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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Етнокультурний зміст поетичної спадщини українських шістдесятників, поза 

сумнівом, є унікальним комплексом об’єктів дослідження різних галузей науки про 

мову, що паралельно оприявлюють тематичну й концептуальну синергетику його 

складових у їхній цілісності й взаємозалежності, універсальності й 

ідіосинкретичності текстових виявів. Попри те, що кожного року в Україні 

регулярно з’являються лінгвістичні праці й гуманітарні студії, присвячені 

дослідженню елементів індивідуально-авторської картини світу, культурно-

маркованих одиниць, інтерпретації інтертекстуальності поезії українських 

шістдесятників, досі не існує жодної наукової розвідки перекладознавчого 

характеру, мета якої була би продиктована виразним бажанням з’ясувати підходи до 

проблеми відтворення, інтерпретації та трансформації в іншу мову, а відтак і 

культуру,  виїмкової етносимволічної автентики, яка оприявлюється у поетичних 

текстах у вигляді культурно-значущих складників національного менталітету.  

Наше дослідження має на меті вирішити проблему подолання труднощів на 

шляху до якщо не адекватного відтворення у перекладі, то хоча б вмотивованого 

збереження етнокультурних конотацій етносимволів з огляду на стереоскопічне 

сприйняття етносимволічного змісту поетичного доробку низки українських поетів-

шістдесятників – Ліни Костенко, Василя Стуса, Василя Симоненка, Івана Драча, 

Дмитра Павличка, Миколи Вінграновського та Віталія Коротича. Розглядаються 

переклади, здійснені Мартою Богачевською-Хом’як, Данилом Гузар Струком, 

Ігорем Шанковським, Ярополком Ласовським, Майклом Найданом, Пітером 

Темпестом, Паолою Шварц, Стенлі К’юніцем, Полом Немсером, Даніелем 

Гальперіним, Марією Скрипник, Мішель МакГрат, Дзвінією Орловські, Марком 

Рудманом. 

Актуальність нашого дослідження засвідчується його крос-культурною 

спрямованістю та орієнтацією на розв’язання першорядного завдання – встановити 

особливості перекладацької інтерпретації етносимволіки поетичного тексту з огляду 

на її культурну маркованість.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертаційного дослідження відповідає профілю досліджень, які здійснюються на 

кафедрі теорії та практики перекладу з англійської мови Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Дисертаційна 

робота виконана в рамках планової теми вищезазначеної кафедри (спеціальність 

10.02.16) та наукової теми, що розробляється в Інституті філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Мови та літератури народів 

світу: взаємодія та самобутність» (номер державної реєстрації 11 БФ 044-01).  

Мета дослідження: з’ясувати особливості функціонування етносимволів у 

поетичному першотворі та перекладі, а також можливості  перекладацького 

відтворення етносимволічного змісту джерельного твору. 

Для реалізації вказаної мети необхідно було вирішити наступні завдання: 
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 висвітлити смислову цінність та естетичну роль етносимволічного змісту поезії 

українських шістдесятників;  

 окреслити ключові особливості вираження етносимволіки в оригіналі та перекладі 

з огляду на її тематичний характер; 

 дослідити кореляцію етносимволів солярного, зоонімічного, рослинного, 

кольоронімічного, вітаїстичного та мортального характеру у досліджуваних 

творах;   

 з’ясувати вектор перекладацької позиції щодо відтворення етносимволіки у поезії 

українських шістдесятників на основі зіставного лінгвостилістичного та 

комплексного компаративного перекладознавчого аналізу; 

 окреслити перекладацький інструментарій відтворення етносимволів у 

поетичному перекладі  з позицій адекватності його використання; 

 з’ясувати  ключові труднощі у відтворенні етносимволіки, які призводять до її 

звуженого тлумачення (випрозорення одного зі значень етносимволу за рахунок 

втрати інших значень) за допомогою парафрази або пояснюючого доповнення. 

Об’єктом наукової розвідки постає етносимволіка солярного, зоонімічного, 

рослинного, кольоронімічного, вітаїстичного та мортального характеру в поетичних 

текстах українських поетів-шістдесятників та їх англомовних перекладах. 

Предметом дослідження слугує арсенал перекладацьких рішень при 

відтворенні етносимволів у поезії українських поетів-шістдесятників. 

Матеріал складають поетичні тексти провідних українських поетів-

шістдесятників, зокрема Л. Костенко, В. Стуса, В. Симоненка, І. Драча, Д. Павличка, 

М. Вінграновського, В. Коротича та англомовні переклади цих поезій, здійснених 

різними перекладачами. Деякі поезії, зокрема В. Симоненка та В. Стуса, у 

зіставленні з іншими авторами мають значно більше англомовних перекладацьких 

версій, тому з позицій множинності перекладів було проаналізовано різні варіанти 

перекладів, здійснених Мартою Богачевська-Хом’як, Данилом Гузаром Струком, 

Ігорем Шанковським, Ярополком Ласовським, Майклом Найданом, Пітером 

Темпестом, Паолою Шварц, Стенлі К’юніц, Полом Немсером, Даніелем 

Гальперіним, Марією Скрипник, Мішель МакГрат, Дзвінією Орловські, Марком 

Рудманом, і виявлено об’єктивно адекватніші з точки зору відтворення 

етносимволічної автентики першотвору перекладацькі способи та прийоми. Загалом 

проаналізовано 6819 сторінок поетичних текстів та їх англомовних перекладів, 2800 

етносимволів та 2920 їх англійських перекладів. 

Мета і завдання сформульовані з огляду на ключові позиції теоретико-

методологічного підґрунтя дисертаційної роботи, що ілюструє сучасні тенденції 

наукових пошуків перекладознавства у міждисциплінарному аспекті: 

лінгвокультурологічні напрацювання К. Леві-Стросса, Е. Сепіра та Б. Уорфа, М. 

Бібі, Р. Фірса, І. Голубовської, С. Жаботинської, В. Карасика, А. Вежбицької; 

культурологічні (Р. Бартон, М. Л. Ларсона, А. Купера, Д. С. Брунера), 
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етнолінгвістичні (Г. Гільс та П. Джонсон, М. Новикової, Н. Шарманової, А. 

Налчаджяна). Проблема множинності інтерпретації поетичного тексту з яскраво 

вираженим етносимволічним змістом аналізується у роботі з огляду на теоретичні 

праці П. Рікера, Т. С. Еліота, Д. Девідсона. Теоретико-методологічну основу нашого 

дослідження склали праці вітчизняних та зарубіжних дослідників, присвячені 

суголосним проблемам перекладу поетичних творів, серед яких  розвідки  Л. 

Коломієць, А. Пермінової, О. Дубенко, М. Бейкер, П. Ньюмарка, А. Патьєрно, О. 

Мондадорі, А. Кенесеї, Могіт К. Рей, Р. Чандлера, М.Г. Роуз, А. Лефевра, С. Баснет, 

М. Бейкер, Дж. Аббасі. 

Методика дослідження: з огляду на мету та поставлені завдання дисертація 

має комплексний характер. З-поміж загальнонаукових методів було використано 

аналіз, синтез, індукцію, дедукцію, спостереження та узагальнення. Комплексний 

компаративний перекладознавчий аналіз включав такі методи: контекстуальний 

аналіз першотворів (передбачає визначення інтегральних особливостей 

етносимволічної автентики окремих поетичних текстів), дефінітивний (для 

визначення маркованих елементів поетичного тексту, що відповідають критеріям 

потрактування етносимволу, суміжних йому понять), диференційний (для 

встановлення стрижневих відмінних ознак між етносимволом та символом, 

архетипом), кількісний метод (для з’ясування частотності використання 

практичного інструментарію, тобто конкретних способів та прийомів перекладу, 

дескриптивний аналіз (передбачає уточнення запропонованих рішень та 

деталізоване роз’яснення поширених перекладацьких огріхів). 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що у роботі вперше: 

 доповнено й актуалізовано поняття «етносимвол», «етносимволіка»; 

 встановлено перекладацькі позиції щодо відтворення етносимволічного змісту поезії: 1) 

пасивна позиція призводить до звуженого тлумачення цілісного етносимволічного образу 

джерельного твору і цим значно обмежує його етносимволічний зміст, 2) активна веде до 

збереження цілісного етносимволічного образу першотвору та зберігає або і розширює 

його етносимволічний зміст; 

 досліджено низку менш відомих англомовних перекладів української поезії, зокрема 

творів В. Коротича, І. Драча та ін. крізь призму варіативних перекладацьких підходів до 

відтворення етносимволічного змісту поезії; 

 встановлено перекладацький інструментарій відтворення етносимволів та 

з’ясовано адекватність використовуваних для цього способів та прийомів; 

 досліджено роль журналу «Всесвіт» у розвитку перекладацького процесу 1960-х рр.; 

 введено в науковий дискурс поняття кольоронімічного ореолу поетичної мови; на цій 

основі запропоновано методику аналізу кольоронімічних проявів індивідуально-авторських 

етносимволів у поетичному тексті. 

Наукова новизна одержаних результатів може бути сформульована у таких 

твердженнях, що виносяться на захист: 
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1. Етносимвол – це багатозначний, послідовно-закономірний мовний виразник 

культурно-маркованого поняття, яке акумулює сукупність асоціативних відношень 

та може набувати нового культурного наповнення у процесі перекладу залежно від 

інтерпретативної позиції перекладача. 

2. Авторські образно-метафоричні прояви етносимволів як невід’ємні елементи 

суцільного і суголосного авторського тексту  можуть бути:  

1) відтворені повністю,  

2) відтворені з незначними трансформаціями мікрообразної структури,  

3) витлумачені звужено, з випрозоренням (за допомогою парафрази),  

4) вилучені. 

3. Диференційний підхід є невід’ємною складовою суджень про адекватне 

відтворення етносимволіки у перекладі. Диференціація перевиражень змісту 

кожного етносимволу уможливлює максимально цілісне відтворення з огляду на 

різні інтерпретативні підходи перекладачів. 

4. Нехтування етнокультурним потенціалом поетичних образів проявляється через: 

1) семантичні зсуви, які нівелюють етносимволіку першотвору на суспільно-

культурному рівні; 

2) вилучення; 

3) нейтралізації конкретних етносимволів (генералізація). 

5. Позиція перекладача щодо відтворення етносимволіки може бути: пасивною, 

активною. Пасивна позиція перекладача призводить до нехтування цілісної 

метафоричної картини першотвору. Активна позиція перекладача формує умови для 

тлумачення асоціативних смислів, присутніх у поетичному тексті етносимволів, з їх 

подальшим використанням у текстах перекладів. 

6. У переважній більшості поетичні твори українських поетів-шістдесятників (Л. 

Костенко, Д. Павличка, М. Вінграновського та ін.)  – з огляду на численні лексико-

семантичні та смислові та естетичні втрати – потребують нових перекладів. 

Теоретичне значення дисертаційного дослідження полягає у тому, що 

основні його положення та висновки є внеском до загальної теорії перекладу та 

часткових теорій перекладу, етнолінгвістики. Теоретична цінність даної праці 

полягає також у тім, що етносимволіка поетичного мовлення аналізується як об’єкт 

перекладацької інтерпретації. Окрім того, запропонована методика аналізу  ступеню 

та якості репрезентації етносимволічного змісту поезії українських шістдесятників в 

англомовному перекладі сприятиме поглибленню українсько-англійського напрямку 

перекладознавчих досліджень. 

Результати здійсненого дослідження розкривають специфіку 

відтворення/невідтворення у перекладі етносимволічного змісту поезії українських 

шістдесятників.  

Практичне значення роботи визначається насамперед тим, що 

напрацьований у цій дисертацій практично-перекладацький матеріал та отримані 

результати можуть безпосередньо бути використані як у професійній 
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перекладацькій діяльності, так і в навчальному процесі, зокрема у курсах з теорії, 

історії та практики перекладу, поетичного перекладу, етнолінгвістики. До того ж, 

практичні результати можуть використовуватись під час написання підручників та 

укладання навчальних матеріалів з таких нормативних курсів, як «Семантико-

стилістичні проблеми перекладу текстів різних жанрів» та «Жанрові теорії 

перекладу». 

Апробація результатів роботи. Основні положення дисертаційного 

дослідження обговорювались на засіданнях кафедри теорії та практики перекладу з 

англійської мови Інституту філології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, висвітлювались на таких міжнародних: Міжнародні славістичні 

читання, присвячені пам’яті академіка Л. А. Булаховського (Київ, 2015, 2016, 2017, 

2018), Міжнародна наукова конференція ім. проф. Сергія Бураго  «Мова і культура» 

(Київ, 2016, 2017, 2018), Міжнародна наукова конференція «Сучасна філологічна 

наука в міждисциплінарному контексті» (Київ, 2015), Х Міжнародна науково-

практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість» 

(Острог, 2016), 9
th
 International Conference «General and specialist translation / 

interpretation: theory, methods, practice» (Київ, 2016), Міжнародна науково-практична 

конференція «Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів» 

(Львів, 2016), Міжнародна наукова конференція «Україна і сучасний світ: 

міжмовний та міжкультурний діалог» (Київ, 2016), Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні питання філологічних наук» (Одеса, 2016), ІІІ Міжнародна 

науково-практична конференція «Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, 

майбутнє» (Львів-Люблін, 2016), Міжнародна наукова конференція «Мовно-

культурна ідентичність в контексті філологічних студій» (Київ, 2017), Міжнародна 

конференція «Protest and Dissent in Translation and Culture» (Варшава, 2017), 

Міжнародна наукова конференція «Перетин мов і літератур у 

загальноєвропейському контексті», присвячена 90-річчю від дня народження 

письменника, публіциста Фелікса Кривіна (Ужгород, 2018), Міжнародна науково-

практична конференція «Мова як засіб міжкультурної комунікації» (Херсон, 2018) 

та всеукраїнських конференціях: конференція за участі молодих учених «Дух нового 

часу у дзеркалі слова і тексту» (Київ, 2015), Всеукраїнські наукові читання за участі 

молодих учених «Мова і література в глобальному і локальному медіапросторі» 

(Київ, 2016), Всеукраїнська науково-практична конференція «Комунікативний 

дискурс: наукова рецепція та стилістика перекладу», присвячена 80-річчю від дня 

народження Василя Стуса (Київ, 2018), Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Філологія: сучасний погляд на вивчення актуальних проблем» 

(Запоріжжя, 2018). 

Результати досліджень проблеми відтворення етносимволіки було апробовано 

у низці наукових праць, відзначених Премією Національної Академії Наук України 

для Студентів Вищих Навчальних Закладів, постанова Президії Національної 

Академії Наук України  № 28 від 12.02.2014 («Авторська міфологічна картина світу: 
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особливості відтворення інтертекстуальних елементів» та «Роль журналу «Всесвіт» 

у розвитку вітчизняного перекладознавства»). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження викладено у 16 

одноосібних статтях, 12 з яких опубліковані у фахових виданнях, що входять до 

переліку МОН України, одна стаття опублікована у закордонному виданні. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційне дослідження складається з 

анотацій, вступу, одного теоретичного та двох практичних розділів із висновками до 

кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Повний обсяг роботи становить 204 сторінки, із них 185 – сторінок основного 

тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано вибір і актуальність теми, визначено об’єкт та 

предмет, мету, завдання й методи дослідження, сформульовано наукову новизну, 

теоретичну і практичну цінність дисертації та положення, що виносяться на захист, 

подано дані про апробацію результатів дослідження. 

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження етносимволіки у 

світлі перекладознавства» доведено актуальність наукової проблеми, засвідчено її 

відповідність голістичній спрямованості перекладознавства ХХІ століття, що у свою 

чергу розкриває суголосність її засадничої концепції щодо перекладача як 

антропоцентра міжкультурної комунікації та позиціювання перекладу як чинника 

націєтворення; розглянуто особливості понять «етносимвол», «символ», «архетип» у 

контексті поетичного перекладу; подано характеристику теоретичних аспектів 

поняття «етносимвол» як об’єкта перекладознавства; з’ясовано роль феномену 

шістдесятництва в етнонаціональному культурно-мистецькому просторі; висвітлено 

ключові віхи історії взаємозв’язків між українською та англомовними культурами  

періоду 1960-х років, зокрема уточнено місце літературно-мистецького журналу 

«Всесвіт», який слугував творчим майданчиком для поетів та перекладачів-

шістдесятників у культурно-мистецькому просторі. 

Своєрідним опертям для етнокультурної автентики поетичного мовлення 

українських поетів-шістдесятників є світоглядні орієнтири національного 

світосприйняття, які реалізуються на різних рівнях поетичного дискурсу. 

Етнокультурна сутність української мови становить певний лінгвоареал як перетин 

двох кодів: мовного та національного. Етнокультурна інформація, об’єктивована 

етносимволами, образами й контекстами, певним чином упорядковує концептуальну 

й мовну картини світу.  

У контексті поетичного перекладу майже не існує наукових поглядів на 

проблему відтворення етносимволіки англійською мовою. 

Етносимвол досліджується як об’єкт перекладознавства у світлі 

лінгвокультурології, етнолінгвістики та когнітивістики. Скерованість наукового 

дослідження на аналіз етносимволіки індивідуалізованої творчості українських 
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поетів-шістдесятників як багатовимірної, смислоцементуючої культурної 

конфігурації, засвідчує потребу у визначенні понять «етносимвол» та 

«етносимволіка поетичного тексту» з позиції саме перекладацької інтерпретації.  

Етносимвол – це багатозначний, послідовно-закономірний мовний виразник 

культурно-маркованого поняття, який акумулює асоціативні відношення та, з огляду 

на інтерпретативну позицію перекладача, може набувати нового культурного 

наповнення у ході перекладу. Виходячи з цього, етносимволіка поетичного тексту – 

це сукупність культурно-маркованих образів, які акумулюють асоціативні 

відношення в рамках поетичного ідіолекту. 

Інтерпретативна позиція перекладача надзвичайно важлива, адже він/вона 

співтворить етнокультурний контекст поезії, орієнтуючись на тогочасний 

літературний канон, реакцію читачів на відтворений/невідтворений етнокультурний 

запит, а також культурний контекст першотвору. 

Творчість представників українського шістдесятництва розглядається крізь 

призму  національного культурно-мистецького простору, що дозволило визначити 

вплив на їхню творчість культурно-історичних та соціально-політичних процесів 

1960-х років. 

Другий розділ «Етносимволічний зміст поезії українських шістдесятників 

та його відтворення в англомовних перекладах» присвячено аналізу 

особливостей відтворення тематично різних етносимволів, а саме: солярного, 

зоонімічного, рослинного та кольоронімічного. У цьому розділі було опрацьовано й 

залучено досвід еко-транслятології, а саме чітке усвідомлення того, що 

міжкультурне посередництво перекладача в екологічній площині «текст – переклад» 

уможливлюється у першу чергу за рахунок інтуїтивної компетенції, яка відображає 

індивідуальний культурологічний досвід перекладача, а відтак забезпечує або 

позбавляє текст перекладу етнокультурного наповнення.  

У ході дослідження ми виявили, що етносимволічний простір поезії 

українських шістдесятників актуалізує еклетичні багатопланові солярні, зоонімічні 

й рослинні першообрази, індивідуально-авторське маркування яких свідчить про 

взаємопроникнення етнонаціонального та загальнолюдського витоків. Етносимволи 

у поезіях українських шістдесятників відзеркалюють укорінену в язичництво 

прадавню українську ментальність. У декотрих творах простежується значна 

концентрація етносимволічних контекстів з превалюванням солярної, зоонімічної, 

та сакральної тематики. Будучи потужним лінгвоментальним інструментом у 

поетичному тексті, етносимволічні художні образи у поезії українських 

шістдесятників досить часто аналогізуються з людиною та її життям, що цілком 

логічно має знайти підтвердження й у перекладі. 

Конкретні методи і прийоми перекладу корелюють із інтерпретативною 

позицією перекладача. Позиція перекладача до відтворення етносимволіки поезії 

може бути не лише пасивною, а й активною. У цьому ракурсі незбіги у сприйнятті 

та інтерпретації етносимволів рослинного, зоонімічного, солярного та 
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кольоронімічного характеру в українській та англійській лінгвокультурах 

зобов’язують перекладача до активної присутності у цільовому тексті. Пасивна 

позиція перекладача до відтворення етносимволічного змісту поезії призводить до 

нехтування цілісної метафоричної картини першотвору. Активна позиція 

перекладача є умовою для тлумачення асоціативних смислів конкретних 

етносимволів, з їх подальшим використанням у текстах перекладів. 

У межах індивідуально-авторської інтерпретації кожен перекладач поезії 

українських шістдесятників розширює символічні горизонти поетичного мовлення, 

яке є самобутнім, незвичним для іншомовного читача за етнічно-символічним 

навантаженням образів.  

Зважаючи на різні інтерпретативні можливості перекладачів, було досліджено 

розмаїття перевиражень змісту конкретного етносимволу у перекладі. Для оцінки 

адекватності відтворення у перекладі етносимволіки було взято до уваги фактор 

цілісної перцепції етносимволіки оригіналу тим чи іншим перекладачем. 

З огляду на вищесказане, небажаним є нехтування у перекладі 

етнокультурним потенціалом джерельних образів. Подібне нехтування можна 

простежити за такими ознаками: 

1) семантичні зсуви, які привносять у переклад кардинально інші смислові 

навантаження, нівелюючи при цьому етносимволізм першотвору на суспільно-

культурному рівні тексту; 

2) вилучення, які віддаляють цільового читача від образної конкретики 

етносимволіки першотвору;  

3) нейтралізація  конкретних етносимволів.  

Випадок семантичного зсуву ілюструється подальшим прикладом: 

У чорній стужі сонце України, / А ти шукай – червону тінь калини, / На 

чорних водах тінь її шукай (В. Стус «Пам’ятi Алли Горської»). 

Black frost has covered the Ukrainian sun, / And you must seek the guilder-rose`s 

haunt, / Her shadow red on waters dark and deep (Пер. Я. Лассовського).  

Одразу помічаємо, що у першому рядку мав місце мікросематичний зсув на 

контекстуальному рівні, гіперонімічна заміна: чорна стужа – вlack frost.  

Проілюструємо вилучення, що призводить до згасання візуальної метафорики 

етносимволу, таким прикладом: 

Я від себе втечу в білу папороть снів. / Там у снах, ніжні тигри / 

Цілуватимуть губи мої пересохлі, / Леопарди чарівні зніматимуть шкури / І мені 

даруватимуть щедро (В. Симоненко «Я тікаю від себе, від муки і втоми»).  

 I flee myself / into the white fern in dreams. / In dreams, gentle tigers / will kiss my 

lips. / Charming leopards will undress / And give me their skins as gifts  (Пер. М. 

Богачевської-Хом’як та Д. Струка).  

I flee from myself in the white fern of dreams. / And there, in dreams the tender 

tigers / Will kiss my parchment lips, / And magnificent leopards will peel off their skins 

(Пер. Андрія М. Фр.-Чировського). 
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Переклад першої частини наведеного уривка М. Фр.-Чировським точніший, 

ніж переклад Марти Богачевської-Хом’як та Данила Струка, в якому наявне 

вилучення (губи мої пересохлі). У другій частині спостерігаємо мікросемантичний 

зсув у перекладі М. Фр.-Чировського (magnificent leopards will peel off their skins) та 

вилучення (і мені даруватимуть щедро). 

У подальшому прикладі з поезії Л. Костенко «Зорі» натрапляємо на 

візуалізований, анімований етносимвол горобиної ночі, який має глибокий 

сакрально-міфологічний зміст для представників української культури: 

А в ночі буйні, в ночі горобині / палають зорі грізної краси... (Ліна Костенко 

«Зорі»). 

Етносимвол горобина ніч фіксується в українських писемних джерелах, 

починаючи з середини ХІХ ст.: у словниках П. Білецького-Носенка (горобинна ничь, 

1838-1843 рр.) та Чужбинського (горобина нич, 1835 р.), а першою згадкою 

етносимволу горобина ніч нині вважається Тверський літопис 1024 р., у якому мова 

йде про битву дружин Ярослава Мудрого та його брата Мстислава саме у горобину 

ніч. Горобина ніч (веребина, гороб’яча, грабинова) має таке народно-етимологічне 

значення: декілька ночей впродовж літа, коли йде град, сильна гроза і злива. Злива 

буває настільки сильною, що змушує горобців залишати свої гнізда. За народними 

уявленнями, у такі ночі нечиста сила справляє весілля, тоді в небі лунає грім та 

виблискують блискавиці.  

У перекладі вищенаведених рядків натрапляємо на випадок нейтралізації 

конкретної етносимволіки:  

And in wild nights, in nights of crow black / stars of frightful beauty shine aflame… 

(Пер. Д. Г. Струк «Stars»). 

Данило Струк додав епітет (палають зорі – stars shine aflame) та вдався до 

імітаційного перекладу (в ночі горобині – in nights of crow black), що призвело до 

втрати наскрізності та етномаркованої змістовності джерельного тексту. Доцільним 

вбачається використання у вказаному прикладі прийому широкої парафрази, яка б 

зберегла смислове ядро оригінальної етносимволіки. Наш варіант перекладу звучить 

так: And in the dark and stormy nights / stars sparkle in their dire charm. 

Приклади засвідчують необхідність ситуативної перекладацької інтерпретації 

сакрально-міфологічного  змісту етносимволіки для роз’яснення смислового змісту 

оригіналу, в іншому випадку – нейтралізація етносимволів призводить до втрати їх 

емоційного та екзотичного компонентів і залишає цільового читача без миттєвого 

емоційно-інтелектуального відгуку. 

Прийом віднайдення контекстуального відповідника, а також дослівного 

перекладу, у 70 % випадків додають джерельному тексту нових образно-смислових 

відтінків і увиразнюють нерівноцінність універсальних етносимволів солярного, 

зоонімічного, рослинного і кольоронімічного характеру в українській та 

англомовній лінгвокультурах. Варто підкреслити, що нехтування етносимволікою, 
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виражене у випадках вилучення (30%) етносимволів дистанціює переклад від 

оригіналу. 

Ретельно проаналізувавши асоціативні взаємодоповнення конкретних 

етносимволів з відповідними образами та кольорами за допомогою методу 

кількісного аналізу, ми виділяємо ряд образно-метафоричних проявів 

індивідуально-авторських символів, які є невід’ємними елементами поетичних 

творів українських шістдесятників як суцільного і суголосного тексту. З огляду на 

позицію перекладача до відтворення етносимволіки (активну, пасивну) та 

перекладацьку стратегію етносимволи у поетичних текстах можуть бути:  

1) відтворені (25 %),   

2) відтворені з незначними трансформаціями мікрообразної структури 

етносимволів/символів, які аналогізуються з певним образом або кольором 

(45 %),  

3) витлумачені звужено, з випрозоренням лише одного певного значення 

етносимволу (12%),  

4) вилучені (18%). 

Проаналізуємо приклад відтвореного етносимволу у таких рядках: 

На свято зелене з густих заплав / Прийшов чоловік і надію посіяв: / Мене 

люди добрі, Пан-Бог послав, / Шоб я вам зачав месію (В. Симоненко  «Балада про 

зайшлого чоловіка»).  

On a green Holy Day, from afar / A stranger arrived to sow hope : / «I was sent, my 

dear people, by God, / A Messiah for you to beget (Пер. Д. Г. Струк). 

З точки зору релігійної конотації, свято зелене, тобто день Святої Трійці, що 

згідно християнської традиції відзначається на 50-й день після Пасхи, має в 

англомовній лігнвокультурі рівноцінний релігійний концепт Pentecost або Whitsun. 

Натомість ритуали вшанування Святого Духу у це свято різні. В Британії, скажімо, 

традиційними символами цього дня є полум’я (вогонь супроводжував появу Святого 

Духа на Землі), вітер (подих Господа) та голуб (уособлення Святого Духа). 

У «Баладі про зайшлого чоловіка» В. Симоненка, етносимвол «зелене свято» 

символізує один із трьох святкових днів вшанування сотворення світу Господом й 

засіяння землі зеленню. Перекладач адекватно відтворює асоціативно-образний 

смисл джерельного тексту, послуговуючись при цьому смисловим відповідником 

green Holy Day. У цьому випадку можливими видаються й інші варіанти відтворення 

соціокультурної маркованості першотвору: Whitesun або Trinity Sunday, які попри 

послаблення концентрації англомовного читача на специфічності екзотичного 

змісту етносимволу, все ж асоціюватимуться у представників англомовної 

лінгвокультури з ритуалами на день Святої Трійці (Pentecost), які притаманні їх 

традиціям.    

Для ілюстрації випадку відтворення етносимволу з незначними 

трансформаціями його мікрообразної структури послужімося наступним прикладом: 
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Заміновані Гітлером в чорній воді у підвалі, / Ви стояли. Мадонно, в останніх 

обіймах життя (М. Вінграновський «Сiкстинська Мадонна»). 

Mined by Hitler, below in the black cellar`s water piled, / Madonna you stood in the 

last fast embrace of life (Пер. В. Мей). 

Чорний колір чи не найчастіше зустрічається у поетичній мові багатьох 

українських шістдесятників, зокрема у вірші М. Вінграновського «Сiкстинська 

Мадонна». Потенційні метафоричні змісти етносимволів з кольоровиразником 

«чорний» інтерпретуються нами з огляду на їх природу: традиційні (чорна вода, 

чорна нитка, чорна людина, чорна злоба), індивідуально-авторські (чорно-величаве 

сонце, чорне сонце, небо прочорнене, чорна кімната). У наведеному прикладі 

етносимвол переплітається з описом конкретно-історичної події: бомбардуванням 

Дрезденської галереї  1945 року. Етносимвол «чорна вода» оприявлює тут прямий 

(темна, брудна вода) і метафоричний зміст (всесвітнє зло людськими  руками війни 

нівечить світле і прекрасне у вигляді картин). 

У перекладі фіксуємо незначну трансформацію мікрообразної структури 

оригіналу. Особливо вдалим у цьому випадку видається прийом додавання, вставка 

piled сприяє інтенсифікації образності перекладу, адже дослівний переклад вставки 

– навалений, складений до купи – точно передає образно-асоціативну метафоричну 

картину вогкого підвалу, в якому псуються навалені одна на одну картини.  

Наведений далі приклад ілюструє випадок звуженого тлумачення 

перекладачами джерельного етносимволу: 

Коли б усі одурені прозріли, / Коли б усі убиті ожили, / То небо від прокльонів 

посіріле, / Напевне б, репнуло від сорому й хули (В. Симоненко «Пророцтво 17-го 

року»).  

If all the deceived could but see /And all the executed arise, / The heaven, leadened 

by the cries, / Would burst from shame and blasphemy (Пер. М. Богачевська-Хом’як). 

If all the tricked could see now, / If all the martyred rose, / The sky – all gray from 

course-vows / Would surely crack from gloom so utterly morose (Пер. А. М. 

Чировський). 

If, suddenly, their sight regained the cheated / If all the slaughtered could to life 

recur, / Then – heaven, by the curses all gray-smitten, / From shame and outrage would 

crack down for sure (Пер. І. Шанковський). 

У поезії В. Симоненка помічаємо творчу націленість на метафоричний простір 

злиденної буденності, у якій відгодовані «демагоги» та «брехуни» мають посірілі від 

пихи та ницості обличчя. «Сіре небо» у Симоненковому поетичному мовленні 

аналогізується з надпросторовою несправедливістю, прокльонами й образами. 

Емоційні та стилістичні смислові відтінки можуть викликати конкретні 

етнокультурні асоціації. Поезія «Пророцтво 17-го року» була написана В. 

Симоненком 23 грудня 1962 року після виснажливої роботи у громадській комісії з 

виявлення місць масових поховань жертв сталінських репресій на Лук’янівському та 

Васильківському цвинтарях, а також у гущавині Биківнянського лісу. Пережите 
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поетом потрясіння логічно доповнюється деталізованими образами невинно 

закатованих – усі одурені, усі убиті.  

Марті Богачевській-Хом’як вдалося зберегти у перекладі всі інтонаційно-

смислові нюанси оригіналу. Більш того, відтворюючи кольоронімічний компонент 

етносимволіки джерельного тексту, перекладачка вдало відтінює глибину 

переживання ліричного суб’єкта, послуговуючись при цьому контекстуальним 

відповідником leadened – сірий, котрий має в цьому контексті переносне значення: 

свинцевий. Витлумачена звужено, з випрозоренням значення кольоровиразника 

«сірий», мікрообразна структура першотвору за рахунок амбівалентності 

відповідника leadened употужнює експресивний заряд першотвору, трансформуючи 

при цьому кольоровиразник. 

А. М. Чировський дещо пересотворює мікрообразну структуру першотвору у 

першій та останній строфі. Перекладач довільно домислює семантику першого 

рядка: If all the tricked could see now. В оригінальному реченні маємо:  Коли б усі 

одурені прозріли. Тут фіксуємо звуження семантики образу одурених, себто жертв 

політичних репресій, тоді як запропонований перекладачем відповідник  tricked 

нівелює тематичні факти першотвору, а відтак, є недоречним, хоча образна 

конкретика відповідника martyred – замучений – є вдалою. А. Чировський 

дистанціюється від семантики останньої строфи першотвору (Напевне б, репнуло від 

сорому й хули), пересотворюючи вищенаведений фрагмент: Would surely crack from 

gloom so utterly morose – (лусне від невимовного відчаю й зневіри – А. М.) та 

нівелюючи емоційно-смислове ядро оригінального образу. 

Порівняно з перекладами М. Богачевської-Хом’як та А. Чировського,  

переклад І. Шанковського відзначається найвищою семантичною точністю. За 

рахунок семантично точних контекстуальних відповідників cheated – 

зраджений, обдурений та slaughtered – забитий, мов худоба (простежується 

алюзивність масового вбивства) перекладачу вдається уникнути смислових зсувів, 

взаємодоповнюючи образно-смислові складові оригіналу. Кольоровиразник 

оригінальної етносимволіки І. Шанковський відтворює шляхом смислового 

розвитку, розгортаючи посіріле небо від рівня окремого індивідуального образу до 

загальної образної структури поетичного твору: Then – heaven, by the curses all gray-

smitten.... would crack down for sure. 

Нарешті, розглянемо приклад вилучення етносимволіки джерельного тексту: 

Далеко овогнене місто на сон голубий мостилось. / Смачною була після пива 

густа кабачкова ікра (І. Драч «Про випрані штани») 

The fiery city settled for the night in the distance, / And the fish roe tasted well after 

the cold beer I had (Пер. М. Богачевська-Хом’як).  

Перекладачка вдається до перестановки семантичних компонентів, вилучення 

метафоричного кольоровиразника «голубий», ситуативної інтерпретації першої 

фрази, унаслідок чого смислове ядро оригіналу не зберігається, а пріоритет 

образного змісту ігнорується. 
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У третьому розділ «Принципи відтворення етносимволіки поезії 

шістдесятників у перекладі» опрацьовуються кількісні показники вживання 

етносимволіки у джерельних текстах та у перекладах. Подано аналіз застосовуваних 

перекладачами способів перекладу;  з’ясовано усі ключові труднощі у 

відтворенні перекладу церковно-релігійної та мортальної етносимволіки, які 

призводять до її звуженого тлумачення (з випрозоренням одного зі значень 

етносимволу за рахунок втрати інших значень) за допомогою парафрази, 

пояснюючого доповнення; з позицій варіативності перекладацьких рішень 

висвітлено особливості відтворення сакрально-міфологічного та вітаїстичного 

змістів етносимволіки.  

Виявлено, що сукупно повторюваність етносимволів та етносимволічних 

контекстів у різних авторів становить 82%. Поетичне мовлення українських 

шістдесятників характеризується індивідуальною емоційністю виразністю та 

багатогранністю етнокультурних змістів, у ньому  актуалізуються архетипні 

підвалини української ментальності. Таким чином, в аспекті етносимволічного 

виміру поетичне мовлення українських шістдесятників як самоорганізованої 

культурної спільноти є цілісною, стереоскопічною системою та характеризується 

використанням універсальних, синкретичних, стійких маркованих етносимволів. 

Далі висвітлюється пріоритетність стратегій перекладачів з огляду на глибину 

їхнього осмислення інтелектуального задуму автора та на власні інтерпретативні 

уподобання/пріоритети, зорієнтованість в сакрально-міфологічному та 

вітаїстичному контекстах. 

Передумовою для адекватного відтворення етносимволу є усвідомлення 

перекладачем його контекстуально релевантних значень, актуальних для 

англомовної лінгвокультури, а також уникнення смислоспрощень етносимволу. 

У результаті нашого дослідження ми дійшли висновків, які сприятимуть 

поглибленому розумінню особливостей етносимволу як наскрізного елементу 

поетичного мовлення українських шістдесятників. Незбіги у сприйнятті та 

інтерпретації етносимволів в українській та англомовних лінгвокультурах 

(американській та британській) зобов’язують перекладача до активної присутності у 

цільовому тексті.  

 

ВИСНОВКИ 

 

Проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки: 

1. Етносимволічний зміст поезії опредметнює еклетичні багатопланові 

солярні, зоонімічні, рослинні, кольоронімічні, мортальні, вітаїстичні, сакрально-

міфологічні, церковно-релігійні першообрази, індивідуально-авторське маркування 

яких свідчить про взаємопроникнення етнонаціонального та загальнолюдського 

витоків. Результатом проведеного перекладознавчого дослідження етносимволіки 

поетичних текстів українських поетів-шістдесятників стало з’ясування особливостей 
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функціонування етносимволів у поетичному джерельному тексті та перекладі, а 

також можливостей перекладацького відтворення етносимволічного змісту. 

2. Особливо важливими для відтворення етносимволіки першотвору є такі 

чинники:  

1) індивідуально-авторська інтерпретація перекладача, в межах якої кожен 

перекладач розширює символічні горизонти поетичного мовлення  автора, яке 

характеризується самобутністю та етнічно-символічним навантаженням образів, 

2) інтуїтивна компетенція перекладача, яка відображає індивідуальний 

культурологічний досвід,  

3) позиція перекладача щодо інтерпретації етносимволів. Диференційний 

підхід є невід’ємною складовою суджень про адекватне відтворення етносимволіки 

у перекладі. Запропонована нами диференціація перевиражень змісту кожного 

етносимволу уможливлює пошуки максимально цілісного відтворення 

етносимволіки оригіналу із врахуванням різних інтерпретативних підходів 

перекладачів.  

3. Позиція перекладача щодо відтворення етносимволіки може бути: 

пасивною, активною. Пасивна позиція перекладача призводить до нехтування 

цілісної метафоричної картини першотвору і проявляється часом у неуважності до 

інтелектуального задуму автора та асоціативно-алюзивного підтексту твору, або ж і 

неспроможності чи небажанні відтворити цей задум. Для перекладача з пасивною 

позицією також асоціативно-алюзивний підтекст твору не є пріоритетним. 

Нехтування етнокультурним потенціалом поетичних образів проявляється через: 

1) семантичні зсуви, які нівелюють етносимволіку першотвору на 

суспільно-культурному рівні; 

2) вилучення;  

3) нейтралізацію конкретних етносимволів . 

Активна позиція перекладача формує умови для тлумачення асоціативних 

смислів присутніх у поетичному тексті етносимволів, з їх подальшим 

використанням у текстах перекладів. Занадто активна позиція, яка оприявлюється у 

надмірному використанні прийому описового перекладу та перекладацького 

коментаря. 

4. Пов’язавши конкретні етносимволи з відповідними образами та 

кольорами як такі, що асоціативно взаємодоповнюються, ми здійснили кількісний 

аналіз авторських образно-метафоричних проявів етносимволів як невід’ємних 

елементів суцільного і суголосного авторського тексту. Результатом наших 

підрахунків є такі дані щодо відтворення етносимволів: 

1) відтворені повністю (25%),  

2) відтворені з незначними трансформаціями мікрообразної структури (45%);  

3) витлумачені звужено, з випрозоренням лише одного певного значення 

(12%),  

4) вилучені (18%). 
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5. За умови прийому віднайдення контекстуального відповідника, а також 

дослівного перекладу, у 70 % випадків до першотвору додаються  нові образно-

смислові відтінки. Це спричинює як згасання етнокультурного потенціалу 

зоонімічних, рослинних, тваринних, кольоронімічних образів у вихідних творах, так 

і їх нейтралізацію, яка залишає цільового читача без миттєвого емоційно-

інтелектуального відгуку. 

6. Труднощі відтворення етносимволів полягають у першу чергу в 

неможливості органічного функціонування лінгвокогнітивно адаптованого символу 

в мові іншокультурного середовища. Обмежений власними інтерпретативними 

можливостями, перекладач як першочитач вимушений неминуче балансувати між 

індивідуально-авторським та універсальним досвідом, створювати 

інтертекстуальний резонанс для авторського голосу на ґрунті національної традиції 

цільової мови.  

7. Передумовою для адекватного відтворення етносимволу є увиразнення 

перекладачем його контекстуально релевантних значень, актуальних для 

англомовної лінгвокультури, а також уникнення смислоспрощень етносимволу. У 

цьому ракурсі незбіги у сприйнятті та інтерпретації етносимволів рослинного, 

твариного, солярного та кольоронімічного характерів в українській та англійській 

лінгвокультурах зобов’язують перекладача до активного пошуку рішень щодо 

подолання цих незбігів. 

8. У результаті зіставного лінгвостилістичного та комплексного 

компаративного перекладознавчого аналізу текстів першотворів та їх англомовних 

перекладів було окреслено перекладацький інструментарій відтворення 

етносимволів. Найчастіше були використані такі прийоми: віднайдення 

словникового відповідника, віднайдення контекстуального відповідника, дослівний 

переклад, конкретизація, генералізація, модуляція. 

9. Опрацьований у ході нашого дослідження практичний матеріал та 

зроблені теоретико-методологічні висновки відкривають подальші перспективи для 

збагачення освітньо-методологічної програмної бази різних філологічних 

дисциплін, зокрема перекладознавства, такими новими курсами, як «Етносимволіка 

і переклад», «Англомовні переклади творів українських поетів-шістдесятників» 

тощо. 
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АНОТАЦІЯ 

Маркелова А.А. Перекладацька інтерпретація етносимволіки в поезії 

українських шістдесятників. - Рукопис. 

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, 2019. 

У дисертації представлено результати лінгвокультурного дослідження 

етносимволів поетичного мовлення українських шістдесятників: етносимвол 

розглянуто у світлі перекладацької інтерпретації. Аналіз варіативності 

перекладацьких рішень при відтворенні етносимволіки англійською мовою сприяв 

встановленню впливу культурного досвіду перекладача на його/її інтерпретативну 

позицію. На матеріалі англомовних перекладів української поезії шістдесятників 

розглянуто способи відтворення етносимволіки. 

Проведено тематичну класифікацію українських поетичних етносимволів 

(солярні, зоонімічні, кольоронімічні, рослинні, церковно-релігійні, мортальні, 

сакрально-міфологічні, вітаїстичні), наведено приклади звуженого тлумачення (з 

випрозоренням одного зі значень) та хибнотлумачення етносимволіки, а також 

визначено місце феномену шістдесятництва в етнонаціональному культурно-

мистецькому просторі. 

Ключові слова: поети-шістдесятники етносимвол, перекладацька 

інтерпретація, культурний досвід, способи та прийоми переклади. 

 

АННОТАЦИЯ 

Маркелова А.А. Переводческая интерпретация этносимволики в поэзии 

украинских шестидесятников.  Рукопись. 

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, 2019. 

В диссертации представлены результаты лингвокультурного исследования 

этносимволов поэтической речи украинских шестидесятников: этносимвол 

рассмотрено в свете переводческой интерпретации. Анализ вариативности 

переводческих решений при воспроизведении етносимволики английском языке 

способствовал установлению влияния культурного опыта переводчика на его/ее 

интерпретативную позицию. На материале англоязычных переводов украинской 
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поэзии шестидесятников проанализированы способы воспроизведения 

этносимволики. 

Проведена тематическая классификация украинских поэтических 

этносимволов (солярные, зоонимические, цветовые, растительные, церковно-

религиозные, мортальные, сакрально-мифологические, витаистические), приведены 

примеры суженного толкования (прояснением одного из значений) и неверного 

толкования этносимволики, а также определено место феномена 

шестидесятничества в этнонациональном культурно-художественном пространстве. 

Ключевые слова: поэты-шестидесятники, этносимвол, переводческая 

интерпретация, культурный опыт, способы и приемы перевода. 

 

ABSTRACT 

Markelova A.A. Translator`s interpretation of ethnosymbols in the poetry of 

Ukrainian Sixtiers. - Qualifying scientific work, manuscript. 

Thesis for a degree of Candidate in Philology in speciality 10.02.16  

«Translation Studies». – Institute of Philology of Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

Pithy and powerful, poetry is one of the most dynamic forms of cultural resistance. 

From the purges in the 1930s and the civil rights movement in the 1960s to the Revolution 

of Dignity in the 2010s, poetry remains commanding enough to gather crowds of the 

unbowed and sharp enough to demand attention of the authorities.  

Civil rights movement in the 1960s affected the development of competing national 

narratives. It led to the appearance of Ukrainian poets, artists, and public activists who 

started thinking about the cultural and national revival of Ukraine during the Khrushchev 

Thaw in the 1960s. These creative individuals formed a new community with a distinct 

national identity focused on Ukrainian culture and democratic ethical values, which was 

later labeled as the Sixtiers. They were viewed by the authorities as a potential threat 

because of their successful attempts to revive the Ukrainian language and ethnic culture in 

their works. 

The data for dissertation were obtained from the poems written by the Sixtiers – 

Lina Kostenko, Vitaliy Korotych, Mykola Vingranovsky, Ivan Drach, Vasyl Symonenko, 

Vasyl Stys – and the English translations by Marta Bogachevskaya-Khomyak, Danylo 

Huzar-Struk, Ihor Shankovskyi, Yaropolk Lassovskyi, Michael Naydan, Peter Tempest, 

Paola Schwartz, Stanley Kuneitz, Paula Nemser, Daniel Galperin, Maria Skrypnyk, 

Michel McGrath, Dzvinia Orlovsky, Mark Redman. 

The works of the Sixtiers have many propensities in common: literary 

experimentation, attraction to traditional folklore images, extensive usage of 

ethnosymbolism, national historical topics, uncompromisingly fresh esthetics, anti-

dictatorship and anti-Soviet subtext. In the face of political rhetoric and strong censorship 

of the Soviet regime, the Sixtiers managed to highlight the importance and cultural value 
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of Ukrainian national identity. The resort to ethnosymbolism has played a crucial role in 

their mission. 

The Sixtiers tended to expand the horizons of poetic meaning in their works through 

the usage of ethnosymbols and the images with ethnosymbolic colouring. In our study, the 

ethnosymbolism of their poetry is analyzed from the standpoint of cultural translation 

studies and cultural linguistics, which allows us to trace a profound connection of 

ethnosymbols – of the solar, floral, animal, colour, vital, mortal, and religious nature – 

with the cultural memory of the Ukrainian people. In the field of translation studies, and 

particularly in the Ukrainian-to-English direction of translation, the topic of ethnosymbols 

and their interpretation by various translators remains uninvestigated.  

We understand ethnosymbol as a multi-valued, consistent and regular linguistic 

expression of the culturally marked pattern, which accumulates a set of associative 

relations and, depending on the interpretive position of the translator, may acquire a new 

cultural meaning in translation. 

In the Ukrainian Sixtiers’ poetry, ethnosymbols often reflect the ancient Ukrainian 

mentality rooted in pre-Christian mythology. Several of the analyzed works graphically 

show a significant concentration of ethnosymbolic meanings with the prevalence of solar, 

animal and mortal themes.  

As a result of our study, we ascertained that the ethno-symbolic meanings of the 

Ukrainian Sixtiers’ poetry actualize the eclectic multifaceted solar, animal, and floral 

primary images. The individual-author`s marking of such images testifies to a unique 

interpenetration of the ethno-national thesaurus and the universal human experience. 

Therefore, the factor of the translator’s individuality and his/her interpretative propensities 

and capabilities becomes extremely important for the researcher of the Sixtiers.  

All of the translators, whose works we have analyzed, clearly understood the 

importance of insights for the English readers into the Sixtiers’ national identity and their 

devotion to Ukrainian folklore and mythological themes. Although the translators tended 

to render both the meaning of the ST ethnosymbols and their poetic form, a number of 

examples illustrate that a neglect of the ethno-cultural potential of the original poems 

occurred in some cases.  The changes can be traced in the TTs as 1) semantic shifts that 

add a different semantic load to the ST ethnosymbolic expression, 2) omissions that 

distance the target reader from the figurative specificity of the ST ethnosymbolic 

meaning(s), and 3) under-interpretation, or sweeping generalization, of individual 

ethnosymbols. 

For the purpose of our investigation, 2800 ethnosymbols and ethnosymbolic 

expressions were chosen and examined in the source and the target texts. Specific 

Ukrainian-to-English translation methods and techniques have been classified according to 

their frequency. We have outlined the following ways of rendering ethnosymbols and 

ethnosymbolic expressions into English:  

1.Reproduction of the ST ethnosymbol in the TT (25%), 
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2.Conversion of the ST ethnosymbol with minor semantic transformations (45 %) 

(generalization, concretization, compensation, antonymic translation), 

3.Narrow interpretation, or distillation and description of a certain meaning of the 

ST ethnosymbol (12%)  

4.Deletion of the ST ethnosymbol (18%). 

The results of our research point out that the unique ethno-cultural content of the 

Ukrainian Sixtiers’ poetry does not lend itself easily to translation. Based on the conducted 

comparative analysis that explains the methods and techniques applied by the translators, 

we observe and suggest the most suitable procedures for rendering ethnosymbols, as well 

as culture-specific images shaded in ethno- symbolic meaning. To be able to successfully 

decode the ST subsurface ethno-specific intertextuality and colouring, the translator 

should apply his/her extralinguistic knowledge in the field of culture, ethno-symbolism, 

and national mythology. It is clear, however, that not all of the original ethnosymbols 

found in the works of Ukrainian Sixtiers are equally translatable. Their translatability to a 

great extent depends on the interrelations of a particular ethnosymbol with the other 

elements of a poem on its various semiotic levels. 

Key words: Ukrainian poets of the Sixties (the Sixtiers), ethnosymbol, translator`s 

interpretation, cultural experience, methods and techniques of translation. 

 

 

 

 

 

 


