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Етнокультурна складова поетичної творчості українських 

шістдесятників є тематично ціннісним об’єктом досліження для різних 

галузей філології.  У галузі перекладознавства, зокрема, за напрямком 

українсько-англійського перекладу, ця складова залишається майже 

неохопленою. Поєднавши напрацювання вітчизняних та зарубіжних 

дослідників у рамках перекладознавчого, літературознавчого, 

культурологічного, етнологічного та етнографічного підходів, ми поставили 

собі за мету виявити характер та межі перекладацького відтворення 

етносимволічного змісту першотворів у світлі загальної ідеї феномену 

творчості українських поетів-шістдесятників, закоріненої в ідею 

національно-культурного відродження. Для об’єктивного дослідження 

етносимволіки у художньому творі як об’єкта перекладацької інтерпретації 

було залучено напрацювання новітньої гілки перекладознавства – еко-

транслятології, особливо ж тезу про те, що міжкультурне посередництво 

перекладача уможливлюється у першу чергу за рахунок інтуїтивної 

компетенції, яка відображає індивідуальний культурний досвід перекладача, 

а відтак забезпечує або позбавляє текст перекладу етно-культурного 

наповнення. 

Наше дослідження має на меті сприяти подоланню труднощів на шляху 

перекладача до «стереоскопічного» сприйняття та адекватного відтворення, 

або принаймні вмотивованого збереження, етнокультурних конотацій у 

поезіях Ліни Костенко, Василя Стуса, Василя Симоненка, Івана Драча, 
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Дмитра Павличка, Миколи Вінграновського та Віталія Коротича. До 

аналізу  залучаються англійські переклади, здійснені Мартою Богачевською-

Хом’як, Данилом Гузаром-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 полягає у його крос-

культурній спрямованості на встановлення особливостей перекладацької 

інтерпретації етносимволіки у творах українських поетів-шістдесятників, 

художня творчість яких у широкому сенсі була національно маркованою. ЇЇ 

можна розглядати як обумовлене тогочасними особливостями суспільно-

культурного життя в Україні незбориме прагнення заповнити радянський 

культурний ваккум новою творчою енергією – гуманістичною за своїми 

духовними витоками і національною за сутністю.  

У поданій роботі вперше окреслюється нова тенденція у розвитку 

перекладознавства, а саме: етнокультурологічне перекладознавство, 

збагачене дослідженнями з етнолінгвістики, лінгвосеміотики та 

лінгвокультурології. Функціонування етнокультурного пласту поетичних 

символів у поетичному мовленні українських шістдесятників потребує 

уважного ставлення з боку перекладачів, перед якими неминуче виникає 

дилема збереження/незбереження етнокультурної автентики джерельного 

тексту, найголовнішим виразником якої є етносимвол. Адже нехтування 

бодай одним із етносимволів у перекладі може привезти до згасання 

етнокультурного потенціалу всього твору.    

У нашому дослідженні етносимволіка поетичного мовлення 

українських поетів-шістдесятників аналізується з позицій 

лінгвокультурологічного перекладознавства та етносеміотики, що дозволяє 

простежити глибокий зв’язок етносимволів солярного, рослинного, 

тваринного, кольоронімічного, вітаїстичного, мортального характеру з 

культурною пам’яттю українського народу.  
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Пропонується уточнити так актуалізувати терміни «етносимвол» та 

«етносимволіка поетичного мовлення» у світлі перекладознавства. 

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.  

Етносимволіка поетичного мовлення – це сукупність багатозначних, 

послідовно-закономірних мовних виразників культурно маркованих 

образів, які акумулюють скупчення асоціативних відношень у рамках 

поетичних ідіолектів.  

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. Нерідко етносимволи у поезіях українських 

шістдесятників відзеркалюють укорінену в язичництво прадавню українську 

ментальність. У декотрих творах простежується значна концентрація 

етносимволічних контекстів з превалюванням солярної, зоонімічної й 

сакральної тематики. Будучи потужним лінгвоментальним інструментом у 

поетичному тексті, етносимвол у поезії українських шістдесятників часто 

аналогізується з людиною та її життям, що цілком логічно має знайти 

підтвердження й у перекладі. 

У ході дослідження ми виявили, що етносимволічний зміст поезії 

українських шістдесятників актуалізує еклетичні багатопланові солярні, 

тваринні й рослинні першообрази, індивідуально-авторське маркування яких 

свідчить про взаємопроникнення етнонаціонального та загальнолюдського 

початків. Винятково важливим відтак стає фактор присутності особистості 

перекладача, а також його/її інтерпретативні можливості.  З метою оцінки 

адекватності відтворення етносимволіки необхідно враховувати 
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інтерпретаційну диференціацію перевиражень у перекладі змісту кожного 

конкретного етносимволу.  

Нехтування перекладачем етнокультурним потенціалом джерельних 

творів можна простежити за такими ознаками: 

1) семантичні зсуви, які привносять в переклад кардинально відмінні 

смислові навантаження, нівелюючи при цьому етносимволіку першотвору;  

2) вилучення, які віддаляють цільового читача від образної конкретики 

етносимволів у першотворі та  

3) нейтралізація  окремих етносимволів.  

Пасивна позиція перекладача до відтворення етносимволіки поезії 

призводить до нехтування цілісної метафоричної картини першотвору. 

Віднайдення контекстуального відповідника, а також дослівний переклад, 

додають першотвору нових образно-смислових відтінків і спричиняють 

згасання етнокультурного потенціалу, зокрема, зоонімічних, рослинних, 

кольоронімічних образів. Варто підкреслити, що нехтування 

етносимволікою, виражене у випадках вилучення етносимволів, дистанціює 

переклад від оригіналу. 

Отже, випадки мікросемантичних зсувів додають першотвору нових 

образно-смислових відтінків і спричиняють згасання етнокультурного 

потенціалу зоонімічних образів у поетичних текстах шістдесятників. Задля 

збереження національної самобутності поетичного мовлення яскравих 

представників українського літературного шістдесятництва, перекладачу слід 

орієнтуватися не на символічну місткість конкретного етносимволу, а на 

розуміння сукупності етноментальних образів, непритаманних його/її власній 

культурі. У такому випадку перекладацька інтерпретація узгоджуватиметься 

з поетичною етносимволічно місткою матерією оригіналу. 

  

Ключові слова: поети-шістдесятники етносимвол, перекладацька 

інтерпретація, культурний досвід, способи та прийоми переклади. 
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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-
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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 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 
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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%), 

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 
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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. 
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ВСТУП 

 

«Є щось святотатницьке в перекладі. 

Ну переклади троянду – матіолою. 

Граціозність Венери – Попелюшкою голою. 

Запахів несумісність – вся в перекладі!» 

Іван Драч 

 

Етнокультурний зміст поетичної спадщини українських 

шістдесятників, поза сумнівом, є тематично ціннісним, одночасно слугує 

об’єктом досліження для різних площин філологічної науки. Попри те, що 

кожного року в Україні регулярно з’являються лінгвістичні дослідження й 

гуманітарні студії, присвячені дослідженню елементів індивідуально-

авторської картини світу, культурномаркованих одиниць, актуалізації й 

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 
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Гальперіним, Марією Скрипник, Мішель МакГрат, Дзвінією Орловські, 

Марком Рудманом. 

Уже традиційним науковим опертям досліджень у царині художнього 

та поетичного перекладу слугують  позиції лінгвофілософської концепції 

Вільгельма фон Гумбольта, наше дисертаційне дослідження не є винятком. 

Варто зазначити, що питання, пов’язані із розумінням етносимволіки, її 

функціонуванням у художньому тексті, зокрема поетичному, її взаємозв’язку 

із мовою та культурою, а також можливостями відтворення у межах певної 

культури яскраво ілюструють сучасні тенденції наукових пошуків 

перекладознавства у міждисциплінарному аспекті. Окрім 

лінгвокультурологічних напрацювань німецького мовознавця, ми апелюємо 

до наукових прозрінь К. Леві-Стросса, Е. Сепіра та Б. Уорфа, М. Бібі, Р. 

Фірса, І. Голубовської, С. Жаботинської, В. Карасика, А. Вежбицької. 

Теоретичним підгрунтям наукової розвідки є праці у сфері культурології (Р. 

Бартон, М. Л. Ларсона, А. Купера, Д. С. Брунера), етнолінгвістики (Г. Гільс 

та П. Джонсон, М. Новикової, Н. Шарманової, А. Налчаджяна). Проблема 

множинності інтерпретації поетичного тексту з яскраво вираженим 

етносимволічним зміст аналізується у роботі з огляду на теоретичні праці П. 

Рікера, Т. С. Еліота, Д. Девідсона.  Проблемам перекладу поетичних творів 

присвячені наукові праці вітчизняних та зарубіжних дослідників, серед яких 

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). 

Дослідження інтерпретації та відтворення етносимволіки англійською 

мовою доцільно зарахувати до важливих завдань сучасного 

перекладознавства, хоча грунтовних комплексних наукових досліджень, 

допоки немає. Поодинокими винятками у цій царині зазначеного вище 

наукового пошуку є дисертації Панасенко К. О  «Символіка поетичного 

тексту як об’єкту перекладу (на матеріалі українських та російських 
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перекладів англомовної поезії ХІХ-ХХ ст.)» та  Ящик Н. Р. 

«Лінгвокультурний аспект німецьких етносимволів». 

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. 

У представленій роботі вперше позначається нова тенденція у розвитку 

українського лінгвокультурознавчого перекладознавства, а саме: 

дослідження можливостей відтворення етносимволіки поетичного оригіналу 

засобами цільової мови. Поетичне мовлення українських шістдесятників та 

функціонування етносимволічного пласту символів у ньому – окреміїшне та 

унікальне, тому виявлення інструментаційних, практичних можливостей 

перекладача у ході роботи над етносимволікою поетичного тесту – душею 

поетичних текстів українських шістдесятників, однозначно примножує 

палітру наукових концепцій перекладознаця на шляху до вирішення дилеми 

збереження/незбереження етнокультурної автентики першотвору, чи 

ненайголовнішим виразником якої постає саме етносимвол, який яскраво 

оприявлює творчу потребу автора.  

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).  

Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої ради Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка від  

2015 року (протокол №3). 
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Мета наукового дослідження: з’ясувати особливості функціонування 

етносимволів у поетичному першотворі та перекладі, а також можливості  

перекладацького відтворення етносимволічного змісту джерельного тексту. 

Для реалізації вказаної мети необхідно було вирішити наступні 

завдання: 

 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. 
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Павличка, М. Вінграновського, В. Коротича та англомовні переклади цих 

поезій, здійснених різними перекладачами. Деякі поезії, зокрема В. 

Симоненка та В. Стуса, у порівнянні 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. 

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»; 
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 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 сформована у 

таких положеннях, що виносяться на захист: 

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 
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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. 
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Практичне значення роботи визначається насамперед тим, що 

напрацьований у цій дисертацій практично-перекладацький матеріал та 

отримані результати можуть безпосередньо бути використані як у 

професійній 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), 



22 
 

 

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: 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 України,   

акредитованих ДАК МОН України, а одна стаття опублікована у 

закордонному виданні. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційне дослідження 

складається зі вступу, одного теоретичного та двох практичних розділів із 

висновками до кожного з них, загальних висновків, списку використаних 

джерел та додатків. Обсяг дисертації становить 204 сторінки, із них 185 – 

сторінок основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЕТНОСИМВОЛІКИ У СВІТЛІ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА 

 

Головна ідея сучасного перекладознавства полягає у якомога 

точнішому відтворенні поетичного тексту з огляду на його етнокультурну 

автентику. Чи не найголовнішим виразником згаданої вище автентики у 

поетичному тексті постає етносимвол, який яскраво оприявлює творчу 

потребу автора. Нехтування або ігнорація перекладачем бодай одного 

етносимволу у перекладі може привезти до згасання етнокультурного 

потенціалу усього першотвору.    

Питання відтворення етносимволіки у поетичному перекладі наразі не 

розглядалося широко у наукових розвідках зарубіжних та вітчизняних 

науковців, хоча  дослідження поетичного перекладу з позицій концепції 

взаємозв’язку культури і мови набуло лавиноподібного характеру. Е. Сепір 

переконаний, що мова не може існувати поза культурою, більш того, зміст 

мови пов’язаний з національною культурою. На думку О. Потебні символізм 

і поетичність мови – взаємопроникаючі. У своїй праці «Поезія. Проза. 

Згущення думки» він обстоює думку про те, що символізм мови, напевно, 

можна назвати її поетичністю; навпаки, забуття внутрішньої форми здається 

нам прозаїчністю слова. Ми поділяємо думку О. Потебні про відзеркалення 

культурних параметрів і смислів у мові [2]. У «Думці і мові» він зазначає, що 

«слово не є зовнішнім додатком до готової вже в людській душі ідеї 

необхідности. Воно є засобом, що випливає із глибини людської природи, 

створювати цю ідею, оскільки тільки за допомогою його відбувається й 

розклад думки» [1, с. 35].  

Безщасна доля покоління 1920-30-х років вирізьблювала гризотний слід 

на серцях покоління шістдесятників, який щемливим відлунком озвався у їх 

поезії. Поетичні переживання українських поетів 1960-х років мали 

національну специфіку, яка особливо увиразнювалася у розцвічених 

народних образах, витворених поетовою уявою. Дослідження літературної 
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творчості українських шістдесятників долучено до найважливіших завдань 

сучасної української філологічної науки, однак вичерпних науково-

практичних студій, метою яких є висвітлення проблем перекладу поетичної 

спадщини шістдесятників, наразі немає. Причиною цього є низький рівень 

засвоєння оригінальних творів шістдесятників іншомовними культурами, 

представники яких, на жаль, не мають змоги оцінити мистецьку цінність 

творчості українських поетів 1960-х років, чия творчість є актом своєрідної 

сакралізації націопростору, що підтверджують їх поетичні твори. Марія 

Іваницька зазначає, що «образ чужої країни та її літератури не є сталим 

феноменом, він розвивається та змінюється, особливо швидко це може 

відбуватися зі зміною політичних чи культурних констант» [61, c. 74].  

Сьогодні Україна перебуває на авансцені міжнародних відносин в 

різних аспектах, що сприяє активному усталенню у світової спільноти 

уявлення про окремішність української етноментальності від російської. 

Помилкові поверхові уявлення про українську культуру можуть розвіяти 

переклади домінантними мовами творчого доробку українських 

шістдесятників як національно-духовного капіталу української культури.  

Поетичний переклад, який Пітер Ньюмарк зараховує до 

«найсутужніших типів перекладу» (переклад наш – А. М.) [158, c. 162] є 

мірилом перекладацької майстерності. Саме про труднощі перекладу поезій 

йдеться в інтерв’ю відомого британського письменника та перекладача з 

російської на англійську мову Роберта Чандлера, який називає кожен вдалий 

поетичний переклад «маленьким люстерком», у якому віддзеркалюється 

постать перекладача. На його думку «перед перекладачем завжди стоїть 

дилема: точне відтворення змісту чи музикальності. Повсякчас перекладачу 

доводиться маневрувати. Інколи зміст та музикальність не можливо передати 

одночасно, у такому випадку, перекладач вирішує, що у цьому вірші 

цінніше» (переклад наш – А. М.) [123, c. 37].  

Найскладніше у поетичному перекладі – знайти рівноцінні 

відповідники літературним відлунням у цільовій мові. Смисловий бар’єр «не 
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є виключно культурологічною проблемою, навіть носії однієї і тієї ж мови 

можуть тлумачити алюзії неправильно» (переклад наш – А. М.) [149, c. 53]. 

Суголосними йому є погляди угорської дослідниці А. Кенесеї, котра 

стверджує, що «загалом, поетичний переклад функціонує з множинними 

перенесеннями. Перекладач послуговується методиками, мета яких полягає у 

збереженні метрики та ритміки оригіналу» (переклад наш – А. М.) [100, с. 

124]. Могіт К. Рей розглядає проблему перекладу поезій з теоретичних засад 

культурологічного підходу, наголошуючи на важливості відтворення 

літературних відлунь першотворів. Відтак, «нові значення, які з’являються у 

художньому творі, актуалізують традиційні, усталені значення, що у свою 

чергу призводить до значеннєвих нашарувань у тексті. Це ускладнює роботу 

перекладача» (переклад наш – А. М.) [149, c. 53].  

Поезія є складною для відтворення у перекладі іншою мовою через 

свою ритмомелодійну структуру, поезія шістдесятників є об’єктивно 

складнішою для відтворення, адже її етносимволічний вимір необхідно 

трансформувати в культуру та мову перекладу, не допускаючи при цьому 

хибних перекладацьких інтерпретацій етносимволіки джерельного тексту, 

звуженого тлумачення (з випрозоренням одного зі значень етносимволу), а 

також надмірно високої присутності постаті перекладача у перекладі. Від 

перекладача як першого читача поетичного тексту залежить хід інтерпретації 

оригінального твору. Поділяючи роздуми Томаса Стернза Еліота про 

взаємопроникнення читацької та авторської інтерпретації у поетичному 

творі, ми екстраполюємо цю ідею на площину перекладу поетичного тексту, 

у якому читацька та авторська інтерпретації збалансовано співіснують. Т. С. 

Еліот птше, що «читацька інтерпретація може радикально відрізнятись від 

авторської і водночас бути цілком слушною і навіть точнішою. Різні 

інтерпретації виявляються тільки частковими формулюваннями того самого; 

подібна багатозначність виникає, очевидно, тому, що поетична мова виражає 

не менше, а більше, ніж мова звичайна» [89, c. 99]. Ці твердження 

підтверджують міркування А. Кенесеі, на думку якої текст обумовлює 
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інтерпретаційні можливості читача. Угорська дослідниця поділяє погляди У. 

Еко на ефект бумерангу, коли читач розкриває значення у тексті, які автор не 

мав наміру зобразити. 

Г.-Г. Гадамер ототожнює поетичну мову із золотою монетою, яка сама 

по собі є тим, що символізує. На його думку «багатозначність і 

незрозумілість тексту можуть довести перекладача до відчаю» (переклад наш 

– А. М.) [121, c. 316]. Ще складнішим для перекладача може видатися 

поетичний текст, у випадку коли смислова глибина його етнокультурного 

простору є невід’ємним елементом індивідуального стилю поета, адже 

перекладачу доводиться не лише визначити етносимвол у національно-

культурному контексті, інтерпретувати й увиразнити його культурно-

марковану цілісність, а й співвіднести його із контекстуальними 

релевантними асоціативними конотаціями, що будуть виникати у читача, і, 

враховуючи мікро- та макротекстуальне розгортання етносимволу, 

балансуючи між двома культурами – перекласти. 

На думку Ізера «людина – це «тлумачна істота», а сам процес 

інтерпретації є нескінченною орієнтацією у світі;  література ж являє собою 

особливу форму цього процесу, адже вона є реакцією на світ разом із його 

змінюваністю» (переклад наш – А. М.) [168, c. 209] Поділяючи погляди Ізера 

на «тлумачну» роль людини, вважаємо, що культурологічне підґрунтя та 

перекладацька інтуїція сприяють процесу інтерпретації шляхом додавання 

нових відтінків смислових значень, які при цьому не є хибними. Д. МакКензі 

зауважує, що «нові читачі створюють нові тексти, нові значення яких 

напряму залежать від нових форм» (переклад наш – А. М.) [114, c. 20]. 

Дональд Девідсон – теоретик радикальної інтерпретації, засадничі ідеї 

якої ґрунтуються на теорії радикального перекладу Уілларда Ван Ормана 

Куайна, обмежує поняття інтерпретації до вивлення знання – необхідної 

умови реалізації лінгвосоціокультурного порозуміння. У своїй статті 

«Радикальна інтерпретація»  проблему інтерпретації вчений розглядає як  з 

позиції одомашнення, так і з позиції очуження. Відтак, інтерпретація  
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простежується не лише при міжкультурному та міжмовному контактах; 

«радикальна інтерпретація оприявлюється в процесі сприйняття нового 

мовленнєвого матеріалу» (переклад наш – А. М.) [113, c. 313]. Особливості 

перекладацької інтерпретації етносимволів визначаються рівнем 

міжкультурного контактування перекладача та автора крізь призму 

інформативного мовно-культурного часопростору. 

Постулюючи поняття одомашнення та очуження, Венутті також 

стверджує, що англо-американська перекладацька традиція, зокрема, мала 

нормалізуючий та натуралізуючий ефект. Такий ефект позбавив творців 

перекладеної культури їх голосу та завершився переорієнтацією на іноземні 

культурні цінності, усього того, що вписується у комплекс понять 

«домінуючої західної культури». Поняття «невидимості перекладача, на 

переконання Венутті  вимагає великих зусиль з боку перекладача, оскільки: 

«Чим вільніший переклад, тим невидиміший перекладач і, мабуть, 

видиміший письменник або ж значення сенс іноземного тексту» [140, c. 2]. 

Очуження на переконання Венутті є «стратегічним культурним втручанням у 

нинішній стан світових справ, орієнтованим на англомовні народи та нерівні 

культурні обміни, у ході яких вони залучають досвід один одного» (переклад 

наш – А. М.) [120, c. 20].  

Чи доцільно у рамках нашого дослідження апелювати поняттям 

«нерівний культурний обмін» з огляду на перекладений матеріал та позицію 

перекладачів до етномаркованого змісту першотворів в цілому? Очевидно, 

що так, адже перекладачі не завжди залучають культурний досвід культури-

джерела, частіше, навпаки, перекладачі орієнтуються насамперед на цільову 

культуру. Ґ. Турі у статті «Обґрунтування дескриптивного 

перекладознавства» наголосив, що «переклад, фактично, зумовлений метою, 

якій він призначений служити, і ця мета визначається у потенційній цільовій 

системі» [120, с. 195]. Чи доцільно науковим опертям наукової студії брати 

теорію постколоніалізму? Очевидно, що ні. Адже поезії шістдесятників, як і 

їх автори, не мають жодної причетності до країни-колонії, вони ніяк не 
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ототожнюють себе із представниками культури, яка виступає у ролі 

культурно-духовного донора для іншої і самоусвідомлюють себе 

представниками сформованої, незалежної культури. Якщо аналізувати 

творчість шістдесятників у світлі своєрідної «уявної причетності» до 

пережитої втрати власної країни, мова йде тут про наукові погляди Маріанне 

Гірш, яка зауважує, що постколоніальним авторам притаманне 

«самоусвідомлення цілого покоління зумовлене сформованими раніше 

наративами, які оповідають про травматичні події, однак їх вже ніколи не 

можна повністю зрозуміти чи відтворити» [146, c.420].  

Г. Співак також акцентує увагу на впливі історичної травми на 

культурне життя автора. У випадку, коли це поєднується з його уявленням 

про те, що культурне життя нації «несвідомо» прожило, тоді може існувати 

сенс, в якому світова література може перетворитися на новоутворену, 

префігуративну категорію, яка пов'язана із формою культурного 

розмежування та зміни, де і умови приєднання можуть встановлюватися на 

підставі історичної травми (переклад наш – А. М.) [c. 12] 

Перший крок у пошуку свого голосу й ідентичності для 

«колонізованого» народу полягає в тому, щоб повернути собі власне минуле 

[194, c. 229], як бачимо шістдесятники не намагаються робити це, у них 

немає тої травми, яка б змушувала їх до таких дій. 

Баснет та Тріведі підсумовують далекосяжні наслідки, а також 

труднощі, пов'язані з перекладом як проявом особливого міжкультурного 

спілкування. На їх думку, переклад відбувається не у вакуумі, а в 

континуумі; і є не окремим, ізольованим актом, а частиною постійного 

процесу міжкультурного перекладу. Більш того, «переклад є доволі 

маніпулятивною діяльністю, яка включає в себе усі стадії у ході передачі 

інформації через мовні та культурні межі. Переклад не є невинною, прозорою 

діяльністю, але дуже важливий за своїм означенням на кожному етапі; це 

рідко, якщо взагалі, включає в себе співвідношення рівності між текстами, 

авторами або системами» (переклад наш – А. М.) [203, c. 2]. 
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Поезія приваблює перекладача у першу чергу забарністю і 

вигадливістю художньо-образної мови (переклад наш – А.М.) [203, c. 194]. 

Доповнити список причин, які спонукають перекладачів братися за нелегку 

справу – поезію українських шістдесятників, може саме етнокультурна 

автентика, за рахунок якої поезія щедро обрамлюється етносимволами, 

архетипами й образами, робота над відтворенням яких змушує перекладачів 

відшукувати глибокозакоренілі взаємозв’язки з національною культурою та її 

сецифічними проявами. На думку Л. Перрінза цього приводу слушно 

зауважує, що «кожен поет створює свій власний сховок набутих та уявних 

почуттів, емоцій та досвіду, за допомогою яких він/вона маневрує, а також 

видозмінює і використовує» (переклад наш – А.М.) [138, c. 45]. Перекладачу 

відводиться троїста роль шукача тих самих емоцій й досвідів, у першу чергу 

культурних, інтерпретатора й транслятора в іншомовну культуру. 

Питання про перекладацьку інтерпретацію етносимволів у поетичному 

тексті безпосередньо пов’язане із проблемою визначення самого поняття 

етносимвол у площині філологічної науки.  

 

1.1. Етносимвол в етнолінгвістиці, конгнітивістиці, лінгвокультурології 

як об’єкт перекладознавства 

У контексті відтворення символіки, зокрема етносимволіки у 

художньому та поетичному перекладі, існує чимало різноманітних поглядів 

на проблему міждисциплінарності, найвідомішими серед яких є наукові 

розвідки П. Патьєрно, О. Мондадорі, Д. Робінсон, Е. Піма, С. Денисової, Л. 

Коломієць, О. Шум та ін.  

На думку О. Мондадорі, «переклад – це істинний спосіб пізнати текст, 

символізм якого слугує універсальним засобом вираження заплутаних 

мотивів та сакрально обумовлених ідей» (переклад наш – А.М.) [154, c. 80].  

А. Патьєрно звертає увагу на множинність перекладацьких версій. 

Переклади завжди видозмінюються і переробляються, тому завжди 
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з’являються нові переклади старих текстів. Перефразовуючи Бальзака, велич 

і страждання перекладної поезії – в її потребі до перетворення [99, c. 104]. 

Р. Бартон переконаний у тому, що буде-яке суспільство опирається на 

певну форму культури. Під «культурою» у цьому контексті мається на увазі 

основний аспект людського життя – сукупність усталених традицій, що 

передаються від покоління до покоління  [106]. 

Культура і мова є взаємозалежними і взаємопроникненими. Пітер 

Ньюмарк вважає, що «з перекладацької точки зору, культура закладена у 

мову, вона є її єдиною складовою, яка власне і ускладнює процес передачі 

змісту» (переклад наш – А. М.) [157, c. 209]. Зупинемося детальніше на 

самому понятті культура, яке є домінантним у системі цінностей 

представників шістдесятництва. 

Культура – це узгоджений набір спільних символічних систем, які 

керують поведінкою людини і спонукають її функціонувати як група людей 

(переклад наш – А. М.) [109, c. 23].  

Мілдред Л. Ларсон визначає культуру як «систему переконань, 

ставлень, цінностей і правил, які поділяє група людей» (переклад наш – А. 

М.) [148, c. 431]. Ларрі І. Самовар та Річард  Е.Портер визначають культуру 

як «сховище знань, досвіду, вірувань, цінностей, значень, ієрархій, релігії, 

категорії часу, часо-просторових зв’язків, універсальних концептів, 

матеріальних об’єктів та власного майна, здобутого зусиллями як окремими 

представниками групи, так і цілою групою людей у ході зміни поколінь» 

(переклад наш – А. М.) [137, c. 8]. Вільям Гудікунст і Єнг Юн Кім вважають, 

що «термін культура часто вживається на позначення систем знань, якими 

володіють переважно велика кількість людей» (переклад наш – А. М.) [167, c. 

17]. Натомість Адам Купер дотримується позиції, що «культура – це простий 

спосіб вираження колективної ідентичності» (переклад наш – А. М.) [96, c. 

4]. Усі вищезгадані визначення культури мають спільну ознаку, а саме: група 

людей, які володіють /передають / зберігають культурний досвід, по суті 

поети-шістдесятники, є унікальною літературною групою, яка входила у 
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ширшу групу митців, які поділяли єдину культурну місію. Іншим важливим 

поняттям для наукового висвітлення є культурна ідентичність. 

Опертям наших поглядів на культурну ідентичність є теорія соціальної 

ідентичності (Social Identity Theory) Джона Тернера та Генрі Тешфела  [122] і 

теорія етнолінгвістичної ідентичності (ELIT) Говарда Гільса та Патрісії 

Джонсон. Згідно цієї теорії люди мають особисту (національну) і соціальну 

ідентичність. У випадку, коли національна ідентичність активізується, 

культура виступає на перший план, а мова, – як головний її виразник, 

допомагає розпізнати ступінь позитивності / негативності соціальної 

ідентичності, яка безпосередньо впливає на культурну ідентичність і 

культуру в цілому. Зв’язок нації та мови Гомі Бхабха позначає терміном 

«націє розповідність», а націю розглядає як «наративну стратегію» [124, 

c.292]. 

Найбільш узагальнюючою є точка зору Л. Венуті, який стверджує, що 

«міждисциплінарний характер нинішніх наукових пошуків сучасного 

перекладознавства неабияк примножив кількість теорій перекладу. Позаяк, 

спільний науковий інтерес та схожість поглядів на тотожну проблему не 

гарантує того факту, що теоретико-методологічне підгрунття у рамках 

конкретного наукового напряму може задовольнити концептуальні вимоги 

теорії у рамках іншого наукового напряму напряму... Сучасне 

перекладознавство залучає досвід не лише лінгвістики, літературної критики, 

спекулятивної філософії, теорії культури, а й експериментальних наук, 

антропології та підготовки перекладачів та практики перекладу. У будь-

якому разі, усі теоретичні концепти та тренди сучасного перекладознавства 

мають підтверджувати статус міждисциплінарності» (переклад наш – А. М.) 

[139, c.4].  

Важливо пам’ятати, що будь-яка культура мінлива. Оскільки культура 

«оприявлюється ще на першопочатках людського життя, вона залучена у 

безперервний процес взаємодії із оточуючим світом, пристосовуючись до 
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навколишнього середовища або уподібнюючи його до себе» (переклад наш – 

А. М.) [144, c. 3].  

На думку Н. Фрая, у кожного поета є своя індивідуальна міфологія. 

Природньо, що усі поети мають власну символічну модель створення образів 

чи символів, але коли декілька поетів використовують однакові образи чи 

символи, неможливо розглядати питання поетичної символіки з огляду на 

біографію автора (переклад наш – А. М.) [152,  c. 306].   

Михайло Наєнко зазначає, що «Іван Драч, як свідчать наведені його 

образи, був трепетно національний, але його національність усього лиш 

глибше «захована» в образ, ніж в інших шістдесятників» [68, c. 1012]. 

Популярність поезій І. Драча підтверджує і відомий українсько-канадський 

літературознавець і перекладач Ю. С. Н. Луцький, який у вступній статті до 

збірки перекладів поезій поетів-шістдесятників англійською мовою «Four 

Ukrainian Poets» відзначає також «інтелектуальність змісту Драчевих поезій, 

окутаних барвами художніх образів» (переклад наш – А. М.) [191, с.2].  

На безкрайому літературному полі творчість Івана Федоровича, як і 

решти представників українського шістдесятництва, сповнена 

етносимволічного змісту, фрагменти якого є універсальними носіями смислів 

національної культури. М. О. Новикова зазначає, що: «символи людиною 

успадковуються. Вони – це культурне придане, що дісталося від минулого» 

[60, с. 216].  Таке спрощене сприйняття символу може призвести до 

нівелювання фрагментів символічного контексту першотвору, адже, будучи 

знаками мов культури, символи можуть втрачати своє первинне значення. 

Відома американська дослідниця символів мови й культури Марі Вумак 

вказує на те, що: «зміст символу мінливий. Це означає, що зміст конкретного 

символу набувається і змінюється під впливом культури, він може втрачати 

своє первинне значення» (переклад наш – А. М.) [144, с. 5].  Натомість, зміст 

етносимволу – сталий, незмінний і транслює культурно значущу інформацію 

з точки зору сприйняття мовців певної національної спільноти. 
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Раймонд Фірс вважає, що «символи передають значення на рівнях 

реальності, які неможливо осягнути лише завдяки безпосередньому досвіду 

чи понятійному мисленню… Часто ці значення складні і мають багато 

смислових нашарувань» (переклад наш – А. М.) [162, с. 49]. Видатний 

американський дослідник у галузі когнітивної психології Джером Сеймур 

Брунер вважає, що «будь-яка культура є  універсальною системою 

колективних символів» (переклад наш – А. М.) [128,  с. 162]. 

Питання про про перекладацьку інтерпретацію етносимволів у 

поетичному тексті безпосередньо пов’язане із проблемою визначення самого 

поняття етносимвол, а також його розмежування із символом. Етносимволи – 

це свого роду акумулятори цінностей та ідеалів, що консолідують етнос [55, 

с.47].  

Альберт Налчяджан ототожнює національний символ з етносимволом, 

визначаючи його як «згусток певної частини психічного складу етноса» [6, 

с.142].  На думку вченого, сукупність етносимволів являє собою систему 

кодування для певної частини етнічного характеру та уявлень етносу про 

навколишній світ і про самого себе.  

Відтак, перед перекладачем стоїть непросте завдання: виявити, 

інтерпретувати та відтворити екстралінгвальний контекст етносимволу, який 

концентрується в колективній свідомості мовців як універсальний, і не 

побутує в колективній свідомості мовців іншої лінгвокультури. Складність 

відтворення етносимволів у перекладі полягає в неможливості пристосування 

лінгвокогнітивно-адаптованого символу в мові інокультурного середовища, 

спричиненого колосальними можливостями інтерпретативного потенціалу 

перекладачів. Перекладачу як першочитачу поезії доводиться балансувати 

між неминучими біполярними відлунками досвідів: індивідуальним 

(авторським) та універсальним, який викликає певний інтертекстуальний 

резонанс на ґрунті національної традиції. 

Проблема  множинності інтерпретацій детально розглядалася у працях 

Поля Рікера, який вважав конфлікт інтерпретацій найважливішим аспектом  
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розуміння. Учений зауважує, що «сама робота інтерпретації демаскує 

виразний намір – подолати культурний бар’єр, його соціально-культурні 

відмінності, які віддаляють читача від невідомого йому тексту, додаючи 

смисл цього тексту у теперішнє сприйняття читача» (переклад наш – А. М.) 

[156, с.4]. Значну увагу вчений приділяє оприявленню символічної функції 

людини за допомогою знаків та символів. Вчений вважає, що «не існує 

символів без людини, яка говорить, принаймні влада подібного символу 

незначна; тільки у мові всесвіт, бажання, зображення отримують доступ до 

чуттєвості; щоб зрозуміти світ, завжди потрібне слово» [176, c. 296].  

Особливості перекладацької інтерпретації етносимволів визначаються 

рівнем міжкультурного контактування перекладача та автора крізь призму 

інформативного мовно-культурного часопростору. 

Прикметним є те, що у ході перекладу поетичного твору в перекладача 

виникає потреба розкрити стрижневе значення глибинних смислів етно-

специфічних символів, за рахунок яких українські поети-шістдесятники  

досягали валоризації національної ідентичності. Саме на цьому 

національному підмурівку формується позиція перекладача стосовно 

способів відтворення яскравих етноментальних образів, яка з огляду на 

розширеня етносимволічних меж індивідуально-авторського мовлення може 

варіюватися від активної до пасивної. Занадто активна, як і занадто пасивна 

позиція перекладача може призвести до нівелювання специфічного етнічно-

культурного змісту етносимволів, що потяне за собою ряд перекладацьких 

огріхів. Задля збереження національної самобутності поетичного мовлення 

українських шістдесятників, перекладачу слід орієнтуватися не на етнічно-

культурний зміст конкретного етносимволу, а на етносимволічний контекст 

поезії шістдесятників вцілому. Серед проаналізованих етносимволів, які 

з’являються у поетичному мовленні українських шістдесятників універсальні 

етносимволи (60%) превалюють над індивідуально-авторськими (40%). 

Перекладацька інтерпретація усіх етносимволів шістдесятників включає у 
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себе асоціативне переосмислення як прямого, так і непрямого (прихованого) 

значень.  

М. Бібі до головних ознак справжнього символу у художньому тексті 

відносить «помітність, важливість, не випадковість використання» (переклад 

наш – А. М.) [147, с. 6], а Раймонд Фірс переконаний, що «символи 

передають значення на всіх недоступних рівнях реальності через 

безпосередній досвід або концептуальну думку... Символічні змісти зазвичай 

складні і багатошарові» (переклад наш – А. М. ) [162, с. 49]. 

Ми цілком поділяємо думку Марі Вумак про те, що символ може 

втрачати своє первинне значення під впливом культури і набувати нових, 

зміст символів – мінливий. Це означає, що зміст символу скоріше набуває 

нових культурних підтекстів, аніж успадковує попередні. 

Від перекладача як першого читача поетичного тексту залежить хід 

інтерпретації джерельного твору. Поділяючи роздуми Томаса Стернза Еліота 

про взаємопроникнення читацької та авторської інтерпретації у поетичному 

творі, ми екстраполюємо цю ідею на площину перекладу поетичного тексту, 

у якому читацька та авторська інтерпретації збалансовано співіснують. 

Передумовою для здійснення адекватного відтворення етносимволу є 

увиразнення перекладачем його контекстуально релевантних значень, 

актуальних для англомовної лінгвокультури, а також уникнення від 

смислоспрощень етносимволу. 

Як стверджує Володимир Брюґґен «переклад може слугувати 

відмінним засобом перевірки твору на живучість – літературну, 

психологічну, емоційну, історичну…Він знаходить новий ракурс, у якому 

оживає оригінал, він «вживлює» його в сьогодення, навіть (і саме) на іншому 

часовому, соціальному, національному ґрунті» [31, с.5]. Поезія 

шістдесятників зокрема яскравого її представника Василя Симоненка цю 

перевірку пройшла успішно. Динаміка творчих і наукових пошуків 

вітчизняних і зарубіжних перекладознавців (М. Гнатюк, Д. Ткаченко, 

В.Пахаренко, О. Деркачева), істориків (З.-Є.Когут, Кенет К. Фармер, І. 
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Качановскі), літературознавців (Л. Тарнашинська, В. Коваленко, О. 

Бондаренко, Г. Юзьків, І. Шанковський), перекладачів (Андрій М. Фр.-

Чировський, Ґ. Еванс, М. МакГрат, М. Скрипник, М. Богачевська-Хомяк, 

Данило С. Струк,  Т. Кравчук, І. Славко та ін.) присвячених творчості Василя 

Симоненка, засвідчує важливість появи перекладознавчих досліджень 

культурологічного характеру. 

На сучасному етапі розвитку лінгвокультурознавчих теорій перекладу 

текст, зокрема поетичний, аналізується як джерело культурологічної 

інформації, а його переклад − як форма міжкультурної комунікації. Проблема 

об’єктивного потрактування національних символів поетичних текстів все 

частіше вирішується у рамках тріади мови, авторської особистості та 

культури. Культура і мова є взаємозалежними і взаємопроникненими. На 

думку Пітера Ньюмарка  «з перекладацької точки зору, культура закладена у 

мову, вона є її єдиною складовою, яка власне і ускладнює процес передачі 

змісту» (переклад наш – А. М.) [156, с. 209].  

На відміну від П. Ньюмарка, італійський лінгвіст Бенвенуто Террачіні, 

трактує мову з точки зору власної лінгвістичної «теорії конфлікту мови і 

культури», згідно якої: «мова – головне джерело творення символів, 

притаманних конкретному етносу. У ході історії людства з’являються 

символи з позамовними джерелами творення, зокрема: стародавні міфи, 

моделі культури, продукти людської уяви, цілий комплекс складних 

психологічних переживань, думок, страхів і вірувань. Усі ці форми є 

символічними, і знаходять своє відображення у мові» (переклад наш – А. М.) 

[104,  c.118]. Попри різнобічні форми творення, усі значущі для нації 

символи закріплюються у культурі та свідомості її носів і під впливом 

національного культурного контексту, узагальнюючи та уніфіковуючи 

ознаки об’єкта, який має важливе етнокультурне значення, демонструють 

етноментальну своєрідність лінгвосоціуму. Ролло Р. Мей пише, що «мова – 

це сховище символів, в яких виражається як власний досвід, так і досвід 

багатьох поколінь» [84, с. 35]. На природність символічності мови вказує і 
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О.О. Потебня: «Мова в усьому без виключення символічна» [1, c. 113]. 

Кожній етнокультурній спільноті притаманне традиційне тлумачення 

символів та етносимволів, яке може набувати модифікацій під впливом 

різноманітних соціокультурних факторів, на кшталт: гендерні та вікові 

особливості сприйняття інформації, своєрідність менталітету, неправильні 

культурно-стереотипні асоціації носіїв етносу, нівелювання первинного 

значення етносимволу, тощо.    

Етносимвол – це вмотивований, багатозначний, конвенційний мовний 

знак, семантика якого формується на основі національних асоціативних 

взаємозв’язків, загальноприйнятих у певному лінгвосоціумі домовленостей; 

він відбиває культурно значимі поняття [71, c.4]. Слід підкреслити, що 

багатозначність етносимволу часом може бути спричинена хибною 

перцепцією мовця / читача, маємо на увазі: неправильне індивідуальне 

трактування, цілеспрямовано «викривлене» індивідуальне трактування, 

неправильне колективне трактування, цілеспрямовано «викривлене» 

колективне

трактування. Символічне навантаження етносимволу з огляду на 

індивідуальну оцінку  може нівелюватися. Серед інших причин неправильної 

інтерпретації етносимволу можемо назвати проблему етнокультурного 

розмаїття, яка «виникає не лише  на рівні взаємозалежності і 

взаємопроникнення культур, а й на локальному рівні: в окремих суспільствах 

по відношенню до груп, що впливають на розвиток суспільства: різноманітні 

касти, класи, професійні чи релігійні спільноти, які мають певні особливості, 

і переконані у своїй важливості» (переклад наш – А. М.) [110, c. 9]. 

В українському суспільстві групою, яка мала неабиякий вплив на 

тогочасне суспільство були шістдесятники – плеяда поетів, які володіли 

/передавали / зберігали культурний досвід. По суті шістдесятники були 

унікальною літературною групою, яка входила у ширшу групу митців, які 

поділяли єдину культурну місію. У 60-80-х роках минулого століття 

відчувався масований послідовний наступ на українську культуру, загалом на 



38 
 

 

– українство [171, 78-79], унаслідок чого з’являється нестримний опір серед 

інтелектуальної молоді, своєрідний «спонтанний вияв духовного дозрівання, 

нового мислення, нової системи цінностей, нового осмислення національного 

досвіду в надрах тоталітарної системи» [66, c. 106]. Кенет К. Фармер вважає 

Василя Симоненкa найважливішою постаттю на тогочасній літературній 

сцені, перераховуючи наступні причини: «1) він був першим, хто 

демонстративно об’єднав людські та естетичні потреби покоління Молодих 

Письменників з їхніми національними прагненнями; 2) події, що відбулися 

одразу після його смерті призвели до хвилі арештів в 1965-1966 роках, яка 

змусила шістдесятників почати формування опозиції; 3) він став 

символічним містком єднання для опозиції» (переклад наш – А. М.) [136, 

c.100]. Професор Г. С. Луцький зараховував його до кола письменників, 

серед яких були Вінграновський і Драч,  «які мали високу національну 

свідомість. Їх стурбованість Україною перепліталася з мотивами соціальної 

справедливості і зображенням природи» (переклад наш – А. М.) [119, c. 863-

864]. На думку Тараса Гунчака пояснити «появу цілої плеяди поетів – так 

званих «шістдесятників» може поезія Василя Симоненка, зокрема вірш 

«Гранітні обеліски» з його збірки «Береги чекань» (переклад наш – А. М.) 

[164, c.42]. Поезії з вищезгаданої збірки «Береги чекань» сповнені 

«підкреслено національної ліричності» [68, c.1019], тому і становлять 

неабиякий інтерес для перекладознавчого аналізу з точки зору потрактування 

етносимволів й подальшої їх трансформації у мову й культуру перекладу.  

У межах індивідуально-авторської інтерпретації кожен перекладач 

української поезії шістдесятників розширює символічні горизонти 

поетичного мовлення, яке вражає іншомовного читача своєю самобутністю 

та етнічно-символічним навантаженням образів. Поезія Василя Симоненка 

яскраво демонструє напівсвідоме прагнення поетів-шістдесятників збагатити 

поетичний матеріал фольклорними мотивами, щосвідчить про нерозривність 

народнопоетичних коренів поколінь.  
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1.2. Параметризація етносимволу і суміжних понять з огляду 

перекладознавства («символ», «міф», «архетип») 

Міф, спогад чи символ стає зрозумілим, коли торкається глибини душі 

кожного представника нації, і має загальноприйняте чи універсальне 

значення для всіх. На думку К. Юнга, архетип – це первісний образ, який 

впродовж існування людської цивілізації оприявлюється у різних формах, 

тяжіючи при цьому до витоків первісної цивілізації. Н. Фрай вважає, що 

архетипи і символи, які повторюються у різних текстах і оприявлюються у 

кардинально відмінних літературних формах, жанрах і культурах мають 

спільне культурне підгрунтя [134].  

Мова – головне джерело творення символів, притаманних конкретному 

етносу. В історії людства здавно виникали символи позамовних джерел 

творення, зокрема: стародавні міфи, моделі культури, продукти людської 

уяви, цілий комплекс складних психологічних переживань, думок, страхів і 

вірувань. Усі ці форми є символічними і знаходять своє відображення у мові 

(переклад наш – А.М.) [104, c. 118].  

Кожен символ – це по суті архетип, сутність якого сама по собі є 

«несприйнятною». Для того, щоб ідея набула сталих культурних конотацій, 

символу необхідно мати «архетипне підгрунтя» (переклад наш – А. М.) [131, 

c. 239]. Архетип – буквально первісний образ, отже пов’язаний із міфічним 

сприйняттям світу. Архетип – синонім до слова образ. Будь-який архетип – 

це художній образ, який актуалізує і виносить на поверхню зв’язок людини з 

первісним світовідчуттям [Мокриця, с.28]. 

Сергій Кримський зазначає, що в «найвиразніших формах архетипи 

виступають у національних культурах» [Кримський, с. 78]. Згідно із 

твердженням Мірче Еліаде, міф пропонує людині ті одвічні архетипи, 

наслідування яких стримує руйнівну дію історичного часу [Єлиаде, с. 55–56]. 

Аналізуючи архетипи в американській поезії, Лариса Бєлєхова визначає 

їх як «константи національної духовності, що виражають та закріплюють 

основоположні властивості етносу як культурної цілісності» [53, с. 411]. 



40 
 

 

Використовуючи поняття «архетип», Фрай має на увазі типовий, 

повторюваний образ, який пов’язує конкретний текст з іншими 

літературними текстами. Це забезпечує цілісність усіх літературних 

досвідів... Дослідник ототожнює архетип з будь-яким іншим важливим 

символом чи образом, таким як море чи троянда, існування якого не 

обмежується одним лише літературним текстом, а розповсюджується на всі 

форми літератури [125, c.2]. 

Літературний архетип – це «стандартний або впізнаваний образ, 

характер, тема або інший літературний феномен, який існує з витоків 

літератури і регулярно виринає у різних текстах. Оскільки архетипи присутні 

в усіх літературах, вони слугують цементуючим підгрунтям для поєднання 

однієї літературної праці з іншою, дозволяючи читачам використовувати та 

пов’язувати літературний досвід» (переклад наш – А.М.) [126, c. 508].  

Концепти «символ», «архетип» і «міф» знаходяться у єдиній площині, 

пов’язаній із міфічністю мислення та колективною свідомістю. Міф як 

особливий тип світочуття (та пов’язані з ним поняття) криється в мові, 

культурі, релігії, мистецтві, набуваючи при цьому нових форм, але 

зберігаючи свою правічну сутність. Міф ніколи не ставить перед собою мету 

дати якесь цілісне об’єктивне конкретне знання; адже сама форма міфу 

настільки абстрактна, що дозволяє адаптувати його до кожної нової 

конкретної ситуації, а тому відроджуватись знову і знову [201, c. 79].  

М. Еліаде стверджує, що міф орієнтує людину в оточуючому її світі. 

Міф невіддільний від людини, він становить собою органічну частку самого 

людського єства, а, отже, і у часі змінюється разом із людиною [41, 51]. У 

творчості українських поетів-шістдесятників натрапляємо на міфопоетичні 

образи та міфосюжети. Натомість, міфів, закорінених у поетичний твір, ми не 

знаходимо. Етносимволи, репрезентовані у своїй множинній варіативності, 

не є складовими елементами міфу і не можуть його замінити. Оскільки, за М. 

Еліаде, міф – це історія про те, що сталося in illo tempore («в ті часи»), 

розповідь про те, що боги чи божественні істоти зробили на початку часу (ab 
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origine). Після того, як його розказали вперше, тобто розкрили, міф стає 

незаперечною істиною: він лягає в основу абсолютної істини [41, с.51]. Р. 

Барт, якй розглядає міф як вторинну семіологічну систему, тлумачить його 

інакше. Дослідник переконаний, що 

відбувається своєрідне зміщення формальної системи первинних значень на 

одну позначку шкали, коли третій елемент  (знак) стає першим  – тим, що 

позначує [83, 71-85]. 

Прочитання підтекстових глибин джерельного тексту перекладачем 

вимагає від нього/неї зосередженості на національній специфіці у комплексі з   

релігією та міфологією, які оприявлюються через етносимволи й поетичні 

образи з етнокультурним компонентом. У нашому дослідженні ми чітко 

розрізняємо поняття символ та етносимвол.  

Володимир Шаян зазначає, що «символ – це зовнішній знак для 

уявлень, емоцій і ідей, що не дадуться виразити інакше у слові. Символ є 

отже якістю вищою від слова. Символ є комплексом слів і ідей, вираженими 

ми одним знаком» [33, с.4]. Важливою властивістю символу є те, що він не 

просто відображає дійсність, але й сповнений креативним потенціалом [3, с. 

4]. Олександр Потебня наголошував на тому, що «потреба відновлювати 

забуті власні значення була однією з причин утворення символів» [74,с.206]. 

Головною відміністю символу від етносимволу, на нашу думку, є 

приналежність символу до різних національних культур. Етносимвол же 

специфічний, його етноспецифічність є чітко маркованою. Ю. Лотман 

зазначає, що «ніколи не належить одному синхронному зрізові культури – він 

завжди пронизує цей зріз за вертикаллю, проходячи з минулого в майбутнє» 

[91, 213].   

Е. Кассіер, розглядаючи символ як метод оприявлення потайного у 

видимому, у своїй праці «Філософія символічних форм» пише: «Коли ми 

окреслюємо мову, міф, мистецтво як «символічні форми», то цим виразом, 

здається, уже передбачається, що всі вони, як духовні утворення, сягають 

якогось первинного, глибинного шару дійсності, що просвітлюється крізь 
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них, наче крізь якесь чуже йому середовище-медіум. Дійсність тоді 

вловлюється нами не інакше, як через своєрідність цих форм; але з цього 

випливає, що дійсність настільки ж приховується цими формами, як і 

відкривається ними» [198, c. 11]. Відповідно, поетичний дискурс українських 

поетів-шістдесятників так само сягає глибинного шару дійсності. 

Комплекс етносимволів поетичного мовлення українських 

шістдесятників можна назвати універсальним, адже відсоток повторюваності 

тих  самих етносимволів становить 82 %. У цьому ракурсі, етносимволи та 

поетичні образи з етнокультурним компонентом, за винятком індивідуально-

авторських етносимволів, є ключовими моментами у джерельному тексті, 

підтримуючи хронотоп. У ході роботи з джерельним текстом з 

етносисмолічним змістом, перекладачу необхідно надати екзотичному, 

специфічному етносимволу форми, яка була би релевантною тогочасному 

культурному канону реципіюючої літератури. При цьому зважувати на 

міфомислення автора.  

Поетичні англомовні переклади української літератури 1960-х років 

сприяють об’єктивнішому розумінню як специфічного соціо-культурного 

тогочасного періоду, так і національної культури загалом. Перекладач вдало 

поєднує індивідуальний і колективний досвід, апелюючи впершу чергу до 

етноспецифічності джерельної культури. В «Routledge Encyclopedia of 

Translation Studies» натрапляємо на важливе застереження перекладачам 

поезії. Йдеться про ставлення перекладача до автора джерельних текстів. 

Знати його біографію недостатньо, важливо «відчувати захоплення тим, кого 

перекладаєш і по-справжньому любити поетичні твори над якими працюєш. 

Захоплення, любов і натхнення – три важливі фактори, які зазвичай не 

вписуються у моделі та теорії поетичного перекладу» (переклад наш – А.М.) 

[201, c.175]. 

 

 

 



43 
 

 

1.3. Феномен шістдесятницва в етнонаціональному культурно-

мистецькому просторі 

Культурно-просвітницька місія шістдесятників набула масштабів 

соціокультурного феномену, адже прагнення до вільної творчої реалізації 

було пріоритетом не лише поетів, а й перекладачів, літературознавців, 

редакторів, журналістів, філософів, науковців, ідеологів, художників, 

композиторів, істориків та вчених, які неабиякого значення надавали  

свободі. Л. Тарнашинська зазначає, що «питома українська свободолюбність 

(волелюбність – воля до волі), помножена на апріорну свободу людини 

творчої , у путах тоталітаризму посилювала острах залежності, що значною 

мірою призводило до персоналістського максималізму, який дистанціював 

ідею Бога, перетворюючи її на абстрактну субстанцію, діалогізування з якою 

не бачилося можливим. В такому разі вищою інстанцією залишалася для 

шістдесятників совість» [57, c. 67]. Своєрідним інструментальним методом 

відкриття для себе «цілого материка національної культури високої якості» 

[37, c. 16]. можна вважати совість шістдесятників, яка прокинулася на 

зденаціоналізованому інтелектуальному культурному просторі і змушувала 

їх вільно самовиражатися і повсякчас звертатися до національно-

патріотичних мотивів і тем. У вступній статті до антології «Poetry of Soviet 

Ukraine`s new world» Дмитро Павличко пише, що «не зважаючи на безмежну 

відданість до патріотичних тем, українська поезія відображала не лише життя 

нашої країни, а й зосереджувалася на людській особистості, з її заплутаною, 

складною, глибокою, делікатною, суперечливою, героїчною і неспокійною 

духовно-піднесеною суттю» (переклад наш – А. М.) [192, 65].  

У ніч з 24 на 25 лютого 1956 року на XX з'їзді партії перший секретар 

ЦК КПРС Микита Хрущов виголошує таємну доповідь, присвячену 

розвінчанню культу особи І. Сталіна. Зміни, які відбулися після цієї події 

позитивно вплинули на суспільно-політичне життя України, зокрема 

послабився ідеологічний тиск та культурно-естетична ізоляція України як 

частини СРСР. Важливо зазначити, що до листопада 1959 року КГБ й 
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прокуратура розглянули 4млн. 263 тис. справ, які стосувалися 5 млн. 481 тис. 

осіб. Було переглянуто 64 тис. справ осіб, репресованих у 1937-1938 роках. 

Внаслідок цього процесу було реабілітовано 2 млн. 684 тис. людей. Лише 

зіставлення цих цифр показує, якого великого розмаху набрали сталінські 

репресії в Україні [24, с. 10]. Врешті решт доволі розгалужену табірну 

систему було ліквідовану, неабияку роль у цьому відіграли колишні члени 

організацій ОУН та УПА, які спровокували ряд повстань у таборах, а саме: у 

Річковому таборі (Воркута, 1953 рік), де на липень 1955 року нараховувалося 

55 тисяч ув’язнених; у  Гірському таборі (Норильськ, 1953 рік); у Степовому 

таборі (Кенгір, травень-червень 1954 року), де частка українців серед 

ув’язнених складала 46, 36 %. Відбувається непростий процес політичної 

реабілітації репресованих письменників (зокрема, свободу отримують 

колишні ув’язнені Б.Антоненко-Давидович, З.Тулуб, В.Гжицький та ін.) та 

поновлюється цензурований друк творів Г.Косинки, М,Куліша, М.Зерова.  

Знаходимо напрочуд цікаву згадку про шістдесятництво у рідкісній 

антології українського шістдесятництва «Шістдесят поетів шістдесятих 

років»: «1961 рік в українській радянській поезії був переломний. Прихід 

невеликого гурта поетів став початком оновлення тієї поезії, що її протягом 

десятиріч нівечили терором і соціалістично-реалістичними анти 

мистецькими настановами… Новими були не тільки патріотичні й 

гуманістичні віяння у творах молодих поетів, їх ставлення до України, до 

людей і подій» [23, с. 5]. Очевидно, що переломний момент, який відбувся в 

українській літературі неабияк вплинув на інтелектуальний рівень митців – 

шістдесятники надавали поетичному слову особливу, майже особистісну 

значимість. Цього ж 1961 року світ побачила третя збірка поезій Ліни 

Костенко «Мандрівки серця» [178], у якій поетеса зазвучала по-новому 

вільно, зокрема чи не вперше Ліна Василівна у поезії «Рани святого Якуба» і 

казці «Мандрівки серця» пише про Бога. Іван Драч друкує у «Літературній 

газеті» (нині «Літературна Україна») свою неперевершену поему «Ніж у 

сонці». Все активніше почали звучати голоси Миколи Вінграновського, 
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Віталія Коротича, Євгена Гуцала та інших на сторінках цього ж 

літературного видання. 

Прикметно, що термін «шістдесятництво» потребує попереднього 

пояснення, адже ми воліємо уникати помилкового загальновживаного 

уявлення про «шістдесятництво» як виключно мистецько-елітарний феномен, 

тісно пов'язаний лише з представниками тогочасної літературної еліти. 

Зупинимося детальніше на визначенні самого поняття шістдесятництво. 

Опертям наших поглядів на шістдесятництво є уявлення та спогади 

безпосередніх учасників цього мистецько-культурного явища, зокрема Івана 

Дзюби, Михайлини Коцюбинської, Ірини Жиленко, які ми знаходимо у 

вигляді розлогих і змістовних інтерв’ю.    

«Діти XX з’їзду партії» за визначенням російського письменника і 

дисидента, Анатолія Гладиліна, який був змушений емігрувати до Франції, 

або «шістдесятники», асоціювалися з певним еталоном громадянської 

сміливості, інтелектуальної незалежності й етичної відповідальності» [43, с. 

511].   

На думку Ірини Жиленко: «Шістдесятництво – не течія, і тим паче – не 

«школа». Це був рух опору інтелігенції, дух бунтарства, що об’єднував 

абсолютно різних – і за манерою віршування і за жанром, і навіть за родом 

діяльності – людей. Але, безперечно, основою шістдесятництва був пошук 

нового: нових виражальних засобів і нового світогляду» [47, с. 123].  

 Михайлина Коцюбинська шістдесятників характеризувала як 

«спонтанний вияв духовного дозрівання, нового мислення, нової системи 

цінностей, нового осмислення національного досвіду в надрах тоталітарної 

системи. Вони виховувалися саме в ній, у цій системі, несучи на собі родимі 

плями середовища, яке їх породило, перейшовши різні стадії його 

усвідомлення. Багато хто з них спочатку були щироперейняті тими 

ідеологічними міфами, які потім самі ж відкинули, як облуду й гальмо. 

Причому, … щиро перейняті – фальш, пристосовництво, цинізм були їм чужі 

завжди. Коли ж на хвилі післякультівського оновлення відкрився 
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колосальний масив нових відомостей, відкрилася прихована Правда, мали 

мужність з піднятим заборолом піти їй назустріч…» [66, с. 106].  

Іван Дзюба з неабиякою обережністю ставився до поняття 

шістдесятництва. Він навіть вважав, що масштаби побутування і 

використання поняття шістдесятник призвели до того що «стало соромно 

використовувати таке окреслення – шістдесятники – по-перше, тому що про 

це так багато говорять, по-друге, з огляду на те, що шістдесятниками себе 

називає надто велика кількість людей. Тепер виявилося, що кожна людина, 

якій виповнюється нині шістдесят років, вважається шістдесятником, хоча 

тоді, у шістдесяті роки, вона й була нашим противником» [24, с. 109].  

Ось як Ліна Костенко відгукується про шістдесятництво: «Коли я беру 

«Літературну Україну» і читаю там ось таку шапку над інтерв’ю вже 

немолодого письменника: «Шістдесятники не пускали нас у літературу».  Як 

я могла не пускати когось у літературу, коли я з літератури була 

виокремлена? Із суспільства – витіснена. Мене шістнадцять років не 

друкували. Хто-небудь чув від мене скаргу? Якби Стус якимось чудом ожив, 

чи Світличний із його трагічною долею – чи хтось би з них поскаржився? Чи 

шукали б винуватців своєї долі? Це відсутність гордості – скиглити і 

скаржитись. Мені було боляче: які шістдесятники?!... Але, знаєте, не всі ті, 

хто жили в 60-ті роки, і не всі ті, кому вже шістдесят, − шістдесятники» [56, 

с. 103].   

Хрущовська відлига спромоглася не просто вивільнити творчу наснагу 

і енергію в представників старшого літературного покоління, яким вдалося 

вціліти у період вимушеної естетично-мистецької резервації, а й пробудити 

хвилю патріотичного піднесення молодого покоління поетів, які гостро 

відчували національну образу. Їх світоглядному баченню врешті вдалося 

позбутися залізних, здавалося, вічних пут тоталітарного клейма. 

Утверджуючи гуманістичні ідеали, письменники по-новому почали 

осмислювати реальність, з’являється відчуття неповторності злободенного 

буття, у якому більше немає місця філістерству та заангажованому 
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мистецтву. Нова генерація, генерація індивідуалістів, яка ніколи не була 

паралізована комплексом меншовартості, завзято заявляє про своє бажання 

реалізувати національну ідею через відродження українських культурних 

традицій. Який глибокий був перелом, вчинений шістдесятниками в 

українській радянській поезії, може свідчити пригадка про той загрозливо 

мертвотний стан, що в ньому опинилася була поезія в останні роки «культу 

особи». В антології Українська радянська поезія (1957 рік) за редакцією 

Миколи Бажана, Максима Рильського, Андрія Малишка, Миколи Нагнибіди, 

Миколи Терещенка з усіх 63 представлених у ній поетів – 44 (!) згадували у 

своїх віршах «найсердечнішими словами» Й.В. Сталіна, як «батька народів», 

«рідного», «полководця», «вождя», «капітана незмінного». З усіх 474 

вміщених в антології віршів тільки 14 можна зарахувати до лірики, причому 

лише 1 вірш присвячений Києву [176]. Про зміни у ставленні до постаті 

Сталіна нам дозволяє судити робота Івана Дзюби «Пастка. Тридцять років зі 

Сталіним. П’ятдесят років без Сталіна», у якій Іван Михайлович зауважує, 

той факт, що про Сталіна говорили не лише з побожністю, дозволяли собі 

вольності [42, с. 8].  

Юрій Іванович Ковалів влучно зауважує, що «у системі цінностей 

шістдесятників з’явилися несподівані для радянського типу світорозуміння 

елементи індивідуалізму, внутрішньої свободи самовираження, що 

позбавляли актуальності принципи класової та партійної догматики, або, як 

мовив В. Симоненко: «Нові покоління – не папуги, Щоб товкти заучене 

давно!» То був духовний феномен з пріоритетами достеменної культури, 

таланту, естетичного смаку, з відвертим небажанням «хвалити начальство у 

доступній для нього художній формі» [93, с. 266-267]. 

У своїй вступній статті «Українська поезія кінця 50-90-х років у 

віртуальному інтер’єрі» до «Антології української поезії другої половини ХХ 

сторіччя» вищезгаданий Юрій Іванович уточнює, що «шістдесятництво, 

будучи неоднорідним явищем, після яскравого початкового етапу, 

прирікалося на розпорошення під тиском зовнішніх та внутрішніх чинників. 
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Комуністичний режим, занепокоєний бурхливими творчими ініціативами 

молодих митців, що виривалися з-під засилля його контролю, робив все 

можливе для їх дискредитації, оголошував їх «формалістами», застосовував 

супроти них апробовані репресивні засоби, навертав їх у штучне лоно 

«соцреалізму» [198, с. 6]. 

Дмитро Павличко також згадує про незаклішованість тогочасного 

поетичного мовлення. На його думку, нове бачення поетів 1960-х та 1970-х 

виражалося у їхній майстерності уникати кліше, у їх глибокому проникненні 

в життя і їх реакції на необтяжливе і просте сприйняття світу (переклад наш – 

А. М.) [192, с. 6]. Характерним для шістдесятників було також оновлення 

заштампованого соцреалізму догматикою поетики, інтелектуалізм, 

замилування в ускладненій метафорі й синтаксисі, урізноманітнення ритміки, 

тощо [77, 38-49].  

Іван Дзюба чітко усвідомлював який потужний струмінь поетичної 

українськості прорався через казенщину і забарвив радянську безлику 

(анти)мистецьку атмосферу живим духом української культури, у своїй 

передмові до видання вибраних творів Вінграновського, він пише, що  «це 

покоління відчувало свою органічну причетність до нього. Воно бачило, як 

їхні матері, залишившись самі, не тільки годували країну, а й крилом своїм 

осінили майбутнє країни в дітях своїх. Не сліпий випадок, а велика потреба 

нашого народу в духовному відродженні, в припливі нових творчих сил 

стояла за долею кожного з отих «дітей війни» і вела їх дорогами, всю 

символічну значущість яких видно лиш тепер...» [183, c. 6].  

Власне закоріненість у національне відродження українських поетів і 

послугувало рушійною силою для прояву загальнонаціональної опозиції 

владній машині, яка мала на меті знівелювати  будь-які прояви «надмірного» 

опору, «надмірної» українськості, «надмірної» етносимволічності. 

Найповніше опір інтелігенції проявився саме у літературі. Умовний період з 

1956 по 1963 рік небезпідставно можна вважати періодом розквіту не лише 

національної літератури, а й перекладацької діяльності, яка на 
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недовготривалий період припинення радянських репресій спромоглася 

поширитися й за кордон.  

У період «відлиги» культурний клімат стає набагато сприятливішим 

для митців, а діяльність письменників, перекладачів, літературознавців зазнає 

принципових змін. Створені у 1956 р. за участю письменників комісії з 

впорядкування посмертної спадщини виявляють і публікують твори В. 

Бобинського, О. Досвітнього, М. Ірчана, Г. Косинки, М. Куліша, Д. 

Фаіьківського, В. Чумака і багатьох інших [86, с. 99]. Під чітким контролем 

радянської влади створюються товариства дружби і культурних зв’язків з 

зарубіжними, у період з 1958 по 1961 роки нараховувалося аж (!) 35 подібних 

товариств. У Києві з 1960 р. розпочало діяльність товариство культурних 

зв’язків з українцями за кордоном «Україна» [30].  

Видавництва УРСР дістають значно більші можливості щодо випуску 

публіцистичних видань, зорієнтованих на ознайомлення читачів з новими 

перекладами творів зарубіжних письменників. У 1957 році було відновлено 

Державне видавництво дитячої літератури України (з 1964 року «Веселка»). 

З’являються журнали «Народна творчість та етнографія», «Радянське 

літературознавство», «Мистецтво», «Зміна», «Прапор», «Український 

історичний журнал». Літературні видання «Вітчизна», «Дніпро», «Жовтень» 

починають поступово знайомити українських читачів з творами митців 

«розстріляного відродження», які виходили у світ у вигляді невеликих збірок. 

У грудні 1957 року радянська влада дає добро на створення 

енциклопедичного видавництва, а саме: Головної редакції Української 

Радянської Енциклопедії, головним редактором якої стає Микола 

Платонович Бажан. Після тривалої паузи відновлює свою роботу і відомий 

журнал «Всесвіт», який було закрито в 1934 році через жорстокі репресії, 

цензурний тиск, припинення політики українізації, знищення української 

інтелігенції, Голодомор 1932-1933 років, самогубство Миколи Хвильового та 

ряд інших сумнозвісних причин.  



50 
 

 

У цей період продовжує свою роботу львівський «Жовтень», нині 

«Дзвін», політика якого була позначена єдністю незаангажованої 

національної  творчості та тенденцій сучасного мистецтва. Головним 

редактором у період з 1951 року по 1963 рік був Юрій Степанович 

Мельничук, що досить позитивно позначилося на діяльності журналу. Юрій 

Мельничук, відомий своєю різкою та рішучою позицією стосовно радянської 

влади, опікувався несправедливо замовчуваною радянським режимом 

творчістю Андрія Чайковського та Олександра Олеся. Літературний часопис 

«Вітчизна» збирає навколо себе ряд цікавих знакових постатей, зокрема  

Євгена Олександровича Сверстюка, який спочатку працював завідуючим 

відділом публіцистики, а згодом і відділом прози; Івана Михайловича Дзюбу, 

який займав у редакції журналу доволі важливу посаду – завідуючого 

відділом критики; Миколу Степановича Вінграновського, який неодноразово 

друкує у журналі свої вірші; Івана Драча, Миколу Руденка та багатьох інших. 

Продовжує свою роботу і відомий часопис «Дніпро», в якому друкуються 

поезії каґорти шістдесятників, які неодноразово зазнають утисків та репресій 

з боку радянської влади. Шістдесятники починають активно займатися 

пошуковою роботою у кількох напрямках, а саме:  

1. бібліофільство, зосереджене на стародруках; 

2. встановлення зв’язків з митцями попередньої доби, ознайомлення 

з їх творчим доробком та сприяння у процесах над їх реабілітаційними 

справами; 

3. збирання, зберігання, передача для зберігання та подальшого 

друку творів шістдесятників; 

4. зміцнення зв’язків з українською діаспорою; конспріративна 

передача закордон матеріалів  

5. робота з рідкісними, невідомими чи раніше засекреченими 

матеріалами у бібліотечних фондах. 

Доцільним вважаємо зазначити, що великого поширення набуло 

бібліофільство, з виразним акцентом на пошук на старих видань. На цій ниві 
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особливо варто відзначити І. Світличного, М. Лукаша, Г. Кочура, Є. 

Поповича та В. Шевчука, котрі зібрали велику кількість стародруків. При 

цьому мета бібліофілів полягала не стільки в колекціонуванні, скільки в 

активному застосуванні їх в роботі. Їх приватними бібліотеками 

користувалося дуже багато людей так чи інакше пов’язаних із 

шістдесятниками [94, с. 22].  

На початку 1960 року у Києві виникає клуб творчої молоді [180, с. 488], 

унікальний за своєю культурною місією та просвітницькою функцією. У 

клубі ставлять заборонені п’єси; О. Апанович, М. Брайчевський та М. Логвин 

читають лекції з історії України, наголошуючи на ролі національної пам’яті 

та збереженні культурної спадщини; І. Дзюба, Є. Сверстюк та І. Світличний 

постають перед інтелектуалами у ролі «промовців-каталізаторів»; І. Драч, Л. 

Костенко, М. Вінграновський, В. Симоненко читають свої поезії . Цей клуб 

швидко стає місцем зустрічі знаної інтелігенції та талановитої молоді. Є. О. 

Сверстюк пригадує, «що це було невипадково, адже  мета клубу була добре 

продуманою як з боку влади, так і з боку тих людей, які цей клуб фактично 

організували. Бо ще до утворення клубу вже існувала група опозиційно 

налаштованих людей, які були знайомі один з одним, підтримували між 

собою зв'язки; цікавилися літературою, музикою, живописом, театром. Усі 

разом ми усвідомлювали, що Україна опинилася в жахливій ситуації і що 

цьому треба чинити протидію. Ми вважали, що треба щось робити, що треба 

думати» [24, с. 108]. Подібні клуби з’являються у Донецьку «Обрій» та у 

Львові «Пролісок». Відомий український історик Ярослав Петрович Секо 

зауважує, що Київ і Львів були двома головними центрами 

шістдесятницького руху, куди стікалася молодь з усієї України [94, с. 23].  

У цей час талановита молодь намагається знайти усі можливі способи 

для самоорганізації, організовуються виступи письменників і 

літературознавців, літературні вечори пам’яті, зокрема М. Куліша, І. Франка, 

Лесі Українки, А. Петрицького, Василя Симоненка та ін., яким був 

притаманний символічний, динамізований характер. Одіозну полеміку серед 
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представників радянського уряду викликав літературний вечір пам’яті Івана 

Франка, який закінчився смолоскипною ходою Хрещатиком. Євген Сверстюк 

наголошує, що «це був надзвичайний захід, адже Франка легко зробити 

актуальним… Ми знайшли доброго актора з російського театру, який так 

захопився Франком, що казав: «Я б багато дав, аби це надрукували, навіть 

відмовився б від роботи в театрі». Після завершення вечора усі вийшли на 

вулицю, хтось приніс смолоскипи, й увесь натовп рушив Хрещатиком, а 

дезорієнтовані люди говорили, що на вулицю вийшли бандерівці. А ми йшли 

до пам'ятника Франкові. Влада була вражена тим, що відбувалося. Нас ця 

ситуація також здивувала. Ці смолоскипи придумали якісь хлопці, які не 

мали стосунку до сценарію і з'явилися несподівано. І це показник того, яким 

був у той час рівень активності людей відомих і невідомих» [24, с. 77].   

Конструктивною спробою подолати опозиційні, до болю статичні і 

зрадянізовані суперечності стосовно постаті українського генія Тараса 

Шевченка стають Шевченківські вечори (які традиційно відбувалися до 1964 

року), на яких по-новому звучить голос народу, сповненого національного 

достоїнства і сили. Навіть той незначний факт, що запрошення на 

Шевченківські вечори власноруч готувала відома художниця Алла Горська 

свідчить про те, що до діяльності клубу його учасники ставилися неабияк 

серйозно. В. І. Зарецький пише, що у клубі були задіяні відомі представники 

молодої української інтелігенції, такі як Лесь Танюк, Людмила Семикіна, 

Галина Севрук, Віктор Зарецький, Алла Горська, Надія Світлична та багато 

інших. Своїм досвідом Клуб творчої молоді підтримало чимало 

представників української інтелігенції старшого покоління. Серед них: 

архітектор Григорій Логвин, письменники Борис Антоненко-Давидович, 

Григорій Кочур, Максим Рильський, Микола Бажан та ін. [64]. 

 Широке коло українських інтелектуалів не обмежувалося лише 

літературно-мистецькими заходами, більш того вони спромоглися 

розмежувати свою культурницько-просвітницьку діяльність від громадсько-

політичної, що призвело до появи  Громадської комісії з питань дослідження 
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місць масових поховань у Биківні, до складу якої увійшли Лесь Танюк, Алла 

Горська і Василь Симоненко. Внаслідок їх кропіткої роботи владі було 

повідомлено про доцільність перерозгляду сумнозвісної справи та 

встановлення меморіал жертвам репресій, що призвело до неочікувано 

негативного резонансу з боку урядовців: було накладено умовне вето на 

публікацію творів одного з найпопулярніших поетів-шістдесятників Василя 

Симоненка, який неодноразово потерпав від утисків КГБістів; Лесі Танюку, 

сценографію для п’єс якого оформлювала Алла Горська, було заборонено 

ставити п’єси Миколи Куліша, що було доволі символічним жестом, адже 

М.Куліш – геній української драматургії, одна з багатьох жертв 

розстріляного відродження; було вчинено неабиякий тиск як на учасників 

клубу, так і на його керівництво. 

У 1963 році київський Клуб з ініціативи Григорія Логвина організував 

експедицію по Україні, внаслідок якої за посередництвом Максима 

Рильського було надіслано листа до ЦК КПУ із закликом запобігти 

руйнуванню пам'яток української культури (це був перший випадок 

колективного листа в Україні). У кількох інших містах також з'явилися 

подібні клуби [24, с. 12]. Серед інших клубів, які активно функціонували в 

Україні, зокрема в Одесі, Дніпропетровську, Черкасах, найпотужнішим бу 

Львівський клуб «Пролісок», який об’єднав талановиту молодь Західної 

України, серед них можемо назвати братів Горинів, М.Косіва, І.Катінця, 

М.Осадчого,І.Калинця, І.Стасів, С.Шабатуру та ін., які докладали неабияких 

зусиль до видання творів і перекладів, а також реабілітації українських 

митців. Прикметно, що особливу активність у поверненні народу творчості 

незаслужено забутих і несправедливо репресованих діячів української 

культури проявляв Максим Рильський. Він добився реабілітації поетів М. 

Вороного і О. Олеся, перевидання творів видатних українських композиторів 

М. Березовського, Д. Бортнянського, А. Веделя [86, с. 99].  

Нажаль, період послаблення ідеологічного тиску на українських митців 

тривав недовго. Уже в грудні 1962 і в березні 1963 р. М.Хрущов піддає 
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гострій критиці коло творчої інтелігенції. До довгого списку зауважень 

першого секретаря ЦК КПРС входять такі поняття як неприродність, 

традиційність, космополітизм, безідейність, формалізм, багатозначність. З 

цього моменту починається  період всебічного наступу на інтелектуальне 

середовище українських шістдесятників; будь-які спроби порозумітися із 

владою перетворилися на відстоювання правозахисних принципів. У цей 

момент шістдесятники звертаються до унікального у своєму роді способу 

спілкування зі світом – Самвидав. І. Стасюк зазначає, що у своєму розвитку 

український «самвидав» пройшов декілька етапів. Перший припадає на 

початок 1960-х років, коли виник суто літературний «самвидав». Це були 

переважно поезії, а також статті чи спогади, що стосувались питань 

літератури. Другий охоплює 1963–1965 роки, коли з’являються статті 

політичного характеру, а також анонімна публіцистика. І, нарешті, третій 

етап – друга половина 1960-х років – це період поширення статей з 

авторськими підписами, з перевагою публіцистики і документів [45, с. 123].  

Відомо, що родина Світличних у 60-х роках брала жваву участь у 

самвидавному процесі: зокрема Надія Олексіївна Світлична передруковувала 

більші й менші не цензуровані твори («Більмо» М. Осадчого, публіцистику 

Є. Сверстюка, І. Дзюби, В. Чорновола, збірки віршів М. Вінграновського, І. 

Драча, Л. Костенко, Б. Мамайсура, І. Сокульського, М. Холодного та ін.), 

редагувала спогади Д. Шумука, перефотографовувала архів Симоненка, 

їздила з магнітофонними записами його не цензурованих віршів до шкіл, 

бібліотек і сільських клубів на Харківщині й Луганщині, виступала на 

вечорах із самвидавних творів. Усе це стало приводом до арешту 18 травня 

1972 р. [67, с. 46].  

Національно свідомі, самобутні і неповторні шістдесятники поступово 

почали відкривати для себе вільний естетичний простір, у якому з’являлися 

нові, часом дещо радикальні з точки зору радянського мистецького канону 

світоглядно-філософські сфери. Щодо відлуння внутрішнього дискурсу, 

пережитого особисто, то він визначав і зовнішній дискурс, націлений на 
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читача, який був відкритий до нової моделі світосприйняття: без жорстких 

соціальних та суспільно-політичних реалій часу, які нав’язували радянську 

ментальність, без усталеного офіційного догматизму.  

Унікальність феномену шістдесятників полягає насамперед у 

згуртованості. Своєрідне тавро «Діти XX з’їзду партії»  змусило тогочасних 

інтелектуалів мислити по-новому: «їхня свідомість була модернізована, а 

внутрішня розкутість почала переходити у зовнішню (декларативної форми). 

В цей час шістдесятники стали людьми, які справді почували себе вільними 

від старих догм і стереотипів, і це почуття, стан душі вони намагалися 

реалізувати у своїй творчості. Щирість почуттів душила «внутрішнього 

редактора», повна довіра до однодумців сприяла швидкому зближенню і 

згуртуванню, наївний романтизм допомагав долати перепони, певна 

поверховість осмислення попереднього досвіду створювала корисну на той 

час ілюзію перспективи» [37, с. 17]. Прояв інакомислення в усіх сферах 

культурного життя, який супроводжувався сильним національним 

піднесенням та культурно-духовним збагаченням лише підтверджував факт 

відчуження шістдесятників від усталеної радянської системи цінностей. 

Зокрема, американський дослідник українського дисидентського руху Я. 

Білоцеркович у своєму дослідженні акцентує увагу на відчуженні (т.зв. 

концепція відчуження), у якій наголошується на конфлікті цінностей у 

різноманітних суспільних сферах. Серед них: 

 національне самовизначення України на противагу політичному 

підкоренню СРСР;  

 мовний, культурний та етнічний плюралізм замість русифікації й 

національної асиміляції;  

 свобода релігії на відміну від репресій та запровадження атеїзму;  

 верховенство особи над державою і суспільством проти верховенства 

партії, держави і суспільства над особою;  

 демократичні свободи слова, преси, зібрань, організацій, виборів, права 

на еміграцію замість авторитарних обмежень;  
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 влада закону проти підкорення закону інтересам партії і держави;  

 збалансований економічний розвиток, децентралізація, свобода 

профспілок, право на страйк [127, с. 67-68].  

Незважаючи на сферу діяльності, українські інтелектуали були 

перейняті ідеєю державного відродження та усвідомленням національних 

цінностей, що як виявилося, потребувало неабияких жертв: сотні 

репресованих, передчасно покинутих світ митців, яким так і не вдалося до 

кінця втілити у життя усі свої творчі і професійні задуми. Ярослав Секо 

звертає особливу увагу на те, що витіснення української мови на периферію 

було болючим для вихідців із україномовних сіл (саме такими була 

переважна більшість шістдесятників) і природно що вони шукали пояснення 

цього явища, аналізуючи офіційну позицію не як догму, а як думку, що мала 

свої витоки, над якою дискутували попередні покоління. Це стосувалося як 

загальних питань щодо стану розвитку нації, проблем державності, так і 

конкретних – удосконалення стилістики української мови, позбавлення її 

провінційного флеру, розширення сфери вжитку [94, с. 25].  

Підтвердженням того факту, що більшість шістдесятників були 

вихідцями з україномовних сіл ми знаходимо і у роботі Ігоря Шанковського 

«Symonenko: A study in semantics», посилаючись на авторитетні видання, 

присвячених українському шістдесятництву, зокрема «Словник української 

літератури», укладений Л. Хінкуловим, довідник «Письменники Радянської 

України» за редакцією О. Килимника, праця І. Кошелівця  «Сучасна 

література в УРСР», бібліографічний довідник, укладений О. Петровським 

«Письменники радянської України» [187, с. 29]. 

Той факт, що більша половина тогочасних письменників (до списку не 

було включено більшу половину шістдесятників) має селянське походження 

беззаперечно свідчить про їх відданість українським національним традиціям 

та непереборне бажання боротися за збереження національної ідентичності. 

Ми припускаємо, що саме соціальне походження вплинуло на появу 

фольклористичних мотививів, які отримали як вербальне, так і невербальне 
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вираження у поетичному мовленні шістдесятників. Національний контекст їх 

творів залучає чимало архетипних образів, символів та міфологем, за 

допомогою яких «прозріває архаїчний міфологічний пласт мови, прикорінь 

слова» [3, с. 44].  

Т. Батенко зауважує, що «без опертя на певний культурний та 

мистецький досвід шістдесятництво не стало б явищем» [87, с. 42].  

У контексті апогею творчої діяльності українських митців-

шістдесятників доцільно приділити увагу літературно-мистецькому журналі 

«Всесвіт», який свого часу послугував творчим майданчиком для поетів та 

перекладачів-шістдесятників. Лада Володимирівна Коломієць наголошує на 

тому, що «перекладна література постає не лише інтегральною частиною 

цільової національної літератури, але й невід’ємною гранню культурно-

духовного буття української нації, а разом з тим – і важливим штрихом чи 

навіть центральною рисою у творчому портреті багатьох українських митців 

тогочасся, чиї імена сьогодні необхідно повернути із забуття» [52, с.11]. 

Гостра потреба у вільному розвитку національної культури, зміцнення 

літературно-культурних зв’язків українців з колегами-емігрантами, врешті 

становлення певної перекладацької традиції в Україні співпало по часу з 

періодом так званої «Хрущовської відлиги». Саме у цей час відновлений 

після війни літературно-мистецький журнал «Всесвіт» знаходить у собі нову 

творчу енергію для створення дійсно якісно перекладеного продукту. У 

квітні 1958 р. був підібраний новий склад редакції (в основному за рахунок 

молодих перекладачів – випускників Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка), а в липні відродився оновлений Всесвіт із тиражем 

7200 примірників [19, с. 261].  Вже після появи перших номерів, редакція 

журналу отримує схвальні відгуки про роботу перекладачів, зокрема Микола 

Платонович Бажан зауважує, що із появою даного видання, діяльність 

перекладачів в Україні значно активізується і стає більш продуктивною.  

 Цей період роботи перекладачів вражає своєю різноманітністю: до 

кола маститих перекладачів, що співпрацювали із редакцією журналу 
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приєднуються молоді, проте напрочуд талановиті філологи.  О.І. Микитенко 

пригадує, що «зі старших колег був М. Упеник – заступник головного 

редактора, М.Лукаш – завідувач відділом поезії, Д. Затонський – завідувач 

відділом критики, Мар Пінчевський – літературний редактор... А потім уже 

почали приходити туди такі молоді перекладачі, Як Олександр Терех, 

Володимир Митрофанов, Микола Дмитренко, Ірина Шмарук (Галинська), 

Іван Лещенко, трохи пізніше Іван Білик та ін. Потроху комплектувалась 

бригада «Всесвіту». Ми почали друкувати художню літературу всіх країн, 

але була політична настанова, яку ми не могли обходити» [153].  

У 1959 році колекція виданих перекладів часопису поповнилася 

роботами видатних майстрів поетичного слова Василя Олександровича 

Мисика та Миколи Олексійовича Лукаша. Журналу неабияк пощастило 

опублікувати нечисленні переклади поезії Роберта Бернса, не зважаючи на 

те, що у 1958 році Держлітвидав УРСР уже видав спільну їх збірку 

перекладів поезії Р. Бернса  [169]. Той факт, що перший номер журналу 1959 

року помістив переклади саме Бернса не є випадковістю, навіть 

М.Ільницький зазначає, що «точки постійного притягання В.Мисика – Дж. 

Кітс, Р. Бернс, Омар Хайям, Гафіз, Рудакі» [64, с. 409]. Парадоксально, але у 

цей період майстер взірцевого перекладу М. Лукаш (з англійської мови) 

опублікував лише Бернса. У листопаді 1961 р. М. Лукаш друкує вражаючий 

переклад поеми Юліана Тувіма «Бал в опері» — ядучу сатиру на передвоєнну 

Польщу. Поліфонічним звучанням поеми, лексичним багатством, словесним 

інструментуванням, у якому вільно й невимушено звучали соковитою 

українською мовою партії різноманітних персонажів, — переклад поеми не 

мав аналогів в українській перекладній скарбниці.У 1962 році М. Лукаш 

знову приголомшує і редакцію, і всю читацьку громадськість несподіваним 

перекладом з іспанської п’єси Лопе де Веги «Овеча криниця», надрукованої у 

вересневому номері і незабаром виданої в Держлітвидаві разом з іншою 

п’єсою цього автора «Собака на сіні». Після цього у всесвітянських 

публікаціях М. Лукаша настає дуже дивна чотирирічна пауза [76].  



59 
 

 

Важливою подією для української Шекспіріани та вітчизняного 

перекладу загалом стали переклади сонетів виконані Дмитром 

Паламарчуком, які перекладалися і публікувалися поступово: в 1959, 1961 та 

1964 (у співпраці зі Святославом Караванським). Дмитро Хомич – автор 

перекладу повного сонетарію Шекспіра, публікував у журналі переклади 

віршів Джорджа Гордона Байрона (1961 рік), Полін Джейсон (1962 рік), 

Роберта Сервіса (1962 рік), Джона Кітса (1961 рік, у співавторстві із 

Григорієм Порфировичем). Серед них «Осінь», «Повік не вмре поезія землі», 

«Канада – країна, збута богом», «Сенахерібова поразка», «Злодій» та інші. За 

найкращий художній переклад творів світової літератури Дмитро Хомич був 

удостоєний літературної премії імені Максима Рильського в 1990 році.  

Не можна не оминути увагою постать авторитетного перекладача, 

автора самвидаву, мовознавця, журналіста Святослава Йосиповича 

Караванського. Засуджений у 1945 році на 25 років Караванський опинився у 

примусовій творчій ізоляції. Поступово писати і перекладати він починає 

лише по смерті Сталіна у 1954 році. Будучи достроково звільненим 19 грудня 

1960 року він починає активно публікувати власні переклади з англійської 

мови.  

У цей час Святослав Йосипович зосереджується на перекладацькій 

справі і в журналі з’являються його поетичні переклади, зокрема вірші 

Чарльза Маккея «Ти жив, не мавши ворогів?» (1961), Редьярда Кіплінга 

«Коли» (1961),  Ернеста Джонса «Пісня заробітчанина» (1963), П.-Б. Шеллі 

«Пісня до братів-британців» (1963) та  сонети Шекспіра (1964). Через свою 

активну громадянську позицію був безпідставно заарештований та 

ув’язнений до таборів суворого режиму. Врешті у 1979 р. емігрував до США, 

де почався новий етап в його літературній творчості. Знаходимо цікавий 

відгук від голови Союзу Українок Америки на переїзд родини Ніни та 

Святослава Караванських: «Високошановні й Дорогі Пані Ніно й Пане 

Святославе! Від імени Екзекутиви Союзу Українок Америки й усіх членок 

нашої організації вітаємо Вас щирим серцем у вільному світі. Бажаємо Вам, 



60 
 

 

щоб перебування у цьому вільному світі, серед нас тут поселених вільно 

українців, принесло Вам щастя, дало можливість жити й працювати у таких 

ділянках, які відповідають Вашим замилуванням, Вашому знанню та 

життєвим цілям. Надіємося, що Ви будете тут почувати себе добре, справді 

вільними людьми у вільному світі…Просимо вважати нас своїми друзями, 

які готові помагати вам і піддержати у потребі. Ще раз вітаємо Вас дорогі 

земляки!» [155, с. 6]. За громадянську мужність, самовідданість у боротьбі за 

утвердження ідеалів свободи і демократії та з нагоди 30-ї річниці створення 

Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінкських угод 

Святослав Йосипович був удостоєний ордена «За мужність» I ст.  

Серед імен перекладачів, які у той час почали активно відточувати 

свою майстерність у царині поетичного перекладу варто зазначити і Готліба 

Носкіна, який лише за один 1964 рік переклав і подав до редакції журналу 

переклади поезій Джозефа Сімона Коттера («А ти вже що скажеш, мій 

брате?»), Уорінга Кюні («Без пальм та свічада») , Маргарет Уокер, Роберта Е. 

Хейдена («Промова»), Ленгстон Х’юз. Цього ж року виходять друком поезії 

Роберта Фроста у перекладі Віталія Коротича. До слова вищезгаданий 

Віталій Коротич, який перекладав не лише з англійської, а й з фінської, 

угорської, польської, норвезької, німецької, монгольської, македонської, 

каталанської, іспанської та арабської.  

Коломієць Лада Володимирівна влучно зауважує, що «перекладна 

література становить собою невід’ємну ланку національного літературного 

процесу» [52, с. 10]. Однією з головних передумов появи, а згодом 

утвердження яскравої перекладацької індивідуальності українських 

перекладачів було відновлення та активна діяльність  редакції журналу 

«Всесвіт», редактори якого були переконані у необхідності культури 

першоджерела та перекладу. Це правило накладало умовну заборону на 

використання перекладу-посередника або підрядника, що позитивно 

позначилося на самобутньому поетичному таланті перекладачів.  
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Тодішній «Всесвіт» виступав в Україні у ролі актуального посередника 

між читачем та зовнішнім світом, своєрідним медіатором між українським 

суспільством та емігрантами, які уважно стежили за кожним новим випуском 

часопису. Окрім медіаторської ролі, яку приміряв на себе літературно-

мистецький часопис, зосереджений на ознайомленні читачів із щойно 

опублікованими перекладами як маститих метрів перекладацької справи, так 

і з дебютними пробами молодих  перекладачів, всесвітівці були ретельними 

літературними цензорами і захисниками українського слова. Чи не вперше у 

Радянському Союзі, по суті в ідеологічно законсервованій дійсності, читачі 

отримали змогу ознайомитися із літературою Заходу, яку радянська влада 

вважала небезпечною для масового читача. Саме часопис «Всесвіт» допоміг 

перекладачам знівелювати непереборне бажання радянської репресивної 

машини нав’язати читачам безглузду ідею про спотворення дійсності у 

західній літературі [20, с.21]. 

Відтак, феномен шістдесятницва у світлі етнонаціонального культурно-

мистецького простору полягає у глибокій закоріненості усіх його 

представників у національне відродження. Особлива поетична українськість, 

яка прорвала радянську, безлику атмосферу живим духом української 

культури, не примітивно-простяцької, а багатовікової, глибокої і 

вистражданої неабияк сполошила радянську владу своїми 

етнонаціональними мотивами й етносимволічними кодами. Подих свіжого 

повітря – ось чим насправді була їх поетичне слово для тогочасної України. 

На жаль, система, для якої вони були небезпечні і незрозумілі не забарилася 

кого фізично знищити, а кого морально розчавити. 

 

Висновки до розділу 1 

Ми вважаємо, що відраза шістдесятників до трясовини соціалістичного 

реалізму,  непереборне бажання органічно наслідувати культурно-мистецьке 

бачення попередніх поколінь, у першу ми маємо на увазі митців 
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«розстріляного відродження», чиї імена навмисно замовчувалися, а також 

снага до заповнення совкового культурного вакууму вишуканою і вистояною 

культурою українського етносу, його етносимволічними кодами вплинули на 

творчий контекст дискурсу шістдесятників, який зазвучав національно 

вишколеним. 

Творчість представників українського шістдесятництва розглядається 

крізь призму  національного культурно-мистецького простору, що дозволило 

визначити вплив історично-культурних та соціально-політичних процесів 

культурного континууму 1960-х років. Відповідно, в середовищі 

шістдесятників прискорився процес самовизначення: українські культурні 

діячі виступають з різноманітними громадськими ініціативами, які мали 

безпосередній вплив як на саме культурне середовище, так і на його 

представників. Модернізація свідомості інтелігенції, яка стала можливою за 

рахунок знайомства із західним мистецтвом, сприяла відродженню інтересу 

до власного, національного мистецтва та історії. Поезія шістдесятників 

звучить по-самобутньому незвично для рамок радянської ідеології. 

Розширення простору свободи навіть у рамках радянської ідеології призвело 

до раніше небаченого відродження української культури.  
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РОЗДІЛ 2. ЕТНОСИМВОЛІЧНИЙ ЗМІСТ ПОЕЗІЇ УКРАЇНСЬКИХ 

ШІСТДЕСЯТНИКІВ ТА ЙОГО ВІДТВОРЕННЯ В АНГЛОМОВНИХ 

ПЕРЕКЛАДАХ 

 

Визначальна ознака сучасного перекладознавства полягає у його 

міждисциплінарному статусі. Перекладознавство все частіше розглядають як 

складний конгломерат гуманітарних наук, теоретичний потенціал яких дозволяє 

перекладознавцям «промальовувати» нові контури у наукових розвідках, 

використовуючи при цьому увесь можливий теоретичний інструментарій. Відома 

американська дослідниця-перекладознавець, фахівець у галузі англо-ірландської 

та французької літератур 19 та 20 століть, Мерілін Геддіс Роуз в одному зі своїх 

інтерв’ю наголосила на тому, «що науковцю, який досліджує питання теорії та 

практики перекладу необхідно бути дуже енергійним, адже коло наукових 

пошуків постійно розширується. І коли я кажу коло, насправді я маю на увазі 

колесо, яке постійно заново винаходять – кожна нова генерація дослідників 

повинна винайти колесо: два, а то і три рази. І науковці насправді повинні бути 

готовими до нових поглядів на ті самі речі, особливо коли вони знаходяться на 

перехресті різних дисциплін» (переклад наш – А. М.) [108, c. 3]. Питання, 

пов’язані із розумінням етносимволіки, її функціонуванням у художньому тексті, 

зокрема поетичному, її взаємозв’язку із мовою та культурою, а також 

можливостями відтворення у межах певної культури яскраво ілюструють сучасні 

тенденції наукових пошуків перекладознавства у міждисциплінарному аспекті.  

До своєї палітри наукових концепцій перекладознавець залучає досвід 

культурології, етнолінгвістики, літератури, етнології, етнографії, соціології, 

психології та навіть релігії з міфологією з метою дослідження як філологічних, 

так і нефілологічних площин дослідження етносимволічного змісту тексту, у 

нашому випадку: етносимволічного змісту поетичних текстів українських поетів-

шістдесятників. Підтвердимо вищезгадане аналізом етнокультурної автентики 

поезії І. Драча «Дівочі пальці» та англійськими перекладами Паоли Шварц, Пітера 

Темпеста і Марти Богачевської-Хом’як. Лишень в одній поезії, авторський стиль 
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якої тяжіє до народнопоетичної традиції, нараховуємо такі етносимволи з 

яскравим етносимволічним змістом: чебрецевий мед, сонце, світлячок, а також 

кольоровиразники синій та голубий. 

 

Paula Schwartz Peter Tempest Martha Bohachevsky-Chomiak and Danylo 

S. Struk 

 

A Girl`s Fingers 

 

God, what cries inhabit fingers, 

what screams in the blue-bunched 

tips,burnt fingers, travelers, 

frail pilgrims: hands. 

 

God, how fingers glow, 

Tender as healers, 

Flames of a sleepless conscience 

Intimate only with my shadow. 

A Girl`s Fingers 

 

Heavens, how many groans in fingers, 

How many cries in their blue tips, 

Homeless, gentle, burnt to a cinder. 

With suffering coming to grips. 

 

Heavens, how great is the deep anxiety 

In those fingers, swaddling grief, 

In the flame of a heavy conscience 

With which my ghost alone feels at 

ease! 

Fingers of a Girl 

 

God, the groans there are in fingers, 

Cries of anguish in the bluish tips ; 

In the sultry fingers, the pleasure finders, 

In the gentle sufferers, the hands. 

 

God, how much of sweltering shimmer 

In those fingers, swaddlers of woe, 

Fire-torches of the grafted conscience 

With which but my shadow dares be 

friends. 

They shine – fireflies, dawns, 

Worlds washed with a kiss, 

Little concubines 

Loving in dumb captivity. 

 

 

 

What else can they do, many-

tongued 

But mute? If they speak, they die. 

I curse, and slash with a cold 

tongue 

As their pride, their 

shamelessness. 

 

Fine small suns: 

I drowse… 

Above me, fingerstars: 

How radiant they are – glow-worms, 

sun-ups, 

Worlds that from kisses pure become, 

Fingers of the prisoner-beloved 

Fingers of the prison- labour of love 

that`s dumb. 

 

What can they do, these multi-lingual 

Speechless ones? Up you flare and die… 

The chastity and shamelessness of 

fingers 

I curse, I lacerate with a blue cry! 

 

 

 

A fivesome of little suns…Off I`m 

dozing… 

Over me finger stars shine at night… 

They shine o fire-flies, sweet dawns. 

World washed by kisses, 

Finger-mistresses, lovers, slaves, 

In silence toiling, in mute love. 

 

 

 

What else can they do, the hundred-

tongued  

And mute : shine out, and you`ll die. 

Curse, I curse and chop with a cold blue cry 

The dignity of fingers and their brazenness. 

 

 

 

Five tiny suns, 

I fall asleep. 

Above – the fingers, finger-stars. 
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Your bittersweet nectar 

Seeps into my heart. 

 

Savory-sweet, deep into the heart 

flowing 

Your honey is bitter, and sunny bright… 

Honeysuckle, bitter and so sunny 

Penetrates from fingers into me. 

Творчість Івана Драча, як і інших представників поетичного 

шістдесятництва, позначена важливим чинником креативності – 

індивідуальною свободою творчості, яка базується на емоційно-смисловому 

навантаженні, що досягається шляхом використання цілого арсеналу 

стилістичних засобів та вільним використанням мовних ресурсів української 

мови. Стенлі Кюніц, один з перекладачів збірки англійськомовних перекладів 

Івана Драча «Orchard Lamps by Ivan Drach», високо оцінює індивідуальну 

манеру художнього мовлення поета: «Я був зачарований звучанням його 

віршів та глибинною силою духу. В Росії я не чув нічого подібного, його 

поезія відрізнялася від усього того, що мені доводилося чути раніше.  Мені 

стало цікаво, чи можливо перекласти його вірші на англійську мову. Я 

сумнівався у цьому, і як виявило недарма, адже переклад Драчевої поезії – 

нелегка справа» (переклад наш – А.М.)  [189, c. 1].  

Різні типи лексичного повтору притаманні поетичному мовленню Івана 

Драча. До найчастотніших типів повторів, вживаних автором можемо 

зарахувати прості, у складі яких є лише одна смислова одиниця та складні 

повтори, які являють собою словосполучення або речення. Б. Хатім та І. 

Мейсон вважають, що «перекладачі повинні навчитися долати труднощі при 

перекладі пасивних форм інтертекстуальності, однією з яких є повтор 

текстових елементів, який завжди мотивований. Ця форма пасивної 

інтертекстуальності має розглядатися перекладачем з точки зору функції, яку 

виконує текст» (переклад наш – А.М.) [103, c. 124].  

Складний повтор Боже, скільки зустрічається у вірші двічі. Перші два 

катрени розпочинаються однаково: Боже, скільки стогону на пальцях / 

Скільки крику в голубих пучках /На згорілих пальцях, на блукальцях /На 

страждальцях ніжних – на руках /Боже, скільки того мерехтіння /В 
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пальцях, в сповивальцях гіркоти / В пломенях надсадного сумління / Із яким 

лиш тінь моя на «ти». 

Паола Шварц передає образність іменника Боже шляхом використання 

повного еквівалента  God. Лексичний повтор перекладачка відтворює 

частково: God, what cries inhabit fingers /God, how fingers glow, що призводить 

до нівелювання звукового повтору та зміни стилістичного навантаження. 

Переклад Марти Богачевської-Хом'як та Данила Гузар-Струка: God, the 

groans there are in fingers/ God, how much of sweltering shimmer позначений 

вилученням частини складного повтору у першому катрені та збереженням 

емоційно-стилістичного маркування оригінального повтору у другому. 

Відступ від точного відтворення повтору спричиняє зміну смислово-

формального малюнку оригіналу. Окрім того, перекладачі використали 

уточнюючий конкретизатор sweltering, що надає перекладу додаткового 

стилістичного посилення. Пітер Темпест на позначення іменника Бог 

використовує полісемантичний іменник Heavens, який з огляду на художньо-

естетичну функцію оригіналу, може реалізовувати два ймовірних значення: 

1) піднесене провидіння; Бог, що у конкретному випадку буде семантичним 

розширенням та 2) поетичне «небеса; небозвід» – часткове збереження у 

парафразі; заміна іншим видовим поняттям і одне малоймовірне: 3) релігійне 

«царство небесне; рай», малодопустиме з огляду на контекст відтворення 

образу зі значною семантичною модуляцією. Не беручи до уваги 

багатозначність вживаного англійського іменника, помітне тяжіння 

перекладача до симетричності. З мінімальними порушеннями оригіналу 

Пітер Темпест точно відтворює оригінальний повтор Heavens, how з доволі 

цікавим перекладацьким рішенням: алітерації звука «h»:  Heavens, how many 

groans in fingers / Heavens, how great is the deep anxiety. 

Труднощі при перекладі можуть бути спричинені наявністю неологічних 

метафор, які додають віршу ритмічної довершеності та парного звучання. 

Наскрізна рима у неологізмах, які є одночасно новими однослівними 

метафорами: «пальцях – блукальцях – страждальцях – сповивальцях» 
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потребує особливої майстерності від перекладача. Поетичні неологізми, 

утворені за допомогою відносної ампліфікації, насичують поетичний 

континуум вірша прагматико-асоціативними ототожненнями образів жіночих 

пальців. Наведемо фрагмент з найпромовистішими прикладами новотворів 

(підкреслено):  

Боже, скільки стогону на пальцях, / Скільки крику в голубих пучках, / На 

згорілих пальцях, на блукальцях, / На страждальцях ніжних – на руках. / 

Боже, скільки того мерехтіння, / В пальцях, в сповивальцях гіркоти, / В 

пломенях надсадного сумління / Із яким лиш тінь моя на «ти». 

Найбільша складність перекладу досліджуваних поетичних неологізмів 

полягає у співзвучності неологічних пар. Очевидним видається той факт, що 

в двох різних мовах не можуть існувати римовані пари з абсолютно 

рівноакцентним художньо-образним наповненням, тому перекладачі часто 

послуговуються методом введення беззмістовного або малозмістовного 

повторюваного слова, через яке не дотримується ритмічно-інтонаційна 

єдність оригіналу. Як результат, з’являється художнє порушення образно-

смислового навантаження першотвору. Отже, розглянемо як перекладачі 

досягають парного звучання неологізмів (варіанти перекладів підкреслено): 

Переклад Паоли Шварц: God, what cries inhabit fingers, / what screams in 

the blue-bunched tips, / burnt fingers, travelers, / frail pilgrims: hands. / God, how 

fingers glow, / tender as healers, / flames of a sleepless conscience / intimate only 

with my shadow. 

Перекладачка послуговується декількома способами перекладу. При 

перекладі іменника «блукальці» ми фіксуємо вилучення образного 

компоненту та переклад шляхом віднайдення необразного ситуативного 

відповідника travelers.  У наступному прикладі відзначаємо заміщення образу 

вихідної мови нестандартним образом цільової мови: на «страждальцях 

ніжних» замінено метафоричним відповідником «frail pilgrims», який не 

відповідає емоційно-стилістичному навантаженню оригінальної одиниці, 

оскільки емотивний компонент метафоричного образу вихідної мови у 
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порівнянні з оригіналом є значно потужнішим і не передає метафоричний 

образ пальців коханої, закладений автором. При відтворенні в сповивальцях 

гіркоти Паола Шварц згортає метафору та замість того, аби пояснити її 

значення, заміщує її та перекладає на англійську мову за допомогою 

порівняння tender as healers. 

Наскрізну риму не збережено, співзвучність нелогічність пар дотримана 

частково: fingers – travelers – frail pilgrims – tender as healers.  

Переклад Пітера Темпеста: Heavens, how many groans in fingers, / how 

many cries in their blue tips, / homeless, gentle, burnt to a cinder. / With suffering 

coming to grips. / Heavens, how great is the deep anxiety / in those fingers, 

swaddling grief, / in the flame of a heavy conscience / with which my ghost alone 

feels at ease! 

Пітер Темпест використовує метод вилучення. З оригінального 

неологізму на блукальцях було вилучено образний компонент, внаслідок чого 

перекладач застосовує ситуативний відповідник homeless, який є необразним, 

а відтак не відповідає ідейно-смисловому навантаженню оригіналу. У 

наступному прикладі «на страждальцях ніжних» перекладач експлікує 

оригінал, що у цьому випадку набуває помилкового звучання: With suffering 

coming to grips, адже ідіома come to grips with someone or something означає 

зрозуміти суть проблеми, почати виправляти ситуацію, що суперечить 

логічним ідейним зв’язкам першотвору. Відтворюючи поетичний неологізм 

народно-пісенного характеру у складі словосполучення в сповивальцях 

гіркоти перекладач вдається до буквального методу перекладу без 

перекладацького пояснення. Не зважаючи на те, що образно-смисловий 

зв'язок збережено, не відтворено неологічну метафорику Івана Драча. 

Наскрізну риму не збережено, співзвучність нелогічність пар не дотримано. 

Переклад Марти Богачевської-Хом'як та Данила Гузар-Струка: 

God, the groans there are in fingers, / cries of anguish in the bluish tip; / in 

the sultry fingers, the pleasure finders, / in the gentle sufferers, the hands. / God, 
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how much of sweltering shimmer / in those fingers, swaddlers of woe, / fire-torches 

of the grafted conscience / with which but my shadow dares be friends. 

Зважаючи на варіант перекладу the pleasure finders, який запропонували 

М. Богачевська-Хом'як та Д. Гузар-Струк, стає очевидним, що оригінальний 

варіант на блукальцях потребує введення додаткових елементів, які б 

допомогли у простому розгортанні оригінальної метафори у близьку за 

значенням. У наступному прикладі ми спостерігаємо буквальний переклад 

метафори зі збереженням образу, закладеного автором: «на страждальцях 

ніжних» – gentle sufferers. Перекладаючи неологізм в сповивальцях гіркоти 

перекладачі тяжіють до принципу створення неологізму за авторським 

зразком – swaddlers of woe. Помічаємо, що калькування поетичного 

неологізму Івана Драча не супроводжується перекладацьким 

роз’яснювальним коментарем через прозорість метафоричного образу. 

Загалом, відзначаємо ускладнення ритмічної структури та синтаксичних 

конструкцій першотвору, що віддаляє переклад від оригіналу. 

Прикметно, що перекладачам вдалося відтворити наскрізну риму та 

частково співзвучність нелогічність пар: fingers – pleasure finders – the gentle 

sufferers – swaddlers of woe. 

Зупинимося детальніше на іншій перекладацькій проблемі: а саме на 

можливостях перекладачів відтворення секретів естетичної цінності музично-

звукових образів засобами англійської мови. Особливої музичності, яку 

напрочуд складно відтворити англійською мовою, поезії надає алітерація. За 

рахунок стилістичного прийому алітерації підвищується інтонаційна та 

ритміко-мелодійна єдність поетичного твору. 

У першому прикладі світяться – о світлячки, світанки перекладачу 

доводиться мати справу з лінійною алітерацією рівнозвучних слів у 

початкових складах. У цьому прикладі внутрішні якості (теплота) 

актуалізують зовнішню характеристику (світло). Етносимвол світляк 

(пестлива форма: світлячок) виступає у ролі посередника між внутрішнім 

світом людини та зовнішнім оточенням. Через нього відбувається 
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репрезентація не лише культурного національного досвіду, а й власних 

емоцій та переживань автора. Традиційним вважається уявлення українців 

про жука світляка як носія слабкого проблиску світла у темряві, жевріючого 

вогника правди, який найчастіше зустрічається у болотистій місцевій, луках 

та лісах поблизу води. Тому, цілком логічним видається міфологічне 

сприйняття читачем виразника суті вищезгаданого етносимволу, який 

набуває переносного значення: легенький відблиск світла і надії у пітьмі.  

Паола Шварц переклала речення наступним чином: They shine – fireflies, 

dawns. Перекладачці не вдалося відтворити алітерацію, більш того, 

відтворюючи етносимвол, вона використовує семантичну транспозицію. Не 

зважаючи на збереження самоцінності початкового значення, спостерігаємо 

видову заміну, яка призводить до нівелювання культурного компоненту 

етносимволу. Переклад, здійснений Мартою Богачевською-Хом'як та 

Данилом Гузар-Струком: They shine o fire-flies, sweet dawns відрізняється від 

вищерозглянутого варіанту перекладу вставкою sweet, яка не впливає на 

досягнення перекладачем алітерації. Не використовує потенціал англійської 

мови для збереження алітерації та семантичної навантаженності і Пітер 

Темпест, який переклав речення наступним чином: How radiant they are – 

glow-worms, sun-ups.  Ми фіксуємо відсутність наповнення образно-

метафоричного контексту перекладу, адже у процесі метафоричного 

переносу смислу оригінального етносимволу на варіант, запропонований 

перекладачем, відбувається переосмислення первинної особливості символу, 

що у свою чергу призводить до послаблення соціо-культурних особливостей, 

закріплених у символі. 

У додатку ми демонструємо світлини назв комах (№ 1, 2), що 

позначають етносимвол «світляк», використані перекладачами. Це дозволяє 

нам робити висновки про аперцепцію культурно-маркованого символу та 

адекватність його перекладацької інтерпретації. Про недоречність 

використаних ідантропонімічних назв комах перекладачами можна 

стверджувати через той факт, що Іван Драч використовує етносимвол 
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світлячки для аналогії з пальцями дівчини (ніжними, тендітними, 

маленькими), які навряд чи можна уявити при згадці glow-worm чи fire-flies. 

Образ світлячка, який малював у своїй уяві Іван Драч найімовірніше бути 

виглядати так (див. світлину № 3). Прикметно, що в англійські мові існує 

повноцінний еквівалент світляка – iridescent green beetle (див. світлину №4), 

вживання якого допомогло б уникнути образно-смислової  та культурної 

деформації етносимволу, який до того ж було метафорично використано І. 

Драчем. Очевидно, що перекладацька експлікація пресупозиційного значення 

виявилася хибним логічним рішенням при відтворенні такого знакового 

етносимволу.  

Розглянемо ще один приклад відтворення змістовності звукової форми 

та алітераційної експресивності звуку к і схожих фонетичних складів:  

Пальчики коханки-каторжанки/ З каторги любові-німоти…/ 

Проклинаю, краю синім криком / Цноту пальців, безсоромність – теж! 

Єдиною, кому вдалося зберегти особливу змістовність звуків є Паола 

Шварц. Не зважаючи на те, що римована пара «коханки-каторжанки», яка 

неабияк увиразнює поетичне мовлення поета була розбита, перекладачці 

вдалося точно передати її смислове наповнення: Little concubines/ Loving in 

dumb captivity…/ I curse, and slash with a cold tongue/ As their pride, their 

shamelessness. 

Незрозумілою видається синтаксична експресивність ситуативного 

відповідника a cold tongue, адже в оригіналі емотивний компонент 

зосереджений у синьому крику. Таке перекладацьке рішення сприяє втраті 

естетичного багатства образно-художнього матеріалу. 

Пітер Темпест пом’якшує оригінальну алітерацію, заміняючи її на 

повторюваний метафоричний образ, довершеність якого потребує деякого 

уточнення чи конкретизатора: Fingers of the prisoner-beloved/ Fingers of the 

prison- labour of love that`s dumb/ The chastity and shamelessness of fingers/ I 

curse, I lacerate with a blue cry! 
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Підсилений алітерацією звук «кр» створює досить потужний слуховий 

образ, який перекладач влучно передає за допомогою еквівалентної 

алітераційної експресії слів curse та cry.  

Переклад М. Богачевської-Хом'як та Д. Гузар-Струка вирізняється від 

попередніх двох відсутністю передачі змістовності звукової форми у перших 

двох рядках. Кількісне нагромадження синонімів (Finger-mistresses, lovers, 

slaves) акцентує увагу на образі пальців, а не коханої. У конкретному випадку 

відбувся смисловий зсув, у наслідок чого з’явилася помилкова символічна 

конотація з невірним акцентуванням: Finger-mistresses, lovers, slaves,/ In 

silence toiling, in mute love./ Curse, I curse and chop with a cold blue cry/ The 

dignity of fingers and their brazenness. 

Розгортання емотивного компоненту посилюється за рахунок 

збереження рівноакцентності з оригіналом. Відзначаємо взірцевість передачі 

алітераційної експресивності, зосередженої у словах сurse (повтор), cold, cry. 

Цікавим етнокультурним компонентом виступає синій колір, який в 

усталеній українській літературній традиції має ряд сталих значень. 

Прикметно, що кожен поет використовує синій колір по-своєму, 

наповнюючи текст узагальнено-символічним змістом. Райна Камберова, яка 

досліджує семантику лексем зі значенням кольору в українській літературі 

зазначає, що у Б. Олійника «блакитний колір вже давно сприймається як 

символ неба, безмежного, мрій, надій» [82, c. 300].  

Н. Лівіцька пише, що у Вінграновського «синій, голубий, небесний 

кольори як постійні атрибути часових вимірів символізують позачасовість, 

безмежжя простору, стають виявом сталості у вічно змінюваному» [69, с. 28], 

а у Івана Драча синій колір набуває широкого значення позитивної емоційної 

оцінки. З огляду на метафоричне вживання синього кольору в аналізованому 

прикладі,  можна припустити, що метафоричне вживання синій крик ⁄  a blue 

cry має піднесено-поетичну оцінну семантику, причому позитивно 

марковану, тому сумніваємося у доцільності уточнюючого прикметника: 
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cold, використаного перекладачами, оскільки він посилює оригінальну 

образність і надає оригіналу додаткового значення. 

Зосередимо нашу увагу на метафоричному неологізмі стоязикий у 

наступному прикладі: ˮЩо ж бо їм робити, стоязиким – ⁄ І безмовним; 

спалахнеш – помреш...ˮ та перекладацькими рішеннями при його відтворенні 

на англійську мову: 

1) What else can they do, many-tongued ⁄ But mute? If they speak, they die 

(Пер. П.Шварц) 

2) What can they do, these multi-lingual ⁄ Speechless ones? Up you flare and 

die… (Пер П. Темпест) 

3) What else can they do, the hundred-tongued ⁄ And mute : shine out, and 

you`ll die (Пер. М. Богачевська-Хом’як та Данило Струк) . 

Усі перекладачі,  за аналогією до оригінального неологізму, створюють 

нові неологічні метафори, намагаючись зберегти емотивний компонент. 

Буквальний переклад М.Богачевської -Хом’як та Д. Струка влучно передає 

внутрішню форму одиниці та закладену нумеративність поетичного образу. 

У перекладі П. Шварц many-tongued прослідковується відносне згасання 

оригінальної метафори. Варіант перекладу П. Темпеста multi-lingual 

вирізняється вибором еквіваленту lingual – менш вживаним у порівнянні з 

іменником  tongue, який було вжито у двох інших перекладах. Прикметно, 

що ритмічна структура і синтаксичні конструкції оригіналу були дотримані в 

усіх трьох перекладах. 

Зосередимо нашу увагу на ще одному яскравому прикладі неологічної 

метафори сонячно-гіркий мед: Чебрецевий, в серце поринаючий ⁄ Мед ваш, 

рідні, сонячно-гіркий.... 

П. Шварц заміщує образ вихідної мови стандартним образом цільової 

мови, зокрема, образно містку метафору перекладено її нейтральним 

відповідником bittersweet nectar з певним порушенням синтаксичної 

експресивності оригіналу: Your bittersweet nectar ⁄ Seeps into my heart. 
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Недоліком перекладу П. Шварц можна вважати спрощення  змістового плану 

неологічної одиниці і згасання образу. 

П. Темпест послуговується способом буквального перекладу, вдаючись 

до перекладацької експлікації: Savory-sweet, deep into the heart flowing ⁄ Your 

honey is bitter, and sunny bright… та вживання уточнюючих елементів, які 

призводять до накопичення мовних засобів. Відсутність функціонального 

відповідника в англійській мові часом змушує перекладачів втрачати 

лаконізм та поетичну завершеність, нівелюючи прагматично-смисловий 

компонент метафори першотвору. 

М. Богачевська-Хом’як та Д. Г. Струк заміняють стандартний образ 

чебрецю на honeysuckle (жимолость), редукується метафоричний образ 

першотвору і вилучається сам іменник мед. Адекватний поетичний образ 

перекладено невдало: Honeysuckle, bitter and so sunny ⁄ Penetrates from fingers 

into me.  

В цілому, перекладачі вдалися до заміни одного метафоричного образу 

іншим, що неприпустимо через важливість передачі національно-культурної 

інформації, яку несе етносимвол. Загальновідомо, що трава чебрецю має 

надзвичайно ароматний запах, який здатна зберігати дуже довго навіть 

висушена. В. М. Войтович зазначає, «що чебрець здатний приносити 

щастя…Його брали з собою, коли від’їжджали на чужину, як символ рідного 

краю. З нього виготовляли напій, яким дівчата причаровували хлопців, які 

охололи до них; а ті, що на порі, змазували себе ним, аби злі сили не 

зашкодили майбутньому зачаттю» [26, с. 361].  

 

2.1. Значення  образу Тараса Шевченка у поезіях українських 

шістдесятників та його перекладацька інтерпретація  

Ніколи неозоре море Тараса Шевченка не вкриється плівкою людської 

байдужості. Навпаки, воно хвилює і манить величчю своєю і силою. 

Виступаючи перед одеситами  біля пам’ятника Тарасу Шевченку 15 травня 

1989 року Дмитро Павличко сказав: «Те, що Богдан створив шаблею, було 
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знищено шаблею, а те що створив Тарас генієм своїм – не було й не буде 

зруйноване, хоч би й геніальним у підлості й неправді, нашим ворогом. Тарас 

Шевченко підняв з могили те, що було вбите після Богдана. Він створив 

нашу свідомість – національну і демократичну, він дав нам душу, осяяну 

загальнолюдськими ідеалами, і не було, і нема, і не буде такої сили на світі, 

яка могла б цю свідомість убити і цю душу знищити»  [39, с. 370]. 

Актуальність будь-якої наукової розвідки, об’єктом якої постає 

творчість чи особистість Тараса Шевченка найкраще охарактеризувати 

можуть слова Дмитра Павличка, який відповідаючи на питання журналістки 

літературно-мистецького вісника «Всесвіт» про особисте бачення 

актуальності творчості уславленого нашого поета  сказав: «Справа в тому, що 

Шевченко пережив разом із своїм народом всі ті трагедії, які ми 

переживали…Шевченко перестраждав разом з нами по тюрмах і концтаборах 

– там його читали, він був надією тих людей…Шевченко – наша доля» [39, с. 

397-398].  

Підняте Шевченком славне минуле країни з духовного життєпису 

української нації мало осяйно національне звучання, яке особливо впливало 

на творчість поетів-шістдесятників.  У їх творах Шевченко – реальна, жива 

людина, з якою вони радяться, якою пишаються і яку шанують.  Видатний 

український літературознавець Олександр Іванович Білецький зазначив: 

«Гомер, мабуть, безсмертний поет, але Шевченко живий і для нас, i для 

всього прогресивного людства» [73, с. 301].  

Поети-шістдесятники, а також усі ті, хто «захоплювався творчістю 

видатних діячів української науки і культури, зокрема Т. Шевченка вважали 

потенційними прихильниками українського націоналізму» [27, с. 25].  Відтак, 

занепокоєння у радянської влади викликали навіть зібрання української 

інтелігенції в середині 1960-х років з приводу щорічного відзначення дня 22 

травня – річниці перепоховання Т. Шевченка в українській землі. В 

інформаційному повідомленні КДБ при РМ УРСР до ЦК КПУ про зібрання 

української інтелігенції біля пам’ятника Т. Шевченку в м. Києві йдеться: « 
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Усього 150 осіб …Присутні поклали до пам’ятника Т. Г. Шевченку вінки з 

написами: «Борітеся – поборете», «Від нащадків « та ін. Потім виконувалися 

українські народні пісні, пісні на вірші Т. Г. Шевченка. Перед присутніми 

виступили із читаннями віршів Л. Костенко й В. Симоненка М. Холодний, 

Надія Світлична й ряд інших» [27, с. 166].  Шістдесятники звертали до 

Шевченка не лише як до співця знедолених, що закликав до революції, а й як 

до цензора їхньої совісті у власних творах. Бажання українських поетів 1960-

х років реалізувати національну ідею, на кшталт Шевченкової, і послугувало 

рушійною силою для прояву загальнонаціональної опозиції владній машині, 

яка мала на меті знівелювати  будь-які прояви «надмірного» опору.  

Умовний період з 1956 по 1963 рік небезпідставно можна вважати 

періодом розквіту не лише національної літератури, а й перекладацької 

діяльності, яка на недовготривалий період припинення радянських репресій 

спромоглася поширитися й за кордон. Майкл Найдан влучно зауважує, що 

«їх усіх (шістдесятників) поєднала потреба у вираженні їх невід’ємного права 

вільно творити власне мистецтво, і у такий спосіб шукати правду, що колись 

так само робив великий поет Тарас Шевченко» (переклад наш – А. М.) [192, 

с. 141].  

Про вплив Тараса Шевченка на шістдесятників згадує і професор 

Торонтського університету, знавець української та російської літератури 

Джордж Луцький: «Ціле століття творчість Тараса Шевченка впливала на 

письменників, а його постать сприяла вираженню не лише національних і 

соціальних, а також загально людських цінностей»  (переклад наш – А.М.) 

[191, с. 2]. Власне, традиція творчого наслідування, своєрідного орієнтиру і 

шани шістдесятників до творчості велетів української поезії має довгу 

історію. По-справжньому «чесна», сповнена водночас піднесеної емоційності 

і  ліричної краси поезія Лесі Українки і Тараса Шевченка слугувала для 

наступників своєрідним взірцем досконалості художньої форми. У боротьбі 

за демократизм, за реалізм, за глибочінь ідей розвивалася українська поезія 
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ХІХ - початку ХХ. Як велетенські маяки, стоять у ній постаті Шевченка, 

Франка, Лесі Українки [57, с. 67].  

У поетичному доробку українських шістдесятників образ Тараса 

Шевченка є наскрізним, до нього часто апелюють і використовують у якості 

алюзій, ремінісценцій, інтертекстуальних вкраплень, посвят. Відтак, цікавим 

з точки зору перекладознавчого аналізу видається простеження тактики 

перекладача, який працює із текстом, автор якого «оживлює» Тараса 

Шевченко. Маємо на увазі «Триптих» (1965 рік) Віталія Коротича, над 

перекладом якого працював творчий тандем Марти Богачевської-Хом’як та 

Данила Гузар-Струка.  

Марта Данилівна народилася на Львівщині в 1938 році, згодом 

переїхала з родиною до США, де закінчила Пенсільванський університет і 

аспірантуру в Колумбійському університеті. Коли Омелян Йосипович Пріцак 

очолює Український науковий інститут Гарвардського університету, М. 

Богачевська-Хомяк вирішує розпочати дослідження історії України, а саме: 

особливості становлення й розвитку жіночого руху в Україні. Данило Гузар-

Струк – доктор філософії Торонтського університету, відомий дослідник 

поетики І. Калинська, Е. Андієвської та ін., перекладач української поезії.  

Отже, розглянемо можливості перекладацької рецепції образу Тараса 

Шевченка на прикладі «Триптиху» та його англійського перекладу. 

1) Я – Шевченко. 

Я вмер [191, c. 24]. 

I am Shevchenko. 

I died [168, с. 25]. 

Шевченкове ім’я є добре впізнаним і не викликає жодних труднощів 

при відтворенні на англійську мову. Більш того, воно є часто повторюваним, 

тому використання перекладацького методу вилучення буде недоречним. 

2) Академік із черні [191, c. 24]. 

I – the academician from among the peasants [191, с. 25]. 
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Перекладачам не вдається  відтворити образно-смислову деталь, яка 

підкреслює первинну соціальну приналежність Т. Шевченка. Перекладачі 

послаблюють метафоричний образ, що призводить до втрати його 

денотативної та смислової образності.  

3) В каземати, у карцер 

Ніхто заточити не може [191, c. 24]. 

I can`t be arrested, 

Nor drafted [191, с. 25]. 

Цікавими з точки зору відтворення біографічності є лексеми каземат, 

карцер, які є прямим відсилками на сумнозвісне місце, а саме: каземат 

Третього відділу у Петербурзі, де Т. Шевченко провів місяць, очікуючи на 

заслання. Саме у цей час ним були написані 13 поезій, наскрізною темою 

яких було ув’язнення та болючий щем за рідним краєм. Саме тому 

перекладачам важливо уникати вживання контекстуальних відповідників. 

Каземати – є актуальним і значущим символом для Тараса Шевченка, тому 

перекладачам слід створити враження історичної достовірності за рахунок 

збереження експресивності оригінальної одиниці. Перекладачам, на жаль, не 

вдається, розпізнати та відтворити у перекладі вищезгадане інтертекстуальне 

вкраплення, більш того, переклад позбавлений музикальності, яка 

притаманна алітерації в каземати, у карцер. Образ вихідної мови заміщено 

стандартним образом цільової мови для ймовірного досягнення рівноцінної 

емфатичності з оригіналом. Цей приклад яскраво ілюструє відмінності між 

сприйняттям Тараса Шевченка перекладачами та В. Коротичем.  

4) Я – поет. 

Я – Шевченко [191, c. 24]. 

I am a poet [191, с. 25]. 

«Я – Шевченко» – художньо вартісний повтор, видозміна якого чи його 

вилучення є недоцільним, і лише наближає перекладачів до нівелювання 

індивідуальності автора. Чуттєво-емоційне нагадування про себе 
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українському народові Шевченком налаштовує читачів на осмислення 

світоглядних установок українського генія. 

5) Діти з чорних, сумних моїх днів, 

То поеми мої [191, c. 28].  

Children of black, heavy days, 

These are my poems [191, с. 29] 

Віталій Коротич чудово розуміє, яку роль відігравав колір у творчості 

Т. Шевченка, адже у його віршах саме за рахунок кольорів актуалізуються 

ментальні початки символічного зображення дійсності. Значення чорного 

кольору у віршах Шевченка набуває не лише зображувального й емоційного, 

а також етнокультурного аспекту. Поет активно використовує чорний колір 

для опису пережитого досвіду, у конкретному випадку безпросвітних і 

безрадісних днів, сповнених сумом: чорних днів моїх. Перекладачі 

зберігають символічні конотації оригіналу, наближаючи англійський 

переклад до оригіналу.   

6) Із легенів моїх 

Наддніпрянські шугають вітри [191, c.30]. 

My lungs feed the winds 

Howling over Dnieper [191, с.31]. 

Тарас Шевченко народився в Надніпрянській Україні, а саме у 

Середній Надніпрянщині – живописній місцевості у долині Дніпра. 

Потерпаючи від гідротараксу (грудної водянки) напередодні своєї смерті,  він 

мріяв туди повернутися. Гострі болі завдавали нестерпних страждань ще й 

тому, що він хотів говорити, а говорити йому було важко. За свідченнями  

близького товариша Т. Шевченка Михайла Матвійовича Лазаревського 25 

лютого Тарас Григорович  попросив залишити його самого, випив стакан 

вершків і спустився до своєї майстерні, де його і знайшли неживого. 

Цей біографічний епізод, описаний Віталієм Коротичем перекладачам 

не вдається рівноцінно відтворити через недотримання смислово-формальної 

адекватності. Важлива деталь: наддніпрянський, який було перекладено 
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методом описового перекладу, має усталений в англійській мові відповідник 

– Dnieper Ukraine, який точно передає межі географічної місцевості, 

згаданої і вірші; іншим відповідником, який часто зустрічається в 

англомовних публікаціях, присвячених історії України є Great Ukraine 

(Velyka Ukrauina). Перекладачі послаблюють прагматико-асоціативний 

континуум вірша, змінюючи його зміст. 

Загальновідомо, що усі перекладачі практикують розгортання 

конструкцій шляхом додавання уточнюючих елементів, використання 

описового перекладу, навмисного додавання смислово надлишкових 

елементів задля употужнення емоційно-експресивного заряду. 

Конкретизатори, а саме: деталь і подробиця можуть неприродно 

розширювати синтаксичні структури, порушуючи еквілінеарність 

першотвору. Уміння розрізнювати деталь і подробицю допоможе 

перекладачу уникнути вживання непотрібних, факультативних елементів – 

подробиць, без яких зміст перекладу не буде суттєво змінений. Деталь, 

навпаки – необхідний уточнюючий елемент з підвищеною асоціативністю та 

експресивно-емоційним  зарядом, який з огляду на контекст може нівелювати 

інтерпретаційно-смислове навантаження першотвору, порушуючи його 

ритміку. 

Проведене дослідження дозволяє зробити висновок про складність 

відтворення емоційно-виразної єдності образу Тараса Шевченка, який 

Віталій Коротич інтерпретує, з огляду на власний мистецький погляд та 

художньо-естетичне сприйняття. Перекладознавче осмислення і прочитання 

образу, який виходить за межі літературного контексту змусило перекладачів 

не втручатися в динаміку розгортання його індивідуально-смислової 

образності, що призвело до появи ряду перекладацьких хиб та неточностей у 

перекладі. Множинність англійських перекладів проаналізованого матеріалу 

окреслює перспективу подальшого розгляду питання  перекладацької 

рецепції образу Т. Г. Шевченка [17]. 

 



81 
 

 

2.2. Етносимволіка солярного характеру 

Молоде покоління поетів-шістдесятників, які гостро відчували 

національну образу,  нагострили письменницьку зброю  для захисту свободи 

художнього пошуку на при кінці 50-х років. Їх світоглядному баченню 

врешті вдалося позбутися залізних, здавалося, вічних пут тоталітарного 

клейма. Нова генерація, генерація індивідуалістів, яка ніколи не була 

паралізована комплексом меншовартості, завзято почала заявляти про своє 

бажання реалізувати національну ідею через відродження українських 

культурних традицій. Поезія шістдесятників сповнена архаїчної 

етносимволіки, персоніфікованих національних образів, які у радянські часи 

завзято викреслювали з людської пам’яті. 

Українську поезію 1960-х років традиційно асоціюють із солярним 

етносимволічним підтекстом, який має етнонаціональний відгомін. Солярна 

етносимволіка представлена в досліджуваних поетичних текстах у першу 

чергу етносимволом сонце – одним із ключових в етносимволічній системі 

поетичного мовлення українських шістдесятників.  

Прикметно, що культурномарковані солярні образи, які у художньому 

мовомисленні кожного шістдесятника є індивідуальними, неабияк 

збагачують поезію, надаючи їй особливої емоційної музикальності. 

Опрацьовуючи унікальну у своєму роді «Антологію української лірики: від 

смерти Шевченка» (1903 рік), укладену самим Іваном Яковичем Франком, ми 

знайшли велику кількість прикладів метафоризації, порівняння та поетизації 

етносимволічного образу сонця. Ми припускаємо, що творчість попередників 

шістдесятників, їх сміливі на той час експерименти (маємо на увазі Надію 

Кибальчич, Олексу Козловського та ін., поезія яких вражає своєю 

модерновістю), їх потяг до народницького звучання вплинув на 

шістдесятників, які воліли дослухатися не до своїх так званих «літературних 

батьків», а до своїх «літературних дідів». І.Кошелівець влучно зауважує, що 

«з появою шістдесятників гостро постала проблема «батьків і дітей» у 

літературі. Молода генерація закидала «літературним батькам» 
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відповідальність за сталінські злочини, пристосуванство до деспотичного 

режиму, творчу імпотенцію» [44, с. 38].  

Відтак, сонце, аналогізоване з істиною, правдою і надією на краще у 

Максима Славинського: «Не гріє сонце правди і надії / Пянїть себе, чим 

хочете пянїть» [176, c. 225] («Пянїть себе, чим хочете пянїть»); y Миколи 

Чернявського: «Сумує безсмертна душа чоловіча / Немає їй сонця, просвітку 

нема» [176, c. 250] («До пісні»): y Сильвестра Яричевського «Моли ся Богу за 

Вкраїну / Моли ся, сину мій!... / Щоб сонце правди і свободи / Над нею сяло 

день і ніч» [176, 283] («До сина»), у Василя Щурата «Де сонця жар 

промінням оре / Там світло пий, надїє, щоб світила / Як блискавиць огнії 

[176, c. 236] («В той час, як ніч непевності й тривоги»); у Я. Жарко: «У 

молитві я Бога благаю, / Щоб як сонечко вітить усїм, / Так щоб воля, 

братерство і рівність / Скрізь жили між народом моїм» [176, c. 246] («У 

молитві я Бога благаю»). 

Образ тяжкого смутку, меланхолії і нещасливого кохання, вираженого 

за допомогою сонця, знаходимо у Ф. Шелудька: «Почекай мине ніч, знов до 

тебе / Мусить сонце ясне прийти [176, c. 303] («Сонце»), y Віри Лебедової: 

«Стали мовчки в довгім шнурі / У задумі, у понурій / Світить сонце, сипле 

лучі / На люд в селах тих живучий / Світить, світить, жаром сіє, / Та серць 

замерзлих не зогріє [176, c. 276] («Сонце»); y Лесі Українки: «Нехай тепер 

щастя зайшло і сонце, / Марою насунулася ніч дощова» [176, c. 225] («Зимова 

ніч на чужині»); y Миколи Чернявського: «На інші шляхи нас життя відзиває, 

/ По свойому кожен свій вік проживає, / У кожного небо і сонце своє, / А 

спільний ключ правди засох і не б’є [176, c. 250] («Шляхи»); y Марії 

Загірньої: «Моє щастя ти в мене украла / Та не все ще ти в мене забрала: / 

Мої згадки зостались мені, / Мої згадки про його, про перші / Дні кохання як 

сонце ясні [176, c. 258] («Моє щастя ти в мене украла»); y Надії Кибальчич:  

«Сонце в хмарі. / Пахне зв’ялим містом, / Висохли квіти, що цвіли колись» 

[176, c.296] («Астри»); в Олександра Козловського: «Стемніло. Втихло. Кров 
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/ зюрчить річками. / Холонуть трупи. Сонце вкрило очі [176, c. 294] (Заграли 

труби, заревли гармати»).   

Своєрідне співзвуччя гармонії і спокою знаходить своє відображення у 

аналогіях до сонячності як стану душі та стану природи. Отже, у поезіях 

Сергія Павленка є наступні виявлення: «Опустилось сонце / За обрій спочить, 

/ Неначе віконце / Край неба горить» [176, c. 259], «Де сонце спочило, / 

Огонь погаса; / З озер посвіжило, / Блиснула роса» [176, c. 260] («Захід 

весною в лузі»), в Я. Жарко: «Вечірнього сонця промінням облита / Над вечір 

по небові хмара неслась, / І тихо на ниви пшениці і жита / З високости слiзми 

на землю лилась [176,  c. 246] («Хмара»); y Климентії Попович-Боярської: 

«Бог мій, то сила, що світ безмежний / В вічному ладі тримає, / Що в сонці 

тліє, що в землі дише, / І в крови моїй кружля [176, c. 170] («Де бог мій»); у 

Днїпрової-Чайки: «Над ним сонце ясне усміхається / І по хвилях кругом він 

квітчається» [176, c. 202]. 

Кохання, сердечність, телота – асоціації, які виникають при 

використанні поетами образу сонця найчастіше реалізуються у прямому 

значенні. Проілюструємо кілька прикладів з поезій Ілька Гаврилюка: «Любов 

моя, мов сонця жар, / Мов всецвитучая ростина – / Полудня дар, полудня дар. 

/ Люблю тебе, люблю без раю, / Люблю як сонце, весни цвіт. / Любить тебе, 

здається, з раю, / З небес здається заповіт» [176, c. 298] («Люблю тебе, люблю 

ждина!»). У Богдана Лепкого: «Ой доле-ж моя, доле, / Який гарячий день! / 

Як дуже стернє поле, / Як сонце йде повoли, / Палить немов огень! [176, c. 

278] («На хлопську нуту»).  

З огляду на вищезазначені приклади, цілком логічним видається 

напівсвідоме прагнення шістдесятників збагатити свій поетичний матеріал 

фольклорними мотивами, етносимволами, зокрема солярними, що свідчить 

про нерозривінсть народнопоетичних коренів поколінь. Н. В. Рябов зазначає, 

що «Етносимволи, окрім своєї основної функції – задоволення тих чи інших 

потреб своїх носіїв – є маркерами, відмінними ознаками» [72, с. 492].  
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Попри той факт, що в поетичному тексті етносимвол зберігає емоційні 

асоціації, він винагороджує читача, а отже і перекладача, роллю 

інтерпретатора. Саме перекладачу як першочитачу поезії доводиться 

балансувати між неминучими біполярними відлунками досвідів: 

індивідуальним (авторським) та універсальним, який викликає певний 

інтертекстуальний резонанс на ґрунті національної традиції. 

  Л. Виготський зазначає, що «кожне покоління і кожна епоха 

користується художнім твором по-своєму» [54, c. 31]. Екстраполюючи 

сентенцію Виготського на площину поетичного перекладу, можна прийти до 

висновку, що кожен перекладач української поезії шістдесятників 

користується нею в рамках власної системи інтерпретативної творчості. 

Тобто, з огляду на творчу особистість перекладача, його національний 

світогляд та рівень обізнаності з різними аспектами етнокультури мови 

оригіналу, відтворення етносимволіки у поетичному перекладі творів 

шістдесятників стає способом перевірки поетично-виражальних 

можливостей перекладача.  

М. Іваницька слушно наголошує на важливості ролі перекладача – 

культурного посередника та популяризатора української літератури. На її 

думку, «саме перекладачі уможливлюють трансфер знань про Україну, 

створюють ланцюжки єднання між культурними просторами і нині 

долучаються до нелегкої діяльності з відновлення позицій української 

культури на ментальній карті Європи» [61, c. 12]. Сам же процес перекладу 

дослідниця трактує як «акт донесення до іншомовної аудиторії культурно-

естетичного феномену вихідної культури та забезпечення рецепції цього 

феномену в культурі-реципієнті» [61, c. 56]. 

Наріжним каменем української поезії 1960-х років є етносимволічне 

зображення дійсності, реалізоване у етносимволах – найпотужнішому 

механізмі реалізації духовного потенціалу лінгвокультури. «Міф, спогад чи 

символ стає зрозумілим, коли торкається глибини душі кожного 

представника нації, і має загальноприйняте чи універсальне значення для 
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всіх» (переклад наш – А. М.) [132, с.3]. Відтворюючи у перекладі зміст 

етносимволу, перекладач наштовхується на специфічні рамки часово-

просторового континууму, які можуть як синхронізувати кардинально-різні 

інтерпретації  одного і того ж культурномаркованого символа шляхом 

взаємопроникнення кількох версій, так і десинхронізувати їх, виокремлюючи 

одну, імпліцитно оприявлену версію. Рамки часово-просторового 

континууму перекладного твору у процесі інтерпретації етносимволіки 

засвідчують необхідність врахування перекладачем авторського апріорного 

культурномаркованого смислу та соціокультурного направлення. Позаяк, це 

не означає, що новіші переклади з новими інтерпретаціями етносимволіки 

будуть вдалішими. 

Сонце – саме такий етносимвол, найчастотніше вживаний з-поміж усіх 

інших етносимволів, тому необхідним видається відстеження зв’язків даного 

етносимволу з українською міфологічною традицією. 

За стародавніми уявленнями українців сонце – Око Боже, 

наймогутніше творіння бога Сварога та богині Лади, яке було даровано 

усьому живому. Валерій Войтович наводить влучні приклади, пов’язані із 

сонцем, репрезентантуючим небесне божество, а саме: «дружина князя Ігоря 

Ярославна: Сонце світле, трисвітле! / Для всіх ти тепле і красне єси. / Чому ж, 

Сонце-господарю, / Простерло проміння гаряче своє / На воїнів мого милого / 

У полі безводному, / Спрагою їм луки посушило, / Тугою сагайдаки 

склепило!» Та й герої «Слова о полку Ігоревім» Олег та Ігор вважали себе 

онуками денного світила» [26, c. 497-498].   В Апокрифі XII столітя 

«Хожденіє Богородиці по муках» знаходимо згадку про бога сонця, поруч з 

іншими паганськими божками у язичнецькому пантеоні ідолів: місяцем, 

землею, водою і вогнем. [90, с. 179]. Розгляньмо приклади перекладацької 

інтерпретації солярної еносимволіки в англомовних перекладах поезій Івана 

Драча, Василя Симоненка і Ліни Костенко. 

У «Казці про Дурила» В. Симоненка відзначаємо високу концентрацію 

метафоричних висловів, які неабияк употужнюють етно-культурний контекст 
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першотвору. Зокрема,... Чого тиняєтесь, по світу, ніби п’яні, / чого шукаєте, 

коли ми все знайшли, / коли ведуть дороги осяяні / під наше сонце з вашої 

імли  [169, c. 76]. 

Переклад А. М. Фрейшин-Чировського: 

         1.1.Why do you ramble round like drunken churls, / why do you search, when 

we’ve discovered all, / when from your fog to our sunny / world there leads a 

brilliant, sun-lit hall  [186, c. 45]. 

Переклад М. Богачевської-Хом’як та Г. Струка: 

1.2. Why do you stumble as drunks through life, why do you lurch? / Why do 

you seek, when everything is found? / When beaten paths from your foggy search / 

To our suns, which do indeed astound?  [191, c. 77]. 

Українська міфологія метафоризує сонце, надаючи йому риси  

непогрішності і правосудності. Валерій Войтович зазначає, що «сонце – святе 

і праведне, і призначив його Всебог освітлювати та зігрівати землю й давати 

плодючість» [26, с. 497]. Зважаючи на українську міфологічну традицію, В. 

Симоненко проектує на етносимвол сонце особливості  індивідуального 

сприйняття світу, глибоко закорінене в національно-культурне середовище 

українського народу. Таким чином, поет дещо переосмислює етнічний 

символ й увиразнює його звучання, ототожнюючи його з зі святою правдою, 

істиною. Конкретний приклад можна тлумачити з огляду на 

інтертексуальний резонанс, спричинений Шевченківським «cонцем правди», 

опосередковано перейнятим українськими поетами-шістдесятниками, які 

звертали до Шевченка не лише як до співця знедолених, що закликав до 

революції, а й як до цензора їхньої совісті у власних творах.  

У прикладі 1.1. перші два безпомилково відтворені рядки навряд чи 

можуть компенсувати лексично бідніше за оригінал пересотворення, що 

межує за визначенням Б. Рафелла з «імітаційним перекладом» – «тип 

перекладу, який досить важко назвати повноцінним, адже він розрахований 

на читацьку аудиторію, яка зацікавлена у роботі перекладача більше, ніж в 

оригінальній праці автора» (переклад наш – А. М.) [160, c. 110-111].  
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Перекладач Андрій Марія Фрейшин-Чировський фактично інвертує 

етносимволічний вимір образу сонце наступним чином: «when from your fog 

to our sunny / world there leads a brilliant, sun-lit hall», що у свою чергу 

перериває асоціативні зв’язки з осердям оригінального образу – сонця 

правди. Буквальний переклад: «sunny world» – доброзичливий, сповнений 

тепла світ та «a brilliant, sun-lit hall «ошатна, залита сонцем зала, засвідчує 

вирішні розбіжності між оригіналом і перекладом у відтворенні аналізованої 

етносимволіки. Межі метафоричної проекції образу звужуються 

перекладачем настільки, що суттєво змінюють ракурс сприйняття читачем. 

Образомісткий етносимвол дорога співвідноситься із життєвим шляхом, 

«осяяна ж дорога» – традиційне ціннісно-марковане етносимволічне 

сполучення, яке з огляду на контекст ускладнюється і деталізується, 

набуваючи значення прозріння людини на її життєвому шляху, пошук істини. 

Приклад 1.2. є яскравою ілюстрацією того як невмотивована зміна 

числа іменника перекладачем призводить до повного нівелювання 

виражально-зображального ефекту етносимволу: символічна конотація 

першотвору «під наше сонце» заключається у його загальнонаціональному 

поетично-піднесеному змісті, який оприявлюється у вигляді образу 

вселюдської правди. Запропонований варіант перекладу «from your foggy 

search To our suns» тандемом перекладачів у складі Марти Богачевської-

Хом’як та Данила Гузара Струк значно розширює межі метафоричної 

проекції оpигінальної етносимволіки, порушуючи смислово-формальну 

адекватність першотвору. На противагу оригінальному «з вашої імли» в 

перекладі з’являється не тотожний, асоціативно-ускладнений метафоричний 

образ «foggy search», який символізує беззмістовний пошук, втаємничений 

шлях у невідомість. 

Більш того, запропонований переклад «To our suns» суттєво переносить  

акцент закладеного в оригінал етносимволічного змісту образу сонця: з 

вселюдського поняття пречистої правди, яке поділяють усі без винятку – на 

поняття «у кожного своє сонце, а отже, у кожного і своя правда». Такого 
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роду відхилення перекладачів від образного наповнення етносимволу в 

джерельному тексті призводить до його хибнотлумачення. 

Хоча інверсоване «which do indeed astound»  не збігається з 

першотвором за ритмічністю, кількість складів сприяє ритмічній 

завершеності перекладу загалом. 

Поезія Ліни Костенко вражає своєю ліричною відвертістю і рухомою 

естетикою. Етносимволіка та вишукана поетична форма, 

викристалізовуються у творчості Ліни Василівни у першу чергу за 

допомогою емоційного осягання емоційного змісту етносимволу сонце. 

Сонце для Ліни Костенко – речник Бога, потужна генеруюча сила, до якої 

вона звертається зі своїми одкровеннями, відкриттями, ваганнями. 

Наприклад, вірш Л. Костенко «Сходить сонце»: 

2. Сходить сонце, ясний обагрянок / Заглядає у вічі мені: / А чи добрий у мене 

ранок, / Чи не плакала я вві сні?  [191, с. 58]. 

Переклад М. Найдана:  

2.1. The sun rises, a clear blood red / looks up into my face: / do I have a 

good morning, / or did I cry in sleep? [190, с. 22]. 

Переклад М. Богачевська-Хомяк та Д. Г. Струк: 

2.2. The sun rises; a bright crimson / Sneaks into my eyes : / And is my 

morning wholesome, / Or did I cry in sleep?  [191, с. 59].  

В прикладі 2. перекладачі по-різному відтворють колоронімічний 

компонент солярного етносимволу. Ототожнення сонця зі світло багряним 

кольором Ліною Костенко не є випадковим, адже в українській міфології 

багряний, він же червоний колір має двоїсту символічну натуру, «з одного 

боку, він символізує красу, радість та любов до життя, з іншого – мстивість 

та розруху» [26, c. 474]. Аналізовані варіанти перекладу цілком 

підверджують полісемантичну природу багряного кольору у складі 

етносимволічної сполуки першотвору. Майкл Найдан інтерпретує образ, 

залучаючи до етносимволу ситуативний колоронім «a clear blood red», 

інтертекстуально вкраплюючи у текст лиховісні, тривожні нотки.  
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Переклад, здійснений М. Богачевською-Хом’як та Д. Г. Струком «The 

sun rises; a bright crimson» має інакше емоційне навантаження і є 

протиставленням Найданівській інтерпретації. Light crimson – світло 

малиновий колір, використовується перекладацьким тандемом для 

оприявлення у тексті мотиву радості, любові до життя, спокою та гармонії, 

яке етносимвол «сонце» може акумулювати. 

З огляду на двоїсте начало етносимволу з колоронімічним компоненом, 

обидві перекладацькі інтерпретації є адекватними і точно передають 

етносимволічний зміст та образно-емоційне навантаження першотвору. 

Несвідоме ототожнення представником української лінгвокультури 

сонця із Богом витворилося під впливом солярного культу, на розвиток якого 

вплинуло процвітання землеробства та повна залежність селян від погодних 

умов. Підтвердження цьому знаходимо в арабського історика та мандрівника 

Х ст. Аль-Масуді. В енциклопедичному виданні «Early Ukraine: A Military 

and Social History to the Mid-19th Century» напрапляємо на згадку про 

ставлення українців до сонця, записану Аль-Масуді. Він стверджує, що 

українці, як і решта Індо-Європейців були сонцепоклонниками: «У слов’ян 

(українців) були храми з отвором – спеціальним окулюсом через який можна 

спостерігати за  сходом сонця….Небо в українців було об’єктом особливого 

поклоніння, хоча головним божком у них був Сварог – бог Сонця» (переклад 

наш – А. М.) [97, с. 60].  

3. Народ росте, і множиться, і діє / Без ваших нагаїв і палаша. / Під 

сонцем вічности древніє й молодіє. / Його жорстока й лагідна душа (В. 

Симоненко) [186, c. 30]. 

3.1 My nation grows, expands, is acting, / Without your whips, without your 

scorn ./  It will outlive all those whose fortitude was lacking, / All those whom evil 

hordes had borne (Пер. А.М. Фр.-Чировський) [186, c.  31]. 

У цьому прикладі  за рахунок емоційно-експресивного обарвлення 

контекстуального оточення сонця оприявлюється інтертекстуальний 

резонанс духовного світла і чистоти, етносимволічно оформленого у вигляді 
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Бога, який зі свого вічного небесного царства розсіює сліпучий відблиск 

свого обличчя. Сяйво зірки сповістило світ про його народження, а світло 

сонця – про його хрещення Іоаном Хрестителем. У найзагальнішому сенсі 

Христос уособлює вічне світло милосердної святості та чистоти. Позиція 

європейської фольклорної традиції збігається з українською: «У християнстві 

Син божий Ісус Христос є найвеличнішим небесним божеством. Його 

називають «світлом світу» (переклад наш – А. М.) [157, с. 4]. Загалом, 

символізація Ісуса образом сонця засвідчує нерозривний фундаментальний 

зв'язок релігійного бачення дійсності з національним, у якому простежується 

поява інваріантних  перевиражень змісту архетипу.  

Нортроп Фрай не надає етносимволу сонце особливого значення. На 

думку вченого,  суспільство перестало звертатися до концепції natura 

naturata, рівнопідпорядкованій еталону символічної циклічності, натомість 

почало акцентувати увагу на небі, через те, що воно і було вираженням тої 

самої циклічності: «така циклічність передбачає далекоглядність та 

кмітливість, але аж ніяк не таємничі сили, а оскільки таке сприйняття 

дійсності почало витісняти міфологічне – наймогутніше небесне божество 

трансформувалося у небесного отця (переклад наш – А. М.)» [152, с. 87].  

Перекладач Андрій Марія Фрейшин-Чировський послуговується 

методом вилучення і взагалі не відтворює етносимолічний зміст солярного 

образу «під сонцем вічности». У цьому випадку пасивність перекладача не 

виправдовує читацьких сподівань і повністю нівелює ваговитий 

етнонаціональний зміст оригіналу. 

Аналізуючи солярну етносимволіку в оригіналах та англомовних 

перекладах, особливу увагу ми звернули на приклади поезій Івана Драча, 

який нарік себе «соняшником» української літератури. Його поезія сповнена 

неповторних глибоких осяянь, словесна магія яких завдячує плетиву 

етносимволів української культури.  

На прохання журналістки Ірини Славінської самому обрати власний 

«ярлик» в українському суспільстві І. Драч не задумуючись обрав «квітку 
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сонця»: «Он соняшник перед вами сидить. І в пору цвітіння. І в пору 

виробництва олії. Соняшник дуже виснажує землю. Як і рапс...». Та дарма 

поет витлумачує свою роль в українському суспільстві вищеописаним чином, 

адже його творчість високо оцінив навіть сам Максим Тадейович Рильський, 

який у своїй статті «Батьки і діти», котра була опублікована у «Вечірньому 

Києві» (1961 рік) тішиться появі талановитої молоді, серед якої особливо 

виділяє Івана Драча, Миколу Вінграновського та Віталія Коротича. Михайло 

Наєнко зазначає, що «Іван Драч, як свідчать наведені його образи, був 

трепетно національний, але його національність усього лиш глибше 

«захована» в образ, ніж в інших шістдесятників» [68, c. 1012]. 

2 квітня 1976 року виголошуючи слово на вечорі Івана Драча, 

присвяченому врученню державної премії УРСР ім. Т. Шевченка за збірку 

віршів «Корінь і крона», Дмитро Павличко назвав Драча «поетом з трудним 

обдаруванням, яке не приймає косності ні в чому, гидує трафаретом, завжди 

болить і завжди шукає в глибинах життя і в глибинах світової літератури, яка 

для поета є так само явиною живого житя, мотивів найголовніших, ідей 

найвизначальніших, засобів ремесла поетичного найновіших» [39, с. 103]. 

Стенлі Кюніц після особистого знайомства з тридцятирічним Іваном Драчем 

у Києві написав: «Його національне коріння – глибоке. Він поділяє віру селян 

у священність хліба і води… Хоча його вірші сповнені місцевим колоритом і 

фольклорними мотивами, вони мають всеосяжну звучність, яка дозволяє їм 

розлунювати далеко за межами Дніпра» (переклад наш – А. М.) [188, с.2].  

Популярність поезій І. Драча підтверджує і відомий українсько-канадський 

літературознавець і перекладач Ю. С. Н. Луцький, який у вступній статті до 

збірки перекладів поезій поетів-шістдесятників англійською мовою «Four 

Ukrainian Poets» відзначає також «інтелектуальність змісту Драчевих поезій, 

окутаних барвами художніх образів» (переклад наш – А. М.) [188].  

Драчева поезія, наскрізь пронизана етносимволікою, занурює читача у 

світ народної образності – широку галерею етносимволів, осердям якої є  

загадкове, часом несповідиме, многоцвітне сонце. Поет аналогізує солярний 
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етносимвол з різноманітими просторами, унаслідок чого змінюється і його 

метафоричне наповнення. Відтак, перед перекладачем стоїть непросте 

завдання: виявити, інтерпретувати та відтворити екстралінгвальний контекст 

етносимволу, який концентрується в колективній свідомості мовців як 

універсальний, і не побутує в колективній свідомості мовців іншої 

лінгвокультури. Метафоризацію солярної етносимволіки І. Драч, як і решта 

представників літературного шістдесятництва, використовує  не лише для 

тривіального зображення природних явищ.  

Розглянемо приклад відтворення етносимволічного потенціалу образу 

сонця у поезії «Балада про соняшник»:  

4. Поезіє, сонце моє оранжеве! / Щомиті якийсь хлопчисько / Відкриває 

тебе для себе, / Щоб стати на віки соняшником [175, c. 33]. 

Переклад Д. Гальперина та Б. Бойчука: 

4.1. Poetry, my orange sun! / Every minute some boy / finds you for himself / 

and changes to a sunflower forever. [188, c. 1]. 

Переклад Пітера Темпеста: 

4.2. O poetry, my orange sun! / every second a youngster / Discovers you for 

himself / And becomes forever a flower of the sun  [ 189, c. 213]. 

В аналізованому прикладі Іван Драч інтерптетує традиційний солярний 

етносимвол з огляду на власну сонцепоклонницьку мелодію серця, 

виористовуючи оранжевий колір. В словнику «Знаки української 

етнокультури» знаходимо доволі цікаве потрактування етносимволу сонце – 

«уживається як традиційне уособлення того (тієї), хто є джерелом життя, 

радості, втіхи для когось, тобто коханої людини» [194, c. 565 ]. В обох, майже 

ідентичних варіантах перекладу: «Poetry, my orange sun!» та «О рoetry, my 

orange sun!»  фіксуємо вербальну лаконічність та точніть відтворення 

етносимволічного образу. 

Зупинимось детальніше на прикладах перекладацької інтерпретації 

еносимволіки в англомовному перекладі поезії Івана Драча «Чорний етюд», 

здійсненому тандемом перекладачів у складі Марти Богачевської-Хомяк та 
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Данила Гузара Струк. Насамперед зауважимо, що приклади, аналізовані 

нижче значно розширують ділянки метафоричної проекції солярного 

етносимволу, що у свою чергу вимагає інтелектуальної активності 

перекладачів.  

5.О, як замало сонця / в твоїм сімнадцятилітнім вітті, / Хоч сядь над 

тобою і сонячно-буйно плач  

5.1.There`s not enough sun in you – your teenage braches dross. / One 

should cry over you / profusely, sunnily, lustily at that  

Зазвичай перекладачу доводиться інтерпретувати етносимволічне 

наповнення не конкретного етносимволу, а насамперед супутнього 

контексту. Саме ціннісно-маркований контекст дозволяє перекладачу 

уловити палітру метафоричних, а також етносимволічних прочитань образів, 

зокрема і солярних. У цьому прикладі спостерігаємо метафоричне 

ускладнення оригінальної етносимволіки, що призводить до нівелювання 

ціннісно-маркованого змісту першотвору. Сонце у конкретному прикладі 

тлумачиться як відчуття щастя, якого позбавлена юна дівчина, образ якої 

аналогізується із зеленим, сімнадцятилітнім віттям. У перекладі з’являється 

нетотожне  оригіналові your teenage braches dross, нове метафоричне 

наповнення якого кардинально відрізняється від оригінального, адже braches 

dross – тонке пагілля, аналогізується з образом дівчини апатичної, безсилої, 

яка не має жаги до життя.  

Неологічний дієприкметник сонячно-буйно у конкретному випадку є 

яскравою ілюстрацією метафоричного змісту етносимволу сонце, який перш 

за все реалізує його пряме значення: тепло й любов. Перекладачі 

відтворюють емоційно насичений образ описово: profusely, sunnily, lustily, 

що яскраво передає зовнішню сторону образу. Фіксуємо, що стилістично 

означений образ не отримав у перекладі підсиленого відповідника, який би 

надавав перекладу емоційно-стилістичної точності. 

6. Чи дай мені радості, / тільки не склянку, а сонячний океан 

6.1. Or give me some joy / a sun-drenched ocean, not a glass 
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З метою сформувати у читача рівноцінне оригіналу враження, 

перекладачі намагаються відтворити етно-символічне наповнення образу 

сонячний океан. За рахунок образного відповідника a sun-drenched ocean 

з’являється спільність асоціацій україномовного та англомовного читачів.  

Враховуючи українську міфологічну традицію, І. Драч проектує на 

етносимвол  сонце особливості  індивідуального сприйняття світу, глибоко 

закорінене в національно-культурне середовище українського народу. Таким 

чином, поет дещо переосмислює етнічний символ й увиразнює його звучання 

у незвичних на перший погляд словосполученях, ототожнюючи сонце із 

великою радістю та безмежним щастям.  

7. Де твій сонячний вітер, / тугий, соковитий? (І. Драч «Чорний 

етюд») [191, c. 12]. 

7.1 Where is your sunny, sun-swept wind, / lusty and firm? (Пер. М. 

Богачевська-Хомяк та Д. Г. Струк) [191, c. 13] 

У прикладі 3., як і у прикладі 2. Іван Драч використовує лаконічний 

солярний образ у незвичному контекстуальному оточенні: сонячний вітер. 

Перекладачі усвідомлюють важливість етносимволічного наповнення образу, 

і намагаються наблизити переклад до першотвору, уникаючи 

хибнотлумачень: sunny, sun-swept wind.  

Отож, враховуючи проаналізовані приклади відтворення 

етнокультурних особливостей солярних етносимволів в англомовних 

перекладах поезії українських шістдесятників ми доходимо до висновку, що 

етносимволічний зміст поезії українських шістдесятників актуалізує 

еклетичні багатопланові солярні первообрази. Індивідуально-авторське 

тлумачення солярних етносимволів поетами є наслідком взаємозв’язків 

специфічної національної культури та універсального, загальнолюдського 

досвідів [10]. Для адекватного відтворення солярної етносимволіки 

невід’ємною складовою перекладацького процесу стає інтерпретаційна 

диференціація перевиражень змісту конкретного етносимволу, що у свою 
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чергу уможливлює цілісну перцепцію оригінальної етносимволіки з огляду 

різні інтерпретативні можливості перекладачів. 

Варто підкреслити, що нехтування етносимволікою, виражене у 

випадках вилучення етносимволів, лишень дистанціює переклад від 

оригіналу.  

 

2.3. Етносимволіка зоонімічного характеру 

Споконвіку людина намагалася усвідомити свій зв’язок  з 

представниками зооморфного світу – виразниками первородної енергії 

природи. Тварини, у тому числі й сільськогосподарські свійські, спрадавна 

вважалися людиною невіднятною складовою не лише її свідомості, а й 

життєдіяльності. Американський письменник Джонатан Сафран Фоер у 

передмові до книги «Animals and the Human Imagination: A Companion to 

Animal Studies» (2012) розмірковує над ставленням людини до тварин, яке як 

ріднить, так і розмежовує різні культури. На його думку, «тварини – важливі. 

Вони важливі, оскільки не просто існують, а проживають життя, сповнене 

радості та болю. Встановлюючи своєрідні межі людяності у ставленні до 

тварини, людина індивідуально, з огляду на спосіб використання тварин, 

осмислює важливість їх існування» (переклад наш – А. М.) [95, c. 9].  

Міркування Дж. С. Фоера перегукуються із поглядами Жака Дерріди, 

який у статті «The Animal That Therefore I Am» (перекладена англійською 

Девідом Віллсом) зазначає:  «Тварина, яке ж це слово! Тварина - це не просто 

слово, а загальна назва, придумана людиною, назва, якою людство 

вповноважило себе позначати інших живих істот» [с. 25]. 

Осмислення людиною центральної присутності тварин в оточуючому 

світі, призвело до розширення символічного змісту зооморфічних просторів, 

адже у ході міжкультурної комунікації відбувається консеквентне 

взаємонаближення світорозумінь представників дистантних культур. 

Поетичний текст, обрамлений етносимволічним мереживом, є полотном для 

інтелектуальної активності перекладача, який послуговується не лише 
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теоретичним інструментарієм, а й власною «інтуїтивною кометенцією». 

Найяскравіше роль перекладача, якому доводиться інтерпретувати 

етносимволічні системи поетичного письма, послуговуючись при цьому 

вищезгаданою «інтуїтивною кометенцією», оприявлюється з позицій еко-

лінгвістичної моделі, випрацюваної з еко-транслятології. Джіанкінг Ву 

розмірковуючи над труднощами інтерпретації та відтворення у перекладі 

найдинамічнішого елемента мови – символа, наголошує на тому, що «люди, 

які природньо асоціюють культуру зі своєю рідною мовою, схильні 

інтерпретувати символи з огляду на власний культурний досвід. Ця природня 

схильність і є «інтуїтивною кометенцією» (переклад наш – А. М.) [129, c. 

124].  

Еко-лінгвіст Віжнієвська наголошує на взаємозв’язку мови та 

навколишнього середовища, який на думку дослідниці може бути 

представлений у вигляді тріади: мова – перекладач – навколишнє середовище  

(переклад наш – А. М.) [135, с. 34]. Бачення та осмислення перекладачем 

культурномаркованої тканини поетичного тексту як гармонійного вплетення 

у природне середовище, його невід’ємної частини,  свідчить про те, що мова 

для перекладача – є своєрідним символічним самовираженням, яке 

грунтується на власному культурному досвіді, а поетичний текст з 

етнокультурним потенціалом  –  джерелом множинності авторських 

інтерпретацій.  

О. Ребрій влучно зауважує, що «культурологічна парадигма більшою 

мірою акцентує творчий потенціал перекладача вже не стільки як 

міжмовного, скільки як міжкультурного посередника, інтерпретаційна 

позиція якого багато в чому впливає на перебіг процесу перекладу та 

визначає його результат» [75, c. 9].  

О. Шум у своєму дисертаційному дослідженні «Відтворення лексико-

стилістичних домінант української художньої прози другої половини ХХ 

століття перекладачами-емігрантами» акцентує увагу на рисах індивідуальної 

майстерності перекладача та його унікальним вмінням інтерпретувати 
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першотвір. Ми цілком поділяємо думку дослідниці, що «сучасний транслятор 

повинен однаково добре бути ознайомленим із особливостями культур мови 

оригіналу та перекладу, тобто бути «міжкультурно компетентним» фахівцем, 

що не в останню чергу, сприяє чіткому визначенню авторського задуму, а 

відтак і досягненю максимально наближеного до дії оригіналу прагматичного 

впливу на читача тексту перекладу» [80, c. 13]. Вищезгадані перекладацькі 

компетенції: інтуїтивна та міжкультурна, відповідно до еко-

транслятологічної теорії, забезпечують природність відтворення закладеного 

у текст смислу. 

 На думку Девіда Конноллі, перекладач відтворює у перекладі власну 

інтерпретацію поетичного твору, звертаючи особливу увагу на його глибоко 

символічний зміст (переклад наш – А. М.)  [111, c. 173]. 

Наукові пошуки американського еко-лінгвіста Ренді Маламуда 

зосереджені на екологічній моделі людської культури. Вчений наголошує на 

тому, що контактуючи з тваринами, людині доводиться повсякчас 

перетинати межу між культурою та природою. «З людської точки зору, 

тварини – це більшою мірою поняття (скажені собаки, бджоли-трудівниці та 

інші), які слугують засобами вираження культурних та творчих потреб» 

(переклад наш – А. М.) [161, c. 4]. Розглядаючи теорію еко-лінгвістики та 

один із її напрямів еко-транслятологію (С. В. Стеффенсон, А. Філл, Л. 

Коломієць) у межах поетичного перекладу, ми погоджуємося із думкою 

вчених про вплив культурних та соціальних чинників на формування умов 

для міжкультурної комунікації індивидів.  

Якщо етносимвол яскраво оприявлює творчу потребу автора, то сам 

поетичний твір, на думку Карла Густава Юнга, оприявлює «душевну потребу 

народу, перетворюючи поета на інструмент свого твору» (переклад наш – А. 

М.) [107, c. 175]. Екстраполюючи думку вченого на площину поетичного 

мовлення українських шістдесятників, доходимо до висновку про те, що 

етносимволи зоонімічного характеру слугують своєрідним інструментом 

задоволення творчих потреб поетів. 
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 Аналізуючи поетичні твори двох українських поетів-шістдесятників 

Василя Стуса і Василя Симоненко, а також їх англомовні переклади, ми 

прийшли до висновку, що етносимволізований зоонімічний зміст 

досліджуваних поетичних текстів активує приховані смисли невираженої 

культурної дійсності. Стрижневими етносимволами, які характеризують 

тваринний світ постають: зоонімічні (білка, мавпа, леопард, тигр, бик), 

орнітологічні (півень, сорока, жайворонок, сокіл, горобець, лебідь, синиця, 

ластівка), ентомологічні (коник, бджола, джміль, світлячок).  

Проаналізуємо деякі поезії Василя Стуса і Василя Симоненка, у яких 

етносимволічний образ тварини сприймається авторами у найширшому 

розумінні як об’єкт власної свідомості, ототожнення себе з твариною, яка 

знаходиться на межі духовної катастрофи. Це, за висловом Віктора 

Маринчака, «і світ, і власна позиція, яка викликає гнів, обурення, огтиду. 

Продовження існування в попередньому стані стає нестерпним, 

переживається духовна катастрофа» [29, c. 232].  

Отже, у вірші В. Стуса «Отак живу: як мавпа серед мавп» (1968 р.) 

поетична мова побудувана на іронічному протиставленні автора із сучасним 

світом – гротескним у своїй обмеженості та ницості, сповненого мавп, які 

заперечують важливість людської індивідуальності: Отак живу: як мавпа 

серед мавп / чолом прогрішним із тавром зажури / ... Повз мене ходять 

мавпи чередою, / у них хода поважна, нешвидка. / Сказитись легше, аніж 

буть собою, / бо ж ні зубила, ані молотка [193, c. 124]. 

Переклад Ярополка Лассовського: 

And thus I live: an ape among the apes, / My forehead branded with a mark 

of woe…/ With measured steps the apes walk by in bands, / And madness is easier 

choice than pride: / No hammer and no chisel arm my hands Stus [193, c. 125]. 

Я. Лассовський вдало відтворює іронічний ефект етносимволічного 

образу за рахунок дослівного перекладу як мавпа серед мавп у першому 

випадку. У другому випадку перекладачу не вдається відтворити оригінальну 

цілісність анімованого етносимволічного наповнення череди мавп, які 
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поважно і неквапливо пересуваються одна за одною. Перекладач, 

використовуючи невдалий контекстуальний відповідник випрозорює 

етнокультурне наповнення образу череди мав, розчиняючи його в 

асоціативно змінененому образі кількох груп мавп, які неспішно проходять 

повз with measured steps the apes walk by in bands. Вдалим рішенням 

перекладача на нашу думку видається використання лексичної одиниці ape, а 

не monkey. Ape – примат, людиноподібна мавпа, яка стоїть на одному щаблі з 

людиною, – це образомістка лексема, яка підсилює етнокультурне 

забарвлення оригінального контексту. Підтвердження трепетного ставлення 

перекладача до анімованого етносимволічного наповнення зоонімічного 

образу знаходимо у «Словнику літературних символів» Майкла Фербера, 

який акцентує увагу на тому, що не у всіх мовах існує диференціація між 

поняттями «примат»and «мавпа», на відміну від англійської мови та її 

літературної традиції, згідно якої, мавп у порівнянні з приматами 

ототожнюють з чимось розпусним, грубим і соромітним (переклад наш – А. 

М.) [200, c. 21].  

Ми цілком поділяємо думку В. Маринчика про те, що «у 

проаналізованому вірші йдеться не стільки про соціально-політичні явища, 

вони в підтексті є, але не позначені в тексті, йдеться про духовний стан, про 

етичний вибір буття» [29, c. 233]. Проблема свободи та вибору бути собою – 

є однією з ключових не лише для В. Стуса, а й для Василя Симоненка, який у 

частині «Казки про Дурила» – «Речитатив Старшин Раю» (1963 р.) апелює до 

виразного образу шимпанзе, етно-специфічно візуалізуючи його з метою 

викликати потужний іронічний ефект у читача. Яскраві асоціативні 

вкраплення-підказки «паперові гори», «чорнильні моря», «цідити істини» 

готують читача до складного питання, своєрідного емоційно-

інтелектуального імпульсу, що інтертекстуально перегукується із питаннями, 

якими задається В. Стус: Одна турбота чола наші оре / а що, як в мудрі 

паперові гори / раптово влучить іскорка вогню? / Чи вистачить чорнила, щоб 

залить? Звернімось до першотвору: Порода наша мудра від природи, / ми 
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знаєм все, бо осягнули все, / і глипає на нас зворушено і гордо / щасливий 

предок – щирий шімпанзе [191, c. 76]. 

Переклад Марти Богачевської-Хом’як та Данила Струка:  

Our kind is wise from birth, / We know everything since we acquired status` 

girth. / Our lucky ancestor, the chimpanzee  / Looks at us in awe and glee  [191, 

c.77]. 

Переклад Андрія М. Фр.-Чировського:  

By nature our species is sagacious; / and we know all and are masters of all 

that we see. / And thus are watched with pride and jubilation / by our ancestor – 

the gentle chimpanzee [186, c. 45]. 

Перекладацький тандем Марти Богачевської-Хом’як та Данила Струка 

не відтворює алітераційну пару першого рядка порода –природа, до того ж 

вчиняє ще один не найкращий перекладацький хід – вилучення уточнюючого 

прикметника щирий, що призвело до згасання мовно-культурного плану 

оригіналу.  

Перекладач Андрій М. Фр.-Чировський досить точно відтворює 

лексико-синтаксичну будову першотвору, підбираючи при цьому точні 

контекстуальні відповідники до складно відтворюваних одиниць 

першотвору. Зокрема,фраза ми знаєм все, бо осягнули все зазнає доречного у 

цьому  випадку смислового розвитку and we know all and are masters of all 

that we see. Окрім того, Чировський вдало передає алітераційну пару першого 

рядка порода –природа: species is sagacious. Етносимволічне наповнення 

образу шимпанзе перекладач відтворює неточно, вилучивши при цьому 

прикметник щасливий, а також віднайшовши контекстуальну заміну 

прикметника щирий.  

Спільною перекладацькою невдачею обох перекладів вважаємо 

нехтування алітераційними акцентами першотвору. Алітерований рядок 

щасливий предок – щирий шімпанзе відтворено перекладачами дослівно, з 

певними вилученнями, без збереження відповідної алітераційної 
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неповторності оригіналу. Ігнорація перекладачами такої важливої деталі, як 

алітерація, призводить до зміни смислового відтінку анімованого образу. 

Етносимволізація тваринного світу поглиблюється у творчості Василя 

Симоненка. Найзагадковішими у його поезіях виступають символічні образи 

тигрів та леопардів. Очевидно, що дані етносимволи не мають чіткої 

територіальної прив’язаності до етно-культурної української традиції, тому  

слід уникати поверхневої інтерпретації етносимволічного змісту з позицій 

виключно власної «перекладацької компетенції», натомість варто адекватно 

випрозорити складний етносимволічний пласт символів тигра та леопарда  

крізь призму християнства. Власдислав Копалінські зазначає, що згідно 

християнської традиції, тигр являється атрибутом Ісуса Христа, а тигриця – 

атрибутом усього христинства (переклад наш – А. М.) [204, c. 438]. У  

«Словнику літературних символів» Майкла Фербера натрапляємо на цікаве 

пояснення символізму леопарда з Книги пророка Єремії. Леопард 

ототожнюється з невідтворотним скоєнням гріха: «Хіба кушитянин може 

змінити колір своєї шкіри, а леопард – свої плями?» (переклад наш – А. М.) 

[200, с. 111]. В. Симоненко незвично вплітає образи тигрів та леопардів у 

полотно поетичного тексту через сон, таємничі та загадкові образи якого 

профілюють переживання автора. Зіставимо оригінал та переклади його 

вірша «Я тікаю від себе, від муки і втоми» (1963):  

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 [191, c.74].  

Переклад Марти Богачевської-Хом’як та Данила Струка:  

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 

[191, c. 75].  

Переклад Андрія М. Фр.-Чировського:  
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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 [186, c. 25]  

Переклад першої частини наведеного уривка перекладу  М. Фр.-

Чировського 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), що призводить до згасання візуальної метафорики 

етносимволу і свідчить про відсутність інтерпретаційного вмотивування у 

перекладача. 

У поезіях Василя Стуса частіше зустрічаються етносимволи 

орнітологічного характеру, зокрема (горобець, ластівка, сорока, горизвістка) 

– традиційно опоетизовані образи, сповнені етно-символічного змісту. 

Відтак, поет найчастіше використовує етносимвол ластівка / swallow, на 

який ми натрапляємо і у поезіях «Спокої» (1958 р.),  «Скорбному хоралі за 

стіною» (1959 р.), «Вчися чекати» (1969 р.).  

У поезії «Вчися чекати» Василь Стус досить складно зображує 

збалансований світ минулості, позбавлений страждань та необхідності 

самозберігатися. Перекладачу необхідно заглибитися у метафоричне плетиво 

етносимволів для того, щоб якнайточніше передати у перекладі цілісність 

етносимволічного змісту першотвору. Проілюструємо фрагмент з 

вищезгаданої поезії:  

Ластівки на електричних дротах, / почорніли од сині неба / ще 

слухають стумні струни землі [193, c. 126]. 

Переклад Ярополка Лассовського: 

 Swallows perched on power lines, / blackened by the blue of the sky, / still 

listen to the dusky strings of earth [193, c. 127]. 

В аналізованому прикладі дослівний переклад смислоємного 

анімованого образу ластівки є вдалим. Перекладачу вдалося без зусиль точно 
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передати смисловий зміст першотвору. Згідно української фольклорної 

традиції, ластівка – «чиста пташка». Більш того, вона приносить на своїх 

крилах радість» [26, c. 408].  

У «Спокої» (1958 р.), і «Скорбному хоралі за стіною» (1959 р.) Стус 

своїми промовистими рядками ілюструє своє «захоплення» ластівкою: 

Скорбний хорал за стіною: / діти розплакались. / За вікном ластівки / 

точать вечора ультрамарин, / поспішаючи, поки дощ / землю не змочить 

[193, c. 8]. 

Переклад Ярополка Лассовського:  

A sorrowful chorale next door: / children are crying. / Outside the window / 

swallows peck at eve`s ultramarine / hastily, before the rain / will wet the earth 

[173, c. 9].  

Недостатня увага перекладача до культурно-специфічної семантики 

джерельного тексту в конкретному прикладі спричинила згасання 

анімованого етносимволічного образу ластівок. Так, дослівний переклад 

(swallows peck at eve`s ultramarine) звучить дещо кострубато для 

англомовного читача. Вважаємо, що доречніше було б використати 

прагматичну адаптацію та конкретизацію: eve’s blue sky. 

Проілюструємо ще один приклад:  

Люблю дозвілля степове безкрає, / і запах чебрецю, і жайворонів крик, / 

могутні м’язи рідної землі, / і ластівок тривогу [193, c.122]. 

Переклад Ярополка Лассовського:  

I love the boundless freedom of the steppes, / the mighty muscles of my 

native land, / the scent of thyme, the skylarks’ call aloft, / the swallows’ fretfulness 

[193, c. 123]. 

У цьому перекладі фіксуємо мікросемантичний зсув (the swallows’ 

fretfulness), який значно віддаляє цільового читача від етно-символічного 

змісту оригіналу. Українському читачеві видається очевидним, що тривога 

ластівок пов’язана зі зміною погоди, але аж ніяк не емоційним напруженням 

чи незлагодою, яка випливає із тексту перекладу. 
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Не менш цікавим з точки зору відтворення засобами цільової мови є 

етносимвол сорока. Проаналізуємо ступінь адекватності відтворення 

етносимволіки образу старих і мудрих сорок у фрагменті з поезії В. Стуса «Я 

знаю – ми будем іще не раз бродити з тобою» (1962 р.):  

Я знаю / ми будем іще не раз / бродити з тобою, / слухати ліс 

притихлий, / старих і мудрих сорок [193, c.18].  

Переклад Я. Лассовського: 

 I know / We`ll roam together, time and time again, / we`ll listen to the forest 

hushed, the magpies, old and wise [193, c.19]. 

 В українській фольклорній традиції сорока є передвісником лиха. 

Більш того, за стародавніми українськими повір’ями ця птаха створена 

чортом і править йому за коня, тому застрелену сороку прив’язують до стелі 

в стайнях, певні, що нечиста сила не буде на конях їздити, а учепиться за 

сороку [26, c. 149]. Українська міфологічна традиція трактує сороку у доволі 

цікавий спосіб: «Сорока на своєму довгому хвості приносить новини, а як 

кричить на хаті або на біля хати, то це означає, що господаря хтось лаятиме 

або він отримає якусь звістку. 

На Заході сороку пов’язують із «користолюбством, пустим базіканням 

та відьомством…Її ототожнюють з провісницею долі, яку часом не видно» 

(переклад наш – А. М.) [125, c. 265]. Схоже значенєво-смислове наповнення 

етносимвол сорока має і на полотнах Клода Моне («Сорока»), Пітера 

Брейгеля Старшого («Сорока на шибениці»),  Ієронімуса Босха («Блудний 

син») – представників європейського символічного світогляду. Кардинально 

інакше бачення сороки існує у китайській лінгвокультурі, представники якої 

асоціюють цю птаху (hsi ch`iao)  із радістю, веселощами.  Гніздо сороки на 

сливовому дереві – символ весни – птаха і дерево разом символізують 

щасливий прихід весни або радісну юність, а пара сорок (shuang hsi), 

дослівно «радість на двох» символізує подружнє щастя [7]. 

Для адекватного відтворення  етносимволіки  образу старих і мудрих 

сорок Ярополк Ласовський  використовує словниковий відповідник the 
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magpies, old and wise, що повністю передає культурну маркованість 

релеватних конотацій символічного підтексту етносимволу.  

Не можемо оминути своєю увагою потужне джерело для 

перекладацької інтерпретації – етносимвол ліс, який так яскраво передає В. 

Стус. В англомовній та українській лінгвокультурах ліс розуміється як 

таємниче, містичне та навіть небезпечне місце. 

У символічному плані візит героя до безшелесного і безгомінного лісу 

сприймається як бажання знайти відповіді на питання, які змушують героя 

страждати;  шляхом відвідування таємничого місця, сповільнений 

значеннєво-смисловий план якого змушує героя звертати увагу на знаки, у 

яких міститься антиципація. Констатуємо повний збіг у сприйнятті 

етносимволу ліс двома лінгвокультурами, які зіставляються. Рішення 

перекладача зумовлене вищеописаним збігом: Я знаю / ми будем іще не раз / 

бродити з тобою, / слухати ліс притихлий, / старих і мудрих сорок [193, c.18]. 

– I know / We`ll roam together, time and time again, / we`ll listen to the forest 

hushed, the magpies, old and wise  [193, c.19]. Оскільки тлумачення 

етносимволу ліс в обох лінгвокультурах подібні, ми виключаємо формальний 

і смисловий незбіги у перекладацькій інтерпретації, відповідно і відхилення 

від етносимволічного наповнення першотвору. Проілюструємо ще один 

приклад в якому перекладач використовує словниковий відповідник: 

Тоскний тріск у порожнім лісі, / і пташиний колючий свист [193, c.20] – A 

mournful rattle in the empty forest ,/ a prickly whistling of the birds [193, c. 21]. 

Доволі цікавим етносимволом, який набуває у Симоненка 

індивідуально-особистісного змісту, а відповідно може по-різному 

тлумачитися перекладачем – є бджола / джміль. Традиційно закріплене у 

свідомості українців значення цього етносимволу може накладатися на 

індивідуальне начало автора («білі і колючі бджоли»), набуваючи нової 

смислової перспективи. У вірші «З вікна» бджола збільшує метафоричну 

виразність і впливову силу образу загалом, увиразнюючи почуття, які 

почуває автор при згадці зими у рідному краї. Меланхолійний і страдницький 
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тон з’являється у поезії через бажання поета надати первинному значенню 

етносимвола додаткової конотації, а саме: суму за рідним краєм і домівкою, у 

якій зупинився час; замість яскравих провісниць весни письменник бачить на 

вулиці колючих  і білих бджіл, сніжинок [9]. 

У цілому перекладачу вдалося відтворити художню образність 

оригіналу; стилістичну забарвленість і смислове наповнення вдалося досягти 

через концентрацію перекладача на образі, не зважаючи на введення такого 

необов’язкового елементу речення як прикметник fat, що значно звужує 

смисловий об’єм поезії: Лапаті, білі і колючі бджоли / Неквапно 

кружеляють понад ним... [193, c. 74]. У межах емоційної інтерпретації 

перекладач посилює образ неквапливості і зимового спокою за рахунок 

експресивно рівноцінних уточнень  sluggishly circle and swell :The white and 

the stinging fat bees take to flight, /Around it they sluggishly circle and swell... 

[193, c. 75]. 

У вірші В. Симоненка «Вихвалять, і славити, й кричати...» 

актуалізується місце раю, в який потрапляють митці після смерті. Називаючи 

рай – «небом вічності», автор ототожнює бджіл зі смертними, які 

подовжують геніям життя. Етносимвол бджола в аналізованому 

контекстуальному оточенні набуває особливого індивідуально-особистісного 

змісту: Мудрости своєї по краплині / Смертні вам, як бджоли, віддали. У 

перекладі, здійсненому А. М. Фрейшин-Чировським, символіку лексеми 

бджоли відтворено словниковим відповідником bees: Their wisdom slowly, 

drop by drop / The mortals gleaned for you like bees. Смислова й естетична 

інформація специфічним чином інтегрується в образно-художній структурі 

поетичного тексту, одиницею якого виступає етносимвол, який потребує 

адекватної інтерпретації. Загальновідомо, що у свідомості українців бджола 

асоціюється зі старанністю і працьовитістю, а також є «символом душевної 

чистоти – побожності й святості» [26, c. 30]. Зв'язок бджоли з Богом, 

усвідомлення її медіатором між небом і землею пояснюється її 

просвітництвом весни, звідси походять такі її назви як «Божа пташка», «Божа 
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мушка». Ототожнення бджоли зі смертним може видатися незрозумілим для 

англомовного читача, більш того, різне культурне наповнення символу 

ймовірно призведе до хибного тлумачення етносимволу. Розглянемо ще один 

приклад: А тепер гудуть над ними бджоли / І поважні пустуни-джмелі 

[186,c.70]. Переклад:  

And now with bees the berries teem, / They’re swarmed with horde of wasps and 

bees [186, c.71]. 

У цьому прикладі перекладач двічі послуговується прийомом 

заміщення образу вихідної мови стандартним образом цільової мови: вишні, у 

садку біля рідної хати, над якими гудуть бджоли перекладач невдало замінив 

на the berries.  Нівелюючи символічне навантаження лексичної одиниці 

оригіналу, перекладач обирає нейтральний контекстуальний відповідник, 

який послаблює образно-асоціативні зв’язки. З наукової точки зору, вишня – 

це фруктовий плід, помилково називати її ягодою, більш того, у науковій 

розвідці «Berries as symbols and in Folklore» [98] дослідник Корнелльського 

університету не зараховує вишню до ягід.  

Перекладач заміщує оригінальний етносимвол джміль невдало 

підібраними відповідниками wasps and bees, що призводить до культурної 

асиметрії та різкої культурного наповнення символічного образу загалом. В 

українській культурі джмеля прийнято вважати корисною комахою, яка має 

репутацію трудівника-запильника, і не має неприємний запах. Знаходимо 

підтвердження цьому у відомій байці Григорія Сковороди ˮБджола і 

Шершеньˮ.  Г. Сковорода вважає, що бджола ж, як і джміль, символізує 

мудру людину, яка трудиться в ˮспорідненому діліˮ, тобто за своїм 

покликанням. Загальновідомо, що усі перекладачі практикують розгортання 

конструкцій шляхом додавання уточнюючих елементів, використання 

описового перекладу, навмисного додавання смислово надлишкових 

елементів задля употужнення емоційно-експресивного заряду. У 

конкретному випадку перекладач вводить уточнюючі елементи: they’re 
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swarmed,  horde sof, які неприродньо розширюють синтаксичну структуру 

першотвору, порушуючи його еквілінеарність [15]. 

Знаходимо ще одне використання етносимвола джміль у поезії В. 

Симоненка «Я чую у ночі осінні». В аналізованому прикладі етносимвол 

метафоризується з експресивно заряджененим образом джмелів: Вростаю у 

небо, високе, / Де зорі — жовті джмелі, / І чую: пульсують соки / У тіло моє 

з землі [186, c. 36]. 

Переклад А. М. Фрейшин-Чировського: I swiftly grow towards the apse 

of the sky, / Where the stars like hornets abound. / And the saps ease right through 

me and I / Feel the juice as it flows from the ground [186, c. 37]. 

У перекладі цього фрагменту мав місце тематичний зсув, який виникає, 

як відомо через втрату певних денотативних відношень, у наслідок чого 

денотація поступається конотації. Зокрема, етносимвол джміль було 

перекладено як hornet, тобто шершень. З огляду на культурно-детерміноване 

уявлення українського читача про корисність джмеля та безкорисність 

шершеня, недоречним вважаємо використання перекладачем парафрази, яка 

неабияк віддаляє читача від етнокультурного смисловго навантаження 

джерельного тексту [13].  

Отже, нехтування перекладачем етнокультурним потенціалом 

зоонімічних образів привносить у переклад кардинально інші смислові 

навантаження, нівелюючи при цьому етносимволізм першотвору на 

суспільно-культурному рівні тексту. Перекладачі широко вдаються до 

вилучення, віднайдення контекстуального відповідника, а також дослівного 

перекладу,  нехтуючи при цьому конкретними етносимволами оригіналу. 

Окрім того, випадки мікросемантичних зсувів додають першотвору нових 

образно-смислові відтінки і спричиняють згасання етнокультурного 

потенціалу зоонімічних образів у поетичних текстах шістдесятників. 
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2.4. Етносимволіка рослинного характеру 

Етносимволи рослинного характеру, як і тваринного, наділяють 

поетичний текст багатошаровими образними асоціаціями. Звернення 

українських поетів-шістдесятників до рослинницьких образів як повноцінних 

суб’єктів поетичного дискурсу 1960-х років пояснюється внутрішньою 

потребою авторів всесторонньо виразити коловерть символів, образів, 

спогадів, асоціацій, прагнень власного досвіду. Наталія Лівіцька влучно 

зауважує: «творчість митця – це рефлексія досвіду його свідомості» [69, c. 

189].  

Етносимволіка поезій шістдесятників виходить далеко за межі 

особистісного досвіду: вона накопичує нероздільні ґрона образних асоціацій, 

витворених уявою читача, з огляду як на національну культуру, так і на 

універсалізоване колективне надбання, трансформоване автором у витвір 

виїмково етнокультурного наповнення. Лада Володимирівна  Коломієць 

зауважує, що «символічна мова поезії нерідко має сенс тільки для 

утаємничених. Щоб її зрозуміти, потрібні особливі зусилля» [52, c, 231]. 

Відтак, наділяючи образну тканину поетичного тексту анімованими 

символічними асоціаціями, етносимволи, зокрема рослинного характеру, 

скеровують читача пильніше дослухатись до голосу поета, котрий прагне 

передати стереоскопічність національно-культурного простору.  

Рослинний світ українських шістдесятників  – це багатовимірний 

стереоскопічний простір, у якому транспоновані етносимволи 

розпрозорюють український етно-культурний контекст, оприявлений у 

поетичних текстах поетів 1960-х років. Один і той самий етносимвол у різних 

поетів шістдесятників може набувати різних стильових тональностей, при 

чому його національно-специфічне наповнення залишатиметься незмінним. 

Рослинна етносимволіка представлена у поезіях поетів 1960-х років 

доволі розлого: трав’янисті рослини, дерева, кущі. Високий ступінь 

використання етносимволів рослинного характеру шістдесятниками, на нашу 

думку, можна пояснити тривким зв’язком української літературної традиції зі 
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східнослов’янською міфологією, вкраплення якої фрагментарно 

оприявлюються в українській поезії, зокрема поезії шістдесятників: Ліни 

Костенко, Івана Драча, Василя Симоненка, Миколи Вінграновського, Василя 

Стуса.  

Українська перекладознавець Галина Василенко наголошує на тому, 

що давніми символами, що часто вживаються в поетичному мовленні, є 

назви всіх атрибутів і явищ природи. Особливо поширеним у поезії другої 

половини ХХ століття є вживання рослинних символів, що вважається 

закономірним впливом фольклорної мови [35]. Валерій Войтович підкреслює 

важливість образотворчої ролі квітів і трав, які споконвіку 

використовувались в обрядових дійствах та замовляннях українців. Згідно 

української фольклорної традиції, великим гріхом «вважалося зривати й 

дарувати квіти, а також незрілі плоди, бо то означало смерть» [26, c. 426].  

Оскільки відтворені у перекладі етносимволи відзеркалюють особливості 

національної культури, перекладачу слід враховувати вплив фольклорної 

традиції та місцевого колориту на  особистість автора.  

Залучаючи контекстуально-інтерпретативний аналіз, проаналізуємо 

етносимволічнне наповнення саду в поезії Василя Симоненка «Лист»: 

Пише рідна, що навколо хати / Наш садок вишневий забілів… / Haчe 

вчора бігав я до школи / І садив ті вишеньки малі [186, c.70].  

Переклад А. М. Фрейшин-Чировського:  

She says the orchard’s looking better, / The cherry trees are blossoming in 

white… / Just yesterday I used to run to school, it seems. / I used to plant those 

cherry trees [186, c.71]. 

Як бачимо, цікавим з точки зору перекладацької інтерпретації є 

етносимвол садок вишневий. За рахунок посиленого емоційного змісту 

етносимволу Василь Симоненко апелює до свідомості українського читача, 

підкреслюючи тендітну красу рідної домівки. Щемний біль проймає душу 

читача, адже садок вишневий коло хати – викликає спогади про той рідний 

край і власну оселю, образи яких закарбовуються в пам’яті ще у дитинстві. 
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Традиційним вважається уявлення українців про вишню як про священне, 

небесне дерево. Підтвердження цьому знаходимо у словнику символів: 

«вишня – це «божественне дерево», присвячене Сварогу» [63, c.118]. Вишня  

є типовим деревом усіх українських садків, а її цвіт у піснях часто 

ототожнюється з красою дівчини.  На думку Жайворонка В.В. «вишневий сад 

символізує батьківський дім, господу, родину» [194, c. 89]. Панасенко К. О. 

пише, що «садок виконував захисну функцію – своєрідного оберегу від злої 

сили, а якщо біля хати не було фруктового саду, говорили, що там гуляє 

чорт» [48, c. 104].  

В американській культурній традиції сад розглядається зовсім інакше. 

Сад – це місце, де квіти, зокрема цибулинні, дерева, кущі та ліани, 

зберігаються у свого роду сховищі минулого і теперішнього, де люди 

зберігають рослини. В «Діксіленді» (південь США) геометричної форми, 

доглянутий найнятими працівниками, сад  був предметом розкоші тогочасної 

знаті, у той час як бідняки могли дозволити собі невеличкий садок. Сад 

виступав у ролі показника соціального статусу американців (переклад наш – 

А. М.) [150, c. 67-69]. М. Міллер описує сад з точки зору європейської 

традиції: «сад оволодіває минулим, історією. Часто це дуже особистісне 

минуле для його відвідувачів» (переклад наш – А. М.) [119, c. 166].  

Перекладач Андрій Марія Фрейшин-Чировський послуговується 

прийомом описового перекладу з метою передачі емоційного стану автора, 

натомість специфічно-образне наповнення етносимволу не передає. 

Англомовний читач не усвідомлює, наскільки важливим для В. Симоненка є 

символи вишеньок, вишневого садку, які нерозривно пов'язані з його 

національно-культурним сприйняттям. Перед перекладачем стоїть непросте 

завдання: передати підтекстову інформацію етносимволу крізь призму 

авторського світобачення поета. Важливо пам’ятати, що етносимвол 

виступає у ролі посередника між внутрішнім світом людини та зовнішнім 

оточенням. Через нього відбувається репрезентація не лише культурного 

національного досвіду, а й власних переживань автора [51, c. 81]. 
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В поезії «Опадає вишневий цвіт» Ліни Костенко і перекладі Майкла 

Найдана фразема вишневий цвіт – сакральний символ життя людини, на 

противагу якому анімований образ цвітопаду вишні  уособлює завершення 

життя, його прикінцевий акорд: Опадає вишневий цвіт / під вагою студених 

краплин... / Передати б тобі привіт, / та, мабуть, непотрібний він. – A cherry 

blossom falls / beneath the weight of frigid droplets…/ I feel like sending you 

greetings, but they just might be futile. М. Найдану вдається досягти 

рівноцінного етноспецифічного звучання оригіналу шляхом міжмовної 

конотативної транспозиції: цвітопад вишні (cherry blossom fall) в 

англосаксонській традиції символізує легку, ідеальну смерть [165, c. 57].  

Етносимволіка саду у поетичних творах шістдесятників позбавлена 

універсально-культурної маркованості. Сукупність дерев, зокрема вишень, 

розуміється поетом як багатовимірна модель рідної землі, притаманна 

стереоскопічному баченню шістдесятницької поетичної тканини.  

У поезії Миколи Вінграновського етносимвол сад набуває ноток 

динамічного, особистого «я» головного героя. Він ототожнює генерацію 

поетів-шістдесятників з деревами, які виросли-воскресли у порубанім саду 

розстріляного відродження. Звідси й мотив передчасної зрілості та болю за 

поруйнований рідний край у поезії «І є народ...»: Ми знову є. Ми – пізні. 

Найпізніші. / Що наросли з худеньких матерів / В саду порубані» [182, c. 4].  

Відтворюючи поетичну символіку оригіналу у власному перекладі, 

образний зміст першотвору нами було визначено пріоритетним (асоціативні 

ідеї) над стилістично-тональною цілісністю, внаслідок розгортання образу-

символу худенькі матері до thin-tree mothers посилилась емотивна 

експресія символу: We came again. It`s late. And we – the latest. / Grown up 

from thin-tree mothers / In garden with chopped trees. Етносимволічне 

наповнення тут збалансоване в єдності метафоричних підказок й асоціацій. 

Так, Іван Дзюба зауважує, що «це покоління бачило, як їхні матері, 

залишившись самі, не тільки годували країну, а й крилом своїм осінили 

майбутнє країни в дітях своїх. Не сліпий випадок, а велика потреба нашого 
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народу в духовному відродженні, в припливі нових творчих сил стояла за 

долею кожного з отих «дітей війни» і вела їх дорогами, всю символічну 

значущість яких видно лиш тепер...» [171, c. 6].  

Інтимнішого наповнення набуває етносимволічний образ саду у поезії 

Вінграновського «Вечірнє»: І сад молодий на вітрах плодоносить, / Як доля 

моя плодоносить літами…» [183, с. 97]. Ми передаємо ці рядки таким чином: 

Winds make green garden fruitful /And faith bears years for me. За рахунок 

стилістичної аналогії та розгортанню образу-символу сад молодий, який 

було передано виразом green garden, відтінено мотив безтурботної юності 

ліричного героя, якому не відома зловісно-безнадійна спустишливість доби. 

У поезії Ліни Костенко «Будь щедрою, хай плаче твоє листя…» 

знаходимо емотивно експресивний етносимволічний образ саду під зливою: 

Так думки печаль прополоскала, / що, як сад під зливою, живу. / Ой, живу, 

впівголоса, впівсили, / Відкладаю щастя – на коли? [17, с. 329]. Пригнічення і 

сум, що у символічному плані асоціюються зі зливою гнітючих думок, які 

важкими краплями падають на людину, аналогізовану з простором саду 

відтворено нами у перекладі наступним чином: Sadness rinsed my thoughts / 

made me feel as garden after rain / I live half-heartedly, in vain / I postpone my 

happiness – to when? 

Емотивна експресія джерельного тексту досягається нами у перекладі 

шляхом часткового перифразування. Порівняння власного життя з образом 

саду після зливи відтворено у перекладі фразою made me feel as garden after 

rain. Контекстуальна заміна rain не перериває асоціативні зв’язки з 

оригінальною лексемою злива. 

На ряду з вишнею, калина – один із магістральних етносимволів  у 

поетичному мовленні українських шістдесятників. Калина, яку в Україні 

часто ототожнюють із образом незаміжньої дівчини, має символіку 

позитивного впливу. В українській лінгвокультурі типовим є уособлення 

калини з Україною в цілому, відтак перекладачу слід досягти контекстуально 

релевантних асоціативних конотацій, що будуть викликати у читача 
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взаємозв’язок з експліцитним вираженням українськості. Зустрічаємо таке 

уособлення у вірші Василя Стуса «Горіли сосни» : Калина / біліла так і бігла 

так од плоту, / що ледь побачиш – зашпори зайдуть [193, c. 106]. 

 У своєму перекладі The guilder-rose, blooming by the fence, / Appeared 

so white, that just a fleeting glance / No more than a quick look – could give 

frostbite [193, c. 107] перекладач Ярополк Ласовський вносить аналогічність у 

процес відтворення етносимволічного змісту першотвору через використання 

прямого словникового відповідника the guilder-rose, який нівелює 

оригінальне культурно марковане навантаження першотвору. В англомовній 

лінгвокультурі калина символізує Святий Дух. Красиві, пахучі, білі квіти 

калини, які розцвітають на Трійцю – свято, яке часом називають днем 

народження Церкви, нагадують білі, святкові шати, які вдягають на Трійцю 

та Миропомазання. Білий колір ягідного цвіту уособлює очищаючу, рятівну, 

життєдайну силу Святого Духу, а червоний колір ягід нагадує про прихід і 

суд Святого Духу, схожого на полум’я вогню [101, c.56].  

У наступному прикладі перекладач послуговується тим самим методом 

для відтворення етносимволічного наповнення образу калини, тіні калини, 

калинової крові, тим самим нівелюючи їх етносимволічне наповнення. 

Знаходимо підтвердження цьому у перекладі поезії В. Стуса «Пам’яті Алли 

Горської»: У чорній стужі сонце України, / а ти шукай – червону тінь 

калини, / на чорних водах тінь її шукай [193, c. 132].  

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

rose`s haunt, / Her shadow red on waters dark and deep [193, c. 133]. 

Перекладач експлікує авторський задум Василя Стуса:  Застерігає доля нас 

зарання, / що калинова кров – така кута, / така терпка, як кров у наших 

жилах [193, c. 132].  

 The Fates / have warned us since the early days / That blood of guilder-rose 

is just as hard, / And just as bitter as the blood that flows / in our veins [193, c. 

133]. 
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Етносимвол калина оприявлюється у творчості й інших поетів-

шістдесятників. Іван Драч, так само як і Василь Стус вважає калину 

втіленням рідної, багатостраждальної землі. Для І. Драча калина уособлює 

народну совість. Т. Салига зазначає, що  калина – то поетова совість, а поет – 

це совість народу.  

У Драчевій «Калиновій баладі» асоціативний резонанс, викликаний 

метафоричною образністю етноспецифічних фразем калиновий край, 

калинова кров, не дозволяє перекладачу ігнорувати національні конотації 

першотвору. Так, калина, що колише, калиновий край і калинова кров – 

тематично й емотивно цілісні, тому трактуються читачем 

взаємодоповнюваними. Калину Іван Драч аналогізує не лише з образом 

рідного краю, а й матері. Зазначимо, що інтерпретативна довільність у 

конкретному випадку просто неприпустима, тому у ході перекладу уривку з 

«Калинової балади»: Та знаю: мене колисала калина / В краю калиновім 

тонкими руками, / І кров калинова, як пісня єдина, / Горить в моїм серці 

гіркими зірками» [191, с. 87]  ми надаємо перевагу стилістичній точності та 

поетичній формі над образністю змісту першотвору. Перекладений нами 

фрагмент: I know: guilder-rose dandled me long / I remember her thin branches 

so far / In her land, blood as the only song / Sparkles in my heart with bitter star.  

На жаль, етносимвол калина, перекладений нами як guilder-rose нівелює 

етноспецифічну глибину одиницї, обмежуючи при цьому асоціативні межі 

англомовного читача, для якого guilder-rose – є маловідомою рослиною, яку 

часто ототожнюють з  cranberry (укр. : журавлина). В Oxford Advanced 

Learner`s Dictionary of Current English знаходимо таке визначення лексеми 

cranberry – дрібні червоні ягоди, гіркі на смак, що ростуть на невеликих 

кущах і часто використовуюються у кулінарії [199, c. 340].  

На відміну від запропонованого нами варіанту перекладу, Даніель 

Гальперн послуговується асоціативним відповідником cranberry – 

метафоричного уособлення дівочої чистоті, що сягає корінням ще кельтської 

традиції. Більш того, перекладач додає власний коментар до даного 
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етносимвола, підкреслюючи важливість його етнокультурного наповнення: 

But I know this: a cranberry tree rocked me // in a land of roses // and cranberry 

blood, my own dark song, // burns in my heart with bitter stars [188, c. 30]. 

Етносимволом, який слугує засобом вираження внутрішнього стану 

ліричного героя у поетичному дискурсі шістдесятників є тополя. Традиційно 

це дерево вважається символом самотності, нещасливої долі. Тополя, широко 

опоетизована в українському фольклорі, посутньо згадується не лише в 

поетичній народній творчості, а й замовляннях. На думку Войтича,  молоді 

дівчата «водили тополю» на зелені свята, оминаючи таким чином 

самітницької долі [26]. 

У площині поезії Миколи Вінграновського тополя, інкорпорована в 

авторський текст, гармонійно вплітається у плетиво авторського бачення 

світу і розширює ділянки метафоричної проекції традиційних образів.  У 

поезії «Привіт тобі, ріко моєї долі!..» тополя корелює з образом батьківщини, 

рідного краю: Ні, я себе не можу уявить / Без тебе, Дніпре, як і без тополі, / 

Що в серці моїм змалку тополить [184, с. 38–39]. Запропонований нами 

варіант перекладу: I can not imagine myself / Without you, the Dnieper and 

without poplar, / that blossoms in my heart – згортає емотивну експресію 

оригінального неологізму тополити, відтвореного у перекладі за допомогою 

контекстуальної заміни, натомість передає семіологічну глибину 

етносимволу тополя – poplar. 

Схожий ціннісно-маркований контекст етносимволу тополя знаходимо 

у поезії Івана Драча «Перо»:  

Перо – це наша спільна доля. / Все обійти і все знайти, / Аж поки в 

головах тополя / не прошумить за два хрести [174, c.10] Оригінальна 

символіка значно поглиблюється автором і набуває нової символічної 

інтерпретації. В головах тополя в цьому прикладі апелює до народно-

баладного мотиву, в якому молода дівчина, не дочекавшись коханого з війни, 

з горя перетворилась у дерево. У перекладі Марти Богачевської-Хомяк та 

Данило Г. Струка: 
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My pen – / That is our common fate / To survey all and to find all, / Until the 

poplar at our heads / Rustles for two crosses tall [191, с. 114]. Шляхом 

стилістичної аналогії було точно відтворено смислові відтінки 

образомісткого джерельного тексту. 

Етносимволічний контекст відповідного фрагменту поезії І. Драча 

«Чорний етюд»: Моєї наївної віри / тонкий тополинний стан не відтворено 

перекладачами взагалі. М. Богачевська-Хом’як вилучає фрагмент, тим самим 

позбавлючи переклад інтертекстуального резонансу самотності, специфічно 

обрамленого і вигляді тополинного стану. Персоніфікований образ тополі 

знаходимо у поезії Л. Костенко «Фото у далекий вирій»: Ґрунтознавство 

осипалось під ногами,/ орнітологія каркала на тополях…/ Оглядаються на 

мене тополі: / з ким це я розмовляю?  

Отже, незбіги у сприйнятті та інтерпретації етносимволів рослинного 

характеру в українській та англійській лінгвокультурах зобов’язують 

перекладача до активної присутності у цільовому тексті. Проаналізовані 

нами приклади ілюструють нехтування перекладачем особливостями 

перекладацької інтерпретації, а точніше: нівелювання етносимволічного 

потенціалу першотвору у ході перекладу.  

Наведені нами приклади вказують на важливість правильного 

перекладацького тлумачення етносимволів, натомість хибне тлумачення 

призводить до унеможливлення їх подальшого використання у наступних 

перекладах [16]. У межах індивідуально-авторської інтерпретації кожен 

перекладач української поезії шістдесятників розширює символічні 

горизонти поетичного мовлення, яке є багатим на етносимволіку. Поезія 

шістдесятників яскраво демонструє напівсвідоме прагнення поетів-

шістдесятників збагатити поетичний матеріал рослинними мотивами, що 

свідчить про нерозривність народнопоетичних коренів поколінь.  
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2.5. Етносимволіка кольоронімічного характеру 

Етносимволи кольоронімічного характеру, на відміну від етносимволів 

рослинного і тваринного характеру, глибше пов’язані з культурною пам’яттю 

народу. З найдавніших часів колір традиційно вважається ключовою 

характеристикою будь-якого об’єкта. Кольори  мають «символічне значення, 

яке ніколи не зникне» (переклад наш – А. М.) [166, с. 78]. Мовлення людини 

нерозривно пов’язане з кольорами та їх асоціативно-образними значеннями. 

Послужімося слушним міркуванням Умберто Еко: «Ми – тварини, які вміють 

розрізняти кольори, але перш за все ми – розумні тварини. Ми часто 

використовуємо кольори як семіотичні засоби» (переклад наш – А. М.) [116, 

c.173].  

Методологічно вартісною для нашого дослідження є сентенція Рафаеля 

Бартона про національну ідентичність та культуру, які по суті є 

взаємодоповнюючими елементами одного цілого. В одній зі своїх 

багаточисленних праць «Мистецтво поетичного перекладу» Р. Бартон 

наголошує на тому, що «будь-яке людське суспільство існує з огляду на 

форму культури, яка йому притамана. Культура тут уособлює собою 

людський, національний досвід..., який успадковується від покоління до 

покоління» [106, c. 3]. 

 Більшість з нас ще з дитинства починає засвоювати кольорові 

концепти  і формує для себе значеннєву систему кольорів; навіть для 

позначення таких понять як правильно/неправильно або добре/погано 

людина інтуїтивно використовує кольори  (переклад наш – А. М.) [118, с. 

117]  

Повторюваність тих самих кольорів поетами дозволяє визначити 

«кольоронімічний ореол» етносимволіки їх поетичного мовлення в межах 

конкретного поетичного твору, циклу творів. Зважаючи на екстравербальний 

контекст та біографічний аспект поезії, згаданий нами ореол розширює межі 

асоціативного простору кольорів, увиразнюючи універсально-етнокультурну 

маркованість першотвору. Контекстуалізовані кольори, позбавлені 
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універсально-етнокультурної маркованості, набувають індивідуально-

авторської тональності і можуть виступати домінантами усієї творчості 

поета. Сприйняття нами кольорів частково пов’язане з індивідуальними 

генами, які ми успадковуємо. «Важливішим чинником впливу на сприйняття 

кольорів є культурні відмінності, які формувались у різних суспільствах 

протягом тривалого часу» (переклад наш – А. М.) [18, c. 35].  

Отже, колір у творчості українських поетів-шістдесятників – 

своєрідний репрезентант перш за все настрою чи емоції, що має ясраво 

виражені універсально-етнокультурні ознаки та актуалізує архаїчні образи, 

підгрунття яких метафорично осмислюється й репрезентується в 

індивідуально-авторській картині світу. Кольори виступають у ролі кодів, що 

позначають ідеї у випадку, коли вони сповнені сенсу у контексті (переклад 

наш – А. М.) [142, c. 58].  

Залучення кількісного аналізу дозволило нам отримати достовірні 

показники частоти використання кольорів у поетичних текстах поетів-

шістдесятників, а контрастивно-перекладознавчого з елементами 

лінгвокультурологічного – з’ясувати критерії найоптимальніших 

перекладацьких рішень при відтворенні етносимволіки з кольоронімічним 

компонентом.  

В оптиці ореол визначається як світловий фон довкола зображення 

джерела оптичного випромінювання, спостережуваний оком. 

Екстраполюючи визначення терміну «ореол» на площину перекладу 

поетичних текстів з етносимволами кольоронімічного характеру, пропонуємо 

визначати ореол як  сукупність асоціативно пов’язаних кольорів у 

взаємозв’язку з частоповторюваними поліконтекстуальними символами з 

етно-ментальним змістом. Кольоронімічний ореол розкриває можливості для 

вичерпної інтерпретації етнокультурних асоціацій, які виникають унаслідок 

накладання часом не спіставлюваних, частотно повторюваних контекстів 

крізь призму творчості окремих поетів. А. Пермінова з цього приводу 

зауважує, що «повторюваність (мовних одиниць) стає основою для 
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інституалізації стабільності, а також і камертоном для виявлення 

відмінності» [5, c. 104].  

Метод кількісного аналізу дозволяє нам окреслити ряд 

кольоронімічних проявів певних значущих символів, які асоціативно 

взаємодоповнюються, себто кольоронімічний ореол ідіолекту поета. Аналіз 

ореолів вихідного та цільового текстів послугує виявленню значеннєвих 

незбігів при відтворенні етносимволіки змісту загалом. Одначе, розглядаючи 

поезію українських шістдесятників як суцільний, суголосний текст, 

просякнутий  виявами етнокультурного акцентування, ми виявили доцільним 

застосувати стереоскопічний аналіз до поезій досліджуваних українських 

шістдесятників та їх множинних поетичних перекладів, що дозволить нам 

виявити певні закономірності  у виборі перекладацьких рішень, а також 

простежити можливі трансформації мікрообразної структури етносимволів, 

які аналогізуються з певним кольором. Отож, проаналізуємо 

кольоронімічний ореол ідіостилів поетів-шістдесятників. Асоціативні 

взаємодоповнення певних символів з відповідними кольорами фіксуємо у 

наступних прикладах: 

Сірий колір, за В. Симоненком, виражає творчу націленність автора 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 і образами, чиї емоційні та стилістичні 

віддтінки смислів можуть викликати етнокультурні асоціації. Послужімося, 

зокрема поезією «Пророцтво 17-го року», написаною Василем 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 поетом потрясіння, логічно доповнюється 

деталізованими образами невинно закатованих Коли б усі одурені прозріли, / 
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Коли б усі убиті ожили, / То небо від прокльонів посіріле, / Напевне б, 

репнуло від сорому й хули [186, c. 82].  

Переклад Марти Богачевської-Хом’як «The Prophecy of 1917»: 

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

leadened by the cries, / Would burst from shame and blasphemy [186, c. 83]. Ій 

вдалося зберегти усі інтонаційно-смислові нюанси оригіналу. Більш того, 

відтворюючи кольоронімічний компонент етносимволіки першотвору, 

перекладачка вдало відтінює глибину переживання ліричного героя, 

послуговуючись при цьому контекстуалізованим відповідником leadened – 

сірий, котрий має й інший емоційно-комунікативний відтінок смислу, а саме: 

свинцевий. Асоціативне ускладнення мікрообразної структури першотвору 

за рахунок амбівалентності відповідника leadened употужнює експресивний 

заряд першотвору, трансформуючи при цьому кольоровиразник посірілий. 

Переклад А. М. Чировського:   

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 [186, c. 

21]. Перекладач дещо пересотворює мікрообразну структуру джерельного 

твору в першій та останній строфі. Також, він довільно домислює семантику 

першого рядка: If all the tricked could see now. В оригінальному реченні  Коли 

б усі одурені прозріли 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 нівелює емоційно-

смислове ядро оригінального образу. 

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

переклад І. Шанковського відзначається найвищою семантичною точністю: 
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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 [187, c. 135]. 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 за рахунок 

смислового розвитку, розгортаючи мікрообразну структуру образу посірілого 

неба – Then – heaven, by the curses all gray-smitten.... would crack down for 

sure. 

В поезії «Злодій» сірий постає кольоровиразником символу пихатих і 

глухих до потреб народу можновладців – демагогів і брехунів, образами яких 

рясніє інтертекстуальна площина поезії Василя Симоненка. Читаємо в 

оригіналі та перекладі М. Богачевської-Хом’як:  

Де вони, ті – відгодовані, сірі, / Недорікуваті демагоги і брехуни, / Що 

в’язи скрутили дядьковій вірі, / Пробираючись в крісла й чини?  [191, c. 72]. 

Where are they – grey flanneled, nameless, / Fat demagogues and liars, / 

Who trampled the faith of grandpa / On their way to jobs and honours?  [191, c. 

73].  

Перекладачка не передає адекватного смислового змісту джерельного 

твору і вилучає прикметники відгодований і недорікуватий, що призводить 

до послаблення образності першотвору. М. Богачевська-Хом’як трансформує 

мікрообразну структуру оригіналу, пересотворюючи екстравербальний 

контекст строфи Що в’язи скрутили дядьковій вірі на Who trampled the faith of 

grandpa. Вдалим прийомом перекладачки є створення парних синонімічних 

словосполучень, якому притаманна точність і конкретність висловлювання: 

сірі ...демагоги і брехуни перекладачка відтворює парою синонімічних 

словосполучень: grey-flanneled і nameless, себто стилістично-нейтральний 

кольоровиразник образу було заміщено на символічно употужнений образ 
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безликої, безіменної людини у фланеловому костюмі сірого кольору, що 

сприяє інтенсифікації образності оригіналу.  

Звернімося до перекладу Ігоря Шанковського «The thief»:  

Where are they all – the dull, the fat-living, / The tongue-tied demagogues 

and liars, where, / Who bent the backbone of oldster`s believing, / While climbing 

to power and to high chairs? [187, c. 138]. 

У перекладі Ігоря Шанковського зустрічаємо немотивовану 

перестановку семантичних компонентів з цілком об’єктивною граматичною 

трансформацією у перших двох рядках. Окрім того,  перекладач 

переосмислює символічну фразу  в’язи скрутили дядьковій вірі і 

перекладає її образномісткою фразою bent the backbone of oldster`s 

believing, зберігаючи при цьому експресивно стилістичний заряд 

першотвору. Символічний кольоронімічний компонент у Шанковського 

згасає за рахунок контекстуального відповідника  з нерівноцінним образно-

смисловим навантаженням dull, унаслідок чого переклад значно 

поступається першотвору [12]. 

В основу структури своєї поезії «Сходить сонце, ясний обагрянок» Л. 

Костенко закладає символіку очей різного кольору, у тому числі  й сірого. За 

рахунок кольорового контрасту символіки, першотвір набуває цікавого 

асоціативно-образного значення – зміна кольору райдужної оболонки очей 

свідчить про сильні переживання ліричної герої.  Звернімося до оригіналу та 

перекладу Д. Г. Струка «The sun rises»:  

Плакали сині очі. / Плакали сірі очі. / Плакали чорні очі. / І всі – мої   

[191, c. 58].  

The blue eyes cried. / They grey eyes cried. The black eyes cried. / And all – 

are mine [191, с. 59].  

Наведений вище приклад – яскрава ілюстрація вдалого дослівного 

відтворення лексико-семантичної структури першотвору та кольоронімічного 

виразника символу. Варто зазначити, що перекладачу вдається уникнути 
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зміни порядку слів, що у конкретному випадку свідчить про якісність 

перекладацького рішення.  

Зелений колір або ж гряний – традиційний кольоровиразник 

фотонімічного коду в українській лінгвокультурі. В. Войтович зауважує, що 

окрім зіставлянь у народній культурі зеленого кольору з рослиністю, 

незрілістю, мінливістю, весною, красою, природою, побутує також 

аналогізація даного кольору з нечистю. Зелений колір – атрибут «чужого» 

простору, де живе нечиста сила, куди у замовляннях проганяються злі духи. 

Він характеризує персонажів народної демонології: лісовика, русалку, 

водяника [26, c. 473].  

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

свято» символізує один із трьох святкових днів вшанування сотворення світу 

Господом й засіянням землю зеленню. Читаємо в оригіналі:  

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

Мене люди добрі, Пан-Бог послав, / Шоб я вам зачав месію [191, c. 66].   

Переклад Д. Г. Струк «Ballad about a stranger»: 

 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 [191, c. 67]. 

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 
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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.    

У поезії Л. Костенко «Папороть» контекстуалізований етнокультурно 

забарвлений образ «зелені птиці» уособлює душі померлих, які за 

міфологічним уявленням українців перетворились на цвіт папороті. 

Зрозуміло, що у цьому випадку, образ «зелені птиці» є метафоричною 

проекцією зеленої папороті у лісі. Читаємо джерельний текст: 

Птиці зелені / у пізню пору / спати злетілись / на свіжий поруб. / Тихо 

спустились  / на жовту глицю / птиці зелені, /  зелені птиці [191, c. 44] 

Зіставимо переклади проаналізованого фрагмента. Переклад Д. Г. 

Струка «The ferns»:  

Late, late at nights / Those birds of jade / Flew down to sleep / In a fresh 

felled glade. / They settled down / On needles of pine. / Those birds of green / Of 

emerald fine [191, c. 45].  

Переклад М. Найдана «The Fern»:  

Green birds / at a late hour / flew together to sleep / on a fresh timber felling 

/ Quietly they lowered / onto the yellow needles / birds that are green, / green birds 

[190, c. 45].  

Д. Г. Струк вельми вдало обігрує контекстуальний зміст зеленого 

кольору, розширюючи ділянки метафоричної проекції першотвору 

неповторними контекстуальними відповідниками – jade (нефритовий) та 

emerald (смарагдовий), надаючи перекладу особливої образної 

неповторності. Перший переклад вдало контрастує з перекладом М. Найдана, 

який відтворює колір-виразник образу точним відповідником green.  

В іншій поезії Л. Костенко «Ранком» перед читачем вимальовується 

картина ранної поїздки в елекричці, у віконному світло-рожевому склі із 
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зеленою рамою відбивається постать втомленої дівчини, що схиляється на 

плече пасажирa, який сидить поруч. Читаємо оригінал:   

Світанок. Перша електричка. / Вікно рожеве і зелене. / А дівчина з 

худеньким личком / схиляється весь час до мене... [179, c. 132].  

Переклад М. Найдана «In the morning»:  

Daybreak. The first train. / A pink and green window. / And a girl with a 

slender face / keeps bending to me more and more… [190, c. 6]  

Найданівський переклад – ілюстрація лаконічної точності і 

конкретизації у вислові перекладача. Метод дослівного перекладу а pink and 

green window дозволяє зберегти експресивно стилістичний заряд оригіналу. 

Білий колір викликає схожі етнокультурні асоціації в українського та 

англомовного читача, адже це традиційний колір – виразник чистоти, 

невинності, радості. В. Войтович зауважує, що «білий пов’язаний з денним 

світлом, а значить із житям. Це колір ангелів, святих, праведників»  [26, c. 

472].  

Розглянемо поезію І. Драча «Десь на дні моїх ночей» у якій 

натрапляємо на традиційний символ біла свічка. Свічка – це багатовимірний  

амбівалентний символ,  один  із  найважливіших  знаків    християнської    

традиції. Оригінал:  

Десь на дні моїх ночей / Горить свічка біла / Йшов вітер не погасив / 

Йшов віл не погасив / Йшов кінь з гривою сивою / Йшов танк на вшпиньках / 

Йшов літак з парасолькою неба / Не погасили не погасили [173, c. 51].  

Переклад Каролл Муске: 

Somewhere on the floor of my nights / A white candle burns / a wind blew 

and couldn`t put it out / a bull charged and couldn`t put it out / a horse galloped 

with a silver mane / a tank crept by on its toes / a plane opened its blue umbrella / 

they couldn`t kill the flame [192, c. 50].  

Маючи на меті наблизити англомовного читача до інтертекстуального 

колориту першотвору, Карол Муске дотримується лексичних значень 

оригіналу, відтворюючи образомісткий образ точним відповідником  а white 
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candle burns.  Складний образ Йшов літак з парасолькою неба 

випрозорюється шляхом широкої смислової парафрази, порушуючи при 

цьому словесно-смисловий баланс першотвору. 

Інтертекстуальний колорит білого кольору оприявлюється і в поезії В. 

Симоненка, зокрема у його вірші «Я тікаю від себе, від муки і втоми» 

натрапляємо на метафорично розгорнений етносимвол біла папороть снів. 

Читаємо в оригіналі:  

Я тікаю від себе, від муки і втоми / Від крикливих окатих міст. / Я 

самотній бреду в білу папороть снів, / Я зрікаюся всіх і цураюся всього,  / Бо 

хогу побути нічим [186, c. 24].  

Зіставимо переклади А. М. Фр.-Чировського та Марти Богачевської-

Хом’як. 

Переклад А. М. Фр.-Чировського «Flight»:  

I flee from myself, from the torment and fatigue, / From the screaming, ever-

watching towns. / And alone I will brave the white fern of dreams; / I abandon 

everyone and desert everything, / For I want to be nothing a while [186, c. 25]  

Переклад М. Богачевської-Хом’як «I flee from myself»:  

I flee from myself / From pain and from exhaustion. / From the noisy cities 

full of eyes. / I go alone into the white fern of dreams. / I renounce all / And shy 

away from everything. / I want to be nothing for a while [191, c.75].  

Переклад А. М. Фр.-Чировського точніший, ніж переклад М. 

Богачевської-Хом’як, у якому наявна контекстуальні заміни (pain, noisy), 

мікросемантичний зсув на контекстуальному рівні (cities full of eyes), хоча 

метафорично розгорнений етносимвол «біла папороть снів» перекладачі 

відтворюють однаково вдало, інтенсифікуючи асоціативно-образне 

навантаження першотвору – white fern of dreams. 

У контексті ідіостилю В. Стуса актуалізується чорно-біла тематика. 

Скажімо, у його поезії «Самота самоти» індивідуально-авторського звучання 

набуває символ чорно-біла весна. Аналогізація пори року зі світлом та 
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темрявою слугує засобом вираження неспокійного стану ліричного суб’єкта. 

Звернімося до першотвору:  

Чорно-біла весна / Між крижин, рябуватих охвиль... [193, c. 46].  

Переклад Я. Лассовського «Solitude of solitudes»:  

A black-and-white spring / Among icy, speckled wavelets…[193, c. 47] 

спостерігаємо дослівне відтворення лексико-граматичної структури 

першотвору, яке в жодному разі не розриває образно-смисловий зв’язок з 

наступними строфами. 

Чорний колір чи не найчастіше зустрічаємо у поетичній мові 

українських шістдесятників. Потенційні метафоричні змісти етносимволів з 

кольоровиразником чорний інтерпретуються нами з огляду на їх природу: 

традиційні (чорна вода, чорна нитка, чорна людина, чорна злоба), так і 

індивідуально-авторські етносимволи (чорно-величаве сонце, чорне сонце, 

небо прочорнене, чорна кімната). Можна простежити певний взаємозв’язок 

чорного кольору з ніччю, злом і чаклунством. Чорний – «колір ночі, 

Чорнобога, а значить смерті, трауру та горя – загибелі всього, що живе й 

дихає» [26, c. 474]. Отож, проаналізуймо особливості відтворення 

етносимволіки чорного кольору у поезіях українських шістдесятників.  

Для В. Коротича чорний колір слугує первісно-чуттєвим виразником 

руйнівної сили часу, що минає. Поет традиційно асоціює чорний колір з 

ніччю – періодом роздумів і неминучою жагою зупинити плин часу. У поезії 

«Дзеркало» ліричний герой на зразок гуманістів періоду Ренесансу, сприймає 

ніч за руйнівний елемент, який вказує на швидкоплинність буття.  

Читаємо першотвір:  

Навколо мене по чорній кімнаті / Ходять місячні нитки / І коти, 

чотириногі, мов крісла. / Очі мої починають нити, / Починають боліти різко 

[191, c. 38].  

Переклад М. Богачевської-Хом’як «Mirror»:  
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All around me, in the black room / Threads of moonbeans shoot by / And 

cats, four-legged like stools / Play hide-and-seek with them. / My eyes begin to 

water, / Sharp pain hits them often [191, c. 39].  

 Одразу звертаємо увагу на перекладацьку мікрообразну 

трансформацію – деталізацію образу (Play hide-and-seek with them), що 

спричинила розгортання змісту першотвору. Образ чорної кімнати 

перекладачка відтворює дослівно. Метафорична картина сутінків у поезії 

Коротича «Вечір» перегукується з проаналізованою вище поезією на 

асоціативно-образному рівні.  

Читаємо оригінал:  

Час роздумів... / Коли вмирає день, / Щоб знову народитися назавтра, / 

Ліс, в чорне пофарбований, / Бреде / Мені назустріч / Темним бронтозавром 

[191, c. 36]. 

Переклад М. Богачевської-Хом’як «Evening»: 

A time for contemplation this / When the day dies to be reborn again 

tomorrow. / The forest, painted black, charges at me – / A prehistoric dinosaur 

[191, c. 37]. 

Аналізуючі попередні переклади М. Богачевської-Хом’як, ми помітили, 

що пріорітетом для перекладачки є образний зміст першотвору, бажання 

відтворити усі емоційно-смислові відтінки символів. Аналізований переклад 

не є виключенням, перекладачці вдається дослівно відтворити лексико-

семантичну структуру оригіналу, за винятком невмотивованої 

контекстуальної заміни contemplation – споглядання, стан медитації, яка 

надає перекладу іншого відтінку смислу.  

Аналогізація темного, порослого папороттю і вкритого жасною глицею 

лісу з бронтозавром – рослиноїдним динозавром юрського періоду у 

перекладі втрачає свій інтертекстуальний колорит, не зважаючи на 

формальний збіг з оригіналом. Прийом експлікації змісту образу, до якого 

вдалася перекладачка є невдалим, адже переклад фрагменту а prehistoric 

dinosaur розширює ділянки метафоричної проекції настільки, що образ 
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бронтозавтра може бути замінений читачем образом будь-якого іншого 

ящура того періоду. 

У поезії «Триптих» В. Коротич зосереджується на особистості Тараса 

Григоровича Шевченка,  звертаючись до нього «академік із черні»: Я 

замовкнув сьогодні навік / Академік із черні. / І уперше в житті / Стало 

дуже спокійно мені [191, c. 24] 

Переклад Марти Богачевської-Хом’як «Triptych»:  

I – the academician from among the peasants – / Have grown silent forever 

today. / And for the first time, / I am thoroughly calm and safe [191, 25].  

Перекладачці не вдається  відтворити образно-смислову деталь, яка 

підкреслює первинну соціальну приналежність Т. Шевченка, послаблюється 

метафоричний образ, що призводить до втрати його денотативної та 

смислової образності. Чернь за визначенням – це безлика, без’язика юрба. Це 

не є нарід. Тому ситуативний відповідник among the peasants (серед селян) 

не є рівноцінним оригіналові, а це у свою чергу свідчить про недостатньо 

уважну роботу перекладачки над передачею образу Т. Шевченка, який так 

майстерно змальовував Віталій Коротич. 



 

 

Цікавими з точки зору відтворення біографічності є образи каземату, 

карцеру, які є прямим відсилками на сумнозвісне місце, а саме: каземат 

Третього відділу у Петербурзі, де Т. Шевченко провів місяць, очікуючи на 

своє заслання. Саме у цей час ним були написані 13 поезій, наскрізними 

темами яких було ув’язнення та болючий щем за рідним краєм. Саме тому 

при перекладі важливо уникати вживання контекстуальних відповідників. 

Каземати – є актуальним і значущим символом для Тараса Шевченка, тому 

перекладачам слід створити враження історичної достовірності за рахунок 

збереження експресивності оригінальної одиниці. Перекладачці, на жаль, не 

вдається, розпізнати та відтворити у перекладі вищезгадане інтертекстуальне 

вкраплення, більш того, переклад позбавлений музикальності, яка 

притаманна алітерації в каземати, у карцер. Образ вихідної мови заміщено 

стандартним образом цільової мови для ймовірного досягнення рівноцінної 

емфатичності з оригіналом. Цей приклад яскраво ілюструє відмінності між 

сприйняттям Тараса Шевченка перекладачкою та В. Коротичем.  

Проаналізуємо ще один переклад вірша В. Коротича «Поети!»: 

Двадцятий вік крізь час тривожно лине. / Криваво виснуть в просторі 

світи. / І чорні люди, ставши на коліна, / Благають трохи миру й доброти. / 

Прохають у людей, а не в ікони. / В сучасників... [191, c. 32].  

Переклад Марти Богачевської-Хом’як «Poets»:  

The twentieth century – apprehensive – / Speeds on through time. / The 

worlds suspended, bloodily, in space. / They beg of men, and not of icons. / And 

black men kneeling beg for peace and grace [191, c. 33]  

Помічаємо, що у перекладі мали місце синтагматична парафраза на 

рівні поетичних рядків, перестановка семантичних компонентів, а також 

невмотивоване вилучення фрагмента в сучасників.  Контекстуалізований 

символ людей, почорнілих від горя,  на понятійному рівні відтворено 

емоційно точно. Синонімічна заміна іменника доброта на grace (ввічливість; 

люб’язність, гідність) порушує гармонію словникової та емоційної точності 

оригіналу. 
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Натрапляємо на доволі цікаву метафоричну візуалізацію образу 

людської злоби у поезії В. Симоненка «Де зараз ви, кати мого народу?». 

Зіставимо оригінал з перекладом А. М. Фр.-Чировського: Де зараз ви, кати 

мого народу? / Де велич ваша, сила ваша де? / На ясні зорі і на тихі води / 

Вже чорна ваша злоба не впаде [186, c. 30] . 

Переклад А. М. Фр.-Чировського «Where are you now, oh torturers of 

nations?»:  

Where are you now, oh torturers of nations? / Where is your Majesty; your 

power — where’s it gone? / You will no longer have the quiet, sacred places / To 

lay unholy waste upon [186 c. 31].  

Хоча переклад недослівний, у ньому є декілька перекладацьких огріхів. 

У поезії ліричний суб’єкт звертається до кривдника саме українського 

народу, тому невмотивована зміна числа іменника на nations (народи) по суті 

нівелює закладане в оригінал значення. Окрім розгортання мікрообразної 

системи додаванням фрагмента where’s it gone, перекладач замінює 

символічн-образний фрагмент На ясні зорі і на тихі води / Вже чорна ваша 

злоба не впаде на порожню фразу You will no longer have the quiet, sacred 

places / To lay unholy waste upon, проігнорувавши образно-метафоричну 

цінність символіки образу чорна злоба, порушуючи при цьому образно-

смислові зв’язки між рядками. Метафоричний зміст етносимволу чорна вода 

зустрічається у поетичній мові багатьох українських поетів, зокрема 

зустрічаємо його у вірші М. Вінграновського «Сiкстинська Мадонна».  

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). Розглянемо приклад етносимволу, який 



133 
 

 

переплітається з описом конкретно-історичної події: бомбардуванням 

Дрезденської галереї  1945 року: 

М. Вінграновський «Сiкстинська Мадонна»: 

Заміновані Гітлером в чорній воді у підвалі, / Ви стояли. Мадонно, в 

останніх обіймах життя. 

Переклад В. Мей: 

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

stood in the last fast embrace of life [192, c.220].  

Етносимвол «чорна вода» оприявлює тут прямий (темна, брудна вода) і 

метафоричний зміст (всесвітнє зло людськими  руками війни нівечить світле 

і прекрасне у вигляді картин). 

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 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.  

Той самий етносимвол чорна вода зустрічаємо і у вірші В. Стуса 

«Пам’ятi Алли Горської». Поглянемо на джерельний текст: 

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

На чорних водах тінь її шукай [193, c. 132] 

Переклад Я. Лассовського: 
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«In memory of Alla Hors`ka»: Black frost has covered the Ukrainian sun, / 

And you must seek the guilder-rose`s haunt, / Her shadow red on waters dark and 

deep [193, c. 133]. 

 Одразу помічаємо, що у першому рядку мав місце мікротематичний 

зсув на етнокультурному контекстуальному вимірі, гіперонімічна заміна 

чорна стужа – вlack frost. Невдалим перекладацьким рішенням є 

невмотивована перестановка семантичних компонентів в останніх двох 

рядках, унаслідок чого страждає емотивний зміст першотвору. 

Сонцепоклонник українського шістдесятництва І. Драч теж 

використовує чорний колір, неочікувано аналогізуючи його зі словом поета, 

наприклад у вірші «Слово»:  

Візьми його. Не дай на звабу славі, / А по-спартанськи - босим на 

мороз. / Туге од сонця, чорно-величаве – / Воно провисне буйним гроном гроз. / 

І в тому одчайдушному розгоні / Затям собі і стверди це життям [175, 

c.72]. 

Переклад П. Немсера та М. Рудмана «The Word»:  

Take this word. Don`t let glory / Corrupt it. Let your life prove / The word is 

born of music. / The mother of word is violin [192, c. 22].  

Помічаємо, що переклад вирізняється стилістичною нейтралізацією 

експресивних засобів, у тому числі вилучено рядок а по-спартанськи - 

босим на мороз, два передостанні рядки перекладачі переінакшують, 

вилучаючи ключові образи символічного змісту, а два останні – взагалі 

вилучають. Перекладачі почуваються досить вільно у доборі експресивно-

стилістичних засобів відтворення символічної образності оригіналу. 

Проаналізуємо ще один вірш І. Драча «Протурберанці сонця»:  

Ми чорні гори перегорнем, / Ми вдарим серцем в мур зажур, / Ми 

розквитаємося з горем / На рівні вічних партитур!  [191, c. 4]. 

 Переклад М. Богачевської-Хом’як «Proturberances of the heart»:  

We`ll overturn the black hills, / And hurl our hearts on the wall of woe, / 

We`ll even up old sorrow`s sorces / On par with the eternal scores [191, c. 3].  
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Варто зазначити, що відтворення того самого образу у перекладі 

overturn the black hills невипадково є одним із найчастіше вживаних 

способів відтворення кольорів, які відіграють ключову роль у творенні 

авторської метафорики шістдесятників. Зазначимо, що в аналізованому 

прикладі жодних структурних трансформацій не відбулося. Англійський 

відповідник hurl, у порівнянні з оригінальним вдарим є специфічнішим та 

емоційно забарвленішим. Цікавою з точки зору відтворення музикальності 

поетичного твору видається римована фраза, якій характерна алітерація в мур 

зажур. Перекладачка послуговується заміщенням образу вихідної мови 

стандартним образом цільової мови для досягнення рівноцінної 

емфатичності з оригіналом: the wall of woe. Не зважаючи на незначне 

лексичко-семантичне відхилення від оригіналу, перекладачці вдалося 

адекватно відтворити особливу музикальність та  смислову образність 

метафоричного висловлювання. 

В. Стус також активно використовує чорний колір у своїй поетичній 

мові, наприклад: Ти – з себе скалок. Вискалики твої – / Мов зайчики у чорнім 

вируванні [193, c. 90].  

І переклад: А splinter of yourself. A sparkling shard – / rippling glitter in 

the spinning black [193, c. 91].  

У цьому прикладі помічаємо цікаву неологічну метафору вискалики 

твої, яку Василь Стус утворює за аналогією до іменника «скалка». Ярослав 

Лассовський намагається пояснити значення неологічної метафори, 

унаслідок чого фіксуємо згасання індивідуально-авторського забарвлення 

дійсності. Запропонований варіант перекладу а sparkling shard не передає 

стилістичного навантаження оригінальної одиниці. 

Синій колір традиційно символізує небесний і морський простори. 

Загальновідомо, що «синій колір в українській міфологічній традиції 

ототожнюється з чесністю, доброю славою, вірністю. Разом із тим викликає 

почуття холоду та нагадує про тінь» [26, c. 473]. Цікавим етнокультурним 

компонентом виступає синій колір, який в усталеній українській літературній 
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традиції має ряд сталих значень. Прикметно, що кожен поет використовує 

синій колір по-своєму, наповнюючи текст узагальнено-символічним змістом. 

Райна Камберова, яка досліджує семантику лексем зі значенням кольору в 

українській літературі зазначає, що у Б. Олійника «блакитний колір вже 

давно сприймається як символ неба, безмежного, мрій, надій» [82, с. 300].  

Послужімося поезією В. Симоненка «Я чую у ночі осінні», у якій 

глибина символіки снігу передається засобами кольоровираження. 

Співставимо оригінал і переклад А. М. Фр.-Чировського «Arboreal»: Я чую у 

ночі осінні, / Я марю крізь синій сніг: / Вростає туге коріння / У землю 

глевку із ніг [186, c.36]. – I feel them in the nights of fall, / I dream of them 

throughout the bluish snow. / I feel the roots as from my feet they crawl, / As in 

the ground they seem to grow [186, c. 37].  

При перекладі метафорична образність мікрообразу синього снігу 

згортається внаслідок звуженого тлумачення (з випрозоренням значення 

кольору) на нейтральніший і світліший колір bluish – синюватий, 

голубуватий. Відтворюючи назву поезії «Я чую у ночі осінні», перекладач, 

вдаючись до тлумачення контексту першотвору, повністю ігнорує її і 

заміщує на власне доповнення аrboreal (деревний дерев’яний, лісистий), 

смисловий зміст якого нерівноцінний образній конкретиці оригіналу. 

Якщо зіставити наступний фрагмент вірша В. Симоненка «Задивляюсь 

у твої зіниці»: 

Задивляюсь у твої зіниці, / Голубі, тривожні, ніби рань. / Крешуть з 

них червоні блискавиці / Революцій, бунтів і повстань [186, c. 38].  

Порівняємо з його англійськими перекладами, можна переконатись у 

необхідності точного відтворення смислоцементуючих образів, 

аналогізованих із синім та червоним кольорами. 

Переклад А. М. Фр.-Чировського з помітними перестановками 

семантичних компонентів та переробками образно-смислового ядра речення: 

I peer intently in your eyes, / As blue and frightening as the fire’s core;  / And 

from within a scarlet lightning flies – / The light of riots , revolts, and war [186, 
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с.39] у порівнянні з точнішим перекладом Ігоря Шанковського «Lost in 

contemplation, I`m inspired»: Lost in contemplation, I`m inspired – / By your blue 

and anxious orbs, like dawn. / Out of them red thunderbolts strike fire – / 

Revolutions, riots, risings – down [187, c. 140] має набагато більше 

мікросемантичних зсувів.  

Повернімося до першого перекладу, А. М. Фр.-Чировський 

відтворюючи дієслово задивдяюсь, запроваджує надлишковий прикметник 

instantly. У другому і третьому рядках мали місце невмотивовані 

перестановки семантичних компонентів, які сприяють випрозоренню 

метафоричної образності оригіналу. Пересотворює перекладач й 

смислоцементуючий образ червоних блискавиць, які крешуть з голубих, 

тривожних, ніби рань, очей.  

Унаслідок стилістичної заміни прикметник тривожні було відтворено 

емотивно експресивнішим frightening – нажахані, перелякані, що експлікує 

зміст образу-символу, надаючи перекладу цілком неадекватного звучання з 

точки зору комунікативного, стилістичного та емоційного відтінків смислу 

першотвору, а смислове ядро образомісткого іменника рань взагалі 

ігнорується перекладачем, який на власний розсуд заміняє його на 

конкретно-предметний образ fire`s core. Емоційно забарвлене дієслово 

крешуть випрозорюється перекладачем шляхом перефразування на 

нейтральне дієслово fly, образ-символ червоні блискавиці піддається 

синонімічній заміні scarlet lightning з невмотивованою зміною числа 

іменника. В останньому рядку революцій, бунтів і повстань натрапляємо на 

доволі неохайне ставленя перекладача до семантики першотвору, який 

нівелює його образний зміст надінтерпретацією останного у рядку іменника 

повстань на wars – війни.  

Переклад Ігоря Шанковського – семантично точніший і поетично 

цінніший за попередній. Погляньмо хоча б на останній рядок 

проаналізованого нами фрагмента, якому він надає майстерний розв’язок, 

влучно передаючи оригінальні образи за допомогою алітерації сонорного 
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звуку «р»: Revolutions, riots, risings. Широка парафраза першого рядку – не 

найкращий хід перекладача, але навіть цей огріх не заважає перекладачу в 

наступному рядку точно й акцентовано відтворити наступні 

смислоцементуючі образи: зіниці, голубі, тривожні, ніби рань – blue and 

anxious orbs, like dawn, червоні блискавиці – red thunderbolts strike fire, 

повно передаючи асоціативно-образний зміст оригіналу. 

Образ блискавок, які сіються з очей зустрічаємо і в баладі Івана Драча 

«Про хула-хуп». Перед нами виникає анімований образ уже синіх, а не 

червоних блискавиць – смислоакцентуючого штриха балади: Вона тут 

синьооко сіє / Блакитні блискавки з-під вій, / їй так тривожно, ніжно-

ніяково, / І божевільно-славно їй [173, c. 14].  

Читаємо переклад П. Швартц «The Hula-hoop»: Blue blue corolla more 

blue / From under her lashes blue lightning flies, / But how delicately shy she is, / 

How gloriously foolish [192, c. 14] у якому не зважаючи на вдале, семантично 

точне відтворення образу синіх блискавиць blue lightning flies перекладачці 

не вдається адекватно відтворити перший рядок через використання 

латинізму corolla – вінчик квітки, що йде у розріз з метфоричною картиною 

жіного погляду. 

В іншій баладі Івана Драча «Про випрані штани» зустрічаємо синій 

колір в іншому контекстуальному оточенні, метафорична візуалізація якого є 

непростою задачею для перекладача. Зіставимо оригінал і переклад М. 

Богачевської-Хом’як: Далеко овогнене місто на сон голубий мостилось. / 

Смачною була після пива густа кабачкова ікра [191, c. 16] – The fiery city 

settled for the night in the distance, / And the fish roe tasted well after the cold 

beer I had [191, c. 17].   

Перекладачка вдається до перестановки семантичних компонентів, 

вилучення метафоричного кольоровиразника голубий, ситуативної 

інтерпретації першої фрази, унаслідок чого смислове ядро оригіналу не 

зберігається, а такий пріорітет образного змісту – ігнорується. 
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А от в іншому перекладі М. Богачевській-Хом’як вдається 

метафорично візуалізувати анімований образ голубих вогнів. Маємо на увазі 

уже згадану нами поезію В. Коротича «Tриптих»: Я – Шевченко. / Я вмер. / Я 

лежу на порозі майстерні, / І у мене в очах / Застигають блакитні вогні 

[191, c. 24]. – I am Shevchenko. / I died. / I lie on my studio`s threshold / The blue 

flames paling in my eyes [191, c. 25], що свідчить про відбірковий підхід 

перекладачки до відтворення смислоцементуючих образів, аналогізованих з 

різними кольорами. 

Ретельно проаналізувавши асоціативні взаємодоповнення конкретних 

символів з відповідними кольорами за допомогою методу кількісного аналізу 

ми виділити ряд кольоронімічних проявів унікальних символів, які, будучи 

невід’ємними елементами суцільного і суголосного тексту – поетичної мови 

українських шістдесятників з огляду на стратегію перекладача можуть бути: 

1) відтворені (25 %), 2) відтворені з незначними трансформаціями 

мікрообразної структури етносимволів / символів, які аналогізуються з 

певним кольором (45 %), 3) випрозорені (12%), 4) вилучені (18%). 

 Відповідно асоціативні зв’язки між кольором і символом/ 

етносимволом у кольоронімічному ореолі поетичної мови поетів-

шістдесятників будуть виглядати наступним чином: 

Колір Етносимволи / символи,  які аналогізуються з певним кольором   

Білий Пляма, сонце, берег, весна, свічка, папороть снів, сон, день 

Зелений Птиця, вікно, день, спів, крик, сніг 

Cиній/голубий Снігопад, небо, далечінь, кров, дистанція, далі, очі, подих, вітер, 

хорали, блискавка, блискавиця, крила, мерехтіння, парасолька, 

сон, вогні, зіниці, гіллячка, день 

Cірий Очі, небо, прокльони, демагоги, брехуни, стіни, вічність 

Червоний Тінь, калина, кров, нитка 

Чорний 

 

Небо, яр, калюжа стужа, весна, вода, тінь, дроти, кімната, гомін, 

скеля, сльози, очі, вікно, човен, лебідь, гори, сонце, шкарлупа, 
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злоба, ліс, вода, підвал, академік, людина, берег, лист, глиця, 

хрест, могила, земля 

 

Таблиця 1. Асоціативні зв’язки між кольором і символом/ етносимволом  

поетичної мови поетів-шістдесятників 

 

 

 

 

               Асоціативний зв’язок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Кольоронімічний ореол поетичної мови  

 

 

етносимвол 

колір 
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Висновки до розділу 2  

Визначальна ознака сучасного перекладознавства полягає у його 

міждисциплінарному статусі. Перекладознавство все частіше розглядають як 

складний конгломерат гуманітарних наук, теоретичний потенціал яких 

дозволяє перекладознавцям «промальовувати» нові контури у наукових 

розвідках, використовуючи при цьому увесь можливий теоретичний 

інструментарій. У другому розділі етносимволіка поетичного мовлення 

українських поетів-шістдесятників аналізується з позицій перекладознавчого 

аналізу лінгвокультурологічного характеру, що дозволяє простежити 

глибокий взаємозв’язок проаналізованих етносимволів солярного, 

рослинного, тваринного та кольоронімічного характеру з культурною 

пам’яттю українського народу.  

На вістрі усіх суспільно-політичних і культурних подій опинилася 

літературно-мистецька еліта, яка реактулізувала у своїй творчості постаті 

«національних ікон» Л. Українки та і Т. Шевченка. У поетичному мовленні 

шістдесятників образ Тараса Григоровича набуває особливої ємоційно-

виразного звучання, яке у ході відторення англійською мовою вимагає 

уважного перекладознавчого осмислення місця українського Генія у 

світогляді поетів. 

У ході дослідження ми виявили, що етносимволічний зміст поезії 

українських шістдесятників актуалізує еклетичні багатопланові солярні, 

тваринні й рослинні першообрази, індивідуально-авторське маркування яких 

свідчить про взаємопроникнення етнонаціонального та загальнолюдського 

початків. Винятково важливим відтак стає фактор присутності особистості 

перекладача, а також його інтерпретативні можливості.  Для адекватного 

відтворення у перекладі англійською мовою етносимволіки, невід’ємною 

складовою перекладацького процесу стає інтерпретаційна диференціація 

перевиражень змісту конкретного етносимволу, що у свою чергу 

уможливлює цілісну перцепцію оригінальної етносимволіки з огляду різні 

інтерпретативні можливості перекладачів. У межах індивідуально-авторської 
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інтерпретації кожен перекладач української поезії шістдесятників розширює 

символічні горизонти поетичного мовлення, яке вражає іншомовного читача 

своєю самобутністю та етнічно-символічним навантаженням образів.  

Отже, нехтування перекладачем етносимволікою оприявлюється у 

текстах за рахунок: 

 1) семантичних зсувів, які привносять у переклад кардинально інші 

смислові навантаження, нівелюючи при цьому етносимволізм першотвору на 

суспільно-культурному рівні тексту;  

2) вилучень, які віддаляють цільового читача від образної конкретики 

етносимволіки першотвору та  

3) нейтралізації конкретних етносимволів. Пасивна позиція 

перекладача до відтворення етносимволічного виміру поезії призводить до 

нехтування цілісної метафоричної картини першотвору. Прийом віднайдення 

контекстуального відповідника, а також дослівного перекладу, у 70 % 

випадках додають першотвору нових образно-смислових відтінків і 

спричиняють як згасання етнокультурного потенціалу зоонімічних, 

рослинних, тваринних, кольоронімічних образів у поетичних текстах 

шістдесятників, так і їх неадекватну надінтерпретацію, яка залишає цільового 

читача без миттєвого емоційно-інтелектуального відгуку. Варто підкреслити, 

що нехтування етносимволікою перекладачами, виражене у випадках 

вилучення (30%) етносимволів лишень дистанціює переклад від оригіналу. 

Позиція перекладача до відтворення етносимволіки поезії може бути не 

лише пасивною, а й активною. У цьому ракурсі незбіги у сприйнятті та 

інтерпретації етносимволів рослинного, твариного, солярного та 

кольоронімічного характерів в українській та англійській лінгвокультурах 

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

Активна присутність перекладача у поетичному тексті формує умови для 

тлумачення асоціативних смислів конкретних етносимволів, а також їх 

подальшу трансформацію у мову й культуру перекладу. 
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У цьому розділі було опрацьовано й залучено досвід теоретичних 

напрацювань 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 індивідуальий культурологічний досвід перекладача, а відтак 

забезпечує або позбавляє текст перекладу етно-культурного наповнення.  

Перекладацький аналіз з подальшим залученням кількісного аналізу з 

огляду на позицію перекладача дозволив з’ясувати, що етносимволи в 

англомовних поетичних перекладах на матеріалі робіт українських 

шістдесятників, можуть бути: 

1) відтворені (25 %),  

2) відтворені з незначними трансформаціями мікрообразної структури 

етносимволів / символів, які аналогізуються з певним образом або кольором 

(45 %),  

3) звужено витлумачені (з випрозоренням одного зі значень 

етносимволу)  (12%),  

4) вилучені (18%). 

Основні положення другого розділу дисертації викладені у 5 

публікаціях автора. 
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РОЗДІЛ 3. ПРИНЦИПИ ВІДТВОРЕННЯ ЕТНОСИМВОЛІКИ ПОЕЗІЇ 

ШІСТДЕСЯТНИКІВ У ПЕРЕКЛАДІ  

 

3.1. Етносимвол як об’єкт перекладацької інтерпретації: варіативність 

перекладацьких рішень 

Скерованість наукового дослідження на аналіз етносимволіки 

індивідуальної творчості українських поетів шістдесятників як 

багатовимірної, смислоцементуючої культурної конфігурації, засвідчує 

потребу у визначенні самого поняття «етносимвол» з позиції саме 

перекладацької інтерпретації.  

Ми поділяємо погляди Ящик Н. Р. на механізми семантичної 

транспозиції смислів в етносимволах, які ґрунтуються на імплікаційних та 

порівняльно-класифікаційних зв’язках прямих та символічних значень слова. 

Дослідниця ділить етносимволи на давні та сучасні: «давні етносимволи – це 

сталі, закріплені в свідомості людей асоціативні комплекси, які 

сформувалися на основі архетипного, міфологічного світосприйняття та 

пов’язані з первісним досвідом людини; сучасні етносимволи – це маркери 

етнокультурної свідомості; слова, що містять культурно-стереотипні семи та 

відображають особливості світосприйняття людей» [71, c. 13].  

У нашому випадку етносимволи доцільно поділяти на універсальні та 

індивідуально-авторські. Універсальні етносимволи, які зустрічаються у 

поезії українських шістдесятників мають первинне, не модифіковане 

значення, яке відображає специфіку світобачення цілої національної мовної 

спільноти. Індивідуально-авторські етносимволи мають модифіковане 

значення, яке відображає специфіку світобачення й етнокультурної 

свідомості певного представника національної мовної спільноти. Скажімо, 

папороть – універсальний етносимвол, який використовують для візуалізації 

містичного образу лісу Ліна Костенко, Василь Стус, а біла папороть снів – 

індивідуально-авторський етносимвол Василя Симоненка. 
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Проаналізувавши лінгвокультурний аспект німецьких етносимволів та 

їхнє функціонування в лексичному та фразеологічному фондах німецької 

мови, вона пропонує наступне визначення поняттю етносимвол – «це 

вмотивований, багатозначний, конвенційний мовний знак, який є умовним 

позначенням культурно значущих понять» [71, c. 13]. 

Своєрідним опертям для етнокультурної автентики поетичного 

мовлення українських поетів-шістдесятників є світоглядні орієнтири 

національного світосприйняття, які реалізуються на різних рівнях поетичного 

дискурсу. Обмежений власними інтерпретативними можливостями, 

перекладач як першочитач вимушений неминуче балансувати між 

індивідуальним (авторським) досвідом та універсальним досвідом, 

створювати інтертекстуальний резонанс для авторського голосу на ґрунті 

національної традиції цільової мови.  

Етнокультурна інформація, об’єктивована етносимволами, образами й 

контекстами, певним чином упорядковує концептуальну й мовну картини 

світу. Н. М. Шарманова влучно зауважує, що «національно марковані 

лінгвальні знаки – лексеми, фраземи, паремії, метафори й символи – 

постають своєрідними семіотичними кодами, пов’язаними дискурсивним 

простором архетипних міфологем» [70, c. 153].  

Етносимволи поетичного мовлення українських шістдесятників, на 

нашу думку, доцільно аналізувати комплексно, зважаючи на міфологічний та 

релігійний дискурси. Дослідниця наголошує на важливості інформації, яку 

транслюють національні марковані знаки, адже вона «містить елементи 

ціннісних установок, уявлень і стереотипів, усталених для вітчизняної 

етнокультурної спільноти. Усе це засвідчує лінгвокреативне мислення, що 

спеціалізується на категоризації відображених в народній свідомості 

вербалізованих об’єктів, які становлять вагомий для української світобудови 

національно-культурний досвід як акумулятивний результат ціннісно-

практичної діяльності українського народу» [70, c. 153].  
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Національно-культурний досвід поетів-шістдесятників у широкому 

сенсі можна розглядати як цілісне символічне самовираження засобами мови 

у поезії, обумовлене тогочасними особливостями суспільно-культурного 

життя в Україні та незборимим прагненням заповнити радянський 

культурний ваккум суто національною, новою творчою енергією. В. 

Джіанкінг зазначає, що «у широкому сенсі мову літератури: художню та 

поетичну, слід розглядати як символічне самовираження автора, адже його/її 

мова акумулює історичний та культурологічний досвід людей і відзеркалює 

спосіб їх життя» (переклад наш – А. М.) [129, c. 125].  

У контексті національного культурно-мистецького виміру 

шістдесятників їх індивідуальний культурний досвід та бажання оживлювати 

національне коріння у творчості, вписувалися у тогочасну культову систему 

суспільної значимості відновлення національної культури через мистецтво, 

головне поезію, яку з часом радянський режим почав маркувати 

«самобутньою», «національною» і «незрозумілою», а відтак і «небезпечною».  

А. А. Налчаджян висуває гіпотезу про те, що кожний етносимвол є 

згустком певної частини психічного складу етносу. Система етносимволів 

являє собою систему кодування для певної частини національного характеру 

та уявлень етноса про світ та себе. Розглядаючи національний символ та 

етносимвол синонімічно, дослідник пропонує наступне визначення для 

поняття етносимвол: «це одиниця психічного життя і культури певного 

етносу» [6, c. 140]. 

Як слушно зазначає Д. Наливайко: «Основна функція етнокультурної 

ідентичності полягає в тому, що вона  стає могутнім засобом самовизначення 

і самоорієнтації індивіда у світі крізь призму колективної особистості та своєї 

самобутньої культури. Саме завдяки спільній неповторній культурі ми 

спроможні дізнатися, «хто ми такі» в сучасному світі» [38, с. 94]. Творчість 

шістдесятників засвідчує: проблема української нації в тому, що в ній 

порушено цілісність національного образу світу; одна з головних причин – 

крайній індивідуалізм етноносіїв, кожен із яких бачить себе уособленням 
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народу («Я весь у нього. Він весь у мені...» або «Він мій, він я»). Друга, не 

менш важлива причина: всередині нації існує внутрішня опозиція Свій – 

Чужий.  

Творчість представників літературного шістдесятництва ілюструє 2 

кризи, спровокованих неспроможністю адекватної само ідентифікації 

тогочасного суспільства. Першу кризу, про яку Л. Костенко часто згадує у 

своїх поезіях переживали представники суспільства, «приголомшені» 

іншокультурним нав’язливим впливом на власну культуру. Другу кризу 

переживали представники національно свідомої частини, яка перебувала у 

меншості і, на жаль, була не достатньо дієздатною, аби представляти 

національне обличчя суспільства. 

 Поетичне мовлення, вербалізуючи ціннісно-смислові об’єкти 

культурномовної спільноти українських шістдесятників, у закодованій 

мовній формі зберігає національний менталітет. Аналізуючи прояви 

вираження національної та етнічної ідентичності мистецько-культурного 

феномену українського шістдесятництва, ми виходимо на складне питання 

співвідношення мови, культури та інтерпретації її головного виразника в 

когнітивно-дискурсивному ракурсі. У ході інтерпретації та відтворення 

англійською мовою етнокультурної інформації актуалізуються як специфічні 

лексичні, фразеологічні й ідіоматичні одиниці, так національні й ментальні 

стереотипи. Індивідуальний культурний досвід перекладача, його інтуїція 

сприяють зваженій та глибокій роботі з етносимволічною свідомістю авторів 

джерельних текстів. Поетична мова шістдесятників стає специфічним, 

екзотичним для іншокультурних представників переплетенням, яке породжує 

потребу і необхідність в інтерпретації як прямих, та і непрямих (прихованих) 

національно-етнічних смислів. 

 Нами пропонується активізувати терміни «етносимвол» та 

«етносимволіка поетичного мовлення» у світлі перекладознавства. 

Етносимвол – це багатозначний, послідовно-закономірний мовний 

виразник культурно маркованого поняття, який акумулюює скупчення 
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асоціативних відношень, та з огляду інтерпретативну позицію перекладача, 

може набувати нового культурного наповнення у ході перекладу.  

Етносимволіка поетичного тексту – це сукупність багатозначних, 

послідовно-закономірних мовних виразників культурно маркованих образів, 

які акумулюють скупчення асоціативних відношень у рамках поетичного 

ідіолекту. 

Інтерпретативна позиція перекладача надзвичайно важлива, адже 

він/вона співтворить етнокультурний контекст поезії, орієнтуючись не лише 

на тогочасний літературний канон чи реакцію читачів на 

відтворений/невідтворений етнокультурний запит, а в першу чергу на 

культурний контекст першотвору. 

Карл Густав Юнг у своїй праці «Психологія та поезія» зазначає, що 

«душевна потреба виповнюється у творі поета, і тому цей твір означає для 

поета насправді більше, ніж його особисту долю, хай там свідомий він цього 

чи ні. Він є в найглибшому сенсі цього слова інструментом свого твору, а 

тому знаходиться під ним, тому й не можемо ми ніколи очікувати від нього 

тлумачення свого власного твору. Найвище чого поет досягає – це надає 

творові форми. Тлумачення він повинен залишити іншим чи майбутньому» 

[176, c. 136]. 

Залишаючи функцію тлумачення перекладачу, автор джерельного 

тексту наділяє його можливістю спів творення поетичного тексту. У цьому 

разі архіважливого значення набуває індивідуальний культурний досвід 

перекладача та його обізнаність з біографією автора. Біографічний аспект 

вагомий, адже він сприятиме встановленню антиципаційних підказок у ході 

інтерпретації індивідуально-авторських етносимволів, які провокують більше 

труднощів у порівнянні з універсальними етносимволами. Практично усі 

етносимволи та образи з етнокультурним змістом у поетів-шістдесятників 

взаємопов’язані і співпричетні, винятками слугують етносимволи, які 

набувають індивідуалізованого маркування і вирізняються поміж 

національного оточення.  
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Опрацьовуючи поетичний доробок шістдесятників, ми виявили, що 

повторюваність одних і тих універсальних етносимволів та етносимволічних 

контекстів у різних авторів становить 82%, тобто ми можемо стверджувати, 

що поетичне мовлення українських поетів шістдесятників, враховуючи 

навіть їх індивідуальну емоційну вразність та використання індивідуально-

авторських етносимволів, актуалізує архетипні підвалини української 

національної ідентичності. 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.  

Володимир Державин у своїй вступній статті до «Антології української 

поезії» висловлює думку про те, що національна чинність літератури полягає 

не у формальній приналежності письменника до певної нації, і не в більш-

менш механічному вживанні (або зловживанні) певної національної мови, і 

навіть не в тому, що письменник більш або менш правильно «висловлює» чи 

то «фіксує» думки та почуття свого національного оточення, а в чомусь 

іншому й більшому – в тому, що він, письменник, збагачує, поширює, 

поглиблює національний світогляд свого народу, – тоді «національна 

література» становить не арифметичну суму літературних творів певного 

етнічно-національного чи мовно-національного середовища, а тільки 

специфічно національне в літературі, тільки частину літератури певної нації , 

проте частину найчиннішу; бо це та література, яка формує націю духовну, 

тривало позначаючись на її ментальності» [32, с. 15]. 

Прикметним є те, що у ході перекладу поетичного твору у перекладача 

виникає потреба розкрити стрижневе значення глибинних смислів етно-

специфічних символів, за рахунок яких українські поети-шістдесятники  

досягали валоризації національної ідентичності. Саме на цьому 

національному підмурівку має формуватися вибір перекладача прийомів і 

способів відтворення етносимволів та етноментальних образів. З огляду на 
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розширення символічних горизонтів поетичного мовлення позиція 

перекладача може варіюватися від активної до пасивної. Індивідуальність 

перекладача, його позиція щодо відтворення етносимволіки сприяє 

множинності перекладацьких інтерпретацій та версій.  

А. Пермінова зазначає, що «дисипативна природа джерельного 

поетичного твору виявляється у його відкритості до іншомовних множинних 

рекреацій, які розгортаються як лінійно: шляхом пофрагментарного 

транспонування значеннєво-смислової тканини оригіналу на площину 

перекладу, так і нелінійно: шляхом реструктурування значеннєво-смислових 

єдностей відповідно до аксіологічної ієрархії психосоціокультурної 

особистості перекладача» [4, 159]. 

Наведемо приклади етносимволів, які були хибнотлумачені: 

1. Ми чуємо трав зелений крик / Дощів задумані рефрени [191, c. 2]  

 We hear the green glared of the grass / The retrospective refrain of the rain [9, 

c.3].  

2. Далеко овогнене місто на сон голубий мостилось [191, c. 16].  

The fiery city settled for the night in the distance [191, c. 17].  

 3. Кому – шапку смушеву / кому – люльку дешеву [191, c. 4]. 

For some expensive mink / For others a cheap cufflink [191, c. 5]. 

4. Чебрецевий, в серце поринаючий / Мед ваш, рідні, сонячно-гіркий [168, c. 

14]. 

Honeysuckle, bitter and so sunny / Penetrates from fingers into me [191, c. 15]. 

Задля збереження національної самобутності поетичного мовлення 

яскравого представника українського літературного шістдесятництва Івана 

Драча, перекладачу слід орієнтуватися не на символічну місткість 

конкретного етносимвола, а на розуміння сукупності етноментальних 

образів, непритаманних його/її власній культурі. У такому випадку 

перекладацька інтерпретація узгоджуватиметься з поетичною 

етносимволічно місткою матерією оригіналу. 
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Доволі розповсюдженим етносимволом у поезії українських 

шістдесятників є кров, зокрема пролита кров. Народні уявлення про 

містичний взаємозв’язок крові та людського життя мають універсальний 

характер і глибоко закорінені у свідомості українського суспільства. 

Апелювання українських поетів до сакралізованого змісту пролитої крові як 

трагічного завершення життя є традиційним у творчості шістдесятників. 

Кругообіг життя традиційно ототожнюється з кровообігом крові, втрата якої 

призводить до смерті. Кров у першу чергу символізує життя, символізація ж  

смерті набуває другорядного значення. В. Войтович зазначає, що «кров – 

осердя і символ життя, субстанція життєвої сили має багатогранні ритуально-

магічні функції, складає основу найголовніших соціальних інституцій і 

концептів» [7, c.255]. 

Отже, послужімося поезією В. Симоненка для аналізу:  

Уже народ одна суцільна рана/ Уже від крові хижіє земля, / І кожного 

катюгу і тирана / Уже чекає зсукана петля [191, c. 82].  

М. Богачевська-Хом’як «The Prophecy of 1917»: 

 The people are already a single running wound, / The land is wild from 

blood. / Now every hangman and every tyrant / Awaits the hangman`s hood [191, 

c. 83]. 

 Ігор Шанковський «The Granite Obelisks»:  

One solid gash – the nation is already, / The soil carnivorates from all the 

blood, / For every headsman, every tyrant – ready – / A twisted noose for hanging 

is begot [187, c. 136].  

А. М. Фр.-Чировський «Granite obelisks»: 

The nation is but one entire wound together, / The blood infuriates the soil; 

/ And every tyrant-murderer will have a tether /  Just waiting round his neck to coil 

[186, c. 23].  

Етносимволіка крові у цьому прикладі має однозначно негативну 

конотацію: Уже від крові хижіє земля. Германській фольклорній 

лінгвокультурі притаманно пов’язувати кров з рідством. Відтак, кров – 
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своєрідний «соціальний клей» суспільства, що виражає споріднену сутність 

родини, клану, народу, нації або етнічної групи вважалося проливати на 

землю гріховним. Подібним негативним змістом наділена пролита кров й у 

східнослов’янській лінгвокультурі, Сонце – святе й правидне: воно не 

терпить крові, особливо невинної, і карає вбивцю, коли він проллє кров у 

нього на виду... «Пролиту на землю кров треба мерщій засипати, щоб не 

побачило її Сонце» [26, c. 255]. 

До відтворення етносимволіки оригінального Уже від крові хижіє 

земля перекладачі підійшли по-різному. М. Богачевська-Хом’як 

наближається «упритул» до першотвору, послуговуючись транспозицією і 

контекстуально точно відтворює оригінальну автентику: The land is wild from 

blood. Образ землі перекладачка відтворює приблизним відповідником land, 

у той час як Ігор Шанковський та А. М. Фр.-Чировський повніше передають 

смислові відтінки образно-смислової неповторності джерельного тексту, 

використовуючи вдало підібраний контекстуальний відповідник soil. Між 

іншим, soil є чи не єдиним виграшним з точки зору відтворення смислової 

точності оригіналу перекладацьким кроком І. Шанковського, який 

пересотворює оригінал, переакцентовуючи емоційно-стилістичне 

навантаження. Варіант, запропонований перекладачем: The soil carnivorates 

from all the blood, руйнує асоціативні зв’язки між мікрообразами в 

джерельному тексті. Перекладач надає тексту нового образно-смислового 

наповнення і посилює негативну конотацію до неймовірних маштабів: земля 

пожирає з крові – хибна перекладацька інтерпретація, яка нівелює 

етносимволічне наповнення оригіналу. 

У перекладі А. М. Фр.-Чировського The blood infuriates the soil мали 

місце перифразування та стилістична заміна. Етносимволічне наповнення 

першотвору збережено, естетично й емоційно вартісний образ землі, яка 

здригається від пролитої на неї крові невинуватих, яка злиться й лютує через 

це вірно інтерпретовано. Перекладач вдало відтворює художню образність 

першотвору. Сконцентрувавшись на образі землі Фр.-Чировський посилює 
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смислове наповнення шляхом вдало підібраної стилістичної заміни, майже 

експресивно рівноцінної оригіналу infuriates. 

У наступному прикладі цікавим з точки зору перекладацької 

інтерпретації є етносимвол козацька кров. 

Василь Симоненко «Де зараз ви, кати мого народу?»: 

Народ мій є! В його гарячих жилах / Козацька кров пульсує і гуде! [186, 

c. 30].  

Переклад А. М. Фр.-Чировського: 

My nation is, its vibrance is Titanic, / My nation’s veins still throb with 

Kozak blood! [186, c. 31]. 

Експресивно-емоційний заряд етносимволу козацька кров перекладач 

вирішує підсилити за рахунок обігравання прикметника, написаного умисно 

з великої літери Titanic, створюючи цікавий зображально-виражальний 

ефект, у якому вгадується примарна асоціація з Титанами – надзвичайно 

сильними, але переможеними древньогрецькими богами, які деякий час 

перебували в Тартарі. Не зважаючи на «асоціативний шлейф», який виникає 

в уяві читача після згадки Titanic, лапідарність першотвору збережена 

перекладачем. Для перекладу етносимволу козацька кров А. М.Фрейшин-

Чировський послуговується прийомом дослівного перекладу – кozak blood, 

що може дещо ускладнити розуміння змісту вірша англомовними читачами, 

незнайомими з історією України.У такому випадку перекладачу можна 

використати прийом перекладацького коментування і зробити виноску з 

роз’ясненням. 

Слід підкреслити, що багатозначність етносимволу часом може бути 

спричинена хибною перцепцією мовця/читача, маємо на увазі: неправильне 

індивідуальне трактування, цілеспрямовано «викривлене» індивідуальне 

трактування, неправильне колективне трактування, цілеспрямовано 

«викривлене» колективне трактування. Символічне навантаження 

етносимволу з огляду на індивідуальну оцінку  може нівелюватися [16]. 
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Серед інших причин неправильної інтерпретації етносимволу можемо 

назвати проблему етнокультурного розмаїття, яка «виникає не лише  на рівні 

взаємозалежності і взаємопроникнення культур, а й на локальному рівні: в 

окремих суспільствах по відношенню до груп, що впливають на розвиток 

суспільства: різноманітні касти, класи, професійні чи релігійні спільноти, які 

мають певні особливості, і переконані у своїй важливості» (переклад наш – 

А. М.) [110, c. 9].  

Варто зазначити, що поезія шістдесятників має високий 

етносимволічний потенціал, який сприяє множинності інтерпретацій. Поезії з 

вищезгаданої збірки «Береги чекань» сповнені «підкреслено національної 

ліричності» [68, c. 1019], тому і становлять неабиякий інтерес для 

перекладознавчого аналізу з точки зору потрактування етносимволів й 

подальшої їх трансформації у мову й культуру перекладу. Отже, зіставимо 

першотвір і переклади М. Богачевської-Хом’як,  Ігоря Шанковського та А. 

М. Фр.-Чировського:  

Василь Симоненко «Пророцтво 1917-го року»: 

Гранітні обеліски, як медузи, / Повзли, повзли і вибилися з сил – / На 

цвинтарі розстріляних ілюзій / Уже немає місця для могил [191, c. 82]  

Переклад М. Богачевської-Хом’як «The Prophecy of 1917»: 

The granite obelisks, grizzly medusas, / Crawl on and fall. / On the 

graveyard of executed illusions / There is no room for more [191, c. 83]. 

Переклад І. Шанковського «The Granite Obelisks»: 

The granite obelisks, just like medusae – / Crawled on and on, themselves of 

strength bereaved. / Here, on the graveyard of shot down illusions, / There isn`t 

any space left for the graves [187, c. 135]. 

Переклад А. М. Фр.-Чировського «Granite obelisks»: 

 Granite obelisks – medusas – / They crawled and crawled and then fell ill. / 

But in the graveyard of the spent illusions / There's simply no more room to fill 

[186, c. 21].  
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Переклад І. Шинковського виразно контрастує з перекладами М. 

Богачевської-Хом’як та А. М. Фр. – Чировського своєю методологією. Він 

точно відтворює мікрообразну структуру оригінальної етносимволіки, 

підбираючи точні семантичні відповідники до доволі складних з точки зору 

відтворення смислоцементуючих образів, зокрема, для етносимволу цвинтар 

розстріляних ілюзій, Шинковський пропонує найкращий розв’язок: shot 

down illusions. До того ж, вдалим рішенням перекладача є експлікація 

емотивних одиниць повзли, повзли і вибилися з сил, у перекладі: Crawled on 

and on, themselves of strength bereaved, що додає перекладу нової образної 

якості, рівноцінної оригіналові. 

Смислоцементуючий етносимвол цвинтар розстріляних ілюзій усі 

троє перекладачів відтворюють по-різному. А. М.- Фр. Чировський 

випрозорює метафоричну образність оригінальної етносимволіки внаслідок 

невдалої синонімічної заміни graveyard of spent illusions, а М. Богачевська-

Хом’як взагалі пересотворює і звужує емоційно-смисловий зміст 

першотвору, перед нами смисловий зсув у архіважливому етносимволі – 

graveyard of executed illusions. 

Зіставляючи переклади з оригіналом, ми помітили однакові 

перекладацькі рішення, якими послуговуються усі перекладачі. У першу 

чергу це невмотивовані перестановки семантичних компонентів, додавання, 

вилучення та незначні семантичні модуляції, які сприяють звуженому 

тлумаченню з випрозоренням одного зі значень етносимволіки оригіналу. 

Скажімо М. Богачевська-Хом’як розвиває емоційно-стилістичну метафорику 

першотвору, вводячи однослівні уточнюючі пояснення:  grizzly, room, а А. М. 

Фр.-Чировський вилучає: як, вибилися з сил – тим самим звужено тлумачучи 

оригінальну метафорику. 
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3.2. Транскультурні межі перекладацької інтерпретації сакрально-

міфологічного та вітаїстичного змістів етносимволіки у поетичному 

перекладі 

Дуглас Робінсон зосереджує увагу на тому, що перекладачам 

високорозвинутих країн не слід довіряти своїй інтуїції коли йдеться про 

тексти авторів з країн третього світу. У цьому сенсі, на нашу думку, цілком 

релевантним є його застереження про відтворення національної символіки 

засобами цільової мови у міжкультурному просторі. На його думку 

«перекладачі у своєрідний спосіб асимілюються з культурологічною 

інакшістю людей та навіть спільнот... з єдиною метою – отримати знання про 

«інший бік»: усі та усе, що знаходиться поза межами власної культури» 

(переклад наш – А. М.) [115, c.190].  

Транскультурні межі перекладацької інтерпретації тексту згідно його 

наукових міркувань пов’язані з тим фактом, що чим більше культурологічно 

обізнаними стають перекладачі, тим гостріше вони відчувать дистанцію між 

культурою мови першотвору та перекладу (переклад наш – А. М.) [115, 

c.190], а відтак можуть розширювати можливості перекладацької 

інтерпретації поетичного тексту. Перекладений текст демонструє відстань 

між принаймні двома культурами. На необхідність визначення поняття 

«культура» вказує Ентоні Пім, на думку якого перекладачу не слід 

зосереджуватись на окремішності та унікальності культурологічного змісту 

оригінального твору, натомість сконцентрувати увагу на перекладі для того, 

щоб з’ясувати де на його думку знаходиться межа двох культур.  

Очевидно, що у випадку адекватно транферованого, не перекладеного 

тексту, йдеться про культурний континуум. Вчений зазначає, що 

«міжкультурний трансфер є передумовою виникнення загального перекладу, 

а переклад, у свою чергу, підтверджує як існування міжкультурного 

трансфера, так і точки розмежування культур у тексті» (переклад наш – А. 

М.)  [102, c. 25].  
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Досліджуючи особливості французько-арабського перекладу, 

Жаквемонд наголошує на тому, що перекладачі з домінуючої культури на 

периферійну, втотивовано інтегрують культурні продукти своєї культури у 

свідомість представників периферійної культури. Наголошуючи на 

значущості домінуючих культур у міжкультурному просторі, учений 

зазначає, що «текстів перекладених з домінуючої культури на периферійну 

набагато більше, ніж з периферійної на домінуючу» (переклад наш – А. М.) 

[163, c. 156]. 

 Головною причиною цього факту, на думку Жаквемонда, є 

«сприйняття периферійної культури представниками домінуючої як чогось 

незрозумілого, складного та екзотичного» [163, c. 156]. Ця думка є слушною і 

релевантною до наших наукових міркувань, адже етносимволічний вміст 

української поетичної літератури 1960-х років для перекладачів – 

представників домінуючої мови й культури є дещо незрозумілим, складним й 

екзотичним. У цьому контексті ми погоджуємося із твердженням Річарда 

Жаквемонда про те, що для вибору перекладацької стратегії у ході перекладу 

тексту з периферійної культури визначальним є розуміння цінності 

перекладеного матеріалу для домінуючої культури. Усвідомлюючи 

естетично-культурну цінність та етносимволічне багатство поезії 

шістдесятників, перекладач з огляду на власний культурний досвід 

інтерпретує оригінальні етнозмісти.  

Слушними також є міркування О. Дубенко, яка зазначає, що 

«перекладацькі аберації або відхилення від першотвору, які трапляються у 

тексті перекладу, зумовлюються цілим рядом причин, які, зокрема, 

полягають не лише у відмінностях систем вихідної і цільової мов, але й у тих 

особливостях перекладацької інтерпретації, що є наслідком менталітетних 

розбіжностей між тими етнокультурними спільнотами, до яких належать 

автор твору та його перекладач» [78, c.430]. 

Пріорітетність використовуваних способів та прийомів, які 

використовують перекладачі залежить від їх ставлення до інтелектуального 
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задуму автора та власні інтерпретативні можливості у контексті сакрально-

міфологічного та вітаїстичного змістів поезії, яка «як і все мистецтво, має 

безцінну властивість: розповідаючи про безмежно широкий світ об’єктивних 

явищ, вона в той же час кожним своїм рядком розповідає про людину, її 

внутрішній світ, про сокровенні думи, почуття і переживання» [181, c. 5].: 

Отже, пропонуємо до розгляду приклади, які яскраво ілюструють важливість 

істинного потрактування фрагментів еносимволічної картини світу, які 

поети-шістдесятники природньо вплітають у полотно поетичного тексту. 

Цей приклад цікавий тим, що В. Стус у поезії «Мені здається – я живу 

завжди» реактуалізує традиційне значення етносимвола вінок. Отож: 

1. Неначе в казці я пройшов цей вік, і мій вінок, де квітло двадцять 

весен, уже пожовк, осипався, опав [193, c. 22].  

Those years went by as in a faity tale, / and my wreath, where twenty 

springs once bloomed, / is yellowed, withered, and has lost its leaves [193, c. 23].  

Етносимвол вінок потребує попереднього доперекладознавчого 

аналізу, який допоможе перекладачу уникнути хибнотлумачення. 

Загальновідомо, що вінок в українській лінгвокультурі має доволі широке 

семантичне поле. Перш за все, вінок символізує вічний коловорот життя. 

Окрім того, вінок – своєрідний символ Матері-Землі, її життєдайної сили; а 

також символ продовження роду, його квітучості та багатства...Прощання з 

весною, юністю, з молодими літами уособлює зазвичай кидання вінків у воду 

на Купала [26, с. 76]. З огляду на контекстуальне оточення етносимволу, стає 

зрозумілим, що вінок у поєднанні з бінарною опозицією «квітло – пожовк» 

має додаткове конотаційне навантаження, яке перекладачу необхідно 

відтворити у перекладі. Т. М. Сабельникова зазначає, що за допомогою 

наведених метафор автор вводить традиційний символ у нове семантичне 

поле – завершення дитинства, юності [43, c. 20].   

Констатуємо прояв смислоспрощення етнокультурно маркованої 

одиниці вінок, що спричинило незначне відхилення англійського варіанту від 

першотвору – wreath. Вважаємо за доцільне увести в цільовий текст 
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додатковий елемент: уточнювальний прикметник floral (квітковий) із метою 

наближення англомовної читацької аудиторії до соціокультурного контексту 

оригіналу через формальне очуження цільового тексту.   

В. Стусу притаманне особливе екзистенційне світосприйняття, 

спровоковане досвідом не-життя, а існування у тоталітарній країні. 

Розуміння страшної дійсності вигострило його почуття справедливості та 

індивідуальності, насичених самобутністю. Трагічне  сприйняття  ним 

навколишньої  дійсності,  яка нівелювала будь-які прояви індивідуальності та  

національної самоусвідомленості породжує у ньому метафізичний потяг до 

одвічних цінностей, сакрально-міфологічного багатства національної 

культури та етнонаціональної самоорієнтації.  Прикладом експресії 

сакрально-міфологічної розкоші його творчої уяви є вірш «Тисячолітньому 

Києву закортіло омолодитися».  

2. Київ лизнув / своїм язиком язичницьким – / і схили Зеленого Tеатру / 

почали проростати куницями, / віверицями, буй-турами, / зареготала, 

розганяючи Дніпрові хвилі, / поганська Ярилова голова [193, c. 66]. 

Kyiw licked / the asphalted roughness / with its pagan tongue – and the 

hillsides of the Green Theatre / began to grow alive with weasels / squirrels, and 

might bisons; / Yarylo`s heathen head roared / with laughter, parting the waves of 

Dnipro [193, c. 67]. 

Звертаємо увагу на можливості перекладацької інтерпретації 

етносимволіки образу дерев’яного ідола Ярила – прадавнього, язичницького 

бога війни та любові. За Войтовичем, «Ярило – міфологічний і ритуальний 

персонаж, пов’язаний з ідеєю родючості, в першу чергу весняної» [26, c. 

614]. Етносимволічний конструкт поганська Ярилова голова було 

перекладено вдало підібраним контекстуальним відповідником Yarylo`s 

heathen head. Але ймовірно, що англомовний читач, представник іншої 

етнокультурної групи наврядчи зрозуміє міфологічно-сакральне 

навантаження власного імені Ярило, тому за доцільне вважаємо використати 

перекладацький коментар з метою роз’яснення. 



160 
 

 

Ліна Костенко ототожнює жінку з язичницею, яка надає глибокого 

сакрального змісту різним втіленням стихій природи. Сакрально-міфологічне 

навантаження етносимволу язичник/язичниця глибоко вкорінене в 

національну свідомість. В. Войтович зауважує, що «язичник був споріднений 

з природою, духами, культом предків, їхніми віруванями, обрядами й 

традиціями» [26, c. 612]. Ліна Василівна актуалізує сакрально-міфологічний 

емоційний зміст етносимволу язичниця, майстерно апелючи до жіночої 

психології, первісної, інстинктивної, якій притаманна віра в силу природи. 

Закохавшись, світогляд жінки змінюється, він стає «чоловікоцентричним». 

Жінка зосереджується на чоловікові, який міцно утверджується у її 

свідомості, подібно Перуну на древньому привозі. Розчарувавшись, жінка 

усвідомлює, що занадто ідеалізувала чоловіка (ідола), він – звичайний і його 

слід викинути із пам’яті, подібно непотрібному ідолу в ріку Почайну.  

3. Язичниця, що вірити могла / у грім, у вітер, в сонце і в дорогу, – / 

єдиним богом раптом нарекла / того, хто мало схожий був на Бога [190, c. 

84]. 

A pagan woman who could have believed / in thunder, wind, the sun, and 

the road – / like an only god she suddenly proclaimed / one, who had little likeness 

to God [190, c. 85]. 

Переклад запропонованого до аналізу фрагменту відзначається 

точністю відтворення сакрально-міфологічного змісту першотвору, язичниця 

(жіночий рід) відтворено словниковим відповідником a pagan woman, а 

фразему дійсного способу вірити могла трансформовано в умовний who 

could have believed. Вцілому, перекладач вірно інтерпретує джерельний 

текст, який втім не викликає особливих труднощів з інтерпретацією 

вираження змісту, окрім вираження поетики граматичного роду. На жаль, 

перекладачам не завжди вдається адекватно відтворити граматичний рід у 

поезії. О. Дубенко зауважує, що «поетика граматичного роду належить до 

тих елементів поетичного мовлення, що регулюються особливостями мовної 

картини світу. Цей факт зумовлює абсолютну природність розвитку образу, 
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який розгортається за лекалами прописаних самою мовою асоціацій, і 

одночасно стає серйозним викликом перекладачеві внаслідок зовсім інших 

регламентацій цільової мови» [15, c. 350]. 

Послужімося ще однією поезією Л. Костенко «Дощі» для аналізу, 

сакрально-міфологічне наповнення якої потребує зосередженості від 

перекладача. 

4. Так невже під багряним сонцем – / благодатні брати океанські – / ці 

дощі, отруєні стронцієм, / засвистять, як стріли поганські?! [168, c. 53]. 

Blissful brothers from across the sea! / Will the sun be a witness to horrors, / 

when these rains fill with strontium ninety / and like arrows of pagans will whistle 

above us?!  [191, c. 54]. 

Цей приклад – яскрава ілюстрація ненайкращої перекладацької 

інтерпретації. Перекладач не просто пропонує імітаційний переклад рядками 

Blissful brothers from across the sea! / Will the sun be a witness to horrors, а 

заново «творить» оригінал, не зберігаючи при цьому ані співтекстуальної 

когерентності, ні емоційно-смислового змісту оригінального Так невже під 

багряним сонцем – / благодатні брати океанські. Окрім того, переклад має 

використані з необ’єктивних причин додавання (above us), перестановки 

компонентів (and like arrows of pagans will whistle). Цей приклад є 

підтвердженням того, що пасивний підхід перекладача до відтворення 

етносимволіки у поетичному тексті не є наслідком разючих розбіжностей у 

ментальності етнокультурної спільноти представниками якої є він та авторка 

поезії, а у його власних перекладацьких інтерпретативних можливостях і 

перекладацькою позицією. 

Послужімося наступним прикадом поезією В. Стуса «Тисячолітньому 

Києву закортіло омолодитися», яку навіть відомий літературознавець, 

філософ, поет і перекладач Остап Тарнавський коментує у своїй статті 

«Знайомство з поетом Василем Стусом» (1983 р.). Цитуємо уривок 

вищезазначеної статті: «Є у Стуса інший вірш про Київ і його варто 

порівняти з Києвом, оспіваним Тичиною. У Тичини «Золотий гомін» – час, 
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коли над Києвом пролунав гомін волі – ота випоетизована музика соняшних 

клярнетів. Стус не мав щастя пережити такого великого дня і тому він 

вклався тільки у випробувану вже своїм великим попередником іронію: 

Тисячолітньому Києву / закортіло омолодитись... / 

і описуючи всі ці «новобудови», «електрички», «тролейбуси», «метро» 

– поет ставить питання в уста Києву: / де його в бісовій мамі / підняти оце 

збіговисько / новобудов, проспектів, магістралей / І високі черева / 

нерозроджених земляків своїх? 

І закінчення вірша вже зовсім не в орбіті іронії, але радше співчуття: 

А побила б тебе сила Божа, / вилаявся язичницький Київ. / Але побачив 

зграйку піонерів / і, присоромлений, нахилив голову. / Сховався – і нічичирк 

[81, c. 134].  

Приклад для аналізу: 

5. А побила  б тебе сила Божа, / виялався язичницький Київ. / Але 

побачив зграйку піонерів / і присоромлений нахилив голову [193, c. 68]. 

God`s wrath be on you, / cursed away the pagan Kyiw. / But, it saw a 

swarm of schoolchildren / and, ashamed, lowered its head [193, c. 69]. 

У ході відтворення емотивної експресії фрази А побила  б тебе сила 

Божа перекладач вдало інтерпретує її етноспецифічний зміст, тому 

відтворює її засобами стилістичної заміни God`s wrath be on you, дослівно 

Хай Божий гнів зійде на тебе, що хоча і підсилює емотивну експресію та 

кардинально не змінює емоційно-смислове навантаження. Завершальний 

етносимволічний акорд анімованого образу Києва епітет язичницький 

перекладач відтворює точно за допомогою смислового відповідника pagan 

Kyiw. 

У наступному прикладі поезії В. Стуса «Що то було? «Не знаю» 

натрапляємо на глибокий етносимволічний зміст першотвору, який 

закріплений у поетичному мовленні специфічними етносимволічними 

вираженнями у вигляді наступних конструкцій: правічний гріх, брати на 

душу гріх, великодній піст. Насамперед варто зауважити, що етносимвол 
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гріх та мотив гріховності у поезії Василя Стуса є наскрізним. Натрапляємо на 

випадки реактуалізації гріха у наступних прикладах та відповідних 

перекладах,у якиз збережено смислове ядро етносимволічного змісту 

першотвору: 

6. Глухо хлюпає в береги день – горішній, незайманий, многогрішний 

[193, c.4].  

The day laps at the banks in muted splashes – high, immaculate, 

manysinned [193, c. 5.] 

6.1. Раніш ти лаялась, а нині докоряєш. / Так гірко-гірко. Пошепки. Бо 

все /сповив мишастий сніг. І вже не можна, / і просто гріх – кричати 

досхочу [193, c. 26]  

You used to curse at me, but now you just reproach me. / So bitterly. In 

whispers. Because the ashen / snow has swaddled everything. And shouting / to 

our heart`s content would be a sin [193, c. 27] 

Якщо спростити цей уривок, можна вивести досить лаконічну формулу 

гріх кричати, яка могла б цілком вписатися в контекст сталого виразу. Однак 

у конкретному випадку спостерігаємо одразу кілька прийомів, які 

використовує поет для наголошення смислу концепту гріха. Єгорченко, 

аналізуючий цю поезію, звертає увагу на перший із наведених рядків, який 

«має посилити і навіть «роз’яснити» значення сталого виразу: вже не можна 

вказує на заборону, яка з’являється в певний відтинок часу, не просто «не 

можна», а «вже». Знак «–», що розділяє слова «гріх» і «кричати», встановлює 

паузу, що також звертає увагу читача й деавтоматизує використання 

концепту «гріх», наголошуючи його значення» [59, c. 20]. 

Реактулізувавши традиційне релігійне значення гріха та його 

спокутування, автор увиразнює його звучання і переносить його за межі суто 

християнського прочитання. Новозавітним підмурівком для індивідуальної 

етносимволізації гріха у Стуса, втім є жертовність Бога-Спасителя, який 

самопожертвою забирає на себе гріх кожної людини, а не цілого народу. 

Людина, а в поезії ліричний герой є суб’єктом правічного гріха. За 
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Войтовичем «гріх – це ціла низка заборон і застережень, яка протягом віків 

сформувалася в народі. Людей, які зробили великий гріх, також не приймає 

земля» [26, c. 119]. 

Звернімося до перекладознавчого аналізу Стусової поезії  «Що то було? 

«Не знаю», про яку зазначалося раніше.  

7. Тож від народження берем / правічний гріх собі на душу: / його 

покутувати змушені, / його ми вистраждали ревне / повинні – спогадами, 

сном / (що вчинить вічний недоросток, / як щось блукає під вікном, / 

старахає великоднім постом?) [193, c. 110] 

From our birth we take upon / our soul the great primeval sin: / Perforce, 

we will atone for it, and our fervent penance will / be done through memories and 

dreams / (what will the everlasting fledging / do when something frightens him: / 

that which roams about the speaks of Lent?) [193, c. 111]. 

У цьому прикладі етносимволічна образність Тож від народження 

берем / правічний гріх собі на душу: / його покутувати змушені має 

трактуватись з позиції уроків національної історії. Гріх аналогізується з 

прабатьківським спадком і непростою ношею – непереборним бажанням 

позбутися іншокультурного впливу режиму, комплексу меншовартості і 

врешті тоталітарних лещат. Ця ноша належить кожному українцеві, який 

переступаючи заборони, змушений бути спокутувати свій правічний гріх. Що 

ми бачимо у перекладі? У запропонованому перекладачем варіанті From our 

birth we take upon / our soul the great primeval sin: / Perforce, we will atone for 

it, and our fervent penance will / be done спостерігаємо незначні семантичні 

модуляції, введення додаткових і надлишкових епітетів (the great, fervent) та 

мікровставки (upon, will), які слугують переважно для встановлення логічних 

зв’язків у парафразі. І якщо смислоцементуючий образ етносимволічного 

малюнку тож від народження берем правічний гріх собі на душу перекладач 

відтворює точно, послуговуючись словниковими відповідниками та 

зберігаючи інотонаційно-смислові та емоційні акценти, то друга частина 

аналізованого уривку стала для перекладача справжнісіньким каменем 
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спотикання, адже перекладач конструкцію його покутувати змушені 

відтворює послуговуючись недоречною широкою парафразою Perforce, we 

will atone for it, and our fervent penance will / be done, а його ми 

вистраждали ревне взагалі вилучає, що неабияк віддаляє англомовного 

читача від етноспецифічної образності першотвору. 

Розглянемо ще один яскравий приклад вираження етносимволічної 

образності: що вчинить вічний недоросток ...старахає великоднім постом? 

Великий піcт (Чотиридесятниця) – сорокаденний піст перед 

Великоднем....Порушення заборон щодо їжі загрожувало людині хворобами, 

а в потойбічному світі – пекельними муками. Вірили, що такій людині 

неодмінно потрапить у їжу нетля – нічний мотиль, з’ївши його людина вже 

ніколи не почуватиметься ситою. Перекладач ситуативно інтерпретує 

уривок: everlasting fledging  do when something frightens him: / that which roams 

about the speaks of Lent?), відтворюючи великодній піст шляхом віднайдення 

усталеного словникового відповідника – Lent. 

У наступному прикладі поезії Л. Костенко «Зорі» натрапляємо на 

візуалізований, анімований образ горобиної ночі, який має глибокий 

сакрально-міфологічний зміст для представників української культури. 

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. В. Войтович вказує на наступне 

народно-етимологічне значення зазначеного вище етносимволу: горобина ніч 

(веребина, гороб’яча, грабинова) має наступне 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. На Київщині горобині ночі 
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приурочують, як правило, до однієї з ночей напередодні Купала (24 червня) 

або Петра (29 червня), причому у цей час цвіте папороть [26, c. 114] 

Ліна Костенко «Зорі» А в ночі буйні, в ночі горобині / палають зорі грізної 

краси... [191, c. 48].  

Д. Г. Струк «Stars» And in wild nights, in nights of crow black / stars of frightful 

beauty shine aflame… [191, c. 49] 

У перекладі Д. Г. Струка натрапляємо на використання зайвого епітета 

(палають зорі – stars shine aflame) та імітаційного перекладу (в ночі 

горобині – in nights of crow black), що призвело до непоправної втрати 

наскрізності та етномаркованої змістовності першотвору. Доцільним 

вбачається використання у даному 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. Цей приклад засвідчує необхідність ситуативної перекладацької 

інтерпретації сакрально-міфологічного  змісту етносимволіки для 

роз’яснення смислового змісту оригіналу, в іншому випадку – нейтралізація 

етносимволу призводить до виникненя кардинально відмінних смислових 

відтінків. 

На прикладі трьох наступних Симоненкових поезій буде 

проаналізовано етносимвол крила. Крила – це солярний символ, який означає 

божество, духовну природу, дію, силлу волі, силу розуму, швидкість, 

всеосяжність, здатність вийти за межі реального світу. «Крила – атрибут 

духовного спілкування верховних богів з духами землі» [26, c. 254]. М. 

Комариця розмірковує, що «поєднуючи ідеї польоту і захисту, традиційно 

вживався для означення духовного пориву людини, її взаємодії з Богом та 

світом» [58, с. 58].  У конкретному випадку універсально-культурна 

маркованість етносимволу співпадає з національно-культурним змістом. 

Звернімося до першого прикладу: 
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9. Синиця в шибку вдарила крильми.  / Годинник став. Сіріють німо 

стіни. / Над сизим смутком ранньої зими / Принишкли хмари, мов копиці сіна 

[186, c. 74]. 

The winged coalmouse struck the window; / The clock had stopped, the 

walls turned mutely gray. / : And o’er the blue-gray grief of winter, / There 

drooped the clouds, like bales of hay [186, c. 54]. 

Переклад відзначається незначним семантичним зсувом (the winged – у 

дослівному перекладі – крилата замість крильми) та модуляції компонентів 

змісту першого рядка, що у конкретному випадку дозволяє адекватно 

передати смисловий зміст першого рядка. Перекладачу вдається адекватно 

відтворити емоційну складову першотвору: стан очікування гостей, 

передчуття чогось приємного, підсиленого стуком крил синиці у вікно, навіть 

з урахуванням використаного віддаленого ситуативного відповідника 

(drooped the clouds). В українській фольклорній традиції синиця є вісницею 

добра. Ця невелика пташка небагато їсть-п’є, а весело живе, а тому люди 

принаджують синицю до своїх вікон годівницею, «її запитують про 

майбутнє: коли стукне синиця у шибку – будуть гості» [26, c.412]. 

В наступному прикладі етносимвол актуалізує відмінний від 

попереднього прикладу орнітологічний компонент – сокіл. Українська 

лінгвокультурна традиція трактує сокола за уособлення хоробрості, 

молодості й сили. В. Войтович зазначає, що «сокіл з-давно вважається 

посередником між світами, оскільки переносить мертвих у потойбіччя» [26, 

c. 413]. Порівняємо оригінал з перекладом:  

10. Щоб надійно крила соколині Вас у небі вічности несли, / Мудрости 

своєї по краплині / Смертні вам, як бджоли, віддали [186, c. 62]. 

That you may fly on wings that never stop, That you may soar upon 

eternity’s eonian breeze, / Their wisdom slowly, drop by drop / The mortals 

gleaned for you like bees [186, c. 63]. 

Одразу помічаємо невмотивоване вилучення орнітологічного 

компонента етносимволу соколині крила, що своєрідним шлейфом потянуло 
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за собою й інші перекладацькі огріхи, які по суті являють собою помилкову 

ситуативну інтерпретацію. На жаль, перекладачу не вдалося адекватно 

інтерпретувати оригінальну етносимволіку. Випрозорюється символіка неба 

вічности, перекладач натомість пропонує семантично спрощену широку 

парафразу eternity’s eonian breeze, у результаті чого візуалізований образ 

неба перетворився на образ вітерцю, бризу.  

Невмотивованими видаються й семантичні вставки (that never stop, 

eonian, slowly), які внаслідок поверхневої інтерпретації перекладача 

привносять надлишково-помилкові асоціації. Ще один приклад з 

орнітологічним компонентом лебідь знаходимо у поезії В. Симоненка 

«Лебеді материнства». Для українців лебідь – «святий» птах, який у 

Симоненка набуває індивідуально-авторського звучання і стає уособлення 

материнства, материнської тривоги за долю сина. Знову переконуємося у 

закоріненні індивідуально-авторської символіки Симоненка у національний 

ґрунт. Послідовне перенесення етносимволічної атрибутики на площину 

поетичного тексту у вигляді близьких кожному українцеві образів білявої 

хати, верби та тополі, материнської доброї ласки, сургучевих зірок 

промовисто підкреслюють нерозривний зв’язок поколінь і великої шани до 

культурної пам’яті власного народу. Погляньмо на наступний приклад:  

10. Мріють крилами з туману лебеді рожеві, / Сиплють ночі у лимани 

зорі сургучеві [186, c. 50]. 

Dreamingly they float from out the misty foggage, / Pinkish swans who paint 

the night with waxen starrage [186, c. 51]. 

При відтворенні вишуканого поетизму даного уривка помічаємо 

модуляцію компонентів змісту, смислові зсуви та найголовніше – вилучення 

перекладачем етносимволілу крила, що послаблює смислові акценти 

джерельного тексту. 

Отже, проаналізувавши приклади ми прийшли до висновку, що 

поверхнева перекладацька інтерпретація етносимволіки сакрально-

міфологічного та вітаїстичного змістів поезії шістдесятників привносить у 
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текст перекладу надлишкові асоціації. У випадку пасивного підходу 

перекладача до відтворення етносимволічних проявів помічаємо увиразнення 

світоглядних відмінностей української та англомовної культур, що у свою 

чергу спричиняє зниження аперції етносимволів у поетичному перекладі 

через втрату ними семіологічної глибини й частини культурологічних 

складників. 

 

3.3. Хибнотлумачення та звужене тлумачення (з випрозоренням одного зі 

значень) церковно-релігійної та мортальної етносимволіки у перекладі 

Етносимвол – багатозначний, але в індивідуально-авторських 

контекстах традиційно має конкретні етно-культурні конотації. У деяких 

випадках перекладачі хибно тлумачать етносимволи, не надаючи належної 

уваги етнокультурному контексту джерельних творів. Поруч із випадками 

хибнотлумачення, розглядаємо випадки звуженого тлумачення (коли 

перекладач випрозорює одне зі значень етносимволу), гублячи при цьому 

екзотичний, культурний компонент етносимволу. Розглянемо наступні 

приклади:  

1. Василь Симоненко «Балада про зайшлого чоловіка»: 

 Гріхами задавлене ваше село, / Брехня розлилася як море, / Та встане мій 

син і лукавство та зло / За Божим велінням поборе [191, c. 66]. 

Д. Г. Струк «Ballad about a stranger» : 

Your village is heavy with sins. / And your lies flow in rivers; / But my son 

shall arise, By God`s will, / To destroy all the evil and save us [191, c. 67].  

Перекладач відмовляється від лексичної точності першотвору. У цьому 

уривку він пересотворює оригінал, значно дистанціюючи читача від образно-

смислової конкретики фрагменту брехня розлилася як море, яку 

хибнотлумачить, а відтак відтворює наступним чином аnd your lies flow in 

rivers. На перший погляд таке його перекладацьке рішення підмінює 

асоціативно-алюзивне наповнення першотвору.  
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Д. Г. Струк і далі продовжує ігнорувати лексичну точність оригіналу, 

надінтерпретуючи семантику вихідного словосполучення та встане мій син 

і лукавство та зло / За Божим велінням поборе, вдаючись до широкої 

парафрази та деталізації образу засобом додавання and save us. Загалом, як 

можемо переконатися з відтворених Струком поезій, що перекладач 

повсякчас вдається до перестановки сегментів тексту, невмотивовано 

змінюючи порядок слів. 

2. Василь Симоненко «Балада про зайшлого чоловіка» : 

 На свято тридцяте слухняні осли, / Втомилися присуду ждати, / 

Навшпиньки до зайди у хату зайшли, - / Він мертвий лежав серед хати [191, 

c. 68]. 

Д. Г. Струк «Ballad about a stranger»: 

 On the thirtieth Feast / The obedient beasts, / Tired of waiting his choice / 

Tiptoed into his house, / Found him dead on the floor [191, c. 69]. 

Перекладачу не вдається зберегти іронічний ефект фрагменту слухняні 

осли, Втомилися присуду ждати. Вдаючись до способу генералізації, Д. Г. 

Струк заміняє асоціативно-алюзивний зміст образу віслюків – простакуватих, 

довірливих мешканців села на значно ширший за наповненням образ – beasts, 

що у перекладі українською має наступні значення: звір, худоба: The obedient 

beasts, / Tired of waiting his choice. Пересотворення складного та цікавого 

образу видається незрозумілим перекладацьким ходом, адже віслюк 

реалізовує ідентичні смислові значення – впертості, дурості, простакуватості 

як в українській, так і в германо-скандинавській фольклорній традиціях.  

Окрім того, у перекладі натрапляємо на семантичнні зсуви (до зайди – 

into his, серед хати – on the floor), які свідчать про неакуратне ставлення 

перекладача до семантики першотвору. 

Розглянемо інший приклад: 

3. Іван Драч «Солона моя, моя чорна тополе»: 
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Солона моя, моя чорна тополе/ Покійного сонця пекуча вдовице, /Я – 

плуг твій жорстокий, а ти – моє поле, /А щастю у вічі несила дивиться [191, 

c. 20].  

Переклад М. Богачевська-Хом’як «Oh, my salty one, my slim black poplar»: 

 Oh, my salty one, my slim black poplar, / The burning widow of the dead 

sun. / I, I am your plow, / And you are my field. / You cannot look happiness into 

the eye. / Not now  [191, c. 21].  

Іван Драч майстерно апелює до архетипного підгрунтя 

етносимволічного конструкту чорна тополе, підсилюючи його зміст 

філософською ноткою, що веде до не менш цікавого образу сонця. Поет 

алегорично зображує жінку, яка втратила своє сонце – тобто молодість, 

сяйво. Така поетична ілюстрація образу жінки культурно зумовлена, адже 

дерево тополю в Україні традиційно вважають символом жіночої долі. Більш 

того, асоціативний зв’язок дівчини та тополі підтверджується давньою 

українською традицією «садити молоденьку тополю на видному місці біля 

обісця, де народжувалася дівчинка» [26, c.139]. 

 В англомовному перекладі одразу помічаємо тягу М. Богачевської-

Хомяк до естетизації ліричного портрету, звертання до верби-жінки, 

перекладачка починає з вигуку Oh, продовжуючи своє звертання 

компліментарним  my slim – моя стрункостанна, відсутнього в оригіналі. Ще 

одне невмотивоване додавання Not now дещо змінює образно-тематичну 

структуру першотвору. 

Незрозумілим видається перекладацький хід вилучення прикметника 

жорстокий, що порушуює метафорику оригіналу.  

Розглянемо наступний приклад, у якому етносимволіка цвинтаря 

поглиблюється пантеїстичнною особливістю світосприйняття автора. В 

одному з попередніх підрозділів ми вже аналізували дотичний до 

етносимвола « цвинтар обпатраних душ»  (В. Стус) – «цвинтар розстріляних 

ілюзій» (В. Симоненко). В обох поетів етносимвол цвинтар є сакрально 

мотивованою конкретизацією національного простору з чітко вираженим 
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негативним забарвленням. У Стусовому поетичному мовленні етносимвол 

цвинтар індивідуалізується, на нього накладається автобіографічний акорд, 

що додає поезії ще драматичнішого звучання. 

Василь Стус, чиє житєтворче кредо сформулювалось задовго до 

знайомства з філософією екзистенціалізму вважав, що «долати навіть попри 

те, що вже встиг збагнути: ти – лише піщинка перед незбагненою 

неосяжністю долі. Бо щоби піти далі за попередників, щоби творити творити 

власне життя, яке потім може стати доровказом для вибору життєвих 

стратегій іншими, ти мусиш щоденним самогартуванням тримати себе у 

формі, бути готовим будь-якої миті зректися попереднього досвіду й 

відкинути життєву мудрість в ім’я власного горіння й власного виповнення» 

[40, с. 97-98].   

Його «самособоюнаповнювана» поезія, сповнена неповторних 

глибоких осяянь, словесна магія яких завдячує плетиву символів 

національної культури. Його поезія, наскрізь пронизана етносимволікою, 

занурює читача у світ народної образності – широку галерею символів, 

осердям якої є загадкова, часом несповідима, многоцвітна смерть. Смерть у 

його поезії аналогізується з різноманітими просторами, унаслідок чого 

змінюється і її метафоричне наповнення. Данило Шумук з сумом зазначає, 

що «Василь Стус абсолютно не беріг свого життя, не беріг себе. Він просто 

сам ішов на зустріч смерті» [28, c. 648]. 

4. Василь Стус «Шлях грішного до раю»: 

На тім боці, вузькім, мов шпара, / ніби цвинтар обпатраних душ. / На 

тім боці – стільки всякої всячини, / а ти, як бубон, голісінький [193, c. 36]. 

«A sinner`s way to paradise»: 

 On this side, narrowed down to a crevice, / a graveyard of souls, flayed 

and dressed. / On this side – plentiful motley, / and you – utterly bare [193, c. 37]. 

Цей приклад перекладу – яскрава ілюстрація метафоричного згасання 

оригінальної етносимволіки та нівелювання емоційного, стилістичного та 

комунікативного відтінків смислу. В. Стус стилістично прозоро, в жодному 
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разі незавуальовано відтворює картинний спогад з періоду ув’язнення, коли 

через шпарину віконця камери можна було побачити решту цвинтаря – армію 

обпатраних і знесилених десидентів, запроторених до камер. Запропонований 

варіант перекладачемм narrowed down to a crevice привносить натомість нові 

образно-смислових відтінків, нівелючи при цьому глибоко символічне 

значення першотвору. Етносимволічний зміст асоціативно ускладненого 

образу ніби цвинтар обпатраних душ випрозорюється перекладачем, відтак 

оцінити вірність інтерпретації в перекладі читачеві стає просто неможливо, 

запропонований переклад a graveyard of souls, flayed and dressed – набуває 

нових емоційно-смислових акцентів. Якщо прикметник flayed – обпатраний, 

без шкіри, точно і вичерпно передає емоційно-стилістичний відтінок 

оригінального смислу, то прийом додавання ще одного прикметника dressed 

– одягнений, цілком нівелює мікрообразну струкуру образу. Яскравим 

прикладом хибнотлумачення є наступний приклад: як бубон, голісінький – 

варіація фразеологізму голий, як бубон (як турецький святий), що означає 

дуже бідний. Як бачимо, перекладачу не вдалося розпізнати фразеологічний 

смисл вихідної одиниці, модифікованої В.Стусом, тому переклад з 

оригіналом не має жодних значеннєво-смислових збігів, більш того 

запропонований перекладачем варінт  and you – utterly bare має надвисокий 

ступінь відхилення від оригіналу, змінюючи при цьому образно-символічний 

підтекст першотвору. 

Розглянемо приклад звуженого тлумачення (з випрозоренням одного зі 

значень) етносимволу мортального характеру у поезії Івана Драча «Перо». 

Порівняймо першотвір з оригіналом: 

6. Іван Драч «Перо»:  

Перо – це наша спільна доля / Все обійти і все знайти, / Аж поки в 

головах тополя / Не прошумить за два хрести [191, c. 10]. 

М. Богачевська-Хом’як «The pen»: 

My pen / That is our common fate / To survey all and to find all, / Until the 

poplar at our heads / Rustles for two crosses tall [191, c. 11]. 
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В українській фольклорній традиції могилу прийнято вважати 

святинею, яку від нечистої сили можуть оберігати посаджені «в головах» 

дерева, зокрема тополі. Образ тополі, що росте над могилою – є традиційним 

образом у міфопоетичному просторі поетичного мовлення не одного 

українського поета. Зокрема, у вірші Тараса Шевченка «Коло гаю в чистім 

полі» знаходимо згадку про сакралізований, тополею простір: Коло гаю в 

чистім полі,/ На самій могилі,/ Дві тополі високії/ Одна одну хилить./ І без 

вітру гойдаються,/ Мов борються в полі./ Ото сестри-чарівниці –/ Отії тополі. 

Дослівне відтворення фрагменту Аж поки в головах тополя  Until the poplar at 

our heads не викликатиме в англомовного читача асоціацій з етнічною 

автентикою, деактуалізуючи при цьому традиційну локальність тополі на 

кладовищі. 

Одним із ключових у мортальній етносимволіці художнього світу 

українських шістдесятників є етносивол могила. Могила має універсальне 

сакральне значенння та більшою чи меншою мірою асоціативно 

ускладнюється з огляду на інтелектуальну активність автора.  

У поезії Віталія Коротича «Триптих» етносимвол могила асоціативно 

ускладнюється та деталізується за рахунок мікрообразів не бачені трави, 

предивні квітки. Наведемо приклад:  

7. Віталій Коротич «Триптих»: 

 На могилі моїй/ Проростуть ще не бачені трави / Та предивні квітки,/ 

Де нектар солоніший ропи [191, c. 24].  

М. Богачевська-Хом’як «Tryptykh» : 

 Flowers yet unknown will bloom / On my grave, / With nectar more salty 

than brine [191, c. 25].  

Спостерігаємо метафоричне згортання етносимволіки першотвору 

внаслідок прагматичної адаптації. Перекладачка М. Богачевська-Хом’як  

вдається до засобів модуляції, вилучення (ще не бачені трави), часткової 

перестановки сегменів тексту – перелічений перекладацький інструментарій 
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сприяє випрозоренню етносимволічного наповнення та трансформації 

яскравої мікрообразної структури першотвору. 

У цьому ж вірші В. Коротича натрапляємо на ще один сакрально 

вмотивований образ вінок з терній, своєрідний актуалізатор поетичного 

твору, який перекладачка вдало відтворює шляхом віднайдення відповідника 

the wreath of thorns:  

8. Я не хочу лежати – / Картинно,  / В віночку із терній. / Щоб 

зітхали: / «Які в геніальних трагічні кінці!» [191, c. 26].  

I don’t want to lie picturesquely, / In the wreath of thorns, / So little ladies 

could sigh, / «Such tragic ends befall the geniuses!» [191, c. 27]. 

Етносимволи відзеркалюють укорінену в язичництво українську 

ментальність, саме цим пояснюється велика концентарція етносимволічних 

контекстів з превалюванням солярної тематики, зокрема зірок. Будучи 

потужним лінгвоментальним інструментом у поетичному тексті, етносимвол 

зірка у поезії українських шістдесятників часто аналогізується з людиною та 

її життям, що цілком логічно має знайти підтвердження й у перекладі.  

В народному уявленні кожна людина має свого ангела-охоронця, який 

пильнує із зоряного царства за душею, щоб чогось лихого не сталося. За 

стародавнім українським повір’ям «при народженні дитини богиня Пряла 

починала прясти нитку її житя, прив’язавши її до запаленої Богом свічки-

зорі. Коли людина вмирає, богиня перерізує цю нитку, і тоді зірка падає» [26, 

c.202]. 

Послужімося, зокрема наступним прикладом поезією Ліни Костенко 

«Зорі»:  

9. Ліна Костенко «Зірки»: 

– Хтось умер, - говорили строго, / коли впала з неба зоря. / Гадали по 

зорях астрологи. / І на зорі молились моря. / І недарма у сотнях вір / 

сподівалось – душа воскресне, / полетить десь туди, до зір, / бо між зорями 

– царство небесне [191, c. 48]. 
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Д.Г. «Струк Stars»: 

 « Someone will die,» they said so sadly / when a star fell off the sky, / from 

the stars all astrologers prophesized gladly / and the seas prayed to stars by and 

by. / It is no wonder that hundreds of faiths / claim the soul after death will arise / 

and fly to stars, to the gates, / of the star-sprinkled heaven of paradise [191, c. 

49]. 

Традиційну для поетів-шістдесятників аналогізацію смерті людини із 

зіркою, що впала з неба, Д. Г. Струк відтворює досить точно, стилістично 

розгортаючи часово-просторові рамки фрагменту Хтось умер – Someone will 

die та стилістично нейтралізуючи говорили строго – they said so sadly, що у 

свою чергу емотивну експресію перекладу робить стриманішою у порівнянні 

з першотвором. 

Розглянемо перекладацьке рішення при відтворенні образомісткого 

етносимвола царство небесне. Помічаємо ампліфікацію, що у цьому прикладі 

не сприяє адекватному відтворенню етносимволіки: heaven of paradise – 

перекладацький хід, який мав на меті конкретизувати значення 

образомісткого етносимвола, робить його незрозумілим. Перекладач 

розгортає образ-символ царство небесне, посилюючи його експресивний 

потенціал шляхом додавання образу to the gates (ворота до Царства 

небесного) – есхатологічне поняття, яке побутує у германо-скандинавській, 

так і у слов’янській міфопоетичній картині світу. 

Традиційна для поетів-шістдесятників аналогізація завершення життя 

людини із зіркою, що впала з неба сягає корінням до праслов’янського 

язичництва, яке було солярноцентричним і оптимістичним, адже смерть була 

предметом підвищеної уваги, періодом перенесення душі у потойбіччя. 

Пізніше, на переконання М. Бердяєва, уже християнство зачарувало світ 

«красою» смерті. З огляду на специфіку національної ментальності 

східнослов’янської лінгвокультури, поховання людини насамперед пов’язано 

із землею, яка виступає сакралізованим просторово-часовим локусом і 

набуває глибокого символічного значення. Проілюструємо приклади 
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звуженого тлумачення (з випрозоренням одного зі значень) етносимволу 

сира земля у перекладі.  

У поезії Василя Симоненка «Дід умер» зображено поховання старого 

чоловіка та сприйняття цієї печальної події ліричним героєм. Зіставимо 

першотвір та переклад, виконаний А. М. Фр.-Чировським: 

10. Першотвір: От і все. / Поховали старезного діда, / закопали навіки у 

землю святу. / Він тепер вже не встане / і ранком не піде / із косою під гору 

круту [186, c. 26]. 

Переклад: That is all. / They have buried a very old man. / They interred 

him fore’er in a sanctum of soil. / No longer he’ll rise, / With the dawn in his eyes, 

Climb the mountain with sickle to toil [186, c. 27]. 

Етносимволічне наповнення образу святої землі при відтворенні у 

перекладі випрозорюється перекладачем a sanctum of soil, унаслідок чого 

втрачається семіологічна глибина першотвору. У національно-мовній картині 

світу присутній яскравий відголос християнства: етносимволічний зміст 

фразеологічної сполуки свята земля має глибоко сакральний зміст. Землю 

глибоко шанують, в індивідуальній культурній свідомості українців земля 

наділена такими рисами: родючістю, святістю, звідси побутування 

фразеолоuічних сполук, на кшталт «побила б мене земля свята»,  «така біда, 

що хоч у землю святу лізь». Окрім того, у перекладі мали місце транспозиція 

компонентів (сlimb the mountain with sickle to toil) та перифразування (with 

the dawn in his eyes). Погляньмо на ще один приклад з того самого вірша В. 

Симоненко. 

11. Першотвір: От і все. / Поховали хорошу людину, / повернули навіки 

у лоно землі. / Та невже ж / помістились в тісну домовину / всі турботи 

його, / всі надії, / жалі? [186, c. 26]. 

Переклад:  That is all. / They have buried a very good man, / Put him back 

in the womb of the soil. / But I doubt, and I ask it: How in his casket / Did they fit 

all his toils, / His hopes, / And his fears? [186, c. 27]. 
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Національно-культурна детермінованість символічного змісту образу 

сирої землі в германо-скандинавській лінгвокультурі рівноцінна слов’янській 

лінгвокультурі. Таким чином, особливих труднощів при відтворенні 

етносимволічного змісту оригінального образу перед перекладачем немає. А. 

М. Фр.-Чировський послуговується варіантним відповідником the womb of 

the soil замість усталеного womb of the earth, спричиняючи зміни 

асоціативного поля  оригінального образу. Сира земля вважається не лише 

втіленням родючості, але й символом святої пам’яті предків. Існує повір’я, 

що «земля не приймає в свої надра єретиків, чаклунів, великих грішників» 

[26, с. 294]. 

Окрім того, перекладачем використано низку засобів для 

компонентного відтворення першотвору: перифразування (турботи – toils, 

жалі – fears); описове перифразування (навіки – put back); гіперонімічна 

заміна (тісна домовина – casket); контекстуальне розтлумачення (та невже – I 

doubt).  

Етносимвол домовина (гріб) було відтворено точно, зі збереженням 

смислового акценту. Міркування П’єра Рішара у науковій розвідці «Смерть 

та її постаті» перегукуються з ідейної інтенцією Симоненка, перший пише: 

«треба, щоб тіло залишалося у гробі, навіть зредуковане до стану праху та 

попелу (ще більш делікатного, мовби розтертого пороху) або костей, цього 

дещо твердішого і дещо більш індивідуалізованого стану посмертних 

залишків» [176, c. 223].  

Звідси така велика вага пов’язаних і домовиною тем. Звісно, ця тема 

сполучується, і то якнайбільш безпосередньо, з нав’язливою ідею 

негативності. Всередині життєвих перспектив «гріб уміщує нагадування про 

страх смерті. В існуванні він – сама пам’ять про неіснування. Проте, з 

другого боку, в самому серці цього неіснування він встановлює щось 

позитивне, майже людське: безпеку замкнутості, сталість знаку, заспокійливу 

тривкість місця закоріненості й пам’яті. У великій минущості віків він 

становить собо. Єдину вартісну опору для думки та для мрій» [147, c. 223].  



179 
 

 

У поезії «Пророцтво 1917-го року» Василь Симоненко ототожнює 

цвинтар розстріляних ілюзій з реально існуючим місцем поховання – 

Биковнею. 

Доволі розповсюдженим єтносимволом у поезії українських 

шістдесятників є кров, зокрема пролита кров. Народні уявлення про 

містичний взаємозв’язок крові та людського життя мають універсальний 

характер і глибоко закорінені у свідомості українського суспільства, тому 

очевидним вважаємо апелювання українських поетів до сакралізованого 

змісту пролитої крові як трагічного завершення життя. Кругообіг життя 

традиційно ототожнюється з кровообігом крові, втрата якої призводить до 

смерті. Кров у першу чергу символізує життя, символізація ж  смерті набуває 

другорядного значення. В. Войтович зазначає, що кров – осердя і символ 

життя, субстанція життєвої сили має багатогранні ритуально-магічні функції, 

складає основу найголовніших соціальних інституцій і концептів [26, c. 255] 

Отже, послужімося поезією В. Симоненка для аналізу:  

Уже народ одна суцільна рана/ Уже від крові хижіє земля, / І кожного 

катюгу і тирана / Уже чекає зсукана петля [191, c. 82].  

Порівняймо переклади: 

М. Богачевська-Хом’як «The Prophecy of 1917» : 

The people are already a single running wound, / The land is wild from 

blood. / Now every hangman and every tyrant / Awaits the hangman`s hood [191, 

c. 83]  

Ігор Шанковський «The Granite Obelisks»: 

One solid gash – the nation is already, / The soil carnivorates from all the 

blood, / For every headsman, every tyrant – ready – / A twisted noose for hanging 

is begot [187, c. 136].  

А. М. Фр.-Чировський «Granite obelisks»: 

The nation is but one entire wound together, / The blood infuriates the soil; 

/ And every tyrant-murderer will have a tether /  Just waiting round his neck to coil 

[186, c. 23].  
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Етносимволіка крові у цьому прикладі має однозначно негативну 

конотацію: Уже від крові хижіє земля. Германській фольклорній 

лінгвокультурі притаманно пов’язувати кров з рідством. Відтак, кров – 

своєрідний «соціальний клей» суспільства, що виражає споріднену сутність 

родини, клану, народу, нації або етнічної групи вважалося проливати на 

землю гріховним. Подібним негативним змістом наділена пролита кров й у  

східнослов’янській лінгвокультурі: «сонце – святе й правидне: воно не 

терпить крові, особливо невинної, і карає вбивцю, коли він проллє кров у 

нього на виду...Пролиту на землю кров треба мерщій засипати, щлб не 

побачило її Сонце» [26, c.255]. 

До відтворення етносимволіки оригінального Уже від крові хижіє 

земля перекладачі підійшли по-різному. М. Богачевська-Хом’як 

наближається «упритул» до першотвору, послуговуючись транспозицією і 

контекстуально точно відтворюючи оригінальну автентику: The land is wild 

from blood. Образ землі перекладачка відтворює приблизним відповідником 

land, у той час як Ігор Шанковський та А. М. Фр.-Чировський повніше 

передають смислові відтінки образно-смислової неповторності перекладу, 

використовуючи вдалий контекстуальний відповідник soil. Між іншим, soil є 

чи не єдиним виграшним з точки зору відтворення смислової точності 

оригіналу перекладацьким кроком І. Шанковського, який пересотворює 

оригінал, переакцентовуючи емоційно-стилістичне навантаження. Варіант, 

запропонований перекладачем The soil carnivorates from all the blood, руйнує 

асоціативні зв’язки мікрообразів оригіналу. Перекладач надає тексту нового 

образно-смислового наповнення і посилює негативну конотацію до 

неймовірних маштабів: земля пожирає з крові – хибна перекладацька 

інтерпретація, яка нівелює етносимволічне наповнення оригіналу. 

У перекладі А. М. Фр.-Чировського The blood infuriates the soil мали 

місце перифразування та стилістична заміна. Етносимволічне наповнення 

першотвору збережено, естетично й емоційно вартісний образ землі, яка 

здригається від пролитої на неї крові невинуватих, яка злиться й лютує через 
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це вірно інтерпретовано. Перекладач вдало відтворює художню образність 

першотвору, сконцентрувавшись на образі землі Фр.-Чировський посилює 

смислове наповнення вдало підібраною стилістичною заміною, майже 

експресивно рівноцінною оригіналу infuriates. 

 

 

Висновки до розділу 3 

Відтак, перед перекладачем стоїть непросте завдання: виявити, 

інтерпретувати та відтворити екстралінгвальний контекст етносимволу, який 

концентрується в колективній свідомості мовців як універсальний, і не 

побутує в колективній свідомості мовців іншої лінгвокультури. Складність 

відтворення етносимволів у перекладі полягає в неможливості пристосування 

лінгвокогнітивно адаптованого символу в мові інокультурного середовища, 

спричиненого колосальними можливостями інтерпретативного потенціалу 

перекладачів. Перекладачу як першочитачу поезії доводиться балансувати 

між неминучими біполярними відлунками досвідів: індивідуальним 

(авторським) та універсальним, який викликає певний інтертекстуальний 

резонанс на ґрунті національної традиції.  

Наведені нами приклади свідчать про важливість правильної 

перекладацької інтерпретації етносимволів, натомість хибне потрактування 

призводить до унеможливлення їх подальшої трансформації у мову й 

культуру перекладу. У межах індивідуально-авторської інтерпретації кожен 

перекладач української поезії шістдесятників розширює символічні 

горизонти поетичного мовлення, яке вражає іншомовного читача своєю 

самобутністю та етнічно-символічним навантаженням образів.  

Поезія Василя Симоненка яскраво демонструє напівсвідоме прагнення 

поетів-шістдесятників збагатити поетичний матеріал фольклорними 

мотивами, що свідчить про нерозривність народнопоетичних коренів 

поколінь. Виходячи з цього, можемо зробити висновок, що однією з 

найбільших перекладацьких огріхів, які допустив перекладач є використання 



182 
 

 

прийому заміщення образу вихідної мови стандартним образом цільової 

мови, у результаті чого перекладач неумисно наголошує на межах віддалених 

культур. 

Передумовою для здійснення адекватного відтворення етносимволу є 

увиразнення перекладачем його контекстуально релевантних значень, 

актуальних для англомовної лінгвокультури, а також уникнення від 

смислоспрощень етносимволу. 

У результаті перекладозначого дослідження лінгвокультурологічного 

характеру ми прийшли до висновків, які сприятимуть поглибленому 

розумінню особливостей етносимволу як наскрізного елементу поетичного 

мовлення українських шістдесятників. Незбіги у сприйнятті та інтерпретації 

етносимволів в українській та англійській лінгвокультурах зобов’язують 

перекладача до активної присутності у цільовому тексті. Проаналізовані 

нами приклади ілюструють нехтування перекладачем меж перекладацької 

інтерпретації, а точніше: нівелювання етносимволічного потенціалу 

першотвору у ході перекладу. У 30% випадків перекладачі використовують 

словникові відповідники для відтворення етносимволів, що призводить до 

наступного результату – розгортаня етносимволіки поетичного тексту. 
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ЗАГАЛЬНІ 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 

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 
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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%). 

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. 
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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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ДОДАТОК А 

ІЛЮСТРАЦІЇ ДО ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧОГО АНАЛІЗУ ПОЕЗІЇ І. 

ДРАЧА «ДІВОЧІ ПАЛЬЦІ» 

1) Glow-worm (використаний у перекладі Пітера Темпеста) 

   

2) Fire-flies (використані у перекладі Паоли Шварц та перекладі М. 

Богачевської-Хом'як та Д. Гузар-Струка) 
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3) Світлячок (використаний Іваном Драчем) 

   

4) Іridescent green beetle (варіант, запропонований нами) 
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