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«Відчути себе повноправними членами європейської філософської спільноти»

ництв. (Видавництво «Мысль» має намір відновити серію «Философское 

наследие», але поки що не має можливостей). 

На цьому тлі ситуація зі «Словником» в Україні виглядає набагато кра-

ще. Є «перекладацький майданчик» — лабораторія філософського пере-

кладу з нелегким досвідом досягнення консенсусу, є видавництво «Дух і 

Літера» — не лише виконавець, а й головний ініціатор проекту. Сама ж ідея 

«розтягнути» видання багатотомного словника на декілька років та суттєво 

доповнити його зміст створює «хронотоп» для ширшого і не тільки суто 

професійного обговорення, що вже розпочалось у Києві, Львові, Дніпро-

петровську, Харкові, Одесі тощо. 

І ще одна обставина, яку акцентував один з ініціаторів та авторів укра-

їнської версії Європейського словника філософій і на яку ми радимо звер-

нути увагу російських колеґ, котрі дуже гостро відчувають «складності 

перекладу». «Цей масштабний проект було здійснено поза межами офі-

ційних академічних структур. І це при тому, що всі учасники є співробіт-

никами або університетів, або науково-дослідницьких закладів. Це свід-

чить, що суто людський потенціал вітчизняної філософії починає виразно 

пере вершувати рівень формально-інституційної організації філософської 

спільноти» 2.

Марія Кравчик 
«ВІДЧУТИ СЕБЕ ПОВНОПРАВНИМИ
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ФІЛОСОФСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ»
7 квітня 2010 року в затишному залі універси тет-

ської наукової бібліотеки відбулася знаменна для філософської спільноти 

Одеси подія — презен тація першого тому Європейського словника філосо-

фій. Її вів професор Олег Хома (м. Вінниця, ВНТУ), відомий дослідження-

ми з історії західної філософії ХVІІ ст. Серед учасників — як авторитетні, 

так і молоді університетські викладачі, а також студенти й аспіранти.

Йшлося не просто про перший в Україні фі лософський проект такого 

масштабу. Подання вель ми солідного як з поліграфічного, так і зі змістовно-

го огляду «заморського» продукту, що його адап тував колектив укра їн ських 

перекладачів і редакторів, розгорталося на тлі ґрунтовного аналізу сучасних 

історико-філософських досліджень і викладання філософії в Ук раї ні. 

2 Хома О. Європейський словник філософій. Презентація першого тому української 

версії // Філософська думка. — 2010. — № 1. — С. 149.
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Власне на цьому акцентував у своїй доповіді професор Хома. Її лейт-

мотив можна звести до дилеми «нове вино і старі бурдюки», або: як нам 

наздогнати (навіть не перегнати!?) філософський світ. Виявилося, що шан-

сів наздогнати в нас не надто багато, ба, участь у цьому проекті, можливо, 

єдиний (!) шанс, що надається до здійснення «тут і тепер». 

Словник виглядав своєрідним la carte blanche у «світ західних філосо-

фій» для сучасних українських викладачів. І справді, на тлі деяких вітчиз-

няних філософських видань, зміст статей Словника приємно вражає, і, за 

інерцією, ще не дуже віриться, що ми справді маємо у своєму розпоря-

дженні такий потужний філософський ресурс. Однак ще привабливішою 

видається перспектива активної участі в цьому проекті, тобто написання 

вставок-додатків до наявних статей, а також ориґінальних статей, присвя-

чених неперекладності тих чи інших вітчизняних і зарубіжних філософ-

ських термінів (наступні три томи Словника й підсумковий том, поява яко-

го очікується не раніше, ніж за 4—5 років). Як підкреслив О. Хома, рівень 

цих статей має відповідати не так «вимогам ВАК України», як «європей-

ським стандартам якості». І треба сказати, що в цьому складному питанні 

доповідачеві вдалося зберегти баланс між Сциллою песимізму й Харибдою 

оптимізму. Тому презентація неабияк надихнула її учасників. 

Не можна оминути увагою й адресованих доповідачеві запитань. На-

самперед, вони стосувалися адекватної передачі українською мовою іншо-

мовних філософських термінів, імен, прізвищ тощо, а також можливості 

вироблення в цій сфері єдиних стандартів. Виявилося, що ці проблеми є 

каменем спотикання і в Одесі, і в Києві, тому згадані «єдині стандарти» 

видаються авторові цих рядків справою, на жаль, не близького майбутньо-

го. Також прозвучало побажання щодо спеціальної статті про українську 

мову, на відсутність якої в першому вступному розділі Словника звернуло 

увагу чимало учасників презентації. Намір ознайомитися із планом видан-

ня наступних трьох томів Словника О. Хома визнав досить доречним і по-

обіцяв посприяти якнайшвидшій публікації цих відомостей на сайті ви-

давництва «Дух і Літера». 

Жвавий інтерес до репрезентованого видання свідчить про те, що всім 

учасникам презентації таки вдалося (бодай на кілька хвилин), незалежно від 

освіти, віку, статі, ґендеру, ціннісних орієнтацій тощо, відчути себе повно-

правними членами європейської філософської спільноти. Звісно, ве лика за-

слуга в цьому належить О. Хомі, який зумів не тільки представити «поточний 

стан справ» і продемонструвати величезну дистанцію, що існує між вітчиз-

няною й світовою філософською думкою, але й (очевидно, шляхом замов-

чання деяких фактів) переконати слухачів, що ця дистанція подоланна. 

Звісна річ, учасники презентації не могли не віддати належне тим, хто 

з власної ініціативи узявся як за видання Словника, так і за його популя-
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ризацію. Цікаво, як виглядав би Словник, якби в його розпорядженні була 

вся «міць» і ресурси офіційних філософських структур? 

Насамкінець, хотілося б додати таке. Попри те, що організатори ре-

презентованого проекту мають досвід безпосереднього знайомства з нор-

мами й вимогами наукової праці за «сучасними західними мірками», для 

багатьох ці вимоги не такі вже й зрозумілі. Тому не завадив би певний 

«лікнеп», причому варто не лише обмежуватися «просвітницькими» лек-

ціями, які теж, безумовно, корисні, але й, скажімо, публікувати матеріали 

реґулярних, за словами доповідача, наукових семінарів колективу Слов ни-

ка або, ще краще, проводити аналогічні семінари за участю більшої кіль-

кості колеґ, і не тільки в Києві. Звісно, той, хто дуже хоче довідатися, так чи 

інак досягне свого. Однаково це стосується й того, хто не хоче. Проте за-

вжди знайдуться ті, хто сумнівається... Тому, хоч Словник і подає якийсь 

взірець (адже завжди можна ознайомитися зі змістом опублікованих ста-

тей — зокрема тих, що їх написали вітчизняні автори, — або наразі не пере-

кладених, що розміщені на французькому сайті Словника), все ж ліпше 

одного разу взяти участь, ніж сто разів почути або навіть побачити. 


