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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Перекладознавство, маючи серед пріоритетних проблем міжкультурну 

комунікацію, концентрує увагу не тільки на функціонально-комунікативній, 

а й на когнітивній моделі функціонування мови, орієнтованій на мислення як 

засіб пізнавально-відображальної діяльності людини. Глибокі соціальні зміни 

останніх років прискорили процеси мовного розвитку і призвели до певних 

змін на всіх рівнях мови, і насамперед у лексичній системі, в її зовнішньому і 

внутрішньому аспектах. За когнітивного підходу в центрі уваги постають 

мовна особистість, ментальна структура, концептуальний простір, або 

концептосфера, власне концепти.  

Чільне місце серед перспективних перекладознавчих студій та їхніх 

напрямів посідає вивчення лінгвокогнітивних і лінгвокультурних 

особливостей, покладених в основу різномовної концептуалізації дійсності, 

та виявлення методів їх адекватного відтворення мовою перекладу. 

Актуальність роботи визначається такими положеннями: по-перше, 

обраний для дослідження концепт входить до числа ключових архетипових 

надуніверсалій, вкорінених загальнолюдських буттєвих констант, таких як 

життя, смерть, людина, світ і деяких інших, без яких немислиме більш-менш 

об'ємне і цілісне уявлення людини про себе і про навколишню дійсність. 

Влада є однією з фундаментальних категорій буття сучасної людини, без 

яких практично неможлива побудова завершеної, цілісної картини світу. По-

друге, в результаті комплексного вивчення концепту ВЛАДА вирішуються 

проблеми теоретичного плану: створення багатоаспектної моделі перекладу 

різними мовами вербалізованої форми концепту, що характеризується 

складною структурно-змістовою організацією, з виходом на 

міждисциплінарний рівень. Актуальність  роботи також визначається 

недослідженістю перекладу текстів філософського дискурсу та важливістю 

вивчення його особливостей, відсутністю комплексних наукових праць у 

галузі концептуалізації дійсності як характерного явища для філософського 

дискурсу, недостатнім ступенем вивченості характеру взаємозв'язку і 

взаємозумовленості когнітивних утворень і вербалізації їхніх мовних 

структур; потребою комплексного осмислення процесів перекладацької 

адаптації когнітивних утворень і вербалізації  їхніх мовних структур у 

текстах оригіналу та перекладу. Філософи ХХ ст., зокрема і Ханна Арендт, 

запропонували варіанти інтерпретації феномена влади, що дозволило 

виявити соціокультурну обумовленість політичних реалій ХХ століття. В 

Україні переклади робіт Х. Арендт поки що майже не вивчені і вимагають 

пильної уваги дослідників. Це дослідження передбачало з’ясування 

структури і змісту концептосфери «ВЛАДА» як відокремленого елемента 

мовної свідомості (М. Вебер), що функціонує в мовній діяльності 

представників різних лінгвокультур (англійської, німецької, української та 

російської).  Вивчення структури зазначеного концепту виявляє певні явища 

категоризації буттєвих феноменів кількох етносів, чим визначається його 
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особлива актуальність для перекладознавства, когнітивної лінгвістики, 

етнолінгвістики, етнокультурології та соціолінгвістики, оскільки для 

адекватного міжкультурного спілкування необхідно мати уявлення не тільки 

про особливості буття етносу, мовою якого відбувається комунікація, але і 

про ту концептосферу, яка знаходить своє вираження в лексико-семантичній 

системі певної мови. По-третє, аналіз змістових компонентів мовної 

свідомості представників різних лінгвокультурних спільнот дозволяє виявити 

специфіку мовного побутування ментальних утворень, які вербалізуються в 

різних культурах еквівалентними лексемами. По-четверте, результати роботи 

допомагають встановити «проблемні зони» міжкультурного спілкування, а, 

отже, визначити способи їх елімінації. І, нарешті, незважаючи на те, що 

концепт ВЛАДА вже не раз ставав об’єктом філологічних досліджень різних 

напрямів, більшість з них здійснювалась на матеріалах художніх текстів, що, 

на нашу думку, суттєво звужує уявлення про цей концепт. Дане дослідження 

доповнює існуюче уявлення про концептосферу «ВЛАДА» завдяки аналізу 

перекладів декількома мовами з метою зафіксувати способи і засоби її 

відтворення в перекладах текстів філософського дискурсу Х. Арендт. 

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

Дисертаційне дослідження проводилося в межах загальної наукової теми 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка «Мови та літератури народів світу: взаємодія і самобутність»  

№ 11 БФ 044-01 (підрозділ № 5 «Мовно-культурна комунікація в новій 

Європі та проблеми перекладу»), затвердженої МОН України. Тема 

дисертації  затверджена вченою радою Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (протокол №7 від 

24.03.2015 р.). 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є з’ясування 

мовних втілень і концептуальних вимірів філософського дискурсу Ханни 

Арендт з точки зору особливостей їх перекладу, його лінгвокультурних 

особливостей, а також аналіз перекладацьких стратегій, прийомів і засобів 

відтворення концептосфери «ВЛАДА» різного ступеня спорідненості і 

типологічної близькості європейськими мовами, які є виразниками відмінних 

політико-філософських традицій.  

Реалізація поставленої мети передбачала розв’язання таких завдань: 

- проаналізувати філософський дискурс як засіб ідентифікації 

концептосфери «ВЛАДА» в текстах оригіналу та перекладу; 

- на матеріалі текстів філософського дискурсу визначити ключові 

соціо- та лінгвокультурні складники концепту ВЛАДА та виявити 

мовні засоби їх відтворення  мовою перекладу; 

- охарактеризувати труднощі, що стоять на заваді адекватному 

відтворенню концепту ВЛАДА у перекладі та визначити і описати 

оптимальні прийоми, засоби та контекстуальні можливості їх 

подолання; 
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- проаналізувати перекладацькі стратегії, які домінують у перекладах 

зазначеної концептосфери; 

- визначити мовні та позамовні фактори, що впливають на вибір тих чи 

інших стратегій і відповідних тактик перекладу текстів – 

ідентифікаторів філософського дискурсу. 

Об'єктом дослідження є репрезентація концептосфери «ВЛАДА» як 

ключового компонента філософських праць Х. Арендт. Усього 

проаналізовано 23 оригінальні твори Х. Арендт та їх переклади німецькою, 

українською та російською мовами. 

Предметом дослідження виступають мовно-семантичні, лінгво-

культурні, мовно-асоціативні характеристики, що визначають структуру і 

зміст концепту ВЛАДА в порівнюваних лінгвокультурах, а також стратегії і 

тактики досягнення адекватності перекладу. 

Матеріалом дослідження стали 23 тексти оригінальних філософських 

праць Х. Арендт, у яких виявлено 18 складових концептосфери «ВЛАДА» як 

ключового компоненту філософських роздумів авторки та тексти перекладів 

її праць німецькою, українською та російською мовами. Загалом опрацьовано 

близько 21 000 сторінок оригінальних та перекладених текстів. 

Для вирішення зазначених завдань були використані такі 

загальнонаукові методи і прийоми дослідження: індуктивний, 

дедуктивний – для формулювання вихідних положень, виявлення сутнісних 

ознак й уточнення базових понять дослідження та  розгляду філософського 

дискурсу як засобу ідентифікації концептосфери «ВЛАДА» в текстах 

оригіналу та перекладу, метод моделювання, котрий було використано для 

моделювання концептосфери «ВЛАДА» різними мовами; а також 

лінгвістично-перекладознавчі методи і прийоми: структурно-

семантичний, дескриптивний методи, а також прийом лексико-

семантичного аналізу словникових дефініцій у перекладознавчому аспекті – 

для визначення ключових соціо- та лінгвокультурних складників 

концептосфери «ВЛАДА» та виявлення мовних засобів їх відтворення мовою 

перекладу, компонентний аналіз та контекстуальний аналіз – для 

характеризації труднощів, що стоять на заваді адекватному відтворенню 

концепту ВЛАДА у перекладі та визначити і описати оптимальні прийоми, 

засоби та контекстуальні можливості їх подолання; методи зіставного 

лінгвостилістичного та перекладознавчого аналізу –  для визначення 

перекладацьких стратегій, котрі домінують у процесі відтворення зазначеної 

концептосфери, а також мовних та позамовних факторів, що впливають на 

вибір тих чи інших стратегій і відповідних тактик перекладу текстів-

ідентифікаторів філософського дискурсу. Залучення цих методів дозволило 

визначити та підтвердити сукупність перекладацьких стратегій і тактик 

відтворення концептосфери «ВЛАДА» у перекладах різними мовами. Це 

дало також змогу комплексно проаналізувати і особливості перекладу 

відповідних текстів як мовно-семантичних втілень феномену філософського 

дискурсу ХХ ст. 
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Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній  

- вперше здійснено цілісний теоретичний аналіз проблеми 

відтворення авторського оригінального тексту філософського дискурсу 

в перекладі кількома мовами; 

- у контексті перекладознавчого дослідження розроблено модель 

опису та відтворення соціально значимого, складного за структурно-

змістовою організацією концепту, яка включає лексико-семантичний та 

культурологічний аспекти, а також з’ясовує особливості їх відтворення 

цільовою мовою; 

- уточнено зміст поняття «концептосфера «ВЛАДА», «ментальна 

картина світу», «філософський символ», «лексико-семантичне поле» з 

точки зору перекладознавства; 

- доповнено змістовий компонент перекладацьких стратегій для 

досягнення адекватності перекладу тексту філософського дискурсу; 

- подальшого розвитку дістали теоретичні та методичні положення 

щодо перекладу текстів філософського дискурсу та відтворення 

концепту ВЛАДА цільовими мовами.  

Так само наукова новизна роботи пов'язана з використанням різних 

підходів до вивчення концепту ВЛАДА в англійській, українській, російській 

та німецькій лінгвокультурах, що дозволяє виявити структурно-змістову 

специфіку досліджуваного концепту як одиниці мовної свідомості 

перекладача. 

На захист виносяться такі твердження: 

1. Філософський текст є завжди інтертекстуальним та метадискурсивним, 

оскільки є особливим конструктом, що має специфічну складну 

термінологію та використовує ретельно дібрану лексику. Той факт, що 

українська філософська терміносистема все ще перебуває на стадії 

формування та вдосконалення, вимагає від перекладачів відтворення в 

перекладі не лише філософської ідеї, а й значення індивідуальних 

філософських символів, які становитимуть термінологічну основу 

філософії автора мовою перекладу, чим гарантуватиметься збагачення 

української філософської мови. 

2. Для перекладу філософського тексту з числа факторів, що визначають 

вибір стратегії перекладу, найбільше значення мають мета перекладу, 

філософська школа, період написання філософського тексту, його 

включеність у філософський контекст своєї школи, текст якої 

перекладається, і погляди передбачуваного реципієнта перекладу. 

3. Процес відтворення концептосфери «ВЛАДА» філософського 

антитоталітарного дискурсу в перекладах текстів Х. Арендт слід 

розглядати як операцію вирішення проблем відтворення в перекладі 

смислу терміну, котрий закладається певним філософом у певний час, 

та забезпечення прагматичної цінності перекладу. Прийняття того або 

іншого рішення перекладачем обумовлюється характером вирішуваної 

проблеми, ступенем ризикованості того чи іншого рішення та його 
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впливом на сприйняття читачами, межею достатності пошуку 

інформації (дослідження філософського напряму та думки автора), 

залежністю наступних рішень від попередніх.  

4. Аналіз можливостей відтворення саме концепту POWER у 

досліджуваних перекладах доводить, що, з урахуванням того, що цей 

концепт не має однозначної відповідності, для цілісного відворення 

концептосфери «ВЛАДА» у зв’язці когнітивного та емотивного 

аспектів в перекладі необхідно залучити не лише усталену понятійну 

базу філософської термінології мови перекладу, а й концепти, 

актуалізовувані в мові опосередковано.  

Теоретико-методологічну основу дисертації становлять дослідження 

вітчизняних та зарубіжних учених: В. Виноградова, Р. Зорівчак, С. Кузьміна, 

О. Селіванової, у яких розглядаються різні аспекти вивчення концептосфери, 

праці з теорії та практики перекладу – Л. Бархударова, В. Карабана,              

Л. Коломієць, В. Комісарова, В. Коптілова, І. Корунця, Ю. Найди, Я. Рецкера,  

А. Швейцера та ін. У роботі використано теорію рівнів еквівалентності, 

запропоновану В. Комісаровим, ідею комунікативно-герменевтичної 

специфіки філософського перекладу Н. Бевз, теорію когнітивних моделей 

Дж. Лакоффа, теорію мовної відносності Сепіра - Ворфа, 

Теоретична значимість пов'язана з подальшим осмисленням теорії 

семантичного поля з точки зору перекладознавства: ЛСП моделюється з 

урахуванням лексико-семантичних і граматичних параметрів як гетерогенна 

структура, пронизана горизонтальними і вертикальними зв'язками. В основі 

ЛСП – структура, що описує позамовну ситуацію взаємин суб'єкта та об'єкта 

влади. Концептуальні положення та висновки дисертації дають можливість 

визначити особливості та розвиток принципів відтворення концептосфери 

«ВЛАДА» у перекладах, що створює належне підґрунтя для аналізу 

перекладу відповідних одиниць та дає змогу охарактеризувати особливості 

мовного відтворення концепту ВЛАДА у філософському дискурсі. 

Результати дослідження становлять внесок у вивчення засад перекладу 

текстів філософського дискурсу, зокрема – у дослідження прийомів 

перекладу мовних одиниць, що репрезентують концептосферу «ВЛАДА» у 

творчості Х. Арендт. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що його матеріали, 

основні положення та висновки можуть бути використані у розробці 

нормативних і спеціальних курсів із теорії та практики перекладу, фахового 

перекладу, редагування перекладу, порівняльної стилістики української та 

англійської мов, української та німецької мов, а також для підготовки 

відповідних підручників та посібників. Дослідження може 

використовуватися перекладачами-практиками для збагачення їхнього 

арсеналу методів і прийомів перекладу філософських текстів, оскільки в 

ньому описані стратегії і тактики, що їх можна застосовувати для здійснення 

адекватного перекладу. 
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Апробація результатів дослідження. Положення та результати 

дисертаційного дослідження оприлюднено в доповідях на таких наукових 

конференціях: «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи 

розвитку», Переяслав-Хмельницький, 30-31 січня 2015 р. (Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди); Scientific and professional conference “Present and future of 

philology in the era of grobalization”, Budapest, the 25
th

 of July 2015; “Філологія 

початку ХХІ сторіччя: традиції та новаторство”, Київ, 5-6 квітня 2017 року 

(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут 

філології); «Лінгвістика фахових мов, термінознавство, переклад» (LSP), 

Київ, 11-12 травня 2017 року (Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, Інститут філології). 

Публікації. Основні результати роботи відображено у п’яти 

одноосібних публікаціях: з них 3 – опубліковано у фахових виданнях 

України, акредитованих ДАК МОН України, 2 статті – в іноземних 

збірниках, внесених до міжнародних наукометричних баз. 

Структуру дисертації  обумовлено метою та завданнями дослідження. 

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку 

використаної літератури (323 позиції). Обсяг основного тексту становить 195 

сторінок, загальний обсяг дисертації – 229 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі окреслено сучасний стан дослідження проблеми репрезентації 

концептосфери «ВЛАДА» в перекладному тексті, обґрунтовано актуальність 

теми дослідження, розкрито наукову новизну, визначено методологічні 

засади роботи та методи дослідження, сформульовано мету і завдання, 

окреслено об’єкт і предмет дослідження, наведено форми апробації 

результатів дослідження та визначені можливості його теоретичного та 

практичного застосування. 

У першому розділі «Теоретичне обґрунтування концептуального 

підходу до перекладу філософського дискурсу» подається характеристика 

історії та сучасного стану дослідження перекладу філософських текстів у 

вітчизняному та світовому перекладознавстві, розглядаються шляхи та 

методи дослідження цієї теми, визначаються чинники, що впливають на 

еволюцію принципів перекладу зазначених текстів, та уточнюється 

термінологічний апарат дослідження.  

Інтерпретація як необхідна умова перекладу філософського тексту 

являє собою певний вид аналітичної діяльності, спрямованої на осмислення 

та реконструкцію смислової єдності тексту.  

Однак, якщо класична філософія відтворює картину світу, в основі якої 

лежить система макроконцептів, яка відображає сукупність базових 

цінностей, так зване метафізичне мислення, то постмодерністська філософія  

демонструє відмову від презумпції класичної картини світу або 
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постметафізичного мислення, що значним чином проявляється на рівні 

лексичної експлікації. Тому переклад філософських текстів як складний 

когнітивний феномен припускає володіння перекладачем як певними 

мовними знаннями і здібностями, так і екстралінгвістичними знаннями 

(знання, до якої саме філософської картини світу відсилає певний текст, 

знання про суспільство і його культуру, про ситуації, в яких був породжений 

вихідний текст і як сприйматиметься його переклад). 

Визнавши автономність філософії як особливої духовної форми 

культури, маємо можливість виявити її власний принцип у відображенні 

дійсності, загальний принцип її побудови, певний метод появи і осягнення 

смислу, що і вимагає особливої мови філософії як оригіналу так і перекладу. 

Поступово формується мапа необхідних для перекладача кроків у перекладі 

філософського дискурсу і звертання до символу як граничного узагальнення 

сенсу та, за необхідності, створення філософської мови перекладу. 

Протиріччя як у визначенні самої філософії, так і синкретизму мовних 

стратегій філософствування знімаються вказівкою на символ як основну 

одиницю філософського дискурсу. Злиття образно-метафоричної і 

формально-логічної тенденцій і становить особливий тип філософського 

символізму. Саме символізм філософського дискурсу є основним каменем 

спотикання в перекладі як такому, потребуючи багажу фонових знань для 

перекладу з відмінної культури. 

Філософський дискурс провокує у слові, що потрапляє в його простір, 

глибинні семантичні процеси для набуття широкого значення. Перекладач 

стає першовідкривачем нового значення слова і додає це набуте значення до 

певного слова в перекладі. Зазвичай для відповідностей у філософських 

системах різних мов дані неологізми долучають до слів-еквівалентів, але 

даний вибір робить перекладач з огляду на картину світу та історичні 

особливості розвитку як мови, так і філософії культури-реципієнта. 

Філософія конкретного автора може бути зведена до реєстру ключових 

слів – категорій його філософії. Філософський результат відображається на 

площині мови і полягає в його зміні. Досліджуючи філософські символи 

конкретного філософа, ми маємо справу з унікальним набором його 

категорій, які досить часто не мають відповідника в мові перекладу, просто 

хоча б тому, що ще немає філософської традиції в даній галузі. Так, процес 

перекладу філософського тексту значною мірою перетворюється на 

формування української філософської мови. 

Семантико-стилістичний континуум тексту оригіналу і тексту 

перекладу обумовлює комплексний підхід до досліджуваного явища і 

забезпечує адекватність перекладу. Діяльність перекладача повинна 

складатися з наступних етапів і перекладацьких стратегій при перекладі 

філософського тексту: 

– вибір твору має бути обумовленим проявом симпатії, адже переклад 

філософського твору має бути творчим, а не «сухим» та занадто 

буквалізованим; 
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– вивчення творчості автора твору, знайомство зі світоглядом філософа, 

його філософського напряму та ідеології; 

– аналіз соціокультурної ситуації і філологічних традицій періоду 

написання твору (та філософської мови перекладу); 

– вдумливе прочитання – розуміння – осмислення; 

– виявлення лексико-семантичних і стилістичних особливостей текстів, 

обумовлених специфікою філософії; 

– пошук в мові перекладу еквівалентів філософської лексики з 

урахуванням їх контекстуального функціонування. 

Філософський дискурс виникає як особливий варіант мови (граматики і 

лексикону), обумовлений когнітивною специфікою філософського символу 

та філософських категорій конкретного філософа, і хоча й є певні спільні 

ознаки, перекладачеві необхідно вміти абстрагуватись від інших 

філософських робіт і формувати автономний «дискурс філософа у 

філософському дискурсі», наближаючи сприйняття читачів перекладу до 

читачів оригінального тексту. 

Отже, при перекладі філософського тексту в ході вибору конкретних 

методів і технік перекладач стикається з тими завданнями (аналіз 

прагматичних характеристик, дискурсивних параметрів тексту, структурно-

семантичних особливостей філософської термінології, особливостей 

комунікативної організації та інтерпретації філософського наукового тексту 

на основі дискурсивного, концептуального, компонентного, 

контекстуального і семантико-стилістичного аналізу), які, перш за все, є 

метою герменевтичного аналізу та інтерпретації філософського тексту. Тому 

переклад філософського тексту як виду інтерпретативної дискурсивної 

діяльності вимагає від перекладача володіння не лише перекладацькою 

компетенцією, філософським термінологічним словником, а й великим 

запасом екстралінгвістичних знань, осмислення і коректної інтерпретації 

філософської картини світу. 

У другому розділі «Переклад елементів концептосфери «ВЛАДА» 

філософських творів Х. Арендт» проаналізовано відтворення концепту 

ВЛАДА у творах Х. Арендт, зокрема – можливості відтворення оригінальної 

філософської думки у перекладі цільовою мовою. Окреслено труднощі, що 

стоять на шляху адекватного відтворення концепту ВЛАДА в перекладі 

кількома мовами з урахуванням характеристик її ролі та функцій феномену 

влади у філософській літературі, а також описано оптимальні методи, 

прийоми (зокрема – залучення контекстуальних можливостей) подолання 

труднощів, що виникають при перекладі.  

Сприйняття філософського тексту перекладачем впливає на ступінь і 

характер адаптації концептосфери філософського дискурсу, яка є системою 

концептів індивідуально-авторської мовної свідомості Х. Арендт. Вивчення 

концептосфери тексту оригіналу і тексту перекладу є необхідною умовою її 

адекватної репрезентації в текстах перекладу, мета якої полягає в осмисленні 

механізмів співвідношення категорій мовної дійсності з відповідними 
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когнітивними категоріями як результату інтерпретативного освоєння світу 

мовною свідомістю автора і перекладача. 

Структурно-змістовий аналіз концепту ВЛАДА дозволив зробити такі 

висновки: виступаючи базовим концептом лінгвокогнітивної сфери, 

свідомості досліджуваних культур, концепт ВЛАДА представляється 

об'ємною когнітивною областю, що фіксується в тлумаченнях лексем, які 

відображають змістовий мінімум і поле асоціативного потенціалу концепту. 

Організація структури концепту характеризується відмінними рисами в 

кожній з досліджуваних картин світу, що відображають перш за все 

філософський аспект влади.  

Герменевтико-комунікативний аналіз дозволив встановити основні 

тенденції процесу адаптації компонентів номінативного поля концептосфери 

вихідного тексту при перекладі німецькою, українською та російською 

мовами, визначити межі спектру мовних змін номінанта при перекладі та 

дослідити те, як ідея філософа впливає на перекладацькі рішення в 

конкретному контексті. 

Когнітивно-лінгвістичний аналіз одиниць тексту мав за мету розгляд 

екстралінгвістичних факторів – всі фонові і конотативні значення культурно-

філософського змісту оригіналу, створення комплексної структури, що 

дозволяє уявити модель концептосфери як сукупність концептів, котрі 

можуть бути вербалізовані в перекладах цільовими мовами за допомогою 

таких прийомів: 

 використання засобів мови перекладу, які адекватно передають 

смисл текстового комплексу оригіналу та є найближчими за 

смисловим наповненням; 

 відтворення оригінальних авторських метафор та філософських 

символів перекладачем за допомогою власних творчих 

інтерпретацій відповідно до того, що є більш значимим для 

концептуальних систем реципієнтів; 

 відтворення національно-специфічної периферії (конотації, 

асоціації) вихідного тексту в перекладі та поступове збагачення 

та формування нової філософської мови перекладу. 

Зіставлення змістових компонентів дозволило стверджувати, що 

організація структури концепту ВЛАДА характеризується як спільними, так і 

відмінними рисами, що свідчить про часткову розбіжність значень-стимулів 

«влада», «power», «Macht» та «власть». Більшість значень є спільними для 

кожної з мов. Перш за все, це значення, які стосуються семантичного поля 

влади як соціального поняття, спільного для усіх досліджуваних культур. 

Однак, структурно-семантичний аналіз знаків досліджуваного концепту та 

його компонентів, вербалізованих лексикою, які за своєю семантикою 

перетинаються з ключовими концептами культури, демонструє деякі 

відмінності, котрі неминуче призводять до асиметрій у плані структури або 

змісту. 
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Перенесення концептів з одного лінгвокультурного середовища в інше 

може спиратися на абсолютні, часткові або нульові вербальні еквіваленти. 

Наявність у цільовій лінгвокультурі абсолютних вербальних еквівалентів 

свідчить про спільність вихідного та цільового концептуальних смислів. 

Трансфер концепту через часткові еквіваленти свідчить, з одного боку, про 

наявність його визначальних ознак у цільовій культурі, а з іншого, – про 

структурно-смислову асиметрію взаємодіючих концептуальних систем. У 

тому випадку, коли концепт не має ні повних, ні часткових еквівалентів, 

можна говорити про відсутність такого концепту в цільовій лінгвокультурі і 

про найбільш влучний у даному випадку спосіб його передачі – описовий. 

Повний, частковий або дескриптивний спосіб передачі концептів з однієї 

лінгвокультури в іншу прямо пропорційно залежить від ступеня їх 

універсальності. 

Зміст, що підлягає перенесенню в іншу лінгвокультуру, заломлюється в 

свідомості перекладача відповідно до його знань про когнітивну базу 

цільової лінгвокультури. Оскільки концептосфера «ВЛАДА» є 

етноспецифічно маркованим ментальним утворенням, концепти становлять 

проблему при міжкультурній трансляції.  Не знаходячи свого відображення в 

новому середовищі, такий концепт позбавлений будь-яких відповідностей 

іншою мовою. В цьому випадку виникає проблема відсутності / наявності 

відповідностей, що дозволяє говорити, про три основні моделі відтворення 

концептів: 

• глобальність, універсальність концептуального змісту 

відтворюваного концепту в двох чи більше лінгвокультурах – оригінальній та 

культурі перекладу (повна еквівалентність).  

• наявність у лінгвокультур-реципієнтів вербальних 

репрезентантів, здатних частково передавати зміст, суть або ідею 

відтворюваного концепту (часткова еквівалентність); 

• відсутність вербальних репрезентантів концепту в 

лінгвокультурах-реципієнтах (лакунарне відтворення). 

Багато перекладацьких рішень під час відтворення концептосфери 

«ВЛАДА» здійснюються на стику алгоритмізованих формально-логічних і 

пошуково-евристичних, інтуїтивних операцій; креативність перекладача 

проявляється як інтуїтивна репродукція і актуалізація вже набутих знань та 

водночас продукування нових знань і способів їх вербалізації. Відповідно до 

контексту активізуються або креативні, або логіко-понятійні ресурси мовної 

свідомості перекладача. Ступінь творчої свободи перекладача залежить від 

перекладацького аналізу тексту, що перекладається, цілі перекладу, ціннісної 

орієнтації перекладача і його уявлення про даний філософський напрям. 

Переклад розглядається і як рефлексивна діяльність перекладача, комплексна 

розумова діяльність, процес, що повністю залежить від компетенції 

перекладача. 

У третьому розділі «Лінгво-когнітивний аспект відтворення 

концептосфери «ВЛАДА» в перекладі» здійснено аналіз перекладів творів 
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Х. Арендт. Розглянуто причини виникнення семантичних деформацій при 

перекладі. Висвітлено проблему збереження авторського задуму та особливі 

прийоми досягнення функціонально-стилістичної адекватності. 

Наслідки як філософського мовлення, так і сприйняття (і в, зокрема, 

сприйнятті іншого) завжди перевершують їх передумови. Значення засвоєне і 

знаходиться в розпорядженні тоді, коли вдалося змусити його жити в такій 

мовній конструкції, яка спочатку йому не призначалася. Саме така 

«когерентна деформація» формування значень і направляє їх до нового 

змісту, змушуючи зробити вирішальний крок як в напрямку слухачів, так і в 

напрямку суб'єкта мовлення. Для перекладачів творів Х. Арендт важливо 

підхопити як її ідею, так і трансформації, котрі ця ідея зазнала, адже при 

поданні лише кінцевого результату, переклад буде неповним. 

В англійських текстах Х. Арендт найчастіше вживаним словом-

репрезентативом концепту ВЛАДА є POWER. Серед усіх інших воно є 

найбільш нейтральним та не несе в собі будь-якої аксіологічної конотації 

значення. Саме лінгвокультурна домінанта POWER виокремлена через свою 

значущість і протиставляється іншим визначальним культурним концептам. 

Концепт ВЛАДА у Арендт є не лише культурно, а й історично маркованим. 

POWER є лише ядром, котре ввібрало в себе не лише усе, що асоціюється з 

authority і rule, а й репрезентоване лексемами freedom, right і violence та їх 

відповідниками мовами перекладів. Було встановлено, що адекватність 

передачі культурного шару концептосфери «ВЛАДА» тексту-оригіналу 

засобами іншої мови зумовлюється: 

 набором когнітивних утворень і мовних структур, що їх 

репрезентують в когнітивно-комунікативному просторі 

філософського твору; 

 смисловим наповненням перекладних мовних одиниць 

оригінального тексту; 

 підготовленістю перекладача адекватно сприйняти філософську 

ідею впливу «влади» в тексті оригіналу з метою попередити 

можливі комунікативні збої. 

Звернення до лінгвокогнітивних моделей лексичного значення при 

аналізі процесу перекладу обумовлене тим, що перекладачеві доводиться 

знаходити адекватні перекладні відповідності периферійних значень 

полісемантичних лексичних одиниць, а також слів з розширеною і звуженою 

в порівнянні з рідною мовою перекладача семантикою в тих випадках, коли 

неможливо застосовувати інші прийоми перекладу. Проведений аналіз 

основних типів стратегій перекладу творів Х. Арендт  свідчить про те, що 

заломлення сприйняття і, як наслідок, перекладацькі помилки виникають 

через інтерференцію, тобто певне уявлення перекладача про семантичну 

структуру іншомовної лексичної одиниці, що визначається також як пастка 

внутрішньої форми, в якій лексична одиниця мови перекладу ототожнюється 

з лексичною одиницею іноземної мови на підставі подібності їх внутрішньої 

форми і всупереч розбіжності їх конотативного значення. 
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Принцип семантичної еквівалентності за рахунок максимально точного 

відтворення асоціативних особливостей оригіналу передбачає відповідність 

тексту перекладу філософській ідеї. Перекладачам філософських текстів  Х. 

Арендт важлива семантично точна інтерпретація, яка може досягатися 

необхідними нечисленними лексичними, морфологічними і синтаксичними 

трансформаціями.  

Перекладачі також намагаються дотримуватися принципу збереження 

національної своєрідності твору, метафізичного враження від перекладу. Це 

досягалося установкою на формальну еквівалентність, покликану виявити 

своєрідність «іншої» філософської мови і мислення іншої культури. 

Характерною є тенденція до максимального обмеження свободи перекладача 

як посередника між філософом і читачем. Очевидним також є високий 

ступінь адаптації матеріалу до національних особливостей культури 

перекладу. Перекладачі намагаються наблизити читача до перекладу, 

вводячи необхідні описові і пояснювальні елементи в рамках певних лінгво-

когнітивних моделей.  

Проте, очевидно, що перекладачі намагаються репрезентувати зміст 

ментального світу філософа за алгоритмами власної культури (в тому числі і 

мовної). Оптимальне відтворення даної моделі в тексті перекладу обумовлене 

не лише знанням перекладача алгоритмів іноземної культури, але також 

перетином ментальних просторів філософа і перекладача, які ніколи не 

можуть повністю збігатися, оскільки визначаються індивідуальними 

знаннями і репрезентуються індивідуальним вербальним кодом. Мовне 

оформлення тексту перекладу, в ряді випадків, може не відповідати 

інваріанту на рівні плану змісту що, з когнітивної точки зору, пояснюється 

кросскультурних відмінностями, коли зміст, що вкладається автором, не 

узгоджується з інформацією, котру сприймає перекладач, з його когнітивною 

моделлю. Поряд з високим ступенем достовірності перекладу існує спрощене 

перекодування і відхилення від філософської ідеї. Спрощене перекодування 

оригіналу може бути обумовлено саме когнітивною дистанцією між 

перекладачем і автором. Вплив орієнтації перекладу на масового читача і 

вимоги масової культури мови перекладу також можуть призводити до 

необґрунтованого усунення незвичних стилістичних та граматичних 

прийомів.  

   

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукової задачі відтворення концептосфери «ВЛАДА» в перекладах 

філософських творів, що виявляється у з’ясуванні мовних втілень та 

концептуальних вимірів філософського дискурсу Ханни Арендт з точки зору 

особливостей їх перекладу, його лінгвокультурних особливостей, а також у 

аналізі перекладацьких стратегій, прийомів і засобів відтворення 

концептосфери «ВЛАДА» різного ступеня спорідненості і типологічної 
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близькості європейськими мовами. У контексті даного перекладознавчого 

дослідження було розроблено модель опису та відтворення соціально 

значимої, складної за структурно-змістовою організацією концептосфери 

«ВЛАДА», яка включає лексико-семантичний та культурологічний аспекти, а 

також з’ясовує особливості їх відтворення німецькою, українською та 

російською мовами. 

Проведене дослідження дозволило зробити такі висновки: 

Значні труднощі у перекладацькій діяльності пов'язані з досягненням 

контекстуальної, семантичної, асоціативної еквівалентності вихідного і 

перекладеного текстів. Окремий інтерес викликає проблема перекладу 

філософського тексту як тексту, що імплікує особливий прагматичний зміст і 

вимагає застосування специфічних інтерпретаційних і герменевтичних 

методів та технік перекладу. Інша складність перекладу філософських текстів 

полягає в тому, що один і той самий термін у різних філософських школах і в 

різні періоди розвитку філософської думки наповнений різним понятійним 

змістом. 

У дослідженні було проаналізовано філософський текст як продукт 

філософської мовленнєвої творчої діяльності. Визначено, що процес 

семантичного перекладу філософського тексту являє собою природну 

взаємодію двох стратегій: стратегію орієнтування на спосіб вираження, 

прийнятий у цільовій мові, і стратегію орієнтування на збереження 

особливостей вихідної форми вираження. Комунікативний спосіб перекладу 

полягає у виборі такого виду передачі вихідної інформації, який дозволяє 

отримати перекладний текст з адекватним вихідному впливом на реципієнта. 

Комунікативний переклад враховує (програмує) прагматику одержувача; 

такий спосіб перекладу, на нашу думку, є оптимальним для філософських 

текстів 

Проведений аналіз можливостей відтворення концепту ВЛАДА 

продемонстрував, що через розбіжності концептуальних систем мов 

порушуються внутрішні зв'язки між окремими смислами цього концепту, в 

результаті чого емотивна лакуна його еквівалентів заповнюється або 

компенсується тим, чого немає у вихідній культурі (так, наприклад, це 

негативні асоціації з поняттям «ВЛАДА», які з’являються в 

українськомовних та російськомовних читачів). Будь-яка лексема 

філософського тексту може становити явні чи приховані перекладацькі 

проблеми, серед яких є типові, що мають відносно стандартні рішення, і 

унікальні, оказіональні, авторські вербалізовані концепти, що вимагають для 

свого відтворення зміни відомих прийомів або пошуку абсолютно нових. 

У перекладі філософських текстів Х. Арендт можна виділити два 

основні типи перекладацьких проблем: 1) проблеми розуміння оригіналу; 2) 

проблеми передачі цільовою мовою. Стратегії перекладачів, відповідно, 

варіюються залежно від того, вирішуються проблеми розуміння чи проблеми 

передачі – це може бути стратегічно обумовлена форенізація чи доместикація 

або ж спрощення тексту задля освічення читача перекладу. Ще одну 
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складність для перекладу філософського тексту становлять особливості мови 

філософського наукового тексту, які визначаються не лише основними 

параметрами тієї чи іншої мовної картини світу, прагматико-дискурсивним 

ситуативним контекстом творення тексту його автором, а й специфікою 

філософського мислення. Так, особливу проблему для перекладача 

становлять перцептивно-образні та валоративні компоненти концептів, котрі 

по-різному формуються в різних культурних свідомостях та які, як правило, 

рідко або зовсім не фіксуються словниками та філософськими довідниками, 

оскільки останні спрямовані в основному на лексикографію понятійного 

(денотативного) компонента концепту і не трактують його як певний 

філософський символ. Тоді його асоціативна і валоративна складові 

засвоюються тільки через індивідуальний досвід перекладача, отриманий 

ним у процесі комунікації та штудіювання філософської літератури певного 

напряму. З іншого боку, з трьох структурно релевантних компонентів 

концепту в тій чи іншій лінгвокультурі можуть або актуалізуватися не всі з 

них (і тоді концептуальна кваліфікація мовної одиниці стає 

проблематичною), або актуалізуватися по-іншому (і тоді питання про 

об'єктивацію концепту переходить в площину контрастивної концептології).   

Аналіз текстів філософського дискурсу дозволив визначити ключові 

соціо- та лінгвокультурні складники концепту ВЛАДА. Підкреслено, що за 

можливості перекладач має добирати прямий відповідник ключовому 

концепту. Зокрема: Power – Macht – влада – власть; Strength – Stärke – 

могутність – мощь; Violence – Gewalt – насильство – насилие; Authority –

Autorität – авторитет – авторитет; Force  – Kraft – сила – сила. У випадку 

часткової еквівалентності перекладач має схилятися до генералізації чи 

конкретизації для адекватного сприйняття перекладу читачами. І у випадку 

повної відсутності репрезентантів цільовими мовами перекладач має 

використовувати свій творчий потенціал, керуючись ідеєю, закладеною 

філософом, та прагматикою філософської мови перекладу. Проведений 

аналіз засвідчив, що для перекладу філософського тексту з числа факторів, 

що визначають вибір стратегії перекладу, найбільше значення мають мета 

перекладу, тип тексту, що перекладається, і характер передбачуваного 

рецепієнта перекладу. Універсальність і варіативність елементів 

перекладацької стратегії, її гнучкість і ефективність дозволяють 

перекладачеві систематизувати відомі йому перекладацькі рішення, не 

обмежуючи при цьому число нових рішень, що є доречними саме для 

філософських текстів. 

Проведене дослідження дозволило зробити висновок про те, що вибір у 

використанні методик і технік перекладу, безсумнівно, залежить від 

суб'єктивного погляду перекладача на мету та стратегію перекладу і значною 

мірою залежить як від загальної ерудованості у філософському знанні того, 

що перекладається, так і обізнаності щодо філософської мови і культури 

перекладу. Отже, при перекладі філософського тексту в ході вибору 

конкретних методів і технік перекладач стикається з тими завданнями, як 
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аналіз прагматичних характеристик, дискурсивних параметрів тексту, 

структурно-семантичних особливостей філософської термінології; 

особливостей комунікативної організації та інтерпретації філософського 

наукового тексту на основі дискурсивного, концептуального, компонентного, 

контекстуального і семантико-стилістичного аналізу. Відтворення 

концептосфери філософського тексту як виду інтерпретативної дискурсивної 

діяльності вимагає від перекладача володіння не лише перекладацькою 

компетенцією, філософським термінологічним словником, а й великим 

запасом екстралінгвістичних знань, досвідом осмислення і коректної 

інтерпретації філософської картини світу.  

У зв'язку з великим ступенем диференціації ментальних репрезентацій 

концепту ВЛАДА в філософському дискурсі Х. Арендт вважаємо за можливе 

намітити перспективою подальших досліджень детальний аналіз мовних 

репрезентацій видів (авторитет, маніпуляція, контроль, залежність) і форм 

(демократія, монархія, тоталітаризм) влади в суспільстві; визначення їх 

базових семантико-когнітивних ознак, що визначають специфіку 

національної картини світу. Результати проведеного дослідження дозволяють 

прогнозувати подальше вивчення концептосфери «ВЛАДА» у 

філософському дискурсі та розгляд його змістових і когнітивно-

прагматичних особливостей. 
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У роботі розглянуто філософський текст як засіб ідентифікації 

концептосфери «ВЛАДА» в текстах оригіналу та перекладу; на матеріалі 

філософських текстів визначені ключові соціо- та лінгвокультурні складники 

концепту ВЛАДА та виявлені мовні засоби їхнього відтворення  мовою 

перекладу; окреслені труднощі, що стоять на заваді адекватному відтворенню 

концепту ВЛАДА у перекладі та визначені і описані оптимальні прийоми, 

засоби та контекстуальні можливості їхнього подолання; проаналізовані 

перекладацькі стратегії, які домінують у перекладах зазначеної 

концептосфери; з’ясовані мовні та позамовні фактори, що впливають на 

вибір тих чи інших стратегій і зазначених тактик перекладу текстів-

ідентифікаторів філософського дискурсу. 

Використання різних підходів до вивчення концепту ВЛАДА в 

англійській, українській, російській та німецькій лінгвокультурах дозволило 

виявити структурно-змістовну специфіку досліджуваного концепту як 

одиниці мовної свідомості.  

Ключові слова: переклад, концептосфера «ВЛАДА», ментальна 

картина світу, філософський символ, лексико-семантичне поле. 
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национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство 

образования и науки Украины. – Киев, 2018. 

 

В работе рассмотрен философский текст как средство идентификации 

концептосферы «ВЛАСТЬ» в текстах оригинала и перевода; на материале 

философских текстов определены ключевые социо- и лингвокультурные 

составляющие концепта ВЛАСТЬ и выявлены языковые средства их 

воссоздания в языке перевода; очерчены проблемы, которые препятствуют 

адекватному воссозданию концепта ВЛАСТЬ в переводе , определены и 

описаны оптимальные приемы, средства и контекстуальные возможности их 

преодоления; проанализированы переводческие стратегии, которые 

доминируют в переводах указанной концептосферы; выяснены языковые и 

внеязыковые факторы, влияющие на выбор тех или иных стратегий и 

указанных тактик перевода текстов-идентификаторов философского 

дискурса. 

Использование различных подходов к изучению концепта ВЛАСТЬ в 

английской, украинской, русской и немецкой лингвокультурах позволило 

выявить структурно-содержательную специфику исследуемого концепта как 

единицы языкового сознания. 

Ключевые слова: перевод, концептосфера «ВЛАСТЬ», ментальная 

картина мира, философский символ, лексико-семантическое поле. 

 

ABSTRACT 

 

V.Ye. Spitsyna. Linguocultural and linguistic and cognitive peculiarities of 

the representation of the concept sphere "power" in the translations of 

philosophical works by H. Arendt – Qualifying scientific work on the rights of 

manuscripts. 

Dissertation for the degree of a candidate of philological sciences in 

specialty 10.02.16 "Translation Studies". – Kyiv National Taras Shevchenko 

University, The Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

 

 The paper considers philosophical discourse as a means of identifying the 

concept sphere of POWER in the original and translated texts. It the conducted 

research, the key socio-linguistic and cultural components of the concept sphere 

POWER were determined, based on the philosophical texts of H. Arendt, and the 

language means of their interpretation in the language of translation were revealed; 

the difficulties that hinder adequate interpretation of the concept of POWER in 

translation were outlined and identified, and the best practices, means and 

contextual options to overcome them were described; the translation strategies that 

dominate translations of the specified conceptual sphere were analyzed; the 

language and extralinguistic factors influencing the choice of certain strategies and 

the mentioned tactics of the translation of texts-identifiers of philosophical 

discourse were clarified. 
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The usage of different approaches to the study of the concept sphere of 

POWER in English, Ukrainian, Russian and German linguistic cultures allowed to 

reveal the structural and content specificity of the concept as a unit of linguistic 

consciousness. 

It was determined that the process of interpretation of the conceptual sphere 

of POWER of a philosophical text in translations in general should be regarded as 

an operation of solving problems. The process of making this or that decision by 

the translator is conditioned by the nature of the problem being solved, the degree 

of riskiness of a decision and its influence on the perception of target readers, the 

limit of the sufficiency of information seeking (the study of the philosophical 

school of thought and opinion of the author), the dependence of the subsequent 

decisions from the previous ones. 

It was revealed that the semantic translation is the fullest possible transfer of 

the contextual value of the elements of the source text in units of the target 

language. The process of semantic translation of the philosophical text is a natural 

interaction of two strategies: the strategy of orientation on the way of expression, 

which is adopted in the language, and the strategy of orientation to preserve the 

peculiarities of the original form of philosophical expression. 

The communicative method of translation has proven to select such kind of 

interpretation of the source information, which allows to perceive the translated 

text with an adequate initial impact on the recipient. The communicative 

translation takes into account the pragmatics of the recipient; this way of 

translating in our opinion is optimal for philosophical texts. 

Any element of the philosophical text may represent explicit or hidden 

translation problems, among them are those with typical or relatively standard 

solutions, and unique, occasional, original verbalized concepts or philosophical 

symbols, which require changes in the known techniques or the search for the 

completely new ones. 

In the case of H. Arendt’s philosophical texts translation, two main types of 

translation problems can be distinguished: 1) the problem of understanding the 

original; 2) problems with the target language interpretation. Translators' 

strategies, respectively, vary depending on whether the problem of understanding 

or the problem of transfer is being solved – this can be strategically conditioned by 

formalization or domestication or simplification of the text in order to educate the 

reader of translation. 

Analysis of the possibilities of interpretation of the very concept of POWER 

in the researched lingual cultures proves that, given that this concept has no 

unambiguous correspondence, its interpretation in the translation does not affect 

the conceptual base itself, but the emotional principles, actualized in the language 

indirectly. Because of the discrepancy between conceptual systems of languages, 

the internal connections between the individual meanings of this concept are 

violated, resulting in the emblematic lacuna of its equivalents being filled or offset 

by what is not in the original culture (for example, it is negative association with 



 19 

the notion of "power", that Ukrainian-speaking and Russian-speaking readers may 

have). 

Therefore, we consider it appropriate to emphasize that, if possible, the 

translator should choose a direct match to the key concept. In particular: Power – 

Macht – влада – власть; Strength – Stärke – могутність – мощь; Violence – 

Gewalt – насильство – насилие; Authority – Autorität – авторитет – 

авторитет; Force – Kraft – сила – сила. In the case of partial equivalence, the 

translator must lean toward generalization or concretization for the adequate 

perception of the translation by readers. And, in the case of a complete lack of 

representatives in the target languages, the translators should use their creative 

potential, guided by the idea of a laid-back philosopher and pragmatist of the 

philosophical language of translation. 

Key words: translation, concept sphere "power", mental picture of the 

world, philosophical symbol, lexical-semantic field. 
 
 


