фіндлей [Рукопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. Мисик. – 

Харківський літературний музей. – Вст. № 18980 – РП-2677/1 
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753. Бернс Р. Фіндлей [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. Мисик. – 

Харківський літературний музей. – Вст. № 18980 – РП-2677/2 

754. Бернс Р. До миші,  вивернутої плугом з нори в листопаді 1785 р. 

[Рукопис]  / Р. Бернс; пер. з англ. В. Мисик. – Харківський літературний 

музей. – Вст. № 18980 – РП-2677/1 

755. Бернс Р. Джон Ячне Зерно [Рукопис] / Р. Бернс ; пер. з англ. В. Мисик. 

– Харківський літературний музей. – Вст. № 18980 – РП-2677/1 

756. Бернс Р. Прощання [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. Мисик. – 

Харківський літературний музей. – Вст. № 18978 – РП-2675/1-2 

757. Бернс Р. Прощання з Елізою [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. 

Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 18848 – РП-2624/1 

758. Бернс Р. Прощання з Елізою [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. 

Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 18848 – РП-2624/2 

759. Бернс Р. Рознощик Тем [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. Мисик. 

– Харківський літературний музей. – Вст. № 18849 – РП-2625/1 

760. Бернс Р. Рознощик Тем [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. Мисик. 

– Харківський літературний музей. – Вст. № 18849 – РП-2625/2 

761. Бернс Р. Прощання з горами [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. 

Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 18850 – РП-2626/1 

762. Бернс Р. Прощання з горами [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. 

Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 18850 – РП-2626/2 

763. Бернс Р. Поворот Солдата [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. 

Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 18854 – РП-2630/1-3 

764. Бернс Р. Поворот Солдата [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. 

Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 18854 – РП-2630/1-3 

765. Бернс Р. Та, що послалася мені [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. 

Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 18853 – РП-2629/3-4 

766. Бернс Р. Плач Страталана [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. 

Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 18855 – РП-2631/1 
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767. Бернс Р. Одна тільки мова в мого Милодана [Машинопис]  / Р. Бернс ; 

пер. з англ. В. Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 18857 – 

РП-2633/1 

768. Бернс Р. Ненсі [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. Мисик. – 

Харківський літературний музей. – Вст. № 18858 – РП-2634/1-2 

769. Бернс Р. Та, що послалася мені [Рукопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. 

Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 18853 – РП-2629/1-2 

770. Бернс Р. Плач раба [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. Мисик. – 

Харківський літературний музей. – Вст. № 18856 – РП-2632/1 

771. Бернс Р. Плач раба [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. Мисик. – 

Харківський літературний музей. – Вст. № 18856 – РП-2632/2 

772. Бернс Р. Ех, якби мені двадцять [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. 

В. Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 18870 – РП-2646/1 

773. Бернс Р. Ех, якби мені двадцять [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. 

В. Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 18870 – РП-2646/2 

774. Бернс Р. За здоров’я наших братів [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. 

В. Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 18869 – РП-2645/3-4 

775. Бернс Р. З усіх країв, з усіх вітрів [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. 

В. Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 18868 – РП-2644/1 

776. Бернс Р. З усіх країв, з усіх вітрів [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. 

В. Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 18868 – РП-2644/2 

777. Бернс Р. Келлі –Берн-Брес [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. 

Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 18866 – РП-2642/1 

778. Бернс Р. Келлі –Берн-Брес [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. 

Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 18866 – РП-2642/2 

779. Бернс Р. Моя кохана [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. Мисик. – 

Харківський літературний музей. – Вст. № 18860 – РП-2636/1 

780. Бернс Р. Моя горянка [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. Мисик. – 

Харківський літературний музей. – Вст. № 18862 – РП-2638/1-2 
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781. Бернс Р. Кужелина [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. Мисик. – 

Харківський літературний музей. – Вст. № 18865 – РП-2641/1 

782. Бернс Р. Мельник [Машинопис]  / Р. Бернс  пер. з англ. В. Мисик. – 

Харківський літературний музей. – Вст. № 18864 – РП-2640/1 

783. Бернс Р. Проклятий Дункане, гультяю [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з 

англ. В. Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 18844 – РП-

2620/1 

784. Бернс Р. Проклятий Дункане, гультяю [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з 

англ. В. Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 18844 – РП-

2620/2 

785. Бернс Р. Про захід Росліні. Епіграма [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з 

англ. В. Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 18843 – РП-

2619/1 

786. Бернс Р. Про захід Росліні. Епіграма [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з 

англ. В. Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 18843 – РП-

2619/2 

787. Бернс Р. Подамся у солдати [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. 

Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 18842 – РП-2618/1 

788. Бернс Р. Подамся у солдати [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. 

Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 18842 – РП-2618/2 

789. Бернс Р. Епітафія. власникові Богхеда у Тарболтоні [Машинопис]  / Р. 

Бернс ; пер. з англ. В. Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 

18823 – РП-2599/1 

790. Бернс Р. Епітафія. власникові Богхеда у Тарболтоні [Машинопис]  / Р. 

Бернс ; пер. з англ. В. Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 

18823 – РП-2599/2 

791. Бернс Р. Джон Ячне Зерно [Рукопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. Мисик. 

– Харківський літературний музей. – Вст. № 18829 – РП-2605/1-3 

792. Бернс Р. Джон Ячне Зерно [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. 

Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 18829 – РП-2605/4-6 
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793. Бернс Р. Відповідь на запрошення [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. 

В. Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 18832 – РП-2608/1 

794. Бернс Р. Відповідь на запрошення [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. 

В. Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 18832 – РП-2608/2 

795. Бернс Р. Джінні [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. Мисик. – 

Харківський літературний музей. – Вст. № 18830 – РП-2606/1 

796. Бернс Р. Джінні [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. Мисик. – 

Харківський літературний музей. – Вст. № 18830 – РП-2606/2 

797. Бернс Р. Джінні [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. Мисик. – 

Харківський літературний музей. – Вст. № 18830 – РП-2606/3 

798. Бернс Р. Про Марію (уривок) [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. 

Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 18845 – РП-2621/1 

799. Бернс Р. Про Марію (уривок) [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. 

Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 18845 – РП-2621/2 

800. Бернс Р. Давні дні [Рукопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. Мисик. – 

Харківський літературний музей. – Вст. № 18831 – РП-2607/1 

801. Бернс Р. Давні дні [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. Мисик. – 

Харківський літературний музей. – Вст. № 18831 – РП-2607/2 

802. Бернс Р. Мерщій лічи, шинкарко [Рукопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. 

Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 18863 – РП-2639/1 

803. Бернс Р. Мерщій лічи, шинкарко [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. 

В. Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 18863 – РП-2639/2 

804. Бернс Р. Ти кажеш: любиш [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. 

Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 18985 – РП-2682 

805. Бернс Р. Ти кажеш: любиш [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. 

Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 19001 – РП-2698 

806. Бернс Р. Джін [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. Мисик. – 

Харківський літературний музей. – Вст. № 18833 – РП-2609/1 

807. Бернс Р. Епітафія. Р. Ейкенові [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. 

Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 18822 – РП-2598/1 
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808. Бернс Р. Епітафія. Р. Ейкенові [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. 

Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 18822 – РП-2598/2 

809. Бернс Р. Лист до Деві, поета-побратима (уривок) [Машинопис]  / Р. 

Бернс ; пер. з англ. В. Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 

18986 – РП-2683 

810. Бернс Р. Епітафія крикливому полемістові [Машинопис]  / Р. Бернс ; 

пер. з англ. В. Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 18992 – 

РП-2689 

811. Бернс Р. За здоров’я наших братів [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. 

В. Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 18869 – РП-2645/1-2 

812. Бернс Р. Сонет [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. Мисик. – 

Харківський літературний музей. – Вст. № 18998 – РП-2695 

813. Бернс Р. До Елізи [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. Мисик. – 

Харківський літературний музей. – Вст. № 18828 – РП-2604/1 

814. Бернс Р. До Елізи [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. Мисик. – 

Харківський літературний музей. – Вст. № 18828 – РП-2604/2 

815. Бернс Р. До лікаря. З приводу одужання Джессі Стейг [Машинопис]  / 

Р. Бернс ; пер. з англ. В. Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 

18827 – РП-2603/1 

816. Бернс Р. До лікаря. З приводу одужання Джессі Стейг [Машинопис]  / 

Р. Бернс ; пер. з англ. В. Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 

18827 – РП-2603/2 

817. Бернс Р. Дункан Грей [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. Мисик. – 

Харківський літературний музей. – Вст. № 18826 – РП-2602/1-2 

818. Бернс Р. Дункан Грей [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. Мисик. – 

Харківський літературний музей. – Вст. № 18826 – РП-2602/3-4 

819. Бернс Р. Експромт. На святкування однієї з річниць поета Томсона 

[Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. Мисик. – Харківський літературний 

музей. – Вст. № 18825 – РП-2601/1 
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820. Бернс Р. Експромт. На святкування однієї з річниць поета Томсона 

[Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. Мисик. – Харківський літературний 

музей. – Вст. № 18825 – РП-2601/2 

821. Бернс Р. Експромт у суді [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. 

Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 18824 – РП-2600/1 

822. Бернс Р. Експромт у суді [Машинопис]  / Р. Бернс ; пер. з англ. В. 

Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 18824 – РП-2600/2 

Лонгфелло Г. 

823. Лонгфелло Г. Сільський коваль (уривок) [Машинопис]  / Г. Лонгфелло ; 

пер. з англ. В. Мисик. – Харківський літературний музей. – НДФ – №11574/2 

824. Лонгфелло Г. Пісня про Гайявату [Мукопис]  / Г. Лонгфелло ; пер. з 

англ. В. Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 19271 – РП-2769 

825. Лонгфелло Г. Пісня про Гайявату [Машинопис]  / Г. Лонгфелло ; пер. з 

англ. В. Мисик. – Харківський літературний музей. – НДФ – №11571     

826. Лонгфелло Г. Сільський коваль (уривок) [Машинопис]  / Г. Лонгфелло ; 

пер. з англ. В. Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 19275 – 

РП-2773/1-2 

827. Лонгфелло Г. Сільський коваль (уривок) [Машинопис]  / Г. Лонгфелло ; 

пер. з англ. В. Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 19274 – 

РП-2772 

828. Лонгфелло Г. Сільський коваль (уривок) [Машинопис]  / Г. Лонгфелло ; 

пер. з англ. В. Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 19275 – 

РП-2773 

829. Лонгфелло Г. Карл Великий (уривок) [Машинопис]  / Г. Лонгфелло ; 

пер. з англ. В. Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 18990 – 

РП-2687 

830. Логфелло Г. Стріла і пісня (Кінець) [Машинопис]  / Г. Лонгфелло ; пер. 

з англ. В. Мисик. – Харківський літературний музей. – НДФ – №11572 
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831. Логфелло Г. Стріла і пісня (Кінець) [Машинопис]  / Г. Лонгфелло ; пер. 

з англ. В. Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 19272 – РП-

2770 

832. Лонгфелло Г. Голландская картинка [Машинопис]  / Г. Лонгфелло ; 

пер. з англ. на рос. В. Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 

19272 – РП-2770 

Ґей Дж. 

833. Ґей Дж. Заяча Дружба. Байка [Машинопис]  / Дж. Ґей ; пер. з англ. В. 

Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 19192 – РП-2752/1-3 

834. Ґей Дж. Заяча Дружба. Байка [Машинопис]  / Дж. Ґей ; пер. з англ. В. 

Мисик. – Харківський літературний музей. – НДФ – №11545/1-3 

Мільтон Дж. 

835. Мільтон Дж. Час [Машинопис]  / Дж. Мільтон ; пер. з англ. В. Мисик. – 

Харківський літературний музей. – Вст. № 19270 – РП-2768 

836. Мільтон Дж. Час [Машинопис]  / Дж. Мільтон ; пер. з англ. В. Мисик. – 

Харківський літературний музей. – НДФ – №11570 

Кітс Дж. 

837. Кітс Дж. До мого брата Джорджа (уривок) [Машинопис]  / Дж. Кітс ; 

пер. з англ. В. Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 19002 – 

РП-2699 

Шеллі П. Б. 

838. Шеллі П. Б. Хмара [Машинопис]  / П. Б. Шеллі ; пер. з англ. В. Мисик. 

– Харківський літературний музей. – Вст. № 20538 – РП-3090/1-3 

839. Шеллі П. Б. Хмара [Машинопис]  / П. Б. Шеллі ; пер. з англ. В. Мисик. 

– Харківський літературний музей. – НДФ – № 12332/1-4 

840. Шеллі П. Б. До мужів Англії [Машинопис]  / П. Б. Шеллі ; пер. з англ. 

В. Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 20538 – РП-3090/4 

Хьюз Л. 

841. Хьюз Л. Негр [Машинопис]  / Л. Хьюз ; пер. з англ. В. Мисик. – 

Харківський літературний музей. – НДФ – №12328 
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Фокс Л. 

842. Фокс Л. Клунок і коромисло [Машинопис]  / Л. Фокс ; пер. з англ. В. 

Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 20525 – РП-3077 

843. Фокс Л. Клунок і коромисло [Машинопис]  / Л. Фокс ; пер. з англ. В. 

Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 20526 – РП-3078 

844. Фокс Л. Сестричка [Машинопис]  / Л. Фокс ; пер. з англ. В. Мисик. – 

Харківський літературний музей. – Вст. № 20525 – РП-3077 

Уодсворт У. 

845. Уодсворд У. Хай знов Америка Америкою стане… [Машинопис]  / 

У. Уодсворд; пер. з англ. В. Мисик. – Харківський літературний музей. – 

НДФ – №11965 

Компбел Дж. 

846. Компбел Дж. Стара жінка [Машинопис]  / Дж. Компбел ; пер. з англ. 

В. Мисик. – Харківський літературний музей. – НДФ – №11576/1 

Гафіз 

847. Гафіз. Лірика. Розвиднілось. Вітерець - як друзів дальніх мова 

[Машинопис]  / Гафіз ; пер. з перс. В. Мисик. – Харківський літературний 

музей. – Вст. № 19000 – РП-2697 

Листи 

848. Мисик В. Лист до Жукова  [Машинопис]  / В. Мисик. – Харківський 

літературний музей. – НДФ – № 9213 

849. Союз Советских Писателей Грузии : (вітання з днем народження) 

[Машинопис]   – Харківський літературний музей. – НДФ – №8853 

850. Спілка письменників України, львівська організація : (вітання з днем 

народження) [Машинопис] – Харківський літературний музей. – Вст. № 

13110 – РП-1130 

851. Правление союза писати лей БССР : (вітання з днем народження) 

[Машинопис] – Харківський літературний музей. – НДФ – №8855 
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852. Таран-Мисик М. Лист до михайлова та Леоніда Нікітіча [Машинопис] / 

М. Таран-Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 15524 – РП-

1493 

853. Таран-Мисик М. Лист до В. Медведева [Машинопис] / М. Таран-

Мисик. – Харківський літературний музей. – Вст. № 15531 – РП-1500 

854. Справка. Постоновление особого Совещания при НКВД СССР 

[Машинопис] / М. Таран-Мисик. – Харківський літературний музей. – НДФ – 

№ 495 

855. Мисик В. Лист до Михайла Никоновича [Машинопис]  / передрукувала 

з оригіналу рукопису М. Таран-Мисик. – Харківський літературний музей. – 

Вст. № 18547 – РП-2485 

856. Забашта Л. Спогади про Василя Мисика [Машинопис] / Л. Забашта –  

Харківський літературний музей. – Вст. № 20479 – РП-3050 

857. Мисик-Павленко А. Мій брат – Василь Мисик [Машинопис] / А. 

Мисик-Павленко –  Харківський літературний музей. – НДФ – №8420/9 

858. Повідомлення видавництва художньої літератури «Дніпро» 

[Машинопис] –  Харківський літературний музей. – Вст. № 15534 – РП-1503 

В. Мисик 

859. Мисик В. Американці. Біографія : (уривок) [Машинопис]  / В. Мисик. – 

Харківський літературний музей. – НДФ – № 9234 

860. Мисик В. Біографія [Машинопис]  / В. Мисик. – Харківський 

літературний музей. – НДФ – № 9207 

861. Мисик В. Біографія [Машинопис]  / В. Мисик. – Харківський 

літературний музей. – НДФ – № 9247 

862. Мисик В. До нарисів. Біографія [Машинопис]  / В. Мисик. – 

Харківський літературний музей. – НДФ – № 9206 

863. Мисик В. Мемуари : (уривок) [Рукопис]  / В. Мисик. – Харківський 

літературний музей. – Вст. № 12504 – РП-990 

864. Мисик В. Мемуари [Машинопис]  / передрукувала з оригіналу 

рукопису М. Таран-Мисик. – Харківський літературний музей. – НДФ – № 491 
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865. Мисик В. Мемуари [Машинопис]  / передрукувала з оригіналу 

рукопису М. Таран-Мисик. – Харківський літературний музей. – НДФ – № 8581 

866. Мисик В. Мемуари [Машинопис]  / передрукувала з оригіналу 

рукопису М. Таран-Мисик. – Харківський літературний музей. – НДФ – № 493 

867. Мисик В. Мемуари (уривок) [Машинопис]  / В. Мисик. – Харківський 

літературний музей. – НДФ – № 9227 

868. Мисик В. Мемуари [Машинопис]  / В. Мисик. – Харківський 

літературний музей. – НДФ – № 9226 

869. Мисик В. Мемуари (автобіографічне) [Машинопис]  / В. Мисик. – 

Харківський літературний музей. . – НДФ – № 9211 

870. Мисик В. Мемуари [Машинопис]  / В. Мисик. – Харківський 

літературний музей. . – НДФ – № 9209 

871. Мисик В. Сон [Рукопис]  / В. Мисик. – Харківський літературний 

музей. – Вст. № 20419 – РП-3035 

872. Мисик В. Суховій [Машинопис]  / В. Мисик. – Харківський 

літературний музей. – Вст. № 19000 – РП-2697 

873. Мисик В. Подорож до вірменії. Біографія [Машинопис]  / В. Мисик. – 

Харківський літературний музей. – НДФ – № 9224 

874. Мисик В. Усмон Махмадамин-Зода/ Канва. Літературна розвідка (з 

щоденника) [Машинопис]  / В. Мисик. – Харківський літературний музей. – 

НДФ – № 9215 
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