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Рецензовану дисертацію присвячено висвітленню особливостей 

відтворення в англомовних перекладах української етносимволіки на 

матеріалі віршованих творів шістдесятих років минулого сторіччя. 

Безумовно, вибір А. А. Маркелової на користь саме цього прошарку 

української літератури є невипадковим, адже в ньому розкривається -  

водночас ліричний і патріотичний -  національний характер українського 

віршування, яке так яскраво проявило себе після довгих років сталінських 

репресій та соцреалістичної задухи. Новаторський характер поезії 

українських шістдесятників чи не найяскравіше втілено в її символічності на 

відміну від традиційної радянської літератури, яка на визнавала множинних 

інтерпретацій, будь-якої художньої, моральної чи ідеологічної 

невизначеності, розмальовуючи весь навколишній світ як і внутрішній світ 

людини всього двома барвами -  чорною та білою.

Символ як стрижневий художній елемент поезії шістдесятників є 

водночас простим і складним об’єктом наукового дослідження. Його 

простота зумовлюється тим, що будь-яка людина на пересічному рівні 

відчуває символічну природу вірша, завдяки чому може досить адекватно 

його сприйняти, випрацювавши для себе той чи інший варіант інтерпретації, 

яка зовсім не обов’язково може бути втілена в рамки чітких формулювань 

(відчувати душею). Складність символу зумовлюється його синтетичним 

характером на перетині мови, культури, літератури та свідомості, наслідком 

чого є те, що будь-яка спроба пояснити символ як науковий концепт 

неодмінно вимагає міждисциплінарного підходу із залученням релевантних
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даних мовознавчого, літературознавчого, культурологічного, 

когнітологічного, філософського тощо характеру.

Цілком природно, що науковий підхід до потрактування символу 

зародився в надрах філософії, яка бачить у ньому продовження (чи 

породження?) архетипу як первинного образу, закарбованого у людській 

свідомості та міфу як найдавнішої наративної форми, що пояснює 

походження головних речей та явищ через емоційно-чуттєві образи.

Безумовно, надзвичайно важливим для розвідки пані Маркелової є 

літературознавче потрактування символу, наближене до художнього образу, 

адже у фокусі її дослідницького інтересу -  поезія. Отже, з позицій теорії 

літератури, символ розглядається як образ, що виражає сутність певного 

явища опосередковано і, таким чином, має багато спільного з більшістю 

тропів, але, на відміну від, скажімо, метафори, символ зумовлюється не 

власне художніми чинниками, а «базується на позахудожніх, передусім 

філософських потребах езотеричного знання» (Літературознавчий словник- 

довідник, с. 622).

Когнітивна наука тлумачить символ подвійно. З одного боку, 

символами вважаються всі знаки мовної системи, адже їхньою функцією є 

репрезентація об’єктів і станів дійсності, які є незалежними, відстороненими 

від суб’єкта, але відкритими його розуму. Тобто, мовні знаки і становлять 

собою символьні образи: «Дякуючи креативній уяві, ми можемо винаходити 

допоміжні образи, для того щоб символізувати об’єкти і події і 

репрезентувати абстракції < ...>  будь який об’єкт або подія може бути 

символізованим за допомогою певного винайденого, уявного знака, такого як 

цифра або слово; такі знаки можуть комбінуватися у висловлення або 

речення» (Словник основних термінів когнітивно-дискурсивної лінгвістики, 

с. 105).

З іншого боку, символ розглядається як специфічна форма існування 

концепту, в основі якої перебуває операція уподібнення, так само як і в 

метафори (образ-символ). Але, символ, на відміну від метафори, є значно
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більш укоріненим у людській свідомості, тож для виявлення його ознак 

(інтерпретації) потрібен щонайменше весь текст, а то й серія текстів. Саме в 

цьому сенсі символ постає на сторінках рецензованого дослідження, тож 

обраний авторкою підхід, в межах якого вона вдається до ретельного аналізу 

максимально широкого кола творів обраних авторів, видається цілком 

слушним.

Врешті-решт, необхідно сказати декілька слів і про лінгвістичне 

тлумачення символу, яке чітко прив’язує його до мови, тож, на відміну від 

наведених вище дефініцій образу-символу, у мовознавчій парадигмі міцно 

укорінився термін «словесний символ» (слово-символ), що розуміється як 

бінарна структура, в якій співвідноситься слово-найменування та його 

вторинне символізуюче значення.

Для того, аби зрозуміти природу символу, варто спиратися на деякі 

базові твердження щодо культури. Зокрема, виходячи з аксіоми про 

відсутність єдиної універсальної загальнолюдської культури, можна 

впевнено припустити й відсутність існування універсальних символів, 

однаково зрозумілих представникам усіх культур і носіям усіх мов. Звідси 

припущення про те, що будь-який символ завжди буде етноцентричним, а 

отже й неперекладним. З іншого боку, такий песимістичний погляд у дусі 

Гумбольдта та Потебні може бути спростований за рахунок контактів між 

різними групами людей, внаслідок чого формується спільний набір правил, 

які утворюють загальнолюдський культурний фонд. Спілкування між 

різними етнічними культурами здійснюється через взаємну адаптацію та 

намагання усвідомити культурну своєрідність інших, звідси протилежний -  

оптимістичний -  висновок про потенційну перекладність символів.

Рівень перекладності -  неперекладності етносимволіки регулюється 

рівнем наближеності -  віддаленості культур: чим тіснішими є зв’язки між 

народами, тим більш вірогідною буде здатність їхніх представників до її 

адекватної інтерпретації. У цьому світлі набуває особливої вагомості роль 

перекладача як культурного медіатора, який має прийняти важливе рішення:



відтворити, замінити чи опустити. Очевидно, що тут немає й не може бути 

готових сценаріїв, а вибір в кожному окремому випадку, як нам і намагається 

показати авторка, визначається низкою факторів як позамовного, так і 

мовного характеру.

Дозвольте перейти до методологічної складової рецензованої 

дисертації. Її актуальність зумовлено необхідністю висвітлення 

перекладацької інтерпретації етносимволіки поетичного тексту, що, у свою 

чергу, сприяє вирішенню глобальнішого завдання -  опису перекладу як 

засобу міжкультурної медіації.

Подвійна мета наукового дослідження полягає в тому, аби, по-перше, 

встановити особливості функціонування етносимволів у поетичному 

першотворі та перекладі, а по-друге, визначити межі відтворення 

етносимволіки в українсько-англійському напрямку перекладу. Відповідно 

до цієї мети у роботі було чітко окреслено коло завдань, кожне з яких було 

достатньо розкрито у відповідному (під)розділі дисертації.

О б’єктом дослідження у відповідності до назви роботи та її мети 

виступають різні типи етносимволів в поетичних текстах українських поетів 

шістдесятників, а предметом аналізу -  способи та стратегії їхнього 

відтворення в англомовних перекладах.

Безумовним плюсом роботи є її розлогий матеріал, до якого залучено 

низку поетичний творів таких відомих українських поетів, як Л. Костенко, 

В. Стуса, В. Симоненка, І. Драча, Д. Павличка, М. Вінграновського та 

В. Коротича. Загальний обсяг опрацьованих творів складає 6819 сторінок. 

Оперативну частину вибірки утворюють 2800 етносимволів та 2920 їх 

англійських перекладів.

Методи, до яких вдається дисертантка, визначаються структурою 

роботи та її завданнями. Тут можна сказати, що дослідження має 

комплексний характер, а суто перекладознавчі методи в ньому вдало 

доповнено методами суміжних дисциплін -  мовознавства, літературознавства 

та культурології.



Робота є новою, теоретично та практично значущою. Новизна роботи 

викладена в положеннях, що виносяться на захист. За своєю структурою 

дисертація А. А. Маркелової відповідає усім- вимогам до робіт цього рівня. 

Єдине, на що треба зауважити, -  це прикра відсутність окремого розділу (або 

хоча би підрозділу), присвяченого методико-методологічним аспектам 

дослідження, зокрема його етапам та процедурам. Наявність такого 

(під)розділу, як відомо, дозволяє чіткіше зрозуміти логіку автора та загальну 

концепцію роботи.

Текст роботи написано чіткою зрозумілою мовою, з дотриманням усіх 

стандартів наукового мовлення. Список використаних джерел 

репрезентативний, до нього входять як класичні, так і сучасні роботи за 

темою дослідження. Необхідно звернути увагу на велику кількість новітніх 

закордонних публікацій, що свідчать про обізнаність дослідниці у сучасних 

(передусім культурологічно орієнтованих) теоріях перекладу.

Водночас дисертація А. А. Маркелової не позбавлена деяких недоліків 

та дискусійних моментів, на яких хотілося би зупинитися докладніше у 

наступній частині мого відгуку.

1. Перше зауваження стосується структури роботи. На мою думку, 

Розділи 2 і 3 краще було би поміняти місцями, оскільки у Розділі 2 міститься 

багато важливої інформації та власних авторських міркувань стосовно 

принципів та способів відтворення етносимволів у перекладі, що фактично 

можуть і мають бути віднесені до методологічного підґрунтя дисертації. 

Натомість, Розділ 3 присвячено особливостям перекладацького відтворення 

символів різних тематичних груп, що я розцінюю як практичну частину 

дослідження. Звертаю також увагу на те, що авторка «загубила» назву 

першого підрозділу Розділу 2 (сс. 64-74), в якому йдеться про різні 

переклади вірша І. Драча «Дівочі пальці». До речі, порівняльний аналіз 

множинних перекладів є потужним методологічним інструментом 

перекладознавства. Особливо цінним він є для рецензованої розвідки, 

оскільки дає можливість зіставити особливості інтерпретації етносимволіки



різними перекладачами, серед яких є й етнічні українці. На жаль, дослідниця 

майже не скористалася цією чудовою нагодою, що можна вважати 

перспективою подальшої роботи. До структурних недоліків можна також 

віднести і непропорційно короткі висновки до Розділу 1, які не охоплюють 

усього викладеного в ньому матеріалу.

2. Підрозділ 2.1. «Значення образу Тараса Шевченка у поезіях 

українських шістдесятників та його перекладацька інтерпретація» 

концептуально не вписується ані в Розділ 2, ані в структуру дисертації 

взагалі, адже в ньому йдеться про особливості відтворення в перекладах 

образу Тараса Шевченка. По-перше, особистість великого Кобзаря не 

відповідає жодному різновиду етносимволіки, із заявлених як об’єкт аналізу 

(с. 16). По-друге, в мене виникають певні сумніви стосовно того, чи можна 

цей образ взагалі віднести до етносимволів, а якщо й так, чому до дисертації 

не потрапили образи-імена інших відомих українців.

3. Деякі з наведених у роботі прикладів не можуть вважатися 

етносимволами, оскільки не мають безпосереднього відношення до України, 

як, наприклад, зоонімічні символи мавпи, тигра чи леопарда. Неначе 

виправдовуючись, сама дослідниця пише про те, що вони можуть бути 

асоційовані з Україною через християнську традицію, але навіть в такому 

разі все одно не мають етнічного характеру (можуть розглядатися як символи 

християнства, релігійні символи). Більше того, деякі проаналізовані в 

дисертації приклади взагалі не сприймаються мною як символи («чорно-біла 

весна», «біла папороть», «чорні коти», «бронтозавр», «чорна вода», 

«блакитна блискавка» -  список можна продовжувати). Думаю, що цієї 

проблеми можна було би частково уникнути, якщо б авторка у своїх 

коментарях більш чітко роз’яснювала, що саме (на її думку, звичайно) стоїть 

за тим чи іншим образом. А також варто було би поміняти в назві роботи 

етносимволіку на просто символіку.

4. Продовжуючи тему власне перекладознавчого аналізу. Тут я бачу 

певний недолік у тому, що пані Маркелова часто приділяє більше уваги



аналізу не стільки самих символів, скільки інших стилістичних засобів, що їх 

обрамляють. В принципі, в такому аналізі немає нічого поганого, навпаки, 

він є важливим з точки зору комплексного підходу, ось тільки коментарі до 

метафор, алітерацій чи повторів чомусь виходять більш переконливими та 

детальними, тоді як при описі етносимволів дослідниця переходить до більш 

абстрактних і менш чітких формулювань, обмежуючись не завжди достатньо 

обґрунтованими твердженнями про «доречність» чи «недоречність» того чи 

іншого відповідника.

5. Моє останнє зауваження стосується розподілу етносимволів на 

універсальні та індивідуально-авторські, що, за підрахунками дослідниці, 

співвідносяться у пропорції 60% на 40%. Я в принципі не впевнений, що 

символи можуть мати індивідуально-авторський характер, оскільки саме 

поняття символу передбачає глибокий рівень усталеності, причому не тільки 

. на мовному, а й на ментальному та культурному рівнях. Хотілося б почути 

коментар стосовно того, за якими показниками ці два різновиди розділяються 

в роботі і чи може один і той самий символ бути водночас універсальним та 

індивідуально-авторським.

Втім, незважаючи на зазначені недоліки, які скоріше вказують на 

потенційні шляхи подальшого удосконалення наукового пошуку 

дисертантки, її дослідження відповідає всім вимогам до робіт такого рівня. 

Обраний дисертанткою напрям може вважатися перспективніш з точки зору 

проведення подальших досліджень, зокрема, таких, що стосуються перекладу 

символьної лексики на матеріалі інших жанрів та мовних пар.

В цілому ж дисертаційна робота А. А. Маркелової є серйозним та 

глибоким дослідженням, актуальність, новизна, теоретична та практична 

цінність якого не дають підстав для сумнівів. Робота є завершеною працею, в 

якій отримані науково обґрунтовані результати, що сукупно вирішують 

задачу висвітлення способів відтворення етносимволічної лексики в 

українсько-англійському поетичному перекладі. Усі головні положення 

роботи пройшли необхідну апробацію на різноманітних міжнародних та
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всеукраїнських конференціях та викладені у 16 публікаціях, в тому числі у 

15 одноосібних публікаціях у фахових виданнях МОН України та 1 статті у 

закордонному періодичному виданні.

Таким чином, на підставі ознайомлення з текстом дисертації, 

авторефератом та публікаціями вважаємо, що дисертаційне дослідження 

«Перекладацька інтерпретація етносимволіки в поезії українських 

шістдесятників» відповідає вимогам п. 11, 13 «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженому постановою КМУ №567 від 24.07.2013 р. 

(зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ №656 від 19.08.2015 р., 

№1159 від 30.12.2015 р., та № 567 від 27.07.2016 р.), а його авторка 

Маркелова Анастасія Андріївна заслуговує на присудження їй наукового 

ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.16 -

перекладознавство.

Офіційний опонент -  
доктор філологічних наук, професор, 
завідувач кафедри перекладознавства 
імені Миколи Лукаша 
Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна О. В. Ребрій

Підпис Ребрія О.В. засвідчую:

Начальник Служби 
управління персоналом 
Харківського націоналки 
університету імені В. Н.

Відділ діловодства та архіву 
латиського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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ВІДГУК
офіційного опонента, доктора філологічних наук, професора, завідувача 

кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна Ребрія Олександра 

Володимировича на дисертацію Маркелової Анастасії Андріївни 
«Перекладацька інтерпретація етносимволіки в поезії українських 
шістдесятників», подану на здобуття наукового ступеня кандидата 
філологічних наук за спеціальністю 10.02Л6 -  перекладознавство

Рецензовану дисертацію присвячено висвітленню особливостей 

відтворення в англомовних перекладах української етносимволіки на 

матеріалі віршованих творів шістдесятих років минулого сторіччя. 

Безумовно, вибір А. А. Маркелової на користь саме цього прошарку 

української літератури є невипадковим, адже в ньому розкривається -  

водночас ліричний і патріотичний -  національний характер українського 

віршування, яке так яскраво проявило себе після довгих років сталінських 

репресій та соцреалістичної задухи. Новаторський характер поезії 

українських шістдесятників чи не найяскравіше втілено в її символічності на 

відміну від традиційної радянської літератури, яка на визнавала множинних 

інтерпретацій, будь-якої художньої, моральної чи ідеологічної 

невизначеності, розмальовуючи весь навколишній світ як і внутрішній світ 

людини всього двома барвами -  чорною та білою.

Символ як стрижневий художній елемент поезії шістдесятників є 

водночас простим і складним об’єктом наукового дослідження. Його 

простота зумовлюється тим, що будь-яка людина на пересічному рівні 

відчуває символічну природу вірша, завдяки чому може досить адекватно 

його сприйняти, випрацювавши для себе той чи інший варіант інтерпретації, 

яка зовсім не обов’язково може бути втілена в рамки чітких формулювань 

(відчувати душею). Складність символу зумовлюється його синтетичним 

характером на перетині мови, культури, літератури та свідомості, наслідком 

чого є те, що будь-яка спроба пояснити символ як науковий концепт 

неодмінно вимагає міждисциплінарного підходу із залученням релевантних

ВЖ. № ^
від'- - а  ' о £  !  х  /з?

Відділ діловодства та арій 
Київського національного утт-» * 

імені Тараса Шевченад



даних мовознавчого, літературознавчого, культурологічного, 

когнітологічного, філософського тощо характеру.

Цілком природно, що науковий підхід до потрактування символу 

зародився в надрах філософії, яка бачить у ньому продовження (чи 

породження?) архетипу як первинного образу, закарбованого у людській 

свідомості та міфу як найдавнішої наративної форми, що пояснює 

походження головних речей та явищ через емоційно-чуттєві образи.

Безумовно, надзвичайно важливим для розвідки пані Маркелової є 

літературознавче потрактування символу, наближене до художнього образу, 

адже у фокусі її дослідницького інтересу -  поезія. Отже, з позицій теорії 

літератури, символ розглядається як образ, що виражає сутність певного 

явища опосередковано і, таким чином, має багато спільного з більшістю 

тропів, але, на відміну від, скажімо, метафори, символ зумовлюється не 

власне художніми чинниками, а «базується на позахудожніх, передусім 

філософських потребах езотеричного знання» (Літературознавчий словник- 

довідник, с. 622).

Когнітивна наука тлумачить символ подвійно. З одного боку, 

символами вважаються всі знаки мовної системи, адже їхньою функцією є 

репрезентація об’єктів і станів дійсності, які є незалежними, відстороненими 

від суб’єкта, але відкритими його розуму. Тобто, мовні знаки і становлять 

собою символьні образи: «Дякуючи креативній уяві, ми можемо винаходити 

допоміжні образи, для того щоб символізувати об’єкти і події і 

репрезентувати абстракції < ...>  будь який об’єкт або подія може бути 

символізованим за допомогою певного винайденого, уявного знака, такого як 

цифра або слово; такі знаки можуть комбінуватися у висловлення або 

речення» (Словник основних термінів когнітивно-дискурсивної лінгвістики, 

с. 105).

З іншого боку, символ розглядається як специфічна форма існування 

концепту, в основі якої перебуває операція уподібнення, так само як і в 

метафори (образ-символ). Але, символ, на відміну від метафори, є значно
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більш укоріненим у людській свідомості, тож для виявлення його ознак 

(інтерпретації) потрібен щонайменше весь текст, а то й серія текстів. Саме в 

цьому сенсі символ постає на сторінках рецензованого дослідження, тож 

обраний авторкою підхід, в межах якого вона вдається до ретельного аналізу 

максимально широкого кола творів обраних авторів, видається цілком 

слушним.

Врешті-решт, необхідно сказати декілька слів і про лінгвістичне 

тлумачення символу, яке чітко прив’язує його до мови, тож, на відміну від 

наведених вище дефініцій образу-символу, у мовознавчій парадигмі міцно 

укорінився термін «словесний символ» (слово-символ), що розуміється як 

бінарна структура, в якій співвідноситься слово-найменування та його 

вторинне символізуюче значення.

Для того, аби зрозуміти природу символу, варто спиратися на деякі 

базові твердження щодо культури. Зокрема, виходячи з аксіоми про 

відсутність єдиної універсальної загальнолюдської культури, можна 

впевнено припустити й відсутність існування універсальних символів, 

однаково зрозумілих представникам усіх культур і носіям усіх мов. Звідси 

припущення про те, що будь-який символ завжди буде етноцентричним, а 

отже й неперекладним. З іншого боку, такий песимістичний погляд у дусі 

Гумбольдта та Потебні може бути спростований за рахунок контактів між 

різними групами людей, внаслідок чого формується спільний набір правил, 

які утворюють загальнолюдський культурний фонд. Спілкування між 

різними етнічними культурами здійснюється через взаємну адаптацію та 

намагання усвідомити культурну своєрідність інших, звідси протилежний -  

оптимістичний -  висновок про потенційну перекладність символів.

Рівень перекладності -  неперекладності етносимволіки регулюється 

рівнем наближеності -  віддаленості культур: чим тіснішими є зв’язки між 

народами, тим більш вірогідною буде здатність їхніх представників до її 

адекватної інтерпретації. У цьому світлі набуває особливої вагомості роль 

перекладача як культурного медіатора, який має прийняти важливе рішення:



відтворити, замінити чи опустити. Очевидно, що тут немає й не може бути 

готових сценаріїв, а вибір в кожному окремому випадку, як нам і намагається 

показати авторка, визначається низкою факторів як позамовного, так і 

мовного характеру.

Дозвольте перейти до методологічної складової рецензованої 

дисертації. Її актуальність зумовлено необхідністю висвітлення 

перекладацької інтерпретації етносимволіки поетичного тексту, що, у свою 

чергу, сприяє вирішенню глобальнішого завдання -  опису перекладу як 

засобу міжкультурної медіації.

Подвійна мета наукового дослідження полягає в тому, аби, по-перше, 

встановити особливості функціонування етносимволів у поетичному 

першотворі та перекладі, а по-друге, визначити межі відтворення 

етносимволіки в українсько-англійському напрямку перекладу. Відповідно 

до цієї мети у роботі було чітко окреслено коло завдань, кожне з яких було 

достатньо розкрито у відповідному (під)розділі дисертації.

О б’єктом дослідження у відповідності до назви роботи та її мети 

виступають різні типи етносимволів в поетичних текстах українських поетів 

шістдесятників, а предметом аналізу -  способи та стратегії їхнього 

відтворення в англомовних перекладах.

Безумовним плюсом роботи є її розлогий матеріал, до якого залучено 

низку поетичний творів таких відомих українських поетів, як Л. Костенко, 

В. Стуса, В. Симоненка, І. Драча, Д. Павличка, М. Вінграновського та 

В. Коротича. Загальний обсяг опрацьованих творів складає 6819 сторінок. 

Оперативну частину вибірки утворюють 2800 етносимволів та 2920 їх 

англійських перекладів.

Методи, до яких вдається дисертантка, визначаються структурою 

роботи та її завданнями. Тут можна сказати, що дослідження має 

комплексний характер, а суто перекладознавчі методи в ньому вдало 

доповнено методами суміжних дисциплін -  мовознавства, літературознавства 

та культурології.
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Робота є новою, теоретично та практично значущою. Новизна роботи 

викладена в положеннях, що виносяться на захист. За своєю структурою 

дисертація А. А. Маркелової відповідає усім- вимогам до робіт цього рівня. 

Єдине, на що треба зауважити, -  це прикра відсутність окремого розділу (або 

хоча би підрозділу), присвяченого методико-методологічним аспектам 

дослідження, зокрема його етапам та процедурам. Наявність такого 

(під)розділу, як відомо, дозволяє чіткіше зрозуміти логіку автора та загальну 

концепцію роботи.

Текст роботи написано чіткою зрозумілою мовою, з дотриманням усіх 

стандартів наукового мовлення. Список використаних джерел 

репрезентативний, до нього входять як класичні, так і сучасні роботи за 

темою дослідження. Необхідно звернути увагу на велику кількість новітніх 

закордонних публікацій, що свідчать про обізнаність дослідниці у сучасних 

(передусім культурологічно орієнтованих) теоріях перекладу.

Водночас дисертація А. А. Маркелової не позбавлена деяких недоліків 

та дискусійних моментів, на яких хотілося би зупинитися докладніше у 

наступній частині мого відгуку.

1. Перше зауваження стосується структури роботи. На мою думку, 

Розділи 2 і 3 краще було би поміняти місцями, оскільки у Розділі 2 міститься 

багато важливої інформації та власних авторських міркувань стосовно 

принципів та способів відтворення етносимволів у перекладі, що фактично 

можуть і мають бути віднесені до методологічного підґрунтя дисертації. 

Натомість, Розділ 3 присвячено особливостям перекладацького відтворення 

символів різних тематичних груп, що я розцінюю як практичну частину 

дослідження. Звертаю також увагу на те, що авторка «загубила» назву 

першого підрозділу Розділу 2 (сс. 64-74), в якому йдеться про різні 

переклади вірша І. Драча «Дівочі пальці». До речі, порівняльний аналіз 

множинних перекладів є потужним методологічним інструментом 

перекладознавства. Особливо цінним він є для рецензованої розвідки, 

оскільки дає можливість зіставити особливості інтерпретації етносимволіки
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різними перекладачами, серед яких є й етнічні українці. На жаль, дослідниця 

майже не скористалася цією чудовою нагодою, що можна вважати 

перспективою подальшої роботи. До структурних недоліків можна також 

віднести і непропорційно короткі висновки до Розділу 1, які не охоплюють 

усього викладеного в ньому матеріалу.

2. Підрозділ 2.1. «Значення образу Тараса Шевченка у поезіях 

українських шістдесятників та його перекладацька інтерпретація» 

концептуально не вписується ані в Розділ 2, ані в структуру дисертації 

взагалі, адже в ньому йдеться про особливості відтворення в перекладах 

образу Тараса Шевченка. По-перше, особистість великого Кобзаря не 

відповідає жодному різновиду етносимволіки, із заявлених як об’єкт аналізу 

(с. 16). По-друге, в мене виникають певні сумніви стосовно того, чи можна 

цей образ взагалі віднести до етносимволів, а якщо й так, чому до дисертації 

не потрапили образи-імена інших відомих українців.

3. Деякі з наведених у роботі прикладів не можуть вважатися 

етносимволами, оскільки не мають безпосереднього відношення до України, 

як, наприклад, зоонімічні символи мавпи, тигра чи леопарда. Неначе 

виправдовуючись, сама дослідниця пише про те, що вони можуть бути 

асоційовані з Україною через християнську традицію, але навіть в такому 

разі все одно не мають етнічного характеру (можуть розглядатися як символи 

християнства, релігійні символи). Більше того, деякі проаналізовані в 

дисертації приклади взагалі не сприймаються мною як символи («чорно-біла 

весна», «біла папороть», «чорні коти», «бронтозавр», «чорна вода», 

«блакитна блискавка» -  список можна продовжувати). Думаю, що цієї 

проблеми можна було би частково уникнути, якщо б авторка у своїх 

коментарях більш чітко роз’яснювала, що саме (на її думку, звичайно) стоїть 

за тим чи іншим образом. А також варто було би поміняти в назві роботи 

етносимволіку на просто символіку.

4. Продовжуючи тему власне перекладознавчого аналізу. Тут я бачу 

певний недолік у тому, що пані Маркелова часто приділяє більше уваги



аналізу не стільки самих символів, скільки інших стилістичних засобів, що їх 

обрамляють. В принципі, в такому аналізі немає нічого поганого, навпаки, 

він є важливим з точки зору комплексного підходу, ось тільки коментарі до 

метафор, алітерацій чи повторів чомусь виходять більш переконливими та 

детальними, тоді як при описі етносимволів дослідниця переходить до більш 

абстрактних і менш чітких формулювань, обмежуючись не завжди достатньо 

обґрунтованими твердженнями про «доречність» чи «недоречність» того чи 

іншого відповідника.

5. Моє останнє зауваження стосується розподілу етносимволів на 

універсальні та індивідуально-авторські, що, за підрахунками дослідниці, 

співвідносяться у пропорції 60% на 40%. Я в принципі не впевнений, що 

символи можуть мати індивідуально-авторський характер, оскільки саме 

поняття символу передбачає глибокий рівень усталеності, причому не тільки 

на мовному, а й на ментальному та культурному рівнях. Хотілося б почути 

коментар стосовно того, за якими показниками ці два різновиди розділяються 

в роботі і чи може один і той самий символ бути водночас універсальним та 

індивідуально-авторським.

Втім, незважаючи на зазначені недоліки, які скоріше вказують на 

потенційні шляхи подальшого удосконалення наукового пошуку 

дисертантки, її дослідження відповідає всім вимогам до робіт такого рівня. 

Обраний дисертанткою напрям може вважатися перспективним з точки зору 

проведення подальших досліджень, зокрема, таких, що стосуються перекладу 

символьної лексики на матеріалі інших жанрів та мовних пар.

В цілому ж дисертаційна робота А. А. Маркелової є серйозним та 

глибоким дослідженням, актуальність, новизна, теоретична та практична 

цінність якого не дають підстав для сумнівів. Робота є завершеною працею, в 

якій отримані науково обґрунтовані результати, що сукупно вирішують 

задачу висвітлення способів відтворення етносимволічної лексики в 

українсько-англійському поетичному перекладі. Усі головні положення 

роботи пройшли необхідну апробацію на різноманітних міжнародних та



всеукраїнських конференціях та викладені у 16 публікаціях, в тому числі у 

15 одноосібних публікаціях у фахових виданнях МОН України та 1 статті у 

закордонному періодичному виданні.

Таким чином, на підставі ознайомлення з текстом дисертації, 

авторефератом та публікаціями вважаємо, що дисертаційне дослідження 

«Перекладацька інтерпретація етносимволіки в поезії українських 

шістдесятників» відповідає вимогам п. 11, 13 «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженому постановою КМУ №567 від 24.07.2013 р. 

(зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ №656 від 19.08.2015 р., 

№1159 від 30.12.2015 р., та № 567 від 27.07.2016 р.), а його авторка 

Маркелова Анастасія Андріївна заслуговує на присудження їй наукового 

ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.16 -

перекладознавство.
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