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ВСТУП 

Останнім часом у вітчизняному перекладознавстві спостерігається стійке 

зростання зацікавленості до вивчення вузькофахових форм перекладацької 

діяльності. Пожвавлення наукового пошуку в колись маргіналізованих галузях 

перекладу обумовлене 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 
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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».  

Таким чином, 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. 

Теоретико-методологічну базу дисертації формують вітчизняні й 

зарубіжні наукові розвідки у галузі загальної теорії перекладу, а саме: 

(В.Виноградов, С.Влахов, С.Флорін, М.Гарбовський, Р.Зорівчак, В.Карабан, 

Т.Кияк, Л.Коломієць, В.Комісаров, О.Огуй, О.Ребрій, Chr.Nord, K.Reiss, 

Н.Vermeer) [44; 46; 53; 69; 71; 72; 85; 88; 89; 90; 133; 191; 195; 201]; релігійного 

перекладу (У.Головач, В.Демецька, О.Кровицька, В.Лєбєдєв, Ю.Чернишова, 

А.Ясіновський, E.Meurer, W.Reinhard) [54; 59; 96; 205; 160; 166; 188; 193], 

релігійного та філософського дискурсу (М.Бахтін, О.Бобирєва, Р.Ваврінчік, 

Г.Воскобойник, А.Гадомський, Ю.Романченко, M. Treml) [10; 26; 34; 49; 50; 

136; 200]; релігійної термінології та християнсько-богословської 

терміносистеми (О.Антонів, Є.Жерновей, Л.Закреницька, І.Карбовнік, 

Н.Пуряєва,) [5; 62; 65; 78; 130]; перекладу Біблії (О.Горбач, М.Жукалюк, 

І.Франко, E.Müller, E.Nida, E.Werner) [56; 64; 154; 189; 190; 225]; методології 

перекладу богослужбової літератури (о. Т.Барщевський, І.Огієнко,) [9; 122; 

123]; теорії фахового перекладу і термінотворення (Н.Бабич, М.Зимовая, 
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Н.Клименко, І.Квитко, М.Лейчик, О.Подвойська) [6; 68; 86; 87; 81; 102; 126]; 

когнітивної лінгвістики і концептології (А.Вежбицька, О.Кубрякова, Д.Ліхачов, 

В.Маслова, А.Приходько, Ю.Степанов, F.Bartlett) [35; 93; 100; 101; 104; 105; 

113; 128; 145; 170]; лінгвістики тексту (Т.Ніколаєва, K.Brinker, L.Hoffmann, 

S.Kvam) [120; 172; 173; 181; 185]; аналізу дискурсу (В.Карасик, М.Макаров, 

В.Чернявська, T.van Dijk) [75; 109; 162; 175]; лінгвокультурологічних аспектів 

лінгвістики та перекладу (Н.Алефіренко, А.Бєлова, В.Кононенко,О.Селіванова, 

П.Тороп) [4; 12; 13; 92; 143; 150]. 

Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертацію виконано в межах 

наукової теми “Розвиток мов та літератур в умовах глобалізації” (код 06 БФ 

044–01), яка розробляється в Інституті філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка й затверджена Міністерством освіти 

і науки України. 

Мета дисертаційної роботи полягає у комплексному дослідженні 

концептосистеми німецькомовних теологічних текстів та її відтворення у 

перекладах українською мовою. Досягнення поставленої мети передбачає 

вирішення наступних завдань: 

 дослідити перекладознавчі аспекти релігійного дискурсу й 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 
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мовою; 

 побудувати лінгвокогнітивну модель перекладу теологічних текстів як 

основу для здійснення власне релігійного перекладу і виконання 

порівняльно-перекладацького аналізу. 

Об’єктом дослідження є німецькомовні теологічні тексти другої 

половини ХХ століття та їх переклади українською мовою. 

Предметом розгляду є лінгвокогнітивні особливості перекладу 

теологічних текстів, які структуруються у вигляді 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.Рацінгера, «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.  

Гіпотеза дослідження. Концептосистема теологічного тексту будь-якого 

типу дискурсу (теоретико-теологічного або популярно-теологічного) 

складається з двох взаємопов’язаних компонентів: об’ємної та лінійної 

організації. Ці компоненти послідовно відтворюються у перекладі ТТ і 

формують основу для створення лінгвокогнітивної моделі перекладу 

теологічного тексту в процесуальному та критичному аспектах. 

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 
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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 та 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 в тому, що вона становить певний 

внесок у спеціальну теорію релігійного перекладу для мовної пари «німецька-

українська». У дисертації розроблено методику дослідження концептосистеми 

теологічних текстів окремо для кожного з її компонентів: 1) об’ємної 

організації; 2) лінійної організації КС. Представлені методи опису КС та 

лінгвокогнітивного (фреймового) моделювання можуть бути використані для 

порівняльного аналізу оригінальних і перекладних текстів інших фахових мов.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що у 

дисертаційному дослідженні вперше проведено комплексний аналіз 

концептосистеми німецькомовних теологічних текстів та її відтворення у 

перекладах українською мовою. У пропонованій роботі вперше у вітчизняному 

перекладознавстві: 

 уведено у 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 
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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. 

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 структури КС. 

2. Відтворення базових концептів як одиниць об’ємної організації КС 

оригіналу у перекладі ТТ, 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 концепту здійснюється через 

контекстуальні або оказіональні відповідники. 

4. Лінійна організація КС теологічного тексту включає три типи 

внутрішньотекстового зв’язку: а) власне мовний; б) власне текстовий; в) 

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. Відтворення одиниць лінійної організації КС теологічного тексту у 

перекладі залежить від типу дискурсу і типу внутрішньотекстового зв’язку 

оригіналу.  

6. Лінгвокогнітивна модель перекладу теологічних текстів становить 

мережу концептуальних одиниць репрезентації знань (слотів), релевантних для 

успішного здійснення перекладацької діяльності, і включає як процесуальний, 

так і критичний аспект застосування. 
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Практичне значення дослідження полягає у можливості застосування 

його результатів для виконання замовлень у галузі релігійного перекладу та 

перекладу текстів інших фахових мов; для здійснення критики перекладу 

спеціальних текстів; при розробці нормативних курсів із загальної теорії 

перекладу, авторських курсів з практики перекладу теологічних (християнсько-

богословських) текстів, а також під час виконання магістерських, дипломних, 

бакалаврських, курсових робіт. 

Апробація роботи. Положення дисертації обговорювалися на 

міжнародних наукових конференціях (далі – МНК) та міжнародних науково-

практичних конференціях (далі МНПК), зокрема на ІІ заочній МНПК 

«Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації» (Острог, жовтень 

2013); МНК «Етнознакові функції культури: мова, література, фольклор» (Київ, 

жовтень, 2013); VIII МНПК «Мови і світ: дослідження та викладання» 

(Кіровоград, березень 2014). Апробація результатів дослідження відбулася 

також на засіданнях і науково-практичних семінарах кафедри теорії та 

практики перекладу з німецької мови Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка протягом 2013 -2015 рр.  

Публікації. Основні положення й результати дисертаційного 

дослідження висвітлено у 11 статтях загальним обсягом 82 сторінки, 

розміщених у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях.  

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків до кожного з них, загальних висновків, списку використаної 

літератури, переліку джерел ілюстративного матеріалу, додатка. Загальний 

обсяг дисертації становить 210 сторінок друкованого тексту, обсяг основного 

тексту складає 183 сторінки друкованого тексту. Список використаних джерел 

налічує 247 позицій, з них 225 – науково-критичних праць, у тому числі 24 

джерело в електронному вигляді, а також 22 джерела ілюстративного 

матеріалу. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, висвітлено його 
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актуальність, новизну, визначено мету і завдання дослідження, теоретичну і 

практичну цінність, структуру роботи, наведено відомості про апробацію 

результатів дослідження. 

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; надано дефініцію для поняття «теологічний текст», 

релевантну в аспекті теорії перекладу; досліджено категорію перекладацької 

інтерпретації в контексті теологічного дискурсу; вивчені можливості і 

конкретні результати застосування адаптивних стратегій перекладу теологічних 

текстів. Проаналізовано проблеми відтворення теологічних термінів на 

лексико-семантичному рівні перекладу. 

У другому розділі «Жанрово-дискурсивна специфіка теологічних текстів 

у перекладацькому аспекті» створено класифікацію теологічних текстів у 

релігійному дискурсі, розглянуто жанрову специфіку текстів теоретико-

теологічного і популярно-теологічного дискурсу. У межах розділу акцентовано 

увагу на проблемах перекладності теологічного тексту і його дискурсивних 

особливостях з погляду релігійного перекладу. Висвітлено залежність між 

рівнем абстрактності теологічного тексту та обсягом дискурсу його перекладу, 

наведено ієрархію перекладацьких компетенцій, необхідних для адекватного 

перекладу ТТ. Проаналізовано перекладацькі проблеми, пов’язані з недостатнім 

рівнем сформованості кожного виду компетенцій та наведено типові шляхи їх 

вирішення у перекладних текстах українською мовою. 

У третьому розділі «Концептосистема теологічних текстів як основа 

лінгвокогнітивної моделі їх перекладу» запропоновано методику аналізу 

концептосистеми оригіналу і перекладу на рівні об’ємної та лінійної організації 

тексту. Висвітлено особливості відтворення БК як одиниць аналізу об’ємної 

організації КС теологічного тексту. Окремо презентовано кожний етап 

методики опису КС, починаючи з окреслення меж концептосистеми, виділення 
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базових концептів, об’єднання їх за семантичними групами та встановлення 

закономірностей відтворення БК у перекладах ТТ. На рівні лінійної організації 

КС також виділено одиниці аналізу ТТ, зокрема граматичну когезію та 

семантичну когерентність. Виявлено закономірності відтворення одиниць 

лінійної організації ТТ у перекладі залежно від типу дискурсу і типу 

внутрішньотекстового зв’язку. Встановлено перекладацькі домінанти для 

одиниць об’ємної та лінійної структури КС у ТТ. В межах розділу побудовано 

ЛКМ ТТ у вигляді формалізованої мережі концептуальних одиниць 

репрезентації знань, релевантних для здійснення перекладу ТТ.  

У висновках узагальнюються результати дослідження. 
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РОЗДІЛ 1. ОНТОЛОГІЯ РЕЛІГІЙНОГО ДИСКУРСУ В КОНТЕКСТІ 

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА 

1.1. Релігійний текст і дискурс з погляду теорії перекладу 

Новітні тенденції міжпарадигмального розгляду мовних одиниць 

зумовлюють підвищену увагу дослідників до проблем перекладу релігійних 

текстів. Об’єктом наукового аналізу стають оригінальні й перекладні тексти – 

продукти релігійного дискурсу як особливого виду інституціональної 

комунікації. Вивчення феномену релігійного тексту і шляхів його адекватного 

відтворення у перекладі вимагає залучення категоріально-понятійного апарату 

багатьох дисциплін антропоцентричної парадигми гуманітарного знання. 

Питання репрезентації онтологічної реальності у релігійному тексті 

розглядаються, зокрема, у релігійній філософії, герменевтиці, історії, 

релігієзнавстві та доволі широкому спектрі спеціальних дисциплін, що 

належать до фахової сфери теології (богослов’я). 

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 приймаючої мови [див., напр. 45]. Історична зміна 

структурної парадигми досліджень теорії перекладу на функціонально-

комунікативну і культурологічну сферу перекладацьких розвідок, підкріплена 

«когнітивним поворотом» у мовознавстві кінця ХХ-початку ХХІ століття 

(термін О.С.Кубрякової) [100; див. також 101; 93; 104], викликала необхідність 

у застосуванні методології, одиниць і процедур аналізу інших наук, дотичних 

до перекладознавства. Серед них слід назвати, насамперед, концептологію, 

лінгвістику тексту, теорію дискурсу, стилістику тексту, а також окремо 

зазначити філософію як базову дисципліну в плані екстраполяції наукових 

методів пізнання (феноменології та позитивізму) на перекладацькі дослідження. 
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1.1.1. Перекладознавчий компонент понять релігійного тексту і дискурсу 

Актуальним для жанрової теорії перекладу залишається термінологічне 

визначення самого релігійного тексту, його дискурсивної специфіки та позиції 

у багатовимірній структурі релігійного дискурсу. Перше визначення 

релігійного тексту в широкому значенні, задеклароване у перекладознавчому 

дослідженні, було надано у дисертаційній роботі Ю.О.Чернишової, присвяченій 

концептуальним та мовним аспектам перекладу сучасних італійських 

релігійних текстів [160, с. 20]. Авторка висуває дефініцію для сутності 

релігійного тексту з атрибутом «сучасний», а саме – сучасний текст релігійного 

змісту в ситуації релігійної комунікації [там само, с. 21; 161, с. 5; див. також 

215]. Загалом погоджуючись із наведеним формулюванням, у згаданому 

термінологічному визначенні слід відмітити відсутність компонента, 

релевантного саме для теорії перекладу. З нашого боку, ми намагаємось 

розглядати релігійний текст з урахуванням специфічного перекладознавчого 

компонента, тому вважаємо необхідним уточнити поняття релігійного тексту в 

аспекті перекладознавства. 

Отже, ми пропонуємо таке визначення: релігійний текст (надалі РТ) у 

теорії перекладу – об’єкт релігійної комунікації мовою оригіналу (МО), який 

підлягає перетворенням мовою перекладу (МП) у межах певної перекладацької 

епістеми. Епістему, слідом за М.Фуко, ми розуміємо як структуру, що суттєво 

зумовлює можливість певних поглядів, концепцій, теорій, наук в той чи інший 

історичний період; дискурс-утворення, яке визначає спосіб уявлення або 

світобачення [156]. 

Утім, під час визначення релігійного тексту ми зіткнулись з іншою 

проблемою термінологічного характеру, пов’язаною з поняттям «релігійна 

комунікація». Дійсно, простором функціонування релігійного тексту в 

онтологічній реальності (суспільстві) є релігійна комунікація. Водночас 

дотепер у колі гуманітарних наук не існує чіткої дефініції, яка б окреслювала 

обсяг поняття релігійної комунікації. До прикладу, дослідники релігійної сфери 
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спілкування послуговуються термінами релігійна мова, релігійний стиль, 

релігійно-проповідницький стиль, духовна словесність, культова мова, 

сакральна мова, мова сакрум, молитовна мова [38; 47; 70; 98; 169; 179].  

Поняття релігійного стилю, розгляд якого протягом довгого часу 

знаходився у маргіналізованому стані по відношенню до вивчення інших 

мовних стилів функціонально-комунікативної стилістики, досі не отримало 

усталеного характеру через свою унікальність. Даний факт підтверджує 

наявність термінологічної синонімії (релігійний стиль як універсальне 

визначення; церковно-релігійний стиль як реєстр християнського 

віросповідання; церковно-біблійний, богословський, сакральний, конфесійний, 

літургійний стилі) [7; 66; 121; 163; 55; 97].  

Зв’язок мови та релігії детально обґрунтовується у роботах вітчизняних і 

зарубіжних дослідників [див. напр., 115; 114; 142; 40]. Так, численні праці 

А.К.Гадомського присвячено вивченню і популяризації нової для вітчизняного 

мовознавства дисципліни – теолінгвістики [50; 51]. За словами самого автора, 

предмет дослідження теолінгвістики становлять прояви релігії, які закріпились і 

відобразилися у мові, а також мова як форма релігії, як спосіб відображення, 

збереження і передачі релігійного змісту [50, с. 167]. На думку засновника 

згаданого напряму бельгійського вченого Й.-П.ван Ноппена, «теолінгвістика 

намагається описати, як людське слово може бути уживане по відношенню до 

Бога, а також те, яким чином мова функціонує у релігійних ситуаціях, <…>, що 

не відповідають жорстким стандартам безпосередньої односторонньої 

комунікації» [51, с. 18]. Водночас інші дослідники не визнають правомірності 

запропонованого терміну теолінгвістика, оскільки вважають, що обсяг цього 

поняття не обмежується християнським віровченням [214]. 

У свою чергу, ми дотримуємось думки про релігійний дискурс як сферу 

функціонування релігійних текстів, спираючись на загальну дефініцію 

В.Є.Чернявської [162] і ознаки релігійного дискурсу, викладені у монографії 

В.І.Карасика «Языковой круг: личность, концепты, дискурс» [76, с. 221-228]. 

В.Є.Чернявська узагальнює численні визначення дискурсу у двох 
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формулюваннях, які корелюють відповідно із поняттями «дискурс» і «тип 

дискурсу»: 1) дискурс – конкретна комунікативна подія, що фіксується у 

письмових текстах і в усному мовленні, та здійснюється у певному когнітивно 

й типологічно обумовленому комунікативному просторі [162, с. 14]; 2) дискурс 

– це сукупність тематично співвіднесених текстів [там само, с. 16]. 

Щодо релігійного дискурсу ми цілком погоджуємось із твердженням 

В.І.Карасика, відповідно до якого згаданий тип дискурсу визначається з позицій 

соціолінгвістики і відноситься до інституціонального спілкування жорсткого 

типу, тобто не припускає варіативності у ході комунікативної події. Причому 

обов’язковим компонентом (ядром) інституціонального дискурсу є спілкування 

так званої базової пари учасників комунікації – у нашому випадку, священика і 

парафіянина [76, с. 199].  

Але структура дискурсу загалом і релігійного дискурсу зокрема по-

різному інтерпретується вченими. Так, слідом за І.Б. Рубертом, структура 

дискурсу у вигляді когнітивного утворення включає три компонента: 1) 

узагальнену модель референтної ситуації; 2) репрезентацію знань про 

соціальний контекст, з урахуванням якого здійснюється соціальна взаємодія 

через тексти; 3) лінгвістичні знання, а саме – наративні схеми створення тексту 

і специфічні семантико-синтаксичні структури [138, с. 23-38]. Н.К. Данілова 

асоціює структуру дискурсу із трьома вимірами мови: семантикою, 

прагматикою і синтактикою. Під семантикою дискурсу мається на увазі 

сукупність інтенцій і пропозиціональних настанов у спілкуванні, прагматика 

дискурсу містить способи вираження відповідних інтенцій і настанов. Зрештою, 

під синтактикою дискурсу дослідниця розуміє множинні зв’язки певного типу 

дискурсу з іншими типами, що наближає згаданий компонент до терміна 

інтертекстуальність [58, с. 46; 117]. 

Є.В.Бобирєва розділяє референтну структуру релігійного дискурсу на 

кілька складових частин: а) суб’єкти релігії; б) релігійні напрями (вчення); в) 

релігійна філософія, яка включає релігійні цінності, принципи, символи, 

концепти; г) релігійні дії [25, с. 164; 27]. В.І.Карасик у своїй монографії 
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наводить наступні компоненти релігійного дискурсу: 1) учасники; 2) хронотоп 

(час і місце дії); 3) цілі; 4) цінності (у тому числі ключовий концепт); 5) 

стратегії; 6) матеріал (тематика); 7) різновиди й жанри; 8) прецедентні 

(культурогенні) тексти; 9) дискурсивні формули [76, с. 221]. На нашу думку, 

наведені компоненти релігійного дискурсу вельми актуальні і для 

перекладацького аналізу, оскільки вони, з одного боку, детермінують створення 

оригінального тексту, з іншого боку, визначають умови для сприйняття, 

розуміння і перекладацької інтерпретації першотвору з боку перекладача. 

Підсумовуючи розгляд поняття релігійної комунікації, можна зробити 

висновок про його тотожність з релігійним дискурсом. У свою чергу, термін 

релігійний дискурс у нашому розумінні включає два аспекти: з одного боку, це 

– усна або письмово зафіксована комунікативна подія в реальній ситуації 

релігійного спілкування (дискурсологічне тлумачення); з іншого боку, це – 

сукупність тематично співвіднесених текстів релігійного змісту МО, які 

підлягають перетворенню МП в межах перекладацької епістеми 

(перекладознавче тлумачення). 

1.1.2. Теологічний дискурс vs. сакральний дискурс 

Безперечно цікавим для нашої дисертаційної розвідки виявилось 

дослідження Р.Я.Ваврінчік, в якому авторка виокремлює два типи дискурсу 

сфери релігії: власне релігійний та теологічний дискурс. У роботі справедливо 

зазначається, що «як теологія існує всередині релігії як системи, так і 

теологічний дискурс є складовою частиною релігійного дискурсу» [34, с. 206]. 

За дефініцією С.С.Аверінцева, теологія (від грецьк. theos – Бог і logos – 

слово, вчення) дорівнює богослов’ю, тобто є системою релігійного 

теоретичного знання про Бога, Його сутність і Буття, дії, якості, ознаки; 

богословські системи будуються на основі Святого Письма. Причому про 

теологію в строгому значенні слова можливо говорити лише стосовно 

віровчень теїстичних релігій, до яких належать християнство, іудаїзм, іслам 

[153, с. 200-202]. Семантика «вчення про Бога» закріпилась за словом теологія 
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лише у Середньовіччі після появи книги видатного християнського філософа 

П.Абеляра «Theologia christiana» у першій половині ХІІІ століття [1, с. 23-24]. 

В цілому погоджуючись із гіпо-гіперонімічним принципом розподілу 

структури релігійного дискурсу (теологічний дискурс як частина від цілого), 

вважаємо за необхідне внести свої корективи з огляду на завдання нашого 

дослідження. У ході аналізу релігійного дискурсу (РД) і вибору матеріалу для 

порівняльно-перекладацького аналізу ми встановили наявність ще одного 

релевантного підтипу РД, який пропонуємо назвати сакральним дискурсом. 

Тому, на нашу думку, гіперонім «релігійний дискурс» включає два гіпоніми: 

теологічний дискурс як сукупність християнсько-богословських текстів і 

сакральний дискурс як сукупність сакральних, зокрема біблійних текстів у 

середовищі їхнього буття та функціонування. 

Особливості перекладу сакральних писемних пам’яток неодноразово 

знаходились у центрі уваги перекладознавців, насамперед в контексті історії 

перекладу Біблії [9; 56; 64; 190; 52, с.37-64; 191; 188] та проблем перекладу 

богослужбових текстів [122, с. 3-25, 123]. Крім того, сакральні тексти ставали 

предметом розгляду вчених-філологів як з погляду філологічної герменевтики 

та літературознавства [2], так і в плані семантики і прагматики окремих мовних 

одиниць [див. напр., 43]. Можна стверджувати, що переклад сакральних текстів 

і сьогодні становить один із ключових напрямів досліджень для теорії та історії 

перекладу. Але немає чіткої жанрової класифікації для релігійних сакральних 

текстів і релігійних текстів без ознаки сакральності [205; 193; 223]. Наприклад, 

енциклопедичний словник з релігієзнавства надає тлумачення сакрального 

тексту як знакової системи, наділеної священним статусом, що містить у собі 

найважливіші релігійні смисли [134, с. 813]. 

За результатами нашого аналізу словникових дефініцій [див., зокрема 

111; 167] до християнських сакральних текстів ми відносимо, по-перше, тексти 

Святого Письма і Священного Передання; по-друге, всі молитовні та літургійні 

(богослужбові) тексти, якими послуговуються у Церкві учасники релігійного 

дискурсу під час виконання ритуальних дій. Наші міркування підтверджує 
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офіційна інструкція Католицької церкви від 2001 року під назвою Liturgiam 

Authenticam про використання національних мов при виданні літургійних книг 

[222]. У згаданому документі зазначається, що біблійна мова та мова літургії 

формують «священний стиль» мови, який використовується релігійною 

спільнотою [там само, с. 47]. 

Отже, для більш чіткого представлення структури релігійного дискурсу 

загалом і окремих сфер функціонування релігійних текстів зокрема 

скористаємось нашою схемою: 

РЕЛІГІЙНА МОВА (СТИЛЬ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. Структура релігійного дискурсу 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до Схеми 1, релігійна мова як неодмінний компонент 

релігійного стилю формує загальний релігійний дискурс, який розподіляється 

на сакральний та теологічний підтипи. У свою чергу, сакральний дискурс 

містить сукупність сакральних текстів спільної тематики, а теологічний 

дискурс включає сукупність теологічних тематично співвіднесених текстів. 

Наведена схема не претендує на завершеність у плані жанрової специфіки 

релігійного дискурсу, оскільки поза увагою залишається третій підтип дискурсу 

– мова віруючих. Однак ця проблематика потребує окремого дослідження і не 

входить до завдань нашої роботи. По завершенні огляду термінологічних 

аспектів понять релігійного стилю, релігійного тексту, релігійного дискурсу і 
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його сакральної та теологічної інституціональних форм виникає питання щодо 

термінологічного статусу теологічного тексту, про що піде мова у наступному 

підрозділі. 

1.1.3. Термінологічні й перекладознавчі аспекти теологічного тексту 

На сьогоднішній день не існує окремого термінологічного визначення для 

християнського теологічного тексту ані з погляду класичної західної теології, 

ані в аспекті теорії перекладу. Тому, на нашу думку, для створення дефініції 

теологічного тексту, релевантної в аспекті перекладознавства, доцільно 

об’єднати дискурсологічне розуміння теологічного тексту із перекладознавчим 

компонентом поняття релігійного тексту.  

У межах західної німецькомовної традиції теологічні тексти 

розглядаються на перетині власне теології, класичного літературознавства, і 

спеціальної дисципліни «естетика сприйняття» (Rezeptionsästhetik) як окремого 

напряму теорії літератури [168, S. 537-555].  

Провідною ідеєю естетики сприйняття стала думка, висловлена одним із 

засновників згаданої дисципліни Гансом Робертом Яусом, яка полягала у 

необхідності урахування трьох складових аналізу літературного твору: 

продукції; вираження; рецепції та впливу на читача [182, S. 13]. Саме останній 

фактор відіграє вирішальну роль під час перекладацького аналізу релігійних, у 

тому числі теологічних текстів, оскільки провідною функцією таких творів стає 

апелятивність, тобто звернення до адресатів з певною метою. 

Відомий німецький дослідник теологічних текстів у галузі гомілетики 

(проповідей) та літургіки (богослужіння), професор практичної теології 

Вестфальського університету м. Мюнстер В. Енгеманн підкреслює спільність 

об’єкту аналізу для теології та літературознавства – текст і його джерело 

походження. Автор окремо наголошує на тому факті, що саме естетика 

сприйняття ініціювала дискусію про моделі рецепції та інтерпретації 

теологічних текстів [178, S. 227-245].  

Отже, з погляду теорії дискурсу, теологічні тексти функціонують у 
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середовищі теологічного дискурсу, який складається із багатьох субдисциплін. 

Так, християнське богослов’я (теологія) розподіляється на декілька об’ємних 

галузей: 1) фундаментальне (теоретичне, систематичне) богослов’я; 2) 

догматичне богослов’я (догматика); 3) апологетичне богослов’я (апологетика); 

4) порівняльне богослов’я; 5) пастирське богослов’я; 6) етичне богослов’я; 7) 

біблійне богослов’я; 8) історичне богослов’я.  

Кожна із названих галузей, у свою чергу, містить велику кількість 

підрядних дисциплін, які займаються проблемами вивчення первинних і 

вторинних релігійних концептів (термін Є.В.Бобирєвої) [26], а також окремих 

компонентів релігійного дискурсу, насамперед його учасників, різновидів і 

жанрів, цінностей, прецедентних текстів. 

Наприклад, систематичне богослов’я включає, зокрема, такі 

субдисципліни, як: тріадологію (вчення про Святу Трійцю); ангелологію 

(вчення про ангелів); антропологію (вчення про людину); христологію (вчення 

про Ісуса Христа); екклезіологію (вчення про Церкву); хамартологію (вчення 

про гріх); понерологію (вчення про зло); іконологію (вчення про ікону); 

сотеріологію (вчення про спасіння); есхатологію (вчення про останню долю 

світу) [29, с. 49; 30, с. 52].  

Християнське догматичне богослов’я формує системну інтерпретацію 

догматів віровчення [див. напр., 144]; апологетичне богослов’я обґрунтовує 

віровчення за допомогою раціональних засобів; порівняльне богослов’я 

здійснює компаративний аналіз базового віровчення з основоположеннями 

інших релігій; пастирське богослов’я включає у предмет свого розгляду 

літургіку (теорію і практику богослужіння); гомілетику (теорію і практику 

проповідницької діяльності); катехитику (початкове вчення про віру) [приклади 

класичних католицьких катехитичних текстів див. зокерма у збірках 79;80]; 

каноніку (теорію церковного права).  

Етичне богослов’я висуває на перший план вчення Церкви про етичну 

свідомість і етичну поведінку людини; біблійне богослов’я охоплює екзегетику, 

герменевтику та ісагогіку як окремі дисципліни, що створюють різні 
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методологічні підходи у питанні тлумачення біблійних текстів. Зрештою, 

історичне богослов’я займається церковною археологією, біблійною історією, 

історією Давньої Церкви, візантологією, історією помісних церков. 

На нашу думку, кожній із названих галузей відповідає свій підтип 

теологічного дискурсу із конкретними видами текстів. Таким чином, 

дискурсологічне визначення теологічного тексту можна сформулювати як 

текст теологічного (богословського) змісту, що функціонує у межах 

теологічного дискурсу. У свою чергу, перекладознавчий компонент у дефініції 

теологічного тексту можна відтворити у такому формулюванні: теологічний 

текст – компонент християнського теологічного дискурсу мовою оригіналу, 

який підлягає перетворенням мовою перекладу у межах відповідної 

перекладацької епістеми. Цим визначенням ми будемо керуватись у 

подальшому аналізі теологічних текстів у нашій роботі, зважаючи на мету і 

завдання дисертаційного дослідження. 

З огляду на значну кількість виявлених жанрів текстів теологічного 

дискурсу, як матеріал для порівняльно-перекладацького дослідження ми обрали 

тексти, спираючись на два критерії: 1) наявність прямого перекладу з німецької 

українською мовою, оскільки більшість виявлених україномовних теологічних 

текстів, які мають навіть суто німецьке походження, перекладені з англійської 

мови (наприклад, «Книга згоди» як символічна книга лютеранства); 2) 

представленість жанрів на видавничому ринку України, оскільки існує певна 

нерівномірність у замовленнях перекладу німецькомовних творів окремих 

жанрів та авторів, які належать до різних християнських конфесій, що 

пояснюється соціальними причинами.  

Отже, керуючись названими критеріями, для ілюстрації 

лінгвокогнітивних проблем перекладу загалом були обрані такі класи (жанрові 

групи) теологічних текстів: 1) фундаментальні богословські тексти; 2) 

катехитичні теологічні тексти; 3) етичні богословські тексти; 4) екзегетичні 

богословські тексти. Термінологічні проблеми перекладу теологічних текстів 

зокрема проілюстровано на прикладах, добраних з фундаментальної та етичної 



25 

жанрових груп християнсько-богословського дискурсу. 

У наступному підрозділі ми детальніше розглянемо особливості 

теологічного дискурсу і теологічного тексту в аспекті теорії перекладу. 

1.2. Перекладацька інтерпретація як координата теологічного дискурсу 

За визначенням авторитетного дослідника дискурсу М.Л.Макарова, до 

основних координат, які детермінують будь-який дискурс, належать 

формальна, функціональна і ситуативна інтерпретації. Під формальною 

інтерпретацією мається на увазі розуміння дискурсу як утворення, що за своєю 

структурою є вищим, ніж рівень речення (наприклад, абзац, надфразова єдність, 

кортеж реплік, складне синтаксичне ціле). Функціональна інтерпретація 

корелює із розумінням дискурсу як мовленнєвого ужитку в усіх різновидах 

мовлення. Зрештою, ситуативна інтерпретація дискурсу включає соціально, 

психологічно і культурно значущі умови й обставини комунікації, які належать 

до компетенції лінгвістичної прагматики [108, с. 68-75]. 

На нашу думку, поняття інтерпретації, прийняте у перекладознавстві, 

може стати плідною основою для дослідження особливостей теологічного 

дискурсу і теологічних текстів в аспекті перекладу. Загалом термін 

«інтерпретація» дуже поширений у гуманітарних науках і водночас формує 

понятійне ядро теорії перекладу. Так, у філософській герменевтиці 

інтерпретацією називають мистецтво розуміння і пояснення [139, с. 82].  

Якщо скористатись категоріями герменевтики, можна визначити 

інтерпретацію як когнітивно-ментальну процедуру розуміння оригінального 

тексту перекладачем у першій фазі перекладацького процесу; проміжну фазу 

перетворення смислів тексту як віртуального об’єкту перекладу; і наступну 

процедуру пояснення тексту мовою перекладу в заключній фазі. 

Представник лінгвістичної концепції перекладу В.Н. Комісаров постулює 

чотири значення терміна «інтерпретація» щодо перекладацької діяльності: 1) 

контекстуальна інтерпретація мовних одиниць; 2) інтерпретація за допомогою 

довідкової літератури (словників, довідників, енциклопедій); 3) інтерпретація 
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шляхом самостійного творчого акту перекладача з урахуванням реальності, яка 

підлягає опису, обставин акту перекладу і т. ін.; 4) інтерпретація смислу, який 

безпосередньо не складає зміст висловлення, але виводиться з нього в умовах 

конкретного акту комунікації [89, с. 3-20]. Причому автор концепції 

протиставляє три перші типи інтерпретації четвертому типу за принципом 

«переклад» – «перекладацька версія», тобто розділяє інтерпретацію на 

перекладацьку і неперекладацьку. Критерієм віднесення інтерпретації до 

категорії «версія» слугувало незбереження мовного змісту висловлення – того, 

що було представлено безпосередньо семантикою мовних знаків. 

А.Н.Крюков піддає гострій критиці згаданий критерій розподілу 

інтерпретацій, справедливо підкреслюючи той факт, що переклад, зокрема, 

фразеологізмів, мовних кліше (дискурсивних формул) якраз підпадає під 

визначення перекладацької інтерпретації четвертого типу – інтерпретації 

смислу. Крім того, дослідник доводить на прикладах, що згадана 

В.Н.Комісаровим інтерпретація третього типу також передбачає перетворення 

мовного змісту вихідного тексту за рахунок інтерпретації інтенціонального 

аспекту комунікації [99, с. 73-83]. Подібні перетворення можуть мати вигляд 

«семантичних прирощень» смислу (трансформації додавання у термінології 

Я.Рецкера) [135, с. 43].  

Отже, можна дійти висновку про неодмінність інтерпретації смислу у 

перекладацькій практиці. Для перекладу теологічних текстів даний висновок 

має основоположне значення, оскільки принципи лінгвістичної теорії 

перекладу, зокрема теорії закономірних відповідників, у даній сфері 

«спрацьовують» далеко не завжди. Переклад теологічних текстів, як свідчить 

метод спостереження, являє собою не трансформації, а операції над смислами 

вихідного тексту, які перекладач не може сприймати безпосередньо, а лише 

опосередковано через набір мовних значень, специфічний для певного підтипу 

теологічного дискурсу, конкретної конфесії, даної лінгвокультурної спільноти.  

О.Журавльова акцентує інший діяльнісний аспект поняття 

«інтерпретація» і пропонує таке тлумачення: «інтерпретація – це діяльність 
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суб’єкта, що інтерпретує, яка виражається у діях із здобуття ним з певного 

об’єкта (елементів об’єкта) особистісного смислу і з продукування творчого 

мовленнєвого висловлювання, яке містить тлумачення теми, змісту, смислу 

об’єкта, а також аналіз засобів їхнього вираження» [202]. Дослідниця висуває 

цікаву ідею застосувати поняття потенціалу загалом та інтерпретаційного 

потенціалу зокрема для аналізу дискурсу в аспекті перекладу. За визначенням 

авторки, будь-якому дискурсу, в тому числі теологічному, притаманний певний 

потенціал, тобто «сукупність наявних засобів, можливостей, якостей, ресурсів, 

резервів, які можуть бути мобілізовані для досягнення певної мети, втілення 

плану, вирішення завдання та визначення межі й ступеня потужності» [див. 

також 208]. Поняття інтерпретаційного потенціалу формулюється в роботі як 

«здатність сукупності наявних різнорівневих й різноспрямованих ресурсів 

певного об’єкту до виявлення у різних формах через інтерпретативну діяльність 

суб’єкта» [202, с. 10]. 

Ми вважаємо цю термінологію плідною для нашої розвідки, тому 

здійснили «накладання» поняття інтерпретаційний потенціал на наш об’єкт 

дисертаційного дослідження – теологічні тексти та їх переклади у теологічному 

дискурсі. Підсумовуючи викладене вище, можна зробити висновок про 

інтерпретацію смислів як четверту, специфічно перекладацьку координату 

теологічного дискурсу поряд із класичними формальною, функціональною та 

ситуативною інтерпретаціями.  

У наступному підрозділі ми розглянемо мовні виміри інтерпретаційного 

потенціалу на матеріалі текстових фрагментів із жанрової групи 

фундаментальних теологічних текстів. 

1.2.1. Перекладацько-інтерпретаційний потенціал теологічного тексту 

Розглядаючи теологічний текст (ТТ) з погляду інтерпретаційних 

можливостей його сприйняття, розуміння і, зрештою, перетворення іншою 

мовою, необхідно відмітити схожість ТТ із текстами фахової мови філософії. 

Так, на думку І.В.Малиновської, специфіка перекладу філософського тексту 
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становить особливу ментально-операційну процедуру, що реалізує пізнання 

об’єкта мовою перекладу. Близькість обох типів текстів, що належать до 

філософського і теологічного дискурсів, полягає також у необхідності 

«збереження традицій передачі <…> понять на мову перекладу, що сприяє 

логічній спадкоємності та семантичній цілісності тексту, як такого, що 

вписаний у певну <…> культурну систему, традицію, напрямок» [112, с. 86].  

Ми згідні із авторкою в тому, що метою адекватного перекладу, як для 

філософських, так і для теологічних текстів стає передавання цілісності 

дискурсу при обов’язковому збереженні акцентів термінологічного перекладу 

[там само, с. 87]. На сьогоднішній день існують цікаві розвідки на перетині 

філософських наук і теорії перекладу, у межах яких встановлюється нова 

перспектива дослідження суто перекладацьких проблем з використанням 

методологічних настанов філософії. Наприклад, Г.Д.Воскобойник в якості 

універсального принципу перекладацької діяльності висуває принцип 

тотожності між оригіналом і перекладом [49, с. 113].  

Водночас, оскільки абсолютної тотожності між текстами різних мов і 

культур досягнути неможливо, на практиці вона виявляється у двох різновидах: 

позитивістській тотожності та феноменологічній тотожності. Автор асоціює 

позитивістську тотожність із поняттям перекладацької еквівалентності, а 

феноменологічну тотожність, у свою чергу, із поняттям адекватності. Причому 

позитивістська тотожність характерна для перекладу так званих текстів «Світу 

діяльності» (інформативних та апелятивних), де превалює  інтенція перекладача 

«відповідати дії», а феноменологічна тотожність корелює із текстами «Світу 

Цінності» (експресивними), які пов’язані із суб’єктивною перекладацькою 

інтерпретацією подій. У таких текстах інтенція, релевантна для перекладу, має 

атрибуцію «відповідати переживанню» [там само, с. 114]. 

Як свідчать авторитетні розвідки вітчизняних і зарубіжних учених у 

галузі теорії перекладу, прагматики, лінгвостилістики [33; 141; 184; 195], 

інтерпретаційний потенціал будь-якого тексту, в тому числі й теологічного, 

визначається його жанровою приналежністю, точніше, його функцією, яка 
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випливає із жанрової специфіки (виду) тексту. Поняття функції безпосереднім 

чином пов’язане із прагматикою перекладу і вельми актуальне для визначення 

інтерпретаційного потенціалу теологічного тексту в теологічному дискурсі. 

Так, якщо переклад художнього тексту, за словами М.М.Бахтіна, 

дорівнює естетичній події, переклад наукового тексту – це інформаційно-

наукова подія, переклад філософського тексту становить філософсько-

інтепретаційну подію, то, продовжуючи думку вченого, можна порівняти 

переклад теологічного тексту із апелятивною подією. Критерій визначення типу 

«подій» при перекладі різних текстових жанрів повністю відповідає 

перекладознавчій типології функцій тексту, запропонованій відомою 

німецькою дослідницею К.Райс [194, S. 82-84]. За типологією, ми відносимо 

теологічні (так само, як і інші релігійні) текстові продукти до текстів з 

вираженою апелятивною функцією і потужним прагматичним потенціалом. 

Прагматичний аспект перекладу, за В.Н.Комісаровим, включає «вплив на 

перебіг і результат перекладацького процесу необхідності відтворити 

прагматичний потенціал оригіналу і прагнення забезпечити бажаний вплив на 

Рецептора перекладу» [91, с. 210]. Водночас, прагматичний потенціал 

детермінується як здатність тексту продукувати <…> комунікативний ефект, 

викликати у Рецептора прагматичне відношення до повідомлення, інакше 

кажучи, здійснювати прагматичний вплив на отримувача інформації» [там 

само, с. 209].  

Поняття прагматичного потенціалу тексту детально розглядалось 

В.В.Демецькою в контексті теорії перекладацької адаптації [59]. Згадана теорія 

представляє певну зацікавленість для нашого дослідження, оскільки у її межах 

вивчались тексти релігійного дискурсу.  

До прикладу, авторка відносить релігійну проповідь до ораторського 

тексту із сильним прагматичним потенціалом у парадигмі прагматичних 

текстів (за чотирьохступеневим критерієм від слабкого до дуже сильного 

потенціалу). В роботі стверджується, що головний критерій адаптації тексту 

при перекладі – це його прагматична орієнтація [там само, с. 8]. Тому логічно 
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припустити, що теологічні тексти потребують достатньо сильного ступеня 

адаптації, що на практиці повинно реалізуватись у частотності вживання 

адаптивних стратегій з боку перекладача. Серед типів перекладу загалом 

В.В.Демецька виокремлює: 1) переклад-репродукцію, тобто тип перекладу, 

спрямований на відтворення лінгвокультурного коду аудиторії відправника; 2) 

адаптивний переклад як тип перекладу з домінантною прагматичною 

настановою на мовні та культурні стереотипи реципієнта [там само, с. 5].  

З нашого погляду, названі терміни мають спільні ознаки із дихотомією 

типів перекладу, запропонованою ще Ф.Шляєрмахером: verfremdende vs. 

einbürgernde Übersetzung [198, S. 35]. Отже, переклад-репродукцію можна 

певним чином ототожнити із екзотизуючим перекладом (очуженням), а 

переклад-адаптація корелює із доместикуючим типом перекладу 

(одомашненням). 

Досліджуючи тексти християнського протестантського дискурсу в аспекті 

перекладу, О.Журавльова також відносить їх до прагматичного текстотипу. 

Дослідниця наголошує на тому, що релігійні тексти спрямовані на зміну 

поведінки адресата відповідно до задуму адресанта, тому перекладачу 

необхідно зрозуміти й передати зміст тексту вихідної мови не у тексті мови 

перекладу, що актуально, насамперед, для художніх текстів, а носію мови 

перекладу, що характерно для прагматичних (апелятивних) текстів [202, с. 11]. 

Отже, перевіримо припущення щодо високого ступеня адаптивності 

перекладу для теологічних текстів як текстових продуктів з високим 

прагматичним потенціалом (апелятивною функцією). З цією метою розглянемо 

фрагменти німецькомовного оригіналу ТТ «Triumph des Gekreuzigten» у 

авторстві Еріха Зауера, видатного теолога християнського протестантського 

дискурсу в галузі історії спасіння, та його українського перекладу, виконаного 

проповідником Дмитром Марійчуком: 

Н1 (оригінал): „Triumph des Gekreuzigten“ – das ist der Sinn der 

neutestamentlichen Offenbarungsgeschichte. In immer helleren Lichtkreisen läßt 

Christus, der Triumphator, seinen Himmelsglanz erstrahlen. Die Gewinnung der 
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Gemeinde, die Bekehrung der Völkerwelt, die Verklärung des Universums – das 

sind die drei Hauptstufen in dem Triumphzug seiner Erlösung [245, S. 1]. 

У1 (переклад): «Тріюмф Розп’ятого» – це сенс історії об’явлення Нового 

Заповіту. Щораз то ясніше випромінює небесне сяйво від Христа-   

Переможця. Здобуття Церкви, навернення народів світу, переміна всесвіту – 

це ті три головні ступені у відношенні до тріюмфу Його відкупленя (спасіння) 

[229, с. 9]. 

Згаданий фрагмент становить перші три речення з передмови автора до 

теологічного тексту жанрової групи христології (богословського вчення про 

співвідношення божественної та людської природи Ісуса Христа як другої 

Особи Святої Трійці) [213].  

По-перше, на лексико-семантичному рівні наведеного уривка 

спостерігається насиченість термінами фахової мови теології, що належать до 

християнсько-богословської терміносистеми: neutestamentlich, Offenbarung, 

Gemeinde, Bekehrung, Verklärung, Erlösung. По-друге, тут фіксується наявність 

антропоніма і теоніма (загальної та власної назв, що іменують божество): 

відповідно, der Gekreuzigte та Christus, der Triumphator.  

У першому висловленні перекладач відтворює термінологічне незв’язане 

словосполучення моделі adj + Sub(Kompositum) neutestamentliche 

Offenbarungsgeschichte через повний граматичний синонім цільової мови: 

історія об’явлення Нового Заповіту. Причому термінологія християнської 

богословської терміносистеми німецької мови передається еквівалентами 

(однозначними термінологічними відповідниками) богословської 

терміносистеми української мови: das Neue Testament – Новий Завіт (Заповіт –

мова укр.діаспори); Offenbarung – об’явлення.  

Утім, необхідно зазначити, що у широкому контексті теологічного твору 

Е.Зауера зафіксовано контекстуальний синонімічний ряд для поняття 

Offenbarung: die Eröffnung, das Erscheinen. Наприклад, у змісті на початку твору 

сьомий розділ першої частини сформульовано так: die Eröffnung des 

Gottesreiches [245, S. 11] . У перекладі назва даного розділу звучить як 
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Об’явлення Божого Царства [229, с. 5]. Отже, напрошується висновок, що у 

межах богословської терміносистеми української мови існує полісемія терміна 

об’явлення. Водночас за дефініцією Великого тлумачного словника української 

мови (ВТСУМ), лексема об’явлення має лише одне значення: з позначкою 

книжн., рел. – те саме, що одкровення. У словниковій статті також надається 

приклад: Об’явлення св. Івана Богослова [36, с. 824].  

На нашу думку, не можна погодитися із заявленою у словнику 

семантичною однозначністю терміна об’явлення, оскільки у тому ж самому 

джерелі під рубрикою одкровення наводиться кілька визначень: 1) книжн., рел., 

заст. – раптове осягнення істини, доступне лише обранцям у момент 

містичного осявання, що, за християнськими догматами, йшло безпосередньо 

від Бога; об’явлення; 2) щось нове, досі не відоме, щойно відкрите, з’ясоване; 3) 

відверта розповідь, сповідь [там само, с. 828]. Очевидно, що саме перше 

значення відповідає німецькому богословському терміну Offenbarung.  

Утім, не слід забувати про існування термінологічної полісемії терміна 

об’явлення навіть всередині богословської терміносистеми обох аналізованих 

мов, тому що Об’явлення св. Івана Богослова (нім. die Offenbarung des Johannes) 

[205] уживається для позначення останньої із 27 книг Нового Завіту, визнаних 

Церквою канонічними. Тому робимо висновок про подвійну полісемію терміна 

об’явлення в українській мові: з одного боку, між одиницею християнсько-

богословської терміносистеми та одиницею загальновживаної мови (див. вище 

тлумачення лексеми одкровення); з іншого боку, у межах фахової мови теології 

як української, так і німецької мов: 1) істина (нім. die Offenbarung des Wortes 

Gottes); 2) 27-а канонічна книга Нового Заповіту від св. Івана Богослова 

(Об’явлення Івана Богослова). 

Наступний приклад міжмовної лексико-граматичної синонімії демонструє 

переклад теоніма Christus, der Triumphator за допомогою епітета-прикладки 

Христос-Переможець. У цьому випадку можна припустити вживання 

адаптивної стратегії перекладу з боку перекладача, оскільки, по-перше, 

словотвірна модель апозиції (епітета-прикладки) є типовою саме для 
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української мови; по-друге, грецьке слово тріумфатор передається не шляхом 

транслітерації запозичення, екзотичного для мови перекладу, а шляхом 

вживання абсолютного синоніма, більш прийнятного в українській мові: 

переможець. Іншими випадками застосування прагматичної адаптивної 

стратегії перекладу теологічного тексту для українськомовних адресатів ми 

вважаємо: а) генералізуючий переклад лексеми die Gemeinde – Церква; б) 

коментуючий переклад терміна die Erlösung шляхом розміщення 

перекладацького уточнення в дужках поряд із еквівалентом відкуплення 

(спасіння). Наявність подібного уточнення з боку перекладача робить 

семантичний зміст фахового християнсько-богословського терміна більш 

прозорим для пересічного читача мови перекладу.  

Підсумовуючи викладене вище, робимо висновок про наявність певних 

адаптивних прийомів у перекладі ТТ жанрової групи христології з німецької 

українською мовою, що пояснюється, на нашу думку, загальною прагматичною 

спрямованістю даного типу текстів у межах теологічного (і ширше – 

релігійного дискурсу), яка реалізується в урахуванні релігійно-конфесійних 

норм і стереотипних очікувань реципієнтів мови перекладу. 

1.3. Лексико-семантичні особливості перекладу теологічних 

текстів 

Лінгвістичні труднощі перекладу теологічних текстів загалом 

зумовлюються, з нашого погляду, кількома чинниками: 1) загальними 

особливостями системи і структури мов оригіналу та перекладу; 2) 

специфічними цілями релігійної комунікації; 3) принципами організації 

теологічного дискурсу як гіпоніма (підвиду) релігійного дискурсу; 4) жанрово-

композиційними особливостями конкретного теологічного тексту. 

На нашу думку, будь-які перекладацькі «невідповідності», які фіксуються 

у процесі порівняльного дослідження оригіналу і перекладу теологічного 

тексту, можна пояснити (погодитися або піддати сумніву) за допомогою аналізу 

наведених чинників. Так, здійснюючи переклад на матеріалі мовної пари 
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«німецька-українська», перекладач зустрічається із явищем міжмовної 

асиметрії на багатьох рівнях мови: лексико-семантичному, ономастичному, 

морфологічному, словотвірному, синтаксичному, фразеологічному (чинник 1). 

Певна кількість лексем, реалій-онімів, морфем, словотвірних моделей, ідіом, 

синтаксичних конструкцій оригіналу або взагалі не матиме однозначних 

відповідників (еквівалентів) у мові перекладу, або буде корелювати із 

множинними відповідниками (Eins-zu-Null-Entsprechungen та Eins-zu-Viele-

Entsprechungen за термінологією В.Коллера) [184, S. 230, 232]. 

Тому результат перекладу теологічного тексту з німецької українською 

мовою неодмінно буде містити перекладацькі трансформації на поверхневому 

мовному рівні (мовне перекодування). Такі трансформації у теорії перекладу 

вважаються обов’язковими і не залежать від позамовних факторів 

(комунікативної ситуації, типу дискурсу, жанру тексту), а цілком 

детермінуються системно-структурними параметрами різних рівнів мови 

оригіналу та мови перекладу [53, с. 97-109]. 

Ми вважаємо, що цілі релігійної комунікації визначають персуазивність 

перекладу релігійних текстів у межах теологічного дискурсу як первинну 

перекладацьку домінанту (чинник 2). У монографії В.І.Карасика до цілей 

релігійного дискурсу віднесено, зокрема, залучення до віри у межах певної 

конфесії; заклики до віри і покаяння; повчання; затвердження у вірі та чесноті; 

роз’яснення віровчення [76, с. 202]. Наведені формулювання цілей (залучення, 

повчання, заклик, затвердження) експліцитно вказують на апелятивність 

текстів релігійного дискурсу, тобто превалювання функції звернення до 

адресатів з метою досягнення перлокутивного ефекту та водночас на 

необхідність збереження даної функції у перекладі.  

Утім, вітчизняні дослідники релігійного дискурсу акцентують й інші 

функції, які знаходять своє відображення у перекладі. Ю.О.Чернишова, 

наприклад, виділяє репрезентативну функцію в якості пріоритетної для 

релігійного дискурсу, оскільки вона становить функцію відображення 

навколишньої дійсності та релігійних смислів, тобто концептуалізації 
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релігійної картини світу мовними засобами. На друге місце за ступенем 

ранжування авторка ставить комунікативну функцію дискурсу як функцію 

спілкування і передачі інформації між членами релігійної спільноти [160, с. 65]. 

Російська дослідниця релігійного дискурсу Є.В.Бобирєва об’єднує всі 

функції релігійного дискурсу у два великі класи: загальні і часткові. Серед 

загальних функцій дослідниця наводить репрезентативну, комунікативну, 

апелятивну, експресивну (емотивну), фатичну та інформативну функції. 

Часткові функції охоплюють три групи: ті, що регулюють базові принципи 

існування соціуму в цілому (зокрема, функція інтерпретації дійсності, функція 

розповсюдження інформації); функції, які регулюють відношення між членами 

соціуму (функція релігійної диференціації, функція релігійної солідарності); 

функції, що регулюють внутрішнє світосприйняття конкретного індивіда [25, с. 

164]. 

Ми дотримуємося функціональної класифікації типів тексту К.Райс, 

відповідно до якої релігійні тексти як частина релігійного дискурсу мають 

пріоритетну апелятивну функцію, яка і повинна зберігатись у перекладі [194, S. 

82-85]. Дане твердження повною мірою стосується і теологічних текстів у 

середовищі теологічного дискурсу, який утворює гіпонім релігійного дискурсу. 

Принципи організації теологічного дискурсу (чинник 3) вербалізуються у 

наборі мовних засобів для оптимального впливу на реципієнтів теологічних 

текстів, який необхідно адекватно відтворити у перекладацькому продукті. Так, 

у дисертаційному дослідженні Ю.В.Романченко, присвяченому 

лінгвопрагматиці німецькомовного теологічного дискурсу, наведені два 

протилежних типи ТД: популярно-теологічний та теоретико-теологічний 

дискурси [див. 136]. Даний розподіл ґрунтується на особливостях референтної 

структури релігійного дискурсу, до складників якої належать, зокрема, суб’єкти 

й агенти релігії, тобто «професіонали» і «дилетанти» релігійної комунікації        

[25, с. 164].  

Таким чином, популярно-теологічний дискурс включає тексти, створені 

представниками Церкви і призначені для широкого загалу віруючих, 
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прихильників певної релігійної конфесії. До таких текстів належать, як 

правило, сучасні релігійні тексти дидактичного та емоційно-фатичного 

характеру, наприклад, календар віруючого, цитатник, молитовник, збірка 

псалмів, а також релігійні медійні тексти інформаційно-публіцистичного 

характеру, створені конфесійними журналістами. Медійні тексти можуть бути 

як аудіотекстами (виступи по радіо), так і аудіовізуальними релігійними 

сюжетами на телебаченні та у мережі Інтернет. У функціонально-

стилістичному плані такі тексти наближаються до релігійно-проповідницького 

стилю [137, с. 7, див. також 3].  

Зі свого боку, теоретико-теологічний дискурс містить наукові 

богословські праці, що за жанровими ознаками належать до жанрової групи 

фундаментальних теологічних текстів. З погляду стилістики, тексти теоретико-

теологічного дискурсу знаходяться на перетині між релігійно-проповідницьким 

та науковим стилями [там само, с. 8]. 

У цілому погоджуючись із наведеною класифікацією теологічного 

дискурсу за принципом комунікації між суб’єктом й агентами релігії (у випадку 

популярно-теологічного дискурсу) та між двома суб’єктами релігії (у випадку 

теоретико-теологічного дискурсу), зазначимо, що деякі жанрові групи 

включають специфічні жанри текстів теологічного дискурсу, які не можна 

однозначно віднести до ТТД або ПТД – вони займатимуть проміжну позицію.  

Так, катехитичні (віроповчальні) тексти можуть міститись у побутово-

релігійних календарях віруючих або бути включеними до богословського 

тексту наукового характеру. Етичні тексти, з одного боку, можуть складати 

самодостатню богословську працю, що за змістовими і формальними ознаками 

наближається до фундаментальних текстів, а, з іншого боку, можуть мати 

дидактично-розважальний характер, будучи призначеними для певної цільової 

групи: дітей або підлітків. 

Спираючись на розвідки польських учених, Ю.В.Романченко формулює 

мету теологічного дискурсу як переконання реципієнта у істинності 

християнського вчення через роздуми про Бога і тлумачення Святого Письма 
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[137, с. 5]. Отже, доходимо висновку, що апелятивність стає основною 

функцією і вторинною перекладацькою домінантою для текстів теологічного 

дискурсу в межах релігійної комунікації.  

Серед інших функцій інституціонального, в тому числі теологічного 

дискурсу, зарубіжні дослідники називають перформативну, нормативну, 

презентаційну, парольну, сакральну, когнітивну, аргументативну, 

комунікативну, просвітницько-повчальну, регулятивну та інтегративну [11, с. 

142-147]. На нашу думку, згадані функції можна підпорядкувати різним жанрам 

теологічних текстів (чинник 4), де вони складатимуть вторинну перекладацьку 

домінанту, тобто ті функціональні ознаки тексту мовного і позамовного 

характеру, які необхідно зберегти у перекладі поряд із первинною 

перекладацькою домінантою – персуазивністю.  

Коротко проілюструємо деякі із названих чинників, які впливають на 

вибір і застосування певних перекладацьких стратегій та прийомів перекладу 

теологічного тексту, а також стимулюють пошук оптимальних перекладацьких 

рішень з боку перекладача.  

1.3.1. Особливості відтворення теологічних термінів у цільовому тексті 

Відповідно до принципу мовної стратифікації саме лексичний рівень 

мови формує смисловий «каркас» будь-якого тексту, і водночас зумовлює 

низку перекладацьких проблем, пов’язаних, зокрема, із передачею 

безеквівалентних лексичних одиниць (реалій), власних назв (онімів), 

ідіоматичних виразів, стилістичних засобів образності та наочності (епітетів, 

синонімічних рядів, метафор), стилістично диференційованої лексики 

(архаїзмів, історизмів) у мові перекладу.  

Названі лексичні труднощі перекладу повною мірою стосуються і 

теологічних текстів, хоча в даному випадку на перший план ми висуваємо 

необхідність адекватного відтворення термінологічних одиниць фахової мови 

теології, які належать до християнсько-богословської терміносистеми (термін 

Л.А.Закреницької) [65, с. 1, див. також 39; 41].  
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Слідом за І.С.Квитко, ми розуміємо термін як «слово чи словесний 

комплекс, що співвідноситься з поняттям певної організованої галузі пізнання, 

які вступають у системні відносини з іншими словами та словесними 

комплексами й утворюють разом з ними в кожному окремому випадку та в 

певний час замкнену систему, що характеризується високою інформативністю, 

однозначністю, точністю та експресивною нейтральністю» [81, с. 21]. З 

лінгвістичного погляду сукупність термінів утворює шар спеціальної лексики – 

основу фахової мови, яка використовується для інституціональних потреб 

спілкування у межах певної галузі науки або дискурсу. 

 Ми цілком погоджуємося із думкою Т.Р.Кияка, який вважає, що для 

кожної термінологічної одиниці існує визначена точка координат як у 

загальнонаціональній мові в цілому, так і в фаховій мові (субмові) зокрема [57, 

с. 11, детальніше див. 82; 83, с. 35-38].  

Тому можна говорити про термінологію теології як науки про Бога і 

Божественне Одкровення. Але, сучасні термінознавці розрізняють поняття 

«термінології» та «терміносистеми», спираючись на їх формування за 

принципом «стихійність – свідомість». Так, В.М.Лейчик уважає термінологію у 

розумінні сукупності термінологічних одиниць фахової мови стихійно 

сформованим, невпорядкованим та не кодифікованим середовищем одиниць 

загальнонаціональної (природної) мови. На противагу термінології 

терміносистема, за словами автора, становить «знакову модель конкретної 

теорії спеціальної галузі знань», <…> «організовану систему термінів із 

зафіксованими відношеннями між ними» [102, с. 129]. Отже, ми включаємо 

термінологію теології як науки і частини теологічного дискурсу до загальної 

християнсько-богословської терміносистеми, яка, на нашу думку, охоплює 

термінологію усіх фахових мов релігійного дискурсу (зокрема, сакральної). 

Щоб проаналізувати перекладацькі особливості відтворення 

термінологічних одиниць німецькомовної християнсько-богословської 

терміносистеми в українській мові, необхідно визначити ознаки релігійного 

терміна, які повинні бути збереженими у перекладі. В цьому плані певну 
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зацікавленість для нашого дослідження представляє розвідка Є.Г.Жерновея, 

присвячена сакрально-тематичній класифікації релігійних термінологічних 

одиниць [63, с. 500-505].  

На підставі методу аналізу словникових дефініцій автор виділяє кілька 

сакрально-тематичних груп релігійних термінологічних одиниць (РТО), серед 

яких, зокрема, теологічні, літургійні, католицькі, канонічно-правові терміни. 

Спільним для усіх згаданих груп виступає наявність релігійної семантики, 

приналежність до певної фахової мови (стилю), про що свідчить позначка у 

словниковій статті: teol. – для теологічних термінів; liturg. – для літургійних 

термінів; cath. – для термінологічних одиниць католицизму. В роботі 

підкреслюється системність як загальна ознака будь-якого терміна, а також 

«здатність слугувати номінативним знаком» на позначення предметів, істот, 

явищ, об’єктів, процесів, характерних для певного релігійного напряму [там 

само, с. 503]. У своєму дисертаційному дослідженні автор справедливо вказує 

на багатоаспектність релігійного терміна, яка полягає у співіснуванні 

культурного, історичного та лінгвістичного вимірів релігійної термінологічної 

одиниці. Однак найбільш релевантним у контексті релігійного перекладу є, на 

наш погляд, той факт, що при функціонуванні у теологічних текстах релігійні 

терміни «допускають полісемію, синонімію, антонімію, емоційний та 

переносний зміст», що становить неабиякі труднощі для перекладу РТО [62, с. 

95, див. також 42]. 

Не піддаючи сумніву вагомість запропонованої теоретичної класифікації 

РТО на сакрально-тематичні групи, ми вважаємо за доцільне внести деякі 

уточнення з огляду на проблематику нашого дослідження. Так, з нашого 

погляду, недоцільно розділяти термінологічні одиниці за принципом 

стилістичних позначок у словнику. Доречніше було б об’єднати теологічні, 

католицькі, літургійні та канонічно-правові терміни в руслі теологічної 

термінології під егідою єдиної християнсько-богословської терміносистеми, 

оскільки всі наведені підгрупи відповідають існуючим галузям науки про Бога в 

категорії «християнські поняття» [199, S. 231–247].  
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Тому в подальшій роботі ми дотримуватимемось широкого розуміння 

термінологічної одиниці фахової мови теології, яка може функціонувати в усіх 

галузевих дисциплінах науки про Бога та відповідає концептосфері 

«християнські поняття». 

У наступному підпункті ми сконцентруємо увагу на парадигматичних 

особливостях німецькомовної християнсько-богословської терміносистеми, що 

отримують свою вербалізацію, зокрема, у термінологічній синонімії, та 

потребують застосування адекватних прийомів перекладу теологічних термінів. 

1.3.2. Термінологічна синонімія та її відтворення у перекладі 

Проаналізуємо конкретні приклади, пов’язані із варіантністю 

термінологічних одиниць фахової мови теології у німецькій мові та 

особливостями їх відтворення українською мовою. Для цього розглянемо 

фрагменти німецькомовного етичного тексту відомого католицького богослова, 

професора новозавітної екзегези університету м. Вюрцбург Рудольфа 

Шнакенбурга під назвою «Die sittliche Botschaft des Neuen Testaments» (видання 

1986 року) та його перекладу українською мовою у авторстві Наталії 

Комарової, виданого у Київському видавництві «Дух і літера» у 2005 році: 

Н1 Zur Fragestellung: Rationale Ethik und biblische Moral <…> „Fides 

quaerens intellectum“, dieses Leitmotiv der Scholastik, betrifft auch die Sittenlehre, 

die in der Schultradition mit der Glaubenslehre verbunden und in die Theologie 

integriert war. Aber Thomas von Aquin gibt der vernunftmäßigen Begründung der 

sittlichen Normen ihr eigenes Recht. Die Vernunft ist für ihn das Maß des sittlichen 

Handelns. Das Glaubensethos muß sich mit dem rational begründbaren Ethos, dem 

„Weltethos“ (A.Auer) treffen. <…> [246, S. 18]. 

У1 До постановки питання: раціональна етика та біблійна мораль <…> 

„Fides quaerens intellectum“ [віра, що шукає розуміння] – цей лейтмотив 

схоластики стосується також етики, яка в схоластичній традиції була 

пов’язана з віровченням і становила невід’ємну частину теології. Однак Тома 

Аквінський визнає потребу в розумному обґрунтуванні етичних норм. Розум є 
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для нього принципом і мірилом етичних вчинків. Релігійний етос має бути 

співзвучним «світському етосу» (А.Ауер), що його можна раціонально 

обґрунтувати [236, с. 13]. 

Наведений фрагмент цікавий насамперед наявністю численних 

термінологічних одиниць, які належать до міжгалузевих термінів. У цьому 

плані інтерес викликає, насамперед, термін Ethik. До християнсько-

богословської терміносистеми він потрапив шляхом запозичення із 

термінологічного апарату філософії моралі та етики як окремої науки, що 

займається мораллю, її походженням, розвитком і роллю у суспільному та 

особистому житті людей [36, с. 357].  

У німецькомовному фрагменті ТТ фіксуємо синонімічний ряд названого 

терміна, що складається із трьох лексем: Ethik – Sittenlehre – Ethos. Український 

переклад містить лише два однокореневих відповідника: етика – етос. Даний 

факт можна пояснити відсутністю повного синоніма для термінологічної 

одиниці етика у значенні науки про мораль в українській мові. 

Утім, для другого значення терміна етика (норми поведінки, сукупність 

моральних правил якого-небудь класу, суспільної організації, професії) [там 

само, с. 357] українська мова надає синонімічний ряд: моральність, 

добропорядність, чеснотність, добродійність.  

Термін Ethos / етос по-різному пояснюється у німецькій та українській 

довідковій літературах. Так, словник німецької мови Duden у рубриці Bedeutung 

наводить для лексеми Ethos значення vom Bewusstsein sittlicher Werte geprägte 

Gesinnung, Gesamthaltung; ethisches Bewusstsein; Ethik [220]. У числі синонімів 

називаються, зокрема, такі поняття: Moral, Sittlichkeit, Pflichtgefühl, Ethik, 

Moralität [там само]. Водночас у ВТСУМ знаходимо етимологічне тлумачення 

терміна етос: термін античної філософії, що означає характер якої-небудь 

особи чи об’єкта [36, с. 358].  

З огляду на відсутність в українській мові еквівалента для згаданого 

терміна, який би мав семантику німецького оригіналу (етика, моральність), 

перекладач просто транслітерує згаданий термін до тексту перекладу, 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Ethik
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створюючи таким чином нову міжгалузеву термінологічну одиницю на 

перетині трьох наук: філософії, теології та етики для мови перекладу.  

Ми вважаємо даний перекладацький прийом цілком виправданим, 

оскільки перекладач не тільки запозичила новий термін до християнсько-

богословської терміносистеми української мови, а і підкреслила емоційно-

стильове розрізнення оригіналу між нейтральним терміном етика (Ethik, 

Sittenlehre) і термінологічною одиницею етос (Ethos), яка за шкалою 

стилістичного значення належить до високого стилю. 

У наступному підпункті ми розглянемо іншу семантичну ознаку ТО 

християнсько-богословської терміносистеми, типову для досліджуваних текстів 

німецькомовного теологічного дискурсу. 

1.3.3. Переклад термінологічних полісемантів 

Характерною особливістю німецькомовних ТТ, за даними нашого 

аналізу, стала полісемія термінів християнсько-богословської терміносистеми. 

На противагу до традиційних вимог до однозначності терміна, тобто 

однозначній відповідності між терміном і галузевим поняттям, яке він позначає, 

сучасні науковці [див. напр., 126, с. 287-291] підкреслюють поширеність 

термінологічної полісемії у межах навіть однієї терміносистеми і пропонують 

інший погляд на проблему багатозначності термінології. Так, російська 

дослідниця М.В.Зимовая розглядає термінологічну одиницю не як виключно 

носій номінативної функції, а і як складову частину термінології фахових 

підмов, які обслуговують комунікацію у спеціальних галузях. Причому саме 

комунікативна функція терміна зумовлює появу полісемії термінологічної 

одиниці. [68, с. 2]. Авторка виділяє кілька типів мовної багатозначності, 

характерних для термінології, зокрема: 1) внутрішньогалузева полісемія; 2) 

міжгалузева полісемія; 3) полісемія з виходом за межі фахових галузей; 4) 

концептуальна полісемія; 5) функціональна полісемія [там само]. 

Результати порівняльно-перекладацького аналізу ТО християнсько-

богословської терміносистеми оригінальних і перекладних ТТ підтвердили 
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присутність полісемії термінів усіх згаданих типів. Проілюструємо особливості 

відтворення деяких з них на прикладах із вищезгаданого етичного ТТ: 

Н2: In der Zusammenfassung der Botschaft Jesu in Mk 1,15 werden zwei 

grundlegende Forderungen genannt: Umkehr und Glaube. <…> Der Sinngehalt von 

„Umkehr“ ist für die Predigt Jesu und der Urkirche aus atl.-jüdischem Denken 

herzuleiten. Dem griechischen Wort μετάυοια entspricht im Hebräischen und 

Aramäischen ein Begriff, der über das griechische Verständnis „Sinnesänderung“ 

und „Reue“ hinausgeht. Auch das deutsche Wort „Buße“, sofern man es seinem 

ursprünglichen Sinn nach als Wiedergutmachung begangenen Unrechts versteht, 

hebt nur ein Teilmoment hervor. <…> So ist „Umkehr“ <…> nicht nur Abwendung 

von und Sühne für begangene Sünden (Reue und Buße), sondern auch eine 

Neuorientierung für die Zukunft <…> [246, S. 42-43]. 

У2: У викладі послання Ісуса в Мк 1,15 згадуються дві основоположні 

вимоги: покаяння та віра. <…> Ідею «покаяння» (Umkehr, дослівно – 

«поворот». –Прим. перекл.) у проповідях Ісуса та в ранньому християнстві 

треба простежувати від давньоюдейського мислення. Грецькому слову 

μετάυοια відповідає в гебрейській та арамейській мовах поняття, яке виходить 

за межі грецького розуміння «зміни переконань» і «каяття». Також і німецьке 

слово „Buße“(покаяння), якщо розуміти його в первісному сенсі – як 

спокутування припущеної несправедливості, -- підкреслює лише якийсь окремий 

момент. <…> Отож «покаяння» --це <…> не лише зречення й спокутування 

своїх гріхів (покаяння), а й нове спрямування в майбутнє [236, с. 42-43]. 

У наведеному прикладі спостерігаємо явище внутрішньогалузевої 

полісемії терміна німецької християнсько-богословської терміносистеми: die 

Umkehr. Для відтворення семантичної структури даної ТО у цільовій мові 

перекладач обрала найближчий за значенням відповідник покаяння. Утім, як 

видно з контексту обох згаданих фрагментів, українська лексема покаяння не 

покриває увесь семантичний об’єм поняття, що позначається німецьким 

терміном-полісемантом Umkehr. Саме тому в експлікативній частині фрагменту 

перекладач застосовує стратегію додавання-експлікації шляхом уведення 
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перекладацької примітки (Umkehr, дослівно – «поворот». –Прим. перекл.) 

Ми вважаємо названу стратегію адаптивною, оскільки вона, по-перше, 

містить дослівний переклад терміна, по-друге, встановлює асоціативні зв’язки з 

іншими значеннями цього терміна в межах німецької християнсько-

богословської терміносистеми. Грунтуючись на широкому контексті оригіналу 

богословського твору, можна встановити інші значення терміна Umkehr: 1) 

цілісна позиція людини; 2) поворот до Бога; 3) навернення в нову віру; 4) 

осягнення заповіданої Богом можливості спасіння. В основі багатозначності 

терміна лежить образний компонент «людини, яка звертає зі свого шляху, 

визнавши його хибним і обравши новий, інший напрям» [236, с. 43].  

Окрім того, у наведеному фрагменті оригіналу фіксуємо синонімічний 

ряд понять Umkehr—Reue—Buße, які виражають три відтінки значення терміна, 

утім, у п’яти випадках відтворюються у перекладі через один відповідник: 

покаяння, а в одному випадку через еквівалент каяття.  

Можна дійти висновку, що словниковий склад мови перекладу не 

повністю покриває кількість понять мови-джерела, що зумовлює необхідність 

адаптивних уточнень (das deutsche Wort „Buße“-- німецьке слово 

„Buße“(покаяння) та вилучень (Sühne für begangene Sünden (Reue und Buße)-- 

спокутування своїх гріхів (покаяння) з боку перекладача.  

Проілюструємо інший випадок внутрішньогалузевої термінологічної 

полісемії на матеріалі фрагментів фундаментального ТТ в авторстві відомого 

католицького богослова, кардинала Вальтера Каспера та його перекладу, 

виконаного Лідією Лозовою: 

Н1: „Am Abend vor seinem Leiden“, „in der Nacht, da er verraten wurde“, 

mit dieser Datierung gibt die Kirche bei der Feier der Eucharistie die geschichtliche 

und sachliche Begründung ihres Tuns. Sie führt die Eucharistie zurück auf die 

Stiftung Jesu am Abend vor seinem Tod und sieht in diesem Stiftungswillen nicht nur 

den einmaligen historischen Ausgangspunkt, sondern auch die bleibende sachliche 

Norm ihrer eucharistischen Feier [240, S. 83]. 

У1: «Напередодні своїх страждань», «в ту ніч, коли Його зрадили» --ці 
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часові прив’язки Церква наводить під час звершення Євхаристії для 

історичного та матеріального обґрунтування своїх дій. Церква виводить 

Євхаристію із завіту, укладеного Ісусом напередодні Його смерті, і вбачає у 

цій Його волі не просто одиничну історичну вихідну точку, але постійну і 

конкретну міру звершення літургії [231, с. 93]. 

Наведений приклад цікавий насамперед вживанням полісемантичної ТО 

християнсько-богословської терміносистеми die Eucharistie – євхаристія. 

Згідно із словником церковно-обрядової термінології Н.Пуряєвої, термін 

«євхаристія» має чотири значення: 1) таїнство співучасті в Таємній Вечері 

Господній; 2) частина Літургії – богослужіння, під час якого відбувається це 

таїнство; 3) Причастя; 4) рідко Сакрамент [131, с. 124]. 

Порівнюючи обидва фрагменти спочатку на рівні суто лінгвістичного 

перекладу, побачимо, з одного боку, послідовне відтворення терміна die 

Eucharistie в українській мові через транслітерацію євхаристія (запозичення із 

грецької мови від eucharistia – благословення, подяка), з іншого боку, заміну 

словосполучення eucharistische Feier на звершення літургії, хоча в українській 

теологічній терміносистемі присутній прикметник-калька євхаристійний.  

Рішення перекладача стає зрозумілим, коли ми розглянемо, які значення 

терміна «висвітлюються» в наведеному німецькомовному фрагменті. У 

першому вживані терміна Feier der Eucharistie мається на увазі саме частина 

Божественної літургії, яка включає Таїнство Євхаристії. У другому реченні 

абзацу пояснюється історія походження згаданого таїнства і міститься відсилка 

на історичні події, описані в Євангеліях. Тому робимо висновок про зміну 

семантики терміна  Eucharistie на значення унікальної біблейської події, а саме 

– останньої трапези Ісуса Христа з учнями та передання його завіту 

послідовникам у знакових діях розділення хліба і вина з усіма присутніми за 

столом. Наприкінці названого речення знову спостерігається зміна семантики 

терміна у бік вузького значення «богослужіння з певними знаковими діями і 

атрибутами як причащання і святі Дари».  

Виходячи з цього, можна повністю погодитись із функціональним 
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перекладом словосполучення eucharistische Feier як звершення літургії. З 

огляду на зміст усього фрагменту, ми вважаємо такий переклад вдалим, 

оскільки перекладач підкреслює семантичну опозицію ТО оригіналу: 

євхаристія як таїнство біблейської події за участю Ісуса Христа vs. євхаристія 

як частина літургії. Наведемо приклади функціонування і відтворення інших 

типів термінологічної полісемії у першотворі і перекладі на матеріалі вже 

згаданого фундаментального ТТ В.Каспера:  

Н2: Beim letzten Abendmahl proklamiert Jesus diese neue Heilswirklichkeit; 

<…> schließlich identifiziert er sich ausdrücklich mit den Mahlgaben von Brot und 

Wein und macht so deutlich, dass er selbst in der Selbsthingabe seiner Person der 

Neue Bund, die eschatologische Wirklichkeit des Heils ist [240, S. 85]. 

У2: Під час Тайної Вечері Ісус проголошує нову реальність спасіння (neue 

Heilswirklichkeit). <…> Зрештою, Він недвозначно ототожнює Себе Самого з 

дарами хліба і вина, і так дає зрозуміти, що Він Сам, Хто приносить себе в 

жертву, є Новим Завітом, есхатологічною реальністю спасіння [231, с. 96]. 

У наведеному фрагменті викликає інтерес термінологічне 

словосполучення християнсько-богословської терміносистеми der Neue Bund, 

що містить полісемантичний компонент – іменник Bund. На нашу думку, в 

даному випадку ідеться про третій тип термінологічної полісемії, а саме – 

полісемію з виходом за межі фахових галузей. Інакше кажучи, лексема є 

вербальним проявом дихотомії між терміном і загальновживаним словом.  

Так, за даними словника Duden, іменник Bund має п’ять значень: 1) 

Vereinigung [zu gemeinsamem Handeln]; 2) föderativer Gesamtstaat (im Gegensatz 

zu den Ländern); 3) (umgangssprachlich) Kurzform für: Bundeswehr; 4) Einfassung 

eines Rocks, einer Hose in der Taille durch einen festen Stoffstreifen oder ein 

Gurtband; 5) Querleiste auf dem Griffbrett von Zupfinstrumenten [220]. 

Як бачимо, жодне із наведених у словниковій статті загальновживаних 

значень не відповідає змістові речення першотвору. Тому для з’ясування 

правомірності перекладацького рішення необхідно звернутись до тлумачних 

словників. Наприклад, ВТСУМ надає для лексеми «завіт» таку дефініцію: в 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Bund_Vereinigung_Gesamtstaat#Bedeutung1a
http://www.duden.de/rechtschreibung/Bund_Vereinigung_Gesamtstaat#Bedeutung1b
http://www.duden.de/rechtschreibung/Bund_Vereinigung_Gesamtstaat#Bedeutung1b
http://www.duden.de/rechtschreibung/Bund_Vereinigung_Gesamtstaat#Bedeutung1c
http://www.duden.de/rechtschreibung/Bund_Vereinigung_Gesamtstaat#Bedeutung2
http://www.duden.de/rechtschreibung/Bund_Vereinigung_Gesamtstaat#Bedeutung2
http://www.duden.de/rechtschreibung/Bund_Vereinigung_Gesamtstaat#Bedeutung2
http://www.duden.de/rechtschreibung/Bund_Vereinigung_Gesamtstaat#Bedeutung3
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іудейських та християнських релігіях – своєрідна форма взаємовідносин між 

Богом і людьми [36, с. 380]. За даними Біблійної енциклопедії Архимандрита 

Никифора, у богословсько-релігійному вживанні «завіт» позначає урочистий 

договір (давній і новий союз) між Богом і людьми [14, с. 264-265].  

У межах християнсько-богословської терміносистеми сталі вирази den 

Bund schließen, den Bund verordnen мають значення укладати завіт. Отже, стає 

зрозуміло, що у наведеному фрагменті лексема Bund вербалізується у своєму 

термінологічному значенні «завіт», тобто договір.  

Підтвердження термінологічної коректності перекладу знаходимо в 

аналогічних контекстах першотвору: 

Н3: Sie <die Eucharistie>geschah ja im Rahmen eines festlichen 

gemeinsamen Mahles. Sie hatte ihre Besonderheit darin, dass Jesus entgegen dem 

sonstigen Brauch allen an dem einen Becher Anteil gab und dass er so allen an sich 

Anteil gab und dadurch den Neuen Bund begründete [240, S. 99]. 

У3: Вона <Євхаристія> відбулася під час святкової спільної трапези. Її 

особливість полягала в тому, що Ісус, всупереч звичаю, запросив усіх 

прилучитися однієї чаші, щоб цим усі прилучилися Його Самого, і так уклав 

новий завіт [231, с. 111]. 

Н4: Der Zusammenhang von Eucharistie und Kirche <…> zeigt sich in den 

Abendmahlsberichten in der Rede vom „Bundesblut“(Mk 14, 24; Mt 26, 28) 

beziehungsweise vom „neuen Bund in meinem Blut“(Lk 22, 20; 1 Kor 11, 25) [240, 

S. 100]. 

У4: Взаємозв’язок Євхаристії та Церкви <…> є очевидним у словах 

Христа на Тайній Вечері: «Кров Нового Завіту» (Мр 14:24; Мт 26:28) і, 

відповідно, «Новий Завіт у Моїй Крові» (Лк 22:20; 1 Кор 11: 25) [231, с. 112]. 

Отже, наш контекстний аналіз показав, що перекладацькі труднощі 

розуміння і відтворення полісеманта Bund у складі словосполучення der Neue 

Bund або композита Bundesblut зумовлені його міжсистемною термінологічною 

полісемією, тобто присутністю як у словниковому складі загальновживаних 

слів, так і у християнсько-богословській терміносистемі.  
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Для коректного термінологічного відтворення згаданого полісеманта 

перекладачу необхідно долучити широкі фонові знання, пов’язані з релігійною 

картиною світу християнства, історією, культурою, референтною структурою 

теологічного дискурсу, першоджерелами християнського віровчення (Біблією) і 

паралельними теологічними текстами. Наявність у ТТ численних 

інтертекстуальних посилань на книги Святого Письма, зокрема, Євангелія, 

потребує, з одного боку, енциклопедичної обізнаності перекладача з текстами 

Біблії та глибокого розуміння суті християнських концептів. З іншого боку, 

інтертекстуальність як типова риса теоретико-теологічного дискурсу ставить 

вимогу сакралізації у відтворенні християнської термінології, що становить 

додаткові труднощі під час перекладу теологічних текстів. 

Під час порівняльно-перекладацького аналізу ТТ на лексичному рівні ми 

зафіксували явище асиметрії між християнсько-богословськими 

терміносистемами німецької та української мов. Так, деякі теологічні терміни-

полісеманти німецької мови можуть вступати між собою у синонімічні 

відношення різного порядку, починаючи від абсолютної синонімії (das 

Testament – der Bund) до концептуальної синонімії (das Testament – der Bund—

die Stiftung – das Vermächtnis). Водночас в українській терміносистемі 

християнського богослов’я усі члени такого синонімічного ряду мають лише 

один термінологічний відповідник. Наведемо приклад із того ж джерела: 

Н5: Im Zusammenhang mit seinem Leben und Sterben gesehen, sind sie <Jesu 

Worte und Gesten bei seinem letzten Mahl>Jesu Testament, durch welches sein Werk 

über seinen Tod hinaus fortleben und fortwirken will. Noch mehr:Dieses sein 

Vermächtnis ist sein Selbstvermächtnis, durch welches er selbst mit den Seinen und 

für die Seinen gegenwärtig bleiben will [240, S. 86]. 

У5: Тільки з огляду на Його життя і смерть вони <слова й жести Ісуса, 

які супроводжували Його останню трапезу> стають завітом Ісуса, силою 

якого Його справа буде живою і дієвою після Його смерті. Більше того: у 

цьому завіті Він обіцяє Самого себе, Він обіцяє бути присутнім серед Своїх 

учнів і заради них [231, с. 96-97]. 
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У наведеному фрагменті ми вважаємо, що лексеми das Testament і das 

Vermächtnis є концептуальними синонімами терміна der Bund, оскільки вони 

термінологізовані і висвічують різні сторони семантики одного й того самого 

концепта «договору між Богом і людьми». Зважаючи на концептуальну 

синонімію згаданих термінів, перекладач послідовно відтворює їх через один 

термінологічний відповідник «завіт». Отже, має місце асиметрія теологічних 

терміносистем для мовної пари «німецька-українська» за принципом «кілька 

позначень для одного поняття – одне позначення». 

Проілюструємо інші види термінологічної полісемії на матеріалі 

фрагментів уже згаданого етичного тексту Р.Шнакенбурга і його перекладу: 

Н1: Die Agape ist der Prägestempel der christlichen Religion. Sie bezeichnet 

die von Gott kommende und zu ihm hinströmende Liebe, darin eingeschlossen die 

durch Jesus Christus vermittelte und in seiner Person verkörperte Gottes- und 

Menschenliebe und die dadurch geforderte Liebe der Menschen zueinander in einem 

weiten Betätigungsfeld (Bruderliebe, Nächstenliebe, Feindesliebe), in Gesinnung und 

Tat [246, S. 214]. 

У1: Агапе є символом християнської релігії. Вона означає любов, що 

приходить від Бога й лине до нього, і складовими цієї любові є передана Ісусом 

Христом і втілена в його особі любов до Бога та людей і зумовлена нею любов 

людей один до одного, що має багато втілень (братня любов, любов до 

ближнього, любов до ворогів), відображуючись у поглядах і вчинках [236, с. 

245]. 

У наведеному фрагменті констатуємо наявність міжгалузевої 

термінологічної полісемії. Так, термін агапе належить не тільки до 

християнсько-богословської терміносистеми, а й до терміносистеми соціальної 

психології та психотерапії. Причому в психології він позначає лише братню 

любов як протилежність чуттєвій любові (коханню). За визначенням психолога-

екзистенціаліста Р.Мея, агапе є формою безкорисливої любові, що знаходить 

свій вираз у безперервній чуйності та турботі про інших людей [118, с. 16].  

Відповідно до статті у словнику іншомовних слів Duden, лексема Agape 
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має позначку релігійного терміна і два значення: 1) die sich in Christus zeigende 

Liebe Gottes zu den Menschen; Nächstenliebe; Feindesliebe; Liebe zu Gott; 2) 

abendliches Mahl der frühchristlichen Gemeinde [176, S. 38]. 

Таким чином, наведені дефініції підтверджують наявність міжгалузевої 

термінологічної полісемії для терміна арапе  і термінологізацію лексеми агапе у 

теологічній терміносистемі української мови шляхом запозичення з грецької 

мови. З погляду перекладознавства цей термін було відтворено через 

перекладацький прийом транслітерації, отже, використано найпростіший шлях 

поповнення термінологічного складу мови перекладу. 

У наступному підпункті буде розглянуто явище орфографічної 

варіантності ТО християнсько-богословської терміносистеми німецької мови, 

яка має місце в україномовних перекладах теологічних текстів. 

1.3.4. Орфографічна варіантність теологічного терміна у перекладі 

Суттєвою проблемою відтворення ТО християнсько-богословської 

терміносистеми вважаємо наявність орфографічної та словотвірної 

варіантності терміна в мові перекладу. Яскравим прикладом такого явища 

може слугувати лексема der Katechismus. Порівнюючи назву оригіналу 

відомого твору Мартіна Лютера „Der Kleine Katechismus Doktor Martin Luthers“ 

(1529) [218], що належить до жанрової групи повчальних текстів у межах 

популярного теологічного дискурсу, та її переклад („Малий катехізм доктора 

Мартіна Лютера“) [110, с. 1], констатуємо певні розбіжності з діючими 

нормами українського правопису.  

Навіть у лексикографічних описах (словникових статтях) спостерігаємо 

відмінності у написанні вищезгаданого терміна. Так, словник церковно-

обрядової термінології Н.Пуряєвої у реєстрі лексичних одиниць наводить дві 

синонімічні форми: катехизис і катехизм – книга, що містить стислий 

виклад християнського віровчення [131, с. 64]. Натомість у ВТСУМ цей термін 

греко-середньолатинського походження має іменникову форму катехізис та, 

відповідно, похідний прикметник катехізисний [36, с. 529]. У російсько-
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українському словнику складної лексики С.Караванського, виданому в 

авторській редакції за правописом 1929 року, знову знаходимо форму 

катехизм, щоправда, з позначкою «г» (слово галицького варіанту) [74, с. 201].  

У науковій статті М.Т.Вереш, присвяченій лінгвістичній характеристиці 

християнсько-богословської терміносистеми німецької мови, зустрічаємо ще 

один варіант написання для спорідненого поняття «викладання Закону Божого» 

– катехеза і катехетика [37, с. 29]. За даними словника іншомовних слів 

Duden, згаданий термін має таке тлумачення: die Katechese –gr.-lat. –a) die 

Vermittlung der christlichen Botschaft an Ungetaufte; б) Religionsunterricht [176, S. 

389]. 

Отже, можна констатувати наявність п’яти орфографічних варіантів в 

українській мові для лексеми der Katechismus та похідних від неї понять: 

катехізм, катехизис, катехизм, катехізис, катехеза. Для коректного 

орфографічного відтворення наведеного терміна мовою перекладу, на нашу 

думку, доцільно скористатись нормами чинного українського правопису [151, 

c. 288]. Відповідно до цих норм (§90, п. 5.3.2 примітка 2), у словах іншомовного 

походження латинське i відтворюється через кириличне и у термінах 

церковного вжитку: єпископ, митрополит, диякон, митра [див. також 130; 131, 

с. 19]. З огляду на нормативні приписи у передачі термінів іншомовного 

походження українською мовою, в тому числі з грецької та латинської мов, 

пропонуємо єдиний орфографічний варіант для лексеми der Katechismus: 

катехизис. Що стосується словотвірної варіантності, то ми вважаємо лексему 

катехизм територіально здиференційованим абсолютним синонімом для 

наведеного поняття, оскільки вживання лексеми катехизм більш характерне 

для західних регіонів України та мови української діаспори [пор. переклад з 

рос. у словнику С.Караванського]. 

Підсумовуючи викладене вище, робимо наступні висновки. Одиниці 

християнсько-богословської терміносистеми німецькомовного теологічного 

тексту демонструють специфічні особливості, властиві лише цій сфері лексики. 

По-перше, вони мають розгалужені парадигматичні зв’язки, які вербалізуються, 
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зокрема, у синонімічних рядах термінів; по-друге, спостерігається поширеність 

термінологічної полісемії трьох типів: внутрішньогалузевої, міжгалузевої та 

міжсистемної дихотомії «термін –загальновживане слово»; по-третє, було 

зафіксовано високий ступінь експресивності деяких термінів. Такі ознаки 

нетипові для термінологічних одиниць інших фахових мов і становлять 

труднощі під час пошуку еквівалента теологічних термінів мовою перекладу.  

Окрім того, можна відмітити функціонування паралельних термінів у 

терміносистемі, закономірне для німецькомовних ТТ: запозичень із латинської і 

грецької мов та укорінені німецькі терміни, а також пряме цитування 

латинських термінів без пояснень і коментарів.  

Водночас у перекладі ТТ українською мовою відбувається адаптація 

терміносистеми першотвору, яка виявляється: 1) в униканні термінологічної 

синонімії, що реалізується у послідовному відтворенні синонімічної та 

полісемічної термінології оригіналу через єдиний відповідник 

(інтертекстуальній перекладацькій гомогенності); 2) у нейтралізації 

експресивних складових стилістичного значення терміна; 3) у наявності 

асиметрії християнсько-богословських терміносистем німецької та української 

мов, яка вербалізується через відношення «кілька термінологічних позначень 

для одного поняття в німецькій мові – одне позначення для одного поняття в 

українській мові».  

Іншими проявами перекладацької адаптації на лексичному рівні ТТ за 

даними аналізу вважаємо: (а) класичні примітки перекладача; (б) використання 

внутрішніх ресурсів мови під час відтворення запозичених термінів; (в) 

перекладацькі стратегії додавання та уточнення (переклад лексем у круглих та 

квадратних дужках); (г) описовий переклад. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

Поняття релігійного тексту, релевантне для теорії перекладу, ми 

розуміємо як об’єкт релігійної комунікації мовою оригіналу, який підлягає 

перетворенням мовою перекладу у межах певної перекладацької епістеми. 

Епістему ми тлумачимо як дискурс-утворення, що визначає конкретний спосіб 

уявлення або світобачення. Синонімічними поняттями для епістеми в контексті 

нашого дослідження можуть вважатись «наукова парадигма» перекладу та 

«перекладацький дискурс». 

Релігійна комунікація ототожнюється з релігійним дискурсом. Сам 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 текст, у свою чергу, ми визначаємо як компонент 

християнсько-богословського дискурсу мовою оригіналу, який підлягає 

перетворенням мовою перекладу у межах відповідної перекладацької епістеми. 

Критеріями відбору матеріалу для порівняльно-перекладацького 

дослідження теологічних текстів стали, по-перше, наявність прямого перекладу 

таких текстів для мовної пари «німецька-українська»; по-друге, представленість 

жанрів теологічного дискурсу на видавничому ринку України. Відповідно до 

названих критеріїв для ілюстрації термінологічних проблем перекладу 
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німецькомовних теологічних текстів були обрані жанрові групи 

фундаментального і етичного богослов’я. 

Під час дослідження особливостей структури теологічного дискурсу і 

теологічних текстів, релевантних для перекладознавства, 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’єкту перекладу у другій фазі; 3) процедурою 

пояснення тексту мовою перекладу у останній фазі. 

Інтерпретація смислів становить специфічно перекладацьку координату 

теологічного дискурсу поряд із класичними координатами формальної, 

функціональної та ситуативної інтерпретації, характерними для будь-якого 

типу дискурсу. 

Інтерпретаційний потенціал теологічного тексту випливає із його 

функціонально-жанрової специфіки (функції), що зумовлюється 

приналежністю до жанрової групи і жанру текстів. Ми відносимо теологічні 

тексти до текстових продуктів з апелятивною функцією і вираженим 

прагматичним потенціалом.  

За нашим припущенням, 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, 

яка виражається в урахуванні релігійно-конфесійних норм і стереотипних 

очікувань реципієнтів цільової лінгвокультурної спільноти. 

Загальномовні труднощі перекладу теологічних текстів пов’язані з 

кількома чинниками: (а) міжмовною асиметрією вихідної та цільової мов; (б) 

цілями релігійної комунікації; (в) принципами організації теологічного 

дискурсу як гіпоніма релігійного дискурсу; (г) жанрово-композиційними 

особливостями конкретного жанру теологічного тексту. Цілі релігійної 

комунікації зумовлюють загальну перекладацьку домінанту перекладу 
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теологічних текстів – персуазивність (мовленнєвий вплив). 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 ТТ і вторинна 

перекладацька домінанта поряд із персуазивністю. Додаткові функції різних 

жанрів теологічних текстів, що належать до окремих жанрових груп 

теологічного дискурсу, зокрема, перформативна, аргументативна, етична, 

екзегетична, просвітницько-повчальна, також складатимуть перекладацьку 

домінанту для цих видів текстів. 

Основну перекладацьку проблему на лексико-семантичному рівні 

теологічних текстів становить відтворення термінологічних одиниць фахової 

мови теології, що належать до християнсько-богословської терміносистеми. 

Терміном фахової мови теології в широкому смислі ми вважаємо одиницю, яка 

може функціонувати в усіх галузях богословської науки та відповідає 

концептосфері «християнські поняття». 

Характерними особливостями німецькомовних ТТ, які становлять 

труднощі термінологічного перекладу, стали термінологічна синонімія; 

внутрішньогалузева, міжгалузева та міжсистемна термінологічна полісемія; 

експресивна складова у семантиці терміна; термінологічний паралелізм у 

християнсько-богословській терміносистемі, пов’язаний із паралельним 

функціонуванням латинських або грецьких запозичень і укорінених німецьких 

термінів; пряме цитування латинських термінів без коментаря; орфографічна і 

словотвірна варіантність термінологічних відповідників оригіналу у мові 

перекладу. 

Підтвердженням нашого припущення про застосування стратегії 

перекладацької адаптації при перекладі ТТ з німецької українською мовою 

стала адаптація терміносистеми першотвору в перекладі.  

Основні положення Розділу 1 відображені у таких публікаціях автора:[18; 

23; 20; 171]  
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РОЗДІЛ 2. ЖАНРОВО-ДИСКУРСИВНА СПЕЦИФІКА ТЕОЛОГІЧНИХ 

ТЕКСТІВ У ПЕРЕКЛАДАЦЬКОМУ АСПЕКТІ 

2.1. Категорія перекладності у теологічному дискурсі 

Ведучи мову про жанрово-дискурсивні особливості теологічних текстів з 

погляду перекладознавчої науки, необхідно, насамперед, визначитись із 

дихотомією «теологічний текст-теологічний дискурс» в аспекті перекладу. 

Спершу, варто зробити деякі теоретичні уточнення стосовно співвідношення 

понять «дискурс-текст».  

Існують три основні підходи до класифікації названих понять. По-перше, 

текст і дискурс ототожнюються між собою і можуть використовуватись як 

взаємозамінні поняття, тобто абсолютні синоніми [196, p. 73]. По-друге, 

дискурс і текст диференціюються й протиставляються один одному як 

недотичні поняття, рівні за своїм об’ємом. Критеріями такого протиставлення 

слугують, зокрема: усне мовлення (дискурс) – писемне мовлення (текст); діалог 

(дискурс) – монолог (текст); процес (дискурс) – продукт (текст); 

функціональність – структурність; динамічність – статичність; актуальність – 

віртуальність; локуція – іллокуція; когезія –когерентність [108, с. 85]. По-третє, 

текст і дискурс можуть розглядатись у системі «частина-ціле», тобто вступати у 

родо-видові відносини, у яких дискурс асоціюється з ширшим поняттям, ніж 

текст. Наприклад, В.В.Богданов виділяє дві нерівнозначних сторони дискурсу: 

мовлення і текст з урахуванням того факту, що терміни «мовлення» і «текст» є 

видовими по відношенню до об’єднувального родового терміна «дискурс» [28, 

с. 5-6] . 

Ми підтримуємо думку про гіпо-гіперонімічні відношення між поняттями 

«текст» і «дискурс», окремо наголошуючи на додатковій ролі контексту згідно 

із моделлю «дискурс = текст + контекст» [175, p.3]. Під контекстом у даному 

випадку ми розуміємо середовище функціонування теологічних текстів, тобто 

всі позамовні фактори, які впливають на створення і реалізацію даного виду 

текстових продуктів. 
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Спираючись на запропоновану в першому розділі дефініцію релігійного 

дискурсу та теологічного дискурсу як його гіпоніма, ми надаємо таке 

перекладознавче визначення для ТД: теологічний дискурс є сукупністю 

тематично співвіднесених християнсько-богословських текстів мовою 

оригіналу в соціальному контексті, які підлягають перетворенню мовою 

перекладу у межах певної перекладацької епістеми.  

Як вже було згадано у попередніх підпунктах, на стратегії і прийоми 

перекладу теологічних текстів поряд із міжмовною асиметрією безпосередньо 

впливають функції, принципи організації (категорії) та жанри теологічного 

дискурсу. В плані перекладознавчого розуміння дискурсу дуже плідною нам 

видається ідея Т.Р.Кияка про дискурси з різним об’ємом, які визначають 

ступінь перекладності текстів, що належать до того чи іншого типу дискурсу 

[84, с. 44-47]. На думку автора концепції, тексти з великою долею образності 

(художні та поетичні) мають значно ширший дискурс, ніж науково-технічні 

текстові продукти, оскільки включають широкий соціальний, історичний, 

філософський, лінгвокультурний контексти. Таким чином, переклад текстів із 

широким дискурсом вимагає з боку перекладача додаткових когнітивних 

зусиль, зокрема залучення фонових знань про концептуальну картину світу 

автора оригіналу і адресатів перекладу, розуміння лінгвокультурних концептів 

першотвору, і, зрештою, здатності до адекватного відтворення таких концептів 

мовою перекладу. 

На противагу художнім творам галузеві фахові тексти мають значно 

вужчий дискурс, об’єм якого залежить від ступеня абстрактності даного виду 

тексту. Так, Т.Р.Кияк, наприклад, розрізняє п’ять рівнів абстрактності щодо 

науково-технічних текстів, які визначають ступінь їх перекладності: 1) 

найвищий ступінь абстрактності, тобто символи, формули, графіки, схеми, 

притаманні базовим теоретичним наукам; 2) дуже високий ступінь 

абстрактності, характерний для експериментальних наук (наприклад, фізика); 3) 

високий ступінь абстрактності, що є ознакою прикладних наук (лінгвістика); 4) 

низький ступінь абстрактності у сфері матеріального виробництва; 5) дуже 
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низький рівень абстрактності, який містять науково-технічні тексти в галузі 

торгівлі та споживання [84, с. 46].  

З нашого погляду, поняття об’єму дискурсу, який містить текстові 

продукти з декількома рівнями абстрактності, цілком можливо застосувати до 

теологічного дискурсу як сукупності різножанрових християнсько-

богословських текстів у дієвому аспекті.  

Утім, необхідно пам’ятати, що теологічний дискурс, будучи гіпонімом 

релігійного дискурсу, також має неоднорідну структуру, яка поряд із 

конкретним видом теологічного тексту визначатиме ступінь перекладності ТТ.  

Враховуючи той факт, що теологічний дискурс поділяється на теоретико-

теологічний і популярно-теологічний підтипи (див. згадану класифікацію 

Ю.В.Романченко, п. 1.3.) [137, с. 7], можна висунути гіпотезу про різний об’єм 

цих дискурсів, і, відповідно, різний ступінь перекладності текстів, які належать 

до ТТД і ПТД.  

За нашим попереднім припущенням, тексти теоретико-теологічного 

дискурсу, насичені фаховою термінологією християнсько-богословської 

терміносистеми, належать до мовних продуктів з високим рівнем 

абстрактності (подібно до текстів прикладних наук – хімії, ботаніки, 

медичних текстів). Таким чином, вони матимуть вужчий дискурс для перекладу.  

Тексти популярно-теологічного дискурсу, навпаки, відзначаються 

нижчим рівнем абстрактності (подібно до текстів у галузі торгівлі                              

та споживання за ієрархією Т.Р.Кияка) і матимуть ширший                          

перекладацький дискурс.  

Водночас слід брати до уваги функції та принципи організації (категорії) 

саме теологічного дискурсу, а також жанрово-композиційні особливості 

теологічних текстів, які зумовлюють загальну і вторинну перекладацькі 

домінанти, пов’язані зі специфікою релігійної комунікації загалом. 

Надалі ми розглянемо категорію перекладності і надамо дефініцію для 

перекладності ТТ з урахуванням специфіки теологічного дискурсу. 
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2.1.1. Поняття перекладності тексту в теорії перекладу і в теологічному 

дискурсі 

Щоб встановити ступінь перекладності теологічних текстів  залежно від 

фактору дискурсу, слід,  насамперед,  визначити поняття перекладності загалом 

і перекладності теологічного тексту зокрема. 

Категорія перекладності становить ключове питання теорії перекладу з 

моменту виникнення перших роздумів про переклад на основі емпіричних 

досліджень до сучасного етапу розвитку перекладознавства як самостійної 

наукової дисципліни. Наприклад, Р.К.Міньяр-Бєлоручев так формулює два 

проблемні питання, характерні  науковим перекладацьким розвідкам: «переклад 

немовби подвоює компоненти комунікації, з’являються два джерела, кожне зі 

своїми мотивами та цілями висловлення, дві ситуації <…>, два мовленнєвих 

твори і два отримувача. Подвоєння компонентів комунікації створює свої 

проблеми, двома найважливішими з яких є проблема перекладності і проблема 

інваріанту в перекладі» [116, с. 25].  

Наявність міжмовної та міжкультурної асиметрії ще з часів В.фон 

Гумбольдта викликала дискусію про принципову неперекладність текстів, 

пов’язану з об’єктивними розбіжностями мовної та концептуальної картин 

світу адресанта й  адресата. На противагу прихильникам теорії неперекладності 

Р.Якобсон стверджує, що весь когнітивний досвід людства та його 

класифікацію можна виразити будь-якою існуючою мовою [165, с. 364]. Ми 

погоджуємося із думкою М.Гарбовського, який розрізняє, з одного боку, 

переклад як спосіб опису одного й такого самого фрагменту дійсності засобами 

іншої мови, з іншого боку, переклад як перевираження, тобто відображення 

фрагменту дійсності, що вже був осмислений свідомістю. З іншого – переклад 

не самого факту, а думки автора про факт [52, с. 10]. Два наведених розуміння 

перекладацької діяльності певною мірою можна ототожнити із комунікативним 

і семантичним перекладами, яким відповідають поняття функціональної 

(динамічної) та формальної (семантичної) еквівалентності [184, S. 191].  
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Якщо для комунікативного перекладу перекладацьку домінанту складає 

інформативна функція, тобто розуміння змісту вихідного тексту реципієнтами 

іншої культури, то в семантичному перекладі перекладач зобов’язаний окрім 

змісту та ідеї відтворити ще й форму першотвору (передача експресивної 

функції). Тому у випадку комунікативного перекладу проблема перекладності 

долається легше, оскільки перекладач просто відтворює фрагмент дійсності 

засобами іншої мови (перекладає факт). У випадку художнього перекладу ми 

зустрічаємось із категоріями обмеженої та принципової неперекладності, 

оскільки перекладач повинен, по-перше, дотримуватись вимог формальної 

еквівалентності, по-друге, відтворити індивідуальний стиль автора вихідного 

тексту (перекласти думку іншого про факт). Утім, незважаючи на те, що в будь-

якому виді перекладу частина інформації втрачається, а вихідні смисли 

змінюються, сучасна теорія перекладу визнає, за словами В.Н.Комісарова, 

«принципову перекладність релевантної частини змісту оригіналу при 

можливих опущеннях, додаваннях та змінах окремих елементів інформації, яка 

передається» [90, с. 49]. 

Слід зазначити, що поняття перекладності по-різному трактується у 

межах перекладознавчої науки. З одного боку, перекладність може означати 

принципову можливість перекладу з мови-джерела на мову-рецептор. З іншого 

боку, ідеться про можливість знаходження еквівалента для мовної одиниці 

вихідної мови у мові перекладу. Так, А.Д.Швейцер справедливо вказує на те, 

що проблема перекладності повинна розглядатись або на рівні тексту в цілому, 

або на рівні його окремих елементів [151, с. 102]. Тому категорія перекладності 

безпосереднім чином пов’язується з іншими ключовими категоріями 

перекладознавства: еквівалентністю та адекватністю.  

Підтвердження наявності різного ступеня перекладності для 

різножанрових текстів як складової частини відповідних дискурсів знаходимо у 

німецького теоретика перекладу О.Каде. Він вважає, що будь-які тексти 

вихідної мови можуть заміщатись текстами мовою перекладу при незмінному 

збереженні «раціонального інформаційного змісту». Водночас відтворення 
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інших компонентів змісту вихідного тексту, серед яких, зокрема, експресивно-

емоційні, стилістичні, прагматичні, лінгвокультурологічні елементи, становлять 

певні труднощі для перекладу і потребують окремих досліджень [183, S. 26-28]. 

Отже, можна зробити висновок, що передача змісту для типово інформативних 

текстів (зокрема, науково-технічні тексти з домінантою інформативної функції 

за К.Райс) не викликає особливих труднощів при перекладі, тобто ступінь 

перекладності таких текстів високий. Утім під час відтворення експресивних і 

апелятивних текстів з домінантою відповідної функції виникають два види 

обмеженої перекладності: 1) мовна; 2) культурна. Тому логічно визнати, що 

ступінь перекладності такого типу текстових продуктів (художні твори, 

рекламні слогани) нижчий, ніж для інформативних текстів. 

Так, до типових перекладацьких проблем, пов’язаних із обмеженою 

мовною перекладністю, дослідники відносять відтворення металінгвістичної 

функції (термін А.Д.Швейцера) [цит. за 152, с. 123-124]. Маються на увазі 

традиційні труднощі перекладу жаргонізмів, варваризмів, діалектних форм 

мовлення, каламбурів, гри слів, асоціацій словесних образів, промовистих імен. 

Перекладач має обрати оптимальну стратегію перекладу, яка могла б 

відтворити функціональну перекладацьку домінанту тексту, і, при можливості, 

містила би засоби компенсації втрат смислу вихідного тексту.  

Під обмеженою культурною перекладністю, у свою чергу, теоретики 

перекладу розуміють культурні реалії, які традиційно належать до категорії 

«безеквівалентної лексики» [46; 69; 174].  

Ми приєднуємося до думки М.К.Гарбовського, який визначає категорію 

перекладності через відмінності між перекладом та іншими видами міжмовного 

посередництва, зокрема реферуванням та переказом. За словами вченого, 

визначальною рисою перекладу як особливого виду мовленнєвої діяльності є 

прагнення до максимально повного і точного відтворення усієї системи смислів 

вихідного тексту [52, с. 212]. Отже, можна зробити висновок про ідеальну 

перекладність як повне і точне відтворення усіх смислів вихідного 

повідомлення в тексті мовою перекладу. 
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Проаналізувавши підходи вітчизняних і зарубіжних дослідників до 

проблеми перекладності, сформулюємо дефініцію для перекладності 

теологічного тексту. В нашому розумінні перекладність теологічного тексту 

асоціюється із перекладністю текстів як складової частини (гіпоніма) 

теологічного дискурсу поряд із контекстом. Таким чином, перекладністю 

теологічних текстів ми вважаємо можливість адекватного відтворення смислів 

даного жанру текстів мовою перекладу з урахуванням специфічного 

соціального контексту. Причому таке відтворення смислів повинно відбуватись 

як на рівні цілого тексту, так і на рівні його окремих елементів відповідно до 

принципу мовної стратифікації.  

У наступному підрозділі ми перевіримо гіпотезу про залежність ступеня 

перекладності тексту від фактору дискурсу, розглядаючи різні види теологічних 

текстів у окремих підтипах теологічного дискурсу. 

2.2. Перекладність теологічних текстів у теоретико-теологічному дискурсі 

Структура теологічного дискурсу як гіпоніма релігійного дискурсу 

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

дискурси. Наведений розподіл ґрунтується, зокрема на одній із функцій 

теологічного дискурсу, а саме – на комунікативній функції, яка забезпечує 

взаємодію учасників дискурсу для передачі богословського знання у релігійній 

комунікації. Учасники теологічного дискурсу формують дві групи: (1) теологи-

професіонали наукової християнсько-богословської комунікації, які мають 

спеціальну освіту, практичний досвід душпастирства і глибокі фонові знання 

предмета. Іншу соціальну групу (2) складають дилетанти-нетеологи, тобто 

віруючі, які не повною мірою володіють теологічним соціолектом [137, с. 5]. За 

даними Ю.В.Романченко, група віруючих відзначається негомогенністю, 

розбіжностями у віці, рівні інформованості, обсязі спеціальних знань та 

соціальному статусі [там само, с. 6].  

Між окремими групами відбувається комунікативний процес на двох 

рівнях комунікації: а) науковому (за типом відношень «теолог-теолог») та б) 
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популярно-теологічному (за типом відношень «теолог-нетеолог»). На нашу 

думку, комунікація у теологічному дискурсі може відбуватись також за третім 

типом «нетеолог-нетеолог», тобто спілкування між віруючими.  

Розглянемо жанрові особливості двох типів дискурсу в аспекті 

перекладності текстів, що належать до нього. Так, типові жанрові групи 

теоретико-теологічного дискурсу включають фундаментальні, екзегетичні, 

етичні, історичні, порівняльно-богословські тексти. З погляду функціональної 

стилістики та лінгвістики тексту такі твори належать до жанрів (Textsorten) 

«есе», «програмна стаття», «доповідь», «роздуми», «нариси», «коментар до…», 

«дебати на тему …», «історичний екскурс», «екзегеза (тлумачення певного 

місця у Святому Письмі)», «довідкова стаття» у підручнику та енциклопедії з 

богослов’я, «методологія», «системна рефлексія», «критика».  

Спираючись на ідею Т.Р.Кияка [84, с. 47], ми віднесли названі види 

текстів теоретико-теологічного дискурсу до першотворів з високим рівнем 

абстрактності, а даний тип дискурсу до утворення з меншим об’ємом порівняно 

з популярно-теологічним дискурсом. Перевіримо наше припущення на основі 

текстів жанрових груп фундаментальної теології та христології як особливо 

значущої галузі сучасного католицького й протестантського ТТД у Німеччині 

(жанри тексту Plädoyer і systematische Reflexion відповідно). 

Наведемо приклади елементів з обмеженою перекладністю, 

користуючись фрагментами тексту відомого німецького теолога, кардинала 

Курта Коха „Kirche ohne Zukunft? Plädoyer für neue Wege der 

Glaubensvermittlung“ та його перекладу українською мовою, виконаного 

Наталією Комаровою: 

Н1 Der Begriff der Säkularisierung wird innerkirchlich erstens zumeist 

deshalb mit besonderer Vorliebe verwendet, weil er dazu dienen soll, die 

westeuropäische Moderne negativ einzuschätzen, die katholische Kirche im 

Gegensatz zur neuzeitlichen Säkularisierung zu verstehen und die Aufgabe der 

Glaubenstradierung als Kampfansage gegen die Verweltlichung der modernen Welt 

zu konzipieren. Der eigentliche Grund für diese negative Einstellung dürfte darin 
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liegen, daß der geistesgeschichtliche Prozeß der Säkularisierung vom ökonomischen 

und staatsrechtlichen Vorgang der Säkularisation her und damit als historisches 

Unrecht verstanden wird oder daß gar beide historischen Ereignisse miteinander 

identifiziert werden. [241, S. 20]. 

У1 По-перше, поняттю секуляризації всередині Церкви віддається 

здебільшого така перевага тому, що воно дозволяє негативно оцінювати 

сучасну західноєвропейську дійсність, протиставляти Католицьку Церкву 

новочасній секуляризації світу і розуміти справу спадкоємства віри як 

оголошення війни з цим змирщенням. Справжня причина такої негативної 

налаштованості полягає, мабуть, у тому, що духовно-історичний процес 

секуляризації (Säkularisierung) виводять із процесу економічної та державно-

правової секуляризації (Säkularisation), а відтак сприймають як історичну 

несправедливість, або ж у тому, що ці історичні процеси ототожнюються 

[232, с. 19-20]. 

Надані фрагменти німецькомовного фундаментального ТТ і його 

перекладу ілюструють, на нашу думку, випадок термінологічної 

неперекладності, пов’язаної, з одного боку, із асиметрією християнсько-

богословської терміносистеми німецької та української мов, з іншого боку, із 

структурними (морфологічними) особливостями мови оригіналу.  

Ідеться про відтворення у мові перекладу двох термінологічних одиниць, 

використаних в оригінальному тексті: Säkularisierung та Säkularisation. Як 

бачимо, перекладач застосовує єдиний термінологічний відповідник 

секуляризація для обох термінів вихідного тексту, надаючи оригінальний 

варіант вживання терміна німецькою мовою у дужках (прийом уточнення). 

Таким чином, перший термін Säkularisierung відтворюється українською мовою 

шляхом транскрипції, а другий термін Säkularisation залишається без точного 

термінологічного еквівалента.  

Ми вважаємо дане перекладацьке рішення виправданим з кількох причин. 

Так, згідно із Універсальним словником німецької мови DUDEN, терміни 

Säkularisierung та Säkularisation мають по два значення. У першому значенні 



65 

вони виступають, як термінологічні синоніми родового поняття Verweltlichung 

(змирщення), у другому значенні їх семантика розрізняється. Наприклад, для 

термінологічної одиниці die Säkularisierung словник DUDEN надає таке 

тлумачення: Loslösung des Einzelnen, des Staates und gesellschaftlicher Gruppen 

aus den Bindungen an die Kirche [177, S. 1343]. Отже, друге словникове значення 

ТО підкреслює саме духовний аспект розділення Церкви та світського 

суспільства. Підтвердження цьому знаходимо у вузькому контексті 

словосполучення ТТ Курта Коха – der geistesgeschichtliche Prozeß der 

Säkularisierung [241, S. 20]. 

У свою чергу, термін die Säkularisation у словнику DUDEN визначається 

як Einziehung oder Nutzung kirchlichen Besitzes durch weltliche Amtsträger [177, S. 

1343]. Таким чином  підкреслюється інший, економічний та державно-правовий 

аспект розділення Церкви та суспільства. Таку розділову межу між двома 

термінами в плані семантики проводить і Курт Кох, про що свідчить 

словосполучення der ökonomische und staatsrechtliche Vorgang der Säkularisation 

[241, S. 20].  

Відповідь на запитання, чому перекладач відтворила два різних, 

семантично і морфологічно розділених терміни оригіналу через один 

відповідник секуляризація у перекладі, знаходимо у Великому тлумачному 

словнику сучасної української мови. За даними ВТСУМ, в українській мові 

термін секуляризація не розділяється за аспектами, а має пряме та переносне 

значення. Проілюструємо усі значення терміна, наведені у межах однієї 

словникової статті: 1) перетворення церковної та монастирської власності на 

світську, державну; 2) вилучення чого-небудь із церковного, духовного відання і 

передання світському, цивільному; 3) перен. звільнення від впливу церкви в 

громадській та розумовій діяльності, в художній творчості. 

Як бачимо, значення українського терміна секуляризація (1), (2) 

відповідають за своїм обсягом німецькому терміну Säkularisation. У свою чергу, 

переносне значення (3) покриває семантику термінологічної одиниці 

Säkularisierung, що підтверджують співставлення словникових дефініцій в обох 
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мовах. Тому можемо дійти  висновку, по-перше, про правомірність відтворення 

двох термінів мови-джерела через єдиний відповідник мовою перекладу, навіть, 

у вузькофаховому тексті теоретико-теологічного дискурсу. По-друге, у 

наведеному фрагменті ми маємо справу із обмеженою мовною 

(термінологічною) перекладністю на рівні окремих елементів тексту оригіналу. 

Хоча з контексту найближчого оточення (словосполучення Adj + Subтермін) 

одразу стає зрозумілою семантична різниця між двома значеннями терміна 

секуляризація у мові перекладу. 

Наведемо приклад іншого типу неперекладності, використовуючи 

фрагмент із одного й ж самого тексту ТТД Курта Коха і його перекладу:  

Н2 Abgesehen davon, daß in den lehramtlichen Stellungnahmen auch und 

gerade des gegenwärtigen Papstes die westeuropäischen Demokratien sehr oft mit 

Materialismus und Liberalismus, mit Konsumismus und Hedonismus identifiziert zu 

werden pflegen, steht in der heutigen kirchenlehramtlichen Sprachregelung bei der 

Charakterisierung der westlichen Gesellschaften Europas das Stichwort der 

Säkularisierung im dominierenden Vordergrund [241, S. 20]. 

У2 Попри те, що у висловлюваннях церковних учителів, зокрема 

нинішнього папи, західноєвропейські демократії зазвичай ототожнюються з 

матеріалізмом і лібералізмом, з консумерізмом і гедонізмом, на перший план у 

сьогоднішньому церковному лексиконі виходить така характеристика 

західноєвропейського суспільства, як секуляризація [232, с. 19]. 

Наведений фрагмент цікавий тим, що містить елементи обмеженої 

культурної перекладності, а саме: лексему lehramtlich та похідну від неї 

лексичну одиницю kirchenlehramtlich. Звернувшись до словника DUDEN, ми 

отримаємо такі значення похідного іменника das Lehramt: 1) (Amtsspr.) Amt des 

Lehrers; 2) (kath. Kirche) fast ausschließlich vom Bischofskollegium in 

Übereinstimmung mit dem Papst ausgeübtes Amt, das den Inhalt der christlichen 

Offenbarung und alles, was zu ihrer Verkündigung, Reinhaltung und Verteidigung 

gehört, zum Gegenstand hat [177, S. 1004].  

Німецько- українські та німецько-російські словники, насамперед онлайн-
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видання, надають для згаданої лексеми лише перше, загальновживане значення 

- посада вчителя, професора [210; 216]. Водночас друге термінологічне 

значення, що належить до теоретико-теологічного католицького і 

протестантського дискурсу, залишається у словниках цільової мови без 

перекладу. Очевидно, що саме термінологічне значення лексичної одиниці 

lehramtlich малося на увазі в оригінальному творі, підтвердження чому 

знаходимо у контексті того ж самого речення у вигляді термінологічного 

синоніма kirchenlehramtlich. Таким чином, робимо висновок про 

безеквівалентність обох лексем, пов’язану із культурною специфічністю 

християнсько-католицького та протестантського теологічного дискурсу 

Західної Європи, який включає, зокрема, чітку ієрархізовану систему посад для 

розповсюдження віровчення і навернення нових віруючих через Слово Боже. 

Перекладач відтворює згадані реалії у першому та другому випадках 

через генералізацію (in den lehramtlichen Stellungnahmen– у висловлюваннях 

церковних учителів; in der heutigen kirchenamtlichen Sprachregelung – у 

сьогоднішньому церковному лексиконі). В обох випадках можна спостерігати 

явище детермінологізації, тобто фаховий термін ТД відтворюється у перекладі 

як загальновживане слово. З нашого погляду, доречно було б замінити 

загальновживане словосполучення церковних учителів на лексему єпископів, 

таким чином підкреслюючи фахове значення ТО, оскільки на посаду 

церковного учителя як провідника католицької віри (Lehramt) призначаються, 

згідно із словником DUDEN, лише єпископи із Єпископської колегії за 

погодженням самого Папи. Отже, робимо висновок про наявність іншого типу 

термінологічної обмеженої перекладності в тексті ТТД, яка ґрунтується не на 

структурно-мовних, а на культурологічних особливостях конкретного терміна. 

Проілюструємо ще один випадок неперекладності на матеріалі іншого 

тексту ТТД „Jesus der Christus“, який належить до жанрової групи 

фундаментальних теологічних текстів та жанру «системна рефлексія». Автором 

тексту є професор теології, видатний німецький богослов, кардинал Вальтер 

Каспер. Переклад українською мовою виконала Наталя Вельбовець. 
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Н1 Die befreiende Versöhnung, wie sie in und durch Jesus Christus geschieht, 

ist primär eine Gabe Gottes und erst sekundär eine Aufgabe des Menschen. <…> 

Selbstverständlich folgt auch nach christlichem Verständnis aus dem Indikativ der 

geschenkten Befreiung und Versöhnung der Imperativ, sich nun ganz und gar für 

Befreiung und Versöhnung in der Welt einzusetzen [239, S. 15]. 

У1 Визвольне примирення, що відбувається в Ісусі Христі і через Нього, є, 

насамперед,  даром Божим, а вже потім людським завданням. <…> Природно, 

що з точки зору християнського розуміння, жертовне визволення і 

примирення, даровані людині Богом, підштовхують її до обов’язку негайно 

включитися у процес визволення і примирення в усьому світі [230, с. 5]. 

На нашу думку, наведені фрагменти ілюструють випадок мовно-

термінологічної неперекладності на рівні лексичних елементів тексту der 

Indikativ, der Imperativ. Така обмежена перекладність пов’язана з тим, що 

згадані терміни німецької мови відносяться до міжсистемних термінологічних 

полісемантів. До прикладу, за даними словника DUDEN, лексема der Indikativ 

належить до термінів мовознавства і має два значення: 1) Modus, mit dem etwas 

als tatsächlich, als gegeben darstellt oder angenommen wird; Wirklichkeitsform; 2) 

Verb im Indikativ [177, S. 826].  

Отже, констатуємо фіксацію у словнику лише термінологічного значення 

названої лексеми. Утім, контекстуальне оточення лексичної одиниці в 

оригінальному фрагменті тексту свідчить про її вживання автором у іншому, 

нетермінологічному значенні: der Indikativ der geschenkten Befreiung und 

Versöhnung. Тому робимо висновок про наявність міжсистемної 

термінологічної полісемії за принципом «галузевий фаховий термін – 

загальновживане слово». Однак у цьому випадку ми стикаємось із проблемою 

відсутності у тлумачному словнику німецької мови загальновживаного 

нетермінологічного значення для лексеми der Indikativ. Зважаючи на даний 

факт, ми припускаємо, що згадана ЛО вживається в контексті висловлення у 

переносному метафоричному значенні, не зафіксованому у словнику.  

Іншим аспектом, який становить значні труднощі для перекладача, є 
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тісний зв’язок між смислом даної лексеми та її мовною формою (див. 

етимологію слова у словнику DUDEN: spätlat. modus indicativus = zur Aussage, 

zur Anzeige geeignet; zu lat. indicare = indizieren) [там само, S. 826]. Такий 

зв’язок відчувається носіями мови, але стає зовсім непрозорим для читачів 

мови перекладу, оскільки для відтворення такої одиниці перекладач повинен 

пожертвувати або мовною формою, або смислом.  

Названу перекладацьку проблему перекладач вирішує шляхом вилучення 

еквівалента для лексеми der Indikativ із одночасним додаванням відсутньої у 

оригіналі лексеми жертовний (aus dem Indikativ der geschenkten Befreiung und 

Versöhnung – жертовне визволення і примирення, даровані людині Богом).  

З нашого погляду, наведене перекладацьке рішення можна піддати 

сумніву, оскільки навіть у семантиці термінологічного визначення терміна der 

Indikativ міститься значення факту, чогось наданого, реального, даності (див. 

словникову дефініцію DUDEN). Тому пропонуємо два варіанти 

контекстуального перекладу полісеманта der Indikativ у межах наведеного 

речення: 1) факт визволення і примирення, дарований людині Богом; 2) 

визволення і примирення, даровані людині Богом як даність. На нашу думку, 

такі перекладацькі додавання в змозі компенсувати втрату зв’язку між мовною 

формою і смислом лексеми der Indikativ, ужитої у нетермінологічному значенні. 

Іншу ситуацію спостерігаємо стосовно значення лексеми der Imperativ. 

Словник DUDEN наводить кілька значень для цієї лексичної одиниці: 1) 

(Sprachw.) a) Modus, mit dem ein Befehl, eine Aufforderung, eine Bitte o.Ä. 

ausgedrückt wird; Befehlsform; b) Verb im Imperativ; 2) sittliches Gebot, moralische 

Forderung [177, S. 822]. Як бачимо, перше значення (1а,б) є суто 

термінологічним і належить до термінів мовознавства, а друге значення 

становить філософську категорію, яку ще у XVIII столітті увів у науковий обіг 

І.Кант під назвою «категоричний імператив» (kategorischer Imperativ) [там само, 

S. 822]. Отже, напрошується  висновок, що в оригінальному теологічному 

тексті ми маємо справу також із метафоричним нетермінологічним значенням 

лексеми der Imperativ, котре, утім, не збігається зі словниковою дефініцією (2) 
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моральна заповідь, моральна вимога. Тому в даному випадку необхідно визнати 

правомірність контекстуального перекладу лексеми der Imperativ через 

контекстуальний відповідник обов’язок, оскільки названа лексема покриває 

семантичне поле необхідності, вимоги, наказу, примусу, яке притаманне 

лексичній одиниці оригіналу.  

В наступному підрозділі ми проаналізуємо проблеми перекладності 

теологічних текстів іншого виду дискурсу, а саме – тексти популярно-

теологічного дискурсу. 

2.3. Перекладність теологічних текстів у популярно-теологічному дискурсі 

Звернімося до текстів іншого підтипу теологічного дискурсу, який має 

назву популярно-теологічного і відзначається ненауковим характером 

релігійної комунікації за принципом «теолог-нетеолог». Серед жанрів 

популярно-теологічного дискурсу можна виділити усні та зафіксовані на письмі 

виступи теологів у мас-медіа, проповіді, пасторські листки (газети для 

віруючих), популярно-теологічні публікації, зокрема календар віруючого.  

Під час нашого дослідження текстів ПТД ми зіткнулись із цікавим та 

незвичним жанром тексту під назвою «розмова-ріка». Мається на увазі інтерв’ю 

теолога, надане журналісту, яке фіксується на письмі, і потім видається у 

вигляді книги за формою «запитання-відповідь». Відмінність такого жанру від 

традиційного інтерв’ю полягає, насамперед, у його обсязі, який набагато 

перебільшує обсяг звичайного інтерв’ю як жанру, притаманного стилю преси та 

публіцистики.  

Отже, проілюструємо проблеми перекладності на матеріалі фрагменту 

відомого інтерв’ю кардинала Йосифа Рацінгера (папи Венедикта XVI), 

наданого журналісту «Зюддойче Цайтунг» Петеру Зевальду. Згаданий вид 

тексту, що якраз належить до жанру «розмова-ріка», вперше вийшов друком у 

Німеччині у 1996 році під назвою „Salz der Erde. Christentum und katholische 

Kirche im neuen Jahrtausend. Ein Gespräch mit Peter Seewald“, і з того часу 

користується незмінною популярністю серед читачів. Переклад українською 
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мовою виконав Олег Конкевич. 

Н1 Peter Seewald: Ein frommer Besucher von der evangelischen Gemeinde 

der Hutterer hat Sie einmal mit den Worten „Bruder Joseph“ angesprochen. Fanden 

Sie das unangebracht oder gar respektlos? Nach dem kirchlichen Sprachgebrauch 

sind Sie doch eine Eminenz. 

Joseph Ratzinger: Nein, „Bruder Joseph“ finde ich ganz schön. Es ist nicht 

unser Sprachstil, aber wenn wir schon von der Geschwisterlichkeit der Christen 

reden – ich habe 1960 ein kleines Buch über die christliche Brüderlichkeit 

geschrieben – dann liegt es ja gerade auch im Bereich dessen, was ich von sehr früh 

an zu bedenken versucht habe [243, S. 11]. 

У1 Петер Зевальд: Якийсь доброчесний відвідувач із протестантської 

громади одного разу назвав Вас «братом Йосифом». Як Ви до цього 

ставитеся? Це недоречно чи, може, взагалі неввічливо? Адже, згідно з 

церковним етикетом, звертаючись до Вас, належить казати «Ваше 

високопреосвященство».  

Йосиф Рацінгер: Ні, «брат Йосиф» мені дуже подобається. Це не наш 

мовний стиль, але, коли вже зайшла мова про християнське братерство (1960 

року я написав про це невелику книжку), такий стиль належить якраз до тієї 

сфери, над якою я намагався роздумувати ще віддавна [226, с. 12-13]. 

У наведеному фрагменті можна спостерігати наявність чотирьох термінів 

християнсько-богословської терміносистеми, які належать до католицького і 

протестантського релігійного дискурсу: evangelische Gemeinde, Hutterer, 

Eminenz, Geschwisterlichkeit, christliche Brüderlichkeit. Як бачимо, лише деякі з 

наведених термінологічних одиниць не викликають труднощів при відтворенні 

українською мовою, оскільки мають однозначні еквіваленти у мові перекладу 

(протестантська громада, Ваше Високопреосвященство, християнське 

братерство). Решта термінів становлять, з нашого погляду, приклади двох 

типів обмеженої перекладності елементів теологічного тексту.  

Так, значення лексеми der Hutterer відсутнє у двомовних словниках, що 

свідчить про її безеквівалентний характер. Онлайн-словник німецької мови 
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DUDEN надає таке тлумачення даного терміна: Hutterer – Angehöriger einer in 

der 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts in Mähren gegründeten, in Gütergemeinschaft 

lebenden Gruppe der Wiedertäufer, genannt nach ihrem Führer, dem Tiroler 

Wiedertäufer J.Huter [221].  

Перекладач радикально долає обмежену культурну перекладність 

названої лексеми, просто вилучаючи її з речення. Хоча в даному випадку і 

йдеться про культурну реалію, специфічну саме для християнсько-

богословського дискурсу протестантської конфесії, можемо погодитися із 

рішенням перекладача, оскільки даний фрагмент інформації не є релевантним 

для тексту загалом і наведеного висловлення журналіста зокрема. Ми ж 

пропонуємо додати до словосполучення протестантська громада лексему 

анабаптисти (еквівалент терміна der Wiedertäufer). У такий спосіб можна 

семантично компенсувати відсутність еквіваленту для реалії der Hutterer, адже 

анабаптисти і є історико-релігійним позначенням для членів групи названої 

громади. 

У випадку вживання лексеми die Geschwisterlichkeit перекладач 

зустрічається із типово мовною обмеженою перекладністю, пов’язаною із 

незбігом семантичних полів поняття у двох мовах (Geschwister = брати й 

сестри). Однозначний еквівалент українською мовою тут також відсутній із 

системних причин, тому перекладач вилучає названий термін із перекладу, 

замінюючи його на синонім братерство. Ми вважаємо дане перекладацьке 

рішення цілком правомірним, оскільки в оригінальному висловленні термін 

christliche Brüderlichkeit з’являється вже у контексті найближчого оточення у 

межах висловлення Й.Рацінгера, а саме – у парантезі ich habe 1960 ein kleines 

Buch über die christliche Brüderlichkeit geschrieben. Тому перекладач не втрачає 

важливу інформацію, залишаючи основне поняття братерства у межах 

речення і вилучаючи його із парентези: коли вже зайшла мова про 

християнське братерство (1960 року я написав про це невелику книжку). 

Отже, проаналізувавши тексти теоретико-теологічного і популярно-

теологічного дискурсів з погляду їх перекладності, можемо зробити такі 
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висновки. У теологічних текстах обох підтипів дискурсу було зафіксовано два 

види неперекладності, пов’язані з особливостями відтворення фахової 

термінології: мовно-термінологічна і культурно-термінологічна. Наявність двох 

названих видів неперекладності ми вважаємо типовою ознакою теологічних 

текстів як для теоретико-теологічного, так і для популярно-теологічного 

дискурсу. Тому необхідно визнати неправильність нашого припущення щодо 

залежності обсягу дискурсу від ступеня абстрактності теологічного тексту (чим 

вище рівень абстрактності тексту, тим вужчий дискурс і навпаки). Аналіз 

мовного матеріалу показав, що, незважаючи на дійсно високий рівень 

абстрактності текстів ТТД, ознаками якого є насиченість фаховою 

термінологією та складний синтаксис як засіб аргументації, дискурс його 

перекладу є принаймні таким же широким (і навіть ширшим), ніж для 

«простих» текстів популярно-теологічного дискурсу.  

Даний факт пояснюється декількома причинами. По-перше, залежність 

між рівнем абстрактності та обсягом дискурсу для перекладу було виявлено на 

матеріалі науково-технічних, економічних і природничих текстів. Утім, 

теологічні тексти належать до наукової парадигми гуманітарних наук і за 

своїми ознаками наближаються до філософських, психологічних, 

психотерапевтичних текстів, а також мають деякі спільні риси із сакральними 

текстами. По-друге, для теологічних текстів загалом характерна певна 

розмитість терміносистеми, що становить додаткові труднощі для перекладу і 

значно розширює дискурс. Така розмитість реалізується у термінологічній 

синонімії, внутрішньогалузевій, міжгалузевій та міжсистемній термінологічній 

полісемії, термінологічному паралелізмі, а також у наявності загальновживаних 

слів у нетермінологічному значенні, але в особливій функції (наприклад, die 

Verkündigung, die Reinhaltung, das Bekenntnis).  По-третє, визначальними рисами 

теологічного дискурсу є прецедентність та інтертекстуальність, які 

вербалізуються, зокрема у численних посиланнях на Святе Письмо, Святе 

Передання, твори Отців Церкви, Апостольські послання, а також теологічні 

публікації інших авторів у межах католицького або протестантського дискурсу. 
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Зрозуміло, що такі відсилки формують, з одного боку, дуже широкий дискурс 

для перекладу, з іншого боку, вимагають глибокої фахової компетенції 

перекладача.  

В наступних підрозділах ми розглянемо види перекладацької компетенції, 

необхідні для адекватного відтворення теологічного тексту у всій сукупності 

його жанрово-дискурсивних особливостей. 

2.4. Жанрово-дискурсивні особливості відтворення німецькомовних 

теологічних текстів у перекладі українською мовою 

З огляду на типові ознаки німецькомовних теологічних текстів теоретико-

теологічного та популярно-теологічного дискурсу, які реалізуються, з одного 

боку, у термінологічній неперекладності, з іншого боку, у наявності широкого 

дискурсивного контексту перекладу, вважаємо за доцільне окреслити коло 

перекладацьких компетенцій, володіння якими формує передумови для 

адекватного відтворення теологічного тексту. 

Поняття перекладацької компетенції останнім часом широко 

обговорюється у перекладознавстві та методиці навчання перекладу. Так, 

О.І.Чередниченко підпорядковує перекладацькі компетенції певним функціям 

перекладу, серед яких автор наводить комунікативну, когнітивну, креативну і 

захисну функції перекладацької діяльності [159, с. 232]. Наприклад, 

комунікативній функції перекладу як засобу спілкування відповідає мовна і 

культурна компетенції перекладача; когнітивна функція перекладу, яка полягає 

у передачі знань, співвідноситься із референційною перекладацькою 

компетенцією; захисна функція перекладу, що ґрунтується на необхідності 

захисту міноритарних мов від тиску глобальних мов у міжнародному 

інформаційному просторі, передбачає наявність акультураційної компетенції. 

Зрештою, креативна функція перекладу пов’язується зі стилістичною 

компетенцією перекладача, тобто вмінням застосувати жанровий потенціал та 

стилістичний інструментарій цільової мови. 

Аналогічно розкриває функції перекладу і В.Д. Радчук, маючи на меті 
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показати «ті орудні властивості перекладу, усвідомлення яких може допомогти 

студентові вивчитися на перекладача» [132, с. 21]. Серед таких 

основоположних функцій науковець  називає, зокрема комунікативну функцію, 

тобто усунення мовних бар’єрів; заміну першотвору на його іншомовну 

паралель, тобто функцію ознайомлення із оригіналом, розвитком думки у 

певній галузі, життям та культурою інших країн; функцію опису іншої мови 

(метамовну функцію буквального перекладу); функцію формування етносу і 

нації. В плані дослідження теологічних текстів як частини релігійного дискурсу 

інтерес викликає функція автентичності, названа автором статті. Так, іноді 

переклад стає автентичним текстом, «що має ту саму силу і допускає одне-

єдине узгоджене або канонізоване тлумачення, обов’язкове для всіх текстів 

різними мовами» [там само, с. 22]. Дане твердження особливо актуальне для 

сакральних текстів Святого Письма, посилання на які або цитування яких 

належить до типових ознак текстових жанрів теоретико-теологічного та 

популярно-теологічного дискурсу. 

Інші автори виділяють дві моделі перекладацької компетенції, характерні 

для процесу навчання майбутніх перекладачів у сучасній Україні: 1) підготовка 

«профільного фахівця», за умови якої перекладацькі компетенції формуються у 

конкретній галузі знань; 2) підготовка «універсального фахівця», здатного 

працювати у будь-якій предметній галузі [60, с. 39- 44].  

У концепціях російських перекладознавців компетенції перекладача 

співвідносяться із рівнями перекладацького аналізу, який має на меті уточнення 

меж та умов адекватного перекладу. Наприклад, С.І.Філіппов виокремлює 

філософсько-лінгвістичний, культурологічний та мовний рівні аналізу 

перекладацького продукту [212].  

У філософсько-лінгвістичному плані умовою адекватного перекладу 

виступає максимальна відповідність кодів передачі повідомлення. В 

культурологічному аспекті переклад іншою мовою може втратити адекватність 

оригіналу через розбіжність понятійних систем обох мов на культурологічно-

цивілізаційному рівні. Зрештою, на рівні мови переклад стає адекватним, якщо 



76 

у цільовій мові існують поняття, що відповідають за своїм обсягом та змістом 

поняттям мови-джерела [107, с. 13-14]. 

Отже, можна зробити висновок про виокремлення трьох перекладацьких 

компетенцій: філософсько-лінгвістичної, культурологічної та мовної. 

Утім, окрім традиційного розподілу на мовну та культурологічну 

компетенції перекладача, прийнятого у вітчизняному та зарубіжному 

перекладознавстві, існують інші підходи до структурування перекладацьких 

компетенцій. До прикладу, згідно із тріадою професійної компетенції 

Ю.Лотмана, названа категорія поділяється на (а) семіосферу (систему знань, 

виражених та існуючих за допомогою різноманітних знакових систем); (б) 

духосферу (відчуття, мотивації, цінності, емоції); (в) техносферу (власне 

професійні навички, уміння, досвід). Отже, процес професійного становлення 

фахівця, в тому числі і майбутнього перекладача, включає теоретико-

методологічний, мотиваційно-ціннісний та діяльнісний етапи. Такі етапи 

певною мірою можна ототожнити із компетенціями [там само, с. 46-48]. 

Серед компонентів перекладацької компетенції деякі дослідники, зокрема 

З.Ф.Підручна, називають соціально-психологічну, комунікативну і професійно-

комунікативну, загально-педагогічну, наочну компетенцію у сфері 

спеціальності перекладача, лінгвокраїнознавчу й філологічну, творчу, 

дослідницьку компетенції [125, с. 99-104]. В структурі індивідуально-

психологічних якостей «універсального фахівця» авторка наводить такі 

компоненти: особистісний, індивідуальний та професійний. Таким чином, 

професійна компетенція визначається як «інтегральна характеристика 

особистості, <…> що дозволяє фахівцю найпродуктивніше реалізовувати себе в 

конкретних видах трудової діяльності, забезпечуючи стійкий ефективний 

характер праці, визначаючи потребу і здатність постійного саморуху, 

саморозвитку, самоосвіти особи» [там само, с. 101]. 

Ми, у свою чергу, поділяємо думку Ю.Прохорова про те, що 

комунікативна компетенція знаходиться у гіпо-гіперонімічних відносинах з 

іншими видами компетенцій, тобто включає екзистенціальну, дискурсивну і 
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текстову компетенції перекладача, як вторинної мовної особистості [129, с. 

192]. Автор пов’язує названі гіпоніми компетенцій з основними складовими 

комунікативного процесу, а саме: реальністю, дискурсом і текстом. 

Так, екзистенціальна компетенція перекладача визначає його здатність 

оперувати та співвідносити між собою поняття (концепти) реальної дійсності, 

інакше кажучи, мати уявлення про те, що він перекладає. Згідно з концепцією 

Ю. Прохорова, екзистенціальна компетенція охоплює цілу низку так званих 

субкомпетенцій, серед яких, зокрема соціальна, країнознавча, інформаційна, 

психологічна, технологічна, поведінкова, національно-орієнтована.  

Дискурсивна компетенція передбачає усвідомлення референційної 

структури, принципів організації та окремих категорій дискурсу з боку 

перекладача і вибір оптимального способу перекладу відповідно до цих 

принципів. З погляду теорії комунікації та перекладознавства дискурсивна 

компетенція охоплює набір перекладацьких стратегій і тактик, необхідних для 

досягнення адекватного перекладу у відповідному підтипі дискурсу. Необхідно 

зазначити, що складові дискурсивної компетенції прямо залежать від типу 

дискурсу: особистісного або статусно-орієнтованого (буттєвого). 

Зрештою, текстова компетенція безпосередньо пов’язується із текстовими 

жанрами, присутніми у певному типі дискурсу. Вона полягає у здатності 

перекладача конструювати текст перекладу відповідно до жанрових норм 

цільової мови, а також з урахуванням положень функціональної стилістики, 

лінгвістики тексту, теорії дискурсу. На думку Ю.Прохорова, перекладацькі 

субкомпетенції даного типу поділяються на жанрові (адекватне відтворення 

жанру тексту) та мовні (пошук необхідного еквіваленту на всіх рівнях мови). 

Що стосується поняття мовної компетенції, ми приєднуємось до позиції 

О.І.Чередниченка, який наголошує на взаємозв’язку мовної компетенції та 

еквівалентності перекладу. За словами вченого, мовна компетенція перекладача 

забезпечує еквівалентність перекладу з оригіналом на двох рівнях: (1) 

системному (формальному), що відповідає формальній еквівалентності між 

текстами оригіналу і перекладу; (2) текстовому (комунікативному), що 
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відповідає функціональній (прагматичній, динамічній) еквівалентності [159, с. 

232]. Отже, на першому рівні завдяки мовній компетенції перекладача 

досягається еквівалентність, а на другому рівні – адекватність перекладу.  

Спираючись на концепцію Ю.Прохорова, зі свого боку ми пропонуємо 

ієрархію перекладацьких компетенцій, необхідних для здійснення адекватного 

перекладу теологічного тексту. На нашу думку, це: 1) екзистенціальна 

компетенція; 2) дискурсивна компетенція; 3) текстова компетенція; 4) мовна 

компетенція. Таким чином, мовна компетенція відокремлюється від текстової і 

повинна розглядатись як самостійна категорія. 

У наступному підрозділі ми звернемось до екзистенціальної компетенції, 

що займає перше місце у нашій ієрархії компетенцій перекладача теологічних 

текстів у межах теоретико-теологічного і популярно-теологічного дискурсу. 

2.4.1. Екзистенціальна компетенція перекладача теологічних текстів 

Екзистенціальна компетенція перекладача невипадково посіла перше 

місце в ієрархії перекладацьких компетенцій, необхідних для адекватного 

відтворення теологічних текстів. Адже саме екзистенціальна компетенція 

включає референційну, соціокультурну, інформаційну субкомпетенції. 

Володіння екзистенціальною компетенцією є передумовою здійснення 

успішного перекладу теологічних текстів, оскільки, як вже згадувалось у 

попередніх розділах, тексти ТТД і ПТД характеризуються обмеженою 

перекладністю у термінологічному та культурологічному аспектах, розмитістю 

терміносистеми, значною інтердисциплінарністю (близькістю до інших 

гуманітарних наук), прецедентністю та інтертекстуальністю. Усі згадані 

проблеми перекладу вимагають наявності у перекладача солідних фонових 

знань, які й формують екзистенціальну компетенцію. 

Проілюструємо конкретні перекладацькі проблеми відтворення 

німецькомовних теологічних текстів українською мовою, які передбачають 

володіння екзистенціальною компетенцією з боку перекладача. З цією метою 

скористаємось текстами теоретико-теологічного дискурсу, що належать до 
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жанру «доповідь» та «богословський підручник». Наведемо приклади на 

матеріалі фрагментів доповіді кардинала Йосифа Рацінгера «Ідентичність 

Європи» зі збірника промов та доповідей під назвою «Цінності в часи перемін. 

Долання майбутніх викликів», виданої у 2005 році перед початком його 

понтифікату, та перекладу згаданої доповіді українською мовою, виконаного 

О.Конкевичем: 

Н1 Europa – was ist das eigentlich? Diese Frage wurde in einem der 

Sprachzirkel der römischen Bischofssynode über Europa von Kardinal Glemp 

immer wieder nachdrücklich gestellt: Wo beginnt, wo endet Europa? <…> Und wo 

verliert sich Europa im Süden der russischen Staatengemeinschaft? <…> Welche 

Inseln sind Europa, welche nicht und warum nicht? [244, S. 68]. 

У1 Що таке, власне кажучи, Європа? Це питання постійно і наполегливо 

ставив на одному з секційних зібрань Римського синоду єпископів про Європу 

кардинал Глемп: де Європа починається, а де закінчується? <…> А де 

губиться слід Європи на південь Росії? <…> Які острівні держави є 

європейськими, а які ні, і чому? [234, с. 75]. 

Як бачимо, наведений фрагмент оригіналу містить кілька реалій, які з 

різних причин були відтворені шляхом приблизного перекладу. Так, іменник 

Sprachzirkel має у німецькій мові повний еквівалент – гурток з вивчення мови. 

Лексема der Zirkel, за даними Універсального тлумачного словника DUDEN, 

має значення, зокрема miteinander verbundene Gruppe von Personen mit gleichen 

Interessen oder persönlichen Beziehungen [177, S. 1860]. Утім, у контексті 

речення і всього твору католицького кардинала перекладач цілком правомірно 

задіяв екзистенціальну компетенцію і переклав наведену одиницю 

контекстуально, вилучивши компонент Sprach-: секційне зібрання Римського 

синоду єпископів.  

У наступному реченні перекладач застосовує трансформацію 

генералізації, відтворюючи словосполучення im Süden der russischen 

Staatengemeinschaft через відповідник на південь Росії. Наведене перекладацьке 

рішення можна, з огляду на екзистенціальну компетенцію перекладача, піддати 
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сумніву, оскільки іменник die Staatengemeinschaft означає aus einer Anzahl von 

Staaten bestehende Gemeinschaft [там само, S. 1499] і в даному випадку, 

імовірно, малися на увазі колишні радянські республіки на південь від Росії, які 

сьогодні входять до складу СНД, зокрема Казахстан, Киргизія, Таджикистан, 

Туркменістан, Азербайджан, Узбекистан. Ми пропонуємо такий варіант 

перекладу наведеного речення: А де губиться слід Європи у країнах – членах 

СНД на південь від Росії?  

На нашу думку, такий переклад враховуватиме соціокультурну та 

політичну специфіку реалії russische Staatengemeinschaft, яка є релевантною 

саме в контексті доповіді кардинала Й.Рацінгера про Європу. 

У наступному реченні перекладач уживає трансформацію конкретизації, 

яку ми вважаємо цілком виправданою в контексті згаданого висловлення і всієї 

доповіді: Inseln – острівні держави. Тут має місце прийом уточнення з боку 

перекладача, оскільки в тексті дійсно маються на увазі держави у складі Європи 

із географічним острівним положенням, серед яких Мальта і Кіпр. 

Таким чином, робимо висновок про необхідність володіння 

екзистенціальною компетенцією при перекладі теологічних текстів, яка 

реалізується у знанні та адекватному відтворенні географічних, 

соціокультурних та політичних реалій оригіналу. Наведемо інший фрагмент із 

того самого джерела: 

Н2 Während die Südseite des Mittelmeers um das Jahr 700 endgültig aus dem 

bisherigen Kulturkontinent herausgefallen ist, vollzieht sich zur selben Zeit eine 

immer stärkere Ausdehnung nach Norden. Der Limes, der bisher eine kontinentale 

Grenze gewesen war, verschwindet und öffnet sich in einen neuen Geschichtsraum 

hinein, der nun Gallien, Germanien, Britannien als eigentliche Kernlande umgreift 

und sich zusehends nach Skandinavien ausstreckt [244, S. 69]. 

У2 Коли близько 700 р. від тогочасного культурного континенту 

остаточно відділилася південна сторона Середземного моря, тоді посилилася 

експансія на північ. Лімес, що досі був континентальним кордоном, втрачає в 

цьому сенсі своє значення і відкривається у новий історичний простір, який 
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тепер охоплює Галлію, Німеччину, Британію, як, власне, основні країни, і 

швидко простягається до Скандинавії [234, c. 76].  

У наведеному прикладі ідеться про утворення кордонів нової Європи 8-9 

століття нашої ери. Для адекватного перекладу наведених термінів і 

географічних реалій необхідно, у першу чергу, володіти екзистенціальною 

компетенцією. Так, у випадку відтворення історичного фахового терміна der 

Limes перекладач уживає транскрипцію лімес, хоча у Великому тлумачному 

словнику сучасної української мови 2005 року дана лексема відсутня. Згідно з 

Універсальним словником DUDEN, термін der Limes означає прикордонний вал 

для укріплення кордонів Римської імперії (von den Römern angelegter Grenzwall 

zur Befestigung der Reichsgrenzen) [177, S. 1021].  

Враховуючи той факт, що оригінальний текст Й.Рацінгера не належить до 

історичних фахових текстів та за своїми жанровими ознаками навіть займає 

проміжну позицію між теоретико-теологічним та популярно-теологічним 

дискурсами, до транскрибованого терміна лімес перекладач міг би додати 

примітку або пояснення в дужках (давньоримський прикордонний вал). Такий 

прояв перекладацької адаптації, на нашу думку, не зашкодив, а навпаки, 

полегшив би сприйняття тексту для читачів без спеціальної історичної освіти. 

Хоча в одному й тому самому тексті перекладу зустрічаються різні 

випадки перекладацької адаптації саме для історичних термінів. Наведемо 

приклади:  

Н3 Der Begriff Europa ist zwar nach dem Ende des Karolingischen Reiches 

wieder weitgehend verschwunden und nur in der Gelehrtensprache erhalten 

geblieben <…> [244, S. 70]. 

У3 Щоправда, після падіння імперії Карла Великого поняття «Європа» 

знову надовго зникло, зберігшись лише у науковій мові <…> [234, c. 77]. 

Наведений фрагмент демонструє вживання генералізації з боку 

перекладача імперія Карла Великого, яка водночас ілюструє перекладацьку 

адаптацію. В українській мові прикметник Karolingisch має термінологічний 

еквівалент каролінгський від назви середньовічної франкської династії 



82 

Каролінгів, які панували на сьогоднішніх територіях Франції, Німеччини, 

Бельгії та Нідерландів у 8-10 століттях нашої ери. Оскільки найвидатнішим і 

найвідомішим представником династії був імператор Карл Великий, про часи 

правління якого ідеться в тексті доповіді, перекладач уточнює 

словосполучення, спираючись на широкий контекст і спрощуючи сприйняття 

перекладу для нефахівців. Проілюструємо інші випадки «спрощення» 

перекладу із одного й того самого джерела: 

Н4 Im Anschluss an das Buch Daniel sah man durch den christlichen Glauben 

erneuerte und verwandelte Römische Reich als das letzte und bleibende Reich der 

Weltgeschichte überhaupt an und definierte daher das sich konstituierende Völker- 

und Staatengebilde als das bleibende Sacrum Imperium Romanum [244, S. 69]. 

У4 Посилаючись на книгу Даниїла, Римську імперію, оновлену і 

перетворену християнською вірою, сприймали як останню і вічну імперію 

світової історії загалом, і тому всі держави, що створювалися, сприймалися 

так само [234, c. 77]. 

Названий фрагмент включає дві історичні реалії, що вимагають 

присутності екзистенціальної компетенції перекладача: das Buch Daniel та 

латинізм Sacrum Imperium Romanum. У першому випадку перекладач дослівно і 

цілком виправдано відтворює реалію через словосполучення книга Даниїла, 

маючи на увазі книгу пророка Даниїла, одну із найважливіших частин Старого 

Заповіту, написану у ІІІ-ІІ століттях до нашої ери, в епоху еллінізму. 

У другому випадку перекладач вилучає латинську назву державного 

утворення із перекладу. Нам важко погодитись із таким рішенням, оскільки 

втрачається специфіка теологічного тексту, де наголошується саме на тематиці 

сакрального, священного на тлі історії та політики. Ми пропонуємо такий 

варіант перекладу згаданого речення із уточненням: Посилаючись на книгу 

Даниїла, Римську імперію, оновлену і перетворену християнською вірою, 

сприймали як останню і вічну імперію світової історії загалом, і тому всі 

держави та нації, що створювалися на її території, сприймалися також як 

непохитна Sacrum Imperium Romanum (Священна Римська Імперія). 
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Наведемо приклад, який ілюструє необхідність екзистенціальної 

компетенції перекладача з іншого джерела, а саме – теологічного тексту 

вузькофахової спрямованості, що належить до типових продуктів теоретико-

теологічного дискурсу. З цією метою скористаємось підручником з богослов’я 

Міхаеля Кунцлера під назвою «Літургія церкви» у перекладі монахині Софії: 

Н1 <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 [242, S. 19]. 

У1 <…> 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 [233, c. 15]. 

У наведеному фрагменті спостерігаємо наявність реалії католицького 

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), одразу знімаючи можливе непорозуміння 

щодо часу і місця дії нової тенденції «антропологічного повороту» в теології. З 

нашого погляду, дуже 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.  

Отже, проаналізувавши деякі проблемні питання перекладу теологічного 

тексту-доповіді та теологічного тексту з підручника у галузі богослов’я, можна 

зробити такі висновки. Необхідною передумовою здійснення адекватного 

перекладу теологічного тексту є поле екзистенціальної компетенції 
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перекладача. Згадане поле включає, з одного боку, фундаментальну 

богословську підготовку, а з іншого боку, містить комплекс фонових знань 

дисциплін гуманітарного та природничого циклу, серед яких, зокрема 

філософія, історія, географія, психологія, етика, теорія держави і права.  

Така компетенція є синонімом до референційної компетенції (у 

термінології О.І.Чередниченка), тобто здатності перекладача співвідносити 

зміст саме з тим поняттям, що йому відповідає  як на етапі розуміння оригіналу, 

так і на етапі створення перекладу. Окрім того, прогалини у фонових знаннях 

перекладача необхідно заповнювати за рахунок технічної субкомпетенції, яка 

включає вміння використовувати довідкові матеріали з різних джерел, а також 

володіння сучасними інформаційними технологіями. 

В наступному підрозділі буде розглянуто сутність і окремі складові 

другої за рангом категорії у загальній ієрархії компетенцій перекладача 

теологічного тексту, а саме – дискурсивної компетенції. 

2.4.2. Поле дискурсивної компетенції перекладача теологічних текстів 

Ми вже згадували у попередніх розділах, що комунікативна компетенція 

перекладача включає три компетенції-гіпоніми, що відповідають конкретним 

складовим процесу міжмовної та міжкультурної комунікації: реальності, 

дискурсу і тексту. В межах моделі перекладацького процесу, релевантної у 

тому числі й для перекладу теологічних текстів, такі компетенції знаходяться 

між собою у ієрархізованих відношеннях з чітко окресленою послідовністю. На 

думку С.Денисової, дискурсивна компетенція обов’язково слідує за 

екзистенціальною і передує текстовій, оскільки «кожний наступний тип 

компетенції спричиняється попередньою» [60, c. 40 ]. 

Ми, у свою чергу, вважаємо, що кожен вид компетенції може бути 

співвіднесений із ключовими запитаннями для перекладача. Наприклад, для 

екзистенціальної компетенції згадане запитання звучить: Що я перекладаю? 

Відбувається перший етап інтерпретаційно-перекладацького процесу, тобто 

здійснюється когнітивна процедура розуміння оригіналу, його загального 
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змісту, теми, функції, основних понять терміносистеми з боку перекладача. 

Дискурсивна компетенція випливає із екзистенціальної, тобто починає 

«функціонувати» лише за умови успішного завершення первинної процедури 

інтерпретації. Оскільки дискурсивна компетенція включає знання не про 

навколишній світ, а про особливості комунікації у певних ситуаціях (дискурсі), 

ключове запитання для перекладача звучить: Як я перекладаю?  

Отже, перекладач теологічних текстів підбирає оптимальні стратегії і 

тактики здійснення перекладу, спираючись на референційну структуру, 

принципи і центральні категорії теологічного дискурсу. Таким чином, 

дискурсивну компетенцію ми пов’язуємо із другим етапом перекладацького 

процесу, під час якого відбувається перетворення смислів тексту як 

віртуального об’єкта  перекладу з урахуванням особливостей певного дискурсу. 

З нашого погляду, специфіка будь-якого дискурсу, зокрема теологічного, 

полягає у наявності певних законів, які підпорядковуються єдиній функції 

дискурсу як сфери функціонування письмових та усних текстів. У 

попередньому розділі вже було доведено, що функцію теологічного дискурсу 

становить апелятивність (у термінології К.Райс), тобто звернення до адресатів-

учасників дискурсу з метою отримання бажаного перлокутивного ефекту.  

Згадана функція дискурсу реалізується на мовному рівні теологічного 

тексту за допомогою смислоутворювальних категорій, що розрізняються в 

залежності від підтипу дискурсу: теоретико-теологічного або популярно-

теологічного. Ми приєднуємось до позиції Ю.Романченко, яка у своєму 

дисертаційному дослідженні серед принципів теологічного дискурсу загалом 

виділяє догматизм, наукову авторитетність та аргументативність [137, c. 4]. 

Наведені принципи маніфестуються шляхом конкретних лінгвістичних 

категорій, серед яких авторка називає прецедентність (інтертекстуальність), 

суб’єктивну й асертивну модальність, раціональну й емоційну 

аргументативність, імперсональність, персональність, емотивність та оцінність 

[там само, с. 14-15].  

Виходячи із завдань нашої роботи, необхідно розглянути реалізацію 
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основних названих категорій на мовному рівні ТТ різних жанрів, а також 

дослідити їх відтворення у перекладах українською мовою, що передбачає 

володіння дискурсивною компетенцією з боку перекладача. Отже, у 

наступному підрозділі спочатку ми сконцентруємо увагу на особливостях 

передачі категорій прецедентності та інтертекстуальності теологічного тексту 

оригіналу в цільовій мові. Для цього наведемо приклади із текстів популярно-

теологічного і теоретико-теологічного дискурсів. 

2.4.2.1. Прецедентність та інтертекстуальність у різножанрових текстах 

теологічного дискурсу 

Категорії прецедентності та інтертекстуальності неодноразово ставали 

об’єктом досліджень у межах різних напрямів гуманітарних наук: лінгвістичній 

прагматиці, лінгвістиці тексту, теорії дискурсу, літературознавстві, 

лінгвокультурології [див., напр., 67; 94; 146; 117]. У перекладознавстві 

категорія прецедентності традиційно становить ядро наукових розвідок, 

присвячених відтворенню реалій як елементів безеквівалентної лексики, а 

також мовних засобів з обмеженою перекладністю, суміжних із реаліями, як-то: 

власних назв, фразеологізмів, іншомовних вкраплень, звертань, скорочень, 

каламбурів, відхилень від літературної норми [46, c. 7]. 

 Класичним визначенням для поняття «прецедентні тексти» вважають 

дефініцію Ю.Караулова, який розрізняє три групи згаданих текстів: 1) тексти, 

значущі для тієї чи іншої особистості у пізнавальному та емоційному 

відношеннях; 2) тексти, що мають надособистісний характер, тобто широко 

відомі для конкретної особистості, її оточення, її попередників та сучасників; 3) 

тексти, звернення до яких відбувається постійно у дискурсі даної мовної 

особистості [77, c. 216]. На думку автора, основний спосіб існування і введення 

прецедентного тексту у дискурс мовної особистості (або у «тканину» іншого 

тексту) становлять натяки, відсилки, ознаки, що сигналізують звернення до 

прецедентного тексту в цілому або до його окремих фрагментів. На мовному 

рівні названі відсилки реалізуються за допомогою прецедентних імен, 
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прецедентних понять, прецедентних заголовків, цитат, імен персонажів та імені 

автора твору [там само, с. 217-218]. Ми цілком згодні із наведеною 

класифікацією складових частин поняття «прецедентність», утім,  зазначимо, 

що вони найтіснішим чином переплетені із феноменом інтертекстуальності.  

Відповідно до загальноприйнятого визначення, запропонованого 

теоретиком постструктуралізму Ю.Крістєвою у 60-ті роки ХХ століття, під 

інтертекстуальністю розуміють загальну властивість текстів, яка виражається у 

сукупності зв’язків між ними, за допомогою яких тексти можуть  різними 

способами (явно або неявно) посилатись один на одного [204]. Класичними 

засобами таких інтертекстуальних посилань є цитати, вкраплення прямої та 

непрямої мови, а також алюзії. Як бачимо, у більшості випадків засоби, які 

маркують прецедентність та інтертекстуальність, збігаються. Тому з метою 

уточнення змісту понять пропонуємо розрізняти: (а) маркери прецедентності 

(антропоніми – імена реальних історичних осіб, поняття, ситуації, предмети) та 

(б) маркери інтертекстуальності (цитати, пряма і непряма мова, посилання на 

інші тексти у вигляді виносок та скорочень, назви текстів, імена авторів та 

персонажів). 

Отже, з метою ілюстрації дискурсивно обумовлених проблем перекладу 

ТТ, пов’язаних із його прецедентністю та інтертекстуальними відсилками, 

скористаємось фрагментами тексту німецького богослова Ансельма Грюна під 

назвою «Gut mit sich selbst umgehen» та їх україномовним перекладом у 

виконанні Наталки Лозинської: 

Н1 Das frühe Mönchtum liebte das Wort Jesu: «Das Himmelreich leidet 

Gewalt, und nur mit Gewalt reißt man es an sich» (Mt 11, 12). <> So mahnt Abbas 

Makarius: «So tut auch ihr, meine geliebten Kinder, ein wenig Gewalt, damit ihr die 

einzige Tugend erwerbt, denn es steht geschrieben: «Das Himmelreich gehört 

denen, die sich Gewalt antun» (Am 171, 3). Und Altvater Zacharias definiert das 

Mönchtum ebenfalls von diesem Wort Jesu her: «Soweit ich es verstehe, Vater, ist 

ein Mönch der, der sich in allem Gewalt antut» (Apo 243). [237, S. 8]. 

У1 Раннє чернецтво знаходило уподобання в словах Ісуса: «…Царство 
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Небесне здобувається силою, і ті, що уживають силу, силоміць беруть 

його» (Мт. 11, 12). <> Авва Макарій закликає: «і ви чиніть так, мої улюблені 

діти, дріб’язок сили, щоб здобути єдину чесноту, бо так написано: «Царство 

Небесне належить тим, що прикладають зусилля відносно себе» (Am. 117, 

3). І патріарх Захарій дає визначення чернецтва саме з позиції згаданих вище 

Ісусових слів: «Наскільки мені дано розуміти, отче, монахом є той, який у 

всьому чинить зусилля над собою» (Apo. 243) [227, с. 5]. 

Перш за все необхідно підкреслити, що згаданий фрагмент належить до 

текстів популярно-теологічного дискурсу, призначених для непрофесійної 

читацької аудиторії. Книга німецького богослова з психологічною освітою має 

на меті навернути віруючих на шлях милосердя до самого себе як прояву 

Божого милосердя. З погляду лінгвістичної прагматики даний приклад містить 

кілька мовних індикаторів категорій прецедентності та інтертекстуальності, 

притаманних теологічному дискурсу загалом. 

 Індикаторами прецедентності виступають антропоніми (власні імена) і 

назви посад: Jesu, Abbas Makarius, Altvater Zacharias. Для адекватного 

перекладу наведених прецедентних імен перекладач Н. Лозинська задіяла, на 

нашу думку, обидва види компетенцій: екзистенціальну та дискурсивну. По-

перше, за допомогою екзистенціальної компетенції були реконструйовані імена 

реальних історичних особистостей, яких цитує автор тексту: Ісус, Макарій, 

Захарій. По-друге, шляхом дискурсивної компетенції перекладач встановила 

референційні зв’язки між цими особистостями і назвами їхніх посад, тобто 

статусними ролями в теологічному дискурсі. Так, термін Abbas належить до 

християнсько-богословської терміносистеми і перекладається у згаданому 

контексті як авва, хоча для даної лексеми існує інший еквівалент аббат.  

За даними Православної енциклопедії, авва є давнім іменуванням 

(титулом) настоятеля католицького або православного монастиря, іноді так 

називали старших ченців. У другому значенні ця лексема становить церковно-

літературне іменування старців-подвижників [127, с. 15]. Відповідно до статті у 

Великому тлумачному словнику української мови, авва позначає: 1) духовний 
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титул у сирійських християн; 2) сирійську назву ігумена [36, с. 4].  

 Перекладач цілком правомірно застосовує у даному випадку еквівалент 

авва, оскільки в оригіналі цитується Макарій Великий, християнський 

самітник, що жив у Єгипті у IV столітті нашої ери, був зарахований до лику 

святих і сьогодні вшановується як Православною, так і Католицькою Церквами.  

У фрагменті згадується також прецедентне ім’я і посада іншого учасника 

дискурсу – Altvater Zacharias. Іменник Altvater має кілька значень, серед яких 

праотець, предок, родоначальник, патріарх. З огляду на дискурсивний 

контекст твору, неважко знайти еквівалент для учасника теологічного 

дискурсу: патріарх. Утім, необхідно володіти солідною екзистенціальною 

компетенцією для того, щоб реконструювати особистість, позначувану 

антропонімом Zacharias, і таким чином перевірити адекватність перекладу 

терміна Altvater. Перекладач, очевидно, впоралась із цим завданням, оскільки, 

згідно з історичними даними Католицької енциклопедії, Захарій (рос. Захария) 

дійсно був одним з патріархів Єрусалима, який знаходився на посаді у період з 

609 по 632 роки нашої ери [224].  

До індикаторів інтертекстуальності у наведеному фрагменті належать 

цитати у лапках, пряма мова, а також відсилки на першоджерела у дужках: (Mt 

11, 12), (Am 171, 3), (Apo 243). Саме такі відсилки-абревіатури становлять 

труднощі для перекладу і потребують сформованої дискурсивної компетенції. 

Перша відсилка є типовим посиланням на одне з чотирьох Євангелій 

Нового Заповіту, а саме – Євангеліє від Матвія (Матея). Згідно з переліком 

скорочень біблійних книг, наведених у німецькій онлайн-енциклопедії 

Вікіпедія [див. 207], Matthäus має стандартне скорочення Mt. Друга цифра у 

дужках відповідає розділу, а третя – номеру вірша. Перекладач коректно 

відтворює згадану абревіатуру через її еквівалент українською мовою Мт.  

Утім, посилання-абревіатури Am та Apo з оригінального тексту не були 

відтворені мовою перекладу, а просто перенесені цитатним способом. Ми не 

погоджуємося з даним перекладацьким рішенням, оскільки в українській мові 

існують еквіваленти для скорочення названих біблійних книг. Можливо 
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перекладач не вважала відтворення оригінальних абревіатур релевантним для 

тексту перекладу, або не реконструювала першоджерела, на які посилався автор 

оригіналу. На нашу думку, в перекладі не було дотримано термінологічної 

послідовності, тобто в одному випадку абревіатура перекладається (Мт), а в 

інших цитується без перекладу.  

З нашого погляду, необхідно було б дотриматися термінологічної 

гомогенності  і адекватно відтворити згадані абревіатури. Так, скорочення Am 

реконструюється як Книга пророка Амоса (одна з канонічних книг Старого 

Заповіту), і має два еквіваленти: Ам., або Амос. Абревіатуру Apo можна 

розшифрувати як Apostelgeschichte, хоча в офіційному переліку 

німецькомовних скорочень вона має вигляд Apg. Термінологічний еквівалент 

для згаданого скорочення в українській мові становить Дії, тобто усічена назва 

книги «Діяння святих апостолів», п’ятої історичної книги нового Заповіту. 

Наведемо інший приклад із одного й того самого джерела, який ілюструє 

викривлення категорії прецедентності оригіналу в перекладі:  

Н2 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 [237, S. 

39]. 

У2 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 [227, с. 32]. 

Названий фрагмент містить реалію-словосполучення Ring des Polykrates, 

яка стала мовним індикатором водночас для двох категорій теологічного 

дискурсу: прецедентності та інтертекстуальності. По-перше, антропонім 
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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, саме 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 [див. 164]. 

Контекст найближчого оточення (попереднє і наступне речення) для 

мовного індикатора  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, 

що, на нашу думку, обумовлено недостатністю дискурсивної та 

екзистенціальної компетенцій перекладача.  

З нашого 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. 

Розглянемо категорії прецедентності та інтертекстуальності на матеріалі 

іншого жанру тексту, який належить до теоретико-теологічного дискурсу. З 

цією метою ми скористаємося фрагментом частини 1, пункту 1.2., підпункту 

1.2.2. із монографії богослова Міхаеля Кунцлера «Liturgie der Kirche», 

присвяченої аналізу церковного богослужіння (літургії) в руслі його 
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історичного розвитку та різних конфесійних традицій. Переклад наукового 

дослідження виконано монахинею Софією у 2001 році. 

Н3 Eine für die Neuzeit typische kultische Sicht des Gottesdienstes war 

theologiegeschichtlich lange vorbereitet. Sie setzte sich schließlich im 19. 

Jahrhundert allgemein durch, fand Aufnahme in das Kirchenrecht von 1917 (c. 1256) 

und galt bis hinein in die Enzyklika „Mediator Dei“ Pius’ XII. von 1947 fast 

exklusiv. <…> Dieses Verständnis ist die Grundlage für die „Definitionen“ von 

„Liturgie“ in c. 1256/1257 CIC/1917: Liturgie ist „öffentlicher Kult“, den die 

Kirche als öffentlichen Akt <…> in seinen äußeren Abläufen ordnet und für dessen 

Vollzug sie eigens beauftragte „Kultpersonen“ bestellt. <…> Doch auch nach der 

Enzyklika (1947) blieben römische Dokumente noch bei dieser Sicht; die bei Pius XII. 

unter dem Einfluß von Liturgischer Bewegung und Mysterienlehre ausgesagte 

Komplementarität von katabatisch-soterischer und anabatisch-latreutischer 

Dimension ist darin nicht mehr zum Zuge gekommen
5 
[242, S. 28]. 

У3 Типове для нового часу розуміння богослужіння було широко поширене 

в історії богослов’я, але загальне визнання воно здобуло тільки в ХІХ ст. У 1917 

р. (кан. 1256) його ввели в церковне право, й таким чином воно домінувало аж 

до появи у 1947 р. енцикліки Пія ХІІ Mediator Dei. <…> Таке розуміння – це 

основа для визначень літургії, поданих у кан. 1256-1257 СІС 1917: літургія – це 

«публічний культ», який Церква впорядковує у зовнішніх виявах як суспільний 

акт, <…> і для здійснення якого спеціально призначає «культових осіб». <…> 

Однак і після цього <енцикліки папи Пія ХІІ Mediator Dei> у римських 

документах збереглося таке ж її розуміння; у них не відбився сформульований 

під впливом літургійного руху та вчення про таїнства принцип 

взаємодоповнення катабатично-сотеричного та анабатично-латретичного 

виміру
5 
[233, С. 24]. 

У наведеному фрагменті присутні кілька індикаторів інтертекстуальності, 

що на мовному рівні виражені через (а) абревіатури і порядкові номери 

документів-першоджерел: c. 1256/1257 CIC/1917; (б) цитування ключових 

понять із документів-першоджерел у лапках: „öffentlicher Kult“, 
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„Kultpersonen“; (в) пряме згадування документа із вказуванням його назви, 

автора, жанру та року створення: die Enzyklika „Mediator Dei“ Pius’ XII. von 

1947; (г) назви вузькоспеціальних течій християнсько-богословської думки, які 

включають сукупність текстів ТТД, об’єднаних тематикою богослужіння: 

Liturgischе Bewegung und Mysterienlehre; (д) пряме посилання в тексті на 

джерело цитування за допомогою виноски (
5
). 

Зважаючи на дискурсивно обумовлені проблеми відтворення 

інтертекстуальності у тексті ТТД (у нашому прикладі наукової монографії на 

тему літургії), інтерес викликає переклад абревіатур оригіналу. Так, перекладач 

цілком вірно відтворює дискурсивне скорочення с. (c. 1256) за допомогою 

еквівалента у мові перекладу кан. (кан. 1256), що означає канон церковного 

права. Втім, уже наступне скорочення CIC (CIC/1917) залишається у новотворі 

без перекладу, оскільки перекладач застосовує цитатне перенесення.  

Ми вважаємо, що в даному випадку знову не було дотримано 

термінологічної гомогенності фахового теологічного тексту, оскільки 

абревіатура СІС має еквівалент у мові перекладу. Виходячи з дискурсивного 

контексту, скорочення CIC традиційно розшифровується як Кодекс канонічного 

права (лат. Codex iuris canonici) в українському скороченні – ККП. Водночас 

необхідно підкреслити, що наведений номер СІС/1917 вказує на рік 

функціонування (юридичної сили) документа. За даними Католицької 

енциклопедії, у 1917 році в галузі церковного права Католицької церкви 

функціонував інший документ під назвою Корпус канонічного права (лат. 

Corpus iuris canonici), який передував більш пізньому Кодексу, включав декрет 

Граціана із папськими доповненнями як першу систематизацію канонічного 

права, і залишався у силі з 1500 аж до 1918 року.  

Тому, на нашу думку, при відтворенні даної абревіатури можна було б 

застосувати її переклад і прагматичну адаптацію для уникнення плутанини між 

поняттями Кодекс та Корпус канонічного права. Наш варіант перекладу 

виглядає так: Таке розуміння – це основа для визначень літургії, поданих у кан. 

1256-1257 ККП (Корпусі канонічного права від 1917 р.) 
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Отже, на підставі проаналізованих фрагментів доходимо висновку, що 

прецедентність та інтертекстуальність є типовими категоріями текстів як 

популярно-теологічного, так і теоретико-теологічного дискурсів. Згадані 

категорії залежно від типу ТД втілюють принципи догматизму і наукової 

авторитетності. 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. Саме прецедентність та 

інтертекстуальний характер першотворів ПТД і ТТД становлять основні 

труднощі перекладу, зумовлені структурою теологічного дискурсу, які 

вимагають від перекладача сформованої дискурсивної компетенції.  

2.4.2.2. Дискурсивна категорія модальності у теологічних текстах 

Розглянемо інші смислоутворювальні категорії, релевантні для 

теологічного дискурсу. Серед них з погляду перекладознавства особливу 

зацікавленість інтерес викликає модальність: з одного боку, як функціонально-

семантична категорія граматики певної мови; з іншого боку, як мовна 

універсалія, що отримує різну реалізацію в мові оригіналу та в мові перекладу. 

За визначенням Лінгвістичного енциклопедичного словника, категорія 

модальності використовується для позначення складних взаємовідношень між 

чотирма факторами комунікації: адресантом (суб’єктом мовлення), адресатом 

(об’єктом мовлення), змістом висловлення і дійсністю [103]. 

 Традиційно категорію модальності поділяють на об’єктивну та 

суб’єктивну модальність. Об’єктивна модальність розглядає відношення 

висловлення до дійсності в плані реальності-ірреальності. Засобом реалізації 

об’єктивної модальності, що формує речення як предикативну одиницю, 

насамперед виступає категорія дієслівного стану (дійсний спосіб як засіб 

вираження реальності висловлення; умовний та наказовий способи як 

індикатори вираження ірреальності висловлення). Суб’єктивна модальність 
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вивчає ставлення мовця до змісту власного висловлення, причому охоплює як 

семантичні, так і структурні аспекти мови [147, с. 1]. 

Уперше категорія суб’єктивної модальності знайшла своє відображення у 

концепції Ш.Баллі у вигляді протиставлення понять модуса (індивідуального 

відношення мовця до висловлення) та диктума (пропозиції) [8,  с. 12]. Ми 

приєднуємось до думки вченого, що визначає модальність як активну 

мисленнєву операцію суб’єкта мовлення над пропозицією у диктумі [там само, 

с. 13-19]. Наведемо приклади різних типів модальності у теологічних текстах та 

проаналізуємо їх відтворення у мові перекладу. Спочатку ми розглянемо 

фрагменти уже відомого тексту А.Грюна у перекладі Н.Лозинської, жанр якого 

можна визначити як «богословсько-психологічні міркування». 

Н4 So glaubt Kohelet, der die griechische Popularphilosophie mit der 

jüdischen Tradition verbindet, dass es angesichts des unbegreiflichen Gottes unsere 

Aufgabe ist, unser Leben zu genießen: «Iss freudig dein Brot und trink vergnügt 

deinen Wein; denn das, was du tust, hat Gott längst so festgelegt, wie es ihm gefiel. 

Trag jederzeit frische Kleider, und nie fehle duftendes Öl auf deinem Haupt. Mit 

einer Frau, die du liebst, genieß das Leben alle Tage deines Lebens» (Koh 9, 7-9). 

[237, S. 51]. 

У4 Так вважає Когелет, що поєднує грецьку популярну філософію з 

юдейською традицією, оскільки незбагненний Бог ставить перед нами завдання 

насолоджуватися власним життям: «Їж отже хліб весело, пий вино 

щасливим серцем, бо Бог благословив уже твоє діло. Хай завжди буде на тобі 

одежа світла, і олія хай не сходить з голови твоєї. Живи собі весело з жінкою, 

що її любиш, усі дні життя марноти твоєї, яку Господь дав тобі під сонцем, 

бо всі дні марноти твоєї – це твоя частка в житті й у твоїй праці, якщо 

трудилися під сонцем» (Проп. 9, 7-9). [227, с. 42]. 

Наведений фрагмент демонструє розгорнуту цитату із Книги Екклезіаста 

(Проповідника), однієї з канонічних книг Старого Заповіту, що належить до 

жанру «література мудрості». Згадана цитата містить об’єктивну модальність 

ірреальності, яка виражається у спонукальному характері висловлення мовця. 
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Окрім того, в оригіналі можна спостерігати два семантичних види модальності: 

1) спонукальна (імперативна) модальність; 2) бажана (оптативна) модальність. 

Конкретними засобами реалізації імперативної модальності стали форми 

наказового способу iß, trink, trag, genieß. Мовним індикатором оптативної 

модальності слугує дієслово у формі Präsens Konjunktiv fehle.  

Як бачимо, переклад цитати у семантичному та інформаційно-

кількісному плані дещо відрізняється від оригіналу. Так, у німецькомовному 

варіанті відсутній цілий пасаж останнього речення від слів «марноти твоєї…» 

до слів «під сонцем». Із семантичного погляду в оригіналі немає відповідника 

для пропозиції Бог благословив уже твоє діло у перекладі.  

Названі факти можна пояснити наявністю вже готового перекладу 

прецедентного тексту книги Екклезіаста українською мовою, який виконав о. 

Іван Хоменко у другій половині ХХ століття в Італії. Наведена цитата з 

третього повного перекладу Біблії українською мовою під назвою «Святе 

Письмо Старого і Нового Завіту» не повністю збігається із відповідним 

німецькомовним фрагментом, оскільки о. І.Хоменко, очевидно, користувався 

іншими оригінальними текстами, ніж автори німецького екуменічного 

перекладу (die Einheitsübersetzung).  

Тому і модальність цитати в українському перекладі відтворено не 

завжди послідовно. На відміну від оригіналу, в перекладі знаходимо два 

випадки вживання оптативної модальності (Trag jederzeit frische Kleider – Хай 

завжди буде на тобі одежа світла; und nie fehle duftendes Öl auf deinem Haupt 

– і олія хай не сходить з голови твоєї). До того ж, у перекладі можна 

зафіксувати прояв суб’єктивної модальності, виражений за допомогою 

модального слова собі, типового лише для слов’янських мов: (Mit einer Frau, 

die du liebst, genieß das Leben – Живи собі весело з жінкою, що її любиш). 

Отже, зробимо висновок, що при перекладі цитат із сакральної літератури 

модальність, а іноді і зміст висловлення не відтворюються послідовно, згідно із 

мовою оригіналу теологічного тексту, а відповідають традиційному перекладу 

цього першоджерела у цільовій мові. На підтвердження наших міркувань 
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наведемо ще один приклад із одного й того самого джерела:  

Н5 Israel soll die Rechtsvorschriften Gottes befolgen. «Denn darin besteht 

eure Weisheit und eure Bildung in den Augen der Völker. Wenn sie dieses 

Gesetzeswerk kennenlernen, müssen sie sagen: In der Tat, diese große Nation ist ein 

weises und gebildetes Volk» (Dtn 4, 6). [237, S. 51]. 

У5 Ізраїль зобов’язаний наслідувати законні приписи Бога: «Пильнуйте 

ж і виконуйте їх, бо це стане немов би ваша мудрість і ваш розум перед 

очами народів, які чутимуть про всі установи, щоб (вони) говорили: справді, 

мовляв, мудрі й розумні люди – оцей великий народ» (Втор. 4, 6). [227, с. 42]. 

Як бачимо, у перекладі мають місце п’ять мовних маркерів модальності, 

порівняно із двома засобами вираження модальності в оригіналі. У фрагменті 

першотвору спостерігаємо два мовних індикатора об’єктивної спонукальної 

модальності: soll, müssen. Натомість у перекладному тексті фіксуємо: (а) три 

засоби вираження для спонукальної модальності (зобов’язаний, пильнуйте, 

виконуйте); (б) один засіб реалізації гіпотетичної модальності (немов би); (в) 

один засіб вираження модальної категорії евіденційності, тобто непрямої мови 

(мовляв) [детальніше про евіденційність див. 158].  

Таким чином, пересвідчуємось, що відхилення у відтвореному тексті 

цитати залежать не від індивідуальної інтерпретації перекладача, а від його 

стратегії перенесення фрагменту перекладу о. Івана Хоменка (цитати з книги 

Екклезіаста) у свій власний переклад. 

Наведемо приклад вживання категорії модальності в іншому типі тексту, 

що належить до теоретико-теологічного дискурсу і має жанр «лекція-катехиза». 

Автором збірки катехиз під назвою «Ziel oder Zufall? Schöpfung und Evolution 

aus der Sicht eines vernünftigen Glaubens» виступає Віденський архієпископ, 

кардинал Крістоф Шенборн, переклад якого виконав О.Конкевич. 

Н1 Ein blinder Glaube, der von uns nur einen Sprung ins völlig Ungewisse 

fordern würde, wäre kein menschlicher Glaube. Wäre der Glaube an den Schöpfer 

völlig ohne Einsicht, ohne Einsehbarkeit in das, was es heißt, an einen Schöpfer zu 

glauben, dann wäre ein solcher Glaube unmenschlich <…> Glauben ohne Einsicht, 
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ohne die Möglichkeit, dass wir etwas vom Schöpfer vernehmen, dass unsere Vernunft 

etwas davon erfassen kann, wäre kein christlicher Glaube [247, S. 19-20]. 

У1 Сліпа віра в Творця, що вимагала б від нас лише стрибка в цілковито 

невідоме і зовсім не піддавалася б розумінню, не була б людською. <…> Віра 

без розуміння, без можливості щось почути від Творця, щось збагнути своїм 

розумом, не була б християнською [235, с. 14]. 

Наведений фрагмент викликає інтерес у двох аспектах. З одного боку, у 

функціонально-семантичному плані перекладач коректно відтворює категорію 

гіпотетичної модальності (об’єктивної модальності ірреальності), яка 

реалізується в оригіналі за допомогою умовного способу. Конкретними 

засобами реалізації згаданої модальності у першотворі стали форми 

Konditionalis I (würde) та Präteritum Konjunktiv (wäre). Перекладач послідовно 

передає гіпотетичну модальність МО шляхом вживання граматичних 

еквівалентів у перекладі: вимагала б, піддавалася б, не була б.  

З іншого боку, в інформаційно-текстовому плані переклад фрагменту стає 

значно коротшим від оригіналу, оскільки перекладач «згортає» пропозицію 

Wäre der Glaube an den Schöpfer völlig ohne Einsicht, …dann wäre ein solcher 

Glaube unmenschlich, вміщуючи її семантику в одне ключове словосполучення 

зовсім не піддавалася б розумінню. Ми, у свою чергу, не вважаємо дане 

рішення цілком виправданим, оскільки у такий спосіб втрачається стиль автора 

теологічного твору. На нашу думку, через редукцію первинних пропозицій у 

тексті оригіналу з боку перекладача викривлюються дві категорії теологічного 

дискурсу: суб’єктивна модальність (відношення мовця до власного 

висловлення) та персональність (вираження власного «я» мовця). 

Проілюструємо відтворення інших типів модальності у теоретико-

теологічному тексті на матеріалі того ж самого джерела: 

Н2 Der biblisch-jüdisch-christlicher Glaube war immer davon überzeugt, dass 

wir nicht nur an einen Schöpfer glauben sollen und dürfen, sondern dass wir auch 

sehr viel über den Schöpfer mit der menschlichen Vernunft erfassen können [247, S. 

20]. 
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У2 Біблійні юдейська і християнська віра завжди переконують, що ми не 

лише повинні і можемо вірити в Творця, а й можемо багато в чому осягнути 

Його людським розумом [235, с. 14]. 

У названому фрагменті оригіналу має місце об’єктивна модальність 

реальності, тобто відношення висловлення до дійсності реалізується через 

дійсний спосіб (war … überzeugt – переконують). Водночас індикаторами 

модальності ірреальності стають модальні дієслова sollen, dürfen та können. Так, 

з погляду семантики дієслово sollen сигналізує модальність необхідності, 

зобов’язання, дієслово dürfen маркує модальність дозволу й правомірності, а 

дієслово können позначає можливість та здатність до чогось [180, S. 109-112]. 

 Отже, робимо висновок, що наведений фрагмент складається із двох 

частин (за концепцією Ш.Баллі): (1) диктуму Der biblisch-jüdisch-christlicher 

Glaube war immer davon überzeugt та (2) модусу dass wir nicht nur an einen 

Schöpfer glauben sollen und dürfen, sondern <…> erfassen können. Таким чином, 

можна пояснити наявність двох різних типів модальності у межах одного 

висловлення. На нашу думку, ірреальна модальність модусу пов’язана з 

категорією джерела повідомлення, тобто частина висловлення із модальними 

дієсловами належить не автору, а відноситься до першоджерел біблійної 

юдейської та християнської віри. Семантика модальних дієслів послідовно 

відтворюється у перекладі через два еквіваленти: повинні для модальності 

необхідності та можемо для модальності дозволу і здатності відповідно.  

З нашого погляду, щоб уникнути стилістичного повтору модального 

дієслова, в українському перекладі варто було б ужити еквівалент бути 

здатним для дієслова können, який не спотворив би змісту оригіналу: ми не 

лише повинні і можемо вірити в Творця, а й здатні багато в чому осягнути 

Його людським розумом. 

Проілюструємо ще один випадок специфічного вживання ірреальної 

модальності у згаданому тексті теоретико-теологічного дискурсу: 

Н3 Töricht waren von Natur alle Menschen, denen die Gotteserkenntnis fehlte. 

<…>Wenn sie diese <das Feuer, den Wind, die flüchtige Luft, den Kreis der 
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Gestirne…>, entzückt über ihre Schönheit, als Götter ansahen, dann hätten sie auch 

erkennen sollen, wie viel besser ihr Gebieter ist; denn der Urheber der Schönheit hat 

sie geschaffen. Und wenn sie über ihre Macht und ihre Kraft in Staunen gerieten, 

dann hätten sie auch erkennen sollen, wie viel mächtiger jener ist, der sie geschaffen 

hat [247, S. 20]. 

У3 Справді дурні з природи всі ті люди, які не пізнали Бога <…> -- лише 

вогонь, або вітер, або пливке повітря, або зоряне склепіння <…> вважали за 

богів, правителів світу. А якщо, красою їхньою захоплені, вони взяли їх за богів, 

то нехай знають, скільки їхній Володар кращий, бо сам Творець краси творив 

їх. Якщо ж сила та потуга здивувала їх, нехай з того збагнуть, наскільки 

могутніший Той, Який витворив їх [235, с. 15]. 

Наведений фрагмент оригіналу становить відому цитату із Книги 

мудрості (Das Buch der Weisheit), що у католицизмі належить до канонічних 

книг Старого Заповіту, тобто офіційно визнається католицькою цервою. Цей 

текст входить до групи навчальних поетичних творів поряд із Книгою Іова, 

Псалмами, Приповідками Соломона, Книгою Екклезіаста і Піснею пісень.  

Як показав проведений нами аналіз першоджерел, згадана цитата із 

теологічного тексту кардинала Шенборна походить з екуменічного перекладу 

Біблії німецькою мовою, виконаного групою католицьких теологів, 

мовознавців та експертів з питань літургіки у 1974 році [див. 219]. Метою 

згаданого перекладу було створення єдиного німецькомовного тексту Біблії для 

потреб богослужіння у всіх німецькомовних єпархіях. Український переклад 

цієї цитати, розміщений у цільовому тексті, був здійснений, як уже згадувалось, 

о.Іваном Хоменком [див. текст 209]. 

Порівнюючи оригінал і переклад, одразу можна побачити незбіг між 

категоріями модальності у вихідному та цільовому текстах. Так, в оригіналі 

цитата містить об’єктивну модальність ірреальності (гіпотетичну модальність), 

яка виражається за допомогою форми умовного способу Plusquamperfekt 

Konjunktiv: hätten erkennen sollen (дослівно: повинні були б визнати). У 

новотворі перекладач змінює гіпотетичну модальність на оптативну 
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модальність, що виражає бажаність дії: нехай знають, нехай з того збагнуть.  

Відповідно до отриманих позамовних даних про переклад, можна 

зрозуміти причину відхилень між оригінальною цитатою та її відтворенням. По 

суті, вони є паралельними текстами, які перекладались у різний час з різних 

оригіналів Старого Заповіту (арамейських, давньоєврейських текстів, а також 

грецьких перекладів Септуагінти).  

У межах вивчення модальності як основної категорії теологічного 

дискурсу розглянемо цікавий приклад явища, суміжного із категорією 

модальності. Наш перекладацький аналіз свідчить про те, що до типових 

маркерів, пов’язаних із категорією модальності у теологічних текстах, належить 

категорія евіденційності, про яку вже було згадано.  

Згідно із розвідками вітчизняних і зарубіжних учених, присвячених 

модальності, евіденційність становить граматичну категорію, суміжну із 

модальністю, та виражає джерело відомостей мовця про ситуацію [149, с. 109]. 

У межах категорії евіденційності розрізняють пряму і непряму евіденційність. 

Так, під прямою евіденційністю розуміють висловлення про факт, тобто про 

подію, яку мовець або безпосередньо спостерігав, або сам брав у ній участь. 

Непряма евіденційність стосується: (а) висловлення, де мовець повідомляє 

інформацію від імені іншого мовця (цитатив); (б) мовець передає у висловленні 

результат своїх розумових висновків (інферентив); (в) мовець відтворює у 

висловленні свої уявлення або удавані речі (перцептив) [див. напр., 206]. 

Цікаво, що у слов’янських мовах відсутня евіденційність як граматична 

категорія, проте існують частки і вставні слова з евіденційним значенням 

(немов би, мовляв, здається). Наведемо приклади граматичної категорії 

евіденційності у німецькомовних теологічних текстах та її відтворення у 

перекладі українською мовою. З цією метою скористаємось уже відомим 

текстом ПТД А.Грюна у перекладі Н.Лозинської: 

Н1 Prometheus steht für die Menschen, die glauben, sie könnten von Gott mit 

Gewalt rauben, was sie gerne hätten. <…> Prometheus ist ein Bild für den 

Menschen, der meint, er könne alles aus eigener Kraft. Er brauche dazu die Götter 
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und ihren Segen nicht [237, S. 26]. 

У1 Прометей символізує людей, які вірять, що можуть силою викрасти 

в Бога те, чого собі охоче бажали б. <…> Прометей – це образ людини, котра 

гадає, що здатна чинити все власними силами. Вона не потребує для цього 

богів та їх благословення [227, c. 20-21]. 

Наведений приклад ілюструє вживання категорії непрямої евіденційності 

в тексті оригіналу, а саме – цитати, тобто висловлення не від імені автора, а 

думки інших мовців, про яких ідеться у повідомленні. Згадана категорія 

реалізується у формі умовного способу, що маркує непряме мовлення 

(Konjunktiv in der indirekten Rede).  

Конкретними мовними індикаторами евіденційності стали дієслова у 

Präteritum Konjunktiv та Präsens Konjunktiv: könnten, hätten, könne, brauche. Як 

відомо, форма Präsens Konjunktiv належить до регулярних засобів вираження 

непрямого мовлення у німецькій мові, початок якого сигналізують або 

перформативні дієслова (наприклад, versprechen, bitten, fordern, schwören), або 

дієслова, що позначають мовленнєву діяльність (у нашому випадку – glauben, 

meinen). Форму Präteritum Konjunktiv у названому фрагменті уживано з метою 

уникнення збігу Präsens Konjunktiv третьої особи множини з формою Präsens 

Indikativ (können, haben).  

Розглянемо відтворення форм непрямого мовлення в українському 

перекладі. Одразу можна побачити, що в українській мові категорія 

евіденційності на граматичному рівні відсутня. Так, для трьох дієслів оригіналу 

у формі умовного способу в перекладі уживано форми дійсного способу 

(könnten -- можуть, könne – здатна, brauche – потребує). Лише в одному 

випадку перекладач послуговується формою умовного способу із часткою б: 

gerne hätten – охоче бажали б. На нашу думку, таке вживання умовного 

способу в перекладі не є цілком виправданим, оскільки порушує послідовність 

передачі інших форм непрямого мовлення українською мовою. 

До інших складових категорії евіденційності належать уже згадані вставні 

дієслова. Перекладач відтворює дієслова мовленнєвої діяльності оригіналу 
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glauben, meinen через еквіваленти вірять, гадає. Утім, з нашого погляду, 

дієслово glauben має у наведеному контексті інше значення: вважати, тобто 

виконує функцію вставного дієслова мовленнєвої діяльності, що вводить 

непряме мовлення. Враховуючи викладене вище, пропонуємо наш варіант 

перекладу цього висловлення: Прометей символізує людей, які вважають, що 

можуть силою викрасти в Бога те, чого хочуть. 

На підтвердження відсутності категорії евіденційності в українській мові 

та її відтворення іншими граматичними засобами у перекладі наведемо інший 

приклад із того ж самого джерела: 

Н2 Man gesteht sich nicht zu, dass man einen Fehler machen, dass man einen 

Wunsch zurücknehmen könne, weil er nicht sinnvoll ist, dass man einen Plan 

aufgeben müsse, weil er ins Verderben führt. Man meint, man würde als schwach 

und wankelmütig gelten, wenn man nicht zu seinem Wort und Wunsch und Plan steht 

[237, S. 27-28]. 

У2 Людина не хоче зізнатися собі в тому, що здатна допуститися 

помилки, відхилити бажання, оскільки це несуттєво, відкинути заплановане, 

бо воно принесе шкоду. Панує думка, що тебе вважатимуть за слабкого та 

непостійного, коли не дотримаєш слова, не сповниш бажання чи 

запланованого. [227, c. 22]. 

Отже, у названому фрагменті оригіналу спостерігаємо три мовних 

індикатори непрямого мовлення, виражених формами Präsens Konjunktiv könne, 

müsse та формою Konditionalis I (würde … gelten). Ми вважаємо, що в 

останньому випадку форма würde виступає замінником форми Futurum Indikativ 

(wird … gelten) для більш прозорого вираження функції непрямого мовлення. 

Вставними дієсловами, які вводять непряме мовлення у висловлення, слугують 

sich zugestehen, meinen. 

 Переклад містить єдиний еквівалент у дійсному способі для двох форм 

Präsens Konjunktiv: здатна. На нашу думку, перекладач відтворює категорію 

евіденційності оригіналу за допомогою трансформації компресії, тобто 

«згортає» кілька семантичних пропозицій, що належать до різних дієслів (einen 
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Fehler machen, einen Wunsch zurücknehmen könne
1
; einen Plan aufgeben müsse

2
), 

до одного дієслова (здатна
1
 допуститися помилки, відхилити бажання, 

відкинути заплановане). Що стосується відтворення форми Konditionalis I, то 

перекладач уживає граматичний еквівалент мови перекладу: синтетичну форму 

майбутнього часу недоконаного виду (вважатимуть). Утім, цей граматичний 

синонім повнозначного дієслова gelten не відображає функцію непрямого 

мовлення оригіналу в українському перекладі. 

Таким чином, робимо висновок, що категорія непрямої евіденційності 

(непряме мовлення) не має регулярних засобів вираження в українській мові, 

подібно до Präsens Konjunktiv або würde- Form у мові оригіналу. Маркерами 

непрямого мовлення в українській мові виступають: по-перше, дієслова та 

словосполучення мовленнєвої діяльності (вважати, гадати, казати, 

запитати, стверджувати, заперечувати), а також перформативні дієслова, які 

вводять цитацію (думати, зізнатися, вірити, знати, обіцяти, погрожувати); 

по-друге, непряму евіденційність маркує синтаксична конструкція підрядного 

речення додатка за формулою Sub+ Prädsp (Prädperf ), Konj. …(Sub+ Präd). 

Інакше кажучи, підмет поєднується із присудком, вираженим або дієсловом 

мовленнєвої діяльності, або перформативом, а підрядне речення додатка 

вводиться сполучником що: (людина не хоче зізнатися, що…; людей, які вірять, 

що: панує думка, що…) 

Наведемо останній приклад, який поєднує вживання категорій 

модальності та евіденційності, й розглянемо їх відтворення у перекладі тексту 

А.Грюна: 

Н2 Christlich ist die Freude über das, was Gott uns schenkt, im Wissen, dass 

Gott es uns auch nehmen kann, aber nicht in der Angst, er müsse es uns wieder 

rauben, weil er uns das Glück nicht gönnt [237, S. 39]. 

У2 Християнинові можна радіти з того, що Бог нам дарує, але маємо 

усвідомлювати, що Він може взяти це від нас назад, але ні в якому випадку не 

страшним передчуттям, що Бог мусить від нас знову відібрати щастя, бо Він 

не дозволяє втішатися ним [227, c. 32]. 
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У згаданому фрагменті оригіналу фіксуємо категорію потенційної 

модальності, виражену модальним дієсловом kann, а також категорію 

евіденційності, яка сигналізує думку християн про можливі дії Бога у 

майбутньому (er müsse es uns wieder rauben). Ми вважаємо, що в даному 

випадку було уживано перцептив, тобто відтворення уявлень мовця у 

висловленні про удавані речі. Функцію перцептиву на граматичному рівні 

реалізує форма Präsens Konjunktiv müsse. Названа форма є граматичним 

синонімом Futur Konjunktiv I (er werde es uns wieder rauben müssen), яка виражає 

необхідність дії у майбутньому та водночас маркує непряме мовлення. 

На відміну від оригіналу, в перекладі категорію модальності реалізують 

п’ять граматичних форм: чотири модальних дієслова маємо, може, мусить, 

дозволяє, а також модальний оператор можна. Перекладач послідовно 

відтворює модальність оригіналу через граматичні еквіваленти мови перекладу: 

(kann – може; müsse – мусить). Для німецького дієслова gönnen, що на 

лексичному рівні має модальне значення дозволу, українською мовою було 

знайдено вдалий еквівалент: дозволяти втішатися щастям. 

Утім, ми не погоджуємось із перекладом решти складнопідрядного 

речення оригіналу, окремі частини якого отримали додаткові модальні 

значення, відсутні в оригіналі (можна радіти, маємо усвідомлювати).  

Зі свого боку пропонуємо власний варіант перекладу, який не містить 

зайвих модальних форм (окрім еквівалента gönnen):  

У 2.1 Радість християнина у тому, що Бог нам дарує; також у знанні 

того, що Бог може у нас це відняти, але не по-християнськи боятись, що Бог 

мусить знову відібрати наше щастя, бо Він не дозволяє втішатися ним. 

Отже, на підставі проаналізованих фрагментів випливає висновок, що 

категорія модальності, по-перше, належить до лінгвістичних універсалій, 

оскільки присутня в обох порівнюваних мовах. По-друге, вона становить один 

із принципів організації теологічного дискурсу і має високу частоту вживання в 

теологічних текстах обох типів дискурсу: популярно-теологічного та 

теоретико-теологічного. По-третє, категорія модальності має свою об’єктивну 
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специфіку залежно від мови вживання і може виражатись не тільки на 

граматичному, а і на лексичному рівні. По-четверте, розуміння конкретного 

типу модальності, яку використано в оригіналі, а також її функції у 

висловленні, зумовлює адекватність перекладу ТТ і потребує сформованої 

дискурсивної та суто мовної (граматичної) компетенції перекладача. 

У наступному розділі буде розглянуто інший основоположний принцип 

організації теологічного дискурсу, який отримав назву аргументативності. 

2.4.2.3. Категорія аргументативності у теологічних текстах 

Серед центральних категорій, що утворюють смисловий каркас 

теологічного дискурсу, окремо слід виділити аргументативність. На думку 

Ю.В.Романченко, існує два підвиди згаданої категорії: а) емоційна 

аргументативність; б) раціональна аргументативність. Причому кожен із цих 

підвидів знаходиться у прямій залежності від типу дискурсу, в якому він 

уживається: емоційна аргументативність стосується усіх текстів популярно-

теологічного дискурсу, а раціональна аргументативність визначає тексти 

теоретико-теологічного дискурсу. Авторка справедливо підкреслює також той 

факт, що ядро усієї теологічної аргументації складає догматизм, а саме – опора 

на Святе Письмо і Святе передання [137, с. 5; с. 9; з питань стратегії 

аргументації див. також 140]. Іншими словами, на мовному рівні догматизм 

виявляється у різних формах цитування сакральних текстів.  

Відмінність між емоційною та раціональною аргументативністю полягає 

у стилістичних ознаках тексту, які реалізуються, зокрема у композиційно-

мовленнєвій формі, жанрі тексту, наявності (або відсутності) усталеної 

терміносистеми, різному ступені емотивності, а також у характері апелятивної 

функції ТТ. Так, емоційна аргументативність має на меті вплив на емоційну 

домінанту психіки людини, спираючись на факти як беззастережні істини, що 

зводять причинність усіх подій до Божественного Задуму. На противагу їй 

раціональна аргументативність апелює до ratio адресата, тобто будується на 

послідовності доказів та висновків, які мають науковий характер і наукову 
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авторитетність [там само, с. 8; с. 11]. Розглянемо названі види 

аргументативності та їх відтворення на прикладі текстових фрагментів, що 

належать до різних типів теологічного дискурсу: 

Н1 (а) Letztlich steht hier wieder die Grundfrage überhaupt zur Debatte: Wie 

wird der Mensch glücklich?Wie macht er es richtig mit seinem Leben?Ist es wahr, 

daß er sich nur sich selbst Maßstab sein darf, um glücklich sein zu können?  

(б) Ich habe unlängst mit Freunden darüber gesprochen, daß man hier in der 

Gegend von Frascati gerade dabei ist, die Weinreben zu beschneiden, und daß sie 

nur, wenn sie jährlich beschnitten werden, fruchtbar sind <…>. Vom Evangelium 

her, Johannes 15, ist uns das sofort als ein Gleichnis auch der menschlichen 

Existenz und auch der Gemeinschaft der Kirche deutlich. Wenn nicht der Mut des 

Beschneidens da ist, dann wachsen nur noch Blätter. <…> 

(в) Nur wenn du dich gibst, dich verlierst, wie Christus es ausdrückt, dann 

wirst du leben können [243, S. 179]. 

У1 (а) Врешті-решт, тут, в принципі, знову обговорюються питання «як 

стати щасливим?», «як правильно жити?», «чи правда, що людина, щоби 

бути щасливою, самостійно встановлює для себе критерії щастя?» 

(б) Нещодавно я мав розмову з друзями про те, що тут, у місцевості 

Фраскаті, саме час обрізати виноградні лози, які плодоносять лише тоді, коли 

їх обрізати щороку <…>. Читаючи Євангеліє від св. Івана (15: 1-8), ми це 

розуміємо як алегорію людини та Церкви. Якщо немає бажання обтинати 

лозу, то виросте тільки листя. <…> 

(в) Лише коли ти себе даруєш, коли себе губиш, як каже Христос, -- 

тільки тоді ти можеш жити [226, c. 163-164]. 

Наведений приклад Н1 становить фрагмент інтерв’ю кардинала Йосифа 

Рацінгера, що належить до жанру «розмова-ріка» і входить до текстів 

популярно-теологічного дискурсу. Ми навмисно розподілили згаданий 

фрагмент на кілька змістових блоків, що ілюструють окремі засоби емоційної 

аргументативності. Так, блок (а) містить лексичні засоби емотивно-оцінного 

складу лексики, серед яких прикметники glücklich, richtig. Вони слугують 
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засобами апелювання до емоційної складової реципієнтів тексту.  

Блок (б) можна визначити як наочну ілюстрацію біблійної притчі з 

елементами аналогії та посиланням на конкретну життєву ситуацію. Всі названі 

ознаки належать до засобів емоційної аргументативності, доступних для 

пересічних читачів. Мовними індикаторами даного виду аргументативності 

стали : 1) зміст пропозиції, яка описує життєву ситуацію та її учасників (mit 

Freunden darüber gesprochen, hier in der Gegend von Frascati, Weinreben 

beschneiden); 2) кондиціональний зв’язок у формі підрядного речення умови 

(nur wenn sie jährlich beschnitten werden, sind sie fruchtbar); 3) пряма відсилка до 

першоджерела і експлікація алегоричного зв’язку між життям та біблійною 

притчею (vom Evangelium her, Johannes 15; ein Gleichnis auch der menschlichen 

Existenz und auch der Gemeinschaft der Kirche); 4) вживання автором власної 

аналогії щодо змісту розділу 15, блоку 1-8 Євангелія від св. Івана (Wenn nicht 

der Mut des Beschneidens da ist, dann wachsen nur noch Blätter). 

Зрештою, у блоці (в) має місце непряме цитування слів Ісуса Христа із 

експлікацією самого автора прецедентного висловлення (wie Christus es 

ausdrückt). Необхідно також підкреслити, що наявність відсилки до 

першоджерела (3б) і згаданого непрямого цитування (в) є ознаками догматизму 

як центру теологічної аргументації в обох типах теологічного дискурсу. 

 Порівнюючи засоби емоційної аргументативності в оригіналі і в 

перекладі, можна зафіксувати деякі розбіжності. З огляду на кількість та 

характер аргументативних засобів ми бачимо, що перекладач послідовно 

відтворює їх у цільовому тексті усіх трьох змістових блоків: (щастя, мав 

розмову з друзями, Євангеліє від св. Івана, як каже Христос). Утім, у блоці (б) 

перекладач уживає прийом компресії (ein Gleichnis auch der menschlichen 

Existenz und auch der Gemeinschaft der Kirche – алегорію людини та Церкви), а 

також суб’єктивну перекладацьку інтерпретацію: Wenn nicht der Mut des 

Beschneidens da ist, dann wachsen nur noch Blätter – Якщо немає бажання 

обтинати лозу, то виросте тільки листя. В останньому випадку рішення 

перекладача можна поставити під сумнів, оскільки у перекладі викривлюється 
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семантика оригіналу (замість «не мати мужності зробити щось» отримуємо «не 

мати бажання»). З нашого боку, пропонуємо свій варіант перекладу цього 

речення: Якщо Ви боїтесь обтинати лозу, то виросте тільки листя. 

Отже, можна констатувати, що засоби емоційної аргументативності 

відрізняються різним мовним оформленням на лексичному, граматичному, 

пропозиційному та інтертекстуальному рівнях. У цільовому тексті емоційна 

аргументативність відтворюється здебільшого послідовно, лише у деяких 

пропозиціях мають місце структурно-мовні, змістові та суб’єктивно-

перекладацькі відхилення від оригіналу. 

Наведемо приклади іншого виду категорії аргументативності, спираючись 

на текст, що належить до теоретико-теологічного дискурсу: 

Н2 Die Christliche Gesellschaftslehre umfaßt sowohl seinswissenschaftliche 

als auch normative Disziplinen, wobei sie sich sozialphilosophischer und 

sozialtheologischer Methoden bedient. Auf den Einwand, die Sozialphilosophie sei 

nicht typisch “christlich“, ist zu entgegnen, daß es nach der Lehre des Zweiten 

Vatikanischen Konzils Aufgabe der Kirche ist, „die Wahrheit, die Christus ist, zu 

verkündigen und authentisch zu lehren, zugleich auch die Prinzipien der sittlichen 

Ordnung, die aus dem Wesen des Menschen selbst hervorgehen, autoritativ zu 

erklären und zu bestätigen“ (Dignitatis humanae, 14) [238, S. 21]. 

У2 Християнське суспільне вчення охоплює як онтологічні, так і 

нормативні дисципліни з використанням методів, притаманних філософії та 

богослов’ю. На закид, що суспільна філософія не є типово «християнською», 

можна відповісти, що, згідно зі вченням Другого Ватиканського Собору, 

завданням Церкви є «проповідувати правду, якою є Христос, і її авторитетно 

навчати, а водночас своєю владою вияснювати і укріпляти засади морального 

порядку, які випливають із самої людської природи» (DH 14) [228, С. 32]. 

Наведений фрагмент походить із відомої монографії з питань суспільного 

вчення Церкви, автором якої виступив кардинал Йозеф Гьофнер. Згаданий 

текст належить до жанру «теологічний посібник», що підтверджується 

приміткою Studienausgabe у вихідних даних книги, і містить типові ознаки 
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теоретико-теологічного дискурсу, серед яких категорія раціональної 

аргументативності.  

Засоби реалізації названої категорії, вжиті в оригіналі, охоплюють, по-

перше, лексичні одиниці, що входять до складу функціонального наукового 

стилю. Так, одиницями терміносистеми мови науки загалом і фахової мови 

богослов’я зокрема слугують: (а) назви і характеристики дисциплін (die 

Christliche Gesellschaftslehre, seinswissenschaftliche, normative Disziplinen); (б) 

назви частин категоріально-понятійного апарату науки (sozialphilosophische, 

sozialtheologische Methoden).  

По-друге, індикаторами раціональної аргументативності стали (в) 

посилання на авторитетні богословські джерела (nach der Lehre des Zweiten 

Vatikanischen Konzils, Dignitatis humanae); (г) морфолого-синтаксичні засоби 

аргументативності, які реалізують логіку наукових міркувань (sowohl… als 

auch, wobei…; auf den Einwand, … ist zu entgegnen, dass…).  

Розглянемо відтворення названих засобів раціональної аргументативності 

оригіналу в українському перекладі в авторстві С. Пташник та Р.Оглашенного. 

З одного боку, перекладачі послідовно відтворили назви і ознаки 

дисциплін через еквіваленти української мови (християнське суспільне вчення, 

онтологічні і нормативні дисципліни). З іншого боку, якісні характеристики 

методів, що ними послуговується християнське суспільне вчення, були 

вилучені з перекладу (sozialphilosophische und sozialtheologische Methoden – 

методи, притаманні філософії та богослов’ю). На нашу думку, наведену 

трансформацію генералізації не можна визнати правомірною, оскільки в 

оригіналі підкреслюється саме соціальна складова філософії та богослов’я.  

Щодо інших показників раціональної аргументативності, ми вважаємо, 

що вони були коректно відтворені: 1) на рівні однозначних відповідників 

(вчення Другого Ватиканського Собору, DH14 ), 2) за допомогою граматичних 

синонімів (auf den Einwand, … ist zu entgegnen, dass…-- на закид, … можна 

відповісти, що); 3) через прийом компресії (wobei sie sich sozialphilosophischer 

und sozialtheologischer Methoden bedient – з використанням методів, 
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притаманних філософії та богослов’ю).  

Наведемо приклад специфічного вживання категорії аргументативності в 

теологічному тексті, який належить до популярно-теологічного дискурсу: 

Н3 Der Schöpfer schenkt den Geschöpfen nicht nur das Sein, sondern auch 

das Wirken. Er schenkt das Sein sozusagen „voraussetzungslos“, indem er aus dem 

Nichts schafft. Aber seine Geschöpfe werden Mitschöpfer, indem Er ihnen die 

Gesetze, die Kräfte, die Fähigkeit zum eigenen Wirken gibt. <…> Das, was Darwin 

die „sekundären Ursachen“ nennt, ist also durchaus mit dem Schöpfungsglauben 

vereinbar. <…> An einem „prominenten Fall“, dem wir uns alle verdanken, kann 

das verdeutlicht werden: das Zusammenwirken der Eltern bei der Zeugung mit dem 

Schöpfer, der uns geschaffen hat [247, S. 68]. 

У3 Творець дарує створінням не лише буття, а й діяння. Він дарує 

буття, так би мовити, «беззастережно», творячи його з нічого. Але Його 

створіння стають співтворцями, бо Він дає їм закони, сили, здатність до 

власних дій. <…> Отже, те, що Дарвін називає «вторинними причинами», 

цілковито узгоджується з християнською вірою. <…> Все це можна 

пояснити на «чудовому прикладі причини», якій усі ми завдячуємо своїм 

життям: співдії батьків з творцем під час нашого зачаття [235, c. 50]. 

Наведений приклад становить фрагмент із книги, підготовленої на основі 

циклу вечірніх лекцій, прочитаних кардиналом Крістофом Шенборном у 

Віденському соборі святого Стефана протягом 2005-2006 років. За жанром 

даний текст можна віднести до катехитичних доповідей, що підтверджується 

визначенням видавця у попередніх заувагах до німецькомовного видання твору: 

die monatlichen Katechesen des Arbeitsjahres 2005/06 [247, S. 12].  

Оскільки катехитичний текст має функцію посилення віри, а за 

прагматичними ознаками він призначений для непрофесійної аудиторії, робимо 

висновок про наявність емоційної аргументативності у даному продукті 

популярно-теологічного дискурсу. Утім, не всі мовні засоби, які реалізують 

категорію аргументативності у наведеному фрагменті, можна упевнено 

віднести до її емоційного підвиду.  
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Так, посилання на Чарлза Дарвіна і вибіркове цитування його роботи 

(Darwin, die „sekundären Ursachen“) вважається типовим індикатором 

раціональної аргументативності, тому що відсилає до наукових авторитетів. 

Думки автора подаються не тільки як беззаперечні факти, а й у формі логічного 

причинно-наслідкового зв’язку, вираженого морфологічними засобами: Der 

Schöpfer schenkt den Geschöpfen nicht nur das Sein, sondern auch das Wirken. Er 

schenkt das Sein sozusagen „voraussetzungslos“, indem er … Aber seine Geschöpfe 

werden Mitschöpfer, indem Er… Das, was Darwin die „sekundären Ursachen“ 

nennt, ist also durchaus mit dem Schöpfungsglauben vereinbar. Окрім того, автор 

наводить підтвердження своїх міркувань : An einem „prominenten Fall“, dem 

wir uns alle verdanken, kann das verdeutlicht werden.  

Разом з тим згаданий фрагмент, безумовно, містить і класичні засоби 

емоційної аргументативності переважно лексичного рівня: 1) позитивно-

оцінювальна богословська лексика der Schöpfer, die Mitschöpfer, das 

Schöpfungsglauben; 2) беззаперечна констатація факту участі Бога під час 

зачаття людини: das Zusammenwirken der Eltern bei der Zeugung mit dem 

Schöpfer, der uns geschaffen hat. Таким чином, названий текст відзначається 

змішаною аргументативністю, що охоплює як емоційний, так і раціональний 

підвиди. На нашу думку, даний феномен пояснюється проміжним жанровим 

характером самого тексту, який, з одного боку, належить до жанру катехизи, а з 

іншого боку, становить полемічні дебати між теологічною концепцією 

створення світу та природничою теорією еволюції.  

В українському перекладі раціональну аргументативність відтворено 

здебільшого через еквіваленти (Дарвін, «вторинні причини», не лише, а й…), або 

граматичні синоніми (творячи…, бо він дає…, все це можна пояснити). Для 

передачі засобів емоційної аргументативності перекладачі послуговуються: 1) 

генералізацією (Schöpfungsglauben – християнська віра); 2) компресією (mit dem 

Schöpfer, der uns geschaffen hat – з творцем); 3) декомпресією (bei der Zeugung-- 

під час нашого зачаття); 4) суб’єктивною перекладацькою інтерпретацією 

(„prominenter Fall“ – «чудовий приклад причини»). 
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Отже, можемо зробити висновок про необхідність дискурсивної 

компетенції для адекватного відтворення аргументативності як основоположної 

категорії теологічного дискурсу, що знаходить свій прояв у мовних засобах 

різних рівнів. Наявність двох підвидів аргументативності: емоційної та 

раціональної, а також комбінованого характеру аргументації ускладнює 

завдання перекладача і вимагає від нього бездоганного володіння усіма видами 

компетенцій: від екзистенціальної й дискурсивної до текстової та суто мовної. 

Підсумовуючи викладене вище, необхідно підкреслити, що теологічний 

дискурс і його складові частини – популярно-теологічний та теоретико-

теологічний дискурси, до яких входять теологічні тексти різних жанрів, 

передбачають розвиненість чотирьох видів перекладацьких компетенцій, що 

зумовлюють одна одну.  

В ієрархії компетенцій перекладача провідну роль відіграє 

екзистенціальна компетенція, тобто відповідь на запитання Що я перекладаю? 

Наступну ланку ієрархії становить дискурсивна компетенція, яка асоціюється із 

запитанням Як я перекладаю? Третя текстова компетенція, на нашу думку, 

відповідає запитанню У якій формі я перекладаю? Зрештою, четверта мовна 

компетенція визначається запитанням Якими засобами я перекладаю?  

Ми вважаємо, що два останніх види компетенцій доцільно дослідити у 

контексті концептосистеми теологічних текстів, оскільки концептосистема 

оригіналу і перекладу передбачає два рівні організації: об’ємну (мовні засоби як 

репрезентація концептів) та лінійну (текстові категорії). Тому в наступному 

розділі ми зосередимося на мовній компетенції перекладача як передумові для 

адекватного відтворення об’ємної організації ТТ, а текстова компетенція стане 

запорукою передачі лінійної організації оригіналу в перекладі.  
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

Поняття теологічного дискурсу в аспекті теорії перекладу ми визначаємо 

як сукупність тематично співвіднесених християнсько-богословських текстів 

мовою оригіналу в соціальному контексті, які підлягають перетворенню мовою 

перекладу у межах певної перекладацької епістеми. У перекладознавчому 

контексті наведене визначення корелює із дефініціями релігійного дискурсу як 

гіпероніма для поняття теологічного дискурсу, а також із розумінням 

релігійного і теологічного тексту, запропонованими у Розділі 1 нашої роботи. 

Перекладність теологічного тексту в нашому розумінні становить 

адекватне відтворення смислів даного типу текстів мовою перекладу з 

урахуванням специфічного соціального контексту. Згадане відтворення смислів 

повинно одночасно відбуватись: 1) на рівні тексту; 2) на рівні його окремих 

елементів відповідно до принципу мовної стратифікації.  

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, по-перше, із асиметрією християнсько-богословської 

терміносистеми двох мов; по-друге, із структурною асиметрією мовної пари. 

Культурно-термінологічна обмежена перекладність пояснюється наявністю 

культурно-спеціфічного прошарку безеквівалентної лексики оригіналу, що 

позначає культурні реалії християнсько-богословського (католицького та 

протестантського) дискурсу Західної Європи. 

На основі аналізу мовного матеріалу було встановлено залежність між 

рівнем абстрактності теологічного тексту та обсягом дискурсу (дискурсивним 

контекстом) його перекладу. На відміну від науково-технічних, природничих та 

економічних текстів теологічні тексти демонструють пряму залежність між 

цими двома критеріями. Чим вищий рівень абстрактності тексту, тим ширший 

дискурсивний контекст його перекладу. Було виявлено, що види текстів 
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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. 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 в ієрархічних 

відносинах з чіткою послідовністю, тобто кожна наступна компетенція 

обумовлюється попередньою. Родовим поняттям для згаданих чотирьох 

компетенцій виступає комунікативна компетенція перекладача, яка включає всі 

наведені категорії. 

Екзистенціальну компетенцію ми розуміємо як 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. Дискурсивну компетенцію ми 

визначаємо як набір перекладацьких стратегій і тактик, необхідних для 

досягнення адекватного перекладу теологічного тексту. Текстова компетенція 

означає здатність перекладача відтворити оригінальний текст у перекладі 

відповідно до жанрових норм цільової мови. Мовна компетенція охоплює 

забезпечення формальної та функціональної еквівалентностей перекладу з 

оригіналом на всіх мовних рівнях. 

Поле екзистенціальної компетенції перекладача забезпечує перекладність 

теологічного тексту. Воно охоплює, по-перше, фахову богословську підготовку; 

по-друге, комплекс фонових знань дисциплін переважно гуманітарного циклу, 

як-то: філософія, історія, психологія, етика, теорія держави і права. 

Екзистенціальна компетенція дає відповідь на перше ключове запитання для 

перекладача: що я перекладаю? 

До кола проблем перекладу ТТ, які вимагають сформованої 

екзистенціальної компетенції, належить відтворення (а) реалій християнсько-
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богословського дискурсу, а саме: топонімів, антропонімів, прецедентних 

феноменів, історичних реалій; (б) латинізмів; (в) географічних реалій.  

Поле дискурсивної компетенції перекладача випливає із екзистенціальної 

компетенції і містить знання про особливості комунікації у теологічному 

дискурсі. Дискурсивна компетенція становить сукупність стратегій і тактик 

перекладача для оптимального відтворення у перекладі ТТ категорій 

теологічного дискурсу. Дискурсивна компетенція перекладача дає відповідь на 

ключове запитання: як я перекладаю? 

Проблеми перекладу ТТ, які передбачають наявність розвиненої 

дискурсивної компетенції, охоплюють: 1) відтворення категорій прецедентності 

та інтертекстуальності; 2) передачу категорії модальності; 3) відображення 

емоційної та раціональної аргументативності оригіналу у перекладному тексті. 

Основні положення Розділу 2 відображені у таких публікаціях автора:[15; 

17;19; 21; 22]  
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РОЗДІЛ 3. КОНЦЕПТОСИСТЕМА ТЕОЛОГІЧНИХ ТЕКСТІВ ЯК 

ОСНОВА ЛІНГВОКОГНІТИВНОЇ МОДЕЛІ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ 

3.1. Методологічні передумови перекладацького дослідження 

концептосистеми теологічних текстів  

Розгляд оригіналу і перекладу теологічних текстів у межах когнітивної 

парадигми наукового знання вимагає встановлення, розуміння й подальшого 

усвідомлення глибинних зв’язків між когнітивною лінгвістикою і загальною 

теорією перекладу в процесі перекладацького аналізу.  

Так, за визначенням О.С.Кубрякової, до традиційних об’єктів 

дослідження когнітивної лінгвістики належить не тільки мова, а й когніція, 

тобто когнітивні здібності людини, пов’язані зі сприйняттям, засвоєнням, 

обробкою та збереженням мовної інформації, а також певним типом 

представлення знань і мобілізацією інформації для раціонального вирішення 

завдань [95, с. 93]. Когніцією називають також ментальні прояви людської 

психіки, які асоціюються з отриманням інформації, як-то: пізнання, мислення, 

знання [113, с. 14]. На думку М.М.Болдирєва, термін «когніція» відрізняється 

від терміна «пізнання» у тому смислі, що когніція позначає не тільки сам 

пізнавальний процес, а й результат цього процесу – набуті знання [31, с. 9]. 

Серед складових поняття «когніція» В.А.Маслова називає знання, свідомість, 

розум, мислення, уявлення, творчість, розробку планів, роздуми, логічні 

висновки, рішення проблем, фантазування, мрії, сприйняття, образи, увагу та 

упізнавання [113, с. 32]. Отже, напрошується висновок, що когніція включає 

сукупність психічніх процесів, що протікають у мозку людини, серед яких 

найважливіше місце посідають когнітивні здатності до мислення і мовлення. 

 Зважаючи на завдання нашого дослідження, ми зафіксували певний 

взаємозв’язок між категоріями когнітивної лінгвістики і перекладознавства. По-

перше, можна відмітити конкретні паралелі між поняттями когніції та 

перекладу. Переклад, як і когніція, охоплює два виміри: переклад як процес 

перекладання і як результат перекладацької діяльності. По-друге, окремі 
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когнітивні механізми людини (складові когніції) збігаються із фазами 

перекладацького процесу, що є об’єктом вивчення теорії перекладу. Наприклад, 

сприйняття і розуміння стосуються першої фази роботи перекладача з текстом, 

обробка інформації збігається з поняттям перекладацької інтерпретації, а 

представлення знань можна тлумачити як створення готового перекладацького 

продукту, що містить інформацію іншою мовою, структуровану певним чином.  

По-третє, поняття інтерпретації є однаково релевантним для обох галузей 

знання: когнітивної лінгвістики і перекладу. Так, в колі основних теоретичних 

проблем когнітивної лінгвістики знаходиться не тільки розгляд типів знань, 

представлених у мовних знаках, а й механізми отримання цих знань, тобто 

правила знакової інтерпретації. Інтерпретація в когнітивній лінгвістиці 

пов’язується, зокрема, із тлумаченням багатозначного слова з огляду на певну 

концептуальну систему, оскільки одна й та сама лексема може позначати різні 

концепти (пор.: біжить людина, біжить струмок, біжить життя, біжить 

думка) [124, с. 114]. Ми вважаємо, що у межах теорії перекладу інтерпретація 

знань, яка в когнітивній парадигмі вивчається когнітивною семантикою і 

прагматикою, співвідноситься (а) у широкому смислі із вибором певної 

перекладацької стратегії, тобто способу та методу перекладу; (б) у вузькому 

смислі – із поняттям перекладацького відповідника.  

Зрештою, когнітивістика як загальний науковий напрям, що вивчає 

системи представлення знань і отримання інформації, безпосередньо стикається 

із психічним явищем відображення дійсності. Але, якщо когнітивізм розглядає 

безпосереднє відображення людиною дійсності на рівні мовленнєво-

мисленнєвих процесів, то теорія перекладу займається вторинним 

відображенням дійсності за схемою «оригінал – переклад». Інакше кажучи, 

«об’єктивною дійсністю» для перекладача стає саме текст оригіналу, а 

відображенням цієї «дійсності» – власний переклад. 

Перш ніж перейти до детального вивчення поняття концептосистеми 

теологічного тексту й окремо розглянути її основні одиниці та категорії в 

оригіналі та перекладі ТТ, необхідно внести важливе уточнення у хід нашого 
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аналізу. Нагадаємо, що в межах другого розділу дисертаційної роботи ми 

окреслили ієрархію перекладацьких компетенцій, необхідних для адекватного 

відтворення фахового теологічного тексту ТТД або ПТД. Особливістю 

наведених компетенцій стала їх взаємообумовленість, тобто кожний наступний 

рівень випливає із попереднього і передбачає сформованість компетенції, 

нижчої за рангом. Так, мовна компетенція перекладача, яка займає четвертий, 

найнижчий щабель ієрархії, передує текстовій (жанровій) компетенції (щабель 

3). Текстова компетенція створює передумови для формування дискурсивної 

компетенції (щабель 2), а дискурсивна компетенція, у свою чергу, зумовлює 

екзистенціальну компетенцію (щабель 1).  

Отже, у послідовності компетенцій як факторів здійснення адекватного 

перекладу ТТ за критерієм зменшення їх значущості ми розглянули 

екзистенціальну (1) та дискурсивну (2) компетенції перекладача теологічних 

текстів. На даному етапі логічно було б розпочати дослідження 

концептосистеми ТТ на прикладі текстової компетенції перекладача, яка 

формує наступний рівень ієрархії (3). Утім, на нашу думку, під час розгляду 

концептосистеми теологічного тексту, потрібно спиратись на базові одиниці 

когнітивної лінгвістики, характерні для аналізу будь-якої концептосистеми. Як 

відомо, основну одиницю дослідження когнітивно-семантичного простору 

тексту становить концепт (від лат. сonceptus –поняття), тобто смислове 

значення імені, зміст поняття, об’єктом якого є денотат цього імені [32, с. 339].  

Оскільки на об’ємному рівні концептосистеми теологічного тексту 

концепти реалізуються насамперед через лексичні одиниці , вважаємо за 

потрібне розпочати концептуальний перекладацький аналіз ТТ із мовного 

рівня.  

3.2. Об’ємна організація концептосистеми оригіналу і перекладу 

теологічного тексту 
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3.2.1. Базові концепти як одиниці концептуалізації світу в оригіналі та 

перекладі теологічних текстів 

Терміни «концептосфера», «концепт», «концептосистема», 

«концептуалізація» складають основу категоріально-понятійного апарату 

когнітивної науки загалом і когнітивної лінгвістики зокрема. Утім, зважаючи на 

достатньо молодий вік когнітивістики, на сьогоднішній день спостерігаються 

різночитання у обсязі та змістові понять, позначуваних через названі терміни. 

Тому спочатку вважаємо необхідним з’ясувати зміст і надати термінологічні 

дефініції для згаданих понять у контексті нашого дослідження. 

Базове поняття і головний об’єкт дослідження у межах когнітивної 

лінгвістики становлять концепти, оскільки пізнання (когніція) є процесом 

трансформації та породження смислів [113, с. 33]. Концепти, будучи 

ментальними сутностями, акумулюють знання людини про світ і таким чином 

формують етноспецифічну картину світу, яка відображає людське розуміння 

об’єктивної реальності. Наразі у когнітивістиці можна виділити три підходи до 

розуміння поняття «концепт».  

До прикладу, Ю.С.Степанов визначає концепт як основний осередок 

культури у ментальному світі людини, тобто підкреслює культурологічний 

аспект згаданого терміна [145, с. 42]. Другий підхід, серед представників якого 

Н.Д.Арутюнова, Т.В.Булигіна, Н.Ф.Алефіренко, постулює розуміння концепта 

як одиниці когнітивної семантики, тобто семантика мовного знака стає засобом 

формування змісту концепта [див., напр., 4].  

У межах третього підходу дослідники, зокрема Д.С.Ліхачов, формулюють 

поняття концепта у вигляді посередника між словами та дійсністю, а саме – 

результату зіткнення значення слова із особистим і народним досвідом людини 

[105, с. 28-37].  

Окрім того, необхідно згадати найвідоміші дефініції концепта, що 

належать авторитетним дослідникам у галузі когнітивної лінгвістики. 

Наприклад, О.С.Кубрякова вважає концепт оперативною змістовою одиницею 
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пам’яті ментального лексикона, концептуальної системи мозку та усієї картини 

світу, відображеної у людській психіці [100, с. 190]. А.Вежбицька тлумачить 

концепт як об’єкт із світу «Ідеальне», який має ім’я та відображає культурно-

обумовлене уявлення людини про світ «Дійсність» [35, с. 11]. Р.М.Фрумкіна 

розуміє концепт як вербалізоване поняття, що є відрефлектованим у категоріях 

культури [155, с. 85-101]. На думку С.Г.Воркачева, концепт являє собою 

культурно відмічений вербалізований смисл, представлений у плані вираження 

цілою низкою своїх мовних реалізацій, що створюють відповідну лексико-

семантичну парадигму, одиниця колективного знання, яка має мовне 

вираження і <етнокультурну специфіку> [48, с. 47-48]. А.М.Приходько називає 

концепти феноменами зі складною структурою, яка містить три складові: 

понятійну, етнопсихологічну та лінгвокультурну [128, с. 21]. Я.Хінтікка 

асоціює концепти із «квантами знання», тобто тими смислами, якими оперує 

людина у мисленнєвих процесах і які відображають зміст результатів усієї 

людської діяльності у пізнанні світу [157, с. 90-92]. Лаконічну і вдалу дефініцію 

для поняття «концепт» надає Ю.М.Лотман: за визначенням автора, концептами 

є «згустки культурного середовища у свідомості людини» [106, с. 76]. З 

філологічного погляду різницю між концептом і словом окремо вивчає 

В.П.Нерознак [див. 119, с. 80-85]. 

Таким чином, можна констатувати багатоплановість визначень терміна 

«концепт», кожне з яких підкреслює різні аспекти даного поняття. З нашого 

боку, ми спробуємо надати робочу дефініцію для терміна «концепт» саме в 

контексті теорії перекладу. На нашу думку, концепт є ментальною сутністю, 

основною одиницею обробки, збереження, передачі і представлення інформації, 

яка відзначається культурологічною специфікою, отримує реалізацію мовою 

оригіналу, та підлягає перетворенням мовою перекладу в межах певної 

перекладацької епістеми. Водночас необхідно зазначити, що, окрім труднощів 

у визначенні терміна «концепт», виникають додаткові проблеми, пов’язані із 

його багатомірною структурою та методикою опису, в тому числі на базі 

оригінальних і перекладних ТТ християнсько-богословського дискурсу. 
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Отже, концепт відзначається багатовимірністю, «пластовою  

структурою», яка охоплює, за В.І.Карасиком, три основних рівні: понятійний 

(фактуальний), емоційно-ціннісний, експресивний (образний) [75, с. 75-76]. 

Згідно із міркуваннями В.А.Маслової, концепт оточений експресивним та 

оціночним ореолом, а також може включати раціональні, емоційні, абстрактні, 

конкретні, універсальні, етнічні, загальнонаціональні та індивідуально-

особистісні риси [113, с. 38; 48]. Не менш важливим є той факт, що концепти 

неоднорідні за своєю природою.  

Так, В.І.Убійко виділяє суперконцепти (наприклад, час, простір, число); 

макроконцепти (сонце, дощ, вітер, вогонь, земля, вода, зірка); базові концепти 

(батьківщина, родина, дім); мікроконцепти (пісня) [цит. за 145, c. 340]. За 

Ю.С.Степановим, такі концепти відрізняються мірою соціального престижу та 

релевантності для певної культури [там само, c. 342]. В.В.Красних окремо 

наводить поняття «національного концепту», тобто найбільш загальну, 

максимально абстраговану, але конкретно репрезентовану ідею «предмета» у 

сукупності усіх валентних зв’язків, відмічених національно-культурною 

маркованістю [94, с. 130]. 

Крім того, концепти поряд із названими рівнями компонентів смислу, що 

мають неоднакове представлення, можуть отримувати різну мовну реалізацію у 

вигляді слова, словосполучення, речення [197, р. 41]. Інші автори 

найпростішими концептами вважають семантичні ознаки, які виявляються 

шляхом компонентного аналізу лексичних одиниць [148, с. 25; 155, с. 85]. 

Зрештою, популярною точкою зору щодо форми елементарних концептів є 

теорія «семантичних примітивів» А.Вежбицької (зокрема, хтось, щось, десь, 

місце, предмет, об’єкт, ознака), які представлені у всіх існуючих мовах без 

винятку [див. 35].  

Отже, можна зробити висновок, що концепти мають багатовимірну 

структуру як на внутрішньо-смисловому рівні, так і на формальному рівні їх 

реалізації у мові. Ще однією проблемою, пов’язаною із особливостями 

виникнення та функціонування концептів, стає їх виявлення, оскільки не всі 
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імена, що позначають предмети, процеси або явища, належать до концептів. На 

думку В.А.Маслової, концептом стають лише ті явища дійсності, які є 

актуальними та цінними для даної культури, реалізуються у великій кількості 

мовних одиниць різного типу, знаходять свій вираз у народному фольклорі, 

стають темою прислів’їв, приказок, народних пісень, тобто мають символьний 

характер для певної нації і практично стають носіями культурної пам’яті 

народу [113, с. 38].  

Наприклад, серед концептів, типових для німецької лінгвокультури, 

А.М.Приходько наводить дві групи: 1) ті концепти, що репрезентують 

принципи організації навколишнього світу загалом: ARBEIT, RECHT, 

PFLICHT, GEWISSEN, KONSUM, FREIZEIT, VORSICHT, LEBENSQULITÄT; 

2) концепти, які стосуються принципів, цілей та смислу буття людини: FLEIß, 

PÜNKTLICHKEIT, ORDNUNG, SAUBERKEIT, SPARSAMKEIT, 

GEMÜTLICHKEIT, RUHE, LIEBE [192, S. 161-162]. Фундаментальними 

духовно-культурними концептами для української ментальності В.І.Кононенко 

вважає концепти ВОЛЯ, ДОЛЯ, СЛАВА, ВІРА, ЗЛО, ГРІХ, ЗРАДА, СТРАХ, 

СУМ [92, c. 221-273]. Для порівняння додамо, що серед базових концептів для 

російської лінгвокультури А.Вежбицька називає лише три: СУДЬБА, ТОСКА, 

ВОЛЯ [35, с. 97]. Щоправда, Ю.С.Степанов доповнює цей список такими 

одиницями: ВЕЧНОСТЬ,ЗАКОН, БЕЗЗАКОНИЕ, СЛОВО, ЛЮБОВЬ, ВЕРА 

[145, с. 13]. Як бачимо, кількість концептів у кожній конкретній мові та рівень 

їх вербалізації становить ще одне дискусійне питання у межах когнітивної 

лінгвістики. Цікаво, що основоположний для нашої роботи концепт ВІРА має 

базовий статус лише для української та російської мов і не згадується у 

переліку універсальних концептів німецької лінгвокультури.  

Існують різні підходи також до класифікації концептів. Так, концепти 

можуть визначатись за критерієм носія, зокрема індивідуальні, мікрогрупові, 

макрогрупові, національні, цивілізаційні, загальнолюдські смисли, які, у свою 

чергу, формують відповідну концептосферу. У межах нашого дослідження 

особливий інтерес викликає класифікація концептів за приналежністю до 
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певного виду дискурсу, на кшталт концептів релігійної, медичної, педагогічної, 

політичної дискурсивної конфігурацій. Перспективною в руслі нашої роботи ми 

вважаємо також класифікацію концептів за семантичними групами, наприклад: 

1) світ – концепти ПРОСТІР, ЧАС, ЧИСЛО; 2) стихії та природа, у тому числі 

міфічні істоти – ВОДА, ВОГОНЬ, ДЕРЕВО, КВІТИ, КАЛИНА, ТОПОЛЯ, 

ЯВІР, РУТА, ЗОЗУЛЯ, РУСАЛКА; 3) уявлення про людину – ДУРЕНЬ, 

БЛАЗЕНЬ, ІНТЕЛІГЕНТ, УКРАЇНЕЦЬ, НІМЕЦЬ; 4) емоційні концепти – 

ЩАСТЯ, РАДІСТЬ, СУМ, СТРАХ; 5) соціальні поняття та відношення – 

ВОЛЯ, СВОБОДА, ВІЙНА, ЗАКОН, ПОРЯДОК; 6) світ артефактів, зокрема 

також сакральні предмети – ДІМ, ХРАМ, ВІВТАР, ІКОНА, СВІЧКА; 7) 

концептосистема наукового знання – МАТЕМАТИКА, ЛОГІКА, ФІЛОСОФІЯ; 

8) концептосистема мистецтва – МУЗИКА, ПІСНЯ, ТАНОК; 9) морально-

етичні абстрактні концепти – ГРІХ, ПРАВДА, СУМЛІННЯ, ІСТИНА, ДОБРО, 

ЗЛО, СПРАВЕДЛИВІСТЬ, СВЯТІСТЬ, ЗВИТЯГА. 

Сукупність концептів, що належать до певної семантичної групи, 

утворюють, за термінологією Д.С.Ліхачова, власну концептосферу, тобто 

цілісний і структурований простір [105, с. 30]. Наприклад, концептосфера 

слов’янської православної свідомості складається, відповідно до даних 

релігійного журналу «Вишенський паломник», із таких концептів, як СЛОВО, 

ТВОРЕЦЬ, ІСТИНА, ДОБРО, БЛАГО, МИР, СВОБОДА, КОРИСТЬ, ЛЮДИНА 

[цит. за 113, с. 34]. Тобто можна стверджувати, що наведені концепти мають 

сакральний смисл для кожного християнина, який належить до православної 

релігійної конфесії. 

Отже, щоб здійснити аналіз репрезентації універсальних концептів у 

німецькомовних ТТ християнсько-богословського дискурсу, та дослідити їх 

відтворення в українських перекладах, необхідно виділити низку концептів, які 

можна було б вважати базовими саме для представників католицької та 

протестантської релігійних конфесій у межах німецької лінгвокультури. На 

цьому етапі слід визначити методику виділення та опису таких концептів, про 

що піде мова у наступному розділі.  
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3.2.2. Методика опису концептосистеми теологічних текстів оригіналу та її 

відтворення у перекладі 

За визначенням Р.Лангакера, значення слова, що представлене у 

словниковій статті, є значно вужчим, «далеким від когнітивної реальності» і 

навіть «неадекватним» у порівнянні із концептом, оскільки слово у своїй 

семантиці завжди репрезентує лише окрему частину концепта [186, p. 18]. Тому 

для виділення концепта завжди необхідно звертатись не тільки до словникових 

значень лексем, а і до живої мови, висловлень, текстів, дискурсу. Необхідною 

передумовою для виявлення концепта стає вивчення концептосфери як системи 

вищого порядку серед усіх концептосистем. 

У свою чергу, ми будемо вживати термін «концептосистема» як один із 

способів організації концептів, до яких належать концептосфера, концептополе, 

дискурсивна конфігурація концептів та ідіоконфігурація концептів [див. 

визначення А.М.Приходька 128, с. 172-174]. На нашу думку, теологічний текст 

можна вважати середовищем буття такої концептосистеми, де концепти 

вербалізуються у вигляді лексичних одиниць, обмежених приналежністю до 

теологічного типу дискурсу. В контексті нашого дослідження онтології та 

перекладацького відтворення концептів, присутніх в текстах теологічного 

дискурсу, ми тлумачимо концептосистему як упорядковану сукупність 

християнських концептів, які вербалізуються в теологічному тексті.  

Відповідно до концепції Р.Фрумкіної, у структурі концептосфери як 

найвищої концептосистеми можна виділити (а) ядро, тобто базові концепти у 

вигляді лексем-символів, образів чи архетипів; (б) приядерну зону, яка включає 

різні лексичні, морфологічні та синтаксичні репрезентації даних концептів, у 

тому числі синоніми, фраземи, одиниці пареміологічного фонду; (в) периферію, 

а саме – асоціативно-образні репрезентації ядерних концептів. Таким чином, 

універсальні та загальнонаціональні знання репрезентуються у ядрі та 

приядерній зоні концептосфери, а периферія містить індивідуальні уявлення 

про світ.  



126 

Будь-який концепт як центральне поняття (смисл) у межах 

концептосфери також повторює її структуру, тобто має своє ядро, приядерну 

зону та периферію. Так, згідно із Р.Фрумкіною, ядро концепту складають 

словникові дефініції лексеми, яка його репрезентує. Периферія, у свою чергу, 

охоплює споріднені лексеми із додатковими відтінками стилістичного 

значення, лексичними і прагматичними конотаціями, які можуть виникнути 

через суб’єктивні асоціації адресата.  

Отже, з метою виділення базових концептів, характерних для 

концептосистеми християнсько-богословського католицького і 

протестантського дискурсів німецької лінгвокультури, ми скористаємось 

емпіричною методикою визначення та опису концептів В.А.Маслової. Згадана 

методика складається з кількох етапів: спочатку необхідно віднайти референтну 

ситуацію, де функціонує концепт. Названа операція здійснюється на матеріалі 

текстів різних жанрів, що належать до обраного типу дискурсу (у нашому 

випадку теологічного). 

Обраний концепт повинен задовольняти наведеним вище критеріям для 

імен концептів, тобто мати значну кількість мовних репрезентантів, складну 

смислову структуру із ціннісним компонентом та обов’язковий символьний 

характер для німецької лінгвокультури. Визначальним для нашого дослідження 

стає символьний характер концепту не тільки для німецького етносу загалом, а, 

насамперед, для конкретних учасників теологічного дискурсу 

(священнослужителів, учених-теологів, віруючих християн католицької та 

протестантської релігійних конфесій). 

Отже, на першому етапі аналізу ми встановимо межі концептосистеми 

теологічного дискурсу за частотністю вживання певних концептів у текстах 

теоретико-теологічного та популярно-теологічного дискурсів. На другому етапі 

розгляду ми побудуємо семантичну класифікацію концептів за групами, 

релевантними для німецькомовних теологічних текстів, і визначимо базові 

концепти для кожної з таких груп. На третьому етапі ми проаналізуємо деякі 

частотні теологічні концепти згідно із нашою семантичною класифікацією, що 
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зустрічаються в текстах різних типів дискурсу. 

Під час опису окремого концепту слід виявити місце його у мовній 

картині світу і мовній свідомості нації, скориставшись різними типами 

словників для встановлення ядра концепта. Крім того, необхідно встановити 

етимологію поняття, яке слугувало ядром виявленого концепта. З цією метою, 

як вже було сказано, не можна обмежуватись лише дефініціями для концепта, 

наведеними у тлумачних та енциклопедичних словниках, а необхідно 

звернутись до різних контекстів вживання даного концепта, тобто встановити 

його приядерну зону і периферію. Таким чином, можна побудувати асоціативне 

поле для ядра концепта і виявити мовну репрезентацію базового концепта 

(ядра), лексем приядерної зони та периферії в оригінальних теологічних 

текстах. На четвертому етапі дослідження ми порівняємо базові 

християнсько-богословські концепти у теологічних текстах німецькою мовою, 

що належать до різних типів теологічного дискурсу, та їх репрезентацію в 

україномовних перекладах. На заключному етапі аналізу будуть зроблені 

наукові узагальнення про особливості перекладацького відтворення семантики 

та структури виділених теологічних концептів українською мовою. 

3.2.3. Базові концепти текстів теоретико-теологічного дискурсу та їх 

репрезентація в українському перекладі 

На підставі проаналізованого корпусу із 22 теологічних текстів та їх 

перекладів, що належать до різних типів теологічного дискурсу, загальним 

обсягом 6069 сторінок (7 оригіналів та 7 перекладів текстів ТТД і 4 оригінали 

та, відповідно, 4 переклади текстів ПТД), ми можемо навести перелік базових 

теологічних концептів, представлений мовою оригіналу і мовою перекладу. На 

нашу думку, саме ці концепти складають ядро концептосистеми 

німецькомовного християнсько-богословського дискурсу. Для більшої 

наочності результатів пропонуємо порівняти два списки концептів, складені 

відповідно до типу дискурсу, і почнемо з концептосистеми теоретико-

теологічних текстів (див. табл. 1):  
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оригінал переклад абсолютна частота вживання БК в 

оригіналах текстів ТТД  

GOTT БОГ 31794 

GLAUBE ВІРА 29523 

CHRISTUS ХРИСТОС 27252 

MENSCH ЛЮДИНА 24981 

WELT СВІТ 22710 

NATUR ПРИРОДА 20437 

THEOLOGIE ТЕОЛОГІЯ 18168 

KIRCHE ЦЕРКВА 15890 

HEILIGKEIT СВЯТІСТЬ 13626 

GESELLSCHAFT СУСПІЛЬСТВО 11355 

 FAMILIE СІМ’Я 9082 

 ORDNUNG УСТРІЙ 7948 

 ARBEIT ПРАЦЯ 6813 

 STAAT ДЕРЖАВА 4542 

 GEIST ДУХ 4314 

GEMEINSCHAFT СПІЛЬНОТА 4087 

 WERT ЦІННІСТЬ 3406 

 KULTUR КУЛЬТУРА 3179 

 WORT СЛОВО 2725 

 LITURGIE ЛІТУРГІЯ 1135 

Таблиця 1. Базові концепти концептосистеми текстів ТТД 

Таблиця 1 презентує 20 концептів, установлених під час аналізу 

теоретико-теологічних текстів німецькомовного християнсько-богословського 

дискурсу. Усі одиниці розташовані за принципом зменшення абсолютної 

частоти їх вживання в оригінальних текстах ТТД. Під абсолютною частотою 

вживання БК мається на увазі кількість слововживань вербалізованого базового 

концепта у всьому корпусі німецькомовних текстів ТТД. Кількість 
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німецькомовних текстів ТТД у дослідженому корпусі дорівнює 7 (сім). 

Загальна кількість слововживань в оригіналах текстів ТТД складає 644.964 

одиниці. 

Як видно з таблиці, не всі концепти відповідають поняттям релігійного 

дискурсу, а саме – більше половини наведених 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 – їх налічується лише 2: THEOLOGIE та 

LITURGIE.  

Враховуючи той факт, що базові концепти (ядра) за своєю семантикою та 

структурою наближаються до термінів, їх відтворення у перекладі не викликає 

особливих труднощів. Так, у більшості випадків перекладу концептів 

українською мовою у цільових ТТ ми зафіксували наявність еквівалентів 

(однозначних словникових відповідників). Утім, три концепти були відтворені 

мовою перекладу за допомогою часткових відповідників (неповних 

еквівалентів за класифікацією В.С.Виноградова) [44, с. 82]: ORDNUNG – 

УСТРІЙ; ARBEIT – ПРАЦЯ; GEMEINSCHAFT – СПІЛЬНОТА. Наведені 

відповідники класифікуються як неповні за принципом незбігу обсягу 

семантичної інформації, закладеної до одиниці оригіналу та відтвореної в 

одиниці перекладу.  

Так, повним відповідником (еквівалентом) для концепту ORDNUNG 

виступає українська лексема ПОРЯДОК, утворюючи ядро для названого 

концепту в українській мові. Водночас одиниця вихідної мови die Ordnung має, 

як відомо, складну полісемантичну структуру, що охоплює не тільки 

загальномовні, а і вузькофахові значення.  

За даними тлумачного словника німецької мови Duden можна виділити 
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ядерне значення для концепта ORDNUNG, так звану архісему: 1) durch Ordnen 

hergestellter Zustand, das Geordnetsein – укр. порядок, упорядкованість. До 

значень приядерної зони наведеного концепту ми відносимо, згідно зі 

словником Duden: 2) geordnete Lebensweise – укр. режим; 3) Einhaltung der 

Disziplin, bestimmter Regeln im Rahmen einer Gemeinschaft – укр. дисципліна; 4) 

auf bestimmten Normen beruhende und durch den Staat mittels Verordnungen, 

Gesetzgebung o.Ä. durchgesetzte und kontrollierte Regelung des öffentlichen Lebens 

– укр. врегулювання; 5) Gesellschaftsordnung – укр. лад, устрій. Зрештою, до 

периферії згаданого концепту належать фахові термінологічні значення, 

зокрема в галузі біології: 6) größere Einheit, die aus mehreren verwandten Tier- 

oder Pflanzenfamilien besteht – укр. ряд (у зоології); порядок (у біології) [177, S. 

1168].  

Таким чином, робимо висновок про відтворення концепту ORDNUNG, 

присутнього в оригінальних текстах теоретико-теологічного дискурсу, через 

його частковий семантичний відповідник – концепт УСТРІЙ. Інакше кажучи, 

смисл базового концепту оригіналу був відтворений у перекладі українською 

мовою через одне зі значень його приядерної зони, яке відповідало контексту 

оригінального твору.  

Наведемо приклади заголовків окремих розділів тексту ТТД, що містять 

базовий концепт ORDNUNG, та порівняємо їх з україномовними перекладами: 

die Ordnung der Wirtschaft – економічний устрій [238, S.12; 228, с. 7]; das 

Ordnungsgefüge der Gesellschaft – суспільний устрій [238, S.4; 228, с. 6]; die 

Ordnungsprinzipien der Gesellschaft – принципи суспільного устрою [238, S.2; 

228, с. 5]. Навіть на підставі ізольованих словосполучень можна пересвідчитись 

у правильному перекладацькому виборі відповідника із низки значень 

приядерної зони концепту. Проілюструємо згадану багатозначність концепту 

ORDNUNG на матеріалі ширшого контексту (завершеного речення): 

Н1 Wie der Kosmos von Ordnung und Harmonie durchwaltet sei, so besitze 

auch die Wirtschaft eine ihr vorgegebene natürliche Ordnung, eine „prästabilierte 

Harmonie“, in der alles von selber richtig laufe <… > [238, S. 157]. 
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У1 Як космос перебуває в стані порядку та гармонії, так і економіка має 

притаманний їй устрій, «наперед визначену гармонію», в якій усе правильно 

протікає само по собі <… > [228, с. 168] 

Як бачимо, навіть у найближчому контексті одного й того самого речення 

зустрічаються дві семи базового концепту ORDNUNG, для кожної з яких 

перекладач добирає свій семантичний відповідник: (а) порядок для ядерного 

значення концепту; (б) устрій для значення приядерної зони. 

Розглянемо інший частковий відповідник праця, який перекладач 

застосував у цільовій мові для відтворення базового концепту ARBEIT. Так, 

українським еквівалентом концепту ARBEIT і водночас носієм ядерного 

значення слугує лексична одиниця РОБОТА. Утім, перекладач свідомо розділяє 

два значення оригінального концепту і репрезентує їх аналогічно із попереднім 

прикладом через еквівалент і частковий відповідник. Наприклад: 

Н2 Die Werkbezogenheit der Arbeit ist im griechischen érgon und im 

lateinischen opus ausgedrückt, während <…> das französische travailler, das 

russische robotat und das deutsche arbeiten <…> den Beigeschmack des Mühsamen 

und Beschwerlichen (Lästigen) haben. Dennoch gehört das Mühsam-Lästige nicht 

zum Begriff der Arbeit, da selbst für den gefallenen Menschen nicht jede Arbeit sauer 

und lästig sein muß, wenn auch die meiste Arbeit unter dem Gesetz des Mühsamen 

steht [238, S. 122]. 

У2 Спрямованість праці на її об’єкт виражено в грецькому слові «ergon» 

і в латинському «opus»,тоді як слова <…> подібно до французького travailler, 

російського «работать» і німецького «arbeiten» --виражають втому і тягар, 

які супроводжують працю. Однак важке й набридливе не належить до суті 

самого поняття праці, бо зовсім не кожна робота є обов’язково тяжкою , 

навіть для людини після гріхопадіння, хоча більшість робіт таки має печать 

чогось втомливого [228, с. 128].  

Як показує приклад, відповідниками німецького концепту ARBEIT у 

перекладі слугують лексеми праця і робота. На нашу думку, лексична одиниця 

робота може вважатись еквівалентом ядерного значення концепту ARBEIT, а 
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праця становить частковий відповідник, який репрезентує смисл концепту 

через значення приядерної зони. Для підтвердження наших міркувань наведемо 

словникові дефініції для німецької та українських лексем, скориставшись, 

відповідно, тлумачним словником німецької мови Duden і Великим тлумачним 

словником сучасної української мови під редакцією В.Т.Бусела.  

Відповідно до переліку, наведеному в електронному словнику Duden, 

лексема die Arbeit має такі значення: 1) Tätigkeit mit einzelnen Verrichtungen, 

Ausführung eines Auftrags o. Ä. – укр. діяльність, здійснення, виконання; 2) das 

Arbeiten, Schaffen, Tätigsein; das Beschäftigtsein mit etwas, mit jemandem – укр. 

робота; праця; 3) Mühe, Anstrengung; Beschwerlichkeit, Plage – укр. робота; 

зусилля; 4) Berufsausübung, Erwerbstätigkeit, Arbeitsplatz – укр. робота [220]. 

Можна зробити висновок, що ядерне значення концепту ARBEIT становить 

найбільш генералізована сема (2 – das Arbeiten), еквівалентами якої в 

українській мові виступають лексеми робота і праця. Тому необхідно з’ясувати 

принцип розмежування їх значень у мові перекладу.  

За даними ВТСУМ, лексична одиниця робота має такі значення: 1) дія за 

знач. робити; процес, дія, функціонування; 2) чиєсь виконання чого-небудь, 

чиясь праця; 3) та чи інша діяльність щодо виготовлення, створення, обробки 

чого-небудь; місце, де відбувається така діяльність; 4) коло занять, обов’язків; 

справа, діло; 5) праця, заняття, служба на якому-небудь підприємстві, в якійсь 

установі як засіб існування, джерело заробітку; 6) те, що підлягає виконанню, 

здійсненню, заходи для виконання, здійснення; предмет праці; 7) спосіб, 

манера, стиль виконання чого-небудь; 8) продукт чиєїсь праці, виріб, твір; 9) 

фіз. кількісна характеристика перетворення будь-якого виду енергії на інші її 

види [36, с. 1229].  

У свою чергу, для лексеми праця словник наводить такий перелік 

значень: 1а) діяльність людини; сукупність цілеспрямованих дій, що 

потребують фізичної або розумової енергії та мають своїм призначенням 

створення матеріальних і духовних цінностей; труд; трудовий процес, робота, 

на яку витрачається багато сил; 2а) трудовий процес певного фахівця; вид 
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діяльності, пор. розумова праця; фізична праця; 3а) певний вид оплачуваної 

трудової діяльності; робота, служба за наймом як засіб існування, джерело 

заробітку; 4а) зусилля, напруження; 5а) матеріалізований результат якоїсь 

роботи, діяльності: літературний твір, витвір мистецтва, наукова робота; 6а) 

робота, функціонування машин і механізмів; 7а) корисна робота, яку виконують 

тварини, або її результат [36, с. 1103].  

Як бачимо, кілька значень для обох лексем, наведених у словникових 

дефініціях, практично збігаються, наприклад: (2)-(2а); (3)-(2а); (5)-(3а); (8)-(5а). 

Утім, головною семантичною відмінністю між поняттями робота і праця, що 

становлять еквівалент і частковий відповідник концепту ARBEIT у мові 

перекладу, стає розуміння роботи як узагальненого позначення будь-якої дії, а 

праці – як свідомої діяльності, властивій лише людині. Виходячи з контексту 

оригінального твору кардинала Й. Гьофнера «Christliche Gesellschaftslehre“, 

знаходимо підтвердження нашої думки у вихідному тексті:  

Н3 Arbeit ist die bewußte, ernshafte, objektbezogene Betätigung geistiger oder 

körperlicher Fähigkeiten des Menschen zur zweckmäßigen Verwirklichung von 

Werten, die der gottgewollten Sinnerfüllung des Menschen selber sowie der 

menschlichen Gesellschaft und letztlich der Ehre Gottes dienen. Die Arbeit ist als 

bewußtes Tätigwerden ein Vorrecht des Menschen, während das Tun der Tiere 

Instinkthandlung ist und vom „Arbeiten“ der Tiere und Maschinen nur im 

übertragenen Sinne gesprochen werden kann, insofern der Mensch Tier und 

Maschine in seinen Dienst nimmt [238, S. 121]. 

У3 Праця полягає у свідомій, серйозній, спрямованій на певний об’єкт 

діяльності людини, в застосуванні її духовних і фізичних здібностей для 

богоспасенного вдосконалення людського суспільства, а остаточно – на славу 

Господа. Праця, як свідомий вид діяльності, властива тільки людині, тоді як 

поведінка тварин керована інстинктом, а про «працю» тварин і машин можна 

говорити лише в переносному значенні, коли людина використовує їх для 

досягнення своєї мети [228, с. 128].  

Отже, робимо висновок, що праця становить частковий відповідник 
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німецькомовного концепту ARBEIT, який (відповідник) репрезентує приядерне 

значення bewußtes Tätigwerden als Vorrecht des Menschen, обране перекладачем 

у контексті досліджуваного твору теоретико-теологічного дискурсу.  

Таким чином, дані першого етапу аналізу концептосистеми оригінальних 

текстів ТТД та її відтворення в українському перекладі свідчать про наявність у 

вихідних текстах різних типів концептів: (1) притаманних суто релігійному 

(теологічному) дискурсу (GOTT; GLAUBE; CHRISTUS; KIRCHE; 

HEILIGKEIT) (2) міждискурсивних універсальних концептів, типових для 

загальнонаціональної мови (MENSCH; WELT; NATUR; GESELLSCHAFT; 

FAMILIE; ORDNUNG; ARBEIT; STAAT; GEIST; GEMEINSCHAFT; WERT; 

KULTUR; WORT); (3) концептів, притаманних текстам саме теоретико-

теологічного дискурсу (THEOLOGIE; LITURGIE).  

Відтворення наведених концептів у перекладі здійснюється переважно за 

допомогою еквівалентів: (GLAUBE – ВІРА; WELT – СВІТ; NATUR – 

ПРИРОДА), що пояснюється близькістю семантики та структури концептів до 

термінів. У деяких випадках спостерігаємо вживання у перекладі часткових 

семантичних відповідників, що пов’язане із перекладацьким вибором одного із 

багатьох значень вихідного концепту в мові перекладу, зумовленого 

контекстом оригіналу: (ORDNUNG – УСТРІЙ; ARBEIT – ПРАЦЯ; 

GEMEINSCHAFT – СПІЛЬНОТА). Інакше кажучи, у перекладі відбувається 

відтворення базового концепту (ядра) оригіналу через одне із значень його 

приядерної зони, а саме – за типом перекладацької відповідності «один до 

кількох» (диверсифікація –у термінології В.Коллера) [184, S. 343]. 

Другий етап аналізу концептосистеми німецькомовних текстів ТТД 

включає семантичну класифікацію концептів за групами. Користуючись 

принципами створення згаданої класифікації Д.С.Ліхачова, у межах текстів 

ТТД ми виділяємо такі семантичні групи концептів: (1) світ – GOTT; WELT; 

MENSCH; CHRISTUS; (2) природа, стихії, міфічні істоти – NATUR; (3) 

соціальні поняття та відношення – GESELLSCHAFT; FAMILIE; ORDNUNG; 

ARBEIT; STAAT; KIRCHE; GEMEINSCHAFT; KULTUR; (4) морально-етичні 
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абстрактні концепти – GLAUBE; HEILIGKEIT; GEIST; WERT; (5) світ 

артефактів, у тому числі сакральні предмети – KIRCHE; WORT; LITURGIE; (6) 

концептосистема наукового знання – THEOLOGIE. 

За принципом абсолютної частоти вживання наведених концептів у 

текстах ТТД ми встановили базові концепти для кожної із семантичних груп: 

для групи (1) – GOTT; для групи (2) – NATUR; для групи (3) – KIRCHE (у 

значенні соціального інституту, установи); для групи (4) – GLAUBE; для групи 

(5) – KIRCHE (у значенні храму); у групі (6) – THEOLOGIE.  

На третьому етапі аналізу концептосистеми оригінальних текстів ТТД ми 

розглянемо семантичну структуру та особливості її відтворення у перекладі для 

одного із частотних концептів групи (1), а саме – концепту MENSCH. Як ми 

вже згадували, спочатку необхідно визначити ядро і приядерну зону значень 

даного концепту, користуючись дефініціями тлумачного словника.  

За даними Універсального тлумачного словника сучасної німецької мови 

Duden (Deutsches Universalwörterbuch) лексема der Mensch має етимологію „der 

Männliche“ (чоловічий, ahd. mennisco, mannisco; mhd. mensch(e), і включає такі 

значення: (1) mit der Fähigkeit zu logischem Denken und zur Sprache, zur sittlichen 

Entscheidung und Erkenntnis von Gut und Böse ausgestattetes höchstentwickeltes 

Lebewesen; (2) menschliches Lebewesen, Individuum; (3) bestimmte Person, 

Persönlichkeit; (4) (salopp) als burschikose Anrede, oft auch ohne persönlichen 

Bezug in Ausrufen des Staunens, Erschreckens, der Bewunderung [177, S. 1070]. 

Онлайн-версія словникової статті Duden містить також низку синонімів для 

лексеми der Mensch: Erdbewohner, Geschöpf, Kreatur, Krone der Schöpfung, 

Ebenbild Gottes, Erdenbürger, Erdenkind, Erdensohn, Sterblicher, Homo sapiens, 

Staubgeborener, Subjekt, Charakter, Gestalt, Kopf, Person, Persönlichkeit, Typ, 

Zeitgenosse, Gemüt, Seele, Jemand, Element, Existenz, Individuum [220]. 

Отже, на підставі семантичних та етимологічних даних тлумачного 

словника Duden, а також синонімічного ряду можна визначити ядро, приядерну 

зону і периферію концепту MENSCH у німецькій мові (див. Схему 2):  
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концепт MENSCH 

мовні репрезентації 

(ядро) 

Mensch 

 

(найближча приядерна зона) – рівень 1 

Lebewesen Person Persönlichkeit Individuum 

 

(віддалена приядерна зона) – рівень 2 

Subjekt Kreatur Homo Sapiens 

Gestalt Geschöpf Typ 

 

(периферія) – рівень 3 

Seele Gemüt 

Zeitgenosse Charakter Erscheinung 

Erdbewohner Staubgeborener Zweibeiner 

Erdenbürger Erdenkind Erdensohn Sterblicher 

Element Existenz 

 

Схема 2. Ядро, приядерна зона і периферія концепту MENSCH  у 

концептосфері німецької лінгвокультури 

Як видно зі схеми, всі лексичні одиниці, які репрезентують понятійно-

фактуальну структуру концепту MENSCH, розподілені за кількома рівнями: 

ядро становить сама лексема der Mensch – укр. людина; до найближчої 

приядерної зони (рівень 1) входять значення, наведені у тлумачному словнику: 

das Lebewesen – укр. <жива> істота ; die Person – укр. особа; die Persönlichkeit 

– укр. особистість. 

До віддаленої приядерної зони концепту (рівень 2) належать синонімічні 

значення, які відрізняються більш високою частотою вживання у різних 

контекстах порівняно з іншими синонімами: homo sapiens – укр. людина 
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розумна; das Subjekt – укр. суб’єкт; die Kreatur – укр. створіння. Зрештою, 

периферія концепту (рівень 3) містить менш частотні лексеми-синоніми з 

різними відтінками стилістичного значення: der Zweibeiner (umgangssprachlich 

scherzhaft – розм. жартівливо) – укр. двонога істота; der Erdbewohner (gehoben 

–висок.) – укр. мешканець землі; das Element (oft abwertend – часто зневажливо) 

– укр. елемент. 

Але варто нагадати, що структура будь-якого концепту не обмежується 

лише даними, отриманими на основі тлумачних, енциклопедичних та 

етимологічних словників. Оскільки нашою метою є визначення структури 

концепту MENSCH не тільки у німецькій лінгвокультурі, а, насамперед, у 

межах концептосистеми теологічного дискурсу, розглянемо вживання, мовні 

репрезентації та перекладацьке відтворення згаданого концепту на матеріалі 

вже відомого тексту кардинала Й.Гьофнера „Christliche Gesellschaftslehre“ і 

його українського перекладу:  

Н4 Der Gedanke, daß es irgendwo ein Wesen geben könnte, das zweites Ich-

selber wäre, kommt uns unheimlich vor. <…> Kein Geschöpf auf dieser Erde ist so 

sehr eine Welt für sich wie der Mensch. Er ist Person, und nur von der Personalität 

her läßt sich seine soziale Wesensanlage begreifen. <…> Schon das kleine Kind ist 

Person und, wenn es getauft ist, Gotteskind und Glied des Leibes Christi –aber noch 

nicht Persönlichkeit. Zur Persönlichkeit reift der Christ erst heran, wenn er in der 

Nachfolge Christi der Vollendung in Liebe und Treue zustrebt [238, S. 29; S. 32]. 

У4 Думка про те, що десь може існувати така істота, яка була б 

другим «Я-сам», видається нам страшною. <…> Жодне створіння на цій 

землі не становить для себе світу «самого в собі» такою мірою, як людина. 

Людина є особою, і тільки на підставі особовості можна охопити розумом її 

суспільну сутність. <…> Кожна маленька дитина вже є особою, а коли її 

охрестять – то й дитям Божим та членом Тіла Христового, але вона ще не 

є особистістю. Християнин дозріває до особистості лише тоді, коли він, 

наслідуючи Христа, прагне досконалості в любові [228, с. 39; с. 42]. 

Як бачимо, приклади містять додаткові мовні репрезентації концепту 
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MENSCH порівняно з одиницями, наведеними на рис. 3 у межах найближчої, 

віддаленої приядерної зони і периферії концепту. З одного боку, фрагмент 

оригіналу включає названі на схемі репрезентації базового концепту MENSCH 

у вигляді лексем der Mensch (ядро), Person, Persönlichkeit (найближча 

приядерна зона), а також Geschöpf (віддалена приядерна зона).  

З іншого боку, у прикладі можна зафіксувати наявність таких лексичних 

репрезентацій базового концепту та їх перекладів: ein Wesen – істота; das Ich-

selber – «Я-сам»; eine Welt für sich – світ «сам в собі»; Personalität – особовість; 

Gotteskind – дитя Боже; der Christ – християнин; Glied des Leibes Christi – член 

Тіла Христового.  

На нашу думку, поява додаткових репрезентацій базового концепту 

MENSCH пов’язана з жанровою групою оригіналу (фундаментальний 

теологічний текст) і його приналежністю до теоретико-теологічного дискурсу. 

Для підтвердження цього припущення наведемо фрагменти іншого тексту 

в авторстві Вальтера Каспера та його перекладу, виконаного Н. Вельбовець, що 

належать до жанрової групи христологічних текстів у межах теоретико-

теологічного дискурсу: 

Н1 Es gibt ja nie „den“ Menschen, es gibt den Menschen immer nur innerhalb 

des Geflechts von Ich-Du-Wir-Beziehungen; es gibt den Menschen sozusagen nur 

als ein Plurale tantum. Das Bewußtsein des Kindes erwacht am Lächeln der Mutter, 

die Freiheit des einzelnen in der Begegnung mit der Freiheit anderer [239, S. 59]. 

У1 Адже «просто» людини немає, вона завжди існує тільки у плетиві Я-

Ти-Ми стосунків; людина існує, так би мовити, тільки як plurale tantum* 

(лат. те, що існує лише у множині – прим. перекладача). Свідомість дитини 

пробуджується в усмішці матері, свобода окремої людини – у зустрічі зі 

свободою інших [230, с. 46].  

Названий фрагмент ілюструє ще кілька специфічних репрезентацій 

концепту MENSCH, типових саме для тексту теоретико-теологічного дискурсу: 

„der“ Mensch – «просто» людина; Ich-Du-Wir-Beziehungen – Я-Ти-Ми стосунки; 

Plurale tantum – plurale tantum, der einzelne – окрема людина. 
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 Вживання вищезгаданих лексичних одиниць притаманне, з нашого 

погляду, теологічним текстам з високим рівнем абстрактності та водночас 

широким дискурсом перекладу, який охоплює не тільки галузь теології, а й 

філософію та лінгвістику. До того ж, окремі значення концепту MENSCH у 

текстах ТТД становлять випадки мовно-термінологічної неперекладності: 

Plurale tantum, der einzelne. З наведеного вище випливає висновок, що головні 

жанрові ознаки текстів ТТД, такі, як високий рівень абстрактності та 

міждискурсивний характер, зумовлюють: 1) розширення концептополя 

теологічних концептів за рахунок збільшення їх асоціативно-образного поля 

(додаткових специфічних мовних репрезентацій); 2) появу мовно-

термінологічної неперекладності у значеннях віддаленої приядерної зони та на 

периферії концепту. 

 Спробуємо змоделювати концептополе для базового концепту MENSCH 

(ЛЮДИНА) на основі мовних даних, отриманих із німецькомовних текстів 

теоретико-теологічного дискурсу та їх українських перекладів (див. Схему 3). 

Відповідно до наведеної схеми можемо встановити дві суттєві 

розбіжності із структурою концепту MENSCH, представленою на рис. 3. По-

перше, фіксуємо невідповідність мовних репрезентацій концепту MENSCH на 

рівнях 2, 3 (віддалена приядерна зона і периферія) у теоретико-теологічних 

текстах із репрезентаціями даного концепту на цих самих рівнях у німецькій 

лінгвокультурі. По-друге, спостерігаємо наявність додаткових репрезентацій 

базового концепту у найближчій приядерній зоні: menschlich, Christ, Geschöpf, 

Menschheit, Menschsein, Menschwerdung.  

Показово, що п’ять із шести додаткових значень є типовими саме для 

релігійного дискурсу, а дві репрезентації становлять вузькофахові терміни ТТД: 

Menschheit – людинність і Menschwerdung – волюднення. Семантика двох 

останніх термінів пов’язана із глибинно-трансцендентним Втіленням Ісуса 

Христа як Сина Божого і символа Бога на Землі у людському єстві, як це 

розуміє теологічне вчення христології. 
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концепт MENSCH / ЛЮДИНА 

мовні репрезентації 

(ядро) der Mensch – людина 

 

(найближча приядерна зона)  – рівень 1 

Wesen – істота/єство; Person – особа; Persönlichkeit – особистість 

menschlich – людський; Christ – християнин 

Geschöpf – створіння; Menschheit – людинність 

Menschsein – людська екзистенція; Menschwerdung – волюднення 

  

 

(віддалена приядерна зона) – рівень 2 

Individuum –індивід; Exemplar – втілення/індивід; Gotteskind – дитя Боже; 

Glied des Leibes Christi – член Тіла Христового; endlicher Geist – дух 

скінченний; Existenzvollzug – виповнення людської екзистенції; 

Wesensvollzug – сутнісне виповнення; Träger <des Denkens> – носій 

(мислення) 

 

 

(периферія) – рівень 3 

Personalität – особовість; Original – оригінал; Kopie – копія; 

die <zu sich selbst gekommene> Undefinierbarkeit – (сама себе 

усвідомлююча) невизначуваність; ein <unaufhebbares, undurchdringliches> 

Geheimnis <der Fülle> -- (неусувна, незбагненна) таємниця (Повноти). 

 

Схема 3. Концептополе концепту MENSCH у німецькомовних текстах ТТД 

та їх українських перекладах 

Наведемо приклад вживання термінологічних значень концепту 

MENSCH, представлених у його найближчій приядерній зоні в тексті жанрової 

групи христологічних текстів ТТД: 



141 

Н2 Ein nicht-mythologisches Verständnis <des Christusglaubens > ist <…> 

nur dadurch möglich, daß man die Menschheit Jesu als Realsymbol Gottes begreift. 

<Eine Christologie „von unten“> soll aufzeigen, daß die Menschwerdung Gottes 

dem Menschen nichts nimmt an Eigenständigkeit und Ursprünglichkeit, sondern „der 

einmalig höchste Fall des Wesensvollzugs der menschlichen Wirklichkeit“ ist [239, 

S. 56-57]. 

У2 Мислити не-міфологічно <…> означає осягнути людинність Ісуса як 

реальний символ Бога. <Христологія «знизу»> має показати, що волюднення 

Бога жодним чином не ставить під сумнів людську незалежність і 

оригінальність, а є «єдиним і найвищим випадком сутнісного виповнення 

людської реальності» [230, с. 43].  

Згідно з даними Універсального тлумачного словника німецької мови 

Duden, термінологічне значення має лише лексема die Menschwerdung, а саме – 

(christliche Religion) Verkörperung Gottes in Christus [177, S. 1071]. Примітно, що 

інша лексична одиниця die Menschheit, вжита у термінологічному значенні, 

тлумачиться в словнику як стилістично нейтральна одиниця Gesamtheit der 

Menschen, і лише примітка ursprünglich: menschliche Natur, menschliches Wesen 

[там само, S. 1071] дозволяє реконструювати первинне значення цієї лексеми, 

яке і покладено в основу одиниці в оригінальному фрагменті. 

Потрібно зазначити, що в мові перекладу ми не зафіксували наявність 

термінологічних еквівалентів для християнсько-богословських термінів 

оригіналу die Menschheit, die Menschwerdung. Так, в академічному тлумачному 

словнику української мови в 11 томах, виданому у 1970-80-их роках ХХ 

століття, відсутні лексеми людинність та волюднення, вживані перекладачем 

Н.Вельбовець як відповідники згаданих термінів. Названі лексичні одиниці не 

містяться також у ВТСУМ 2007 року видання, словнику термінології та 

фразеології М.Дорошенка [61]; практичному словнику синонімів української 

мови та російсько-українському словнику складної лексики (автор обох – 

С.Караванський) [73; 74], а також у словнику церковно-обрядової термінології 

Н.Пуряєвої [131].  
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Тому можна зробити висновок про наявність семантичного пропуску в 

українській мові за типом перекладацької відповідності Eins-zu-Null-

Entsprechung у термінології В.Коллера [184, S. 232]. Водночас у перекладі 

констатуємо вживання власного термінотворення з боку перекладача. На нашу 

думку, Н.Вельбовець вдало відтворює терміни оригіналу, застосовуючи прийом 

пошуку найближчого відповідника.  

Хоча таких відповідників (термінологічні еквіваленти), як ми 

пересвідчились, немає в українській мові, ми вважаємо, що вони були знайдені 

за аналогією у російських лексикографічних джерелах. Так, Тлумачний словник 

російської мови під редакцією Д.М.Ушакова, який вийшов друком у 1935-40 

роках у Москві, містить лексему «вочеловечение» з поміткою церковний, 

релігійний. Згадана лексична одиниця має значення «дія від дієслова 

вочеловечиться», а її синонімом виступає лексема «воплощение» [211].  

Очевидно, перекладачка здійснила поморфемне калькування усталеного 

християнського терміна українською мовою: во-человеч-ен-ие – во-люд-нен-ня. 

Дуже вдалим перекладацьким рішенням ми вважаємо віднайдений термін 

людинність, оскільки він точно передає смисл оригінальної лексеми die 

Menschheit, і на відміну від російського еквівалента человечность не має 

омоніма з семою «гуманність», а становить окремий термін з семою «людський, 

притаманний людині». Достатньо порівняти одиниці людинність та людяність: 

переклад російською для обох лексем звучить однаково – человечность.  

Отже, на підставі проведеного когнітивно-перекладацького аналізу можна 

зробити висновок про залежність (1) концептосистеми цілого тексту, (2) 

структури його базового концепту (концептополя), (3) перекладацького 

відтворення значень приядерної зони й периферії концепту від жанрових ознак 

досліджуваного тексту і типу дискурсу. В наступному розділі ми перевіримо 

наше припущення на матеріалі текстів популярно-теологічного дискурсу,  

3.2.4. Базові концепти текстів популярно-теологічного дискурсу та їх 

відтворення у перекладі українською мовою 
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Згідно з нашою методикою визначення і опису концептосистеми на 

першому етапі аналізу текстів даного типу дискурсу був встановлений перелік 

базових концептів, релевантних саме для ПТД. Як і під час розгляду 

оригінальних текстів ТТД, ми використали критерій абсолютної частоти 

вживання кожної одиниці (ядра концепту) в чотирьох текстах ПТД, що 

належать до двох жанрових груп: етичної та катехитичної. Розглянемо список 

концептів ПТД та їх перекладів на таблиці 2:  

оригінал переклад абсолютна частота 

вживання БК в оригіналах 

текстів ПТД  

GOTT БОГ 10507 

GLAUBE ВІРА 9754 

CHRISTUS ХРИСТОС 9006 

SCHÖPFUNG СТВОРЕННЯ СВІТУ 8277 

NATUR ПРИРОДА 7543 

MENSCH  ЛЮДИНА 6841 

FREIHEIT СВОБОДА 6032 

LIEBE ЛЮБОВ 5306 

 RECHT  ЗАКОН 4524 

 GUTES ДОБРО 3755 

 WERT ЦІННІСТЬ 3036 

 WELT СВІТ 2628 

 WAHRHEIT ІСТИНА/ПРАВДА 2256 

 FRIEDEN МИР 1510 

 VERSÖHNUNG ПРИМИРЕННЯ 1351 

 KIRCHE ЦЕРКВА 1349 

 GEWISSEN  СОВІСТЬ 1123 

 MORAL МОРАЛЬ 1052 

 HEIL СПАСІННЯ 903 

 ETHIK ЕТИКА 377 

Таблиця 2. Базові концепти концептосистеми текстів ПТД 

Як бачимо, у таблиці 2 представлені 20 базових концептів із найвищою 

абсолютною частотою вживання у різних жанрах текстів німецькомовного ПТД 
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та їх відтворення в українських перекладах. Кількість німецькомовних текстів 

ПТД у дослідженому корпусі дорівнює 4 (чотирьом). Загальна кількість 

слововживань в оригіналах текстів ПТД складає 213.018 одиниць. 

Показово, що перші три місця за кількістю одиниць зайняли одні й ті самі 

релігійні концепти, що і в текстах теоретико-теологічного дискурсу: GOTT, 

GLAUBE, CHRISTUS. До типово релігійних концептів, які можна зустріти 

лише в даному дискурсі, відносимо SCHÖPFUNG, HEIL. Концепти, які 

позначають інших учасників діалогу між Богом і навколишнім світом, також 

посіли одні з найвищих місць: NATUR, MENSCH. Переглянувши весь список, 

ми бачимо, що лише одна чверть наведених у ньому понять відображає суто 

релігійні значення (5 із 20).  

Інші концепти так само, як і у ТТД, належать до універсальних концептів 

загальнонаціональної німецької мови, які функціонують у різних типах 

дискурсів: FREIHEIT, LIEBE, RECHT, WELT. Більш суттєву різницю між 

концептосистемами текстів ТТД і ПТД можна відчути, порівнявши семантичні 

групи концептів у кожному типі теологічного дискурсу.  

З одного боку, найбільш частотну групу концептосистеми ПТД знову 

склала сукупність концептів, що позначає світ: GOTT, MENSCH, CHRISTUS. З 

іншого боку, одразу помітно значну долю морально-етичних та емоційних 

абстрактних концептів: LIEBE, GUTES, WAHRHEIT, MORAL, GEWISSEN. 

Третю за частотою вживання і ступенем значущості для ПТД групу склали 

концепти, які виражають соціальні поняття і відношення: FREIHEIT, RECHT, 

FRIEDEN, VERSÖHNUNG. Зрештою, серед концептів, які можна було б 

віднести до типових понять у текстах ПТД, ми зафіксували два: ETHIK, 

SCHÖPFUNG. 

Таким чином, робимо висновок, що концептосистеми німецькомовних 

текстів ТТД і ПТД збігаються: (а) за критерієм абсолютної частоти вживання 

концептів GOTT, GLAUBE, CHRISTUS, MENSCH, NATUR; (б) за двома 

основними семантичними групами концептів: (1) світ; (2) природа. Утім, вони 

істотно різняться за кількістю концептів, які належать до груп морально-
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етичних понять, і концептів, які виражають соціальні поняття і відношення. 

Морально-етичні концепти превалюють у концептосистемі текстів ПТД 

(утворюючи майже її третину), у той час, як соціальні концепти складають 

третину концептосистеми текстів ТТД. 

На другому етапі аналізу ми розглянемо особливості перекладацького 

відтворення базових концептів у текстах популярно-теологічного дискурсу. 

Особливий інтерес в цьому плані викликає відтворення семантики та структури 

релігійного концепту SCHÖPFUNG, який практично відсутній у текстах ТТД і 

водночас має виражену високу частоту вживання в текстах ПТД катехитичного 

жанрової групи. Отже, необхідно спочатку визначити ядро і приядерну зону 

значень концепту SCHÖPFUNG в оригінальних текстах і порівняти встановлені 

значення з їх відтворенням в українському перекладі.  

Користуючись даними Універсального тлумачного словника DUDEN, 

виявляємо етимологію лексеми die Schöpfung: mhd. schepf(en)unge „Gottes 

Schöpfung, Geschöpf“ wohl unter Einfluss von engl. creation [177, S. 1402]. 

Згадана словникова стаття містить такі значення названої лексичної одиниці: 1) 

von Gott erschaffene Welt; 2) (gehoben) vom Menschen Geschaffenes; Kunstwerk; 

3a) (gehoben) Erschaffung; 3б) Erschaffung der Welt durch Gott [там само].  

Синонімами лексеми die Schöpfung, згідно із онлайн-версією словника 

DUDEN, виступають одиниці Arbeit, Ergebnis, Erzeugnis, Kunststück, Produkt, 

Werk, Kreation, Erarbeitung, Erfindung, Konstruktion, Planung, Schaffung, 

Erschaffung, Kreierung, Erstellung [220]. 

На третьому етапі когнітивно-перекладацького аналізу текстів ПТД ми 

змоделюємо структуру концепту SCHÖPFUNG у загальнонаціональній 

німецькій мові та порівняємо окремі значення з їх українськими 

відповідниками. Так, на підставі словникових даних можна визначити три рівні 

досліджуваного концепту: ядро die Schöpfung –укр. сотвóрення/сотворíння; 

найближчу приядерну зону (1) лексеми-синоніми основних значень концепту – 

das Geschöpf – укр. створіння/істота; die Erschaffung – укр. створення; das 

Kunstwerk –укр. творіння/твір; віддалену приядерну зону (2) синоніми з 
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додатковими відтінками семантичного значення – Arbeit – робота; Ergebnis – 

результат; Produkt – продукт; Kreation – твір/творіння; периферію (3), тобто 

синоніми з відтінками стилістичного та прагматичного значення – Kreierung –

створення; Erstellung – створення, виготовлення,; Oeuvre – творчість, творчий 

доробок.  

Відповідно до нашої методики опису структури концепту, окрім 

словникових дефініцій, слід розглянути мовні репрезентації концепту 

SCHÖPFUNG на матеріалі текстів ПТД. З цією метою скористаємось 

фрагментом оригінального тексту катехитичної жанрової групи „Ziel oder 

Zufall?“ у авторстві кардинала К.Шенборна та його перекладу українською 

мовою, виконаного О.Конкевичем:  

Н1 Schöpfung und Evolution. <…> Woher kommt und wohin geht die 

Schöpfung? Der Katechismus der katholischen Kirche betont die grundlegende 

Bedeutung des Schöpfungsglaubens <…> Im Schöpfungsglauben geht es auch um 

die Grundlage der Ethik. Denn dabei ist impliziert, dass dieser Schöpfer uns durch 

seine Schöpfung etwas über den rechten Gebrauch dieses Werkes und über den 

wahren Sinn unseres Lebens zu sagen hat. Schöpfungskatechese ist daher seit der 

frühen Kirche immer die Grundlage aller Katechese gewesen [247, S. 17-18]. 

У1 Створення світу й еволюція <…> Звідки і навіщо з’явився світ? 

Катехизм Католицької Церкви наголошує на принциповому значенні віри в 

створення світу <…> З вірою в те, що світ створений, пов’язані й основи 

етики. Бо тоді розуміється, що Творець через Своє творіння хоче нам 

пояснити, як правильно його вживати та яким є справжній сенс нашого 

життя. Тому катехиза про створення світу від самого початку завжди була 

основою всякої церковної катехизи [235, с. 13-14]. 

У наведеному фрагменті оригіналу констатуємо додаткові мовні 

репрезентації концепту SCHÖPFUNG: der Schöpfungsglaube, der Schöpfer, die 

Schöpfungskatechese. Цікаво, що навіть ядро концепту – лексема die Schöpfung 

уживається у вихідному тексті в різних значеннях. Даний факт підтверджують 

особливості перекладу згаданої лексеми.  
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Так, у першому реченні оригіналу, що становить заголовок Schöpfung und 

Evolution (назва першої катехизи кардинала Шенборна) лексема Schöpfung має 

значення Erschaffung der Welt durch Gott як протиставлення природничо-

науковому поняттю «еволюція». Такий заголовок задає тон і виражає основну 

ідею цілого твору, тобто відношення між двома парадигмами людського 

знання: релігійною і науковою. Перекладач відтворює значення концепту через 

частковий відповідник найближчої приядерної зони створення (світу). У 

семантичному плані перекладацьке рішення можна вважати виправданим, 

оскільки точно передається вихідне значення лексеми: створення світу Богом. 

Водночас у жанрово-стилістичному плані перекладацьке рішення 

викликає певні сумніви, оскільки лексема створення становить повний 

еквівалент для німецької лексичної одиниці die Erschaffung. На нашу думку, 

лексема die Erschaffung, будучи синонімом ядра концепту, певною мірою 

нейтралізує вузький релігійний контекст вживання поняття die Schöpfung як 

саме Божественного акту сотворення світу Господом.  

Перевіримо наші міркування за допомогою словникових дефініцій для 

даного поняття у мові перекладу. Наприклад, російсько-український словник 

складної лексики С.Караванського надає такі еквіваленти: рос. сотворение 

мира – постання/настання світу; рос. сотворять – сотворяти [74, с. 594]. 

Практичний словник синонімів української мови того ж автора для лексеми 

створення (світу) наводить синонім постання [73, с. 395]. Російсько-

український словник ділової мови (термінологія та фразеологія) М.Дорошенка, 

М. Станіславського, В. Страшкевича, виданий Інститутом української наукової 

мови Академії наук України у 1930 році, містить такі еквіваленти для 

російської лексеми создание: 1) (произведение) –твір, утвір; 2) (действие) – 

утворення, створювання, створення [61, с. 204]. ВТСУМ наводить таке 

значення для лексеми створення: дія за значенням створити, створювати [36, 

с. 1388]. Отже, ми вважаємо, що лексема створення як частковий еквівалент 

одиниці die Schöpfung не передає сакрального смислу події, закладеної у 

значення концепту. Якщо порівняти значення: створити можна будь-що, і це 
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може зробити будь-яка людина, а сотворити небо й землю, природу, 

навколишню дійсність може лише Творець, Бог, Сотворитель. 

Тому ми вважаємо, що заголовок потрібно було відтворити українською 

мовою як Сотворення світу й еволюція. Головним підтвердженням наших 

міркувань став канонічний текст українського перекладу Біблії о.Івана 

Хоменка, де заголовок першої книги Буття перекладено: Сотворення всесвіту 

[209]. До того ж, усі дієслова, які позначають дії Бога, перекладаються 

о.Хоменком як сотворяти: На початку сотворив Бог небо й землю; і сотворив 

Бог людину на свій образ; на Божий образ сотворив її; чоловіком і жінкою 

сотворив їх [там само, Бут 1,1; Бут 1, 27]. 

Друге речення оригінального фрагменту Woher kommt und wohin geht die 

Schöpfung? становить підзаголовок першої катехизи. Тут лексема die Schöpfung 

виражає значення von Gott erschaffene Welt, тому перекладач цілком виправдано 

відтворює її через контекстуальний відповідник світ: Звідки і навіщо з’явився 

світ?  

Зрештою, у п’ятому реченні оригінального прикладу має місце ще одне 

значення базового концепту: (gehoben) das Kunstwerk. Перекладач, керуючись 

контекстом найближчого оточення (Schöpfer und seine Schöpfung), правильно 

передає семантику вихідної одиниці через частковий відповідник у найближчій 

приядерній зоні концепту: Творець і його творіння.  

Отже, можна зробити висновок про незбіг (розширення) найближчої 

приядерної зони та периферії концепту SCHÖPFUNG за рахунок появи 

додаткових репрезентацій концепту в текстах ПТД. Особливостями 

українського перекладу базового концепту для даних текстів стали: 1) 

відтворення ядра концепту через частковий відповідник-синонім із приядерної 

зони значень концепту; 2) вибір контекстуального відповідника для передачі 

одного із основних значень концепту.  

Такі перекладацькі прийоми зумовлені, на нашу думку, стилістично 

спрощеною інтерпретацією значення концепту SCHÖPFUNG з боку 

перекладача. Утім, на наш погляд, доцільніше було б скористатись повним 
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еквівалентом сотворення/сотворіння для передачі сакрального значення 

концепту сотворення світу Богом, а також залучати для порівняння паралельні 

канонічні тексти (українські переклади Біблії, зокрема переклад о.І.Хоменка). 

Таким чином, проаналізувавши об’ємну організацію концептосистеми 

німецькомовних теологічних текстів та особливості її відтворення в 

українському перекладі, доходимо наступних висновків.  

По-перше, концептосистема теологічного тексту, а також структура 

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

периферія) залежать від жанру тексту і типу дискурсу. Оскільки тексти як ТТД, 

так і ПТД, мають високий рівень абстрактності і містять велику кількість 

універсальних концептів, відбувається розширення концептополя теологічних 

концептів через додаткові асоціації та контексти вживання. По-друге, 

перекладацьке відтворення ядра концептів відбувається за допомогою повних 

еквівалентів (подібно до термінів). По-третє, відтворення смислів концепту, які 

знаходяться у найближчій та віддаленій приядерних зонах, відбувається через 

часткові відповідники за типом диверсифікації (Eins-zu-Viele). По-четверте, 

передача периферійних значень здійснюється через контекстуальні або 

оказіональні перекладацькі відповідники.  

Основними перекладацькими проблемами, пов’язаними із відтворенням 

значень базових концептів у текстах ТТД і ПТД, стали: (а) мовно-

термінологічна обмежена перекладність у віддаленій приядерній зоні та на 

периферії концепту (для ТТД); (б) неправильний вибір часткового 

відповідника, зумовлений нерозумінням значення, закладеного і 

репрезентованого у ядрі концепту (для ПТД).  

Утім, труднощі під час перекладу теологічних текстів ТТД і ПТД не 

обмежуються лише відтворенням особливостей об’ємного рівня їх 

концептосистеми. Поряд із адекватною передачею семантики і структури 

теологічних концептів у перекладі важливу роль відіграє відтворення лінійного 

упорядкування згаданих концептів, особливим чином організованого в тексті 

оригіналу. Тому в наступному підрозділі ми розглянемо інший рівень 
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концептосистеми теологічних текстів в обох досліджуваних типах 

християнсько-богословського дискурсу: лінійну організацію КС.  

3.3. Лінійна організація концептосистеми теологічних текстів в оригіналі й 

перекладі 

Як вже було згадано у попередніх розділах, для здійснення адекватного 

перекладу теологічних текстів перекладач повинен мати чотири сформованих 

компетенції: екзистенціальну, дискурсивну, текстову й мовну. В контексті 

дослідження концептосистеми ТТ особливої ваги набувають саме мовна і 

текстова компетенції. Якщо мовна компетенція перекладача маніфестується 

переважно на об’ємному рівні концептосистеми ТТ (під час відтворення 

семантики та структури концептів), то текстова компетенція повною мірою 

виявляє свою релевантність на лінійному рівні КС.  

Одразу зауважимо, що об’ємний та лінійний рівні концептосистеми 

теологічних текстів ми виділяємо за аналогією із парадигматикою та 

синтагматикою системи мови. Відповідно до цього припущення ми розуміємо 

лінійний рівень концептосистеми ТТ як упорядкування сукупності концептів, 

що реалізується в тексті і на рівні тексту за допомогою певних текстових 

категорій (критеріїв текстуальності). Тому під час аналізу лінійного рівня 

концептосистеми ТТ, на наш погляд, доцільно скористатись категоріально-

понятійним апаратом лінгвістики тексту. До центральних категорій лінгвістики 

тексту, релевантних для нашого перекладацького дослідження КС у 

теологічних текстах, ми віднесли граматичну когезію, семантичну 

когерентність і кореференцію.  

Отже, на першому етапі аналізу лінійного рівня КС будуть розглянуті 

частотні засоби досягнення когезії та когерентності в теологічних текстах 

оригіналу і зроблені висновки щодо певних закономірностей їх організації. На 

другому етапі буде виконано порівняльно-перекладацький аналіз названих 

категорій і проаналізовано особливості їх відтворення у перекладі.  

Слід підкреслити, що усталені поняття когезії та когерентності тексту 
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досі неоднозначно трактуються, принаймні у зарубіжній науці. Так, 

Т.М.Ніколаєва серед критеріїв текстуальності (того, що відрізняє текст від 

простого набору речень) виділяє, з одного боку, когезію як структурну 

зв’язність, з іншого боку, когерентність як змістову цільність [120, с. 27]. 

Інакше кажучи, когезія належить до формально-граматичних аспектів 

зв’язності тексту і досягається шляхом вживання морфологічних мовних 

засобів: сполучників, слів-повторів, займенників, синонімів, синонімічних 

іменних груп, узгодження часових форм. У свою чергу, когерентність 

стосується смислової єдності тексту і забезпечується логіко-семантичними 

зв’язками між окремими відрізками тексту. Такими зв’язками можуть 

виступати каузальні конектори, зокрема лексеми й словосполучення отже, 

підведемо підсумки, таким чином, як наслідок, стереотипні формули і сказав 

Бог; і побачив Бог; і зробив Бог; і назвав Бог; і так сталося.  

Крім того, засобами досягнення семантичної цільності тексту 

(когерентності) можуть бути темо-рематична структура й особливості 

розгортання теми (тематична прогресія). 

На відміну від зазначеного традиційного розуміння когезії та 

когерентності західна школа лінгвістики тексту чітко не розрізняє дані терміни, 

а керується ширшим поняттям когерентності. Наприклад, К.Брінкер виділяє 

граматичний і тематичний рівні структури тексту і називає когезію 

граматичною когеренцією тексту, маючи на увазі саме формально-граматичну 

зв’язність. Когерентність, у свою чергу, автор розуміє як тематичну 

структуру тексту [172, S. 21-22, див. також 173; 181]. 

З.Квам також користується поняттями «граматична когеренція» і 

«тематична когеренція», пояснюючи свій підхід вищим категоріальним рівнем 

когерентності як загальної передумови існування тексту. На думку вченого, 

когерентність може існувати в експліцитному вигляді (когезія в традиційному 

розумінні поняття) та в імпліцитній формі (власне когерентність) [185, S. 41]. З 

нашого боку, для аналізу лінійного рівня концептосистеми теологічного тексту 

ми скористаємось усталеними термінами когезії як граматичної зв’язності та 
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когерентності як семантичної цільності тексту. Водночас ми розділятимемо 

поняття когезії на суто граматичну і семантичну залежно від мовних засобів її 

досягнення. Отже, спочатку необхідно окреслити мовні засоби забезпечення 

когезії та когерентності тексту.  

Слідом за К.Брінкером, на формально-граматичному та семантичному 

рівнях тексту ми будемо розрізняти експліцитні та імпліцитні засоби 

внутрішньотекстового зв’язку (у термінології автора – explizite und implizite 

Wiederaufnahme) [172, S. 27].  

Когезію та когерентність тексту учений пов’язує із явищем референційної 

ідентичності (кореференції), яка полягає у заміні носія референції у 

попередньому реченні іншими лексемами або словосполученнями у наступних 

реченнях. Так, до експліцитної кореференції у тексті К. Брінкер відносить (а) 

повтор одного й того самого іменника (носія референції): ein Mann – der Mann; 

(б) позначення носія референції іншою частиною мови, як правило, іменником, 

субстантивованим прикметником або іменною групою: ein Mann – der 38-

Jährige; (в) позначення носія референції певним займенником (особовим, 

вказівним або присвійним): ein Mann – er; ein Mann – der …; ein Mann – dieser… 

[там само, S. 29].  

Щодо імпліцитної кореференції, то вона характеризується наявністю 

різних носіїв референції, які, утім, пов’язані між собою логіко-семантичним 

зв’язком за принципом «ціле- частина». Наприклад: храм – вівтар, синод – 

єпископ; служба божа – таїнство. Такий зв’язок може мати логічний, 

онтологічний або культурно обумовлений характер [там само, S. 37].  

На нашу думку, експліцитну кореференцію можна ототожнити з 

граматичною когезією, яка встановлюється шляхом вживання формальних 

морфологічних засобів зв’язку між реченнями, а імпліцитна кореференція, у 

свою чергу, асоціюється з когерентністю тексту. Слід окремо наголосити на 

тому, що явище семантичної когезії (лексико-семантичного зв’язку між 

реченнями на рівні гіпо-гіперонімічних та синонімічних відношень у системі 

мови), ми також відносимо до засобів когерентності тексту. Наприклад: Gott – 
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der Herr – der Schöpfer – der Lenker; Бог – Господь – Творець – Вседержитель. 

Окрім того, в плані розуміння тексту автор виділяє три аспекти 

внутрішньотекстового зв’язку: (1) власне мовний (sprachimmanent); (2) власне 

текстовий (textimmanent); (3) позамовний (sprachtranszendent) [там само, S. 43]. 

Так, у випадку власне мовного зв’язку (граматичної та семантичної когезії) 

відношення між носієм референції і референтом укорінене у системі мови і 

зрозуміле навіть без контексту. У випадку власне текстового зв’язку 

(когерентності) 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 

(когерентності) відношення між носієм референції та мовним референтом 

встановлюється на основі фонових знань реципієнта тексту (енциклопедичних, 

фахових, релігійних уявлень про світ, життєвого досвіду). 

Проілюструємо всі названі аспекти внутрішньотекстового зв’язку на 

матеріалі фрагменту катехизи кардинала К.Шенборна, що належить до текстів 

популярно-теологічного дискурсу, та його перекладу: 

Н1 Die Antwort
1
 auf die Frage

1
 nach dem Ursprung des Leids

1
 und seinem 

Verhältnis zur Gutheit Gottes kann keinesfals vorschnell gegeben werden. Der 

heilige Augustinus
2
 hat mit dieser Frage

1
 intensiv gerungen. Er

2
 schreibt: „Ich

2
 

fragte nach dem Ursprung des Bösen
1
, doch es fand sich kein Ausweg“ <> Nach 

langem Suchen und manchen Um- und Irrwegen fand er
2
 erst eine Antwort

1
, als er

2
 

den
3
 fand, der

3
 alleine das Böse

1
, die Sünde und den Tod besiegt hat <> Und so ist 

klar, dass nur „der christliche
3
 Glaube als ganzer… die Antwort 

1
auf diese Frage

1
 

sein kann <> [247, S. 100]. 

У1 Відповідь
1
 на питання

1
 походження страждання

1
 та його 

співвідношення з добротою Бога аж ніяк неможливо знайти на поверхні. 

Відповідь
1
 на це питання

1
 ревно шукав святий Августін

2
. Він

2
 пише: «Я

2
 все 

ще шукав, звідки походить зло
1
, і я

2
 не знаходив виходу» <> Щойно після 

довгих пошуків і виснажливих манівців та помилкових шляхів він
2
 знайшов 

відповідь
1
, знайшовши Того

3
, Хто

3
 сам переміг зло

1
, гріх і смерть <> Отже, 
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зрозуміло, що «відповідь
1
 на це запитання

1
 становить» лише «сукупність 

християнської
3
 віри» <> [235, с. 71].  

Як бачимо, наведений фрагмент включає три типи внутрішньотекстового 

зв’язку, відмічені цифрами згідно із класифікацією К.Брінкера. Так, перший тип 

(
1
) корелює з власне мовною когезією. Її можна продемонструвати такими 

референційними ланцюжками: (1) die Antwort – eine Antwort –die Antwort; (2) die 

Frage – dieser Frage – diese Frage; (3) des Leids – des Bösen – das Böse. Отже, у 

випадках (1), (2) має місце повтор носія референції, тобто суто граматична 

когезія. У ланцюжку (3) можна помітити семантичну когезію на підставі гіпо-

гіперонімічних відносин, закріплених у системі німецької мови: das Böse 

(гіперонім) – das Leid (гіпонім). За даними тлумачного словника німецької мови 

Duden (онлайн-версії), іменник das Böse становить синонім лексеми das Leid, 

тому можна говорити про власне мовну семантичну когезію, незалежну від 

контексту [220]. 

Другий власне текстовий тип зв’язку між реченнями (
2
) демонструє 

ланцюжок der heilige Augustinus – er – ich – er – er. У перших двох ланках 

фіксуємо позначення носія референції особовим займенником (власне мовна 

когезія: Augustinus –er). Утім, у третій ланці з’являється особовий займенник 

ich, який на рівні мовної системи не корелює ані з носієм референції (der heilige 

Augustinus), ані з іншим референтом (er). Тому робимо висновок про наявність 

семантичної когерентності, що встановлюється лише в даному контексті 

висловлення. 

Зрештою, третій тип внутрішньотекстового зв’язку (
3
) проілюструємо 

через ланцюжок: den – der – christlich. Одразу бачимо, що на рівні мовної 

системи відсутня як граматична, так і семантична когезія. Утім, в цьому 

випадку можна говорити про імпліцитну кореференцію, тобто когерентність 

тексту на рівні смислу, що встановлюється за допомогою фонових знань 

адресата про предмет повідомлення. Носій референції для ланок den – der 

реконструюється в контексті фонових знань та релігійних уявлень реципієнта: 

wer hat alleine das Böse, die Sünde und den Tod besiegt? – Jesus Christus. Тому 
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атрибут christlich стосовно іншого носія референції der Glaube стає засобом 

імпліцитної кореференції до попереднього висловлення.  

Порівняємо виявлені типи внутрішньотекстового зв’язку з їх 

відтворенням у перекладі фрагменту. Для власне мовної когезії (тип
1
) фіксуємо 

такі референційні ланцюжки: (1) відповідь – відповідь – відповідь – відповідь; 

(2) питання – це питання – це запитання; (3) страждання – зло – зло. Можна 

помітити, що у перекладі послідовно відтворюється як граматична когезія 

оригіналу – ланцюжки (1), (2); так і семантична когезія на рівні гіпо-

гіперонімічних відношень між двома іменниками-носіями референції – 

ланцюжок (3). Утім, у кількісному відношенні ланцюжок (1) у перекладі 

довший, ніж в оригіналі, що пояснюється не специфікою мовної пари, а 

індивідуальною стратегією перекладача – експлікацією теми висловлення. 

Для власне текстового зв’язку (тип
2
) у перекладі виявлено референційний 

ланцюжок: святий Августін – він – я – я – він. Даний ланцюжок повторює 

семантичну когерентність, яка встановлюється лише на рівні висловлення 

(святий Августін – він – я). Однак перекладач додає у трансляті ще одну ланку 

(я): „Ich
2
 fragte nach dem Ursprung des Bösen, doch es fand sich kein Ausweg“ – 

«Я
2
 все ще шукав, звідки походить зло, і я

2
 не знаходив виходу».  

Водночас  перекладач вилучає одну ланку (він) з перекладу: Nach langem 

Suchen und manchen Um- und Irrwegen fand er
2
 erst eine Antwort, als er

2
 den fand 

... – Щойно після довгих пошуків і виснажливих манівців та помилкових шляхів 

він
2
 знайшов відповідь, знайшовши Того… На нашу думку, рішення 

перекладача про додавання і опущення референтів пояснюється стилістичними 

причинами, тобто пристосуванням до норм цільової мови.  

Третій тип зв’язку (тип
3
) можна проілюструвати ланцюжком: Того – Хто 

– християнської. У даному випадку, так само як і у попередніх прикладах, 

перекладач зберігає імпліцитну кореференцію оригіналу, що встановлюється 

завдяки фоновим знанням адресата повідомлення. Утім, на відміну від 

оригінального тексту, перекладач адаптує позначення носія референції до 

жанрових норм цільової мови, а саме використовує велику літеру Той, Хто. 
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Отже, читач цільового тексту може легше реконструювати самого носія 

референції – Ісуса Христа – лише на основі написання займенників з великої 

літери, що суперечить мовним нормам, але цілком відповідає нормам 

християнсько-богословського дискурсу України. 

У наступному підрозділі ми розглянемо засоби граматичної когезії та 

семантичної когерентності у ТТ залежно від виду теологічного дискурсу і 

проаналізуємо особливості їх відтворення у перекладах українською мовою. 

3.3.1. Граматична когезія й семантична когерентність в оригіналах і 

перекладах текстів теоретико-теологічного дискурсу 

Наступним етапом нашого дослідження стає пошук закономірностей 

перекладацького відтворення формально-граматичного зв’язку (когезії) і 

лексико-семантичного зв’язку (когерентності) між відрізками теологічного 

тексту у різних типах дискурсу. Почнемо розгляд із аналізу фрагменту 

христологічного тексту в авторстві Вальтера Каспера і його перекладу 

українською мовою Н.Вельбовець. 

Н1 (1) Die Frage „Für wen haltet ihr Christus
1
? Wer ist er

1
?“ galt im 

Chrisrtentum schon immer als die entscheidende Frage. Nicht erst in der späteren 

Geschichte, schon im Neuen Testament gibt es auf diese Frage die verschiedensten 

Antworten. (2) Jesus
1
 hat im Neuen Testament viele Namen. Man nennt ihn

1
 den 

Christus (Messias)
1
, den Propheten

1
, den Menschensohn

1
, den Gottesknecht

1
, den 

Hohen Priester
1
, den Heiland

1
, den Herrn (Kyrios)

1
, den Gottessohn

1
.  

(3) Offensichtilich reicht kein einzelner Titel aus, um zu sagen, wer Jesus
1
 ist. 

Jesus
1
 ist der Mann

1
, der alle Schemen sprengt. (4) Um diese einzigartige 

Bedeutung
1
 auszudrücken, hat sich im Neuen Testament ein Titel gegenüber allen 

anderen immer mehr durchgesetzt; er hat sich offensichtlich am angemessensten und 

fruchtbarsten erwiesen: Jesus der Sohn Gottes
1
. Der Apostel Paulus kann seine 

ganze Botschaft zusammenfassend auf die Formel bringen: „Evangelium Gottes von 

seinem Sohn
1
“ (Röm 1, 3.9; vgl. 2 Kor 1,19; Gal 1, 16) [239, S. 191]. 

У1 (1п) Запитання: «Ким ви вважаєте Христа
1
? Хто Він

1
?» було в 
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християнстві від самого початку запитанням вирішальним. Крім того, не 

лише в більш пізній історії, а й у Новому Завіті можна знайти 

найрізноманітніші відповіді на нього. (2п) Ісус
1
 має в Новому Завіті багато 

іменувань. Його
1
 називають Христом (Месією)

1
, Пророком

1
, Сином 

Людським
1
, Слугою Божим

1
, Первосвящеником

1
, Спасителем

1
, Господом 

(Kyrios)
1
, Сином Божим

1
.  

(3п) Очевидно, жодного з цих імен не досить, аби визначити, ким є Ісус
1
. 

Ісус
1
 – людина

1
, яка не вписується в жодну схему. (4п) У Новому Завіті все 

більшого значення набуває ймення, мабуть, найбільш властиве і відповідне: 

Ісус Син Божий
1
. Апостол Павло все, що проповідує, зводить до формули: 

«Євангелія про Сина
1
» (Рим. 1, 3.9; пор. 2 Кор 1, 19; Гал 1, 16) [230, с. 185]. 

Аналізуючи зміст фрагменту, ми можемо реконструювати носія 

референції, який складає тему (предмет), тобто інформаційну основу даного 

повідомлення: Jesus Christus. Навколо теми формується мережа когезійних та 

когерентних зв’язків текстового фрагменту, яка має вигляд референційного 

ланцюжка на позначення носія референції. Для більш наочного аналізу 

розділимо оригінальний фрагмент на чотири відносно самостійних смислових 

відрізки: див. (1), (2), (3), (4).  

Отже, референційний ланцюжок оригіналу виглядає таким чином: (1) 

Christus – er; (2) Jesus – ihn – Christus (Messias)– den Propheten– den 

Menschensohn – den Gottesknecht – den Hohen Priester – den Heiland – den Herrn 

(Kyrios) – den Gottessohn; (3) Jesus – Jesus – der Mann; (4) diese einzigartige 

Bedeutung – Jesus der Sohn Gottes –seinem Sohn. Тут можна виділити три типи 

внутрішньотекстового зв’язку: (а) власне мовний; (б) текстовий; (в) 

позамовний. Так, власне мовний зв’язок (а) ілюструє формально-граматична 

когезія (1) Christus – er , (2) – частина Jesus – ihn, (3) частина Jesus – Jesus. 

 Семантична кореференція належить, за К.Брінкером, до власне мовного 

зв’язку, тому засоби семантичної когерентності також потрапляють до групи 

(а). Тут можемо навести такі приклади: (2) частина Jesus – Christus (Messias)– 

den Propheten– den Menschensohn – den Gottesknecht – den Hohen Priester – den 
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Heiland – den Herrn (Kyrios) – den Gottessohn. Наведені засоби позначення носія 

референції укорінені у системі німецької мови у формі синонімів за принципом 

гіпо-гіперонімічних відношень. Тому можна стверджувати, що вони не 

залежать від контексту і являють собою експліцитну кореференцію як засіб 

семантичної когерентності тексту. 

Групу власне текстових зв’язків (б) представляє ланцюжок (4): diese 

einzigartige Bedeutung – Jesus der Sohn Gottes – seinem Sohn. Оскільки наведені 

кореляти не пов’язані між собою у мовній системі, смислові відношення між 

ними встановлюються на рівні контексту повідомлення, тобто у самому тексті. 

Позамовний тип зв’язку (в) ілюструє ланцюжок (3), частина Jesus – der 

Mann, а також частина ланцюжка (4): Jesus der Sohn Gottes – seinem Sohn. 

Кореляція між цими двома позначеннями встановлюється на рівні фонових 

знань адресата про предмет повідомлення, тобто Ісуса Христа, і християнське 

сприйняття цієї постаті як Сина Бога, перевтіленого на землі в образі людини. 

Розглянемо відтворення трьох типів когезійно-когерентного зв’язку на 

матеріалі перекладу. З цією метою фрагмент перекладу також розділений на 

смислові єдності, які повністю повторюють оригінал: (1п), (2п), (3п), (4п), де 

позначка «п» відповідає перекладу. У першому відрізкові референційний 

ланцюжок на позначення носія референції виглядає так: (1п) Христа – Він. У 

другому відрізку ланцюг референції подовжується так само, як і в оригіналі: 

(2п) Ісус – його – Христом (Месією) – Пророком
 
– Сином Людським

 
– Слугою 

Божим
 
– Первосвящеником

 
– Спасителем

 
– Господом (Kyrios)

 
– Сином Божим. 

Третій відрізок виявляє ланцюжок (3п) Ісус – Ісус – людина; у четвертому 

ланцюжку маємо ланки (4п) Ісус Син Божий – Сина. 

Порівнюючи чотири референційних ланцюжки у тексті оригіналу з 

відповідними ланцюжками у тексті перекладу, можна встановити повну 

тотожність між відрізками (1) – (1п), (2) – (2п), (3) – (3п). Лише відрізок (4п) 

демонструє відхилення від оригіналу (4). У згаданому останньому ланцюжку 

відсутня ланка diese einzigartige Bedeutung, а також присвійний займенник 

seinem <Sohn > у референції < про > Сина.  
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Отже, до власне мовного зв’язку (а) між позначеннями носія референції – 

Ісуса Христа як предмета повідомлення відносимо (1п) Христа – Він; частину 

(2п) Ісус – його; а також частину (3п) Ісус – Ісус. Наведені референційні 

ланцюжки належать до типових засобів граматичної когезії, тобто експліцитної 

кореференції на формально-граматичному рівні, закріпленої у мовній системі 

та незалежній від контексту. Важливим є той факт, що група власне мовного 

зв’язку (а) у перекладі повністю повторює оригінал, як у кількісному плані, так 

і за характером уживаних засобів граматичної когезії: (1) Christus – er (1п) 

Христа – Він; (2) – частина Jesus – ihn, частина (2п) Ісус – його; (3) частина 

Jesus – Jesus, частина (3п) Ісус – Ісус. Засобами експліцитної граматичної 

кореференції в оригінальному й перекладному тексті виступають кореферентні 

займенники та іменникові повтори.  

Засоби семантичної кореференції в групі (а) представлені такими 

ланцюжками: частина (2п) ) Ісус – Христом (Месією) – Пророком
 
– Сином 

Людським
 
– Слугою Божим

 
– Первосвящеником

 
– Спасителем

 
– Господом 

(Kyrios)
 
– Сином Божим; частина (3п) Ісус –людина. У даному випадку також 

має місце повний повтор кількості і семантичного характеру засобів на 

позначення носія референції у перекладі порівняно з оригіналом (див. приклади 

семантичної кореференції оригіналу вище). Таким чином, робимо висновок про 

незмінність засобів власне мовного внутрішньотекстового зв’язку оригіналу в 

перекладі, що дає право говорити про власне мовну граматичну когезію і 

семантичну когерентність ОТ як перекладацьку домінанту.  

Проаналізуємо інші групи внутрішньотекстового зв’язку, які формують 

тематичну когерентність тексту на рівні контексту і позамовної ситуації. Так, у 

групі власне текстового зв’язку (б) спостерігаємо референційний ланцюжок 

(4п) Ісус Син Божий – <Євангелія про> Сина. Як бачимо, на рівні мовної 

системи названі лексеми не корелюють між собою, тому когерентний зв’язок 

між ними встановлюється на рівні контексту повідомлення, тобто смислової 

єдності як відрізка, так і цілого тексту.  

Необхідно відмітити опущення однієї ланки у референційному ланцюжку 
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перекладного тексту порівняно з оригіналом: diese einzigartige Bedeutung. З 

нашого погляду, дане опущення негативно вплинуло на когерентність між 

смисловими відрізками (3п) і (4п) у перекладі. Так, в оригінальному тексті 

іменна група diese einzigartige Bedeutung відсилає до загального змісту 

попереднього речення Jesus ist der Mann, der alle Schemen sprengt. Таким чином, 

названа іменна група стає своєрідним конектором і засобом встановлення 

когерентності на рівні смислу, з одного боку, між відрізками (3), (4), з іншого 

боку, в межах цілого фрагменту. На відміну від оригінального тексту в 

перекладі така когерентність втрачається, оскільки між відрізками (3п) і (4п) 

відсутній логіко-смисловий конектор. Порівняємо: (3п) <…> Ісус – людина, 

яка не вписується в жодну схему. (4п) У Новому Завіті все більшого значення 

набуває ймення <…> Ісус Син Божий.  

Тому, зважаючи на результати перекладацького аналізу відтворення 

текстових категорій у цільовому фрагменті, дане перекладацьке рішення, тобто 

опущення частини пропозиції (4) у перекладі (4п), можна піддати сумніву. 

Останній тип позамовного зв’язку (група в) представлений у перекладі 

такими референційними ланцюжками: частина (3п) Ісус – людина; а також (4п) 

Ісус Син Божий – Сина. В даному випадку можна говорити про частковий збіг 

референційних зв’язків між фрагментами оригіналу і перекладу. Так, ланцюжки 

(3), (3п) ідентичні на рівні семантичного зв’язку між референтами (гіпонім 

Jesus /Ісус – гіперонім Mann/людина, у той час, як на рівні перекладу 

спостерігається узагальнення лексеми Mann (чоловік, людина чоловічої статі). 

На нашу думку, таке рішення перекладача цілком виправдане, оскільки 

зумовлюється іншим обсягом значення лексеми Mann (чоловік) у цільовій мові. 

Порівняємо: Ісус – *чоловік, який не вписується в жодну схему. Як бачимо, 

зміст пропозиції повністю викривлюється, а сама пропозиція втрачає сенс. 

При відтворенні референційних зв’язків частини відрізка (4) у перекладі 

(4п) знову можна зафіксувати певну втрату когерентності між окремими 

реченнями відрізка (4п). Порівняємо: (4) Jesus der Sohn Gottes – „Evangelium 

Gottes von seinem Sohn“ – (4п) Ісус Син Божий – «Євангелія про Сина». Як 
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бачимо, опущення атрибутів Evangelium Gottes та показника означеності – 

присвійного займенника seinem <Sohn> з боку перекладача ускладнює 

референцію адресатів тексту до Ісуса Христа як Сина Бога. Тому робимо 

висновок про меншу прозорість референційного зв’язку у фрагменті перекладу 

(4п) порівняно з оригіналом, викликану опущенням атрибуту Богосинівства 

Ісуса Христа. Порівняємо: Євангелія про Сина Божого. 

Отже, на підставі аналізу когезійно-когерентних зв’язків у фрагменті 

оригіналу й перекладу христологічного тексту ТТД можемо зробити такі 

висновки. На рівні власне мовного внутрішньотекстового зв’язку граматична 

когезія і семантична когерентність оригіналу виступають перекладацькою 

домінантою, яка зберігається у перекладі без будь-яких змін.  

На рівні власне текстового зв’язку референційні відхилення від оригіналу, 

які спостерігаються в тексті перекладу, призводять до втрати семантичної 

когерентності у відповідних відрізках перекладу. Зрештою, відхилення від 

референції оригіналу на рівні позамовного зв’язку певною мірою ускладнюють 

встановлення носія референції у перекладі для адресатів цільового тексту. 

В наступному підрозділі будуть проаналізовані особливості відтворення 

граматичної когезії та семантичної когерентності в перекладі на матеріалі 

текстів іншого дискурсивного утворення – популярно-теологічного дискурсу. 

3.3.2. Відтворення внутрішньотекстових зв’язків у перекладних текстах 

популярно-теологічного дискурсу 

На даному етапі дослідження ми сконцентруємо увагу на передачі 

окремих аспектів мовного, власне текстового і позамовного референційного 

зв’язку у перекладах популярно-теологічних текстів. У процесі 

перекладацького аналізу відхилень між референційними ланцюжками 

фрагментів оригіналу і перекладу текстів ПТД будуть встановлені 

закономірності передачі граматичної когезії та семантичної когерентності 

оригіналу в цільовому тексті. З цією метою скористаємося фрагментами 

популярно-теологічного тексту кардинала Й.Рацінгера „Salz der Erde“, який 



162 

належить до специфічного жанру ПТД «розмова-ріка», та його перекладом у 

авторстві О.Конкевича: 

Н1 – (1) Wie viele Wege
1
 gibt es zu Gott?  

-- So viele, wie es Menschen gibt. Denn auch innerhalb des gleichen Glaubens 

ist der Weg
1
 eines jeden Menschen ein ganz persönlicher.  

(2) Wir haben das Wort Christi: Ich bin der Weg
1
. Insofern gibt es 

letztenendes einen Weg
1
, und jeder, der zu Gott unterwegs ist, ist damit auf 

irgendeine Weise auch auf dem Weg Jesu Christi
1
.  

(3) Aber das heißt nicht, daß bewußtseinsmäsig, willensmäßig alle Wege
1
 

identisch sind, sondern im Gegenteil, der eine Weg
1
 ist eben so groß, daß er in jedem 

Menschen zu seinem persönlichen Weg
1
 wird [243, S. 35]. 

У1 (1п) – То скільки шляхів
1 
до Бога?  

– Стільки, скільки людей. Бо навіть всередині однієї й тієї ж віри шлях
1
 

кожної особи зокрема є цілком особистим.  

(2п) Ми маємо слово Христове: «Я – дорога
1
». Тому, врешті-решт, є 

один шлях
1
, і кожен, хто прямує до Бога, певним чином знаходиться і на 

дорозі Ісуса Христа
1
.  

(3п) Але це не означає, що за свідомістю, за волею всі шляхи
1 

ідентичні. 

Навпаки, якраз ця одна дорога
1
 є настільки великою, що для кожної людини 

вона стає її особистим шляхом
1
 [226, с. 34]. 

Аналогічно до прикладів, наведених у попередньому підрозділі, ми 

розділили фрагменти оригіналу і перекладу тексту ПТД на три відносно 

самостійні смислові відрізки: (1), (1п); (2), (2п); (3), (3п). На підставі аналізу 

змісту фрагменту встановимо предмет (тему) повідомлення, навколо якого 

формується мережа когезійно-когерентних зв’язків: шлях до Бога.  

Спочатку проілюструємо референційні ланцюжки для кожного зі 

смислових відрізків оригіналу: (1) Wege <zu Gott> -- der Weg <eines jeden 

Menschen>; (2) ich bin der Weg – einen Weg – auf dem Weg <Jesu Christi>; (3) alle 

Wege – der eine Weg – seinem persönlichen Weg. Порівняємо наведені 

референційні зв’язки з ланцюжками у смислових відрізках перекладу: (1п) 
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шляхів <до Бога > – шлях <кожної особи>; (2п) я -дорога – один шлях – на 

дорозі <Ісуса Христа>; (3п) всі шляхи – ця одна дорога – її особистим шляхом. 

Одразу помічаємо, що навіть на власне мовному рівні 

внутрішньотекстового зв’язку референційні ланцюжки оригіналу й перекладу 

не збігаються. Так, в оригінальному фрагменті позначення носія референції der 

Weg <zu Gott> здійснюється шляхом експліцитної формально-граматичної 

кореференції, тобто через повтор іменника der Weg (щоправда, у складі різних 

іменних груп, з різними атрибутами та різною категорією означеності).  

У перекладі на відміну від оригіналу має місце семантична кореференція 

до предмета повідомлення, яка будується за принципом синонімічних 

відношень дорога -- шлях. Утім, слід зазначити, що всі показники формально-

граматичної когезії оригіналу зберігаються у перекладі у вигляді однакових 

іменних груп, предикативних одиниць, атрибутивних ознак (порівняйте: ich bin 

der Weg – я – дорога; der eine Weg – ця одна дорога; auf dem Weg Jesu Christi – 

на дорозі Ісуса Христа; zu seinem persönlichen Weg – її особистим шляхом).  

Отже, перекладач уживає у даному фрагменті трансформацію 

диверсифікації за типом «кілька до одного», тобто використовує два часткові 

семантичні відповідники для іменника der Weg: шлях і дорога. Перевіримо 

згадане перекладацьке рішення на підставі методу словникових дефініцій. За 

даними Універсального тлумачного словника німецької мови DUDEN, іменник 

der Weg має чотири основних значення: (1) eine Art Streifen – im Unterschied zur 

Straße oft nicht befestigt; (2) Richtung, die einzuschlagen ist, um an ein bestimmtes 

Ziel zu kommen; (3) Gang, Fahrt mit einem bestimmten Ziel; (4) Art und Weise, in 

der jemand vorgeht, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen; Möglichkeit, Methode zur 

Lösung von etw. [177, S. 1786-1787]. Можна помітити, що у цільовій мові деякі з 

наведених значень іменника der Weg покриваються різними словниковими 

відповідниками. Так, значенням (2), (4) відповідає лексема шлях, наприклад: 

показати шлях додому (значення 2); вирішити проблему дипломатичним 

шляхом (значення 4). Словникове значення (3) у більшості випадків 

покривається відповідником дорога, наприклад: вирушати у дорогу до Берліна; 
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по дорозі до школи; на нас чекає довга дорога.  

Що стосується значення (1), то воно може бути вираженим українською 

мовою як лексемою дорога, так і лексемою шлях, оскільки у даному значенні 

іменники дорога та шлях є абсолютними синонімами. Цей факт підтверджують 

і словникові статті у ВТСУМ під редакцією В.Бусела. Так, першим значенням 

для лексеми дорога словник наводить: (1) смуга землі, по якій їздять і ходять 

[29, с. 320]. Словникова стаття для лексеми шлях розпочинається зі значення (1) 

смуга землі, призначена для їзди та ходіння; дорога; узагалі місце, простір, 

яким відбувається пересування, сполучення [36, с. 1626]. 

Очевидно, що лексема der Weg в оригінальному фрагменті уживається у 

кількох значеннях, переважно непрямих. Тому перекладач обирає часткові 

відповідники залежно від значення лексеми оригіналу. Так, для відтворення 

іменних груп der Weg zu Gott; alle Wege; der Weg eines Menschen; sein 

persönlicher Weg перекладач обирає відповідник шлях як вираз непрямого 

значення напрям руху в який-небудь бік, до якогось відомого або наміченого 

місця [там само, с. 1626]. У складніших випадках відтворення предикативної 

одиниці ich bin der Weg, а також іменних груп auf dem Weg Jesu Christi та der 

eine Weg перекладач обирає відповідник дорога. На наш погляд, таке 

перекладацьке рішення є правомірним, оскільки іменник дорога виражає 

непряме значення, закладене в оригіналі: правильний напрямок для руху кого-

небудь, напрямок діяльності, шлях розвитку [там само, с. 320]. Отже, можна 

зробити висновок, що перекладацьке рішення про застосування двох часткових 

відповідників на позначення одного носія референції виявилось виправданим, 

оскільки тут ми маємо справу з міжмовною асиметрією обсягу значення 

лексеми der Weg.  

По відношенню до власне текстового і позамовного типів зв’язку між 

смисловими відрізками наведеного фрагменту, на нашу думку, ці обидва типи 

представлені у ланцюжку (2), (2п): ich bin der Weg – einen Weg – auf dem Weg 

<Jesu Christi>; я -дорога – один шлях – на дорозі <Ісуса Христа>. В даному 

смисловому відрізку носій референції встановлюється не в мовній системі, а в 
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контексті повідомлення, тобто на підставі слів Христа. Водночас, наведена 

цитата зумовлює референцію адресатів до позамовних знань про Ісуса, його 

життя, висловлення та пов’язані з цим свідчення Святого Письма. 

Розглянемо інший приклад відтворення когезійно-когерентних зв’язків 

тексту на матеріалі одного й того самого джерела і його перекладу:  

Н1 (1) Die Grundfrage ist tatsächlich, hat das Christentum
1
 nun eigentlich 

Heil
2
 gebracht, hat es

1
 Erlösung

2
 gebracht, oder ist es

1
 nicht eingentlich doch 

fruchtlos geblieben? Hat das Christentum
1
 nicht inzwischen vielleicht seine

1
 Kraft 

verloren?  

(2) Ich glaube, dazu muß man zunächst einmal sagen, daß das Heil
2
, das von 

Gott kommende Heil
2
, keine quantitative

3
 und daher keine addierbare Größe

3
 ist.  

(3) In technischen Kenntnissen kann es in der Menschheit ein vielleicht 

gelegentlich knickendes, aber doch irgendwo kontinuierliches Wachstum
3
 geben. 

Das rein Quantitative
3
 ist eben meßbar, da kann man feststellen, ist es mehr oder 

weniger geworden.  

(4) Einen gleichartigen quantifizierbaren Fortschritt
3
 im Gutsein

1
 des 

Menschen kann es dagegen nicht geben, weil jeder Mensch nei ist und weil daher mit 

jedem neuen Menschen in gewisser Hinsicht die Geschichte neu beginnt [243, S. 

232]. 

У1 (1п) Основне запитання, звичайно, -- чи дійсно християнство
1
 

принесло спасіння
2
, чи воно

1
 все ж таки не дало ніяких плодів? І чи 

християнство
1
 не втратило останнім часом своєї

1
 сили?  

(2п) Гадаю, насамперед варто сказати, що спасіння
2
, яке походить від 

Бога, не є кількісною величиною
3
.  

(3п) У царині технічних знань людство може досягати хай не 

досконалості
3
, та все ж послідовного зростання

3
. Це зростання

3
 можна 

виміряти кількісно, можна встановити, чи воно стало більшим, чи його 

поменшало.  

(4п) А в сфері людської доброти
1
 такого кількісного прогресу

3
 бути не 

може, бо кожна людина – нова, і з приходом кожної людини історія ніби 
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розпочинається наново [226, с. 214]. 

Спочатку розділимо зміст наведеного фрагменту оригіналу і його 

перекладу на смислові відрізки (мікротеми): (1), (2), (3), (4) та, відповідно, (1п), 

(2п), (3п), (4п). Наступний крок полягає у встановленні теми повідомлення, 

навколо якої розгортається граматична когезія і семантична когерентність 

фрагменту. Зважаючи на загальний зміст фрагменту, його тему, на наш погляд, 

можна визначити у вигляді пропозиції: вимір християнства як спасіння. 

Названі тематичні компоненти християнство
1
, спасіння

2
, вимір

3
 ми вважаємо 

носіями референції у всіх чотирьох смислових відрізках. 

 Проаналізуємо референційні ланцюжки кожного тематичного 

компонента оригіналу та їх відтворення у перекладі. Наприклад, носій 

референції християнство
1
 в оригінальному фрагменті представлений 

ланцюжками: (1) das Christentum – es – es – das Christentum – seine <Kraft>; (2) 

– немає; (3) – немає; (4) im Gutsein des Menschen. У перекладі носій референції
1 

відтворюється таким чином: (1п) християнство – воно – християнство – своєї 

<сили>; (2п) – немає; (3п) – немає; (4п) <в сфері> людської доброти. Якщо 

порівняти референційні зв’язки на позначення носія референції
1
 в оригіналі й 

перекладі, то можна помітити кількісне відхилення у смисловому відрізку (1п), 

тобто відсутність ланки граматичної когезії es. Референційні зв’язки всередині 

інших смислових відрізків перекладу майже ідентичні з оригіналом (2)=(2п), 

(3)=(3п), (4)= (4п). 

Носій референції спасіння
2 

в оригіналі має вигляд таких референційних 

ланцюжків: (1) Heil – Erlösung; (2) das Heil – das von Gott kommende Heil; (3) –

немає; (4) – немає. У перекладі носій референції
2 

представлений у вигляді 

ланцюжків: (1п) спасіння; (2п) спасіння, яке походить від Бога; (3п) – немає; 

(4п) – немає. Як бачимо, референційні зв’язки у відрізках перекладу (1п), (2п) 

демонструють кількісне відхилення порівняно з відповідними ланцюжками 

оригіналу (1), (2) – у кожному з них відсутня одна ланка. Решта ланцюжків 

повторюють оригінал: (3) = (3п); (4)=(4п). 

Референційні ланцюжки для носія референції вимір
3 

в оригіналі мають 
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вигляд: (1) – немає; (2) – keine quantitative <Größe> -- keine addierbare Größe; 

(3) ein < vielleicht gelegentlich knickendes, aber doch irgendwo >kontinuierliches 

Wachstum – das <rein>Quantitative; (4) einen <gleichartigen>quantifizierbaren 

Fortschritt. Носій референції
3 

представлений у перекладі ланцюжками: (1п) – 

немає; (2п) кількісною величиною; (3п) досконалості – послідовного зростання 

– це зростання; (4п) <такого> кількісного прогресу.  

Порівнюючи відтворення носія референції вимір
3 

у перекладі, помічаємо 

відхилення від оригіналу у двох смислових відрізках. Так, у відрізку (2п) 

відсутня одна ланка референції відносно відрізка (2), а у відрізку (3п) фіксуємо 

додавання однієї ланки досконалості. Решта відрізків оригіналу і перекладу для 

даного носія референції практично збігаються (1)=(1п), (4)=(4п).  

Отже, на підставі аналізу референційних зв’язків трьох тематичних 

компонентів та їх відтворення у перекладі можемо встановити такі 

закономірності. Лише у смисловому відрізку (4п) має місце повний збіг у 

референції тематичних компонентів оригіналу (4). Інші відрізки перекладу 

демонструють відхилення від когезійно-когерентної схеми оригіналу.  

Так, у абзаці (1п) перекладач змінює семантичну когерентність оригіналу, 

випускаючи елемент Erlösung як синонім носія референції Heil і обмежуючись 

у перекладі одним корелятом спасіння. У відрізку (2п) відбувається відхилення 

від граматичної когезії оригіналу, а саме: повтор іменника das Heil через 

поширений атрибут das von Gott kommende Heil перекладач відтворює єдиною 

іменною групою у вигляді підрядного речення означення спасіння, яке 

походить від Бога.  

Той самий відрізок перекладу (2п) містить вилучення причинно-

наслідкового зв’язку, вираженого в оригіналі іменною групою keine quantitative 

und daher keine addierbare Größe. Натомість перекладач замінює згадану 

іменну групу одним словосполученням кількісна величина, що призводить до 

часткової втрати семантичної когерентності між смисловими відрізками (2п), 

(3п) та (4п). 

У відрізку (3п) перекладач вставляє додатковий корелят досконалість для 
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вираження змісту поширеного атрибуту оригіналу ein vielleicht gelegentlich 

knickendes, aber doch irgendwo kontinuierliches Wachstum: досягати хай не 

досконалості, та все ж послідовного зростання. У наступному реченні 

відрізку (3п) семантична кореферентність оригіналу, представлена 

субстантивованим прикметником das Quantitative, замінюється на формально-

граматичну кореферентність – повтор іменника зростання із підсилювальним 

вказівним займенником: це зростання.  

Таким чином, можна говорити, з одного боку, про вживання прийому 

спрощення власне мовного внутрішньотекстового зв’язку з боку перекладача. 

Такий прийом спостерігається у двох смислових відрізках: а) опущення засобів 

семантичної когерентності (відрізок 1п, 2п – hat es Erlösung gebracht; das von 

Gott kommende Heil; keine addierbare Größe); б) вилучення засобу граматичної 

когезії (відрізок 2п – und daher).  

З іншого боку, перекладач застосовує прийом експлікації власне 

текстового зв’язку: додавання ще одного кореляту для носія референції 

(відрізок 3п – досягати хай не досконалості), а також заміну семантичної 

кореференції оригіналу на граматичну в перекладі – повтор іменника зростання 

(відрізок 3п). На нашу думку, виявлені перекладацькі відхилення у відтворенні 

когезії та семантичної когерентності тексту ПТД (спрощення й експлікація) 

свідчать про універсальну стратегію адаптації перекладу текстів ПТД для 

полегшення їх сприйняття з боку читацької аудиторії.  

Крім того, адаптація внутрішньотекстових зв’язків оригіналу до потреб 

адресатів перекладу без втрати змісту й функції вихідного тексту вимагає 

високо-розвиненої текстової компетенції перекладача.  

У наступному підрозділі ми підсумуємо виявлені закономірності об’ємної 

та лінійної організації оригінальних і перекладних ТТ німецько-українського 

напряму й представимо їх у вигляді лінгвокогнітивної моделі перекладу. 

3.4. Лінгвокогнітивна модель перекладу теологічних текстів: процесуальні 

та критичні аспекти 
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Зважаючи на загальний лінгвокогнітивний напрям нашого дослідження, 

для побудови моделі перекладу ТТ, доцільно скористатись одним із засобів 

репрезентації мовних знань, що належить до категоріально-понятійного апарату 

когнітивної лінгвістики, а саме – схемою міжконцептуальних зв’язків.  

Поняття схеми було введено у науковий обіг ще на початку 30-тих років 

ХХ століття Ф.Бартлеттом в контексті психологічно орієнтованої теорії пам’яті.  

На думку автора концепції, одиниці репрезентації знань складають 

комплекс взаємозв’язків, який зберігається у довгостроковій пам’яті, 

допомагаючи людині у когерентному відображенні об’єктів, предметів, 

ситуацій та відношень реальної дійсності [170, p. 201].  

Результати експериментальних досліджень Ф.Бартлетта дозволили 

застосувати їх результати не тільки у психології, а й у лінгвістиці та теорії 

перекладу. Так, експериментальним шляхом учений довів, що існують три 

основні типи обробки та репродукції отриманої текстової інформації: 

узагальнення (об’єднання однакових за значенням частин); модифікація (зміна 

частин) і опущення.  

Отже, згідно із менталістським підходом Ф.Бартлетта, схеми становлять 

певним чином структуровані знання про світ у вигляді ментальних одиниць 

репрезентації, які згодом отримали назви фреймів, сценаріїв, скриптів, рамок 

залежно від наукового підходу дослідників.  

У нашій роботі ми будемо послуговуватись стандартним терміном схема 

(scheme), розуміючи під ним структуру знань у мозку людини про певний 

об’єкт дійсності, яка організована у вигляді мережі концептуальних одиниць-

слотів (slots), що можуть мати стереотипний характер (defaults) або варіантне 

наповнення (fillers). Отже, користуючись наведеними поняттями теорії схем, 

побудуємо лінгвокогнітивну модель перекладу ТТ (див. Схему 4). 

Відповідно до окресленого понятійного апарату теорії схем, наша модель 

перекладу теологічних текстів (ЛМП) становить упорядковану за рангом 

мережу слотів двох типів: константного і варіабельного.  

 



170 

 

 111 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 4. Лінгвокогнітивна модель перекладу теологічних текстів 

 

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 

теологічних текстів даний слот може наповнюватись одним із двох 

компонентів: filler 1 = ТТД, filler 2 = 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 типу дискурсу. Як  згадувалось у попередньому розділі нашої роботи, 

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.  

1.ДИСКУРС 3.ТЕКСТ 2.ФУНКЦИЯ 

3.1. ОБ’ЄМНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ 

3.2. ЛІНІЙНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ 

1.1.ЖАНРОВА 

ГРУПА 

1.2. ЖАНР 

ТЕКСТУ  

КСФ 

ядро 
приядерна 

зона 

периферія 

граматична 

когезія 

семантична 

когерентність 
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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 по відношенню до 

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 із 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) 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 і семантична когерентність: 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 зрозуміло, що кожен з елементів наповнення слотів 3.1, 3.2 є 

варіабельним, тобто включає наповнення конкретними мовними засобами 

різних рівнів: одиниці лексичного і фразеологічного рівнів для елементів 

моделі КСФ та семантична когерентність; одиниці морфологічного і 

синтаксичного рівнів для елемента моделі граматична когезія.  

Отже, побудова лінгвокогнітивної моделі перекладу ТТ на основі 

результатів порівняльно-перекладацького аналізу корпусу текстів ТТД і ПТД 

дозволяє зробити такі узагальнення. Лінгвокогнітивна модель схематично 

відтворює етапи процесу перекладу теологічного тексту з урахуванням усіх 
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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 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 однозначними відповідниками 

(лексичними або граматичними еквівалентами при відсутності міжмовної 

асиметрії) або частковими семантичними відповідниками, найближчими за 

значенням, і граматичними синонімами при 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 перекладаються смисловим способом. Констатні 

елементи об’ємної та лінійної структури 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. Подальша методика заповнення 

слотів за принципом константності/варіабельності надасть можливість обрати 

оптимальний метод і конкретний прийом перекладу, що сприятиме 

підвищенню якості перекладацького продукту. Окрім того, застосування 

принципу константності/варіабельності полегшить прийняття перекладацьких 
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рішень і дозволить зменшити час на виконання перекладацького замовлення. 

Підсумовуючи викладене вище, слід зазначити, що запропонована модель 

має два аспекти: процесуальний, тобто схема здійснення перекладу теологічного 

тексту на підставі аналізу оригіналу і подальшого перетворення об’ємно-

лінійної організації ОТ мовою перекладу. Іншим аспектом застосування ЛКМ 

стає порівняльно-перекладацький аналіз, тобто критика готового цільового 

тексту, оскільки на підставі схеми дослідник може поетапно перевірити 

відтворення як константних елементів ТТ (перекладацьких домінант), так і 

варіабельних складників у перекладі. 



174 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

Лінгвокогнітивна модель перекладу теологічних текстів формується на 

підставі категоріально-понятійного апарату когнітивної лінгвістики, до якого 

належать поняття когніції, концепту, концептосфери, концептосистеми, 

структури концептосфери і базового концепту, зокрема ядра, приядерної зони 

та периферії, а також структури представлення знань у вигляді схеми, що 

включає слоти й елементи їх наповнення (філлери). 

Основою для створення лінгвокогнітивної моделі перекладу теологічних 

текстів стала методика опису концептосистеми ТТ, яка становить синтез 

когнітивного і перекладацького підходу до аналізу тексту. В межах згаданої 

емпіричної  методики були розглянуті особливості об’ємної та лінійної 

структури теологічного тексту та визначені закономірності їх відтворення у 

перекладі ТТ. 

Когнітивно-перекладацьке дослідження об’ємної структури ТТ як 

сукупності одиниць концептосистеми теологічного тексту передбачає 

насамперед виділення конкретних одиниць аналізу. Такою релевантною 

одиницею ми вважаємо концепт, що розглядається з позицій когнітивної 

лінгвістики і теорії перекладу. У когнітивно-перекладацькому значенні концепт 

становить ментальну сутність, основну одиницю обробки, збереження, передачі 

і представлення інформації, яка відзначається культурологічною специфікою, 

отримує реалізацію мовою оригіналу, та підлягає перетворенням мовою 

перекладу в межах певної перекладацької епістеми. 

Методика опису базових концептів КС у текстах теологічного дискурсу 

німецької лінгвокультури та їх відповідників у ТТ української лінгвокультури 

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, представленими у німецькомовних ТТ, а також 
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встановлюються базові концепти для кожної групи. Третій етап містить аналіз 

частотних теологічних концептів у межах тематичних груп, релевантних для 

текстів ТТД і ПТД. Четвертий етап включає порівняльно-перекладацький аналіз 

базових концептів КС німецькомовних ТТ у різних типах теологічного 

дискурсу та їх відтворення у перекладах українською мовою. 

Аналіз об’ємної організації КС німецькомовних ТТ та особливостей її 

відтворення в українському перекладі дозволяє стверджувати, що 

концептосистема ТТ, а також структура базових концептів у межах виділених 

семантичних груп (ядро, приядерна зона, периферія) залежать від жанру тексту 

і виду дискурсу. 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 «один до кількох». Периферійні значення БК 

передаються через контекстуальні та оказіональні перекладацькі відповідники.  

До труднощів перекладацького відтворення одиниць КС у текстах ТТД, за 

даними аналізу, належить мовно-термінологічна обмежена перекладність 

значень БК у віддаленій приядерній зоні та на периферії оригіналу. Проблемою 

відтворення об’ємної структури текстів ПТД став вибір часткового 

відповідника у перекладі для БК (ядерного значення) оригіналу. 

Інший рівень когнітивно-перекладацького дослідження концептосистеми 

ТТ формує аналіз лінійної організації КС, тобто структурованого 

упорядкування концептів у самому тексті (синтагматичний характер). Для 

адекватного відтворення концептосистеми теологічного тексту поряд із мовною 

компетенцією (для передачі об’ємної організації КС оригіналу у перекладі) 

перекладач повинен мати текстову компетенцію для відтворення лінійної 

організації ТТ. 

Розгляд лінійної організації КС в оригіналі та її відтворення у перекладі 

було здійснено за допомогою категорій лінгвістики тексту, серед яких 

формально-граматична когезія, семантична когерентність і кореференція. 
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Аналіз лінійного рівня КС у теологічних текстах включає два етапи: 1) 

визначення засобів досягнення когезії та когерентності оригіналу, а також 

особливостей їх структури; 2) аналіз відтворення засобів когезії та 

когерентності як критеріїв текстуальності оригіналу в перекладі. 

На основі аналізу когезійно-когерентних зв’язків у оригінальних і 

перекладних текстах ТТД і ПТД були встановлені закономірності відтворення 

текстових категорій когезії та когерентності. У текстах ТТД граматична когезія 

і семантична когерентність оригіналу виступають перекладацькою домінантою. 

Якщо у перекладних текстах ТТД на рівні власне текстового зв’язку мають 

місце референційні відхилення, вони призводять до втрати семантичної 

когерентності у відповідних відрізках перекладу. Референційні відхилення у 

перекладі тексту ТТД на рівні позамовного зв’язку ускладнює встановлення 

носія референції для адресатів перекладу. У перекладних текстах ПТД були 

встановлені два типи відхилень у відтворенні когезії та когерентності 

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

Лінгвокогнітивна модель перекладу теологічних текстів (ЛМП), 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. Слот ФУНКЦІЯ належить до константних елементів, а ДИСКУРС і 

ТЕКСТ передбачають різне наповнення. Слот ТЕКСТ включає два константні 

компоненти нижчого рангу: ОБ’ЄМНА ОРГАНІЗАЦІЯ і ЛІНІЙНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ. Філлери названих компонентів слоту ТЕКСТ регулюються 

зовнішніми слотами ЖАНРОВА ГРУПА і ЖАНР ТЕКСТУ.  

Константними елементами наповнення для рангового слоту ОБ’ЄМНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ стали базові концепти (ядро КСФ). Варіабельні елементи 

даного слоту формують приядерна зона і периферія КСФ. У межах рангового 

слоту ЛІНІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ до константних елементів належать граматична 

когезія і семантична когерентність. Варіабельними елементами стають мовні 

засоби вираження когезії та когерентності в тексті. 
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Лінгвокогнітивна модель перекладу ТТ схематично відтворює етапи 

перекладацького процесу з урахуванням всіх факторів, релевантних для 

перекладу теологічних текстів: дискурсу, функції, об’ємної та лінійної 

структури тексту, перекладацьких домінант, зокрема ядра КСФ, граматичної 

когезії та семантичної когерентності на рівні мовної системи. Пропонована 

модель включає два аспекти: 1) процесуальний, тобто формалізовану схему 

здійснення перекладу ТТ у певній послідовності; 2) критичний, тобто ЛКМ як 

основа для порівняльно-перекладацького аналізу оригіналу і перекладу 

теологічного тексту. 

Основні положення Розділу 3 відображені у таких публікаціях автора: 

[16; 24]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Когнітивно-перекладацьке дослідження релігійної комунікації, у тому 

числі побудова лінгвокогнітивної моделі перекладу теологічних текстів, 

вимагає міждисциплінарного підходу до вивчення й аналізу феноменів 

релігійного тексту, релігійного дискурсу, а також похідних понять теологічного 

тексту й теологічного дискурсу. Названий підхід зумовлює проведення 

перекладацького дослідження на базі категоріально-понятійного апарату 

суміжних наук, зокрема когнітивної лінгвістики, дискурс-аналізу, лінгвістики 

тексту. З метою виділення перекладацької специфіки понять, релевантних для 

нашої роботи, були запропоновані перекладознавчі дефініції: (1) гіперонімічних 

категорій релігійного тексту, релігійного дискурсу; та (2) їх гіпонімів – 

теологічного тексту і теологічного дискурсу.  

В аспекті теорії перекладу ми визначаємо релігійний текст як об’єкт 

релігійної комунікації мовою оригіналу, який підлягає перетворенням мовою 

перекладу у межах певної перекладацької епістеми. Під перекладацькою 

епістемою мається на увазі наукова парадигма перекладознавства, яка визначає 

спосіб, метод і прийоми перекладу конкретного тексту. Релігійний дискурс у 

перекладознавчому аспекті асоціюється із сукупністю тематично 

співвіднесених текстів релігійного змісту мовою оригіналу, які підлягають 

перетворенню мовою перекладу у межах певної перекладацької епістеми. 

Відповідно до гіпо-гіперонімічного принципу структура релігійного 

дискурсу включає два гіпоніми: 1) теологічний дискурс як сукупність 

тематично співвіднесених християнсько-богословських текстів; б) сакральний 

дискурс як сукупність сакральних (біблійних, літургійних та молитовних) 

текстів. У свою чергу, теологічний текст з погляду теорії перекладу ми 

тлумачимо як компонент християнсько-богословського дискурсу мовою 

оригіналу, який підлягає перетворенням мовою перекладу у межах відповідної 

перекладацької епістеми. 

Серед основних факторів, які викликають труднощі перекладу 
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теологічних текстів, слід назвати (а) системну міжмовну асиметрію; (б) 

відтворення первинної та вторинної перекладацьких домінант, зумовлених 

цілями релігійної комунікації, тобто персуазивності й апелятивності ТТ; (в) 

принципи організації теологічного дискурсу; (г) жанрово-композиційні 

характеристики певної жанрової групи і жанру теологічного тексту. 

До проблем перекладу ТТ на лексико-семантичному рівні належить 

відтворення термінологічних одиниць фахової мови теології, які входять до 

християнсько-богословської терміносистеми. Конкретними труднощами 

термінологічного перекладу ТТ, за даними порівняльно-перекладацького 

аналізу, стали: 1) термінологічна синонімія; 2) внутрішньогалузева, міжгалузева 

та міжсистемна термінологічна полісемія; 3) термінологічний паралелізм у 

християнсько-богословській терміносистемі за принципом «латинське/грецьке 

запозичення vs. німецький термін; 4) пряме цитування латинських термінів без 

коментаря; 5) орфографічна і словотвірна варіантність термінологічних 

відповідників оригіналу у мові перекладу.  

Як свідчить порівняльно-термінологічний аналіз, у перекладі ТТ 

відбувається адаптація терміносистеми оригіналу. Вона реалізується, по-перше, 

у послідовному відтворенні синонімічних і полісемічних термінів ОТ через 

єдиний термінологічний відповідник у перекладі; по-друге, у нейтралізації 

експресивної семантики німецького терміна мовою перекладу; по-третє, у 

асиметрії християнсько-богословських терміносистем німецької та української 

мов за принципом «кілька термінів для одного поняття німецькою мовою – 

один термін для одного поняття українською мовою»; по-четверте, у 

перекладацьких примітках, а також додаванні та уточненні інформації з боку 

перекладача; по-п’яте, у відтворенні термінологічних запозичень через 

термінологічні відповідники, укорінені у цільовій мові. 

Теологічний текст з огляду на поняття перекладності ми розуміємо як 

адекватне відтворення смислів теологічного тексту мовою перекладу з 

урахуванням специфічного соціального контексту (теологічного дискурсу). 

Відповідно до отриманих даних порівняльно-перекладацького аналізу тексти 
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ТТД і ПТД можуть містити два види обмеженої перекладності: мовно-

термінологічну та культурно-термінологічну. Явище мовно-термінологічної 

обмеженої перекладності зумовлюється, з одного боку, асиметрією 

християнсько-богословської терміносистеми МО і МП, з іншого боку, 

системною асиметрією двох мов. Культурно-термінологічна обмежена 

перекладність виникає через наявність у оригінальних ТТ культурно-

спеціфічного прошарку безеквівалентної лексики, зокрема реалій 

християнсько-католицького дискурсу Західної Європи. 

Для адекватного відтворення структури і семантики теологічних текстів 

мовою перекладу перекладач повинен володіти сформованою комунікативною 

компетенцією, яка охоплює чотири рівні: 1) екзистенціальна; 2) дискурсивна; 3) 

текстова; 4) мовна компетенції. Екзистенціальна компетенція включає здатність 

перекладача здійснювати референцію до понять позамовної дійсності та 

встановлювати логічні відношення між цими поняттями.  

Саме екзистенціальна компетенція перекладача забезпечує загальну 

перекладність ТТ і відповідає на ключове запитання: Що я перекладаю? 

Дискурсивна компетенція передбачає розуміння структури теологічного 

дискурсу з боку перекладача і вибір оптимального способу перекладу залежно 

від компонентів цієї структури, які реалізуються в теологічному тексті. Згадана 

компетенція відповідає на ключове запитання: Як (у який спосіб?) я 

перекладаю? Текстова компетенція включає відтворення тексту відповідно до 

жанрово-композиційних норм цільової мови, а також критеріїв текстуальності 

оригіналу, серед яких граматична когезія і семантична когерентність. Вона дає 

відповідь на запитання: У якій формі я перекладаю? Мовна компетенція 

забезпечує встановлення формальної та функціональної еквівалентності між 

текстами оригіналу і перекладу на всіх мовних рівнях. Ключовим запитанням 

для даного виду компетенції стає: Якими засобами я перекладаю? 

Перекладацькі проблеми ТТ, пов’язані із недостатністю екзистенціальної 

компетенції перекладача, охоплюють відтворення реалій християнсько-

богословського дискурсу, а також географічних реалій. За даними порівняльно-
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перекладацького аналізу, характерними прийомами передачі таких реалій у 

текстах перекладу стали перекладацька адаптація у формі уточнення; 

генералізація; функціональні аналоги; конкретизація; транскрипція; вилучення. 

Труднощі перекладу ТТ, зумовлені недостатністю дискурсивної 

компетенції, включають відтворення категорій прецедентності та 

інтертекстуальності оригіналу; передачу категорії модальності у перекладі; 

відображення емоційної та раціональної аргументативності ТТ у цільовому 

тексті. Згідно із результатами перекладацького аналізу, до прийомів 

відтворення прецедентності та інтетекстуальності ТТ у перекладі належать: 

вживання еквівалентів; використання функціональних аналогів; безперекладне 

цитування; суб’єктивна перекладацька інтерпретація. 

Прийомами відтворення категорій об’єктивної модальності ірреальності 

та евіденційності оригіналу в перекладі стали: (а) зміна семантичного типу 

модальності; (б) вживання граматичних еквівалентів; (в) компресія; (г) заміна 

непрямого мовлення оригіналу на дійсний спосіб як маркер об’єктивної 

модальності реальності; (д) вживання дієслів та словосполучень мовленнєвої 

діяльності, перформативних дієслів, а також підрядного речення додатку як 

маркерів категорії евіденційності у цільовій мові. 

За даними порівняльно-перекладацького аналізу до прийомів відтворення 

емоційної аргументативності ТТ у перекладі належать вживання еквівалентів; 

компресія; генералізація; декомпресія; суб’єктивна перекладацька 

інтерпретація. На підставі проведеного аналізу до прийомів передачі 

раціональної аргументативності ТТ у перекладі були віднесені: вживання 

однозначних відповідників та граматичних синонімів; компресія; генералізація. 

Фундаментом побудови лінгвокогнітивної моделі перекладу теологічних 

текстів стала комплексна методика аналізу концептосистеми ТТ, яка включає 

дослідження об’ємної та лінійної структури оригіналу і закономірностей 

відтворення двох названих структурних рівнів ТТ у перекладі. Пропонована 

методика аналізу концептосистеми ТТ синтезує наукові підходи когнітивної 

лінгвістики, лінгвістики тексту і теорії перекладу під час розгляду 
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концептосистем оригінального й перекладного теологічного тексту. 

Одиницею когнітивно-перекладацького аналізу об’ємної структури ТТ 

був обраний базовий концепт (БК), як основна одиниця обробки, збереження, 

передачі і представлення інформації, що відзначається культурологічною 

специфікою, реалізується мовою оригіналу, та підлягає перетворенням мовою 

перекладу у межах певної перекладацької епістеми. 

Методика опису КС на базі емпіричного матеріалу із 22 оригінальних і 

перекладних ТТ загальним обсягом 6069 сторінок дозволила встановити 

перелік базових концептів для текстів ТТД і ПТД. Окрім того, були виявлені 

семантичні групи концептів у ТТ обох видів теологічного дискурсу. За даними 

когнітивно-перекладацького аналізу, об’ємна структура КС теологічного тексту 

включає ядро (власне БК), найближчу й віддалену приядерні зони БК та 

периферію БК. Відтворення ядра БК у перекладі відбувається переважно через 

еквіваленти, оскільки структура і семантика БК наближається до термінів. 

Мовні репрезентації приядерної зони БК відтворюються у перекладі ТТ через 

одне із значень їх приядерної зони, тобто шляхом часткових семантичних 

відповідників. Репрезентації периферійних значень БК відбуваються у 

перекладі за допомогою контекстуальних та оказіональних відповідників.  

У межах методики аналізу КС було досліджено лінійну організацію ТТ як 

структуроване упорядкування концептів у самому тексті. Шляхом аналізу 

лінійної структури КС теологічного тексту були виявлені засоби когезії та 

когерентності оригіналу ТТ 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 ТТ були виявлені референційні 

відхилення від оригіналу, які призвели до втрати семантичної когерентності 

перекладу та труднощів у визначенні носія референції. Референційні 

відхилення у текстах ПТД, за даними аналізу, формують часткові перекладацькі 

стратегії спрощення та експлікації, які складають частини універсальної 
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стратегії адаптації перекладу теологічного тексту. 

Лінгвокогнітивна модель перекладу, побудована у вигляді мережі слотів, 

містить два аспекти, релевантні для теорії перекладу: процесуальний та 

критичний. До складу моделі входять ті концептуальні одиниці репрезентації 

знань, які використовуються під час виконання власне перекладу теологічного 

тексту (процесуальний аспект), та в ході порівняльно-перекладацького аналізу 

оригіналу і перекладу ТТ (критичний аспект). Основними одиницями 

репрезентації знань відповідно до моделі виступають ДИСКУРС, ФУНКЦІЯ і 

ТЕКСТ. Названі одиниці моделі функціонують за принципом 

константності/варіабельності, тобто передбачають або постійне, або варіантне 

наповнення (філлери).  

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: тип теологічного дискурсу, функція теологічного тексту, жанрова група і 

жанр ТТ, об’ємна структура ТТ з ядром, приядерною зоною та периферією БК, 

лінійна структура ТТ з граматичною когезією та семантичною когерентністю у 

своєму складі. Характер пропонованої моделі дозволяє використовувати її 

також як основу для порівняльно-перекладацького аналізу, оскільки у 

схематичному вигляді надається можливість для перевірки адекватності 

відтворення усіх елементів структури теологічного тексту.  



184 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Абеляр П. Theologia christiana / П. Абеляр // Энциклопедический словарь 

Брокгауза и Эфрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — Санкт-Петербург, 1890–

1907. — Т. 1. — С. 23-24. 

2. Абрамов С. Р. Сакральный и поэтический текст как предмет 

филологической герменевтики : (на материале германских языков) : дисс. 

… д-ра филол. наук: спец. 10.01.08 / С. Р. Абрамов. – Санкт Петербург, 

2006. – 514 с. 

3. Агеева Г. А. Религиозная проповедь как специфический вид языковой 

коммуникации : (на материале современной немецкоязычной проповеди) : 

автореф. дисс. … канд. филол. наук : спец. 10.02.04 / Г. А. Агеева. – 

Иркутск, 1998. – 18 с. 

4. Алефиренко  Н. Ф. Лингвокультурология: ценностно-смысловое 

пространство языка / Н. Ф. Алефиренко. — Москва : Флинта : Наука, 2013. 

— 288 с. 

5. Антонів О. А. Особливості субстантивантів у системі богословської 

лексики / Олександра Антонів // Християнство і українська мова : 

матеріали наукової конференції, Київ, 5—6 жовтня 2000 року. — Львів : 

Вид-во ЛБА, 2000. — С. 111-117. 

6. Бабич Н. Д. Проблеми терміновживання і термінотворення в сучасному 

конфесійному стилі / Надія Денисівна Бабич // Сучасна українська 

богословська термінологія: від історичних традицій до нових концепцій : 

матеріали Всеукраїнської наукової конф. (Львів, 13—15 травня 1998 р.). — 

Львів : ЛБА, ІБТП, 1998. — С. 161-169.  

7. Бабич Н. Д. Богословський стиль української мови в контексті 

стилістичної науки. [Збірник науково-дидактичних праць]  / Н. Бабич. – 

Чернівці : Видавничий дім “Букрек”, 2009. – 216 с. 

8. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка : пер. с 

франц. / Ш. Балли. — Москва : Изд-во иностранной литературы, 1955. — 



185 

416 с. 

9. Барщевський  Т. Вступ до біблійних наук : конспект лекцій / 

Т. Барщевський. — Львів : Свічадо, 2006. — 304 с. 

10. Бахтин  М. М. Собрание сочинений : в 7 т. / М. М. Бахтин ; Институт 

мировой литературы им. А. М. Горького РАН. — Москва : Русские 

словари, 1996. — Т. 5: Работы 1940—1960 гг. — 732 с. 

11. Бейлинсон Л. С. Функции институционального дискурса / Л. С. Бейлинсон 

// Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. 

— 2009. — № 3 (7). — С. 142-147. 

12. Белова А. Д. Категоризация и концептуализация знаний в теоретической и 

прикладной лингвистике / А.Д. Белова // Лінгвістика ХХІ століття : нові 

дослідження і перспективи. — К. : Логос, 2008. — №2. — С. 26-36. 

13. Бєлова А. Д. Лексична семантика і міжкультурні стереотипи / Алла 

Дмитрівна Бєлова // Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. праць. 

— 2002. — Вип. 7. — С. 43-54.  

14. Библейская энциклопедия. — Репринтное издание. — Москва: ТЕРРА, 

1990. — 902 с. 

15. Билоус Н. В. Передача категории модальности в переводах теологических 

текстов (немецко-украинское языковое направление) / Н. В. Билоус // 

Актуальные вопросы современной науки : сб. науч. трудов. — 

Новосибирск : Издательство ЦРНС, 2014. — Вып. 34. — С. 210-221. 

16. Білоус Н. В. Базові концепти німецькомовних текстів теоретико-

теологічного дискурсу та їхня репрезентація в українському перекладі / 

Н. В. Білоус // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський зб. 

наук. праць молодих учених Дрогобицького Державного педагогічного 

університету імені Івана Франка.— Дрогобич: Посвіт, 2014. — Вип. 10. — 

С. 94-99. 

17. Білоус Н. В. Відтворення прецедентності та інтертекстуальності в 

різножанрових текстах теологічного дискурсу (німецько-український 

напрямок)” / Н. В. Білоус // Науковий вісник Чернівецького університету. 



186 

— Чернівці, 2014. — Вип. 692-693. — С. 12-15. 

18. Білоус Н. В. Жанрові особливості теологічного тексту у релігійному 

перекладі / Н. В. Білоус // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — 

Острог : Вид-во Національного університету “Острозька академія”. — 

2013. — Вип. 38. — С. 94-102. 

19. Білоус Н.В. Категорія аргументативності у перекладних текстах 

популярно-теологічного та теоретико-теологічного дискурсів // Мовні і 

концептуальні картини світу: зб. наук. праць. — Київ, 2014. — Вип. 50. — 

Ч. 1. — С. 60-66. 

20. Білоус Н. В. Переклад термінологічних полісемантів у німецькомовних 

теологічних текстах українською мовою / Н. В. Білоус // Науковий часопис 

НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов : 

зб. наук. праць. — Київ, 2014. — Вип. 11. — С. 20-26. 

21. Білоус Н. В. Перекладність німецькомовних теологічних текстів у 

популярно-теологічному дискурсі / Н. В. Білоус // Наукові записки 

Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія “Філологічні 

науки”. — Херсон ; Ніжин, 2014. — Книга 3. — С. 27-30. 

22. Білоус Н. В. Перекладність німецькомовних теологічних текстів у 

теоретико-теологічному дискурсі / Н. В. Білоус // Наукові записки. Серія: 

Філологічні науки (мовознавство). — Кіровоград, 2014. — Вип. 126. — 

С. 307-311.  

23. Білоус Н. В. Релігійний дискурс в аспекті перекладознавства / Н. В. Білоус 

// Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. праць. — Київ, 2014. — 

Вип. 47. — Ч. 1. — С. 94-100. 

24. Білоус Н.В. Лінгвокогнітивна модель перекладу теологічних текстів 

(німецько-український напрямок) / Н.В.Білоус // Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. — Одеса, 

2014. — №13. — С. 205-207. 

25. Бобырева Е. В. Религиозный дискурс: ценности и жанры / Е. В. Бобырева // 

Знание. Понимание. Умение. — Москва, 2008. — № 1. — С. 164-171. 



187 

26. Бобырева Е. В. Языковые особенности религиозного дискурса / 

Е. В. Бобырева // Аксиологическая лингвистика: проблемы когниции и 

коммуникации : сб. науч. трудов. — Волгоград : Колледж, 2006. — С. 81-

88. 

27. Бобырева Е.В. Вторичные жанры религиозного дискурса: проповедь и 

исповедь / Е.В. Бобырева // Жанры и типы текста в научном и                 

медийном дискурсе: Межвуз. сб. научн. трудов. — Орёл, 2007. — Вып. 5. 

— С.214–222. 

28. Богданов В. В. Текст и текстовое общение / В. В. Богданов. — Санкт-

Петербург : Санкт-Петербург. гос. ун-т, 1993. — 67 с. 

29. Богословие // Большой толковый словарь русского языка / гл. ред. 

С. А. Кузнецов. — 1-е изд-е. — Санкт-Петербург : Норинт, 1998. — 1536 с. 

30. Богословие // Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона : в 86 т. 

(82 т. и 4 доп.). — Санкт-Петербург, 1890—1907.— Т. 1. — 1490 с. 

31. Болдырев Н. Н. Когнитивная семантика : курс лекций по английской 

филологии / Н. Н. Болдырев. — Тамбов, 2001. — 98 с. 

32. Большой энциклопедический словарь (БСЭ). — Москва : Большая 

российская энциклопедия, 1997. — 1456 с. 

33. Брандес М. П. Стиль и перевод (на материале немецкого языка) / 

М. П. Брандес. — Москва : Высш. шк., 1988. — 127 с. 

34. Ваврінчік Р. Я. Лінгвістичні особливості теологічного дискурсу як 

складового компоненту релігійного дискурсу / Р. Я. Ваврінчік // Ученые 

записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. 

— Симферополь, 2011. — Т. 24 (63). — № 2. — Ч. 3. — С. 206-211. 

35. Вежбицкая  А. Язык. Культура. Познание / А. Вежбицкая. — Москва : 

Русские словари, 1996. — 412 с. 

36. Великий тлумачний словник сучасної української мови / укладач: 

В. Т. Бусел та ін. — Київ ; Ірпінь : Перун, 2005. — 1728 с. 

37. Вереш М Т. Загальна лінгвістична характеристика християнсько-

богословської терміносистеми / М. Т. Вереш // Термінологічний вісник. 



188 

Збірник наукових праць. — К. : Інститут української мови НАНУ, 2013. — 

Вип. 2(2) — С. 104 - 107. 

38. Вереш М. Т. Морфологічний аналіз німецьких молитовних текстів. / Вереш 

М. Т. // Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наукових праць. – К. 

: ВПЦ “Київський університет”, 2010. – Випуск 30. – С. 318–322. 

39. Вереш М. Т. Лексичні особливості німецької фахової мови теології у 

давньоверхньонімецький та середньоверхньонімецький періоди. / Вереш 

М. Т. // Сучасні дослідження з іноземної філології. Збірник наукових 

праць. – Ужгород, 2011. – Випуск 9. –  С. 83–90. 

40. Вереш М. Аналіз німецьких релігійних та богословських композит 

утворених від “Kirche” та “Gott” / Вереш М. //  Роль німецької мови у 

трансфері освіти, науки та культури в Україні : Матеріали XVIII 

Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських 

германістів. – Ужгород : ФОП Бреза, 2011. –  С. 40–41. 

41. Вереш М. Т. Етимологічний аналіз німецьких християнсько-богословських 

та церковних термінів-запозичень / М. Т. Вереш // Науковий вісник 

Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк : 

Волинський національний університет ім. Л. Українки, 2012. – №  22 (247). 

– С. 188–191. (Філологічні науки. Мовознавство) 

42. Вереш М. Синонімія у німецькій християнсько-богословській та церковній 

термінології / Вереш М. // Німецька мова в українському контексті: 

формування мовної компетенції, контрактивні дослідження та 

міжкультурна комунікація : матер. XІХ Міжнародної науково-практичної 

конференції Асоціації українських германістів. – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 

37–39.  

43. Вигнанська І. М. Семантика та прагматика фразеологічних біблійних 

одиниць у сучасному французькому публіцистичному дискурсі: автореф. 

дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.05 / І. М. Вигнанська. – Київ, 2010. – 

19 с. 

44. Виноградов В. С. Перевод. Общие и лексические вопросы / 



189 

В. С. Виноградов. — 2-е изд., перераб. — Москва : Университет, 2006. — 

379 c. 

45. Власенко С. В. Референция и референциальность в межъязыковом 

переводе / С. В. Власенко // Вестник Московского университета: Серия 22. 

Теория перевода. — Москва, 2010. — № 4. — C. 3-25. 

46. Влахов С. И. Непереводимое в переводе / С. И. Влахов, С. П. Флорин. — 

Москва : Международные отношения, 1980. — 341 с. 

47. Войтак М. Религиозный стиль в генологической перспективе / М. Войтак // 

Стереотипность и творчество в тексте : межвуз. сб. науч. тр. — Пермь, 

2003. — Вип. 6. — С. 323-338. 

48. Воркачев С. Г. Концепт счастья: понятийный и образный компоненты / 

С. Г. Воркачев // Известия РАН. Серия литературы и языка. — 2001. — 

Т. 60. — № 6. — С. 47-58. 

49. Воскобойник Г. Д. Лингвофилософские основания общей когнитивной 

теории перевода : дис. … д-ра филол. наук / Г. Д. Воскобойник. — 

Иркутск, 2004. — 252 с. 

50. Гадомский А. К. О лакунах в системе лингвистической науки: проблема 

взаимодействия языка и религии / А. К. Гадомский // Культура народов 

Причерноморья. — 2004. — № 49. — Т. 1. — С. 164-167. 

51. Гадомский А. К. Теолингвистика: история вопроса // Ученые записки ТНУ. 

— Симферополь : ТНУ, 2005. — Т. 18 (57). — № 1. Филология. — С. 16-

26. 

52. Гарбовский Н. К. Теория перевода / Н. К. Гарбовский. — Москва : Изд-во 

Моск. ун-та, 2004. — 544 с. 

53. Гарбовский Н. Переводческие трансформации и обучение переводу / 

Н. Гарбовский // Перевод как лингвистическая проблема / под ред. 

Н. К. Гарбовского. — Москва : Изд-во МГУ, 1982. — С. 97-109. 

54. Головач У. Logos Spermaticos у Юстина: історія становлення поняття у 

християнській філософії і проблема перекладу / Уляна Головач // 

Християнство і українська мова : матеріали наукової конференції, Київ, 



190 

5—6 жовтня 2000 року. — Львів : Вид-во ЛБА, 2000. — С. 118-130. 

55. Гольберг И. М. Языковые образования сферы  религии / И.М.Гольберг // 

Русистика на современном этапе: Сб.науч.тр. — М.: МПГУ, 1999. — С. 

126-130. 

56. Горбач О. Повні та часткові переклади Біблії українською мовою / 

О.Горбач // Бюлетень Українського біблійного товариства. — 1999. — № 

10. — С. 26-32. 

57.  Д’яков А. С. Основи термінотворення. Семантичні та соціолінгвістичні 

аспекти / А. С. Д’яков, Т. Р. Кияк, З. Б. Куделько. — Київ : KM Academia, 

2000. — 218 с. 

58. Данилова Н. К. Знаки субъекта в дискурсе / Н. К. Данилова. — Самара : 

Самар. ун-т, 2001. — 228 с. 

59. Демецька В. В. Теорія адаптації в перекладі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра філол. наук : 10.02.16 / Владислава Валентинівна 

Демецька. — Київ, 2008. — 36 с. 

60. Денисова С. Типологізація перекладацьких компетенцій / Світлана 

Денисова // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство) : у 

2 ч. — Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. — Вип. 104 (1). 

— С. 39-44. 

61. Дорошенко М. Словник ділової мови. Термінологія та фразеологія / 

М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич. — Харків ; Київ : 

Державне вид-во України, 1930. — 248 с. 

62. Жерновей Є. Г. Релігійна термінологія сучасної французької мови: ґенеза, 

семантика, функціонування : дис. … канд. філол. наук : 10.02.05 / 

Є. Г. Жерновей ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2003. — 258 с. 

63. Жерновей Є. Г. Сакрально-тематична класифікація релігійних 

термінологічних одиниць сучасної французької мови / Є. Г. Жерновей // 

Studia Linguistica. — 2011. — Вип. 5. — С. 500—505. 

64. Жукалюк М., Степняк Д. Краткая история переводов Библии на 

украинский язык / М. Жукалюк, Д. Степняк. — К.: Украинское Библейское 



191 

Общество, 2003. — 176 с. 

65. Закреницька Л. А. Англійська християнсько-богословська терміносистема: 

генезис, структура, семантика : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / 

Л. А. Закреницька ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2011. — 

334 с. 

66. Задорожний В. До проблем розвитку конфесійного стилю сучасної 

української літературної мови / В. Задорожний // Сучасна українська 

богословська термінологія : від історичних традицій до нових концепцій. – 

Львів, 1998. – С. 137–144.  

67. Захаренко И. В. Прецедентное имя и прецедентное высказывание как 

символы прецедентных феноменов / И. В. Захаренко, В. В. Красных, 

Д. Б. Гудков и др. // Язык, сознание, коммуникация : сб. статей. — 

Москва : Филология, 1997. — Вып. 1. — С. 82-103. 

68. Зимовая М. В. Многозначность в терминологии : ареф. дис. ... канд. філол. 

наук : спец. 10.02.01, 10.02.19 — Теория языка / М. В. Зимовая. — Орел, 

2011. — 19 с. 

69. Зорівчак Р. П. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів 

української прози / Р. П. Зорівчак. — Львів : Вид-во при Львів. ун-ті, 1989. 

— 216 с. 

70. Иванова Р. А. Сакральный текст как особый тип специального текста / 

Р. А. Иванова // Linquamobilis : научный журнал / гл. ред. А. А. Селютин. 

— Челябинск : Челябинский гос. ун-т, 2009. — Вып. 1 (15). — С. 51-55. 

71. Карабан В.І. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і 

технічної літератури на українську мову. Частина І. Граматичні труднощі 

при перекладі наукової та технічної літератури / В.І.Карабан. — TEMPUS 

Флоренція-Страсбург-Гранада- Київ, 1997. — 278 с.  

72. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури [Text] / 

В'ячеслав Іванович Карабан; — Вінниця : Нова Книга, 2001. — Ч. 2 : 

Лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні труднощі. — 303 с.  

73. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови / 



192 

С. Караванський. — Київ : Українська книга, 2000. — 479 с. 

74. Караванський С. Російсько-український словник складної лексики / 

С. Караванський. — Київ : Академія, 1998. — 709 с. 

75. Карасик В. И. Лингвокультурный концепт как единица исследования / 

В. И. Карасик, Г. Г. Слышкин // Методологические проблемы когнитивной 

лингвистики : сб. науч. трудов / под ред. И. А. Стернина. — Воронеж : 

ВГУ, 2001. — С. 75-80. 

76. Карасик В. И. Языковый круг: личность, концепты, дискурс : монография / 

В. И. Карасик ; Волгогр. гос. пед. ун-т. — Волгоград : Перемена, 2002. — 

477 с. 

77. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Н. Караулов. — 

Москва : Издательство ЛКИ, 2010. — 264 с. 

78. Карбовнік І. Вживання і значення термінів λειτουργία, λειτουργέω в 

Стародавній Греції, Септуагінті, Новому Завіті і в сучасній богослужбовій 

літературі / Іванна Карбовнік // Християнство і українська мова : матеріали 

наукової конференції, Київ, 5—6 жовтня 2000 року. — Львів : Вид-во ЛБА, 

2000. — С. 137-143. 

79. Катехизм Католицької церкви [переклад з латинської]. — Львів : 

“Місіонер”, 2002. – 772 с. 

80. Катехизм Української Греко-Католицької Церкви : Христос - наша Пасха. 

— Львів : Видавництво “Свічадо”, 2011. – 336 с. 

81. Квитко И. С. Термин в научном документе / И. С. Квитко. — Львов : Вища 

школа, 1976. — 125 с. 

82. Кияк Т. Р. Лингвистические аспекты терминоведения: Учеб. пособие / Т. Р. 

Кияк. – К.: УМК ВО, 1989. – 104 с. 

83. Кияк Т. Р. Прагматичні аспекти стандартизації української термінології / Т. 

Р. Кияк // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Гол. ред. В. Г. 

Скляренко. – 1993. –  №1. – С. 35–38. 

84. Кияк Т. Р. Перекладність дискурсу: міф та реальність / Т. Р. Кияк // 

Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство) : у 2 ч. — 



193 

Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. — Вип. 104 (1). — С. 44-

47. 

85. Кияк Т. Р. Теорія і практика перекладу (німецька мова). / Кияк Т. Р., 

Науменко А. М., Огуй О. Д. — Вінниця: Нова книга, 2006.— 586 с.  

86. Клименко Н.Ф. Динамічні процеси в лексиконі сучасної української мови / 

Н.Ф.Клименко, Є.А.Карпіловська, Л.П.Кислюк. — К.: Видавничий дім 

С.Бураго, 2008. — 335 с. 

87. Клименко Н.Ф. Термінавання і детермінавання в процесах 

інтелектуалізації сучасної української мови // Studia Linguistica. — 2009. — 

№3. — С. 100-107. 

88.  Коломієць Л.В. Концептуально-методологічні засади сучасного 

українського поетичного перекладу (на матеріалі перекладів з англійської, 

ірландської та американської поезії) [Текст] : монографія / Л.В.Коломієць ; 

Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К. : Київ. ун-т, 2004. — 521 с. 

89. Комиссаров В. Н. Перевод и интерпретация / В. Н. Комиссаров // Тетради 

переводчика. — Москва, 1982. — Вып. 19. — С. 3—20. 

90. Комиссаров В. Н. Современное переводоведение / В. Н. Комиссаров. — 

Москва : ЭТС, 2004. — 421 с. 

91. Комиссаров В. Н. Теория перевода (Лингвистические аспекты) / 

В. Н. Комиссаров. — Москва : Высш. шк., 1990. — 253 c. 

92. Кононенко В. І. Українська лінгвокультурологія / В. І. Кононенко. — 

Київ : Вища шк., 2008. — 327 с. 

93. Концептуальный анализ языка: современные направления исследования: 

Сб. науч. трудов / РАН, Ин-т языкознания; ТГУ  им. Г.Р.Державина. / Отв. 

ред. Е.С.Кубрякова. — М. — Калуга: ИП Кошелев А.Б., 2007. — 276 с. 

94. Красных В. В. От концепта к тексту и обратно / В. В. Красных // Вестник 

МГУ. Серия 9. Филология. — 1998. — № 1. — С. 130. 

95. Краткий словарь когнитивных терминов / Е. С. Кубрякова, 

В. З. Демьянков, Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина. — Москва : Филол.ф-т МГУ 

им. М. В. Ломоносова, 1997. — 245 с. 



194 

96. Кровицька О. Богословська лексика у перекладних лексикографічних 

працях XVI—XVII ст. / Ольга Кровицька // Християнство і українська 

мова : матеріали наукової конференції, Київ, 5-6 жовтня 2000 року. — 

Львів : Вид-во ЛБА, 2000. — С. 93-100. 

97. Крылова О. А. Существует ли церковно-религиозный функциональный 

стиль в современном русском литературном языке? / О. А. Крылова // 

Культурно-речевая ситуация в современной России. — Екатеринбург: Изд. 

Уральского ун-та, 2000. — С. 107-119. 

98. Крысин Л. П. Религиозно-проповеднический стиль и его место в 

функционально-стилистической парадигме современного русского 

литературного языка / Л.П. Крысин // Поэтика. Стилистика. Язык и 

культура: Памяти Т. Г. Винокур. — Москва, 1996. — С. 135-138. 

99. Крюков А. Н. Межъязыковая коммуникация и проблема понимания / 

А. Н. Крюков // Перевод и коммуникация / ИЯ РАН. — Москва, 1997. — 

С. 73—83. 

100. Кубрякова Е. С. О контурах новой парадигмы знания в лингвистике / 

Е. С. Кубрякова, О. В. Александрова // Структура и семантика 

художественного текста : доклады VII Междунар. конф. — Москва, 1999. 

— С. 186-197.  

101. Кубрякова Е.С. Эволюция лингвистических идей во второй половине ХХ 

века (опыт парадигмального анализа) // Язык и наука конца 20 века. — М.: 

Ин-т языкознания РАН, 1995. — С. 144-238. 

102. Лейчик В. М. Предмет, методы и структура терминоведения / 

В. М. Лейчик. — Москва : Либроком, 2009. — 216 с. 

103. Лингвистический энциклопедический словарь. — Москва : Советская 

энциклопедия, 1990. — 685 с. 

104. Лингвоконцептология: перспективные направления: монография / авт. 

кол.: А.Э.Левицкий, С.И.Потапенко, О.П.Воробьева и др. — Луганск: Изд-

во ГУ «ЛНУ имени Тараса Шевченко», 2013. — 624 с. 

105. Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка / Д. С. Лихачев // Русская 



195 

словесность : антология. — Москва : Academia, 1997. — С. 28—37. 

106. Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре / Ю. М. Лотман. — Санкт-

Петербург : Искусство, 1994. — 558 с. 

107. Лотман Ю. М. О семиотическом механизме культуры / Ю. М. Лотман // 

Антология культурологической мысли. — Москва, 1996. — 592 с. 

108. Макаров М. Л Основы теории дискурса / М. Л. Макаров. — Москва : 

Гнозис, 2003. — 275 с. 

109. Макаров М. Л. Интерпретативный анализ дискурса в малой группе / 

М. Л. Макаров. — Тверь : Тверск. гос. ун-т, 1998. — 200 с. 

110. Малий катехізм доктора Мартіна Лютера / пер. з нім. — Штокгольм : 

Товариство для поширення євангеліі між славянськіми народами, 1952. — 

28 с. 

111. Малий теологічний словник. – Івано-Франківськ, 1997. – 447 с. 

112. Малиновська І. В. Феноменологічний дискурс і феноменологія перекладу: 

проблеми методології і практики / І. В. Малиновська // Studia Linguistica. 

— 2010. — Вип. 4. — С. 81-88. 

113. Маслова В. А. Введение в когнитивную лингвистику / В. А. Маслова. — 

Москва : Флинта : Наука, 2011. — 296 с. 

114. Мацьків П. Концептосфера Бог в українському мовному просторі : 

Монографія / П. Мацьків. — Дрогобич : Коло, 2007.  — 332 с. 

115. Мечковская Н. Б. Язык и религия / Н. Б. Мечковская. — М. : Агенство 

«ФАИР», 1998. – 352 с. 

116. Миньяр-Белоручев Р. К. Теория и методы перевода / Р. К. Миньяр-

Белоручев. — Москва : Московский лицей, 1996. — 208 с. 

117. Михайлова Е. В. Интертекстуальность в научном дискурсе (на материале 

статей): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. : 10.02.19 / Михайлова Е. В. — 

Волгоград, 1999. — 22 с. 

118. Мэй Р. Открытие Бытия / Р. Мэй. — Москва : Институт 

Общегуманитарных Исследований, 2004. — 224 с. 

119. Нерознак В. П. От концепта к слову: к проблеме филологического 



196 

концептуализма / В. П. Нерознак // Вопросы филологии и преподавания 

иностранных языков. — Омск, 1998. — С. 80–85. 

120. Николаева Т. М. Единицы текста и теория текста / Т. М. Николаева // 

Исследования по структуре текста / отв. ред. Т. В. Цивьян. — Москва : 

Наука, 1987. — С. 27-57. 

121. Німчук В. В. Українська мова — священна мова / В. В. Німчук // Людина і 

світ. — 1992. — № 11/12. — С. 28-32; 1993. — № 1. — С. 35-39; № 4/5. — 

С. 14-19; № 6/7. — С. 26-32; № 8/9. — С. 20-24; № 10/12. — С. 26-31. 

122. Огієнко І. Методи перекладу богослужбових книг на українську мову // 

Свята Служба Божа св. отця нашого Іоанна Златоустого мовою 

українською. — Львів, 1922. — Ч. 2: Пояснення до тексту. — С. 3-25. 

123. Огієнко І. Методологія перекладу Святого Письма та богослужбових книг 

на українську мову / Іван Огієнко // Єдиними устами : бюлетень ІБТП. — 

Львів, 2000. — № 4. — С. 2-40.  

124. Павиленис Р. И. Проблема смысла / Р. И. Павиленис. — Москва : Мысль, 

1983. — 286 с. 

125. Підручна З. Ф. Теоретичні основи формування професійної компетенції 

майбутнього перекладача / З. Ф. Підручна // Професійна освіта. Наукові 

записки. Серія: Педагогіка. — 2010. — № 1. — С. 99-104. 

126. Подвойська О. Явище полісемії у термінології соціальної ринкової 

економіки в сучасній німецькій мові / О. Подвойська // Наукові записки. 

Серія Філологічні науки (мовознавство). — Кіровоград : РВВ КДПУ 

ім. В. Винниченка, 2010. — Вип. 89(3). — С. 287-291. 

127. Православная энциклопедия. — Москва : Церковно-научный центр 

“Православная энциклопедия”, 2000. — Т. I. — 752 с. 

128. Приходько А. Н. Концепты и концептосистемы: когнитивно-дискурсивный 

ракурс / А. Н. Приходько. — Saarbrücken : Lambert Academic Publishing, 

2014. — 335 c. 

129. Прохоров Ю. Е. Действительность. Текст. Дискурс / Ю. Е. Прохоров. — 

Москва : Флинта : Наука, 2004. — 204 с. 



197 

130. Пуряева Н. Варіантність у сучасній українській церковно-обрядовій 

термінології: проблема термінографічного відображення / Наталія Пуряева 

// Християнство і українська мова : матеріали наукової конференції, Київ, 

5—6 жовтня 2000 року. — Львів : Вид-во ЛБА, 2000. — С. 101-110. 

131. Пуряєва Н. Словник церковно-обрядової термінології / Н. Пуряєва. — 

Львів : Свічадо, 2001. — 160 с. 

132. Радчук В. Функції перекладу / Віталій Радчук // Донецький вісник 

Наукового товариства ім. Т. Шевченка. — Донецьк : Східний видавничий 

дім, 2007. — Т. 16. — С. 21. 

133. Ребрій О.В. Теорія перекладацької творчості у мовному, текстуальному та 

діяльнісному вимірах: автореф. дис. … д-ра філол. наук: 10.02.16 / Ребрій 

Олександр Володимирович; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2014. 

— 36 с. 

134. Религиоведение. Энциклопедический словарь. — Москва : Академический 

проект, 2006. — 1256 с. 

135. Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки 

лингвистической теории перевода / Я. И. Рецкер ; доп. и ком. 

Д. И. Ермоловича. — Москва : Р. Валент, 2004. — 240 с. 

136. Романченко Ю. В. Лингвопрагматический аспект немецкоязычного 

теологического дискурса : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / 

Ю. В. Романченко. — Москва : МГЛУ,2008. — 184 с. 

137. Романченко Ю. В. Лингвопрагматический аспект немецкоязычного 

теологического дискурса : ареф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Юлия 

Валентиновна Романченко. — Москва : МГЛУ, 2008. — 27 с. 

138. Руберт И. Б. Текст и дискурс: к определению понятий / И. Б. Руберт // 

Текст и дискурс: Проблемы экономического дискурса : сб. науч. ст. — 

Санкт-Петербург, 2001. — С. 23—38. 

139. Рузавин Г. И. Герменевтика и проблемы интерпретации, понимания и 

объяснения / Г. И. Рузавин // Вопросы философии. — 1983. — № 10. — 

С. 82. 



198 

140. Салахова А. Г. Стратегия аргументации в религиозном Интернет-дискурсе 

/ А. Г. Салахова // Вестник Челябинского государственного университета. 

– Челябинск : Челябинск. гос. университет, 2010. – Выпуск 49. – №34 

(215). – С. 109–112. (Филология. Искусствоведение).  

141. Сдобников В. В. Теория перевода / В. В. Сдобников, О. В. Петрова. — 

Москва : АСТ : Восток-Запад ; Владимир : ВКТ, 2008. — 448 с. 

142. Сергеева Е. В. Лексическая экспликация концепта «религия» в русском 

языке /  Е. В. Сергеева // Политическая лингвистика.– Екатеринбург, 2007. 

– Выпуск (2) 22. – С. 151 – 165. 

143. Селіванова О. О. Світ свідомості в мові. Мир сознания в языке : 

монографічне видання / Олена Олександрівна Селіванова. — Черкаси : 

Ю. Чабаненко, 2012. — 488 с. 

144. Стасяк С.-Я., Завіла Р. Основи догматичного богослов’я / о. С.-Я. Стасяк, 

о. Р. Завіла. – Львів : “Місіонер”, 1997. – 310 с. 

145. Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт 

исследования / Ю. С. Степанов. — Москва : Школа “Языки русской 

культуры”, 1997. — 824 с. 

146. Супрун А. Е. Текстовые реминисценции как языковое явление / 

А. Е. Супрун // Вопросы языкознания. — 1995. — № 6. — С. 17-29. 

147. Сухомлин В. В. Суб’єктивна модальність у сучасному німецькому 

публіцистичному дискурсі: семантичний і структурний аспекти : автореф. 

дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Валентина 

Вікторівна Сухомлин. — Київ, 2011. — 21 с. 

148. Телия В. Н. К проблеме связанного значения слова: гипотезы, факты, 

перспективы / В. Н. Телия // Язык — система. Язык — текст. Язык — 

способность. — Москва : РАН Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова, 1995. 

— С. 25-36. 

149. Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность / 

[Бондарко А. В., Беляева Е. И., Бирюлин Л. А. и др.]. — Ленинград : Наука, 

1990. — 262 с. 



199 

150. Тороп П. Тотальный перевод / Пеэтер Тороп. — Тарту : Изд-во Тартуского 

ун-та, 1995. — 205 с. 

151. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, 

Ін-т укр. мови НАН України. — Київ : Наук. думка, 2007. — 288 с. 

152. Федоров А. В. Основы общей теории перевода (лингвистические 

проблемы) / А. В. Федоров. — Москва : ФИЛОЛОГИЯ ТРИ, 2002. — 416 с. 

153. Философская энциклопедия : в 5 т. / С. С. Аверинцев и др. — Москва : 

Сов. энциклопедия, 1960—1970. — Т. 5. — C. 200—202. 

154. Франко І. Благовіщення. Порівняльний дослід біблійної теми. З додатком 

благовіщенської драми Івана Дамаскина в віршованім перекладі на 

церковнослов’янську мову / Іван Франко ; упоряд., публ., передм. і прим. 

Ярослави Мельник. — Львів : Видавництво Українського Католицького 

Університету, 2009. — 132 с. 

155. Фрумкина Р. М. Представление знаний как проблема / Р. М. Фрумкина, 

А. К. Звонкин, О. И. Ларичев, В. Б. Касевич // Вопросы языкознания. — 

Москва, 1990. — № 6. — С. 85-101. 

156. Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук / М. Фуко. — 

Москва : Прогресс, 1977. — 405 с. 

157. Хинтикка Я. Логико-эпистемологические исследования / Я. Хинтикка. — 

Москва : Прогресс, 1980. — 448 с. 

158. Храковский В. С. Эвиденциальность, эпистемическая модальность, 

адмиративность / В. С. Храковский // Эвиденциальность в языках Европы 

и Азии : сб. статей памяти Н. А. Козинцевой. — Санкт-Петербург : Наука, 

2007. — С. 292-315. 

159. Чередниченко О. І. Про мову і переклад / О. І. Чередниченко. — Київ : 

Либідь, 2007. — 248 с. 

160. Чернишова Ю. О. Концептуальні та мовні аспекти перекладу сучасних 

італійських релігійних текстів : дис. ... канд. філол. наук: спец. 10.02.05 / 

Юлія Олександрівна Чернишова. — Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 

2010. — 253 с.  



200 

161. Чернишова Ю. О. Концептуальні та мовні аспекти перекладу сучасних 

італійських релігійних текстів: автореф. дис ... канд. філол. наук / 

Ю. О. Чернишова . — Київ : Б.в., 2010 . — 20 с. 

162. Чернявская В. Е. Дискурс как объект лингвистических исследований / 

В. Е. Чернявская // Текст и дискурс. Проблемы экономического дискурса : 

сб. науч. тр. / С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. — Санкт-

Петербург, 2001. — С. 11-22.  

163. Шевченко Л. Л. Конфесійний стиль/ Л. Л. Шевченко // Українська мова: 

Енциклопедія. — 3-тє вид., змін. і доп. — Київ, 2007. — С. 284. 

164. Шіллер Ф. Лірика : [пер. з нім.] / Ф. Шіллер. — Київ : Дніпро, 1967. — 

195 с. 

165. Якобсон Р. Избранные работы / Р. Якобсон. — Москва : Прогресс, 1985. — 

460 с. 

166. Ясіновський А. Зі спостережень над українським перекладом 

“Синтагматіона про сім церковних тайн” Гаврила Севера / Андрій 

Ясіновський // Християнство і українська мова : матеріали наукової 

конференції, Київ, 5—6 жовтня 2000 року. — Львів : Вид-во ЛБА, 2000. — 

С. 131-136. 

167. Agricola E. Wörterbuch des christlich geprägten Wortschatzes / E. Agricola. 

[Aus dem Nachlaß bearb. und für den Dr. vorbereitet von Wilhelm Braun]. –  

Stuttgart : Hirzel, 2003. –  218 S. 

168. Arnold H. L. Grundzüge der Literaturwissenschaft / Heinz Ludwig Arnold, 

Heinrich Detering. — dtv, 1996. — 804 S. 

169. Bajerowa I., Puzynina J. Art. Jezyk religijnij. Aspekty filologiczny // 

Encyklopedia katolicka. T.8. — Lublin, 2000. — S. 19-20. 

170. Bartlett F. C. Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology / 

F. C. Bartlett. — Cambridge : Cambridge University Press, 1932. — 307 p. 

171. Bilous N. Terminologische Übersetzungsprobleme von christlich-theologischen 

Texten / N. Bilous // Germanistik in der Ukraine : збірник КНЛУ. — Київ, 

2013. — Band 8. — С. 179-185. 



201 

172. Brinker K. Linguistische Textanalyse. Einführung in Grundbegriffe und 

Methoden / К. Brinker. — Berlin : Erich Schmidt, 2001. — 168 S. 

173. Brinker K. Aspekte der Textkohärenz am Beispiel der Rundfunkpredigt / K. 

Brinker // Deutsche Grammatik – Thema in Variationen. – Heidelberg: 

Universitätsverlag C. Winter, 1998. –  S. 191–202. 

174. Catford J. A Linguistic Theory of Translation / J. Catford. — London, 1965. — 

295 р. 

175. Dijk T. A. van. Text and Context: Explorations in the Semantics and Pragmatics 

of Discourse / T. A. van Dijk. — London : Longman, 1977. — 165 p. 

176. Duden “Fremdwörterbuch” — 4. Aufl. — Mannheim ; Wien ; Zürich : 

Bibliographisches Institut, 1982 (Der Duden in 10 Bänden; Bd. 5). — 813 S. 

177. DUDEN. Deutsches Universalwörterbuch. — Mannheim ; Leipzig ; Wien ; 

Zürich : Dudenverlag, 2003. — 1892 S. 

178. Engemann W. Texte über Texte. Die Beziehungen zwischen Theologie, 

Literaturwissenschaft und Rezeptionsästhetik / W. Engemann. — In: PTh 35, 

2000. — S. 227-245. 

179. Greule A., Kucharska-Dreiss E., Makuchowska M. Neuere Forschungen zur 

Sakralsprache im deutsch-polnischen Vergleich. Erträge — Tendenzen — 

Aufgaben / A. Greule, E. Kucharska-Dreiss, M. Makuchowska // Heiliger 

Dienst, Heft 2. — Salzburg, 2005. — S. 73-91. 

180. Helbig G. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht / 

G. Helbig, J. Buscha. — Leipzig : VEB Verlag Enzyklopädie, 1974. — 629 S. 

181. Hoffmann L. Kohärenz und Kohäsion in wissenschaftssprachlichen Texten: ein 

Analysebeispiel // Fachsprachen. Ein internationales Handbuch zur 

Fachsprachenforschung und Terminologiewissenschaft. – Berlin – New York, 

1998. – S.610– 617. 

182. Jauss H. R. Paradigmawechsel in der Literaturwissenschaft / Jauss Hans Robert. 

— Vieweg, 1969. — 127 S.  

183. Kade О. Kommunikationswissenschaftliche Probleme der Übersetzung / 

О. Kade // Grundfragen der Übersetzungswissenschaft. Beihefte zur Zeitschrift 



202 

Fremdsprachen. — Leipzig, 1968. — S. 26-28. 

184. Koller W. Einführung in die Übersetzungswissenschaft / W. Koller. — 

Quelle&Meyer, 1992. — 216 S. 

185. Kvam S. Grundlagen einer linguistischen Übersetzungswissenschaft / S. Kvam. 

— Münster : Waxmann, 2009. — 171 S. 

186. Langaker R. W. Foundations of cognitive grammar. Theoretical prerequisites / 

R. W. Langaker. — Stanford, 1987. — Vol. 1. . — 540 p. 

187. Lexikon für Theologie und Kirche / W. Kasper und andere (Hg.), [3. völlig neu 

bearb. Auflage]. – Freiburg, Basel, Wien : Herder, 2006. – Bd. 4. –  1450 S. 

188. Meurer S. Der Bestseller ohne Leser. Überlegungen zur sinnvollen Weitergabe 

der Bibel / Siegfrid Meurer. — Stuttgart : Evangelisches Bibelwerk. — 395 S. 

189. Müller E. Religion als 'Kunst ohne Kunstwerk'. Friedrich Schleiermacher Reden 

'Über die Religion' und das Problem ästhetischer Subjektivität. In: Wolfgang 

Braungart, Gotthard Fuchs, Manfred Koch (Hg.): Religiöse und ästhetische 

Erfahrung. I: um 1800 / Ernst Müller. — München ; Wien ; Zürich : Schöningh, 

1997. — S. 149-165. 

190. Nida E. Towards a Science of Translating. With Special Reference to Principles 

and Procedures Involved in Bible Translating / Eugen Nida. — Leiden : Brill, 

1964. — 198 p. 

191. Nord C. Funktionsgerechtigkeit und Loyalität: Theorie, Methode und Didaktik 

des funktionalen Übersetzens / Christiane Nord. — Berlin : Frank &Timme 

Verlag, 2011. — 338 S. 

192. Prykhodko A. Konzeptualisierung der Idee “Ordnung-Unordnung“ im 

Deutschen / А. Prykhodko // Germanistik in der Ukraine. — 2013 — Jahrheft 8. 

— S. 161-168. 

193. Reinhard W. Sakrale Texte. Hermeneutik und Lebenspraxis in den 

Schriftkulturen / Wolfgang Reinhard. — München : С.H.Beck Verlag, 2009. — 

381 S. 

194. Reiss K. Grundfragen der Übersetzungswissenschaft: Wiener Vorlesungen / 

K. Reiss ; hrsg. v. M. Snell-Hornby und M. Kadric. — Wien, 1995. — 315 S. 



203 

195. Reiss K. Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie / Katharina Reiss, 

Hans-Josef Vermeer. — Tübingen : Niemeyer, 1991. — 279 S. 

196. Salkie R. Text and Discourse Analysis / R. Salkie. — London ; NY : Routledge, 

1995. — 115 p. 

197. Schiffer S. Cognition and representation / S. Schiffer, S. Stei. — Boulder ; 

Colorado, 1988. — 119 p. 

198. Schleiermacher F. Ueber die verschiedenen Methoden des Uebersezens / 

F. Schleiermacher // Das Problem des Übersetzens. hg. von H. J. Störig, 

Stuttgart, 1963. — 254 S. 

199. Smirnova M. Religiöse Begriffe im Neuen deutsch-russischen Großwörterbuch / 

M. Smirnova // Das Wort. Germanisches Jahrbuch. — 2007. — S.231-247. 

200. Treml Martin: 'Wildes Denken' als Theologie // Trajekte. Newsletter des 

Zentrums für Literaturforschung — Berlin. — Heft 8, 4. Jg., April 2004. — 

S. 47. 

201. Vermeer Hans J. Skizzen zu einer Geschichte der Translation / Hans J.Vermeer 

— Frankfurt a. M. : Verlag für interkulturelle Kommunikation, 1992. — 209 S. 

ЕЛЕКТРОННІ ДЖЕРЕЛА 

202. Журавльова О. Реалізація інтерпретаційного потенціалу релігійного 

дискурсу в процесі перекладу [Електронний ресурс] / О. Журавльова. — 

Режим доступу: http://www.readera.org/article/realizatsia-interpretatsiynoho-

potentsialu-relihiynoho-dyeskursu-v-protsesi-10183011.html. 

203. Завет (значения) [Электронный ресурс] // Википедия. — Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki. 

204. Интертекстуальность [Электронный ресурс] // Энциклопедия Кругосвет. — 

Режим доступа: www.krugosvet.ru. 

205. Лебедев В. Ю. Сакральный текст и проблема перевода [Электронный 

ресурс] / В. Ю. Лебедев // Неrmeneuticsin Russia, 1998. — Режим доступа: 

http://www.tversu.ru/Science/Hermeneutics/1998-2/1998-2-35.pdf. 

206. Модальность. Материалы для проекта корпусного описания русской 

грамматики [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://rusgram.ru. 

https://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.krugosvet.ru/
http://www.tversu.ru/Science/Hermeneutics/1998-2/1998-2-35.pdf


204 

207. Перелік скорочень назв біблійних книг [Електронний ресурс]. — Режим 

доступу: http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_biblischer_B%C3%BCcher. 

208. Потенциал (значения) [Электронный ресурс] // Малый академический 

словарь. — Режим доступа: http://enc-dic.com/enc_modern/Potencial-

8784.html 

209. Святе Письмо [Електронний ресурс] / пер. Біблії о. І. Хоменка. — Режим 

доступу: http://bibliya.in.ua/index.php/site/knyha?k=mudr#r13. 

210. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: academic.ru. 

211. Толковый словарь русского языка : в 4 т. [Электронный ресурс] / под ред. 

Д. Н. Ушакова. — Москва : Сов. энцикл. : ОГИЗ : Гос. изд-во иностр. и 

нац. слов., 1935—1940. — Режим доступа: http://dic.academic.ru/-

dic.nsf/ushakov. 

212. Филиппов С. И. Программа специального курса «Социокультурный 

контекст перевода» [Электронный ресурс] / С. И. Филиппов. — Режим 

доступа: http://www.nsu.ru/education/virtual/filippov_tr.htm. 

213. Христология [Электронный ресурс] // Википедия. — Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Христология 

214. Чевела О. В. Использование методов теолингвистической герменевтики 

при интерпретации сакрального текста [Электронный ресурс] / 

О. В. Чавела // Православный собеседник. — 2006. — № 1 (11). — Ч. 1. — 

Режим доступа: http://www/ksb/ru/f10/bibl/resource/chevela.pdf. 

215. Чернишова Ю. Тенденція до архаїзації стилю в українських перекладах 

сучасних релігійних текстів: [Електронний ресурс]  / Ю. Чернишова // 

Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка – 2010. – 

Іноземна філологія 43. – С. 33–36. – Режим доступу : 

http://papers.univ.kiev.ua/inozemna_filologija/articles/Tendency_for_Archaizati

on_in_Style_of_Translation_of_Contemporary_Italian_Religious_Texts_14837.

pdf 

216. ABBYY Lingvo Online. Бесплатный онлайн-словарь [Электронный ресурс]. 

http://enc-dic.com/enc_modern/Potencial-8784.html
http://enc-dic.com/enc_modern/Potencial-8784.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Христология
http://www/ksb/ru/f10/bibl/resource/chevela.pdf


205 

— Режим доступа: www.lingvo.ua. 

217. Bund [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.-

duden.de/rechtschreibung/Bund_Vereinigung_Gesamtstaat#Bedeutung. 

218. Der kleine Katechismus Doktor Martin Luthers [Електронний ресурс (нім).]. 

— Режим доступу: http://www.ekd.de/glauben/bekenntnisse/-

kleiner_katechismus.html. 

219. Die Bibel in der Einheitsübersetzung [Електронний ресурс]. — Режим 

доступу: http://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/bibel/ 

220. Duden online [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

http://www.duden.de/rechtschreibung. 

221. Hutterer [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.duden.-

de/suchen/dudenonline/Hutterer. 

222. Instructio Quinta ad Exsecutionem Constitutionis Concilii Vaticani Secundi de 

Sacra Liturgia Recta Ordinandam [Електронний ресурс]. — Romae : Typis 

Polyglottis Vaticanis, 2001. — Режим доступу: http://www.vatican.va/roman_-

curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20010507_liturgiam-

authenticam_lt.html. 

223. Sakralsprache : [Електронний ресурс] – Режим доступу :  

http://www.openthesaurus.de/synset/search?q=Sakralsprache  

224. The Catholic Encyclopedia [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

www.newadvent.org/cathen. 

225. Werner E. Von Worten zum “Wort”. Kognitive und epistemologische 

Wortfidung / Werner Eberhard. — “Störungen” in der Bibelübersetzung 

[Електронний ресурс (нім).]. — Режим доступу: 

http://www.sil.org/system/files/reapdata/-

12/50/87/125087948204766536022071187359727939368/Von_Worten_zum_-

Wort.pdf. 

ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ 

226. Венедикт XVI (Рацінґер Йосиф). Сіль землі: Християнство й Католицька 

Церква в XXI столітті. Розмова Петера Зевальда з Йосифом Рацінґером / 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Bund_Vereinigung_Gesamtstaat#Bedeutung
http://www.duden.de/rechtschreibung/Bund_Vereinigung_Gesamtstaat#Bedeutung
http://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/bibel/
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20010507_liturgiam-authenticam_lt.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20010507_liturgiam-authenticam_lt.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20010507_liturgiam-authenticam_lt.html


206 

Йосиф Рацінґер ; [пер. з нім. О. Конкевича]. — Львів : Місіонер, 2007. — 

282 с. 

227. Грюн Ансельм. Любити себе / Ансельм Грюн. — Львів : Монастир 

Монахів Студитського Уставу, вид. відділ “СВІЧАДО”, 2001. — 87 с. 

228. Гьофнер Йозеф. Християнське суспільне вчення / Йозеф Гьофнер ; [пер з 

нім. С. Пташник, Р. Оглашенний].  — Львів : Свічадо, 2002. — 304 с. 

229. Зауер Еріх. Тріюмф розп’ятого. Студія новозаповітньої історії об’явлення / 

Еріх Зауер. — Гартфорд ; Вінніпег : Християнське видавництво “Дорога 

правди”, 1978. — 253 c.  

230. Каспер Вальтер. Ісус Христос / Вальтер Каспер ; пер. з нім. — Київ : ДУХ І 

ЛІТЕРА, 2008. — 424 с. 

231. Каспер Вальтер. Таїнство єдності: Євхаристія і Церква  / Вальтер Каспер  ; 

пер. з нім. — Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2010. — 224 с. 

232. Кох Курт. Християни в Європі: нові шляхи передання віри  / Курт Кох ; 

пер з нім. — Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2013. — 216 с. 

233. Кунцлер Міхаель. Літургія Церкви / Міхаель Кунцлер ; [пер. з нім. 

монахині Софії]. — Львів : Свічадо, 2001. — 614 c. 

234. Рацінґер Йосиф. Цінності в часи перемін. Долання майбутніх викликів / 

Йосиф. Рацінґер ; [пер. з нім. О. Конкевича]. — Львів : Місіонер, 2006. — 

165 c. 

235. Шенборн Крістоф, кардинал. Мета чи випадок? Створення світу й 

еволюція з точки зору розсудливої віри / Кардинал Крістоф Шенборн ; 

[пер. з нім. О. Конкевича]. — Львів : Місіонер, 2008. — 139 с. 

236. Шнакенбург Рудольф. Етичне послання Нового Завіту / Рудольф 

Шнакенбург ; пер. з нім. — Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2005. — 340 с. 

237. Grün Anselm. Gut mit sich selbst umgehen / Anselm Grün. — Kevelaer : 

Verlagsgemeinschaft topos, 2011. — 104 S. 

238. Höffner Joseph. Christliche Gesellschaftslehre (Studienausgabe) / Kardinal 

Joseph Höffner. — Presseamt des Erzbistums Köln, 1975. — 284 S. 

239. Kasper Walter. Jesus der Christus / Walter Kasper. — Mainz : Matthias-



207 

Grünewald-Verlag, 1998. — 333 S. 

240. Kasper Walter. Sakrament der Einheit. Eucharistie und Kirche / Kardinal Walter 

Kasper. — Breisgau, Freiburg: Herder, 2004. — 230 S. 

241. Koch Kurt. Kirche ohne Zukunft?: Plädoyer für neue Wege der 

Glaubensvermittlung / Kurt Koch. — Freiburg ; Basel ; Wien: Herder, 1993. — 

158 S. 

242. Kunzler Мichael. Die Liturgie der Kirche / Michael Kunzler. — AMATECA : 

Lehrbücher zur katholischen Theologie, Bd. X. — Paderborn : Bonifatius, 1995. 

— 672 S. 

243. Ratzinger Joseph. Salz der Erde. Christentum und katholische Kirche im neuen 

Jahrtausend. Ein Gespräch mit Peter Seewald / Joseph Ratzinger Benedict XVI. 

— München : Deutsche Verlags-Anstalt, 1996. — 301 S. 

244. Ratzinger Joseph. Werte in Zeiten des Umbruchs. Die Herausforderungen der 

Zukunft bestehen / Joseph Kardinal Ratzinger. — Freiburg, Basel, Wien: 

Herder spektrum, 2005. — 156 S. 

245. Sauer Erich. Triumph des Gekreuzigten. Ein Gang durch die neutestamentliche 

Offenbarungsgeschichte / Erich Sauer. —Gütersloh: der Rufer, Evangelischer 

Verlag, 1948. — 251 S. 

246. Schnackenburg Rudolf. Die sittliche Botschaft des Neuen Testaments / Rudolf 

Schnackenburg. — Freiburg, Breisgau: Herder, 1986. — 343 S. 

247. Schönborn Christoph. Ziel oder Zufall? Schöpfung und Evolution aus der Sicht 

eines vernünftigen Glaubens / Christoph Kardinal Schönborn. — Freiburg : 

Herder, 2007. — 189 S. 

 



208 

ДОДАТОК 

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 

БАЗОВИЙ КОНЦЕПТ — особливий тип концепту (культурна константа) 

німецькомовної лінгвокультурної спільноти у певній етнокультурній сфері, 

вербалізований у теологічному тексті. 

ДИСКУРСИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ ПЕРЕКЛАДАЧА ТЕОЛОГІЧНОГО 

ТЕКСТУ — сукупність стратегій і тактик перекладача для відтворення у 

перекладі теологічного тексту категорій теологічного дискурсу. 

ДИСКУРСИВНИЙ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АНАЛІЗ — метод виявлення 

структури, функцій, принципів і категорій теологічного дискурсу, які 

визначають ступінь перекладності теологічного тексту та жанрово-дискурсивні 

особливості його перекладу  

ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНЦІЯ ПЕРЕКЛАДАЧА 

ТЕОЛОГІЧНОГО ТЕКСТУ — здатність перекладача забезпечити 

перекладність теологічного тексту, яка охоплює, фахову богословську 

підготовку, а також комплекс фонових знань дисциплін гуманітарного циклу, 

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

ЕПІСТЕМА ПЕРЕКЛАДАЦЬКА — наукова парадигма перекладознавства, 

яка визначає спосіб, метод і прийоми перекладу конкретного тексту. 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКА — когнітивно-ментальна процедура 

розуміння оригінального тексту перекладачем у першій фазі перекладацького 

процесу; проміжна фаза перетворення смислів тексту як віртуального об’єкту 

перекладу; і наступна процедура - пояснення тексту мовою перекладу в 

заключній фазі. 

КОНЦЕПТ У ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДУ — ментальна сутність, основна одиниця 

обробки, збереження, передачі і представлення інформації, яка відзначається 

культурологічною специфікою, вербалізується мовою оригіналу, та підлягає 

перетворенням мовою перекладу в межах певної перекладацької епістеми. 

КОНЦЕПТОСИСТЕМА — упорядкована сукупність християнських 
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концептів, які вербалізуються в теологічному тексті. 

КОНЦЕПТОСФЕРА — сукупність всіх концептів, притаманних певній 

лінгвокультурі ( етносу). 

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТЕОЛОГІЧНОГО ТЕКСТУ — метод опису 

об’ємної організації концептосистеми оригінального й перекладного 

теологічного тексту  

ЛІНГВОКОГНІТИВНА МОДЕЛЬ — структура представлення знань про 

певний об’єкт дійсності, яка організована у вигляді мережі концептуальних 

одиниць-слотів (slots), що можуть мати стереотипний характер (defaults) або 

варіантне наповнення (fillers).  

ЛІНІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНЦЕПТОСИСТЕМИ ТЕОЛОГІЧНОГО 

ТЕКСТУ — структуроване упорядкування вербалізованих християнських 

концептів у тексті, яке має синтагматичний характер.  

МОВНА КОМПЕТЕНЦІЯ ПЕРЕКЛАДАЧА ТЕОЛОГІЧНОГО ТЕКСТУ — 

здатність перекладача забезпечити формальну та функціональну 

еквівалентність перекладу з оригіналом на всіх мовних рівнях.  

ОБ’ЄМНА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНЦЕПТОСИСТЕМИ ТЕОЛОГІЧНОГО 

ТЕКСТУ — сукупність вербалізованих християнських концептів у 

теологічному тексті, структурована у вигляді ядра, приядерної зони і периферії.  

ПЕРЕКЛАДНІСТЬ ТЕОЛОГІЧНОГО ТЕКСТУ — адекватне відтворення 

смислів теологічного тексту мовою перекладу з урахуванням специфічного 

соціального контексту. Згадане відтворення смислів одночасно відбувається на 

рівні тексту та на рівні його окремих елементів відповідно до принципу мовної 

стратифікації.  

ТЕКСТОВА КОМПЕТЕНЦІЯ ПЕРЕКЛАДАЧА ТЕОЛОГІЧНОГО 

ТЕКСТУ — здатність перекладача відтворити оригінальний текст у перекладі 

відповідно до жанрових норм цільової мови. 

РЕЛІГІЙНИЙ ДИСКУРС У ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДУ — сукупність тематично 

співвіднесених текстів релігійного змісту мовою оригіналу, які підлягають 

перетворенню мовою перекладу в межах певної перекладацької епістеми. 
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РЕЛІГІЙНИЙ ТЕКСТ У ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДУ — об’єкт релігійної 

комунікації мовою оригіналу, який підлягає перетворенням мовою перекладу у 

межах певної перекладацької епістеми. 

РЕФЕРЕНЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ТЕОЛОГІЧНОГО ТЕКСТУ — метод розгляду 

лінійної організації концептосистеми теологічного тексту з метою встановлення 

внутрішньотекстових зв’язків оригіналу і перекладу. 

САКРАЛЬНИЙ ДИСКУРС — сукупність текстів священної мови у 

соціальному контексті (біблійних першоджерел, літургійних та молитовних 

текстів).  

ТЕОЛОГІЯ (від грецьк. theos – Бог і logos – слово, вчення) — система 

релігійного теоретичного знання про Бога, Його сутність і Буття, дії, якості, 

ознаки; богословські системи будуються на основі Святого Письма.  

ТЕОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС У ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДУ — сукупність 

тематично співвіднесених християнсько-богословських текстів мовою 

оригіналу в соціальному контексті, які підлягають перетворенню мовою 

перекладу у межах певної перекладацької епістеми.  

ТЕОЛОГІЧНИЙ ТЕКСТ У ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДУ — компонент 

християнсько-богословського (теологічного) дискурсу мовою оригіналу, який 

підлягає перетворенням мовою перекладу у межах відповідної перекладацької 

епістеми. 

 


