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ДІАЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ПЕРЕКЛАДУ І КОНЦЕПТУАЛЬНО-СЕМІОТИЧНИЙ ПІДХІД У 

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВІ 

 

Статтю присвячено аналізові діалогічної моделі перекладу й дослідженню специфіки концептуального 

підходу до структурних одиниць текстів, проаналізовано перекладацькі стратегії та концепції О. 

Селіванової, Л. Коломієць, С. Швачко. Переклад розглядається як цілеспрямована лінгвопсихоментальна 

перетворююча діяльність особистості, яка співвідносить власний інтерпретативний процес тексту-

оригіналу з програмуванням інтерпретації адресатом перекладу. 

Ключові слова: наукова парадигма, інтерпретативно-породжувальний дискурс перекладу, діалогічність, модулі 

дискурсу, концепт, концептуально-семіотичний підхід, інтерпретація, контрастивний аналіз. 

 

Статья посвящена анализу диалогичной модели перевода и исследованию специфики концептуального 

подхода к структурным единицам текстов, проанализированы переводческие стратегии и концепции Е. 

Селивановой, Л. Коломиец, С. Швачко. Перевод рассматривается как целенаправленная 

лингвопсихоментальная преобразующая деятельность личности, соотносящей собственный 

интерпретационный процесс текста-оригинала с программированием интерпретации адресатом 

перевода. 

Ключевые слова: научная парадигма, интерпретативно-порождающий дискурс перевода, 

диалогичность, модули дискурса, концепт, концептуально-семиотический подход, интерпретация, 

сопоставительный анализ. 

 

The article is devoted to the analysis of the dialogical model of translation and the peculiarity of conceptual 

approach to the structural units of the texts, there is the analysis of translating strategies and concepts of O. 

Selivanova, L. Kolomiets, and S. Shvachko. The translation is presented as teleological language and psychomental 

transforming act of the interpreter, correlating interpretative process of the source-text with generation of 

interpretative program for the addressee of translation. 

Key words: interpretative-generative discourse of translation, dialogical connections, modules of discourse, 

concept, conceptual-semiotic approach, interpretation, contrastive analysis. 

У сучасній лінгвістиці синтез функціонально-комунікативної і когнітивної наукових парадигм зумовив 

новий підхід до традиційних галузей мовознавства, однією з яких є перекладознавство. О. Кубрякова та О. 

Селіванова вважають, що принципи експансіонізму, антропо- і етноцентризму, психоменталізму і 

креативності, які властиві сучасній лінгвістичній методології,
1
 забезпечують розгляд перекладу як 

цілеспрямованої лінгвопсихоментальної перетворюючої діяльності особи, що співвідносить власний 

інтерпретативний процес тексту-оригіналу з програмуванням інтерпретації адресатом тексту-перекладу.
2
 На 

думку О. Селіванової така діяльність перекладача як рекреативної системи занурена в множинні діалогічні 

відносини, що породжуються співвіднесеністю всіх компонентів інтерпретативно-породжувального 

дискурсу, яким є переклад, з інтеріорізованим буттям і семіотичним універсамом.
3
  

Суть інтерпретативно-породжувального дискурсу криється в злитті в одному перетворюючому процесі 

двох фаз: інтерпретації перекладачем оригіналу і лінгвокреативної процедури породження на базі цієї 

інтерпретації тексту-перекладу. Фаза інтерпретації, у термінах лінгвістичної герменевтики, припускає за 

словами Г. Богіна «розуміння, що розпредмечує та дозволяє відновити системомиследіяльнісну ситуацію і 

світ сенсів продуцентів тексту, і переклад зрозумілого змісту і концепту в словесно-знакову форму 

інтерпретатором як висловлену рефлексію».
4
 Перекладач не може бути простим транслятором, що не має 

свого «я». Він – головний антропоцентр інтерпретативно-породжувального дискурсу, особистість творча, 

мисляча.
5
 

Фаза породження вторинного тексту представляє зіставлення внутрішньо висловленої рефлексії 

перекладача з кодом іншої мови з урахуванням універсуму іншої культури, інтеріорізованого буття іншого 

етносу. Таке множинне зіставлення в «міжпороговому» просторі
6
 інтерпретації/породження обумовлює 

корекцію програми адресованості перекладу.
7
 Перекладач двічі коректує початковий сенс в першій і в 

другій фазах, але і реальний адресат перекладу здійснює третю корекцію як власну рефлексію тексту в 

структурі своєї свідомості. Така потрійна корекція з урахуванням можливостей «вільно-варіативної 

інтерпретації тексту» (М.М. Бахтін), безумовно, подовжує відстань між сенсом і цілями, закладеними 

автором в оригіналі, і рецептивним сенсом і цілями перекладу. Скорочення протяжності цієї відстані – 

першорядне завдання перекладача, але не тільки його, бо баланс інтерпретацій залежить і від ефективності 

авторської програми адресованості, компетентності реального адресата і співвідношення просторово-

часового континууму автора оригіналу, перекладача і адресата. Тому поняття еквівалентності, адекватності, 

буквальності первісно не відповідають реальним можливостям інтерпретативно-породжувального дискурсу 

перекладу. Можна говорити лише про оптимальну збалансованість змісту, форми, прагматичної установки. 

Виходячи із загального підходу до створення такого балансу, в існуючих концепціях перекладу можна 

умовно виділити три напрями.  
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Перший – універсалістський, в основу якого покладена раціоналістична методологія, – спирається на 

положення про код-інваріант, що створюється в міжпороговому просторі оригіналу і перекладу на етапі 

трансферу і що дозволяє здійснити перетворення тексту однієї мови в текст іншої. Даний напрям припускає 

дві фази перекладу: «спершу на гіпотетичну концептуальну мову посередник (концептуальне 

представлення тексту, позбавлене особливостей L1 і L2), а потім, вже з цієї мови посередника, на мову-

мету».
8
 Такими мовами-посередниками в різних школах машинного перекладу служили мови 

представлення синтаксичних і семантико- синтаксичних структур, когнітивні моделі (фрейми, сценарії), 

семантичні мови тезаурусного типу.
9
 Цей підхід виявився плідним для перекладу текстів особливих типів 

(науково-технічних, наукових, ділової сфери) і, безперечно, не виключає труднощів, образно названих Н. 

Леонтьєвою «лінгвістичними перехрестями», а також втручання людського чинника на етапах редагування. 

Другий напрям – етнолінгвокультурологічний, що спирається на методологію функціоналізму, – 

розглядає переклад в ракурсі тріади «етнос – мова – культура»
10

 як перетворення тексту-оригіналу 

відповідно до специфіки інолінгвокультурного середовища. Такий інтеграційний підхід формувався 

поступово під впливом критики гіпотези Сепіра-Уорфа та компромісного розгляду універсального і 

ідіоетнічного в співвіднесених мовах. Становлення і розвиток етнопсихолінгвістики, лінгвокультурології, теорії і 

практики міжкультурної комунікації зумовили вироблення оптимальної стратегії зіставлення текстів оригіналу 

і перекладу – обліку лакунизованого характеру однієї лінгвокультурної спільності по відношенню до 

іншої.
11

 Базовим поняттям даного підходу служить комунікативно-функціональна (динамічна, в термінах Ю. 

Найди) еквівалентність, що «мотивує перекладацькі трансформації необхідністю досягнення рівноцінності 

їх (оригіналу і перекладу) регулятивної дії на своїх адресатів».
12

 Адресат перекладу повинен максимально 

наблизити своє сприйняття до сприйняття адресата оригіналу. При цьому завдання перекладача вбачають у 

перемиканні не тільки кодів мов, але і культур, етнічних онтологій.  

Третій напрям – «відчужуваний», близький до неопозитивістської методології. Він сформувався на 

основі німецької перекладацької традиції,
13

 – припускає усвідомлене введення читача перекладачем у чужий 

світ мови, культури, світосприйняття. І якщо другий напрям вимагає рекреації оригіналу і пристосування його 

до програми адресованості для читача перекладу, то в третьому напрямі постулюється відчуження адресата від 

своєї культури і звичних стереотипів не як перемикання, а як занурення, яке можна співвіднести з деякими 

рисами необуквалізму
14 

в плані абсолютизації (як у позитивному, так і в негативному плані) досягнень і 

недоліків оригіналу. Перекладач, що відчужує, може маніпулювати текстом, і виходячи з множинності і 

варіативності інтерпретацій тексту взагалі, надаючи право читачу перекладу на основі власного культурно-

семіотичного досвіду, інтертекстуалізувати переклад і обрати його інтерпретаційний ключ. При цьому читач 

пам’ятає про те, що перед ним переклад тексту чужої йому культури, «чужої» в мові оригіналу. 

Аналіз даних трьох напрямів перекладознавства дає нам можливість кваліфікувати переклад як 

багатофакторний процес, в якому головним є змикаючи-перетворючи-занурюючий, людський чинник, 

успішність діяльності якого обумовлена його білінгвокультурною компетентністю, його гармонізацією з текстом 

оригіналу й ідеальним адресатом перекладу. Ця компетентність і гармонізація забезпечується готовністю 

перекладача до багатобічного діалогу, бо, за словами О.О. Потебні, «передати думку можна тільки тому, 

хто готовий її сприйняти, оскільки мова тільки збуджує розумову діяльність людини, яка, розуміючи, що їй 

говорять, думає своєю власною думкою, формує думки з свого власного матеріалу».
15 

Кваліфікований перекладач повинен бути особою всесторонньо «діалогічною», тому що вектори діалогу 

орієнтовані на різні складові інтерпретативно-породжувального дискурсу. 

Досить цікавою є діалогічна модель перекладу О.О. Селіванової, яка ґрунтується на концепції 

діалогічності гуманітарного пізнання М.М. Бахтіна, теоріях Московсько-Тартуської семіотичної школи, 

сучасних концепціях тексту та коммунікації, лінгвопрагматики. Переклад розглядається як цілеспрямована 

лінгвопсихоментальна перетворююча діяльність особистості, яка співвідносить власний інтерпретативний 

процесс тексту-оригіналу з програмуванням інтерпретації адресатом перекладу.
16 

Дана модель є цілісною суперсистемою, що включає ряд модулів як самостійних функціональних вузлів. 

Антропними модулями дискурсу є автор (адресант), адресат (читач) і перекладач як проміжна перетворююча 

система. Дані модулі маніфестують сферами індивідуальних свідомостей, що включають ментальні лексикони, 

зв’язані з невербальним когнітивним простором, а також інші, відмінні від мислення психічні функції 

(відчуття, інтуїцію і трансценденцію), що корелюють з сферами несвідомого. Ці складові антропних модулів 

забезпечують на основі багатопланових діалогічних відносин: а) породження модуля тексту-оригіналу з 

вбудованою в нього програмою інтерактивності і інтерпретації; б) інтерпретації цього модуля перекладачем 

на основі власної сфери свідомості і інтерпретанти; у) породження / перетворення шляхом зміни регістрів 

ментальних лексиконів модуля тексту-перекладу; г) сприйняття його, виходячи з інтерпретанти свідомості, 

адресатом перекладу. 

Оскільки «інтерпретативний режим вербальних значень співвідноситься з соціо- і етнокультурною 

компетенцією носіїв концептуальних систем, перекладач працює не тільки з вербальними формами, але і з 

вартими за ними концептами»,
17

 а значить, його завданням є концептуальне співвідношення простору і 

стратегій початкового тексту з інтерпретативними фільтрами адресата. 

Л. Коломієць розглядає процес перекладу як вторинну діяльність письма, в основі якої лежать «концепт 

гри» (підбір розв’язків задач перекладу) і «концепт самосвідомості у використанні мови». Ці два концепти 

й формують характер перекладацького процесу як діяльності письма. Перекладач проектує себе у текст 
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перекладу через цілеспрямовані акти вибору, внаслідок чого переклад постає не як незмінювана «сутність» 

першотвору, а як «існування» (письмо), що безперервно будує себе. 

Поняття «проект» ширше за поняття «свідомий задум». Проектуючи себе на площину своїх можливостей, 

перекладач учасовлює власну індивідуальність, чим утверджує себе як повноправного учасника і творця рідної 

національної літератури. Перекладацьке письмо розвивається за певними проектами – домінантно-векторною 

інтерпретацією зафіксованої в часі й просторі знакової даності вихідного тексту й створення на її основі 

метатексту – змінної знакової даності, що набуває своєї концептуально-естетичної цілісності в 

інтерпретативний єдності перекладацької стратегії (яка є відповіддю на місцеві культурні ситуації та 

включає в себе 1) вибір тексту для перекладу, 2) його аналітичне читання (взаємодію тексту як динамічного, 

дієвого знакового утворення зі спрямованою на нього інтенціональною свідомістю перекладача) й на цій 

основі 3) вироблення методу перекладу). Метапоетичне письмо – це конституювання суб’єктивності 

перекладача, що характеризується процесуальністю, перервністю і незавершеністю. За Ж. Дерріда, письмо – 

поле для необмеженої гри значень, яка характеризується рухом розрізнення (differance) – нездоланної 

розколини між словом і річчю, означником і означуваним, що призводить до постійного віддаляння 

(deferral) сталого і недвозначного значення. В результаті цього руху значення вже не діє як ізольоване і 

визначене, а радше стає серією відступів, доповнень та замін, аніж залишається сталим і фіксованим.
 

Виокремлені типи перекладацького письма – це абстрагування найзагальніших тенденцій розвитку 

поетичного перекладу. В реальній практиці прийняття перекладацьких рішень залежить, крім стратегічного 

проекту метапоетичного письма (наявного в кожного перекладача), ще й від низки додаткових суб’єктивних 

та об’єктивних чинників, які не мають безпосереднього зв’язку з перекладацькою концепцією, чи уявленням 

перекладача про характер власного письма. До того ж, реальна перекладацька діяльність нерідко 

виявляється комбінацією типів письма, поєднуючи в собі два чи й більше стратегічних підходів. При цьому 

перекладацький проект письма як єдність концептуально-методологічних, а відтак і стратегічних, засад 

майбутнього перекладу (його концептуальний задум) є найважливішою ланкою в процесі перекладу, оскільки 

текст перекладу набуває своєї художньої цілісності саме в аспекті повноти реалізації перекладацького проекту, 

тоді як у багатьох інших аспектах він може визнаватися неадекватним. Отже, до критеріїв перекладацької 

адекватності слід додати відповідність типу метапоетичного письма стратегічному вектору інтерпретації 

першотвору.
18 

Сучасні лінгвісти фокусують увагу на дослідженні комунікативних одиниць, що об’єктивується 

тенденціями сьогодення, актуальністю питань текстоцентричного спрямування. С. Швачко, І. Кобякова, 

Т. Анохіна приділяють значну увагу питанням осмислення первинних і вторинних текстів, їх 

концептуалізації та категоризації. Різномаїття текстів, їх жанрова та дискурсивна залежність потребує 

адекватного кодування та декодування.  

Первинним та вторинним текстам (оригіналам та трансляторам) притаманні композиційно-сюжетна, 

композиційно-смислова, композиційно-мовленнєва системи, тобто інтеграція змісту, смислу та форми. 

Структурно-семантичний підхід до тексту препарує інтерпретацію сюжетних блоків та їх призначення. 

Концептуальний простір обіймає загальний зміст та основні смисли. Однойменний аналіз охоплює 

експлікацію мовних одиниць спільної теми та сюжетних блоків. Останні структуровані текстовими 

ситуаціями та змістовими подіями. До універсальних тяжіють текстові концепти Час, Простір, Людина, 

Події. Мінімальна сюжетна одиниця – це тематичний ланцюжок, мотив. Денотативний простір корелює з 

реальним світом, що відображається у тексті. Зміст описує позамовну дійсність, це – лінійне розгортання 

сюжету. Смисл виокремлюється із структури змісту та текстових категорій. Зміст – матеріальна сторона 

смислу, думки, інтерпретації того, що омовлюється у тексті. Концептуалізація – осмислення предметів, 

явищ, подій реального та ірреального світів. Концептуальний аналіз націлений на вивчення організації знань 

про світ, які омовлені у семантиці слів, словосполучень та текстів.
19 

Текстові концепти розгортаються на перетині імплікаційних та експлікаційних аспектів поліфонічних 

комунікативних одиниць, аналіз яких уможливлює розуміння творів оригіналу та перекладу. Мова долає 

думки. Увага до поверхневих та глибинних структур текстів є валідною на часі та вельми актуальною. 

Когнітивно-комунікативний підхід є комплексним, вагомим методологічним доробком сьогодення. Текст – 

це силове поле, в якому здійснюється зв’язок семантичного і формального планів, розгортаються текстові 

концепти. Поліфонія первинних і вторинних текстів специфічно детермінується та омовляється у різних 

дискурсах. Серед здобутків у парадигмі лінгвістики тексту особливе місце посідає розпізнання базових, 

загальних та факультативних часткових категорій, наявність яких слугує критерієм розподілу текстів на 

стандартні та нестандартні, типові та нетипові.
20 

Концептуально-семіотичний підхід до текстів уможливлює розуміння імпліцитності, здатності текстів 

передавати не тільки те, що має експліцитну інтерпретацію, але й те, що «втягнуто в текст» асоціаціями та 

конотаціями.
21 

С. Швачко, І. Кобякова, Т. Анохіна пропонують концептуальний аналіз текстів-кореляторів, їх 

контрастивне осмислення за зразком: 

 

Поверхнева структура  

текстів-кореляторів 

Глибинна структура 

текстів-кореляторів 

1. Наявність / відсутність 1. Ізоморфізм тематичних та 
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лексичних / граматичних 

еквівалентів 

рематичних блоків у текстах 

оригіналу та транслятора. 

2. Композиційна представленість 

основних блоків. 

2. Семантичні трансформації у 

текстах кореляторів.   
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3. Лінійна ідентичність текстових 

компонентів. 

3. Динаміка сюжету в текстових 

представленнях. 

4. Експліцитна представленість 

текстових категорій. 

4. Імпліцитна представленість 

текстових категорій. 

5. Розширення та згортання 

текстових блоків. 

5. Модуляція текстових категорій. 

6. Актуалізація вербальних 

стилістичних засобів. 

6. Потенції невербалізованих 

стилістичних засобів. 

7. Еквівалентна релевантність 

поверхневих структур. 

7. Релевантність глибинних структур 

текстів-кореляторів. 

 

Тексти представлені основними (інформативність, дискретність, лінійність, когерентність, закінченість) 

та периферійними (імплікація, модифікація) категоріями. Наявність або відсутність певних категорій слугує 

критерієм для текстової таксономії (класифікації). Спільною для текстів оригіналу та транслятора є 

наявність поверхневих та глибинних структур – глобальних. Концептуальна інформація отримується шляхом 

аналізу ментального простору тексту, загального змісту та базових категорій. Концептуальний аналіз – це 

методика експлікації глибинної структури, виокремлення одиниць, що матеріалізують думку. 

Концептуальний аналіз – це пошук структурних одиниць мислення, омовлених у тексті. Він слугує 

вивченню організації знання про світ, яке представлене в семантиці мовного знака.
22 

Вторинні тексти (тексти-транслятори) є комунікативно рівноцінними текстам оригіналу, субститутами 

останніх. Переклад, що включається у сферу функціональної лінгвістики, уможливлюється наявністю 

спільних картин світу у носіїв різних культур, універсального набору семантем. До парадигми одиниць 

перекладу тяжіють тексти, їх блоки з референтами, що вказує на боротьбу дискурсів корелюючиx культур. 

Для контраcтивного аналізу текстів вагомим є розпізнання феноменів концептуалізації та категоризації у 

первинному та вторинному текстах. Як метазнак концепт асоціює з узагальненими поняттями про світ, 

акумулює знання про фрагменти дійсності, в основному пов’язаний з вербальним кодом, віддзеркалює 

здобутки культури, включає ціннісний, образний компоненти, інформацію про нереальні світи, метафоричні 

знання, конотації, має індивідуальні відмінності у людській свідомості. Категоризація як акт найменування 

уможливлює осмислення та омовлення позначуваних концептів. Концепт як логічна структура має 

внутрішню організацію, релевантну до базових смислів та когнітивних зон.
23 

Тексти – це не тільки об’єкти для читання, але й джерела для осмислення та розуміння інформації. 

Розуміння текстів носить особистісний характер, що імплікує процесс осмислення вихідних текстів та їх 

транспозицію в інші вторинні форми: переказ, переклад, компресія, анотація, реферат, резюме. Для 

адекватного розуміння тексту читач установлює зв’язки між його блоками та смислами, ідентифікує його 

базові функції (інформативну, регулятивну) та факультативні (естетичну, пізнавальну, кумулятивну, тощо).  

Отже, виконуючи переклад, перекладач свідомо або неусвідомлено включає в нього власне розуміння 

оригіналу і встановлює баланс зіставлення двох мов, культур, онтологій. Він стає не тільки інтерпретатором, 

але й аналітичним критиком тексту. При здійсненні перекладу доречним є застосування концептуально-

семіотичного підходу й концептуального аналізу текстів, тому що спільність глибинних структур текстів 

оригіналу та перекладу слугує надійною базою перекладацького процесу. 
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