
154 ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2010, № 3 

Інна ГОЛУБОВИЧ 

філософських понять, долучаючи студентів до нефраґментованої історії 

філософії. Термінознавець, передусім у галузі фізико-математичних наук, 

Ольга Кочерга підкреслила важливість творення словника спільнотою та у 

зв’язку з проектом створення «Словника наукової мови» закликала філо-

софів, особливо команду Словника, до співпраці.

Інна Голубович 
«НЕПЕРЕКЛАДНІСТЬ —
ПРИРОДНА УМОВА ПЕРЕКЛАДУ»
На початку травня місцем презентації першого то-

му української версії Європейського словника філософій став Но во си-

бірськ. Тут пройшла ос тання сесія міжнародного трирічного наукового 

семінару «Teaching Classics. Fundamental Values in the Changing World» (Ін-

ститут відкритого суспільства, Сибірське відділення Інституту філософії 

РАН, Центр вивчення античної філософії та класичної традиції Но во-

сибірського держунівер си тету; керівник проекту — д.філос.н., професор 

Є.В. Афонасін). Учасниками сибірської філософської школи були пред-

ставники різних російських наукових центрів — Москва, Санкт-Петербург, 

Рос тов-на-Дону, Новосибірськ, Перм, Барнаул тощо. В семінарі також бра-

ли участь філософи з Одеси (д.філос.н. І.В. Голубович, д.філос.н. О.А. Дов-

го полова, к.філос.н. С.П. Шевцов — філософський факультет Одеського 

національного університету ім. І.І. Мечникова). Вони запропонували 

представити Словник саме в контексті співвідношення між «classics» та 

сучасним станом Humanities. Проб лему перекладу й неперекладностей не 

раз обговорювали під час роботи семінару, зокрема у виступах, лекціях і 

reading classes з давньогрецької та латини, що їх проводили відомі в Росії та 

світі фахівці з антикознавства: Джон Дилон (Триніті Коледж (Дублін), ав-

тор книг «Середні платоніки», «Нащадки Платона»), Джон Рист (Уні вер-

ситет То ронто, автор досліджень «Ерос та Псюхе: Студії з Платона, Плотина 

та Оригена», «Плотин: Шлях до реальності»), Домінік О’Мера (Фрайбург, 

автор досліджень, присвячених Піфагорові, Плотину, Аристотелю, Міхаї-

лові Пселу), Леонідас Баргеліотис (Афінський універ ситет, керівник Олім-

пійського центру досліджень з філософії та культури), Дейвід Констан 

(США, автор досліджень з історії психології та емоцій в античності, пере-

кладач давньогрецьких коментаторів Аристотеля), Тюн Телеман (Утрехт, 

відомий спеціаліст з філософії стоїків), Світлана Мєсяц (Інститут філосо-

фії РАН, Москва, перекладач і коментатор Ямвліха, Пор фирія, Плотина, 

Аристотеля), а також представники Інституту філософії Сибірського відді-

лення РАН — Василь Горан (автор книги «Міфологема долі» та публікацій 
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з методології вивчення й викладання історії античної філософії), Євген 

Афонасін (автор численних досліджень з античного гностицизму, доксо-

графії, російського перекладу Климента Алексан дрій ського, текстів нео-

піфагорійців), Євген Орлов (дослідник та перекладач Аристотеля), Тимофій 

Мякін (перекладач та коментатор творчості Сафо), Андрій Щетников (до-

слідник та перекладач творів з античної математики, музики, філософії на-

уки), Ігор Берестов (автор досліджень, присвячених Плотинові, а також 

перекладів), Марина Вольф (автор монографії «Рання грецька філософія і 

Стародавній Іран»), Павло Бутаков (дослідник творчості Тертуліана, пере-

кладач з латини) та інші. Цей перелік персон і тем дозволяє уявити науко-

вий контекст та специфіку аудиторії, в яких було представлено Словник. 

Для багатьох учасників школи переклад — це професійна справа, а непере-

кладність — природна умова такої справи. Зда валося б, що в цій професій-

ній та анґажованій філософським перекладом аудиторії базова ідея Слов-

ника та його української версії — створення картографії європейських 

філософських відмінностей і відтворення українською мовою космосу 

європейського філософування — мала б сприйматися досить органічно. 

Проте під час обговорення цієї ідеї виявилися певні труднощі перекладу 

самого «перекладу» з професійної площини у площину універсально-куль-

турну. В цьому сенсі Словник розв’язує ще одне важливе для Humanities 

завдання — він постає індикатором власне ідеї та філософії перекладу, що її 

втілює той чи той фахівець або певна перекладацька традиція. «Зняти» на-

ціонально-культурні відмінності, створити універсальну філософську ме-

тамову чи «зробити ставку на підтримання плюралізму, щоразу підкреслю-

ючи сенс і важливість відмінностей» (Б. Касен)? І це ще одна альтернатива, 

крім окресленої у передмові: вибір між «панівною» мовою та мовно-куль-

турним плюралізмом. Виявилося, що більшість учасників новосибірської 

презентації свідомо чи інтуїтивно обрали, зокрема у своїй власній перекла-

дацькій і коментаторській справі, перший, «метамовний» шлях, але аж ніяк 

не шлях «панівної» мови. Загроза «філософського ґлобішу» відчувається і 

за цієї настанови. Водночас присутній страх перед «незалежністю» прин-

ципово неперекладних слів, грою у «мовний бісер», перед втратою єдності 

смислового універсуму раціонального дискурсу. Проте, як було підкресле-

но під час обговорення Словника в Україні (йо го результати подано на сай-

ті видавництва «Дух і Літера»), перекладаючи твір, який виріс на французь-

кому ґрунті, коли автори «насолоджувалися нераціональними пригодами 

смислів слів, і навіть іноді вигадували фантастичні пригоди там, де їх не 

було», українські фахівці зробили його надто раціональним. «Адже Україна 

занадто нераціональна країна... У Франції Словник підважує раціональну 

культуру, в Україні — сприяє її утвердженню» (Юрій Чорноморець «Слов-

ник: Філософська містика»). 
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Під час презентації української версії Єврословника переважна біль-

шість російських учасників уперше дізналася про сам проект Барбари 

Касен. Лише Світлана Мєсяц з Інституту філософії РАН (відділ історії фі-

лософії) повідомила про те, що її колеґа, відомий російський філософ 

А. Ахутін, запропонував їй познайомитися з французьким ориґіналом. І май-

же ніхто не знав, що у різних країнах провадиться робота над не-фран-

цузькими версіями, а тим паче про те, що першу ориґінальну версію вже 

створили близькі сусіди. На презентації зібралися представники ві домих 

філософських науково-освітніх центрів Росії з тісними міжнародними 

зв’язками, але така, як мінімум, цікава інтелектуальна євроконструкція 

залишилась непоміченою, тобто неперекладеною. 

Отож, окресливши контекст трирічного міжнародного семінару, звер-

німося, насамкінець, до певних тем і персон останньої травневої сесії се-

мінару. Головна її постать — Люк Брисон, добре відомий у світі історик ан-

тичної філософії, автор багатьох публікацій, перекладів творів Платона і 

Плотина й коментарів до них. Його перу належать такі праці: «Як філософи 

врятували міф» (2004), «Сексуальна амбівалентність: андрогінізм і герма-

фродитизм у греко-римській античності» (2002) тощо. Люк Брисон добре 

знає Барбару Касен, вони мають спільне дослідницьке захоплення — со-

фісти та софістика. До речі, лекції французького історика філософії на цій 

сесії було присвячено саме софістам і їхній ролі в житті Афін. Б. Касен і 

Л. Брисон є представниками різних шкіл вивчення античної філософії, різ-

них стилів філософування. Л. Брисон належить до більш класичної тради-

ції «classics», він не надто поділяє тяжіння до «гайдеґеріанських» новацій. 

Його критична, але доброзичлива позиція під час презентації була дуже 

важливою. Сподіваємося, Люк Брисон поінформує Барбару Касен «з пер-

ших вуст», що українська версія її проекту дісталася аж до Сибіру. 

Тема попередньої презентації цієї-таки сесії — «Аристотель у Росії». 

Відомий аристотелезнавець Євген Орлов вказав на необхідність нових ро-

сійських перекладів філософа, котрий чи не вперше запропонував саму 

ідею наукового словника. Доповідач послався на досвід західних країн, де 

існує ціла індустрія перекладів та коментарів Стагірита, натомість у Росії 

немає певних інституцій, спільнот, команди, установ (академічних або ж 

ні), які не лише підтримали б, а й утілили б цей задум. Адже, на думку фі-

лософа, без його реалізації (уточнення, новий переклад базових понять, 

категорій, концептів; видання філософського дослівника з різними комен-

тарями; словників Аристотеля та Платона як спеціального жанру тощо) є 

неможливим розвиток культури перекладу в Росії та російської філософ-

ської мови взагалі. Окрім того, Є. Орлов наголосив необхідність створення 

певного майданчика для дискусій про переклади й досягнення консенсусу, 

а також вказав на брак зацікавленості й фінансових потужностей видав-


