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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Останнім часом у вітчизняному перекладознавстві спостерігається стійке 

зростання інтересу до вивчення вузькофахових форм перекладацької 

діяльності. Пожвавлення наукового пошуку в колись маргіналізованих галузях 

перекладу обумовлено як об’єктивними історичними причинами, так і 

тенденцією до виконання соціального замовлення суспільства. Поступова зміна 

системи цінностей у бік духовного розвитку особистості, звернення до духовної 

спадщини нації, активна міжкультурна взаємодія, необхідність створення нових 

національних орієнтирів та ідей викликають підвищену увагу до проблем 

релігійного перекладу. 

Процес загальнонаціонального відродження в Україні кінця 80-тих – 

початку 90-тих років ХХ століття сприяє відновленню теїстичної системи 

відношень між державою, соціальними інститутами Церкви і населенням. 

Представники різних релігійних конфесій, традиційно представлених на 

теренах нашої держави, серед яких, зокрема, парафіяни Української греко-

католицької церкви, римо-католицької церкви (католики східного й західного 

обряду), Української лютеранської і німецької євангелічно-лютеранської 

церков отримали змогу відкрито сповідувати свої віровчення і проводити 

богослужіння, у тому числі німецькою мовою. Виникла потреба у перекладі, з 

одного боку, першоджерел лютеранської течії протестантизму, тобто 

«символічних книг», покладених в основу лютеранської теології; з іншого боку, 

католицьких німецькомовних богословських текстів, які належали перу 

видатних духовних осіб – провідників християнської віри.  

Непересічним слід вважати аналіз, в тому числі перекладознавчий, 

релігійних текстів західноєвропейських культур і для українського православ’я, 

оскільки витоки таких джерел сягають спільних етапів формування 

віросповідань християнського спрямування у першому тисячолітті нашої ери. 

До того ж німецькомовні теологічні праці можуть слугувати цінним 

доповненням для філософських узагальнень вітчизняного кліру та 

релігієзнавців, що водночас сприяє зближенню та порозумінню між конфесіями 

України.  

Значна частина протестантської (лютеранської) і католицької теологічної 

літератури, яка написана німецькою мовою, залишалась невідомою широкому 

загалу віруючих в Україні, а нечисленні українські переклади створювались 

переважно у діаспорі. Утім, за останнє десятиріччя спостерігається тенденція 

до збільшення кількості саме україномовних перекладів теологічних текстів, 

виконаних як «світськими» перекладачами, так і носіями духовного сану. 

Водночас у вітчизняному перекладознавстві практично не досліджувались 

питання перекладу фахової мови теології для пари мов «німецька-українська».  

Актуальність роботи зумовлено необхідністю системного розгляду 

текстів фахової мови теології у перекладацькому аспекті, а також нагальною 

потребою в оптимізації та гармонізації релігійного перекладу німецько-

українського напряму, що відповідає духовним запитам україномовного 

суспільства. 
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Попри існуючі наукові праці, дотепер в українському перекладознавстві 

відсутнє комплексне дослідження теологічних текстів, яке дозволило би визначити 

їх місце в теорії спеціального і часткового перекладу.  

Теоретико-методологічну базу дисертації формують вітчизняні й 

зарубіжні наукові розвідки у галузі загальної теорії перекладу (С.Влахов, 

В.Виноградов, М.Гарбовський, Р.Зорівчак, В.Карабан, Л.Коломієць, Т.Кияк, 

В.Комісаров, О.Огуй, О.Ребрій, Chr.Nord, K.Reiss, Н.Vermeer); релігійного 

перекладу (У.Головач, В.Демецька, О.Кровицька, В.Лєбєдєв, О.Чередниченко, 

Ю.Чернишова, А.Ясіновський, W.Reinhard, E.Meurer); релігійного та 

філософського дискурсу (М.Бахтін, О.Бобирєва, Р.Ваврінчік, Г.Воскобойник, 

А.Гадомський, Ю.Романченко, M. Treml); релігійної термінології та 

християнсько-богословської терміносистеми (О.Антонів, Є.Жерновей, 

Л.Закреницька, І.Карбовнік, Н.Попович, Н.Пуряєва); перекладу Біблії 

(О.Горбач, М.Жукалюк, І.Франко, E.Müller, E.Nida, E.Werner); методології 

перекладу богослужбової літератури (о. Т.Барщевський, І.Огієнко); теорії 

фахового перекладу і термінотворення (Н.Бабич, Н.Клименко, М.Зимовая, 

І.Квитко, М.Лейчик, О.Подвойська); когнітивної лінгвістики і концептології 

(А.Вежбицька, О.Кубрякова, Д.Ліхачов, В.Маслова, А.Приходько, Ю.Степанов, 

F.Bartlett); лінгвістики тексту (Т.Ніколаєва, K.Brinker, L.Hoffmann, S.Kvam); 

аналізу дискурсу (В.Карасик, М.Макаров, В.Чернявська, T.van Dijk); 

лінгвокультурологічних аспектів лінгвістики та перекладу (Н.Алефіренко, 

А.Бєлова, В.Кононенко, О.Селіванова, П.Тороп) та інші. 

Зв’язок роботи з науковими темами. Дослідження виконано в рамках 

комплексної наукової теми Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка № 06 БФ 044-01 «Розвиток і взаємодія мов 

та літератур в умовах глобалізації», затвердженої Міністерством освіти і науки 

України. 

Мета дисертації полягає у комплексному дослідженні концептосистеми 

німецькомовних теологічних текстів та її відтворення у перекладах 

українською мовою. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких 

завдань: 

- дослідити перекладознавчі аспекти релігійного дискурсу і релігійного 

тексту як родових понять для теологічного дискурсу та теологічного 

тексту; 

- визначити поняття теологічного тексту і теологічного дискурсу в 

контексті теорії перекладу; 

- розглянути термінологічні проблеми відтворення теологічних текстів у 

перекладі; 

- проаналізувати жанрово-дискурсивні особливості теологічних текстів з 

погляду їх перекладності та ієрархії компетенцій перекладача; 

- запропонувати методику дослідження концептосистеми теологічних 

текстів теоретико-теологічного та популярно-теологічного дискурсу; 

- з’ясувати особливості відтворення об’ємної та лінійної організації 

німецькомовних теологічних текстів у перекладах українською мовою; 
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- побудувати лінгвокогнітивну модель перекладу теологічних текстів як 

основу для здійснення власне релігійного перекладу і виконання 

порівняльно-перекладацького аналізу. 

Об’єктом дослідження виступали німецькомовні теологічні тексти 

другої половини ХХ століття та їх переклади українською мовою. 

Предметом дослідження є лінгвокогнітивні особливості перекладу 

теологічних текстів, які репрезентуються у вигляді відповідної моделі. 

Матеріал дослідження становлять німецькомовні теологічні тексти та їх 

переклади українською мовою, що належать до теоретико-теологічного 

дискурсу («Ісус Христос», «Таїнство єдності: Євхаристія і Церква» В.Каспера; 

«Тріюмф розп’ятого» Е.Зауера; «Етичне послання Нового Завіту» 

Р.Шнакенбурга; «Літургія церкви» М.Кунцлера; «Християни в Європі» К.Коха, 

«Християнське суспільне вчення» Й.Гьофнера); та популярно-теологічного 

дискурсу («Сіль землі», «Цінності в часи перемін» Й.Рацінґера, «Любити себе» 

А.Грюна, «Мета чи випадок? Створення світу й еволюція з точки зору 

розсудливої віри» К.Шенборна). Корпус досліджених текстів складає 22 

джерела загальним обсягом 6069 сторінок.  

Методи дослідження. У дослідженні були використані методи 

лінгвоперекладацького, дискурсивного, концептуального, референційного, 

кількісного аналізу і теорія схем. Лінгвоперекладацький аналіз надає змогу 

виявити термінологічні проблеми відтворення елементів християнсько-

богословської терміносистеми оригіналу в перекладі, а також визначити 

випадки мовно-термінологічної і культурно-термінологічної обмеженої 

перекладності. Дискурсивний аналіз дозволяє окреслити структуру, функції, 

принципи і категорії теологічного дискурсу, які визначають ступінь 

перекладності та жанрово-дискурсивні особливості перекладу теологічного 

тексту. Концептуальний аналіз використано з метою вивчення об’ємної 

організації концептосистеми оригінального й перекладного текстів і 

подальшого створення лінгвокогнітивної моделі їх перекладу.  

Референційний аналіз дозволяє розглянути лінійну організацію 

концептосистеми з метою встановлення внутрішньотекстових зв’язків 

оригіналу і перекладу. Принципи теорії схем дають змогу побудувати 

лінгвокогнітивну модель перекладу у вигляді мережі концептуальних одиниць 

репрезентації знань. Під час розгляду окремих одиниць об’ємної та лінійної 

організації теологічного тексту були застосовані елементи кількісного аналізу. 

Теоретичне значення роботи полягає у внескові до спеціальної та 

часткової теорії релігійного перекладу У дисертації розроблено методику 

дослідження концептосистеми теологічних текстів окремо для кожного з її 

компонентів - об’ємної організації та лінійної організації. Представлені методи 

опису концептосистеми та лінгвокогнітивного моделювання можуть бути 

використані для порівняльного аналізу оригінальних і перекладних текстів 

інших фахових мов.  

Таким чином, результати дослідження, з одного боку, розширюють 

уявлення про традиційну модель перекладу в процесуальному аспекті та в 

критиці перекладу, з іншого боку, сприяють розробці теоретичних положень у 
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галузі часткової теорії релігійного перекладу для пари мов «німецька-

українська». 

Наукова новизна роботи полягає у тому, що в ній вперше проведено 

комплексний аналіз концептосистеми німецькомовних теологічних текстів та її 

відтворення у перекладах українською мовою. У дослідженні, зокрема, уведено 

в науковий обіг поняття теологічного тексту в ракурсі перекладознавства; 

визначено первинну і вторинну перекладацькі домінанти теологічних текстів за 

критерієм функції; розглянуто жанрово-дискурсивну специфіку теологічних 

текстів у світлі категорії перекладності; досліджено особливості об’ємної і 

лінійної організації оригіналу та її відтворення у перекладі теологічних текстів; 

побудовано лінгвокогнітивну модель перекладу теологічних текстів у 

процесуальному та критичному аспектах. 

Практична цінність дослідження полягає у можливості застосування 

його результатів у навчальному процесі, зокрема у теоретичних і спеціальних 

курсах нормативних навчальних дисциплін таких як: «Історія німецької мови», 

«Лексикологія», «Стилістика», а також дисциплін вільного вибору студента і 

аспіранта за спеціалізаціями: «Письмовий переклад фахових текстів», 

«Письмовий переклад художньо-публіцистичних текстів», «Редагування 

письмових перекладів», «Критика перекладу фахових текстів», «Методологія 

перекладознавчих досліджень», «Фахові мови, термінознавство і мовна 

політика». Результати дисертації можуть бути використані перекладачами-

практиками для виконання замовлень у галузі релігійного перекладу та 

перекладу текстів інших фахових мов.  

На захист виносяться такі положення: 

1. Загальною стратегією перекладу теологічних текстів для мовної пари 

«німецька-українська» є адаптивний переклад. Адаптація реалізується у 

перекладному тексті на рівні об’ємної та лінійної організації концептосистеми. 

Об`ємна організація концептосистеми теологічного тексту становить 

сукупність вербалізованих християнських концептів, структуровану у вигляді 

ядра, приядерної зони та периферії. Лінійну організацію концептосистеми 

теологічного тексту утворює синтагматичне упорядкування вербалізованих 

християнських концептів, що реалізується в тексті за допомогою категорій 

когезії та когерентності. 

2. Відтворення базових концептів як одиниць об’ємної організації 

концептосистеми оригіналу у перекладі залежить від розташування мовних 

значень у структурі самого концепта (ядро, приядерна зона, периферія), а також 

від жанру тексту і типу дискурсу: теоретико-теологічного або популярно-

теологічного. 

3. Перекладацьке відтворення ядра концептів відбувається за допомогою 

еквівалентів. Відтворення значень концепту, які знаходяться у найближчій та 

віддаленій приядерних зонах, відбувається через часткові семантичні 

відповідники. Передача периферійних значень концепта здійснюється через 

контекстуальні або оказіональні відповідники. 

4. Лінійна організація концептосистеми теологічного тексту включає три 

типи внутрішньотекстового зв’язку: а) власне мовний; б) власне текстовий; в) 
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позамовний зв’язок. До перекладацьких домінант на рівні власне мовного 

внутрішньотекстового зв’язку оригіналу належить кореференція, яка 

реалізується у граматичній когезії та семантичній когерентності тексту.  

5. Специфіка відтворення одиниць лінійної організації концептосистеми 

теологічного тексту у перекладі залежить від типу дискурсу і типу 

внутрішньотекстових зв’язків оригіналу. Перекладацькі відхилення у 

відтворенні когезії та когерентності оригіналу (спрощення і експлікація 

відповідно) свідчать про універсальну стратегію адаптації перекладу 

теологічних текстів для полегшення їх сприйняття з боку читацької аудиторії.  

6. Лінгвокогнітивна модель перекладу теологічних текстів становить 

мережу концептуальних одиниць репрезентації знань, що включає в себе 

дискурсні, текстові й функціональні особливості мови-продуцента та мови-

реципієнта з їх жанровою і концептуальною специфікою, яка реалізується 

об’ємно та лінійно. 

Апробація результатів роботи оприлюднена на таких конференціях: на 

ІІ Міжнародній науково-практичній заочній інтернет-конференції 

«Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації» (Острог, 17-18 

жовтня 2013 року); Міжнародній науковій конференції «Етнознакові функції 

культури: мова, література, фольклор» (Київ, 17 жовтня 2013 року); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Україна і світ: діалог мов і 

культур» (Київ, 19-21 березня 2014 року); VIII Міжнародній науково-

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

27-28 березня 2014 року); VIII Міжнародній науковій конференції «Актуальні 

проблеми термінознавства, романо-германської філології та перекладу» 

(Чернівці, 25-26 квітня 2014 року); Міжнародній науковій конференції 

«Сучасна філологія: парадигми, напрямки, проблеми» (Київ, 9 жовтня 2014 

року) та двох всеукраїнських конференціях: Всеукраїнській науковій 

конференції «Філологічна наука в інформаційному суспільстві» (Київ, 10 квітня 

2014 року); І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Мова як засіб 

міжкультурної комунікації» (Херсон, 16-17 травня 2014 року). Формою 

апробації стала також участь у щомісячних науково-практичних семінарах, які 

проводились на базі кафедри теорії та практики перекладу з німецької мови 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка протягом 2013-2015 рр. 

Публікації. Основні теоретичні положення та висновки дисертації 

відображено у 11-ти одноосібних статтях, опублікованих у фахових 

українських та закордонних виданнях. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційне дослідження складається зі 

вступу, трьох розділів, загальних висновків, списку використаної літератури, 

переліку джерел ілюстративного матеріалу, додатку. Загальний обсяг дисертації 

становить 210 сторінок друкованого тексту, обсяг основного тексту — 183 

сторінки друкованого тексту. Список використаних джерел налічує 247 

позицій. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовуються вибір теми дослідження, її актуальність, 

формулюються мета й завдання дисертаційної роботи, розкриваються об’єкт, 

предмет і методи дослідження, визначається наукова новизна, наводиться 

гіпотеза дослідження, зазначається матеріал дослідження, висвітлюється 

теоретичне значення та практична цінність роботи, подаються положення, що 

виносяться на захист, наводяться відомості про апробацію та публікації 

результатів дослідження, а також структура роботи. 

У першому розділі «Онтологія релігійного дискурсу в контексті 

перекладознавства» висвітлено перекладознавчий компонент понять 

релігійного тексту і релігійного дискурсу; розмежовано терміни «теологічний 

дискурс» та «сакральний дискурс»; розглянуто термінологічні ознаки 

теологічного тексту; запропоновано дефініцію для поняття «теологічний 

текст» крізь призму теорії перекладу; досліджено категорію перекладацької 

інтерпретації в контексті теологічного дискурсу; вивчено прийоми 

застосування адаптивної стратегії перекладу теологічних текстів на рівні 

терміносистеми. 

Новітні тенденції міжпарадигмального розгляду мовних одиниць 

зумовлюють підвищену увагу дослідників до проблем перекладу релігійних 

текстів. Серед традиційних, але й досі невирішених питань перекладознавства, 

у тому числі фахового релігійного перекладу, дослідники виділяють: переклад 

текстів різних жанрів і різного комунікативного статусу за умов зростаючої 

метадисциплінарності; методи аналізу тексту для аналізу смислу; стратегії і 

тактики розуміння вихідного тексту та відтворення упізнаного смислу в  

політематичному контексті мови-реціпієнта (С.Власенко, Т.Кияк, 

Г.Воскобойник, І.Малиновська). 

Під поняттям релігійного тексту, релевантним для теорії перекладу, ми 

розуміємо об’єкт релігійної комунікації мовою оригіналу, який підлягає 

перетворенням мовою перекладу у межах певної перекладацької епістеми.  

Термін «релігійний дискурс» у своїй семантиці містить два аспекти: 

дискурсологічний та перекладознавчий. З огляду на дискурсологічний аспект, 

релігійний дискурс становить усну або зафіксовану на письмі комунікативну 

подію в реальній ситуації релігійного спілкування. У перекладознавчому 

аспекті ми визначаємо релігійний дискурс як сукупність тематично 

співвіднесених текстів релігійного змісту мовою оригіналу, які підлягають 

перетворенню мовою перекладу у межах певної перекладацької епістеми. 

Структура релігійного дискурсу будується за гіпо-гіперонімічним 

принципом, відповідно до якого гіперонім «релігійний дискурс» має два 

гіпоніми: а) теологічний дискурс як сукупність тематично співвіднесених 

християнсько-богословських текстів; б) сакральний дискурс як сукупність 

сакральних (біблійних, літургійних та молитовних) текстів у їх онтології. 

Теологічний (християнсько-богословський) дискурс становить сукупність 

теологічних текстів у їх онтології, яка включає такі жанрові групи: 

фундаментальне богослов’я; догматика; апологетика; порівняльне богослов’я; 
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пастирське богослов’я; етичне богослов’я; біблійне богослов’я; історичне 

богослов’я. Кожна жанрова група теологічного дискурсу корелює з 

конкретними жанрами теологічних текстів.  

Тому, згідно із представленою дефініцією релігійного тексту, теологічний 

текст ми визначаємо як компонент християнсько-богословського дискурсу 

мовою оригіналу, який підлягає перетворенням мовою перекладу у межах 

відповідної перекладацької епістеми. 

Під час дослідження особливостей структури теологічного дискурсу і 

теологічних текстів, релевантних для теорії перекладу, було використано 

поняття перекладацької інтерпретації. Інтерпретацію ми асоціюємо із трьома 

етапами перекладацького процесу: 1) когнітивно-ментальною процедурою 

розуміння перекладачем оригінального тексту у першій фазі; 2) перетворенням 

смислів тексту як віртуального об’єкта перекладу у другій фазі; 3) процедурою 

пояснення тексту мовою перекладу у останній фазі. 

Згідно із гіпотезою дослідження, загальною стратегією перекладу 

теологічних текстів для мовної пари «німецька-українська» є адаптивний 

переклад. Застосування адаптивних прийомів перекладу пояснюється 

прагматичною спрямованістю християнсько-богословських текстів на певний 

тип аудиторії, що виражається в урахуванні релігійно-конфесійних норм і 

стереотипних очікувань реципієнтів цільової лінгвокультурної спільноти. 

Загальномовні труднощі перекладу теологічних текстів пов’язані з 

кількома чинниками: міжмовною асиметрією мови оригіналу і мови перекладу; 

цілями релігійної комунікації; принципами організації теологічного дискурсу 

як гіпоніма релігійного дискурсу; жанрово-композиційними особливостями 

конкретного жанру теологічного тексту. Цілі релігійної комунікації 

зумовлюють загальну домінанту перекладу теологічних текстів — 

персуазивність. Персуазивність пов’язується із апелятивною функцією 

теологічних текстів, яка полягає у зверненні до реципієнтів теологічного тексту 

з певною метою, і неодмінно зберігається у перекладі як основна 

функціональна ознака оригіналу та його вторинна перекладацька домінанта 

поряд із персуазивністю.  

Підтвердженням гіпотези про застосування адаптивної стратегії 

перекладу теологічного тексту з німецької українською мовою стала адаптація 

терміносистеми оригіналу в перекладі. Така адаптація реалізується в униканні 

термінологічної синонімії та полісемії шляхом послідовного відтворення 

синонімічних і полісемічних термінів оригіналу через єдиний відповідник, у 

нейтралізації експресивної семантики німецькомовного терміна у мові 

перекладу, у асиметричності християнсько-богословських терміносистем 

німецької та української мов за принципом нейтралізації, у примітках 

перекладача,  у відтворенні термінологічних запозичень через еквіваленти 

цільової мови,  у прийомах додавання інформації й уточнення понять з боку 

перекладача. 

У другому розділі «Жанрово-дискурсивна специфіка теологічних 

текстів у перекладацькому аспекті» окреслюються проблеми перекладності 

теологічного тексту і його дискурсивні особливості з погляду релігійного 
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перекладу. Висвітлено залежність між рівнем абстрактності теологічного 

тексту та обсягом дискурсу його перекладу, наведено ієрархію перекладацьких 

компетенцій, необхідних для адекватного перекладу теологічного тексту. 

Проаналізовано перекладацькі проблеми, пов’язані з недостатнім рівнем 

сформованості кожного виду компетенцій та наведено типові шляхи їх 

вирішення у перекладних текстах українською мовою.  

Поняття теологічного дискурсу, запропоноване в першому розділі, 

корелює з дефініцією релігійного дискурсу як гіпероніма для поняття 

теологічного дискурсу, а також із розумінням релігійного і теологічного тексту 

крізь призму теорії перекладу. 

Структура теологічного дискурсу як гіпоніма релігійного дискурсу  

містить дві складові частини: теоретико-теологічний та популярно-теологічний 

дискурси. Між учасниками дискурсу відбувається комунікативний процес на 

двох рівнях комунікації: а) науковому — за типом відношень «теолог-теолог»; 

та б) популярно-теологічному — за типом відношень «теолог-нетеолог» 

(Ю.Романченко). 

Визначальною ознакою теологічних текстів теоретико-теологічного і 

популярно-теологічного дискурсу, за даними перекладацького аналізу, стала 

наявність двох видів обмеженої перекладності: мовно-термінологічної та 

культурно-термінологічної. Мовно-термінологічну обмежену перекладність 

пов’язано із асиметрією християнсько-богословської терміносистеми двох мов, 

а також із структурною асиметрією мовної пари. Культурно-термінологічна 

обмежена перекладність пояснюється наявністю культурно-спеціфічного 

прошарку безеквівалентної лексики оригіналу, що позначає культурні реалії 

теологічного дискурсу Західної Європи. 

На основі дискурсивного аналізу мовного матеріалу було встановлено 

залежність між рівнем абстрактності теологічного тексту та обсягом дискурсу 

його перекладу. Чим вище рівень абстрактності тексту, тим ширший 

дискурсивний контекст його перекладу. Було виявлено, що види текстів 

теоретико-теологічного дискурсу мають за своїми дискурсивними ознаками 

вищий ступінь абстрактності, ніж тексти популярно-теологічного дискурсу. 

Необхідні передумови для здійснення адекватного перекладу 

теологічного тексту формують перекладацькі компетенції. З нашого погляду, 

ієрархія компетенцій для перекладача теологічних текстів включає чотири 

рівні: 1) екзистенціальна компетенція; 2) дискурсивна компетенція; 3) текстова 

компетенція; 4) мовна компетенція. Наведені компетенції знаходяться між 

собою у ієрархічних відносинах, тобто кожна наступна компетенція 

зумовлюється попередньою.  

Екзистенціальна компетенція становить здатність перекладача оперувати 

поняттями реальної дійсності та співвідносити їх між собою. Дискурсивна 

компетенція включає розуміння структури, принципів організації та окремих 

категорій дискурсу перекладачем і вибір оптимального способу перекладу 

згідно із цими принципами. Текстова компетенція означає здатність 

перекладача відтворити оригінальний текст у перекладі відповідно до жанрових 
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норм цільової мови. Мовна компетенція охоплює забезпечення формальної та 

функціональної еквівалентності перекладу з оригіналом на всіх мовних рівнях. 

Поле екзистенціальної компетенції перекладача забезпечує перекладність 

теологічного тексту. Воно включає фахову богословську підготовку, а також 

комплекс фонових знань з дисциплін гуманітарного і соціального циклу, 

зокрема філософії, історії, психології, етики, теорії держави і права. 

Екзистенціальна компетенція дає відповідь на перше запитання для 

перекладача: Що я перекладаю? 

До кола проблем перекладу теологічного тексту, які вимагають 

сформованої екзистенціальної компетенції, належить відтворення реалій 

християнсько-богословського дискурсу: топонімів, антропонімів, прецедентних 

феноменів, історичних реалій; латинізмів; географічних реалій. Типовими 

прийомами відтворення згаданих реалій у теологічних текстах, за даними 

перекладацького аналізу, стали: адаптація (уточнення); генералізація; 

приблизний переклад (функціональні аналоги); конкретизація; транскрипція; 

вилучення. 

Проілюструємо конкретні труднощі відтворення німецькомовних 

теологічних текстів українською мовою, які передбачають володіння 

екзистенціальною компетенцією. З цією метою скористаємось фрагментом 

підручника з богослов’я Міхаеля Кунцлера під назвою «Die Liturgie der Kirche» 

та його українським перекладом «Літургія церкви» у виконанні монахині Софії: 

1. <Es> wird immer wieder als Charakteristikum der neueren Theologie die 

„anthropologische Wende“ genannt. Zuweilen soll mit diesem Begriff eine Zäsur im 

theologischen Denken markiert werden, die die Epoche des Konzils und der 

nachfolgenden Zeit trennt von einer weniger am Menschen orientierten Theologie 

der davorliegenden Epochen. 

1.1. <…> Коли характеризують нове богослов’я, то все частіше 

вживають поняття «антропологічний поворот». У богословській думці воно 

іноді позначає якусь віху, що відокремлює тенденції часу Собору (ІІ 

Ватиканський) і після нього від богослов’я давніших епох, яке менше 

орієнтувалося на людину. 

У наведеному фрагменті спостерігаємо реалію теологічного дискурсу das 

Konzil (Собор), що водночас становить прагматичну пресупозицію, яку 

необхідно реконструювати на тлі широкого контексту і екзистенціальної 

компетенції. Перекладач, як професійна учасниця теологічного дискурсу 

(монахиня Софія), блискуче вирішує проблему за допомогою уточнення Собор 

(ІІ Ватиканський), знімаючи можливе непорозуміння щодо часу і місця дії 

нової тенденції «антропологічного повороту» в теології. Вдалим рішенням 

замовника перекладу було запропонувати його виконання людині, що сама 

походить із фахового середовища релігійного дискурсу, і не тільки володіє 

мовною компетенцією, а є безпосереднім носієм екзистенціальної компетенції у 

справах богослужіння. 

Поле дискурсивної компетенції перекладача випливає із екзистенціальної 

компетенції і містить знання про особливості комунікації у теологічному 

дискурсі. Дискурсивна компетенція становить сукупність стратегій і тактик 
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перекладача для оптимального відтворення категорій теологічного дискурсу в 

перекладі. Дискурсивна компетенція перекладача дає відповідь на друге 

запитання: Як я перекладаю? Проблеми перекладу теологічного тексту, які 

передбачають сформовану дискурсивну компетенцію, охоплюють: відтворення 

категорій прецедентності та інтертекстуальності; передачу категорії 

модальності; відображення емоційної та раціональної аргументативності 

оригіналу у перекладному тексті. 

З метою ілюстрації дискурсивно обумовлених проблем перекладу 

теологічного тексту, пов’язаних із його прецедентністю та інтертекстуальними 

відсилками, скористаємось фрагментом тексту німецького богослова Ансельма 

Грюна під назвою «Gut mit sich selbst umgehen» та його українським перекладом 

«Любити себе» у виконанні Наталки Лозинської: 

2. Wer ja sagt zu seiner eigenen Passion, der kann das Leben auch genießen. 

Denn er muss nicht ständig in der Angst leben, Gott könne ihm alles wieder rauben. 

Das ist eine typisch heidnische Haltung, wie sie etwa im Ring des Polykrates zum 

Ausdruck kommt. Polykrates hat das Gefühl, dass er eigentlich nicht glücklich sein 

dürfe, dass nach dem Glück notwendigerweise das Unglück kommen müsse . 

2.1. Хто каже «так» власному стражданню, той здатний і 

насолоджуватися життям. Він не приречений жити з постійною думкою, що 

Бог знову може від нього все відібрати. Це типово поганська позиція, як її 

приблизно і подають у колах Полікрата. Полікрат відчуває, що він, властиво, 

не має права бути щасливим, що після щасливих переживань обов’язково 

настане горе. 

Наведений фрагмент містить реалію-словосполучення Ring des Polykrates, 

яка стала мовним індикатором водночас для двох категорій теологічного 

дискурсу: прецедентності та інтертекстуальності. По-перше, антропонім 

Polykrates відсилає до реальної історичної особистості — царя Полікрата, 

управителя грецького острівного міста Самос у VI столітті до нашої ери. Отже, 

можна пересвідчитись, що антропонімічний компонент реалії позначає 

прецедентне ім’я. По-друге, словосполучення Ring des Polykrates є 

інтертекстуальною відсилкою до легенди про Полікратів перстень, первинне 

авторство якої належить Геродоту. У 1797 році Ф. Шиллер, взявши за основу 

античну легенду, створює переробку під такою самою назвою у формі балади, 

що згодом увійшла до скарбниці німецької класичної літератури й була 

перекладена багатьма мовами світу, у тому числі українською мовою у 

блискучому виконанні М.Лукаша. 

Контекст найближчого оточення (попереднє і наступне речення) для 

мовного індикатору Ring des Polykrates підтверджує правильність референції до 

відомої легенди, оскільки відображає її повчальну суть: ständig in der Angst 

leben, Gott könne ihm alles wieder rauben; Polykrates hat das Gefühl, dass er 

eigentlich nicht glücklich sein dürfe; nach dem Glück <kommt> das Unglück. 

Утім, перекладач інтерпретує прецедентну реалію im Ring des Polykrates, 

очевидно, через буквальний переклад у колах Полікрата. Зважаючи на 

прецедентність легенди, важко погодитись із таким перекладацьким рішенням, 
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що, на нашу думку, обумовлено недостатністю дискурсивної та 

екзистенціальної компетенцій перекладача.  

Зі свого боку, пропонуємо інший варіант перекладу з урахуванням 

категорій прецедентності та інтертекстуальності, типових для теологічного 

дискурсу: Das ist eine typisch heidnische Haltung, wie sie etwa im Ring des 

Polykrates zum Ausdruck kommt — це типово язичницька позиція, що знаходить 

свій вираз, наприклад, у легенді про Полікратів перстень.  

Можна зробити висновок, що категорії прецедентності та 

інтертекстуальності втілюють принципи догматизму і наукової 

авторитетності теологічного дискурсу. Вони можуть реалізуватись у вигляді 

посилань на першоджерела сакральних, міфологічних, теологічних текстів 

(Євангелія, Апостольські послання, папські енцикліки, античні міфи), 

висловлення прецедентних особистостей-учасників теологічного дискурсу 

(авва Макарій, патріарх Захарій), наукові твори відомих богословів. Прийомами 

відтворення прецедентності та інтертекстуальності теологічного тексту в 

перекладі, за даними перекладацького аналізу, стали: вживання еквівалентів (у 

випадку власних імен та абревіатур);  використання аналогів (у випадку 

відтворення посад); безперекладне цитування; суб’єктивна перекладацька 

інтерпретація. 

У третьому розділі «Концептосистема теологічних текстів як основа 

лінгвокогнітивної моделі їх перекладу» запропоновано методику аналізу 

концептосистеми теологічного тексту, яка стала підгрунтям для створення 

лінгвокогнітивної моделі перекладу текстів теоретико-теологічного і 

популярно-теологічного дискурсів. У межах цієї методики були розглянуті 

особливості об’ємної та лінійної організації теологічного тексту і визначені 

закономірності їх відтворення у перекладі . 

Під об’ємною організацією теологічного тексту ми розуміємо сукупність 

одиниць його концептосистеми (християнських концептів), структуровану у 

вигляді ядра, приядерної зони та периферії. Ядро християнсько-богословської 

концептосистеми складають базові концепти у вигляді вербалізованих лексем-

символів; приядерна зона включає різні лексичні репрезентації базових 

концептів, у тому числі синоніми, фразеологізми, одиниці пареміологічного 

фонду; периферія становить асоціативно-образні репрезентації базових 

концептів (метафори).  

У когнітивно-перекладацькому смислі концепт становить ментальну 

сутність, основну одиницю обробки, збереження, передачі і представлення 

інформації, яка відзначається культурологічною специфікою, вербалізується 

мовою оригіналу та підлягає перетворенням мовою перекладу в межах певної 

перекладацької епістеми.  

Методика опису базових концептів (БК) у концептосистемі текстів 

оригіналу та їх відповідників у перекладі складається з кількох етапів. Перший 

етап полягає у визначенні меж концептосистеми теологічного дискурсу за 

критерієм частоти вживання певних концептів у текстах теоретико-

теологічного та популярно-теологічного дискурсів. На другому етапі 

створюється семантична класифікація концептів за тематичними групами, 
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представленими у німецькомовних теологічних текстах, а також 

встановлюються базові концепти для кожної групи. Третій етап містить аналіз 

частотних теологічних концептів у межах тематичних груп, релевантних для 

текстів обох видів теологічного дискурсу. Четвертий етап включає 

порівняльно-перекладацький аналіз базових концептів у текстах оригіналу та їх 

відтворення у перекладах українською мовою. 

Результати проведеного дослідження 22 теологічних текстів та їх 

перекладів загальним обсягом 6069 сторінок, серед яких 7 оригіналів і 7 

перекладів текстів теоретико-теологічного дискурсу (ТТД), а також 4 оригінали 

та 4 переклади текстів популярно-теологічного дискурсу (ПТД), дозволили 

скласти перелік базових теологічних концептів, репрезентованих мовою 

оригіналу і мовою перекладу.  

Було виявлено, що не всі БК в текстах ТТД відповідають поняттям 

релігійного дискурсу, а саме – більше половини одиниць (12 із 20) належать до 

універсальних концептів, сфери функціонування яких не обмежуються рамками 

одного типу дискурсу. Серед таких концептів, з одного боку, можна назвати 

MENSCH, WELT, NATUR, FAMILIE, ORDNUNG, ARBEIT, WERT. З іншого 

боку, концептами з найвищою частотою вживання виявились типово релігійні 

поняття: GOTT, GLAUBE, CHRISTUS. Зрештою, концепти, які можна було б 

віднести до типових саме у теоретико-теологічних текстах, за результатами 

аналізу представлені маргінально: THEOLOGIE та LITURGIE.  

За даними аналізу концептосистеми текстів ПТД було встановлено три 

види БК: 1) загальні концепти християнського релігійного дискурсу (GOTT, 

GLAUBE, CHRISTUS); 2) міждискурсивні універсальні концепти (NATUR, 

MENSCH, FREIHEIT, LIEBE, RECHT, WELT); 3) специфічні концепти для ПТД 

(SCHÖPFUNG, HEIL). 

Відповідно до результатів дослідження об’ємної організації 

концептосистеми ТТ оригіналу та особливостей її відтворення в українському 

перекладі було встановлено, що концептосистема ТТ, а також структура 

базових концептів у межах виділених семантичних груп (ядро, приядерна зона, 

периферія) залежать від жанру тексту і виду дискурсу: теоретико-теологічного 

або популярно-теологічного. 

Відтворення базових концептів оригіналу (ядра) у перекладі відбувається 

переважно за допомогою еквівалентів, подібно до термінів. Передача 

репрезентацій базового концепту, які знаходяться у найближчій та віддаленій 

приядерних зонах, здійснюється шляхом часткових семантичних відповідників 

за типом диверсифікації «один до кількох». Периферійні значення БК 

передаються через контекстуальні та оказіональні перекладацькі відповідники.  

Під лінійною організацією концептосистеми теологічних текстів ми 

розуміємо упорядкування сукупності християнських концептів, що реалізується 

в тексті і на рівні тексту за допомогою категорій когезії та когерентності.  

Під час референційного аналізу теологічних текстів було виділено три 

аспекти внутрішньотекстового зв’язку: власне мовний; власне текстовий; 

позамовний (K.Brinker). Так, у випадку власне мовного зв’язку відношення між 

носієм референції і референтом укорінене у системі мови, і зрозуміле навіть без 
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контексту: ein Mann – der Mann – der 38-Jährige (граматична когезія); Gott – der 

Herr –  der Schöpfer – der Lenker; Бог – Господь – Творець – Вседержитель 

(семантична когерентність).  

У випадку власне текстового зв’язку відношення між носієм референції 

та референтним мовним виразом встановлюється саме у тексті – контексті 

висловлення, абзацу, надфразової єдності – і не закріплене у мовній системі. У 

позамовному зв’язку відношення між носієм референції та мовним референтом 

встановлюється на основі фонових знань реципієнта тексту. 

На основі аналізу внутрішньотекстових зв’язків у оригінальних і 

перекладних текстах ТТД і ПТД були встановлені закономірності відтворення 

категорій когезії та когерентності. У текстах ТТД перекладацькою домінантою 

виступають граматична когезія і семантична когерентність оригіналу (на рівні 

власне мовного внутрішньотекстового зв’язку). У перекладних текстах ПТД 

були встановлені два типи відхилень у відтворенні когезії та когерентності 

оригіналу: спрощення (для когезії); експлікація (для когерентності).  

В межах розділу було побудовано лінгвокогнітивну модель перекладу 

теологічних текстів. (див. схему): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема. Лінгвокогнітивна модель перекладу теологічних текстів  

Лінгвокогнітивна модель перекладу теологічних текстів, згідно із 

когнітивною теорією схем, становить мережу слотів, організовану за 

принципом константності/варіабельності. Основними концептуальними 

одиницями репрезентації знань у межах ЛМП стали ДИСКУРС, ФУНКЦІЯ і 

ТЕКСТ. Першою комплексною одиницею репрезентації знань, релевантною для 

перекладу ТТ, виступає ДИСКУРС (слот 1). Названий слот належить до 

варіабельних вузлів, тобто припускає різне наповнення. У випадку перекладу 

1.ДИСКУРС 3.ТЕКСТ 2.ФУНКЦІЯ 

3.1. ОБ’ЄМНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ 
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теологічних текстів даний слот може наповнюватись одним з двох компонентів: 

filler1 = ТТД, filler2 = ПТД.  

Другою одиницею репрезентації знань, необхідних для адекватного 

перекладу ТТ, стає ФУНКЦІЯ (слот 2). В контексті перекладу ТТ слот 2 має 

константний характер, оскільки функція теологічного тексту залишається 

незмінною, незалежно від мовної пари, жанру тексту і виду дискурсу. Усі 

теологічні тексти мають первинну функцію персуазивності, а їх вторинною 

функцією виступає апелятивність. Тому слот 2 наповнюється константним 

елементом fillerk = персуазивність (апелятивність), який становить 

перекладацьку домінанту для теологічних текстів.  

Третя одиниця когнітивної репрезентації знань формує центральний 

об’єкт перекладу – ТЕКСТ (слот 3). Тіло тексту складається з двох структурних 

компонентів: ОБ’ЄМНА ОРГАНІЗАЦІЯ (слот 3.1) і ЛІНІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

(слот 3.2). Дані компоненти нижчого рангу є константними стосовно слоту 3 як 

компонента вищого рангу: fillerk = об’єм + лінійність. У свою чергу, 

варіабельне наповнення рангових слотів 3.1, 3.2 регулюється зовнішніми 

слотами: ЖАНРОВА ГРУПА (слот 1.1.) і ЖАНР ТЕКСТУ (слот 1.2). 

Наприклад: слот 3 (3.1+ 3.2) включає filler 1v (1.1) = фундаментальний 

теологічний текст, filler 2v (1.2) = есе.  

Кожен зі структурних слотів 3.1 та 3.2 також має специфічне внутрішнє 

наповнення, яке може бути як константним, так і варіабельним. Наприклад, 

константним елементом наповнення для слоту 3.1 буде КСФ (концептосфера 

німецької лінгвокультури, яка включає концептосистему християнських 

понять) з ядром, тобто базовими концептами: 3.1 (fillerk = КСФ (ядро)). Що 

стосується слотів приядерної зони і периферії, вони будуть завжди 

варіабельними: 3.1 (fillerk = КСФ (ядро) + fillerv = приядерна зона + fillerv = 

периферія).  

Для слоту 3.2 константні елементи наповнення становлять граматична 

когезія (ГК) і семантична когерентність (СК): 3.2 (fillerk = ГК + СК). У свою 

чергу, для граматичної когезії константою виступають власне мовні засоби 

внутрішньотекстового зв’язку, а для семантичної когерентності такою 

константою буде тема повідомлення.  

Водночас кожен з елементів наповнення слотів 3.1, 3.2 сам по собі є 

варіабельним, тобто включає конкретні мовні засоби різних рівнів: одиниці 

лексичного і фразеологічного рівня для елементів моделі КСФ та семантична 

когерентність; одиниці морфологічного і синтаксичного рівня для елементу 

моделі граматична когезія.  

Отже, побудова лінгвокогнітивної моделі перекладу на основі результатів 

порівняльно-перекладацького аналізу корпусу текстів ТТД і ПТД дозволяє 

зробити такі узагальнення. ЛМП схематично відтворює етапи процесу 

перекладу теологічного тексту з урахуванням усіх необхідних параметрів, 

релевантних для перекладача.  

На першому етапі перекладач оцінює оригінал за слотами 1 (1.1+1.2), 2. 

На другому етапі аналізу виявляються констатні елементи наповнення слотів 

оригіналу 3.1, 3.2, оскільки саме вони відіграють роль перекладацьких домінант 
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для теологічного тексту. На третьому етапі розпочинається здійснення власне 

перекладу, враховуючи всю інформацію про оригінал, отриману на першому та 

другому етапі. Під час виконання перекладу констатні елементи слотів 3.1, 3.2 

заповнюються еквівалентами при відсутності міжмовної асиметрії, або 

частковими семантичними відповідниками, найближчими за значенням і 

граматичними синонімами за наявності асиметрії всередині мовної пари. 

Для константних елементів 3.1 (fillerk = КСФ (ядро)), а також 3.2 (fillerk = 

ГК + СК) обирається, як правило, знаковий спосіб перекладу, у той час як 

варіабельні елементи відтворюються смисловим способом. Констатні елементи 

об’ємної та лінійної організації ТТ не допускають трансформацій опущення і 

додавання, а модифікації у них можливі лише за умови системної асиметрії 

(зокрема, у терміносистемах двох мов). Варіабельні елементи слотів 3.1, 3.2, 

серед яких fillerv = приядерна зона; fillerv = периферія; fillerv = семантична 

кореференція; fillerv = засоби власне текстового зв’язку; можуть бути опущені 

або значною мірою модифіковані в процесі перекладу. 

Поетапне здійснення перекладу ТТ у наведеній послідовності, яка 

включає попередній аналіз оригіналу із визначенням типу дискурсу, жанрової 

групи і жанру тексту, а також оцінку особливостей об’ємної та лінійної 

організації оригіналу сконцентрує увагу перекладача на типових труднощах, які 

можуть очікувати його в процесі перекладу.  

 

ВИСНОВКИ 

 

Проведене когнітивно-перекладацьке дослідження релігійної комунікації 

виявило той факт, що побудова лінгвокогнітивної моделі перекладу 

теологічних текстів вимагає міждисциплінарного підходу до аналізу 

релігійного тексту і релігійного дискурсу, а також похідних понять 

теологічного тексту й теологічного дискурсу.  

Серед основних факторів, які викликають труднощі перекладу 

теологічних текстів слід назвати: системну міжмовну асиметрію; відтворення 

первинної та вторинної перекладацьких домінант, зумовлених цілями релігійної 

комунікації, тобто персуазивності й апелятивності; принципи організації 

теологічного дискурсу; жанрово-композиційні характеристики певної жанрової 

групи і жанру теологічного тексту. 

Для адекватного відтворення теологічних текстів мовою перекладу 

перекладач повинен володіти сформованою комунікативною компетенцією, яка 

містить чотири рівні: 1) екзистенціальна; 2) дискурсивна; 3) текстова; 4) мовна 

компетенції.  

Фундаментом побудови лінгвокогнітивної моделі перекладу теологічних 

текстів стала комплексна методика аналізу концептосистеми ТТ, яка включає 

дослідження об’ємної та лінійної організації оригіналу і закономірностей їх 

відтворення у перекладі.  

За даними когнітивно-перекладацького аналізу, об’ємна організація 

теологічного тексту включає ядро (власне базові концепти), найближчу й 

віддалену приядерні зони БК та периферію БК. Відтворення ядра БК у 
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перекладі відбувається переважно через еквіваленти, оскільки структура і 

семантика БК наближається до термінів. Мовні репрезентації приядерної зони 

БК відтворюються у перекладі через одне із значень їх приядерної зони шляхом 

часткових семантичних відповідників. Репрезентації периферійних значень БК 

відбуваються у перекладі за допомогою контекстуальних та оказіональних 

відповідників.  

У межах методики аналізу концептосистеми було досліджено лінійну 

організацію ТТ як структуроване упорядкування концептів у самому тексті. 

Шляхом аналізу лінійної організації теологічного тексту були виявлені засоби 

когезії та когерентності оригіналу і закономірності їх відтворення у перекладі. 

Було встановлено, що на рівні власне мовного внутрішньотекстового зв’язку у 

текстах ТТД перекладацькі домінанти становлять граматична когезія і 

семантична когерентність. На рівні власне текстового і позамовного 

внутрішньотекстового зв’язку в перекладі текстів ПТД були виявлені 

референційні відхилення від оригіналу, які призвели до втрати семантичної 

когерентності перекладу та труднощів у визначенні носія референції.  

Лінгвокогнітивна модель перекладу ТТ функціонує як формалізована схема 

процесу перекладу теологічного тексту, яка враховує усі фактори (слоти) та їх 

наповнення (філлери), необхідні для успішного здійснення перекладу, а саме: вид 

теологічного дискурсу, функцію теологічного тексту, жанрову групу і жанр ТТ, 

об’ємну організацію ТТ з ядром, приядерною зоною та периферією БК, лінійну 

організацію ТТ з граматичною когезією та семантичною когерентністю у своєму 

складі. Характер пропонованої моделі дозволяє використовувати її як під час 

виконання власне перекладу теологічного тексту (процесуальний аспект), так і в 

ході порівняльно-перекладацького аналізу (критичний аспект), оскільки у 

схематичному вигляді надається можливість для перевірки адекватності 

відтворення усіх елементів структури теологічного тексту.  

Перспективу подальших розвідок ми вбачаємо у створенні 

лінгвокогнітивної моделі герменевтичного типу, орієнтованої на дослідження і 

критичний аналіз перекладу художніх текстів. 
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АНОТАЦІЯ 

Білоус Н.В. Лінгвокогнітивна модель перекладу теологічних текстів 

(німецько-український напрямок). — Рукопис.  
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.16 — перекладознавство. — Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. — 

Київ, 2015. 

Дисертацію присвячено дослідженню лінгвокогнітивних особливостей 

перекладу теологічних текстів для мовної пари «німецька-українська». 

Розглянуто термінологічні проблеми відтворення теологічних текстів у 

перекладі; визначено їх жанрово-дискурсивні особливості з погляду 

перекладності та ієрархії компетенцій перекладача; запропоновано методику 

дослідження концептосистеми теологічних текстів. З’ясовано особливості 

відтворення об’ємної та лінійної організації концептосистеми оригіналу у 

перекладах українською мовою. Проведений концептуальний аналіз 
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першотворів та їх перекладів дозволив побудувати лінгвокогнітивну модель 

перекладу теологічних текстів. 

Ключові слова: лінгвокогнітивна модель перекладу, теологічний текст, 

теологічний дискурс, концептосистема, об’ємна організація, лінійна 

організація. 
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Диссертация посвящена исследованию лингвокогнитивных особенностей 

перевода теологических текстов для пары языков «немецкий – украинский». В 

работе были выделены переводоведческие аспекты религиозного дискурса и 

религиозного текста как родовых понятий для теологического дискурса и 

теологического текста. Дано определение теологического текста и 

теологического дискурса в контексте теории перевода. В ходе 

лингвопереводческого анализа были рассмотрены терминологические 

трудности воспроизведения теологических текстов в переводе.  

В работе определены жанрово-дискурсивные особенности теологических 

текстов с точки зрения их переводимости и иерархии переводческих 

компетенций. В плане категории переводимости тексты теоретико-

теологического и популярно-теологического дискурса могут включать два вида 

ограниченной переводимости: языковую терминологическую и культурно-

терминологическую. Языковая терминологическая ограниченная 

переводимость обусловлена, с одной стороны, асимметрией христианско-

богословской терминосистемы языка оригинала и языка перевода; с другой 

стороны, системной асимметрией языковой пары. Культурно-

терминологическая ограниченная переводимость возникает из-за наличия в 

оригинальных теологических текстах культурно-специфической прослойки 

безэквивалентной лексики, в частности, реалий христианско-католического и 

протестантского дискурсов Западной Европы. 

Для адекватного воспроизведения структуры и семантики теологических 

текстов на языке перевода переводчик должен владеть сформированной 

коммуникативной компетенцией, которая охватывает четыре уровня: 

экзистенциальная, дискурсивная, текстовая, языковая компетенции. 

 В рамках диссертационной работы предложена комплексная методика 

исследования концептосистемы теологических текстов двух видов 

теологического дискурса: теоретико-теологического и популярно-

теологического. Данная методика включает анализ объемной и линейной 

структуры оригинала и закономерности воспроизведения двух названных 

уровней исходного текста в переводе.  
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На основе концептуального анализа оригинальных текстов и их 

переводов была создана лингвокогнитивная модель перевода теологических 

текстов. В состав модели входят концептуальные единицы репрезентации 

знаний, которые используются как во время выполнения собственно перевода 

теологического текста, так и в ходе сравнительного переводческого анализа 

оригинала и перевода данного типа текстов. Основными единицами 

репрезентации знаний согласно модели являются ДИСКУРС, ФУНКЦИЯ и 

ТЕКСТ. Все единицы модели функционируют по принципу 

константности/вариабельности, то есть предусматривают либо постоянное, 

либо вариантное наполнение. Модель учитывает все факторы, необходимые 

для успешного осуществления перевода и сравнительно-переводческого 

анализа теологических текстов: тип теологического дискурса; функция 

теологического текста; жанровая группа и жанр теологического текста; 

объемная структура текста, охватывающая ядро, приядерную зону и 

периферию базовых концептов; линейная структура текста, в составе которой 

находятся грамматическая когезия и семантическая когерентность. 

Предложенная лингвокогнитивная модель перевода теологических 

текстов функционирует как формализованная схема переводческого процесса, 

формируя основу как для выполнения собственно религиозного перевода, так и 

для переводческой критики целевого текста. 
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текст, теологический дискурс, концептосистема, объемная организация 
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The thesis focuses on the research of the linguistic and cognitive characteristics 

of translation of theological texts for the German-Ukrainian language pair. In the 

process of the linguistic-translational analysis the terminological problems 

concerning the reproduction of theological texts in the translation; their genre-

discourse characteristics in terms of translatability and the hierarchy of translator’s 

competences were determined; a set of methods for researching the concept system of 

theological texts was suggested. 

The conceptual analysis of the source texts and their translations enabled a 

linguistic-cognitive model of translation of theological texts to be built. 
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