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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Реферовану дисертацію присвячено проблемі впливу мови на мислення, 

також відомій як теорія лінгвістичної відносності, або гіпотеза Сепіра – Уорфа. 

Робота містить дослідження проявів цього впливу в аспекті залежності 

філософського світогляду від конкретних природних мов. Сьогодні 

дослідження лінгвістичної відносності локалізуються в парадигмі сучасної 

когнітивної лінгвістики, що визначається докорінною зміною в розумінні 

стосунків між мовою й людським мисленням, які тепер розглядаються в 

нерозривному взаємозв’язку. Невід’ємним аспектом зазначеної проблеми, а 

отже і завданням досліджень у галузі лінгвістичної відносності, завжди було і 

залишається з’ясування можливості повного перекладу з однієї мови на іншу. 

Вирішення цього питання може ставати не тільки окремим підтвердженням на 

користь впливу мови на мислення, воно також виявляє значення для теорії та 

практики перекладу як такої, оскільки дозволяє вказати на ті відмінності між 

оригіналом і його іншомовним відтворенням, що виникають на поняттєвому 

рівні і спричиняються мовою. 

Зміна лінгвістичної парадигми наприкінці 80-х рр., позначена переходом 

від розгляду «мови в собі і для себе» до уявлення про мову як про засіб 

об’єктивації ментального світу людини, уможливила реінтерпретацію основних 

положень лінгвістичної відносності, підтверджених масштабними 

експериментальними студіями в царинах лінгвістичної антропології: вивчення 

міжмовних варіацій в осмисленні просторових і причинно-наслідкових 

відношень, здійснене П. Браун і С. Левінсоном, Д. Евереттом, Дж. Хевілендом, 

Л. Бородіцкі; когнітивної психології: дослідження концептуалізації 

просторових і часових відношень, а також причинно-наслідкових зв’язків, що 

належать Л. Бородіцкі, А. Габі, К. Фосі, К. Сіньї, Р. Нуньєзу, І. Світсер; нейро- і 

психолінгвістики: аналіз універсалій і міжмовних варіацій в осмисленні руху, 

здійснений Д. Слобіном, Г. Гендрікс, М. Гікман, М. Боуерман, К. Евереттом, а 

також нейролінгвістичні студії Т. Зеле, Ґ. Янцен, С. Левінсона, Д. Кемерера, які 

встановили відмінності на нейронному рівні між носіями різних природних 

мов. На вітчизняному науковому терені, де лінгвістична відносність поки що не 

привернула такої великої уваги, як в англомовному світі, слід відзначити 

етнографічне дослідження Р. Я. Кіся, присвячене становленню 

етноспецифічних культурних смислів у процесі взаємодії семантики чукотської 

мови зі специфічним етнолокальним досвідом і способом життя її носіїв, а 

також експериментальну розвідку І. Є. Подолян, яка доводить уплив 

експліцитно вираженого граматичного роду на формування індивідуального 

уявлення про денотат у носіїв різних мов.  

У своєму сучасному визначенні – тобто як теорія про вплив (а не повну 

детермінацію) структури природної мови на спосіб, в який людина сприймає і 

розуміє навколишній світ, – лінгвістична відносність поки що викликала ледве 

помітну цікавість у перекладознавців (особливо на вітчизняному науковому 

терені), ставши предметом розгляду в поодиноких дослідженнях іноземних 
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авторів – А. Блума, Д. Слобіна, В. Чейфа, Дж. Хауз – які висвітлюють імплікації 

релятивізму для питання про можливість перекладу з однієї мови на іншу. 

Водночас з’ясування того, що уможливлює повний переклад, безпосереднім 

чином стосується питання про відмінність, пов’язаних з різними мовами, 

поняттєвих систем – центральної тези лінгвістичного релятивізму. Вирішення 

проблеми перекладності завжди мало показове значення для лінгвістичної 

відносності, що засвідчується відзначеним Дж. Лакоффом зверненням до цієї 

проблеми в розвідках як послідовників Б. Уорфа, так і їх опонентів.  

Темою цієї дисертаційної роботи є з’ясування питання про те, в який саме 

спосіб конкретна природна мова обумовлює розуміння простору, часу, руху і 

причини як категорій філософії, а отже здатна чинити вплив і на зміст 

дотичного онтологічного дискурсу в цілому. Тереном розвідки стали терміни на 

позначення цих категорій у низці давніх і сучасних індоєвропейських мов, що є 

основними мовами класичної філософської традиції (давньоіндійська, грецька, 

латина, німецька, англійська, а також українська і російська). Про можливість і 

доцільність такого формулювання теми дослідження свідчать як згадані вище 

експериментальні студії концептуалізацій у відповідних когнітивних доменах, 

так і досвід інших дотичних до цієї теми розвідок. Так, особливості 

філософської мови вже стали предметом аналізу в працях С. С. Авєрінцева, 

В. М. Топорова і Т. А. Харитонової, чиї висновки про важливість знання 

генетичних зв’язків філософських термінів через те, що зв’язки ці відбиваються 

в змісті філософських концепцій, обумовлюють перспективу і нашого розгляду. 

Наслідуючи ці міркування, ми також апелюємо до гніздового підходу, 

започаткованого О. С. Мельничуком і продовженого в працях Т. О. Черниш, 

яка вказала на важливість історико-етимологічних гнізд як об’єкта когнітивно 

орієнтованих досліджень внутрішньої форми. Також значущими в аспекті 

розвинутої нами концепції мовнофілософської картини світу є попередні 

дослідження мовної картини світу в синхронії та діахронії, які належать 

Ю. Д. Апресяну, Є. Бартміньському, Л. П. Гнатюк, І. О. Голубовській, 

С. С. Єрмоленку, О. Д. Огую, Т. В. Радзієвській, О. С. Снитко, В. М. Трубу, 

О. І. Чередниченку, Г. М. Яворській та ін.    

Рівною мірою важливим для нашої роботи є вивчення питання про переклад 

філософських термінів, яке здійснюється в когнітивно-релятивістській площині, і 

завдяки цьому виявляє проблематичність повного відтворення таких термінів 

іншими мовами. Це, у свою чергу, виступає ще одним свідченням на користь 

гіпотези про вплив мови на філософський світогляд. Наслідком такого 

потрактування постає прийняття сформульованого У. Квайном принципу 

невизначеності перекладу, а також розуміння перекладознавчої категорії 

еквівалентності як тотожності ментальних репрезентацій, що пов’язуються з 

відповідними термінологічними одиницями на поняттєвому рівні, тобто як 

еквівалентності поняттєвої. Принцип невизначеності складає підґрунтя виділеної 

Е. Пімом однойменної парадигми перекладознавчих досліджень і передбачає 

співвідносне з лінгвокогнітивним розуміння значення слова як такого, що 

конструюється перекладачем, а не перекодовується, у процесі перекладу.   
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Розвідки, тема яких була б сформульована саме так, як у цій дисертації, є, 

наскільки можна судити, відсутніми, але водночас є підстави вважати, що 

подібні ідеї про залежність філософії від природної мови, а також про 

незбіжність різномовних філософських термінів і їх поняттєвих мереж, що з 

особливою яскравістю проявляється при перекладі, – такі ідеї є доволі широко 

розповсюдженими, знаходячи вираження як у роботах лінгвістів (Ф. Вінер, 

Дж. Ґрінберґ, Ч. Ландесман, Дж. Остін, Дж. Рендал), так і в рефлексіях 

філософів, серед яких особливо промовистими є спостереження тих, хто 

професійно займається перекладом філософських творів (А. А. Васильченко, 

Б. Кассен, О. О. Панич, К. А. Свас’ян, О. І. Хома, Я. В. Шрамко та ін.). 

Таким чином, актуальність дослідження зумовлена визнанням у 

лінгвокогнітивних розвідках останнього часу значних міжмовних розбіжностей, 

які, з огляду на прийняту тезу про відображення мовою людського мислення, 

передбачають і відповідну незбіжність у поняттєвих системах носіїв різних мов. 

Релевантні для нашої роботи відомості, отримані внаслідок нейро- та 

психолінгвістичних експериментів, переконливо свідчать про наявність 

розбіжностей саме в концептуалізаціях простору, часу, причини і руху, що 

обумовлює доцільність розгляду обраної нами проблеми впливу конкретних 

природних мов на становлення даних понять як категорій філософії. 

Так само вагомою для визначення актуальності нашого дослідження є 

необхідність установлення параметрів адекватного перекладу філософських 

термінів українською мовою, а також потреба розробки й упровадження дієвої 

моделі відтворення філософської термінології, з огляду на мовно-культурну 

специфічність філософського дискурсу. Наявні напрацювання з перекладу 

філософських текстів поки що не набули тлумачення в термінах парадигм і 

категорій сучасного перекладознавства. До того ж визнана вітчизняними 

філософами-перекладачами попередня залежність української філософії від 

російськомовних філософських термінів і смислів спричинилася до 

наслідування відповідних вад і в україномовних перекладах філософської 

літератури. Тому здійснене нами дослідження філософської термінології в 

аспекті лінгвістичної відносності, яка акцентує саме мовно-культурну 

специфіку цього дискурсу, видається цілком актуальним.  

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

робота концептуально пов’язана з плановою темою відділу загального і 

порівняльно-історичного мовознавства «Динаміка мовно-національної системи: 

чинники розвитку і його соціокультурні вияви» Інституту мовознавства 

ім. О. О. Потебні НАНУ (номер державної реєстрації 0116U000694).   

Метою дисертації є висвітлення кола теоретичних і методологічних питань, 

пов’язаних з дослідженням характеру взаємозв’язків між внутрішньою формою 

конкретно-мовних філософських термінів та асоційованих з ними ментальних 

репрезентацій, з одного боку, і розумінням позначуваних даними термінами 

онтологічних категорій, сформованим у межах відповідної конкретно-мовної 

філософської традиції, з іншого. З огляду на те, що наявність таких взаємозв’язків з 

особливою яскравістю виявляється саме при перекладі філософських термінів з 
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однієї мови на іншу, залучення транслятологічного аспекту до нашого дослідження 

є необхідною передумовою досягнення поставленої мети. 

Відповідно до цієї мети в рамках дисертації передбачається вирішення 

наступних завдань: 

- надати теоретичну і методологічну оцінку сучасного стану розробки 

проблем, пов’язаних з дослідженням гіпотези лінгвістичної відносності у 

світовому мовознавстві; 

- висвітлити те, в який спосіб проблеми міжмовного перекладу, а також 

особливості перекладу філософської термінології зокрема, експлікують 

незбіжність поняттєвих систем, асоційованих з різними мовами;  

- установити засадничі параметри дослідження лінгвістичної відносності 

на рівні філософського дискурсу із визначенням етапів аналізу співвіднесеності 

категоріально-філософських значень обраних термінів зі змістом відповідних 

філософських концепцій, розвинутих на тлі конкретних природних мов; 

- опрацювати теоретико-методологічні засади й методи дослідження 

концептуального варіювання в стосунку до вчення про внутрішню форму слова 

та розробити ефективну методику лінгвокогнітивного аналізу внутрішньої 

форми з урахуванням транслятологічного аспекту дослідження; 

- відтворити семантичний і поняттєвий рівні репрезентацій простору, часу, 

руху і причини на основі внутрішньої форми їх найменувань в обраних мовах, 

простежуючи взаємозв’язок закарбованих у мовах наївних уявлень з 

визначеннями даних понять як категорій філософії, наявних у конкретно-

мовних філософських контекстах; 

- з’ясувати мовно-культурну специфіку філософських картин світу, 

розвинутих на тлі обраних для аналізу мов, на підставі концептуального та 

історико-етимологічного висвітлення внутрішньої форми термінів на 

позначення категорій простору, часу, руху і причини; 

- установити параметри відтворення філософських термінів у міжмовному 

перекладі з огляду на мовно-культурну специфічність філософського дискурсу, 

а також з урахуванням необхідності висвітлення в перекладі тих поняттєвих 

аспектів терміна, що зумовлені особливостями семантичної структури 

конкретної природної мови; 

- розробити принципи герменевтичної моделі перекладу філософської 

термінології на засадах когнітивного підходу до мови, а також 

схарактеризувати способи перекладу термінів у рамках цієї моделі, з огляду на 

необхідність досягнення еквівалентності на поняттєвому рівні; 

- обґрунтувати сутність філософського перекладу як інтерпретації, що 

передбачає як множинність можливих рецепційних смислів, так і творчий 

підхід до здійснення перекладу філософських термінів і творів, за якого 

переклад уможливлюється як процес осягнення специфічного філософського 

світобачення.  

Об’єктом дослідження в дисертації є внутрішня форма термінів на 

позначення онтологічних категорій простору, часу, руху і причини в контексті 

релігійно-міфологічного та філософського дискурсивних різновидів, 
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представлених текстами релігійно-філософської, метафізичної, 

натурфілософської та природничо-наукової тематики. 

Предметом розвідки є характер взаємовідношень між мовно-

специфічним наївним розумінням (ментальними репрезентаціями) явищ, 

відбитим у внутрішній формі відповідних термінів, й осмисленням 

співвідносних абстрактних понять як онтологічних категорій філософського 

дискурсу, а також зумовлені цими взаємовідношеннями особливості 

відтворення філософських термінів у міжмовному перекладі. 

Теоретичне підґрунтя дослідження складають деякі з фундаментальних 

робіт, що репрезентують когнітивний підхід до вивчення мови. По-перше, це 

низка розвідок Л. Телмі, присвячених потенційно універсальним мовним 

структурам, які експліцитно пов’язали когніцію і мовну систему. По-друге, це 

концепція зв’язку між когніцією та граматикою, що належить Р. Ленекеру, який 

ототожнив значення і концептуалізацію (опосередкований мовою процес 

конструювання значення), а також підкреслив, що когнітивні моделі, які лежать 

в основі структури речень, мають прототипи, укорінені в різноманітних 

культурно-специфічних баченнях світу. По-третє, це також висновки 

Дж. Лакоффа, який був першим з когнітологів, хто безпосередньо звернувся до 

розгляду питання про лінгвістичну відносність, подавши його у світлі так 

званої «несумірності» різномовних поняттєвих систем. Він висловив підтримку 

релятивістським настановам Б. Уорфа, ствердивши існування як відмінних 

поняттєвих систем, асоційованих з різними природними мовами, так і впливу 

цих забарвлених мовами поняттєвих систем на наше розуміння зовнішнього 

світу та поведінку. По-четверте, методологічно базовим для нашого 

дослідження внутрішньої форми є розуміння С. А. Жаботинською сутності 

номінативного процесу як когнітивного мапування, за якого значення мовного 

знака як відображення об’єкта сприйняття в людській свідомості відбивається в 

його внутрішній формі і може бути відтворене у вигляді ментального 

конструкта – суб’єктивного уявлення про об’єкт навколишньої дійсності, 

асоційованого з конкретно-мовним найменуванням.  

Транслятологічний аспект дослідження ґрунтують класичні роботи з 

філософії перекладу, що належать Ф. Шляєрмахеру, М. Гайдеґґеру, Г.-Ґ. Ґадамеру, 

У. Квайну та У. Еко, які засвідчують той факт, що філософська література не є 

інформацією, а тому до її перекладу не можна застосовувати традиційний 

принцип еквівалентності. Також важливими є висновки, зроблені вітчизняними 

філософами-перекладачами, зокрема А. Л. Богачовим, В. І. Кебуладзе, 

О. О. Паничем та О. І. Хомою, які, визначаючи референтом філософського 

перекладу вихідну мову (а не позамовну дійсність), наголошують на специфічному 

характері філософського дискурсу як такому, що неминуче забарвлюється 

семантикою конкретної природної мови. Для розробки лінгвокогнітивних параметрів 

відтворення філософської термінології фундаментальне значення має дослідження 

творчого підходу до перекладу, виконане О. В. Ребрієм, а також дотичні 

спостереження А. Бермана, Ф. Льюїса, Е. Піма, М. Роуз, С. Чау та окремі 

напрацювання в галузі лінгвокогнітивного перекладознавства, що належать 
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О. Г. Мінченкову, Л. А. Нефедовій, І. М. Ремхе й О. М. Усачевій. Засадничими для 

пропонованої герменевтичної моделі є дослідження перекладу філософських текстів, 

здійснені В. А. Курєнним та В. В. Міроновим. 

Основним методом, застосованим у дисертаційному дослідженні, є 

переосмислений метод концептуального аналізу в термінах лексичних концептів і 

когнітивних моделей (у тому витлумаченні, якого ці категорії набули в теорії 

семантичної репрезентації В. Еванса) у його описовому і зіставному варіантах. 

Цей метод було спеціально адаптовано для реалізації поставлених у цій роботі 

завдань, зокрема, для аналізу внутрішньої форми філософських термінів у 

контексті історико-дериваційних гнізд, а також відтворення фреймів інтерпретації 

досліджуваних термінологічних утворень у вигляді конкретно-мовних 

філософських картин світу. Для конструювання концептуальних структур 

мовнофілософських картин світу також застосовувався метод фреймового 

моделювання. Використання гніздової моделі діахронічного (історико-

етимологічного) аналізу лексики передбачало розгляд аналізованих одиниць у 

рамках комплексного компаративно-типологічного підходу, що поєднує в собі як 

їх порівняльно-історичну, так і зіставно-типологічну характеристики. Евентуально 

також застосовувався метод порівняльно-перекладознавчого аналізу для 

підтвердження мовно-культурної специфічності/універсальності відтворених 

ментальних конструктів і їх складників на тлі широких контекстів уживання 

досліджуваних одиниць та їх відповідників у перекладах, а також з метою 

встановлення можливості й шляхів передачі оригінальних мовно-специфічних 

репрезентацій при перекладі іншими мовами. 

Матеріалом дослідження послугувала авторська картотека (3098 карток, що 

репрезентують генетичні зв’язки обраних для аналізу термінологічних позначень 

простору, часу, руху і причини в давньоіндійській, грецькій, латинській, 

германських і слов’янських мовах), укладена шляхом суцільної вибірки з 

етимологічних, термінологічних, тлумачних словників релевантних для обраних 

термінів індоєвропейських мов та словників діалектної лексики, а також 

авторитетних електронних баз даних. Матеріал дослідження охоплює всі групи 

індоєвропейської сім’ї, до яких належать сучасні живі мови, їх історичні варіанти, а 

також мертві мови. У роботі також наводяться приклади з фіно-угорських та 

тюркських мов. Крім того, як матеріал для дослідження також використано 

філософські й релігійно-філософські (принагідно також міфологічні й природничо-

наукові) тексти, мовами яких є германські (англійська, німецька), слов’янські 

(українська і російська), латинська, грецька й давньоіндійська мови, а також наявні 

переклади давньоіндійських, грецьких, латинських, англійських та німецьких 

текстів українською і російською мовами (загалом 7190 контекстів різного обсягу: 

речення, вірш, абзац, завершений текст). 

Наукова новизна дисертації полягає в теоретичному обґрунтуванні та 

практичному доведенні впливу конкретних природних мов на зміст філософських 

онтологічних концепцій, тобто дії принципу лінгвістичної відносності на рівні 

філософського дискурсу. Також новаторською є розроблена оригінальна методика 

дослідження внутрішньої форми слів, що надає можливість відтворення 
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асоційованих з ними структур поняттєвого рівня. Уперше в загальному 

мовознавстві виділено як предмет і напрям дослідження взаємовідношення між 

ментальною репрезентацією, відбитою у внутрішній формі слова, й абстрактним 

розумінням позначеного цим словом явища, об’єкта, ситуації або дії, сформованим 

у межах конкретно-мовного дискурсивного різновиду, де зазначене слово набуває 

термінологічної функції. Оригінальним є і здійснене в роботі дослідження 

перекладу термінів у когнітивно-релятивістській площині, а також розроблена 

герменевтична модель перекладу філософської термінології.  

Також у дисертації вперше: 

- розкрито роль внутрішньої форми слова у формуванні релігійно-

міфологічного, спекулятивно-метафізичного та натурфілософського дискурсивних 

різновидів, а також відтворенні їх ключової термінології в міжмовному перекладі;  

- проаналізовано методологічну проблематику опису й аналізу 

взаємовідношень між мовно/культурно-специфічною ментальною репрезентацією, 

відображеною у внутрішній формі слова, й осмисленням позначуваного цим 

словом як абстрактної категорії; 

- виявлено мовно/культурно-специфічні та потенційно універсальні аспекти в 

осмисленні абстрактних категорій простору, часу, руху і причини носіями обраних 

індоєвропейських мов;  

- продемонстровано й витлумачено – у контексті філософського дискурсу –  

особливості поняттєвого рівня відповідної онтологічної термінології, а також 

з’ясовано мовно/культурно-специфічні риси умоглядно-метафізичного та 

натурфілософського світоглядів, сформованих на тлі обраних індоєвропейських 

мов; 

- доведено релевантність холістичного потрактування сутності досліджуваних 

онтологічних категорій на підставі фреймового підходу, реалізованого у вперше 

запропонованому понятті мовнофілософської картини світу (МФКС); 

- висвітлено імплікації теорії лінгвістичної відносності для галузі 

перекладознавства, а також продемонстровано розбіжності між оригіналом і 

перекладом, що їх викликає на поняттєвому рівні специфіка різних природних мов; 

- установлено необхідність діахронічного підходу до перекладу філософської 

термінології, реалізованого у вигляді лінгвокогнітивного витлумачення 

внутрішньої форми слова в контексті історико-етимологічних гнізд; 

- на підставі транслятологічної інтерпретації результатів здійсненого 

концептуального аналізу вперше запропоновано герменевтичну модель перекладу 

філософської термінології, розроблену на засадах когнітивного підходу до вивчення 

мови; 

- з’ясовано особливості перекладу філософських термінів у межах 

герменевтичної моделі з урахуванням необхідності відтворення мовно/культурно-

специфічних властивостей їх поняттєвого рівня. 

Особистий внесок здобувача. Усі результати дослідження отримані 

здобувачем самостійно, а всі наукові праці написані одноосібно. 

Теоретичне значення. Дисертація має значення для подальшої розробки 

низки теоретичних і методологічних питань, що мають стосунок до вивчення 
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взаємозв’язків мови і мислення, взаємовідношень мови й культури, стосунків між 

мовою і різними типами мислення (спекулятивно-метафізичним, науковим, 

релігійним, міфологічним), а також різними типами відображення рис дійсності в 

людській свідомості (наочно-чуттєвим, інтуїтивним, абстрактно-логічним). 

Зокрема, є підстави вважати, що проведене дослідження приверне увагу 

вітчизняних лінгвістів до теорії лінгвістичної відносності, і стане поштовхом до 

активізації студій у цій галузі мовознавства. Окрім цього, матеріали роботи 

становлять інтерес для когнітивної лінгвістики й порівняльно-історичних 

досліджень (в аспекті когнітивно-орієнтованих історико-етимологічних студій 

внутрішньої форми слова, а також мовної зумовленості змісту абстрактних понять), 

теоретичного перекладознавства (для вивчення проблеми перекладності в контексті 

лінгвістичного релятивізму), практики перекладу (для розробки питання про 

перекладність лексики з філософсько-категоріальним значенням, шляхи і способи її 

відтворення за принципами герменевтичного підходу). 

Практичне значення. Результати дисертаційного дослідження, зроблені нами 

спостереження та висновки, можуть бути використані для укладання підручників та 

посібників із загального мовознавства, теорії мови, історії лінгвістичних 

досліджень, когнітивної лінгвістики, теорії та практики перекладу, 

психолінгвістики, загальної філософії та філософії мови. Матеріали дисертації 

можуть також застосовуватися у викладанні таких нормативних курсів, як «Вступ 

до мовознавства», «Загальне мовознавство», «Вступ до перекладознавства», 

«Теорія перекладу», «Історія лінгвістичних учень», «Філософія», а також 

спецкурсів з когнітивної лінгвістики, етнолінгвістики, психолінгвістики, 

когнітивно-орієнтованого перекладознавства, філософії мови. Разом з тим, 

результати та висновки даної праці мають значення і для теоретичного й 

практичного вивчення мов, факти яких використано в роботі, вони також можуть 

бути використані в практиці перекладу, передовсім філософського. 

Апробація положень і висновків дисертації відбувалася в межах 

стажування за програмою академічних обмінів Cambridge Colleges Hospitality 

Scheme у Кембриджському університеті на кафедрі теоретичної і прикладної 

лінгвістики (куратор – д-р Г. Гендрікс) (Кембридж, Велика Британія, 2013); а 

також на засіданнях вченої ради та відділу загального і порівняльно-

історичного мовознавства Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні 

НАН України, семінару відділу загального і порівняльно-історичного 

мовознавства «Семантичні і функціональні аспекти дослідження мови: слово, 

текст, дискурс» (керівник – д. філол. н., проф. Т. В. Радзієвська; Київ, 2015), 

семінару фонду В. М. Глушкова «Проблеми розвитку розуму і взаємодії 

розумних систем та їх підсистем» (Київ, 2015), наукового гуртка кафедри 

філософії ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет»; на 

міжнародних конференціях «Мова і культура» (Київ, 2009, 2010, 2013, 2014), 

«Наукова спадщина О. О. Потебні в слов’янському культурному просторі» 

(Київ, 2010), до 80-річчя від дня народження професора С. В. Семчинського 

(Київ, 2011), «Мова – література – мистецтво: когнітивно-семіотичний 

інтерфейс» (Київ, 2014), «Когнітивна лінгвістика в 2015 році» (Люблін, 
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Польща, 2015), «VI Британська конференція з когнітивної лінгвістики» (Бангор, 

Велика Британія, 2016), «Щорічна конференція Британської асоціації 

слов’янських і східноєвропейських студій» (Кембридж, Велика Британія, 2016), 

«Когнітивна лінгвістика в міждисциплінарному контексті: теорія і практика» 

(Черкаси, 2016), «Ідеології літературної мови в багатомовних спільнотах: 

минуле і майбутнє» (Ноттінгем, Велика Британія, 2017); на всеукраїнських 

конференціях «Актуальні проблеми перекладознавства та навчання перекладу в 

мовному вищому навчальному закладі» (Київ, 2008), «Сучасні проблеми 

лінгвістики та перекладознавства» (Херсон, 2011), «Мова як засіб 

міжкультурної комунікації» (Херсон, 2014-2017) та ін.  

Публікації. Результати дисертації викладено в 37 публікаціях, серед яких 

1 монографія «Лінгвістична відносність і проблеми перекладу філософської 

термінології: лінгвокогнітивний підхід» (27,2 д. а.), 22 статті у виданнях, 

затверджених МОН України як фахові (9,94 д. а.), 6 статей в іноземних 

періодичних виданнях (3,35 д. а.), решта у збірниках статей і тез (1,2 д. а.). 

Монографія і статті, опубліковані у фахових та зарубіжних періодичних 

виданнях, написані авторкою одноосібно. 

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів з висновками до кожного з них, загальних висновків, списків 

лексикографічних джерел (45 позицій), використаної літератури (539 позицій, із 

них 309 – іноземною мовою), філософських першоджерел та джерел 

ілюстративного матеріалу (97 позицій). Загальний обсяг дисертації становить 468 с., 

з них основний текст – 390 с., бібліографія – 52 с. Результати дослідження також 

систематизовано й унаочнено в 26 таблицях та 4 рисунках і схемах.      

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність дослідження, визначено його мету, 

завдання, об’єкт і предмет, застосовані методи аналізу і фактичний матеріал, 

розкрито наукову новизну, теоретичне і практичне значення одержаних 

результатів, а також наведено дані про апробацію результатів дисертації. 

Перший розділ «Гіпотеза лінгвістичної відносності в сучасній когнітивній 

лінгвістиці та перекладознавстві» присвячено теоретико-методологічним 

проблемам, пов’язаним із дослідженням лінгвістичної відносності в межах 

когнітивного підходу до мови, і зокрема проблемі перекладності як необхідному 

елементу верифікації гіпотези про вплив мови на мислення.  

Поставлена як наукова проблема Бенджаміном Лі Уорфом у першій 

половині XX ст., ідея про те, що мова впливає на спосіб нашого сприйняття і 

осмислення світу, пролунала ще у Платона і Аристотеля, пізніше своєрідно 

відбившись у Гумбольдтовій тезі про пов’язаність «духу народу» і його мови. 

Спираючись на інше твердження В. фон Гумбольдта – що мова є органом 

творення думки – О. О. Потебня розвинув учення про мову як «умову прогресу 

народів» і визнав кожну мову особливим, індивідуальним шляхом до істини. 

Проголосивши категорії науки і філософії такими, що беруть свій початок у 
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розумових досягненнях, відбитих у системах окремих мов, О. О. Потебня, 

вочевидь, випередив думку Б. Уорфа про мовну зумовленість розумового світу 

людини, а також висловлену ним ідею про те, що математика, символічна 

логіка і філософія являють собою лише особливі відгалуження природних мов.   

Теорія лінгвістичної відносності, від початку відома як гіпотеза Сепіра – 

Уорфа, привернула значну увагу в 40-50 рр. XX ст. з виходом програмних статей 

Б. Уорфа із порівняння англійської й хопі, а також низки інших важливих робіт 

американських антропологів і психолінгвістів: зокрема праць Д. Лі про мову вінту 

і Г. Гойджера про мову навахо, а також досліджень позначення кольорів, 

започаткованих Р. Брауном і Е. Ленебергом та пізніше продовжених П. Кеєм, 

В. Кемптоном, Дж. Люсі, Р. Шведером, Л. Бородіцкі та ін. У 60-і рр. з виходом на 

наукову арену генеративної лінгвістики, яка пропагувала універсалізацію 

граматики, постулювавши відокремленість мови від загальних когнітивних 

механізмів, адекватна постановка питання про лінгвістичну відносність в 

англомовній лінгвістиці взагалі була неможливою. У схожому становищі, хоча і з 

інших причин (викликаних «критикою ідеалістичних підходів»), лінгвістична 

відносність перебувала в цей час і в радянському мовознавстві, отримавши 

загалом негативну оцінку в дослідженнях О. С. Ахманової, В. А. Звегінцева, 

Г. А. Брутяна, П. В. Чеснокова та ін.  

Актуальним у сучасній когнітивній лінгвістиці є сприйняття лінгвістичної 

відносності як «парасолькового» терміна, що охоплює цілу низку 

різноманітних й інколи доволі відмінних формулювань. У найзагальнішому 

сенсі всі вони репрезентують уявлення про вплив природної мови на когнітивні 

здібності людини, наслідком чого постає часткова або й навіть повна 

несумірність способів мислення і світобачень різних мовних спільнот. 

Розглянувши різні історичні періоди в розвитку ідеї про взаємозв’язок 

мислення й мови (античність, Новий час, контрпросвітництво XVIII ст., 

філософія мови В. фон Гумбольдта, німецьке й американське 

неогумбольдтіанство, неоурфіанство), ми констатували, що у випадку кожної 

окремої концепції її автор часто інтерпретує поняття «мислення» і «мова» у 

свій власний спосіб, а також певним особливим чином уявляє характер їх 

взаємозв’язку. Саме тому узагальнене і позаісторичне визначення лінгвістичної 

відносності сьогодні чи ледве можливе, а з іншого боку, навряд чи необхідне, 

адже в межах кожної конкретної розвідки йдеться не тільки про різний зміст її 

ключових понять, але й про нове, до певної міри оригінальне переосмислення 

самої релятивістської гіпотези, яка набуває відмінної деталізованої форми 

вислову з огляду як на характер дослідження (вивчення фактів мови чи 

експеримент), так і на обраний мовний матеріал (граматичні категорії, 

ідіоматика, концептуальні метафори, семантичні мотивування).  

Розвідки, здійснені з метою встановлення загального несуперечливого 

розуміння сутності лінгвістичного релятивізму (Г. Гойджер, Дж. Фішман, 

М. Сільверстейн, Дж. Люсі, Д. Касасанто, А. Павленко, К. Еверетт, В. Чейф, 

Д. Слобін, С. Левінсон, Р. Кісь), пропонують два можливі варіанти його 

інтерпретації, перший з яких зазвичай називають «сильною», а другий – 
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«слабкою» версією. Якщо «сильна» версія, яка визнає категорії мови такими, 

що повністю контролюють людське мислення, заперечується на підставі 

численних психолінгвістичних досліджень (Е. Рош), практики міжмовного 

перекладу та власне можливості опанування іноземних мов, «слабка» версія 

сьогодні сприймається як доволі очевидна істина, адже стверджує, що мовні 

категорії лише впливають на категорії мислення, проте не обмежують його. 

Таким чином, у будь-якому з наявних сьогодні формулювань гіпотези завжди 

можливо ідентифікувати три обов’язкові елементи, які пов’язуються двома 

типами відношень (Дж. Люсі): всі сучасні розвідки так чи інакше стверджують, 

що деякі властивості мови здійснюють уплив на способи репрезентації 

дійсності в мисленні індивіда. Два типи відношень, які пов’язують указані 

елементи між собою, передбачають, що мова втілює певну інтерпретацію 

дійсності і може чинити вплив на її осмислення. 

Поставлене в такому вигляді питання про співвідношення між мовою, 

мисленням і досвідом людини узгоджується з основними постулатами сучасного 

лінгвокогнітивного підходу з його антропоцентричною настановою. Визнаючи 

мову засобом віддзеркалення й інструментом дослідження поняттєвої системи 

людини, когнітивні лінгвісти (Л. Телмі, Дж. Лакофф, В. Еванс, М. Ґрін та ін.) 

водночас припускають, що мовна структура, яка модифікується завдяки 

слововживанню, здатна впливати на зміст і організацію людського мислення в 

цілому. Наслідком прийняття такої перспективи є уявлення про наявність у 

поняттєвій системі концептуальних структур, що відповідають конкретним мовним 

виразам. Таким чином, мова не тільки проголошується здатною до відображення 

поняттєвої системи, а й, завдяки своїй символічній функції, може до певної міри її 

обумовлювати (В. Еванс, М. Ґрін). 

Саме такий теоретико-методологічний підхід, який утілює розуміння 

мислення як поняттєвої системи, дозволяє належну інтерпретацію 

систематизованих у розділі результатів когнітивно-антропологічних і 

психолінгвістичних досліджень з вивчення міжмовного варіювання в 

концептуалізації простору (С. Левінсон, А. Маджид, П. Браун, Л. Бородіцкі, 

М. Боуерман), часу (К. Сінья, Л. Бородіцкі, Е. Ґабі, В. Еванс), руху (Л. Телмі, 

Д. Слобін, М. Боуерман, Г. Гендрікс, М. Гікман) і причини (Ф. Вольф, К. Фосі, 

Л. Бородіцкі) серед носіїв різних мов. Витлумачена в конструктивістських 

термінах, дія принципу лінгвістичної відносності передбачає розуміння 

співвідношення семантичної і поняттєвої систем як часткового ізоморфізму 

(С. Левінсон), що з особливою яскравістю проявляється в дослідженні питання 

про можливість повного перекладу з однієї мови на іншу.  

Розвідки в цьому напрямку (А. Блум, Дж. Лакофф, Дж. Хауз, Д. Слобін, 

В. Чейф) показують, що переклад як такий яскраво ілюструє два комплементарних 

факти: перший полягає в тому, що мислення містить набагато більше від того, що 

може бути висловлене в мові, а другий – у тому, що різні мови надають відмінні 

способи для вираження співвідносних понять. Результати цих розвідок 

дозволяють визначити ті розбіжності в різномовних концептуальних структурах, 

джерелом яких виявляються зумовлені мовою особливості світосприйняття.  
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Такі розбіжності ми систематизували з огляду на відмінності в 

1) категоризації, 2) асоціаціях, 3) етимологічних значеннях, 4) граматичних 

конструкціях та 5) прагматичних значеннях. Яскравим прикладом відмінностей 

у категоризації є запропоноване С. Левінсоном розрізнення вбудованої, 

відносної та абсолютної систем орієнтації в просторі: якщо європейським 

мовам притаманна категоризація просторових відношень за всіма визначеними 

типами, у мові цельталь повністю відсутня відносна референція, тому 

передбаченим нею та звичним для нас категоріям «праворуч» і «ліворуч» (а 

також «захід» і «схід») у цельталь відповідає одна єдина категорія «поперек». 
Отже, доволі проблематичним виявляється переклад мовою цельталь будь-яких 

висловлювань, що містять не тільки подібні позначення, а й указівки на рух за 

чи проти годинникової стрілки.  

Розбіжності в асоціаціях ілюструє речення англ. The key opened the door 

and we entered, неприйнятність дослівного перекладу якого українською (Ключ 

відімкнув двері і ми увійшли) зумовлена тим, що в українській мові слово ключ 

не виявляє асоціації з безпосереднім виконавцем дії, тобто агенсом. Це, як 

доводять дослідження Ф. Вольфа та ін., визначається структурою так званих 

«мов-ініціаторів» (які мають морфологічну систему відмінків і вільний порядок 

слів у реченні). Слово укр. ключ у функції підмета в наведеному перекладі 

провокує саме таку неприродну для українського вжитку асоціацію, яка, однак, 

є доволі звичайною для «мов-учасників» (із фіксованим порядком слів і 

відсутністю відмінків), і зокрема англійської.  

Етимологічні значення, за умови ясності внутрішньої форми, також 

виявляються здатними до провокації специфічних асоціативно-образних 

уявлень: одним з найвідоміших прикладів етимологічних асоціацій з 

культурно-специфічною концептуальною метафорою, здатних до мотивації 

відповідних синхронних ментальних структур, є концептуалізація часу в мові 

аймара, втілювана метафорою МАЙБУТНЄ ПОЗАДУ/МИНУЛЕ ПОПЕРЕДУ. Як 

показали Р. Нуньєз і І. Світсер, семантичні мотивування цієї незвичайної 

концептуалізації пов’язані з двома конкретними термінами: nayra зі значеннями 

«око», «зір, поле зору» і «перед», який також уживається в темпоральних 

виразах щодо минулих подій; і qhipa «задня сторона», що так само 

використовується на позначення подій майбутнього. Таким чином, вираз укр. 

минулий рік перекладатиметься аймара як nayra mara («передній рік»), а укр. 

майбутній день – як qhipa uru («задній день»). Мотиваційною ознакою, що, 

ймовірно, походить від іншої поширеної метафори ЗНАТИ – ЦЕ БАЧИТИ, є «те, 

що опиняється в полі зору»: оскільки мовцям відомо, які саме події відбулися в 

минулому, вони можуть їх бачити перед собою (метафорично). Події 

майбутнього є ще «небаченими», а тому невідомими, і розташовуються позаду. 

Граматичні конструкції наразі розглядаються не як засоби сполучення 

форм, а радше як своєрідні для кожної мови «способи поєднання думок» 

(В. Чейф). Показовим випадком тут можуть слугувати приклади 

концептуалізацій у домені руху: як засвідчують дослідження Л. Телмі, для 

носіїв «сателітно-обрамлених» мов (S-мови), в яких спосіб руху кодується 
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дієсловом, а траєкторія – сателітом, саме спосіб руху виявляється когнітивно 

більш значущим, ніж для носіїв «дієслівно-обрамлених мов» (V-мови), в яких 

відповідне позначення взагалі не є обов’язковим. З огляду на зазначені 

концептуальні розбіжності, дослівний переклад французького речення Le 

garcon traverse la rue en courant англійською як The man crosses the street by 

running (букв. Чоловік перетинає вулицю шляхом бігу) звучатиме дивно, так 

само як і його український відповідник. Указані розбіжності, звичайно, не 

становлять нездоланних перешкод при перекладі. Разом з тим, специфічні 

граматичні конструкції притягують відповідні особливості в лексикалізації, що 

перешкоджає належному відтворенню всього різноманіття дієслів способу дії, 

наявних у S-мовах, засобами V-мов, а отже може до певної міри 

унеможливлювати і здійснення повного перекладу. 

Нарешті, відмінності в реалізації прагматичних категорій також можуть 

по-різному вбудовуватися в мовні системи. Один з яскравих випадків 

розбіжностей такого типу можна спостерігати при порівнянні особливостей 

функціонування української або російської мов з мовою австралійських 

аборигенів куук таайорре в ситуації привітання: вітаючи одне одного, коли 

українською бажають доброго дня, а російською – доброго здоров’я, куук 

таайорре використовують запитання Куди ти йдеш?, очікуваною відповіддю на 

яке буде речення на зразок Далеко на південний-південний-захід (мова куук 

таайорре містить лише абсолютну систему орієнтації в просторі, що спирається 

на фіксовані осі координат, унаслідок чого її носії здатні орієнтуватися в 

просторі так, ніби мають убудований компас). Отже, як показує Л. Бородіцкі, 

без здатності автоматично визначати своє розташування в просторі і без 

відповідного знання про розташування об’єктів, мовою куук таайорре навіть 

неможливо привітатися, а отже і неможливо перекласти звичне для нас 

привітання належним чином.    

Загальним висновком розглянутих нами досліджень є визнання відсутності 

такого алгоритму, за допомогою якого перекладач міг би перенести думку, 

висловлену однією мовою, до іншої мови так, аби ця думка залишилася 

абсолютно еквівалентною оригінальній (В. Чейф). Саме через те, що думка 

вповні, тобто як сукупність сигніфікату і певних специфічних асоціацій, 

продукованих як конкретно-мовною структурою, так і відповідним 

ситуативним й історично-культурним контекстом, не може бути вичерпно 

репрезентована жодною мовою, точне «схоплення» цієї думки іншою мовою 

при перекладі також не видається можливим. 

Упевненість у можливості повного перекладу покладається на здатність до 

викриття тих базових компонентів думки, які можна транслювати від однієї 

мови до іншої без суттєвих втрат. Саме відповідність базових уявлень про 

референти, події та стани, на противагу їх категоризаціям, пов’язаним з ними 

асоціаціям (включно з тими, що виникають на тлі етимологічних значень), а 

також прагматичним значенням, складає підґрунтя концепції повної 

перекладності і дозволяє оцінювати переклади як еквівалентні оригіналам. 

Лінгвістична відносність у цьому контексті постає особливо інформативною 
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для висвітлення тієї міри, в якій численні відмінності в деталізації таких 

базових уявлень виявляються дійсно важливими в міжмовному перекладі. 

Адже, покликані здолати зазначені труднощі, студії в царині стилістики, як 

правило, не порушують проблему «стилю як світогляду» (Серг. Єрмоленко). 

Один з ілюстративних випадків, у межах якого з’ясування цих перехресних 

питань – про взаємозв’язок семантичної і поняттєвої систем та відповідну 

можливість повного перекладу – є особливо виразним, становить дискурс 

філософії. Ідея про залежність філософії від природної мови завжди перебувала 

на поверхні філософських досліджень, де вона або стверджувалася як очевидна 

істина (Б. Рассел, Л. Вітґенштайн,), або ж обґрунтовувалася через посилання на 

неоднозначність філософської термінології (Л. Вайсґербер, Е. Кассірер). 

Помічену і свого часу Б. Уорфом, зазначену проблему, однак, не було детально 

проаналізовано ні в його власних працях, ані в працях його послідовників. 

Разом з тим, відомі дослідження внутрішньої форми філософських термінів 

(С. Авєрінцев, В. Топоров, Т. Харитонова, В. Даниленко), а також особливостей 

їх відтворення в міжмовному перекладі («Європейський словник філософій: 

лексикон неперекладностей», А. Богачов, А. Вахтель, О. Панич, О. Хома, 

Я. Шрамко) дозволяють вважати цілком обґрунтованою постановку питання 

про наявність взаємозв’язку між змістом філософських концепцій та 

внутрішньою формою конкретно-мовних термінологічних утворень. У нашому 

дослідженні це питання вирішується в контексті лінгвістичного релятивізму, 

постаючи як припущення про мовно-культурну специфічність репрезентацій 

простору, часу, руху та причини, яка відбивається у внутрішній формі їх 

різномовних позначень і чинить вплив на філософський світогляд, особливим 

чином формуючи відповідний онтологічний дискурс.  

У другому розділі «Методологічні засади дослідження філософської 

термінології у когнітивно-релятивістському і транслятологічному 

аспектах» схарактеризовано методологічну базу дослідження, розроблено 

методику концептуального аналізу внутрішньої форми філософських термінів у 

контексті історико-етимологічних гнізд, а також описано стосунок даної 

методики до провідних лінгвокогнітивних теорій концептуальної метафори і 

семантики фреймів, задіяних у роботі. Розвинутий теоретико-методологічний 

підхід є двонаправленим, оскільки передбачає застосування не тільки в 

дослідженні лінгвістичної відносності на рівні філософського дискурсу, а й в 

транслятологічному аспекті відтворення відповідних термінів у міжмовному 

перекладі.   

Теоретичним підґрунтям нашої вихідної тези про те, що різномовні 

найменування понять простору, часу, руху і причини виступають 

репрезентантами відмінних способів осмислення зазначених абстрактних 

категорій, є лінгвокогнітивний постулат про конструювання значення мовних 

одиниць, згідно з яким різні мовні засоби провокують появу відмінних способів 

сприйняття і структурування тих самих об’єктів зовнішнього світу (Д. Герарц, 

С. Ґронделерс, П. Бакема, Е. Педерсон, Е. Лофтус). Специфічні ментальні 

конструкти, які виникають унаслідок такого суб’єктивного конструювання і 
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співвідносяться з конкретно-мовними позначеннями, можливо відтворити за 

умови потрактування сутності номінативного процесу як когнітивного 

мапування (С. Жаботинська): оскільки на етапі свого творення слово, як 

правило, є пов’язаним з тим значенням, яке воно активує, внутрішня форма 

даного слова виявляється своєрідним ключем до того ментального конструкта, 

у вигляді якого значення зберігається в поняттєвій системі людини. 

Конструювання значення мовного виразу також передбачає залучення 

фреймових структур знання, або фреймів інтерпретації (Ч. Філлмор, 

Л. Барсалоу), які також можна розглядати як такі, що співвідносяться з 

концептуальними метафорами (Дж. Лакофф, М. Джонсон). Типологічні 

розбіжності в способах конструювання аспектів об’єктивного світу 

безпосереднім чином пов’язуються з дослідженням лінгвістичної відносності і 

ґрунтують масштабну лінгвокогнітивну програму, керовану Л. Телмі та іншими 

когнітологами, метою якої є встановлення типологічних особливостей 

конструювання, а також визначення конкретних факторів, що їх обумовлюють 

(А. Фергаґен).   

Розроблена нами процедура аналізу внутрішньої форми обраних термінів  

засобами теорії лексичних концептів і когнітивних моделей (ЛККМ) (В. Еванс), 

застосованої до історико-етимологічних гнізд (О. Мельничук, Т. Черниш), 

дозволяє реконструювати як рівень мовного значення (лексичні концепти) 

досліджуваних одиниць, так і шари енциклопедичного значення, 

репрезентовані у вигляді когнітивних моделей, що являють собою елементи 

поняттєвої системи. Конвергенція між мовною і поняттєвою системами 

відбувається завдяки асоціаціям, що виникають між певним лексичним 

концептом і змістом поняттєвої системи (В. Еванс). Сукупність таких асоціацій 

формує «значеннєвий потенціал» (Дж. Олвуд), або «сенс» слова (Д. Круз). 

Співвіднесення теорії лексичних концептів і когнітивних моделей (ЛККМ) з 

теорією концептуальної метафори і семантикою фреймів уможливлює розгляд 

виявлених нами концептуалізацій простору, часу, руху і причини в органічному 

взаємозв’язку, тобто, як і передбачає фреймова організація нашої поняттєвої 

системи, у вигляді моделі або картини світу, чотирма необхідними параметрами 

якої виступають зазначені категорії. 

У систематизованому вигляді запропонована нами методологічна стратегія 

концептуального аналізу лексики з філософсько-категоріальним значенням 

виглядає наступним чином: джерело фактичного матеріалу становлять 

етимологічні, термінологічні, тлумачні, принагідно також і перекладні, 

словники релевантних індоєвропейських мов, і словники діалектної лексики, за 

даними яких ми конструюємо етимологічні гнізда для обраних лексичних 

позначень простору, часу, руху і причини. При цьому важливим, з огляду на 

квантитативний критерій, є розташування мотиваторів за принципом 

кількісного домінування в межах гнізда із указівкою числа випадків 

конкретного значення (у дужках). У стосунку до аналізованих нами позначень 

найчастотніший мотиватор/мотиватори, як правило, фіксує значення, 

притаманне й етимону, що, згідно з теорією ЛККМ, надає підстави вважати 
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репрезентований цим значенням/значеннями лексичний концепт центральним у 

відповідній семантичній мережі.  

Досліджуючи внутрішню форму лексичних позначень у межах їх 

етимологічних гнізд, необхідно також враховувати суміжні з найчастотнішим  

мотиватором значення. Адже саме можливість їх об’єднання в єдиний 

семантичний комплекс за спільністю трансльованих ознак свідчить на користь 

центральності оприявненого ними лексичного концепту. Виокремлена в такий 

спосіб вихідна семантема, що становить смислове першоджерело розвитку в 

досліджуваних нами лексем абстрактних значень «простір», «час» і т. п., і буде 

тим, на підставі чого схематизується центральний лексичний концепт. Являючи 

собою одиницю семантичної структури, пов’язаної з певною мовною формою, 

лексичний концепт є значенням, абстрагованим від конкретних чуттєвих даних 

і тому схематичним за своїм характером. 

Похідні від центрального лексичні концепти встановлюються за тією 

самою процедурою, згідно з якою ілюстровані більшою кількістю мотиваторів 

концепти визначаються як такі, що знаходяться ближче до центрального, у той 

час як репрезентовані меншою кількістю – як розташовані на периферії 

відповідної радіальної категорії, що в когнітивній семантиці репрезентує 

систему значень багатозначного слова. Інтеграція виявлених нами концептів у 

когнітивну модель дозволяє вихід на поняттєвий рівень, де стає можливим 

виявлення співвіднесеності відтворених моделей з установленими в попередніх 

дослідженнях метафоричними репрезентаціями абстрактних понять простору, 

часу і причини. Комплекс когнітивних моделей являє собою більш складну 

концептуалізацію, що нею є ментальний конструкт, який і репрезентує 

суб’єктивне уявлення (спосіб бачення) про те чи інше із зазначених явищ, 

властиве носіям конкретної природної мови. 

Так, наприклад, аналізуючи семантичні мотивування дінд. kāláḥ 

(М. Маєргофер, А. Вальде/Ю. Покорний, Ю. Покорний, Н. Першина) у 

термінах ЛККМ (див. Табл. 1), можемо припустити наявність трьох 

взаємопов’язаних лексичних концептів у концептуальній структурі 

номінативної бази цього темпорального терміна.  

 
Таблиця 1. Генетичні еквіваленти і мотиватори дінд. kāláḥ 

Генетичні еквіваленти дінд. kāláḥ 

в етимологічному гнізді 

іє. *k
ṷ
el- «рухатися; рухати(ся) (по колу); 

крутити(ся)»  

Мотиватори дінд. kāláḥ 

дінд. cārati 

дінд. cākra 

дінд. divā-cará 

авест. čaxra 

гр. κύκλορ 

лат. colo 

псл. kolo 

алб. sjel 

дісл. hjōl 

дісл. hvēl 

дангл. hwēol 

англ. wheel 

свн. wēl 

прус. helan 

«коло» (8) 

«колесо» (7) 

«рухається» (1) 

«змінюється» (1) 

«бродить (навколо)» (1) 

«пасеться» (1) 

«повертаю» (1) 

«оброблюю» (1) 

«плекаю» (1) 

«те, що рухається 

вдень (сонце)» (1) 
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З огляду на те, що в основі семантичних першооснов дінд. kāláḥ лежить 

уявлення не окремо про коло і рух взагалі, а про коловий рух сонця, а також 

зважаючи на кількісну перевагу значень, об’єднаних семою руху («рухається», 

«бродить (навколо), «пасеться», «повертаю», «оброблюю», «плекаю», «те, що 

рухається вдень»), у наведеному етимологічному гнізді, центральним концептом 

відповідної радіальної структури ми вважаємо ТРИВАЛІСТЬ. Це також 

підкреслюють значення кореня іє. *k
ṷ
el- «рухатися; рухати(ся) (по колу); 

крутити(ся)». 

Як доводять попередні дослідження (В. Еванс), сенс ТРИВАЛІСТЬ може 

виражатися в термінах довготи, що засвідчуватиме використання прикметників 

довгий і короткий, а також у значеннях, що об’єднуються семою руху. Лексичний 

концепт ТРИВАЛІСТЬ не тільки виявляється тим сенсом, що пов’язується з нашим 

сприйняттям часу на феноменологічному рівні, тобто з відчуттям часу як 

плинності, він також існує в двох варіантах: «швидкоплинність» і 

«довготривалість». Зважаючи на імплікації неквапливості в наведених мотиваторах 

дінд. kāláḥ, можемо припустити, що асоційована з ним концептуальна структура 

відбиває уявлення про час як про довготривалу плинність. 

Прототипний мотиватор «коло», доповнений майже так само частотним у 

даному гнізді мотиватором «колесо», ілюструє наявність ще одного, тісно 

пов’язаного з центральним, концепту МАТРИЦЯ, який так само знаходить своє 

вираження в значенні руху. У такому сенсі час уявляється сутністю, що 

простягається без жодних меж, уміщуючи в себе всі інші події й часові 

інтервали, слугуючи тлом, на якому розгортається саме життя. З окресленим 

розумінням органічно пов’язуються смисли циклічності і повторюваності, що 

супроводжують репрезентації часу як колового руху. 

Нарешті, мотиватор «змінюється» імплікує присутність третього сенсу, 

асоційованого з дінд. kāláḥ. Таким виступає сенс ЧИННИК, в якому час постає 

як діюча сила, здатна чинити вплив на людину й її середовище, змінюючи їх. 

Зазначений концепт, як правило, виражається в термінах дій або діячів, що 

спричиняють різноманітні зміни стану (В. Еванс). 

На підставі здійсненого аналізу можемо припустити, що виявлені нами 

лексичні концепти організуються в культурно-специфічну когнітивну модель 

темпоральної концептуалізації. Специфічність цієї моделі визначає той факт, 

що, згідно з попередніми дослідженнями (В. Еванс), два з трьох її складників – 

сенси МАТРИЦЯ і ЧИННИК – не належать універсальним аспектам чуттєвого 

досвіду. Іменована «матрицею часу», когнітивна модель дінд. kāláḥ позначає 

уявлення про час як про безперервний, рівномірний плин, єдину нескінченну 

подію, що вбирає в себе всі інші явища, процеси і речі. Інтерпретована в такий 

спосіб внутрішня форма давньоіндійського темпорального терміна дає підстави 

для визнання ментального конструкта часу, пов’язаного з дінд. kāláḥ, таким, що 

структурується когнітивною моделлю «матриця часу». Відповідна зазначеному 

розумінню часу метафорична репрезентація схематизується як ЧАС – ЦЕ РУХ 

СОНЦЯ НЕБОСХИЛОМ, що виявляє співвідносність з однією з відомих базових 

темпоральних метафор ЧАС – ЦЕ РУХ ОБ’ЄКТІВ (Дж. Ґрейді). 
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Так само значущим, як в аспекті відображення мовою ментальних 

конструктів, так і в питанні про їх мовно-культурну зумовленість, є розгляд тих 

контекстів слововживання, які ілюструють відбиті у внутрішній формі 

асоціації. У той самий час ці контексти слугують підтвердженням того, що 

утворені з асоціацій наївні уявлення обумовлюють спекулятивно-метафізичне 

осмислення розглянутих нами абстрактних понять. Особливістю 

енциклопедичного значення, що його репрезентують когнітивні моделі, є 

зумовленість контекстом вживання (контекстуальна модуляція), а тому вибір 

визначального розуміння для того чи іншого терміна залежить від 

контекстуального фактора. Це означає, що навіть за умови пов’язаності 

термінів-відповідників з низкою тих самих моделей (що цілком можливо 

спостерігати в актуальному слововжитку сучасних мов), конкретний 

дискурсивний контекст їх вживання передбачає вихід на перший план лише 

однієї, відмінної в разі кожного терміна, когнітивної моделі. Так проявляє себе 

феномен «фреймового значення» (Д. Круз), який передбачає, що той чи інший 

конкретно-мовний дискурсивний контекст певним чином спрямовує 

енциклопедичну інформацію, точкою доступу до якої є термін. 

Так, розглянуті мотивування дінд. kāláḥ виявляються типологічно схожими з 

семантикою часу в одному з гімнів Атхарваведи. Гімн 53 з XIX книги, який також 

іноді називається «гімном часу», містить докладний опис космогонічної сутності 

дінд. kāláḥ: «Час везе хуру, це кінь із сімома поводами /… Його колеса – все 

існування /… Час! Він простягається крізь все існування /… Часом послане й існує 

/ Все, що було і що має бути /… Ним послане, ним народжене / Це все в ньому 

спочиває». У наведеному уривку слід звернути увагу на розуміння часу як 

універсального космологічного принципу, що виявляється повністю відповідним 

тому уявленню про час, який позначається когнітивною моделлю «матриця часу». 

Оскільки схарактеризований у даному розділі методологічний апарат є 

двонаправленим, ми також визначаємо ті теоретико-методологічні принципи, 

які виявляють значущість для досліджуваного в нашій роботі когнітивно-

релятивістського аспекту перекладу.  

Межі, що накладаються на міжмовне концептуальне варіювання спільністю 

наших когнітивних властивостей, рис навколишнього середовища, особливостей 

інтроспективного досвіду, а також механізмів перцепції, зумовлюють існування 

універсального підґрунтя для всього багатоманіття поняттєвих систем, 

асоційованих з різними природними мовами (В. Еванс, М. Ґрін). Наслідком цього 

є принципова можливість здійснення міжмовного перекладу. 

Разом з тим, слід також визнати, що, з огляду на постульовану в когнітивній 

лінгвістиці неможливість відокремлення «словникового» значення від 

енциклопедичного, ствердження того, що значення слова не є «зібраним» з чітко 

виокремлених елементів, а отже і відомим заздалегідь, проте виявляється 

результатом суб’єктивного конструювання (В. Еванс, М. Ґрін, С. Жаботинська та 

ін.), переклад як такий, що асоціюється з відтворенням лише «словникового» 

значення, є завжди неповним. У межах когнітивно-релятивістської перспективи 

повний переклад може відбутися тільки за умови відтворення всіх аспектів 



19 

 

енциклопедичного значення, включно з розкриттям тих його відтінків, що є мовно-

культурно забарвленими. 

Якщо значення як таке не міститься в мові, проте мова лише «підказує» 

напрямки його конструювання, переклад з однієї мови на іншу передбачає 

вихід на поняттєвий рівень з метою відтворення пов’язаного з вихідною 

мовною одиницею оригінального ментального конструкта засобами цільової 

мови. За умови, що в нашому дослідженні ми визнаємо різномовні 

найменування понять простору, часу, руху і причини репрезентантами 

відмінних ментальних конструктів, притаманних носіям різних мов, при 

з’ясуванні питання про еквівалентність відповідних позначень у перекладі слід 

насамперед зважати на те, як саме структуруються репрезентації зазначених 

явищ на поняттєвому рівні, і чи відповідає наявний у цільовій мові відповідник 

оригіналу за своєю концептуальною організацією. 

Визнаючи внутрішню форму слова підґрунтям для реконструкції 

пов’язаного з конкретно-мовним найменуванням конструкта, ми апелюємо до 

тих асоціативно-образних уявлень, які спричиняються етимологічними 

значеннями. Як зазначалося в першому розділі, ці значення можуть 

провокувати розбіжності в різномовних концептуальних структурах, що є 

однією з ілюстрацій транслятологічного аспекту релятивістських досліджень. 

Це означає, що при перекладі таких термінів слід не лише звертати особливу 

увагу на мотиваційну ознаку вихідної одиниці, а й прагнути до максимального 

прояснення її етимологічного значення, що досягається шляхом розгляду 

внутрішньої форми в контексті історико-дериваційних гнізд. Зважаючи на 

запропоновану нами інтерпретацію внутрішньої форми в термінах ЛККМ, слід 

також ураховувати, що при перекладі відтворенню підлягає не власне 

мотиваційна ознака, проте асоційована з нею ментальна репрезентація.       

Поняття контекстуальної модуляції передбачає, що ідентифікація 

концептуальної структури, яка підлягає відтворенню засобами іншої мови, 

можлива лише за умови володіння знанням про особливості вживання 

відповідного терміна в межах конкретного дискурсивного різновиду, тобто 

остаточно визначається конкретно-мовним філософським контекстом.  

Таким чином, у задіяному нами підході повний переклад відбувається 

лише тоді, коли в іншій мові видається можливим відтворити контекстно-

обмежений «значеннєвий потенціал» слова, тобто якщо відповідний вираз в 

аналогічному контексті мови перекладу асоціюється з тим самим ментальним 

конструктом, що з нею пов’язується оригінальний термін у свідомості мовця. 

Третій розділ «Конструювання значення філософських термінів у 

давніх і сучасних мовах: ментальні конструкти у фреймах інтерпретації» 

присвячено концептуальному аналізу внутрішньої форми філософських 

термінів на позначення категорій простору, часу, руху і причини в 

давньоіндійській, грецькій, латинській, германських і слов’янських мовах. У 

результаті аналізу виявлено мовно/культурно-специфічні особливості 

онтологічних концепцій відповідними мовами, представлені у вигляді 

запровадженого нами поняття мовнофілософської картини світу. 
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На тлі обраних для дослідження мов основною відмінністю в 

конструюванні простору є усвідомлення його об’ємності, а також асоціація з 

порожнечею, що фіксуються ментальними конструктами грецьких (гр. σώπα 

(σώπη), σάορ), латинського (лат. spatium, а також похідного від нього англ. 

space), німецького (нім. Raum) і слов’янських (укр. простір, рос. 

пространство, блр. прастора, болг. простор, ч., слц. prostor) позначень, проте 

не є властивими конструкту, пов’язаному з давньоіндійськими просторовими 

термінами (дінд. ākāśáḥ, lōkáḥ, ulōkáḥ, dík, rajaḥ). Так само мовно/культурно-

специфічною є й ідея про обмеженість простору, тією чи іншою мірою 

характерна для всіх відтворених нами репрезентацій, окрім асоційованої з 

латинським просторовим позначенням. Особливим є випадок просторової 

концептуалізації в слов’янських мовах, де внутрішня форма відповідних 

позначень поєднує імплікації різних етапів становлення світоглядної категорії 

простору в носіїв індоєвропейських мов (від сприйняття простору як 

двовимірної площини до усвідомлення його як тривимірної протяжності).  
У стосунку до темпоральних концептуалізацій слід відзначити своєрідність 

уявлень про час, притаманну давнім мовам, в яких відповідні позначення часу 

асоціюються з унікальними когнітивними моделями. Так, дінд. kāláḥ пов’язується з 

моделлю «матриця часу»; гр. σπόνορ – з моделлю «часова послідовність», що 

передбачає сприйняття часу як лінійно розташованих часових інтервалів (у вигляді 

конкретних подій), які перебувають у русі; лат. tempus – з моделлю «час, що 

рухається», яка описує уявлення про час як «часовий потік» з розрізненням 

теперішнього, минулого і майбутнього. Натомість, темпоральні найменування в 

германських (похідні від пгерм. *ti-di, наприклад, англ. time, нім. Zeit) і 

слов’янських мовах (похідні від слов. časъ, наприклад, укр., блр. час, п. czas, ч. čas, 

слц. čas; похідні від слов. *vremę, наприклад, рос. время) демонструють 

комплексний характер уявлень про час, поєднуючи в асоційованих з ними 

ментальних конструктах класичні моделі «матриця часу» і «часова послідовність» 

(слов’янські позначення), або ж додаючи до них таку нову специфічну 

концептуалізацію, як «спостерігач, який рухається в часі» (германські позначення). 

Ця концептуалізація, асоційована з похідними від пгерм. *ti-di «час; відрізок часу», 

репрезентує уявлення про так звану «стрілу часу», вздовж якої рухається 

спостерігач у напрямку до подій і моментів майбутнього. 

Репрезентації руху стали ще одним свідченням на користь концептуальних 

розбіжностей: якщо когнітивна модель, пов’язана з давньоіндійським терміном 

(дінд. gatiḥ), фіксує цілісне уявлення про рух як про механічне пересування в 

просторі, ментальним конструктам, асоційованим з термінами європейських 

мов, притаманне фокусування окремо на ініціаторі руху (гр. κίνηζιρ), або силі, 

що уможливлює переміщення як таке (лат. motus, а також похідному від нього 

англ. motion), або ж власне тілі, що перебуває в русі (нім. Bewegung). 

Специфічний випадок становлять слов’янські позначення руху (наприклад, 

укр., блр. рух, п. ruch, рос., болг. движение), які, аналогічно до термінів 

простору, поєднують розуміння руху як переміщення із уявленнями про 

наявність ініціатора руху і сили, що його уможливлює. 
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Концептуальні структури, асоційовані з позначеннями причини, також 

засвідчують комплексність ментальних репрезентацій. На відміну від категорії 

часу, у випадку причини асоційовані з термінами в давніх мовах (дінд. hetú, гр. 
αἰηία, лат. causa, а також похідним від останнього англ. cause) ментальні 

конструкти демонструють найскладніший характер уявлень про причинно-

наслідкові зв’язки. Ці уявлення експлікують всі поняттєві складові в 

осмисленні категорії причинності – каузатора, дії каузатора та пацієнса – і 

поєднують усі три, відтворені нами у зв’язку із внутрішньої формою 

відповідних позначень, когнітивні моделі: «ініціатор зміни» (каузатор 

мислиться окремо від спричинених змін і сприймається як їм не підвладний), 

«умова зміни» (каузатором уявляється початковий стан речей, що може і сам 

бути результатом зміни іншого, попереднього стану), «природна сила» 

(каузатор ототожнюється з пацієнсом, чия природна сутність є причиною 

власних змін). Натомість, концептуалізаціям причини, асоційованим з 

відповідними позначеннями в сучасних мовах (нім. Ursache, укр., рос. причина, 
блр., болг., мак. причина, п. przyczyna, ч. přičina), властиве більш одноманітне 

розуміння причини як ініціатора зміни (каузатора), яке виходить на перший 

план (завдяки дії контекстуального фактора) навіть у випадку слов’янських 

позначень, які поєднують у своєму ментальному конструкті дві когнітивні 

моделі («ініціатор зміни» і «умова зміни»). 

Разом з тим, обмеження, що їх накладають на міжмовне концептуальне 

варіювання постулати «втіленого пізнання», зумовлюють низку спільних 

моментів у відтворених нами ментальних конструктах. Так, у випадку категорії 

простору таким спільним концептом є ВМІСТИЩЕ, тобто репрезентація 

простору як контейнера для істот і речей, заснована на відповідній чуттєво-

образній схемі. У стосунку до категорії часу універсальні характеристики 

становлять лексичні концепти ТРИВАЛІСТЬ, МОМЕНТ і ПОДІЯ, співвідносні зі 

специфікою нашого суб’єктивного темпорального досвіду. Універсальним 

фундаментом категорії руху виявляється схема «відправний пункт – шлях – 

пункт призначення», яку кодує лексичний концепт ПЕРЕМІЩЕННЯ на 

позначення того процесу пересування, який ми сприймаємо в чуттєвому 

досвіді. Розглянута на тлі обраних мов категорія причини засвідчує найбільшу 

кількість спільних лексичних концептів, визначених нами як КАУЗАТОР, СИЛА, 

НАСЛІДОК, СТАН і ВЛАСТИВІСТЬ і, вочевидь, обумовлених іншою чуттєво-

образною схемою руху – «рушійна сила». 

Яскравою ілюстрацією дії контекстуального фактора є розглянуті нами 

позначення категорії причини, чиї контексти вживання в кожному разі виводять 

на перший план одну з декількох пов’язаних з цими позначеннями репрезентацій: 

якщо у випадку дінд. hetú це модель «природна сила» (Нагарджуна, Тайятірія-

упанішада), то для гр. αἰηία це «умова зміни» (Аристотель), а для лат. causa – 

«ініціатор зміни» (Фома Аквінський), як і для німецького (І. Кант) та слов’янських 

позначень (Л. Лопатін, О. Козлов, М. Лоський, В. Зеньковський). У стосунку до 

просторових термінів давньоіндійські філософські контексти експлікують 

репрезентацію простору як обмеженої площини, обстоювану традиційною 
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індійською концепцією простору як «сукупності місць» (Надабінду-упанішада, 

Вішну-Пурана). За наявності аналогічного сенсу обмеження в концептуальних 

структурах простору, пов’язаних з грецькими термінами (Аристотель), на перший 

план тут виходить ототожнення простору з порожнечею (Демокріт), цілковито 

відсутнє в давньоіндійських уявленнях про простір. Уявлення про безмежність 

простору, пов’язане з внутрішньою формою лат. spatium, яскраво експлікують як 

античний філософський дискурс римської доби (Лукрецій Кар), так і 

натурфілософські концепції Нового часу (І. Ньютон). Водночас висловлений 

І. Кантом у «докритичний» період схожий погляд на простір як на «порожнє 

вмістище» корелює радше з репрезентацією, пов’язаною з гр. σάορ, яка також 

асоціюється і з нім. Raum. У випадку слов’янських просторових концептуалізацій, 

які виявляють комплексний характер, когнітивні моделі «обмеженої площини» і 

«необмеженої протяжності» співвідносяться з різними контекстами, а отже і чітко 

відокремленими поняттями простору – як фізичного і математичного 

(Г. Щербацький), або геометричного і фізичного (В. Вернадський), розвинутими у 

відповідних філософських концепціях. 

Розглянуті контексти вживання германських і слов’янських позначень 

категорії часу, яким також притаманна складна концептуальна організація, так само 

передбачають у випадку філософського дискурсу подібні подвійні концепції: якщо 

контексти германських темпоральних позначень експлікують моделі «часова 

послідовність» і «спостерігач, який рухається в часі» (І. Кант, Ґ. Геґель, 

Дж. МакТаґґарт, Ф. Бредлі), то вітчизняна філософська традиція висвітлює «часову 

послідовність» і радше типову для східного світосприйняття «матрицю часу» 

(Г. Щербацький, С. Яворський, І. Гізель, М. Лоський, В. Вернадський). Одноманітні 

концептуалізації часу, пов’язані нами з темпоральними термінами давніх мов, 

також виявляються у відповідних контекстах – Атхарваведи (дінд. kāláḥ), «Фізики» 

Аристотеля (гр. σπόνορ), «Сповіді» Августина та «Математичних засадах 

натуральної філософії» І. Ньютона (лат. tempus).     

Що ж стосується досліджуваних найменувань руху, фігурою в комплексній 

концептуальній структурі, асоційованій з гр. κίνηζιρ, є сенс нерухомого рушія як 

першопричини руху, до якого прикута увага античних розробників відповідної 

філософської категорії (Платон, Аристотель, Прокл). Натомість складний 

ментальний конструкт, пов’язаний з лат. motus, визначає когнітивна модель «сила, 

що рухає», адже саме дослідженню сили, яка уможливлює рух, присвячені 

пошуки латиномовних філософів і науковців (Ж. Бурідан, Альберт Саксонський, 

Галілей, І. Ньютон). Стосовно ж слов’янських позначень у філософських 

контекстах ми знаходимо розрізнення видів руху, яке послідовно висвітлюють 

відтворені нами когнітивні моделі (І. Гізель, С. Яворський, М. Козачинський, 

Т. Прокопович, М. Лоський). Концептуалізації руху, пов’язані з дінд. gatiḥ та нім. 

Bewegung, також засвідчують відповідні філософські контексти (Нагарджуна; 

Ґ. Ляйбніц, І. Кант). Слід окремо підкреслити, що центральність когнітивних 

моделей, виведених на перший план унаслідок контекстуальної модуляції, 

закладена в самій внутрішній формі відповідних конкретно-мовних позначень. 

Тому видається цілком можливим вважати розглянуті нами контексти такими, що 
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засвідчують уплив відбитих у мові наївних онтологічних припущень на розвиток 

теоретичних концепцій про простір, час, причину і рух. 

Спираючись на здобутки семантики фреймів і теорії концептуальної 

метафори, ми інтегруємо пов’язані з окремими термінами репрезентації в цілісні 

інформаційні структури. Така інтеграція уможливлює виявлення тієї онтологічної 

категорії, яка надає перспективу інтерпретації кожної з цих структур та 

оприявнює мовно/культурно-специфічну метафору, що слугує водночас 

генератором і репрезентантом відповідної картини світу. Відкриття 

метафоричності мислення дозволяє розглядати метафору як основу філософських 

(Дж. Лакофф, М. Джонсон) і природничо-наукових теорій (Д. Ґентнер, Ґ. Ґуо). 

Визначена як концептуальна, метафора не тільки демонструє важливість 

урахування асоціативних зв’язків поруч з логічними при розгляді виразів 

загальнонародної мови, а й викриває культурно-специфічне метафоричне 

підґрунтя фундаментальних філософських і наукових узагальнень.  

Фреймова репрезентація філософських картин світу на тлі обраних мов 

дозволяє виявити низку мовно-культурних метафор, які виступають 

репрезентантами конкретно-мовних світоглядних моделей у цілому. Так, 

філософські світогляди досліджуваних нами давніх, а також німецької, мов 

генеруються унікальними метафоричними концептуалізаціями категорій-

репрезентантів (метафорична репрезентація часу як «колеса сонця» в 

давньоіндійській мові; метафорична репрезентація простору як «нерухомої землі» в 

грецькій мові; метафорична репрезентація причини як «твірної сили» в латинській 

мові; метафорична репрезентація руху як «рухливої частки» в німецькій мові). 

Світобачення слов’янських народів сполучає метафори «сонця» і «землі», що, з 

урахуванням розвинутих у концепціях російського космізму (В. Вернадський) і 

релігійної філософії (М. Лоський) способів розуміння відповідних понять часу і 

простору, змушує нас розташувати слов’янську мовнофілософську картину світу на 

перетині східного і західного культурних типів. 

Слід також відзначити загальну узгодженість відтворених нами 

світоглядних моделей з окресленими в розділі рисами відповідних природних 

мов, визначених у межах ідеології про особливий статус мов філософування 

(Л. Кулубарицис, Ж.-П. Лефевр, Ж.-П. Клеро, С. Лож’є, Н. Автономова, 

О. Хома). Так, системи значень ключових філософських термінів ведичного 

санскриту віддзеркалюють цілісність сприйняття світу й людини, специфічного 

для давньоіндійської філософії, а «предметна», дискретна і статична 

перспектива світоспоглядання, яка виникла в античності, цілком природно 

пов’язується з винятковою здатністю грецької мови до субстантивації. Подібна 

особливість німецької мови виражається в співвідносній мовнофілософській 

картині у збереженні античних мотивів відокремлення. Концептуальна схема 

грецької мови відлунює і в слов’янському світобаченні, що можна пояснити 

зокрема фактом формування старослов’янської мови в процесі перекладу 

грецьких текстів. 

Таким чином, виявляється цілком можливим констатувати значний ступінь 

залежності змісту онтологічних теорій простору, часу, причини і руху, 
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розвинутих на тлі конкретних природних мов, від концептуальних структур, 

асоційованих з відповідними конкретно-мовними термінами. Розглянуті на 

рівні дискурсу, термінологічні позначення не лише представляють своєрідні 

способи розуміння даних понять, а й становлять точки доступу до специфічних 

світоглядних концепцій і особливих типів мислення. Водночас слід 

ураховувати і те, що на процес семантичної деривації вагомий уплив 

здійснюють культурний та історичний контексти, а тому необхідно визнати 

також, що мову навряд чи можна вважати єдиним фактором формування 

філософського світогляду, адже її заледве можливо розглядати поза конкретним 

соціокультурним оточенням. 

Четвертий розділ «Переклад філософських термінів у когнітивно-

релятивістському контексті» присвячено вивченню особливостей перекладу 

філософських термінів на засадах лінгвокогнітивного підходу, наслідком чого є 

розуміння категорії еквівалентності як тотожності концептуальних структур, 

що пов’язуються з відповідними одиницями на поняттєвому рівні. 

Сучасний етап розвитку української транслятології відзначається 

особливою увагою до розробки спеціальних теорій перекладу, представлених у 

концепціях провідних вітчизняних перекладознавців (А. Гудманян, 

М. Іваницька, Л. Коломієць, А. Пермінова, О. Ребрій, І. Смущинська, 

О. Чередниченко та ін.). Проблеми перекладу філософських творів сьогодні 

розглядаються переважно у філософських перекладацьких колах, через що 

відповідні здобутки поки що не отримали необхідної теоретичної 

систематизації в термінах сучасного перекладознавства. Зважаючи на загальну 

прийняту перекладачами-практиками стратегію відтворення філософських 

термінів і текстів, результати проведеного нами дослідження онтологічної 

термінології, а також наші власні інтуїції, що походять з перекладацької 

практики, видається доцільним розглядати філософський переклад у межах 

когнітивного підходу до мови.  

Недостатня увага, що приділялась у межах лінгвістичного та 

комунікативного перекладознавства вивченню ментальної природи 

перекладацьких процесів та активної ролі перекладача-інтерпретатора, 

спричинила появу лінгвокогнітивної теорії перекладу, однією із філософських 

засад якої можна вважати принцип невизначеності перекладу У. Квайна. 

Квайнів принцип невизначеності відкидає навіть можливість часткової 

еквівалентності, проголошуючи множинність перекладів, усі з яких можуть 

бути визнані правильними. Фундаментом принципу невизначеності є особливе 

розуміння значення, яке не уявляється чимось, що шифрується однією мовою і 

розшифровується при перекладі іншою, проте створюється, конструюється 

перекладачем. В основі когнітивно-перекладознавчих досліджень так само 

лежить розуміння того, що процес перекладу – це не перекодування, не 

міжмовна трансформація одного тексту в інший, а насамперед мовленнєво-

розумовий процес, активне осмислення перекладачем тексту оригіналу, у 

результаті якого в його свідомості формується структура смислів, яка потім 

вербалізується у вигляді тексту перекладу (О. Мінченков). 
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Якщо гарантом традиційної еквівалентності є припущення про 

стабільність значення, яке цілком можливо розкрити, приміром, за звернення до 

словника («словникове» значення), принцип невизначеності перекладу 

передбачає визнання того факту, що значення не є стабільним, раз і назавжди 

описаним остаточно. Натомість, як і в когнітивному підході, воно виявляється 

динамічним і відзначається перспективністю, з огляду на так званий «ефект 

спостерігача», а тому може розумітися тільки як «значеннєвий потенціал» 

(Дж. Олвуд), який піддається інтерпретації. 

З огляду на те, що особливий наголос на необхідності інтерпретації як 

передумови перекладу робить герменевтика (Ф. Шляєрмахер, Г.-Ґ. Ґадамер, 

М. Гайдеґґер, П. Рікер), з усіх варіантів вирішення проблеми невизначеності 

(теорія релевантності (Е.-А. Ґутт), теорія консенсусу (Дж. Локк, Дж. Кац), 

теорія ігор (Ї. Леві), некласична логіка (П. Кусмаул)) саме герменевтична теорія 

найбільш органічно вкладається в описаний лінгвокогнітивний контекст. Таким 

чином, виникає можливість не тільки розглядати герменевтичний підхід як 

ефективну стратегію подолання виголошеної У. Квайном невизначеності 

перекладу, а й ґрунтувати розроблену нами герменевтичну модель на здобутках 

у галузі когнітивної семантики. Сприйнявши керівні положення герменевтики 

як світоглядні настанови для пропонованої моделі перекладу філософської 

термінології, ми припускаємо, що той спосіб, у який перекладач інтерпретує 

(=конструює) термін/текст, зумовлює і спосіб його перекладу.   

Постаючи у вигляді текстів, що являють собою особистісні конструкти 

різних культур, філософська література уособлює різновид особливої, 

граничної інтерпретації, своєрідність якої визначається як специфічною 

філософською мовою, так і перспективою реінтерпретації філософського тексту 

за різних культурних обставин і різних часів (В. Міронов). Таким чином, цілком 

логічно, що як матеріал дослідження філософська література потребує саме 

такого герменевтико-інтерпретаційного підходу як для її прочитання, так і у 

випадку відтворення іншою мовою. За можливого обмеження при перекладі 

такий підхід, однак, не виключає можливості розуміння філософського тексту 

для перекладача-інтерпретатора, який може оприявнити «структуру смислів» 

оригінального твору, відтворивши насамперед його термінологічний каркас.   

Описана перекладацька стратегія цілком узгоджується з дотримуваним 

нами принципом когнітивної семантики, який стверджує, що терміни є точками 

доступу до структурованого і динамічного енциклопедичного знання. 

Важливість задіювання перекладачами когнітивного підходу до проблем 

номінації (і зокрема термінологічної), пов’язується саме з відмінністю 

ментальних репрезентацій одного й того самого об’єкта у свідомості 

представників різних мовно-культурних спільнот (О. Ребрій). Оскільки 

існування філософського тексту уможливлюється, у першу чергу, присутністю 

в ньому специфічної філософської термінології (В. Курєнной), переклад такого 

тексту може відбутися тільки тоді, коли відтворюється наявний у ньому 

термінологічний каркас з урахуванням його мовно-культурної специфіки. 

Поняття внутрішньої форми як основи поєднання форми і сенсу терміна являє 
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собою необхідний ключ до виявлення цієї специфіки у випадку філософського 

дискурсу. 

Як показують проаналізовані нами термінологічні позначення, а також 

інші приклади філософських термінів, наведені в роботі, перекладач змушений 

передусім покладатися на внутрішню форму оригінального терміна як на таку, 

що становить підґрунтя тієї ментальної репрезентації, яку слід відтворити при 

перекладі. Із визначених нами п’яти когнітивно-ономасіологічних параметрів 

відтворення філософської термінології (внутрішня форма оригінального 

терміна; система співвідносних понять, або фрейм інтерпретації терміна; 

особливості вихідної/цільової мови; особливості вихідної/цільової культури; 

когнітивна організація особистості перекладача) особливого значення в рамках 

герменевтичного підходу також набуває когнітивна організація особистості 

перекладача. Роль перекладача як інтерпретатора зростає з огляду на його 

здатність, користуючись, окрім внутрішньої форми, також своїми історико-

філософськими знаннями, правильно сприйняти інтенцію автора, а отже 

тлумачити філософський термін у відповідному фреймі інтерпретації. Таким 

чином, визначальною рисою когнітивної організації особистості перекладача 

постає здатність до постійної, послідовної зміни фокусу (трансфокація): від 

розгляду терміна на тлі його генетичних зв’язків до узагальнення на рівні 

лексичних концептів, від структурованої цими концептами когнітивної моделі 

до релевантного фрейму інтерпретації, який розгортається від конкретного 

тексту, що в ньому вжито цей термін, до найширшого горизонту природної 

мови, яка, у випадку філософії, набуває особливого, ідеалізованого статусу. 

Слід також зауважити, що фрейм інтерпретації стосується не лише 

внутрішньомовного (наприклад, описана нами фреймова репрезентація 

філософських картин світу на тлі обраних мов), а й міжмовного зрізу, який 

передбачає співвіднесення терміна з паралельними позначеннями в інших 

мовах (наприклад, неприйнятність перекладу за допомогою російської кальки 

розсудок Кантового терміна нім. Verstand виявляється саме в зіставленні 

останнього з лат. ratio та лат. intellectus (О. Хома)). 

Здійснюване в такий спосіб масштабування найбільш послідовно 

реалізується у пропонованій нами герменевтичній моделі перекладу. 

Узасаднена поняттями розуміння як інтерпретації, герменевтичної відстані та 

герменевтичного кола, ця модель передбачає, що кожна з указаних координат 

репрезентує самостійне герменевтичне коло для витлумачення. Рухаючись у 

межах кожного окремого кола, перекладач розширює своє розуміння значення 

терміна (і, відповідно, тексту), намагаючись скоротити відстань до нього за 

рахунок правильного тлумачення змісту кола, що проявляється у 

взаємоузгодженні результатів інтерпретації всіх задіяних до розгляду 

координат (див. Рис. 1). 

З огляду на неусувну «мовність» предмета розуміння, герменевтична 

відстань постає насамперед як «ідеальна» чужість тієї мови, що нею написані 

різною мірою віддалені від нас у часі філософські тексти (А. Богачов). 
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Рис. 1. Герменевтична модель перекладу філософських термінів 
 

Лінгвістична відносність, що найчастіше спіткає відтворення 

«автономного» тексту, яким є філософський та поетичний текст (У. Еко), а також 

особистісна інтерпретація перекладача, передбачають, що при перекладі завжди 

відбуватиметься як прояснення, так і затемнення незбіжних сенсів, що є 

природною властивістю будь-якого розуміння (Г.-Ґ. Ґадамер). Якщо перекладач 

не приховує ті місця, що сприяють невизначеності і тому потребують окремого 

вивчення, можна уявити як цілком можливу таку ситуацію, коли реципієнт 

також перекладатиме, читаючи власне переклад (Е. Пім). Постаючи як 

відтворення поняттєвого рівня оригінального терміна засобами цільової мови, 

переклад в моделі герменевтичних кіл може вважатися еквівалентним за умови 

знаходження такого відповідника, концептуальна структура якого дорівнює 

структурі, асоційованій з терміном вихідної мови в релевантному фреймі 

інтерпретації. 

Як показує наше дослідження лексики з філософсько-категоріальним 

значенням, терміни, які з традиційної точки зору виступають перекладними 

еквівалентами, тобто «прямими, повними і постійними відповідниками, вибір 

яких не залежить від контексту» (Л. Нєлюбін), у переважній більшості випадків 

співвідносяться з нееквівалентними ментальними репрезентаціями, тобто 
знаходяться на різній герменевтичній відстані один від одного. Так, серед 

досліджуваних нами позначень простору повною мірою еквівалентними, з 

огляду на відповідні ментальні конструкти, виявляються лише гр. σάορ і нім. 

Raum, які обидва асоціюються з когнітивною моделлю «порожнє вмістище» 

(при чому центральним концептом в обох випадках є ОБ’ЄМ). Доволі близькими 

еквівалентами можуть вважатися дінд. kāláḥ і рос. время (модель «матриця 

часу»), гр. σπόνορ і укр. час (модель «часова послідовність»), а також похідні від 

пгерм. *ti-di, що, окрім зазначених, також пов’язуються з моделлю «спостерігач, 
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який рухається в часі». Терміни руху є концептуально доволі віддаленими: 

частково еквівалентні гр. κίνηζιρ (модель «ініціатор руху») і лат. motus 

(комплекс моделей «сила, що рухає» та «ініціатор руху»); лат. motus і рос. 

движение (модель «сила, що рухає»); гр. κίνηζιρ, лат. motus і укр. рух (комплекс 

моделей «пересування в просторі» та «ініціатор руху»); укр. рух і дінд. gatiḥ 

(модель «пересування в просторі»). А нім. Bewegung (модель «тіло, що 

рухається») може вважатися еквівалентом усіх цих позначень лише на підставі 

універсальної чуттєво-образної схеми «відправний пункт – шлях – пункт 

призначення». З огляду на акцентування у філософських контекстах відмінних 

когнітивних моделей, лише частково еквівалентними за своїм енциклопедичним 

значенням є і розглянуті нами позначення причини. 

Розглядаючи відомі способи перекладу філософських термінів у межах 

герменевтичного підходу, слід зазначити, що найбільші труднощі викликає 

відтворення безеквівалентної лексики, яка є доволі розповсюдженою в даному 

типі дискурсу. Поняттєві лакуни в цільовій мові при перекладі вимагають 

уживання запозичень, що нерідко концептуально різняться від співвідносних за 

словниковим значенням транслітерацій і транскрипцій з інших мов (наприклад, 

лат. substantia – укр. субстанція і гр. οὐζία – укр. усія, які позначають «сутність 

речі»; лат. ratio – укр. рація і гр. νοῦρ – укр. Нус, що обидва мають значення 

«розум»; лат. conceptus – укр. концепт і гр. καηάλητιρ – укр. каталепсіс зі 

значенням «поняття»). Калькування поступається транслітерації/транскрипції 

через істотну загрозу викривлення значення вихідної одиниці (наприклад, нім. 

Dasein – укр. тут-буття (у Ґ. Геґеля), але укр. буття-в-мені (у І. Канта), укр. 

присутність при чомусь (у Й. Ґете), укр. бутність (у Й. Фіхте), укр. Дазайн/нім. 

Dasein (у М. Гайдеґґера) (П. Давід, В. Єрмоленко). Застосований у межах 

когнітивно-герменевтичного підходу описовий переклад реалізується шляхом 

буквального опису концептуальної організації оригінального терміна, за якого, 

однак, не рідко втрачається той смисловий фокус, що його транслює 

центральний лексичний концепт у співвідносній із терміном когнітивній моделі. 

Наприклад, англ. truth-maker «те, що робить істинним»: англ. truthmaking 

приблизно означає «приписування твердженню істинності на підставі наявного 

стану речей у світі» (дослівно «роблення твердження істинним»); смисловий 

фокус наразі криється в тому, що це не ми приписуємо істинність твердженню, 

а власне стан речей у світі робить істинним те чи інше твердження.  

За умови відсутності прийнятного перекладного еквівалента, а також 

неможливості запозичення й опису з огляду на структуру цільової мови 

поняттєва лакуна може позначатися спеціально створеним у мові перекладу 

терміном, тобто неологізмом (наприклад, гр. ηὸ ηί ἦν εἶναι – укр. чимбутність 

(О. Панич), нім. Daseyen – укр. побутування (В. Єрмоленко). Необхідне 

прояснення сенсу оригінальної мовної одиниці, яке у більшості випадків має 

доповнювати всі вище зазначені способи перекладу філософської термінології, 

досягається в супровідних коментарях або ж через прийом гіпертексту, що як 

загальний принцип перекладу філософської літератури (Н. Бевз) забезпечує 

ефективну практичну реалізацію пропонованої нами моделі герменевтичних 
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кіл. Гіпертекстовий спосіб може бути реалізований як у вигляді однослівних 

пояснень, наведених у дужках: Αίηιον λέγεηαι ένα μεν ηπόπον εξ ό γίγνεηαι ηι ενς 

πάπσονηορ, οίον ο σαλκόρ ηος ανδπιάνηορ και ο άπγςπορ ηηρ θιάληρ, και ηα ηούηυν 

γένη. – Причина в одному сенсі позначає те, що входить до складу речі 

(матеріал), з чого річ виникає – як, наприклад, мідь для статуї і срібло для 

чаші; так і вставок з багатослівними поясненнями і цілими міні-статтями, як у 

«Європейському словнику філософій», або ж у вигляді супутньої аналітичної 

статті, як у здійсненому нами перекладі Дж. Ролза.  

Беручи до уваги те, що абсолютне розуміння тексту іншої культури навряд 

чи можливе, унаслідок чого перекладацька інтерпретація завжди залишається 

суб’єктивним, індивідуально-особистісним сприйняттям і передбачає 

множинність можливих рецепційних смислів, у філософському перекладі слід 

також зважати на особливу значущість медіальності мови, що може 

перешкоджати адаптації певних понять до іншої мови настільки, аби «цією 

мовою можна було би природно філософувати про них» (О. Панич). Отже, за 

практично необмеженої можливості порозуміння, переклад може відбутися 

далеко не завжди, адже кожна мова як така, що містить у собі конкретний, лише 

їй притаманний філософський світогляд, виявляється практично не здатною 

надати можливість висловлюватися про все те, що властиве світоглядам інших 

природних мов.  

  

ВИСНОВКИ 

 

Теоретико-методологічна перспектива вивчення мови, надана 

лінгвістичною відносністю, належить до найсуттєвіших у дослідженні 

взаємозв’язків мови, мислення й досвіду, ролі мови в процесах пізнання, а 

також її посередництва в когнітивному і культурному розвитку та формуванні 

образу об’єктивного світу. Припущення про вплив мови на поняттєву систему 

людини, наслідком чого постає часткова або навіть повна відсутність збігу 

способів осягнення тих чи інших аспектів дійсності носіями різних природних 

мов, має значення не тільки для теорії мови, але й для прикладних галузей 

мовознавства і насамперед теорії й практики перекладу. Лінгвістична 

відносність, що на її тлі розглядаються в нашій роботі проблеми перекладу 

філософської термінології, експлікує специфічні особливості їх відтворення 

іншими мовами і водночас отримує необхідне емпіричне підтвердження як 

гіпотеза про закарбований у природній мові унікальний філософський погляд 

на світ. 

У цілому проведене нами дослідження надає змогу зробити низку 

важливих висновків: 

1. Сучасний статус лінгвістичної відносності як наукової проблеми 

докорінним чином відрізняється від її статусу в лінгвістиці XX ст. Із 

піддаваного значним сумнівам і навіть заперечуваного (в генеративній 

лінгвістиці) припущення лінгвістична відносність сьогодні перетворилася на 

масштабний лінгвістичний психо-антропологічний проект, що являє собою 
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окрему течію теоретико-експериментальних досліджень, відому як 

«неоуорфіанство». Її найвагомішими наслідками є не тільки демонстрація того, 

що класичний принцип Б. Уорфа є цілком достовірним. Це насамперед 

доведення впливу мови на когнітивний апарат індивіда, який виявляється в 

специфічному структуруванні паттернів мислення відповідно до структур 

конкретних природних мов. При цьому в сучасних релятивістських 

дослідженнях з необхідністю визнається наявність універсального рівня 

ментального кодування, який забезпечує взаємопорозуміння між носіями 

структурно різних природних мов, можливість опанування цих мов, а також 

можливість перекладу. Уорфіанський ефект спостерігається на вищому 

поняттєвому рівні, котрий виступає підґрунтям нашого повсякденного 

мислення, яке «прирощується» завдяки конкретній природній мові. Таким 

чином, лінгвістична відносність евентуально становить феномен дискурсу і 

властивого різним типам дискурсу слововживання. 

2. Спираючись на лінгвокогнітивні засади вивчення 

ономасіологічного варіювання, ми розглядаємо досліджувані нами різномовні 

позначення простору, часу, руху і причини як репрезентанти відмінних 

способів розуміння зазначених явищ носіями різних природних мов. З огляду 

на подальший розвиток у даних позначень термінологічної функції у межах 

філософського дискурсу, де вони іменують категорії онтології, слід також 

вважати, що фіксоване загальнонародними мовами наївне осмислення 

зазначених явищ складає фундамент філософських концепцій про сутності 

простору, часу, руху й причини. Можливість такого висновку, як і необхідність 

застосування концептуального аналізу до внутрішньої форми досліджуваних 

термінологічних позначень, підтверджується фактом їх безпосередньої 

належності до семантичної системи загальнонародної мови, що і становить 

семантичну основу їх (термінів) існування. Через це, для лексики з 

філософсько-категоріальним значенням не є характерною втрата своєї 

морфемно-семантичної внутрішньої форми, як це відбувається в термінів, які 

утворені за допомогою переносу значень. Це робить цілком можливим вихід на 

дискурсивний рівень відносності і розгляд даних позначень як репрезентантів 

забарвлених мовою абстрактних понять, що є ключовими для онтологічного 

філософського дискурсу.  

3. Здійснений концептуальний аналіз внутрішньої форми 

досліджуваних термінологічних позначень, який полягав у застосуванні теорії 

лексичних концептів і когнітивних моделей у діахронічному вимірі, виявляє 

вихідну, тобто первісну, концептуалізацію, пов’язану з осягненням простору, 

часу, руху і причини як абстрактних явищ, і становить підґрунтя для розвитку 

наївних уявлень про них. Цілком імовірно (зокрема, це доводять деякі 

попередні дослідження), на синхронному зрізі розглянуті терміни виявляють 

асоціацію з ширшим спектром когнітивних моделей. Водночас у межах цієї 

роботи значущим є встановлення тієї репрезентації, що безпосередньо 

відбилася на рівні філософського дискурсу. Підтвердженням ефективності 

застосованого нами методу стала відповідність відтворених репрезентацій 
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філософським контекстам, у яких зазначені терміни вжито в тих самих 

значеннях, що були сконструйовані нами в ході аналізу у вигляді конкретно-

мовних когнітивних моделей. 

4. Відповідно до фреймової організації поняттєвої системи людини, 

виявлені концептуалізації категорій простору, часу, руху й причини, втілені в 

обраних природних мовах, слід розглядати як цілісні інформаційні структури, 

що на рівні філософського дискурсу набувають характеру мовнофілософських 

картин світу. Звернення до внутрішньої форми відповідних термінологічних 

позначень дозволяє не тільки виявити ті категорії, що задають перспективу 

інтерпретації в межах кожної конкретно-мовної філософської картини, а й 

визначити ті концептуальні метафори, які генерують мовно-культурні 

метафізичні уявлення, репрезентуючи їх основоположні світоглядні мотиви. 

Зіставлення відтворених нами фреймів інтерпретації із співвідносними 

аспектами наукової картини світу дозволяє говорити про філософський 

світогляд як про джерело деяких природничо-наукових концепцій, розвинутих 

на засадах мовно/культурно-специфічних уявлень про світ. 

5. У запропонованому нами підході філософський термін постає як 

єдність звучання і сенсу, тобто як те, що Г.-Ґ. Ґадамер свого часу назвав «ideales 

Sprachgebilde» (ідеальний мовний образ), що має особливе значення для 

питання про можливість його відтворення іншою мовою. Разом з тим, задіяні 

нами в дослідженні цієї проблеми принципи лінгвокогнітивного 

перекладознавства передбачають, що в процесі перекладу вихідної номінації 

відтворенню підлягає не її мотиваційна ознака, проте асоційована з цією 

номінацією когнітивна модель, наявність лексичного вираження якої в цільовій 

мові цілком можна вважати критерієм поняттєвої еквівалентності. Саме 

специфічність концептуальної структури робить неперекладними деякі з 

термінів філософії. У таких випадках йдеться про те, що жоден з наявних 

відповідників такого терміна в інших мовах нездатний охопити всі його 

поняттєві аспекти, що свідчить про незбіжність одиниць саме на поняттєвому 

рівні. При цьому слід також зважати на те, що разом із заміною вихідної 

мотиваційної ознаки може відбутися і заміна асоційованої з нею 

концептуальної структури, що означає введення до контексту перекладу нової 

когнітивної моделі, а отже, підміну оригінального мовно/культурно-

специфічного поняття іншим поняттям, властивим мові перекладу. 

6. Розроблена нами у межах лінгвокогнітивного підходу 

герменевтична модель виявляється найефективнішим шляхом перекладу 

термінів філософії, адже вона бере до уваги як спосіб творення оригінальної 

одиниці, систему співвідносних із нею у внутрішньомовному і міжмовному 

ракурсах інших понять, так і той «спосіб бачення» іменованого об’єкта, 

процесу чи явища, репрезентантом якого виступає конкретно-мовний 

філософський термін. Різноманітні способи перекладу термінів, застосовані в 

герменевтичній моделі, отримують, з огляду на необхідність досягнення 

еквівалентності на поняттєвому рівні, уточнення, а найбільш доцільними зі 
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способів перекладу, зважаючи на можливість практичної реалізації, визнаються 

супровідний коментар і гіпертекст. 

7. У теоретичному плані результати проведеного нами дослідження 

свідчать про наявність залежності між філософсько-онтологічним світоглядом і 

семантичними системами конкретних природних мов. Це безпосереднім чином 

пов’язується з принципом лінгвістичної відносності, адже обрані для аналізу 

мови подекуди радикально відрізняються тим, як саме розглянуті категорії 

структуруються на поняттєвому рівні. У методологічному стосунку ці 

результати демонструють доцільність, при формулюванні дослідницьких 

завдань у відповідній предметній сфері, розгляду внутрішньої форми слова в 

контексті етимологічних гнізд. Ще один теоретико-методологічний висновок, 

підстави для якого надає лінгвокогнітивне спрямування виконаного 

дослідження, полягає в тому, що при перекладі тих чи інших філософських 

термінів у тому чи іншому комунікативно-функціональному контексті 

доцільною була б така дослідницька практика, яка брала б до уваги, з одного 

боку, мотиваційну ознаку і пов’язаний з нею ментальний конструкт (тут було б 

бажаним урахування максимальної кількості генетичних еквівалентів), а з 

іншого, всю систему співвідносних з цими термінами інших слів і понять, 

включно з тими смисловими шарами, що залучають до себе факти їх уживання 

в конкретних текстах тих чи інших філософів та відповідних філософських 

традицій. 

8. Ще один загальніший висновок стосується того, що разом із 

невизначеністю, переклад філософських термінів має характер інтерпретації, 

що, як суб’єктивне, індивідуально-особистісне сприйняття, передбачає як 

множинність можливих рецепційних смислів, а отже, і варіантів перекладу, так 

і реалізацію творчого підходу, за якого переклад уможливлюється як процес і 

для перекладача, і для реципієнта. Якщо перекладач не приховує ті місця, що 

сприяють невизначеності, намагаючись через них оприявнити сутність 

схопленого словом специфічного погляду на світ, то це уможливлює розуміння 

того, чому в оригіналі використовується саме це слово, а не будь-яке інше, і 

якою саме мірою воно є відтворюваним на іншому мовному тлі. 

9. Спираючись на проведене дослідження, можна також сказати, що 

факт існування людини в постійному оточенні мови передбачає наявність 

певного кумулятивного ефекту з боку мовного впливу. Якщо той чи інший 

спосіб мовного кодування, актуалізований до сприйняття відповідного явища, 

впливає на його невербальну репрезентацію і запам’ятовування, то, зважаючи 

на кумулятивний ефект від частотності його використання, певний конкретний 

спосіб вербалізації стає вирішальним в аспекті пов’язаних з іменованим явищем 

когнітивних процесів і дій. Звичайно, для будь-якої мови характерна значна 

варіативність у можливих способах кодування репрезентацій, і тому замість 

єдиної і стрункої «картини світу» її носіям властиві багатогранні і різноманітні 

ментальні «репертуари». У той самий час, ураховуючи пріоритетність одного 

способу вербалізації перед іншими в межах конкретного дискурсу тією чи 

іншою мовою, цілком можливо, як і доводить наше дослідження, очікувати, що 
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саме пов’язана з цим способом репрезентація визначатиме сприйняття і 

осмислення відповідного явища на конкретному дискурсивному рівні. 

10. Доречно, на наш погляд, також відзначити, що в світлі отриманих 

результатів дістає подальший розвиток і конкретизацію висловлена 

Л. Вітґенштайном думка про зв’язок семантики слова і дискурсивного 

контексту висловлювання. Якщо знати значення слова означає бути обізнаним 

із контекстами його вживання, сприйняття асоційованої зі словом у даних 

контекстах репрезентації й означає знання значення цього слова. При цьому 

важливо зауважити, що ще одним обов’язковим членом цього співвідношення 

між словом і дискурсом виявляється внутрішня форма, яка постає механізмом 

поєднання плану змісту і плану вираження. У випадку термінів філософії 

внутрішня форма виявляється саме тим, що скеровує нас до тієї репрезентації, 

яка безпосередньо реалізується на рівні дискурсу. Цей висновок виявляє 

значущість і в стосунку до концепції О. О. Потебні про співвідношення двох 

внутрішніх форм – слова і тексту, згідно з якою саме слово опосередковує 

співвідношення словесної і текстуальної форм. Філософський дискурс як «гра» 

за певними правилами, що реалізує конкретні стратегії побудови взаємозв’язків 

між словами і текстом через їх внутрішню форму, являє собою особливу 

систему комунікації. Розглянутий під таким кутом в аспекті перекладу, 

філософський дискурс при його відтворенні іншими мовами вимагає 

обов’язкового врахування цих правил, адже їх нехтування призводить до 

виходу за межі конкретної «гри», а отже, неминучою є і значна змістова втрата 

в перекладеному тексті. Переклад у такому випадку і сам постає як унікальна 

семіотико-інтерпретаційна гра, метою якої є перевираження оригіналу засобами 

мови перекладу як на рівні семантики, так і на поняттєвому рівні. Філософ, 

автор оригіналу, при цьому часто є настільки непересічним гравцем, що 

переклад його творів виявляється річчю доволі умовною, а його філософську 

мову краще за все можна схарактеризувати в термінах саме того, що не 

піддається перекладу. 

Варто також додати, що викладене в нашій роботі дозволяє по-новому 

оцінити ідею польських етнолінгвістів про повсякденний стиль мови як основу 

стильової ієрархії, адже виявлене нами відображення міфологізму 

повсякденного мовлення не тільки у філософських, а і в деяких природничо-

наукових видах дискурсу свідчить, що роль побутово-повсякденної мови з 

властивими їй образами світу у виникненні та розвитку вторинних 

моделюючих систем не є суто «формальною», тобто не зводиться до того, щоб 

слугувати лише планом вираження для даних систем, детермінуючи натомість 

певні істотні риси цих останніх. 

У цілому, як видається, проведене нами дослідження дає підстави 

вважати, що вивчення внутрішньої форми лексичних одиниць у когнітивно-

релятивістському контексті дозволяє нам глибше розуміти значення мови як 

посередника між людиною і світом, а також як засобу його розуміння і 

пізнання. 
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АНОТАЦІЯ 

Кудрявцева Н. С. Лінгвістична відносність філософських термінів та 

їх перекладних еквівалентів. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за 

спеціальностями 10.02.15 – загальне мовознавство, 10.02.16 – 

перекладознавство. Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2018. 

Дисертацію присвячено аналізові проблеми співвідношення мислення і 

мови в аспекті теорії лінгвістичної відносності – міждисциплінарного напряму 

наукових досліджень, який на початку XXI ст. перетворився на масштабний 

когнітивно-антропологічний проект, здійснюваний у межах сучасної 

когнітивної лінгвістики. На матеріалі філософських та релігійно-філософських, 

а також почасти й наукових текстів, використовуючи дані германських, 

слов’янських, а також давньоіндійської, грецької і латинської мов, визначено, 

що особливості семантики тієї чи іншої мови відбиваються в осмисленні 

онтологічних категорій простору, часу, руху, причини і впливають на розвиток 

відповідних філософських і наукових концепцій.  

Об’єктом уваги в цій студії є внутрішня форма термінів на позначення 

онтологічних категорій, досліджувана в контексті історико-етимологічних гнізд 

за допомогою спеціально адаптованого до такого діахронічного розгляду 

методу лексичних концептів і когнітивних моделей. Розроблений нами підхід 

висвітлює безпосередній зв’язок між мовно-специфічним наївним розумінням 

позначуваних цими термінами явищ, відбитим у їх (термінів) внутрішній формі, 

й осмисленням відповідних абстрактних понять як категорій філософії.  

Окреме місце посідає висвітлення питання про переклад філософських 

термінів, розташоване нами у когнітивно-релятивістській площині, що виявляє 

проблематичність їх повного відтворення іншими мовами і виступає ще одним 

свідченням на користь впливу мови на філософський світогляд. Пропонується 

герменевтична модель перекладу філософських термінів, побудована за 

принципами лінгвокогнітивного підходу, що надає можливість відтворення 

філософської термінології з урахуванням її конкретно-мовної специфіки на 

поняттєвому рівні. 

Ключові слова: лінгвістична відносність, простір, час, рух, причина, 

онтологічні категорії, філософський дискурс, лексичний концепт, когнітивна 

модель, принцип невизначеності перекладу, герменевтична модель перекладу. 
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Диссертация посвящена анализу проблемы соотношения языка и 

мышления в аспекте теории лингвистической относительности – 

междисциплинарного направления научных исследований, превратившегося в 

начале XXI в. в масштабный когнитивно-антропологический проект, 

осуществляемый в рамках современной когнитивной лингвистики. На 

материале философских, религиозно-философских и отчасти научных текстов, 

используя данные славянских, германских, древнеиндийского, греческого и 

латинского языков, выявлено, что особенности семантики конкретного языка 

отражаются в осмыслении онтологических категорий пространства, времени, 

движения и причины, и таким образом определяют развитие соответствующих 

философских и научных концепций. 

Объектом внимания в данном исследовании является внутренняя форма 

терминов, обозначающих онтологические категории, анализируемая в контексте 

историко-этимологических гнезд с помощью метода лексических концептов и 

когнитивных моделей, специально адаптированного к такому диахроническому 

измерению. Разработанный нами подход позволяет установить непосредственную 

связь между лингво-специфическим наивным пониманием явлений, отраженным во 

внутренней форме обозначающих их терминов, и осмыслением соответствующих 

абстрактных понятий как философских категорий. 

Особое место отводится рассмотрению вопроса о переводе философских 

терминов, осуществленному в ракурсе когнитивно-релятивистского подхода с 

целью эксплицировать проблематичность полной передачи их смысла на 

других языках, а также предоставить еще одно свидетельство в пользу влияния 

языка на философское мировоззрение. Предлагается герменевтическая модель 

перевода философской терминологии, разработанная с опорой на принципы 

лингвокогнитивного подхода и призванная обеспечить возможность перевода 

терминов философии с учетом их конкретно-языковой специфики, с 

необходимостью отраженной на уровне концептуальной системы. 

Ключевые слова: лингвистическая относительность, пространство, время, 

движение, причина, онтологические категории, философский дискурс, 

лексический концепт, когнитивная модель, принцип неопределенности 

перевода, герменевтическая модель перевода. 

 

ABSTRACT 

Kudriavtseva, N. S. Linguistic Relativity of Philosophical Terms and Their 

Equivalents in Translation. – Manuscript. 

A thesis for the doctoral degree in philology, specialities 10.02.15 – general 

linguistics and 10.02.16 – translation studies. Taras Shevchenko National University, 

Ministry of Education and Science. – Kyiv, 2018. 

The thesis is devoted to the study of language and thought interrelation viewed in 

the aspect of linguistic relativity approach. The idea of the influence of language on 

thought, also known as Sapir–Whorf hypothesis, came to light in the first half of the 

twentieth century and experienced a revival within the modern cognitive paradigm, after 

almost four decades of neglect under generative linguistics. Now, as a large-scale and 
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multifaceted project, linguistic relativity has received theoretical as well as empirical 

proof from the fields of linguistics, anthropology, psychology and neuroscience, and has 

been widely researched in the intra- and cross-linguistic dimensions. 

This study is focused on the relation of philosophical worldview to language, i.e. 

on the question of there being a metaphysical point of view embodied in a particular 

semantic system. Posed in philosophical works by E. Cassirer, L. Weisgerber, B. 

Russell and L. Wittgenstein, this question was also studied by B. Whorf who stated 

that even such fundamental notions as space and time can be perceived differently by 

speakers of different languages, and that these linguistically mediated perceptions 

make up the background for the most basic abstract ideas and views characterizing 

Western philosophy and science. B. Whorf also suggested that, since worldviews 

sometimes turn out to be so radically distinct, the language-specific concepts he 

imputed as being present in the speakers’ minds are lost in translation. On B. Whorf’s 

view, then, a translation being thus different from its original, would no longer be a 

translation, but a “transfiguration”.    

The findings of this study, based on religious, philosophical and scientific texts 

composed in Sanskrit, Greek, Latin as well as modern Germanic and Slavic 

languages, demonstrate that specific semantic networks of a particular language are 

reflected in the naїve views of space, time, motion and cause developed by the 

speakers of the language in question. These views further become a source for more 

sophisticated philosophical and scientific conceptions and thus define the general 

features of what can be called an Indo-European ontology. 

The point of attention here is the inner form of respective terms used to denote 

the above mentioned ontological categories in the field of philosophy as well as in 

everyday language. Viewed in the context of word families, the inner form is 

interpreted by means of lexical concepts and cognitive models approach specifically 

adapted to be applied in the diachronic dimension. In this regard, the terms analyzed 

exhibit interlingual diachronic polysemy that can be structured as a radial category, 

and interpreted as an array of lexical concepts integrated into specific cognitive 

models for space, time, motion and cause. It turns out that the proposed analysis 

uncovers different cognitive models associated with equivalent denotations for space, 

etc. which relate to opposing cultural visions and metaphysical, as well as scientific, 

conceptions. While it is quite possible for these terms to be associated with various 

cognitive models at the synchronic level, their inner form analysis involving 

diachronic perspective, brings to light the conceptualisation which presumably 

appeared first and came to be fundamental in structuring the naïve views of space, 

time, motion and cause in a particular culture. 

Of special interest within the study is the issue of translatability tackled in 

respect to translation of philosophical terms. Placed in the cognitive-relativistic 

perspective, philosophical translation proves to be problematic since what is 

traditionally understood as equivalent terms exhibits zero or almost no 

correspondence at the level of cognitive models. A hermeneutical model, 

underpinned by the cognitive approach to language and developed within the existing 

indeterminacy paradigm recognized in modern translation studies, arises as an 
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effective and promising tool which provides a way to render philosophical terms in 

translation with regard to the kind of language/culture-specific conceptual structures 

associated with them. 

The thesis opens with a preface which describes the timely character of 

linguistic relativity issue and defines the objective, tasks and subject-matter of the 

present study. The first chapter portrays theoretical and methodological problems 

within the framework of linguistic relativity research carried out in the paradigm of 

modern cognitive linguistics. The second chapter elaborates on the methodology of 

the study and suggests an application of the cognitive models and lexical concepts 

approach to the inner form of the word. The proposed methodology is brought into 

correlation with the leading cognitive linguistics theories of conceptual metaphor and 

frame semantics. Chapter three sets forth the details of conceptual analysis applied to 

the terms denoting space, time, motion and cause in the classical philosophic 

tradition. As a result of the analysis, the first linguistic relativity postulate, stating that 

languages vary in their expression of concepts in noteworthy ways, is justified. 

Represented as frames, the four categories in each of the languages are interpreted as 

constituting a linguo-philosophical picture of the world. By introducing this notion, I 

suggest a justification for the second linguistic relativity postulate according to which 

the linguistic expression of concepts has some degree of influence over 

conceptualization in the cognitive domains of space, time, motion and cause 

underlying views of these concepts as achievements of speculation and philosophical 

reasoning. The fourth chapter is devoted to the specifics of translating philosophical 

terms in the cognitive-relativistic approach. The conclusions drawn in the previous 

chapters suggest indeterminacy of translation as the leading principle for this kind of 

translation practice, and also entail understanding of the equivalence category as the 

identity of conceptual structures associated with a pair terms at the conceptual level 

(conceptual equivalence).  

I conclude that the specifics of semantics of a particular language are, in fact, 

reflected in the conceptualisations of space, time, motion and cause as ontological 

categories, and affect the development of respective philosophical and scientific 

theories. The scientific novelty of the thesis lies in the theoretical justification and 

empirical proof of the influence of natural languages on the contents of philosophical 

ontological concepts, i. e. linguistic relativity in philosophical discourse. Of 

innovative character is also the original methodology of the inner form analysis 

which enables modelling the conceptual structure of thought. It is for the first time in 

general linguistics that the relation between a mental representation reflected in the 

inner form of the word and an abstract notion of a respective phenomenon has been 

detected and analysed. 

Key words: linguistic relativity, space, time, motion, cause, ontological 

categories, philosophical discourse, lexical concept, cognitive model, translation 

indeterminacy principle, hermeneutical model of translation. 

 

 


