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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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. 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.     
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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; 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.   

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; 
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– 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», 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. 
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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, 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. 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  
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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.  

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»); 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. 
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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 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. 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 
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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 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. У дисертації  
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подано один рисунок. Загальний обсяг основного тексту дисертації – 204 сторінки. 

Загальний обсяг роботи зі списком використаної літератури і додатками складає 

342 сторінки. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

У вступі обґрунтовано вибір теми, її актуальність; виділено об’єкт і предмет 

дослідження, мету і завдання роботи; визначено методику дослідження; 

обґрунтовано наукову новизну, теоретичну значущість та практичне значення 

одержаних результатів; сформульовано основні твердження, що виносяться на 

захист. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 

перекладацької персонології» окреслено основні поняття і терміни для вивчення 

творчої особистості перекладача, охоплено етапи розвитку проблеми вивчення 

мовної естетики та світоглядно-естетичної концепції перекладача як вияву творчої 

особистості. Питання розглядається у вимірі культура : : особистість, що дозволяє 

встановити сутність і окреслити межі поняття «світоглядно-естетична концепція 

перекладача». 

Стверджено, що у сучасному перекладознавстві є дві засадничі лінії 

дослідження: ролі індивідуального чинника у перекладі та широкого культурного 

контексту. Ідею взаємозалежності перекладача та суспільного чинника широко 

представлено в перекладознавчих розвідках Ж.-М. Ґуанвіка, який уважає, що 

стратегію перекладача найбільшою мірою  визначає його позиція у суспільній та 

літературній системі цільової культури, а вибір на лексичному і просодичному 

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

його особливого діяльнісного поля, яке визначається багатьма щільно вкоріненими 

суспільними, особистісними та когнітивними чинниками, сформованими у цільовій 

культурі.  З іншого боку, у з’ясуванні особистісного начала у перекладацькій 

концепції Е. Ґенцлер уважає хибною думку теоретиків полісистеми, що суспільні 

норми та літературні зв’язки цільової культури регулюють, деякою мірою 

«нав’язують» перекладачеві естетичні пресупозиції, і в такий спосіб суттєво 

впливають на конкретне перекладацьке рішення. Ж.-М. Ґуанвік схиляється до 

думки, що саме суб’єктивне перекладацьке рішення впливає на формування 

літературних і культурних норм соціуму.  

Розуміння ролі перекладача через характер його діяльності та особистісні 

якості уже сформовано у світовому перекладознавстві. Це дає змогу виокремити 

критерії для конструювання альтернативної моделі дослідження творчої особистості 

перекладача, з урахуванням контекстів його діяльності та ідейно-естетичних вимірів 

творчості. 

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 текстоцентричності 

(джерелоцентричність, перекладання-центричність, перекладоцентричність);  

в) фокус системності (лінгвістична система, система цінностей,  
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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), 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. 

З’ясовано, що одна з найсуттєвіших проблем перекладу виникає при 

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

цільової культури, де естетосферу становить духовно-чуттєва, евокативна і 

аудіовізуальна сукупність предметних, знаково-символічних та емоційно-виразових 

цінностей культури і мистецтва. 

Умовні детермінанти творчої особистості перекладача – це естетосфера 

культури джерела (автор і його культурно-естетичне середовище та текст як 

естетична модель) і естетосфера цільової культури (перекладач, текст перекладу, 

читач). Культурно-естетичне середовище визначає інтерпретацію перекладача (у 

єдності світогляду автора й перекладача) і виявляється у його світоглядно-

естетичній концепції.   

Світоглядно-естетична концепція перекладача, що дає змогу обґрунтувати  

сутність творчої особистості з характерною широтою перекладацьких перспектив, 

розглядається як єдність мовних, світоглядних і естетичних засад, вкорінених у 

історичний світогляд, сформований під впливом чинників, які відбувалися у 

середовищі полісистеми певного періоду. Світоглядно-естетична концепція 

перекладача як ознака активного інтелектуального пошуку, здатна цілісно охопити 

творчу лабораторію митця, висвітлити інтерпретаційну позицію, настанову, 

зумовлену його естетичним вподобанням та попереднім досвідом, що формував 

його світогляд. У вужчому прочитанні світоглядно-естетична концепція перекладача 

підпорядкована вимозі максимально вірно відтворити естетичну модель, цілісність 

оригінального твору засобами цільової мови з прискіпливою увагою до того, щоб 

перекладений текст збагачував цільову мову, звучав мелодійно. 
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Одним із найоптимальніших перекладацьких прийомів при відтворенні 

естетичної цілісності є семіотичний обхід, який передбачає пошук еквівалентів на 

семіотичному рівні для відтворення стилю, теми, функції. Окремі значення слів, 

фраз та речень набувають нових функцій у загальній схемі лише у 

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

(1) семіотизувати форму та звукопис першотвору у цільовій системі знаків, 

(2) відтворити як значення оригіналу, так і його виразність та значущість. 

Оцінка якості перекладу залежить від його повноцінності, відповідності 

функціонального й естетичного чинників, жанрових різновидів першотворів, 

належного представлення дійсності оригіналу естетичним сподіванням цільового 

читача у кожному окремому випадку.  

Підсумовано внесок перекладача в українську перекладну літературу і 

з’ясовано, що, хоч і не позбавлений певних перекладацьких вад, В. Мисик постає 

творцем-інтелектуалом, поліглотом-перекладачем із широким діапазоном мовних та 

жанрових зацікавлень у світоглядно-естетичному контексті ХХ сторіччя.  

Постать В. Мисика характеризують міжлітературні контакти (літератури 

Сходу та Заходу), ідейно-естетичні концепції у світовій поезії, що їх уведено в 

українську естетосферу, і читач як завершальна ланка комунікативного акту. 

Цінність його особистого внеску в українську літературу виявляється у введенні 

нових та вдосконаленні вже наявних віршових форм: зокрема бейту, елегії, 

епіграми, газелі, ідилії, касиди, рубаї, бармака і східного дастану. Літературне 

розмаїття оригінальних творів у В. Мисика представлено такими мовами: 

англійською, німецькою, французькою, російською, білоруською, грузинською, 

перською (охоплюючи два варіанти – фарсі і таджицький), арабською, румейською, 

есперанто, туркменською, азербайджанською, єврейською (їдиш), болгарською, 

бенгальською і словацькою. Враховуючи такий внесок В. Мисика в українську 

літературу, 1995 р. Національна спілка письменників України заснувала Літературну 

премію імені Василя Мисика, яку присуджують за оригінальні поетичні збірки та 

віршові переклади.  

 У другому розділі «Грані творчої особистості  В. Мисика у часових та 

ідейно-тематичних зрізах» окреслено особистісне середовище перекладача, що 

впливало на його оригінальну письменницьку і перекладацьку творчість, висвітлено 

зачатки становлення світоглядної концепції В. Мисика, обґрунтовано еволюцію 

перекладацької концепції митця. 

Хоча В. Мисик як поет дебютував в українських виданнях пролетарського 

напрямку «Змичка» (1922), «Плуг» (1928), пролетарським письменником він не був, 

навпаки, творчо спілкувався із тими, кого представники офіційної літератури тоді 

називали «попутниками», – із неокласиками, «хвильовистами», усіма, хто поділяв 

націленість тогочасного українського мистецтва на вітаїзм та романтику, виведення 

українського мистецтва на широку європейську арену. Реконструкція біографії 

В. Мисика тих літ засвідчує, що він перебував у тісних літературних зв’язках із 

А. Казкою, М. Зеровим, Ю. Меженком, П. Тичиною,  
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тобто у середовищі української літературної еліти. Важливим світоглядно-

естетичним джерелом щодо сприйняття настанов духовного і версифікаційного 

самовдосконалення, мовної вправності, руху до джерел В. Мисика слугує його 

епістолярій. Поезію В. Мисика не прийнято зараховувати до певної чіткої 

літературної течії, однак, за Ю. Лавріненком, визначаємо його творчий профіль як 

синтез неокласики і романтики вітаїзму. 

У 1920-х рр. В. Мисик починає формуватися як митець-універсал, який здатний 

працювати в оригінальній та перекладній художній літературі, літературній критиці, 

періодиці. Тоді 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, серед яких і 

зв’язок зі світом без посередництва інших літератур. Націлюючись на національне 

інтелектуальне переживання та засвоєння досвіду світової культурної традиції, 

В. Мисик поглиблює інтерес до іноземних мов, перекладацтва, яке поступово стає 

покликанням і сприймається як місія національна, культурна, естетична. 

Життєтворчість В. Мисика усіх періодів – творчих, і т. зв. нетворчих, зокрема 

під час ув’язнення чи перед реабілітацією, – дозволяє визначити іще одну грань його 

творчої особистості: самостворення та самоутвердження як перекладача у 

позаакадемічному середовищі. Це, найперше, стосується англомовного та 

франкомовного перекладного доробку В. Мисика: ні англійську, ні французьку мови 

В. Мисик не вивчав у вищій школі. 

Цілеспрямована перекладацька діяльність В. Мисика поєднана з його 

оригінальною творчістю як поета, прозаїка, драматурга тощо. У діяльності 

В. Мисика ця ознака увиразнюється в аспекті тематичної спрямованості творів, 

зокрема часу та людського буття. Приміром, завершальні рядки 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! В. Мисик відтворив так:  

Коли душа земний залишить плаз, / Ми сядемо у світлі невмирущім, / Зборовши 

Смерть, Судьбу й тебе, о Час!, тобто час набуває кінцевої грані, коли людина 

вирушає у вічність. Суголосну концепцію В. Мисик передає у власному 

чотиривірші: У людності / Є два крила могутності: / Життя і смерть, / Лет у 

майбутнє... Отже, для естетики творчої особистості В. Мисика характерне 

взаємопроникнення мислеобразів з оригінального твору до перекладного і навпаки. 

Аналіз творчого вдосконалення різночасових версій віршових перекладів В. 

Мисика поезії Р. Бернса переконує, що В. Мисик мислив категоріями цілісності 

культурної полісистеми. При дослідженні цієї проблеми увагу зосереджено на 

макро- та мікрорівневому аналізі перекладів поезії Р. Бернса. При макрорівневому 

аналізі розглянуто питання естетичного сприйняття творчості Р. Бернса в Україні. 

Різночасові версії перекладу В. Мисика поезії Р. Бернса – нормодайне (тобто, таке, 

що сприяє канонічному утвердженню доробку шотландця в українській полісистемі) 

та нормотворче (тобто, таке, що  
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визначає перекладацьку стратегію, у цьому випадку – джерелоцентризм) явища 

естетичного сприйняття доробку Р. Бернса.  

Мікрорівневий аналіз проведено з погляду збереження у перекладі сюжетних 

та композиційних деталей окремих творів. Приміром, аналіз різночасових 

перекладів вірша Р. Бернса «A Man’s A Man For A’That» засвідчив, що 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 quam opes mal», що означає «Чесна бідність краща за 

нечестиве багатство» чи «Honesta vita beata est», тобто «Чесне життя – щасливе»: 

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 («Нівроку», 1932 р. та «Людина є людина», 1950-і), враховуючи зміщення 

акценту в перекладі на смислову лексему «людина».  

Байку «The Hare and Many Friends» Дж. Ґея у перекладі В. Мисика 

розглядаємо як своєрідний експеримент. Це один з небагатьох випадків, коли 

перекладач відходить від стильотворчих маркерів оригіналу і пропонує аналог, 

ближчий до літературної традиції цільової культури, тобто англійську авторську 

байку пропущено крізь призму суб’єктивізму перекладача і спроектовано на 

народний мотив. Приміром, I sincerely wish you well відтворено як: Не май же, 

голубе, жалю. 

Вибір творів для перекладу у В. Мисика мотивувався трьома намірами: 1) для 

забезпечення цілісності української полісистеми та вдоволення культурного запиту, 

2) на власне вподобання, 3) для популяризації здобутків літератур, які перебувають 

під загрозою зникнення. 

Проаналізовано 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 (скажімо, тема матері).  

Характеристика перекладацької особистості В. Мисика та стратегії його 

перекладу зрілого періоду дає змогу констатувати, що його переклад націлений на 

стилістичну, сюжетну і структурну близькість до першотвору. Це виявляється у 

майстерному збереженні ритмомелодики та евфонії оригіналу (напр. П. Б. Шеллі 

«The Cloud»: 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), кількості рядків, експресивності образу (напр. Дж. Кітс 

«On Fame»: 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;: : О, як себе  
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виснажує й тривожить / Незадоволений земним буттям, / Що жмакає життя 

своє, як зошит, / Шинкуючи незайманим ім’ям!).  

У третьому розділі «Перекладацький доробок В. Мисика зрілого періоду 

творчості: культурно-естетичний вимір» проведено зіставний аналіз оригіналів і 

перекладів з позиції, яка найоптимальніше характеризує світоглядно-естетичну 

концепцію перекладача.  

Вводячи авторів окцидентальних й орієнтальних літератур, В. Мисик подавав 

до своїх перекладів літературознавчі розвідки, що їх згодом уміщено у виданні 

«Зустрічі: статті, нариси» (1982). Це не тільки підкреслює його розуміння 

позатекстової дійсності оригіналу, а і сприяє кращому сприйняттю перекладів 

українським читачем. В. Мисик поєднував у своїй художній перекладацькій 

практиці стратегії очуження й одомашнення, щоб, з одного боку, представляти 

читачеві чужу дійсність, а, з іншого – нагадати йому про рідне довкілля. 

Аналіз англомовного доробку В. Мисика засвідчив, що стратегія перекладача 

залежала від жанрів та функцій першотворів. Саме першотвір і його комунікативний 

намір визначав домінанту перекладацької стратегії. 

Розглянуто відтворення поетичного світобачення Дж. Кітса в перекладах 

В. Мисика у світлі макроструктури поетичного тексту як функціонально-естетичної 

системи і обґрунтовано, що В. Мисик не лише талановито перекладав поезію 

англійського романтизму, а й творчо переосмислив деякі образи, ословеснені у 

власних поетичних рядках, зокрема у вірші «Кітс». Переклади В. Мисика поезії 

Дж. Кітса – естетично довершені, зі збереженням образно-метафоричної системи 

оригіналів. Перекладачеві притаманний цілеспрямований відбір мовних засобів для 

гармонійного поєднання ідейних, тематичних і стилістичних особливостей 

першотворів. 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 розкривається намір поетичної 

особистості Дж. Кітса звертатися до творчого єства. Наскрізною ідеєю сонета є 

сприйняття людської уяви через метафоричну призму жнив. Успіхові перекладача 

сприяли утвердження його професійних перекладацьких принципів та випрацювані 

українськими теоретиками перекладу вимоги та методи поетичного перекладу. 

Перекладознавчий аналіз роману О’Генрі «Cabbages and Kings» в 

українському варіанті В. Мисика переконує, що В. Мисик відтворив першотвір з 

націленістю на читацьке сприйняття перекладу, аналогічне сприйняттю оригіналу, у 

цьому випадку – іронічне.   

Аналіз перекладу драми В. Шекспіра «Timon of Athens» засвідчує гнучкість 

В. Мисика як перекладача при збереженні вербальної декорації. За  
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деякими винятками, переклад віддзеркалює театральну картину, художній час та 

простір оригінальної драми. 

У проаналізованих перекладах В. Мисика перської класичної поезії з’ясовано, 

що для представлення українським читачам естетосфери персомовних літератур, 

В. Мисик, окрім фахового володіння мовою оригіналів, був добре знайомий з 

історією та культурою. Для глибшого осмислення традицій культури-джерела 

В. Мисик здійснив декілька поїздок у країни близького та середнього Сходу. Він 

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. Інколи, однак, спроби В. Мисика естетично увиразнити переклад 

призводили до надмірної естетизації тексту. У поодиноких випадках, унаслідок 

такого прикрашального перекладу, порушено естетичну цілісність оригіналу.  

 

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  
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світоглядно-естетична концепція перекладача стає ознакою 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.  

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  

 



 

 

 

16 

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 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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АНОТАЦІЯ 

Гриців Н. М. Творча особистість Василя Мисика як перекладача у 

контексті української культури ХХ сторіччя. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, Київ, 2016. 

Дисертацію присвячено дослідженню творчої особистості  В. Мисика як 

перекладача. В основі роботи – обґрунтування творчої особистості перекладача  

у єдності концепцій homo lingualis – homo socius – homo affectus, що дає змогу 

осмислити соціокультурне тло діяльності В. Мисика.  

 Комплексний характер аналізу зумовив багатоаспектний розгляд тем: 

а) висвітлення вихідних методологічно-теоретичних позицій вивчення творчої 

особистості перекладача; б) з’ясування передумов становлення світогляду В. Мисика 

та визначення мотиваційних чинників, що спонукали В. Мисика вдосконалювати 

власні художні переклади; в) здійснення перекладознавчого аналізу оригіналів і 

перекладів В. Мисика та виявлення на цій основі головних особливостей його 

світоглядно-естетичної концепції. У роботі систематизовано внесок В. Мисика в 

національну естетосферу, оцінено його різножанрові переклади щодо їхньої 

вагомості для поступу українського літературного процесу. 

Ключові слова: Василь Мисик, художній переклад, творча особистість 

перекладача, світоглядно-естетична концепція, перекладознавчий аналіз, 

естетосфера. 

 

АННОТАЦИЯ 

Грыцив Н. М. Творческая личность Васыля Мысыка как переводчика у 

контексте украинской культуры ХХ века. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.16 – переводоведение. – Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины, Киев, 2016. 

Диссертация посвящена исследованию творческой личности В. Мысыка как 

переводчика. В основе работы – обоснование творческой личности переводчика у 

совмещении концепций homo lingualis – homo socius – homo  
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affectus, что способствует осмыслению социокультурного фона деятельности 

В. Мысыка.  

Комплексный характер анализа обусловил многогранное рассмотрение 

проблем: а) установление исходных методологическо-теоретических позиций 

исследования творческой личности переводчика; б) очертание предпосылок 

становления мировоззрения В. Мысыка и определение мотивационных факторов, 

побуждающих В. Мысыка совершенствовать собственные художественные 

переводы; в) осуществление переводоведческого анализа оригиналов и переводов 

В. Мысыка и выявление на этой основе главных особенностей его 

мировоззренческо-эстетической концепции. 

 В работе систематизирован вклад В. Мысыка в национальную эстетосферу, 

оценены его разножанровые переводы в связи с их весомостью для прогресса 

украинского литературного процесса. 

Ключевые слова: Васыль Мысык, художественный перевод, творческая 

личность переводчика, мировоззренческо-эстетическая концепция, 

переводоведческий анализ, эстетосфера.   

 

SUMMARY 

Hrytsiv N. M. Creative Personality of Vassyl Myssyk as a Translator in the 

Context of the 20
th

 Century Ukrainian Culture. – Manuscript. 

 Thesis for the Scholarly Degree of Candidate of Philology: Speciality 10.02.16 – 

Translation Studies. – Taras Shevchenko National University of Kyiv,  Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2016.  

The thesis focuses on the comprehensive research of the creative personality of 

V. Myssyk as a translator. The integrated nature of the conducted analysis ensured the 

multi-layered consideration of the problem within the following perspectives: a) covering 

the initial methodological and theoretical positions for researching the creative personality 

of a translator; b) identifying the preconditions of Myssyk’s worldview shaping; c) 

differentiating the motivational factors which stimulated Myssyk to polish his own 

translations; d) conducting Translation Studies text-oriented analysis of the originals and 

their translations provided by Myssyk and consequent differentiation of the major 

peculiarities of his translation conception; e) systematizing Myssyk’s contribution into the 

Ukrainian aesthetic sphere. The thesis consists of an introduction, three chapters, 

conclusions, a list of references and an appendix. 

 The first chapter discusses the procedure of researching a creative personality, 

which consequently considers his / her integrity into social, linguistic, and aesthetic 

contexts of the period of his / her creativity. A separate subchapter focuses on the cultural 

and aesthetic context along with the worldview as the determining counterparts of a 

translator’s creative personality. In this respect, the chapter features the role of the 

aesthetic function of the literary translation during the 20
th

 century in Ukraine – the period 

of Myssyk’s activities. The thesis challenges the view that researching the creative 

personality of a translator presupposes the prior analysis of a  
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translator’s origin and childhood, literary, intellectual surrounding and society conditions, 

cultural and aesthetic values which shaped his / her worldview and set the basis for 

his / her working conception.  

  The second chapter provides an extensive study of Myssyk’s unique values and 

understanding of the responsibility of a translator at different – early, interim and mature – 

stages of his biography. The chapter offers Myssyk’s concise literary profile, claiming that 

his early strategy differs from his considerations at the mature stage in terms of ideological 

and aesthetic convictions, poetic perception of the world, the magnitude of talent and 

awareness of the translator’s role. It becomes obvious that Myssyk was experimenting 

with genres and strategies. Apart from further masterly translations, this activity resulted 

in the multiple versions of the same source text, thus, constituting the potential for gradual 

re-contextualization and serving favourable corpus for researching the translator’s style 

and taste. Thus, the interim stage allows regarding V. Myssyk’s translations as a stage of 

improvement and self-editing.    

At his mature stage, Myssyk concentrated on the all-embracing presentation of the 

original author (his biography, translations, and commentaries).  The priorities in the 

translator’s conception were: translating significant classical works;  following the source 

text concerning the clarity of the motif and innovative poetic forms; distinguishing 

between elevated and low style, working directly with the source language, without the 

mediation of other linear translations; refraining from adaptation, distinguishing between 

translation and transfusion; rendering tropes and figures of the original without an 

unnecessary overloading readers’ perception with unusual images; rendering metrical 

peculiarities and euphony of the source text. 

The third chapter covers an in-depth analysis of literary translations by Myssyk 

provisionally considered as his projects of cultural and aesthetic value, in 

particular, Myssyk’s two priority languages – English and Persian.  

The comprehensive analysis of the originals by Jonh Keats (poetry), 

William Shakespeare (drama), O’Henry (prose) and translations has enabled to single out 

the following facets of Myssyk’s creative personality as a translator: he understood 

translation as synthesis of form representation as connected with the idea of the original 

writing, which, at the same time, should correspond to the norms of the target culture. The 

reader awareness is another locus of Myssyk, i.e. the translated text is source-oriented, 

however, assimilated with the target reader’s aesthetic sphere. 

The analysis of the translations of Persian poetry reveals Myssyk’s tendency to 

preserve idea-image structure in translation and to reproduce monorhyme being a peculiar 

rhyme scheme of Persian poetry. However, in his search for aesthetic reverberation of the 

verse, Myssyk seldom deviates from the context, hence losing the artistic detail of the 

image.  

Key words: Vassyl Myssyk, artistic translation, translator’s creative personality, 

worldview and aesthetic conception, translation studies analysis, aesthetic sphere.  
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