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Цілком можливо, що ми перебуваємо на порозі не-

бачених досі змін в українському філософському 

житті. Тривають прилюдні та приватні (зокрема, в 

студентському середовищі) дискусії щодо перспек-

тив нашої філософії, але, схоже, самими дискусія-

ми справа вже не обмежується. Наразі йдеться про 

безпрецедентний за складністю і жанровою новиз-

ною проект — появу української версії першого 

тому Європейського словника філософій (вид-во 

«Дух і Літера», 2009). «Неозброєним» оком видно, 

що ця книга є вельми нетиповою для нашої філо-

софської продукції і справляє надзвичайне вра-

ження. Чи не головний ефект Словника полягає у 

самій його появі, зокрема з огляду на процес на-

вчання на українських філософських факультетах. 

Починаючи із січня у Києві та інших містах від-

булися презентаційні семінари, присвячені цьо му 

безпрецедентному за складністю і жанровою но-

визною проектові. Зокрема 27 січня така презента-

ція тривала у Києво-Могилянській академії (докл. 

див. ФД, 2010, №1). А 30 березня до презентацій 

долучився філософський факультет Київ сько го 

національного університету ім. Т. Шевченка. 
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Семінар розпочався зі вступного слова проректора КНУ ім. Т. Шев-

чен ка В. Бугрова. Порівнявши французьке й українське видання Словни-

ка, він зазначив, що особливу вагу має те, що українські дослідники комен-

тували й адаптували матеріал, а не просто перекладали наявне. 

Можемо додати, що українська версія містить цілу низку комента-

торських текстів українських перекладачів-дослідників, чимало приміток, 

уточнень, три ориґінальні статті, написані А. Баумейстером, В. Малахо-

вим і Д. Морозовою. Поєднання якісного тексту французького видання і 

«активного» перекладу, коментування, адаптації, зрештою, розвиток про-

блематики у нових статтях почасти зумовлює ту цікавість, з якою Словник 

зустріла українська громадськість (у видавництві «Дух і Літера» перший 

наклад має вичерпатися досить скоро). В. Бугров, власне, відзначив і ці-

кавість Словника, і позитивний вплив сконцентрованої в ньому великої 

праці авторського і перекладацького колективу. 

Костянтин Сігов, директор київського видавництва «Дух і Літера», не-

змінний керівник «Центру європейських гуманітарних студій» НаУКМА, 

один з авторів французької версії Словника і співкерівник (разом із 

Бар барою Касен) українського творчого колективу зазначив передусім, 

що Слов ник є результатом міждисциплінарного підходу, долає стереоти-

пи про межі дослідницьких жанрів, залучаючи до спільної праці філоло-

гів, медієвістів, і, певна річ, філософів — знавців класичної та сучасної 

філософії, а також — давніх (грека, іврит, латина) і сучасних мов (ан-

глійська, арабська, німецька, французька, італійська, португальська то-

що). Привертає увагу відкритість парадигми Слов ника до різних, навіть 

т.зв. «маленьких» мов, що не належать до провідних у Європі, як-от пор-

тугальська, українська чи, наприклад, баскська. Втім, відмінність між 

«малими» і «великими» нині поступово нівелюється тенденцією до ви-

тіснення всіх поспіль «ґлобалі зованою» англійською, таким собі суроґа-

том, який дедалі менше розуміють носії природної англійської. Єв-

ропейська філософія знала періоди домінування деяких мов-койне: дав-

ньогрецької, латини, французької, нині час домінування англійської. 

Втім, доповідач уник остаточної відповіді на власне ж запитання про 

можливу причину того, що саме французькі філософи узяли до своїх рук 

справу захисту мовного розмаїття, отже, слухачам було залишено простір 

для власних припущень. Можливо, що йдеться про своєрідне відновлен-

ня «імперських» амбіцій французької мови, про реванш щодо англійської. 

Але за доби національних мов місце «імперськості», мабуть, заступає за-

вдання захисту плюралізму. Натомість українській філософській мові 

участь у розвитку Словника дає шанс утвердити значущість тих особли-

востей світобачення, які відображає її лінґвістичний устрій, або принай-

мні дослідити ці особливості.
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За словами К. Сігова, Словник побудований як свого роду комен тар 

навпаки. Словник робить центром викладу примітки, щоб з’ясувати, чо му 

найважливіші для кожної культури поняття так важко перекладати. Ці 

складнощі пов'язані з тим фактом, на якому наполягали найвидатніші 

лін ґвісти: семантичні сітки різних мов не збігаються. Тому не можна пе-

реносити лінґвістичні одиниці з однієї мови в іншу, як деталі універсально-

го конструктора. Потрібна істотна видозміна лексичного матеріалу, що 

унеможливлює «абсолютний переклад». Тому перекладачам належить роз-

лого пояснювати контекст, наприклад, шлях формування французької 

мови в перекладах з Декартових творів з латини на французьку й навпаки. 

Словник є продовженням розвитку філософсько-перекладацької спра-

ви в Україні впродовж останніх двадцяти років. Проте, зазначив допові-

дач, Словник є радше не підсумком, а лишень маленькою перемогою, сенс 

якої — у подальшому поступі. Перспектива проекту — видати чотиритомо-

вик, що вичерпає увесь обсяг французького ориґіналу (звісно, з додаван-

ням українських статей), причому кожного року друкувати новий том, а 

згодом підготувати інтеґральне однотомове видання, яке об’єднало б усі 

матеріали. Перший том побудований не за алфавітним принципом, як 

французький ориґінал, а за зразком філософського журналу і містить ру-

брики, що представляють головні ареали філософії й містять статті, при-

свячені неперекладанності найважливіших філософських термінів.

Задум міжнародного проекту, основою якого стало видання 2004 року 

французької версії Словника, передбачає переклади англійською в Прин-

стоні, іспанською в Мехіко, арабською в Мароко, фарсі в Тегерані, пор-

тугальською в Бразилії, українською в Києві. Кожне з цих видань міс ти тиме 

статті, відсутні у французькому ориґіналі, які згодом теж будуть пе рекладені 

в усіх центрах мережі, а сам Словник перетвориться на Ін тернет-середовище, 

подібне до Вікіпедії 1. Цей проект якнайкраще відоб ражає сутність сучасно-

го європейського плюралізму. Умберто Еко сказав би з цього приводу: 

«Європейська мова — це переклад»… Переклад справді відрізняє європей-

ські мовні реалії від, наприклад, китайських чи американських. 

Видавнича стратегія, обрана командою Словника, зумовила те, що ук-

раїнський переклад випередив інші. Видання окремими томами дасть змо-

гу повною мірою презентувати матеріали громадськості, врахувати в інтер-

активному режимі досвід критики, оцінити те, наскільки прийнятними 

виявилися для спільноти неминучі термінологічні й інші новації, розши-

рити коло авторів українських статей тощо. Отже, в підсумковому томі ми 

отримаємо текст, що пройшов широку апробацію. 

1 Докладніше про задум та перспективи проекту можна буде дізнатися зі статті його 

ініціатора  Б. Касен в одному з наступних чисел ФД.
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К. Сігов наголосив важливість того, що команда Словника об’єдна ла 

представників різноманітних українських академічних інституцій, зокрема 

НаУКМА та КНУ ім. Т. Шевченка. Певні скромні успіхи, про які можемо 

нині говорити, зумовлені саме духом командної роботи задля завоювання 

престижу для української філософії в цілому, задля зростання рівня ві-

тчизняної філософської культури. На думку доповідача, цей досвід вихо-

дить за межі самої лише філософської спільноти і може бути важливим для 

всієї держави.

Анатолій Лой, завідувач кафедри філософії філософського факульте ту 

КНУ ім. Т. Шевченка, наголосив ориґінальність концепції Словника, по-

рівнявши його з дванадцятитомовим німецьким філософським словником 

за редакцією Ритера. Останній має надзвичайно високий рівень, кожна 

стаття в ньому написана кількома відомими фахівцями у своїх галузях і ві-

дображає історію понять і мовно-семантичний зріз їх ужитку від давніх 

євреїв і греків аж до сучасності. Натомість Європейський словник філосо-

фій присвячений неперекладності понять, відтворенню традиції їх багато-

аспектного застосування й засвідчує, що студентам філософських факуль-

тетів слід пропонувати курс, присвячений історичній динаміці основних 

філософських термінів. 

Стосовно шляхів розвитку філософських мов А. Лой зазначив, що, на-

приклад, німецькій академічній філософії важко було перейти на націо-

нальну мову; повновартісно вона зазвучала лише у Канта, але й у нього час-

то присутні посилання в дужках на латинські відповідники. Кантів ужиток 

Vernunft або Verstand — спроба розпрощатися з традиційними inetellectus і 

ratio. Підхід, запропонований у Словнику, вельми прислужився би аналі-

зові багатозначних (на кшталт німецького Geist) термінів, що відкриває ве-

ликі перспективи для української філософської спільноти. Поглиблений 

термінологічний аналіз може показати, наскільки філософія заглиблена, з 

одного боку, в теологію, а з іншого — і в математику, і у фізику тощо. Від-

творенням таких контекстів у працях, подібних до Словника, починається 

філософія ХХІ століття. 

Завідувач відділу історії філософії України ІФ ім. Г.С. Сковороди 

НАНУ Сергій Йосипенко зазначив певну цивілізаційну розбіжність наста-

нов французької та української команд Словника: ми докладаємо зусиль до 

консолідування своєї ідентичності, тоді як французи кілька поколінь по-

спіль працюють над розмиванням своєї ідентичності, над виявленням її 

немонолітності. Французький Словник, власне, є одним із найпомітніших 

виявів такого розмивання. 

Сучасні французи є ревними прапороносцями континентальної філо-

софської традиції з її намаганням включати історії в саме філософування. 

Коли філософ зважає на історію понять, слів, інструментів, якими ми так 
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легко оперуємо, коли не маємо справи з досвідом інших, то помічає, що 

насправді ці поняття не надто йому підпорядковуються. Філософія та її 

мова співвідносяться як людина та її тіло: замолоду людині здається, що 

своїм тілом вона може зробити все. Із плином часу наші можливості змен-

шуються, і ми повинні опанувати цю реальність, щоби бути щасливими. 

Тож філософи мають засвоїти історію понять і термінів, щоби наблизитись 

не лише до проблем, а й до насолоди. 

С. Йосипенко зауважив зв’язок людської мови і досвіду. Філософи 

схильні розглядати свої терміни як універсалії. Утім, вони є словами по-

всякденного життя, адже зараз не Середньовіччя і у філософів немає однієї 

мови для рефлексій, а іншої — для побуту. Саме тут уявнюється зв’язок 

людської мови й досвіду. 

Один із провідних учасників проекту, автор статті «Imputatio», на-

у ковий редактор словникової рубрики «Онтологія», доцент кафедри фі-

лософії КНУ ім. Т. Шевченка Андрій Баумейстер зазначив, що Словник іс-

тотно відрізняється від словників типу Ритеревого, бо присвячений до-

с лідженню пригод слів, термінів, а не концептів. Ця особливість цілком 

зрозуміла, позаяк Барбара Касен зазнала істотного впливу ідей Гайдеґера, 

який приділяв особливу увагу «вслуховуванню» у слова, поліфонії значень 

філософських термінів. Отже, Словник не має безпосередніх аналогів, бо 

історія понять — не історія слів. Доповідач згоден з тезою про опірність 

слів. Переклад, власне, і є доланням опірності мови й мислення. Щоб до-

сягти чогось, ми докладаємо зусиль, долаємо опір, бо з кожним новим кро-

ком перекладу постають апорії, глухі кути, непорозуміння, які слід долати 

через засвоєння чужого досвіду. Історія західної традиції взагалі склада-

ється з перекладів. Кожен наступний крок перекладу — це чергова малень-

ка перемога на шляху долання опору мислення, що уможливлює нові від-

криття, заповнення розривів, наявних у нашому знанні. 

Доповідач спинився на історичній зміні проектів філософської мови. 

Перший, найдавніший, передбачав вироблення універсальної мови. Його 

невдача потягнула за собою спроби абсолютизації повсякденної мови на 

межі 30-х років ХХ сторіччя. Натомість Словник відкриває перспективу 

серединного шляху між розпадом філософії на мовні ігри і безмежною 

універсалізацією. Доповідач наголосив також, що українська мова як ме-

тамова обговорюваного видання виявилася не готовою відтворювати всі 

сюжети Словника. Перекладачам і науковим редакторам часто доводи-

лось деякі речі не лише вперше перекладати українською, але й уперше 

уводити у вітчизняну традицію. Тож Словник постає одним із найпотуж-

ніших нині стимулів розвитку вітчизняної філософії. Можливо, ми з ча-

сом створю ватимемо ще потужніші й ориґінальні інтелектуальні продук-

ти й увійдемо у світовий контекст зі своїм власним обличчям, однак 
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«Неперекладність є чинник розвитку філософії»

Словник ще довго залишатиметься на наших теренах своєрідним стан-

дартом якості філософування. 

Завідувач кафедри філософії Вінницького національного технічного 

університету, редактор словникової рубрики «Право і політика» Олег Хома 

продовжив обговорення проблеми використання української мови як 

метамови проектів, подібних до Словника. Останній, на його думку, перед-

усім є авансом самому собі. Відсутність історичної традиції українських пе-

рекладів класики дається взнаки сьогодні, коли нам бракує термінів для 

відображення іншомовних відповідників. Українські перекладачі філо-

софських текстів, у значній частині — не філософи, зазвичай долали про-

блеми ситуативним ужитком синонімів, чим лише заплутували справу. 

Адже філософські терміни на те й терміни, щоб їх не можна було замінити 

синонімами. У словнику таке маніпулювання синонімами непридатне, бо 

тут потрібно в багатьох місцях одночасно вживати те, що може бути заміне-

не синонімом у якомусь окремому творі. Тому робота над Словником пере-

дусім є науковою. Науковий пошук термінологічних відповідників засвід-

чує, що мова не підкоряється нам до кінця, але водночас він пропонує і 

способи компенсувати цей опір. Утім, остаточна леґітимація терміноло-

гічних рішень, запропонованих командою Словника — справа філософ-

ської спільноти в цілому. 

Доповідач привернув увагу до необхідності модернізувати інфра-

структуру філософського життя. Робота над Словником унаочнила мораль-

ну застарілість і бідність філософських фондів наших бібліотек, обмежену 

достовірність підручників, що викладають зміст класичних учень без 

звертання до ориґіналів, слабку представленість сучасних зарубіжних до-

слі джень у вітчизняному дискурсі тощо. Словник тут може істотно прислу-

житись, бо підважує позитивістське упередження щодо домінування змісту 

філософських текстів над формою і прищеплює класичну гуманітарну куль-

туру. Але не варто забувати, що Словник є позаінституційною ініціативою, 

ані він, ані проекти, подібні до нього, на жаль, не фіґурують у дослідниць-

ких планах офіційних академічних установ. Попри те, що всі його учасни-

ки працюють в академічних установах, здійснення проекту уможливилося 

поза межами останніх. Це ще раз указує на становище, в якому перебува-

ють філософські інституції, але й на резерви розвитку, використати які 

можна вже нині, було б бажання.

Ганна Трегуб, культурологиня, кореспондентка ґазети «Дзеркало тиж-

ня» зазначила загальногуманітарне значення Словника в плані накопи-

чення якісних наукових текстів, що визначатимуть рівень української гу-

манітаристики в майбутньому. Заступник з наукової роботи декана фі-

лософського факультету КНУ ім. Т. Шевченка Сергій Руденко наголосив 

пе дагогічну цінність Словника, який показує тяглість та історичний шлях 


