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ЛАБОРАТОРІЯ 
НАУКОВОГО ПЕРЕКЛАДУ 

Молодіжна громадська організація 
«Молодіжний гуманітарний центр»

Видавництво «ДУХ І ЛІТЕРА»
Центр міжкультурної комунікації Національного 

університету «Києво-Могилянська академія»
За фінансової підтримки 

Міжнародного фонду «Відродження»
Модератор семінарів — Вахтанґ КЕБУЛАДЗЕ

Проект «Лабораторія наукового перекладу» за про по-

нував технологію семінарів, що створюють умови для 

діалогу фахівців та роботи їх у царині перекладів. З 2002 

року в межах проекту було проведено понад 100 таких 

семінарів. 

Проект передбачає два напрямки: тексто ло гіч ний, 

що має на меті поліпшення якості текстів, які готують 

до видання за підтримки Міжнародного фонду «Від ро-

дження», і термінологічний, зорієнтований на створен-

ня багатомовних термінологічних словників. Останніми 

роками створено три такі словники: Англій сько-україн-

ський словник термінології з освітньої політики (у спів-

праці з проектом ПРООН «Інновація та оновлення ос-

віти для покращення добробуту та зниження рівня бід-

ності» та відділом освітніх проектів Пред став ниц тва 

Європейської Комісії в Україні), Ан глій сько-німецько-

французько-український словник євроінтеґраційної тер-

мінології (у співпраці з Де пар таментом адаптації зако-

нодавства при Мі ніс тер стві юстиції України) і Німець-

ко-український словник гуманітарних наук. 

Нинішній етап роботи продовжує терміно логічний 

напрям «Лабораторії», результатом чого має стати дру-

гий том «Європейського словника філософій», який ви-

дає «Дух і літера».
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ТЕРМІНОЛОГІЯ АРИСТОТЕЛЯІрина 
Листопад

На черговому засіданні проекту «Лаборато рія на укового 

перекладу», що відбулося 3 листо пада 2010 року, обгово-

рювалася проблематика перекладу Арис тотеля україн-

ською мовою.

Ідея опрацювати логічну термінологію Ари стотеля 

виникла в нас у процесі роботи над статтями «Пре ди-

кабельне» та «Предикація» «Євро пей ського словника 

філософій». У сучасній європейській філософії широ ко 

використовуються терміни, актуалізовані колись Ари-

стотелем. Причому, якщо такі поняття, як кількість, 

якість, відношення та інші, лишилися в межах логіки 

(зокрема, нам во ни відомі завдяки марксизму та його ра-

дянській інтерпретації), то такі, як суб’єкт, сутність, рід 

та вид, здійснили «прорив» у психоаналіз, екзи стен ці а-

лізм та інші європейські філософські школи. Ме тою 

«Європейського словника філософій» якраз і є висвітлен-

ня шляхів формування сучасної філософ ської терміно-

логії та окреслення її функціювання в ок ремих європей-

ських мовах. Тож у процесі роботи над «Словником» на 

додачу до обговорення перекладу окремих статей чи тер-

мінів, неминуче постає завдання уніфікації низки термі-

нів, які, хоч і використовуються на разі в різних філософ-

ських контекстах, але мають спільне походження (як, 

наприклад, суб’єкт у психоаналізі та в логіці, а також 

підмет у граматиці, які походять від грецького ὑποκείμενον). 

Фактич но, йдеться про те, щоб зробити «зріз» у терміно-

логії певного періоду або навіть конкретного тексту і, 

взявши його за основу, розглянути розвиток окремих 

термінів в історії думки. В нашому ви падку такою осно-

вою став текст «Катего рій» Ари сто те ля. 

Однак тут ми зіткнулися з проблемою, яка часто 

виникає у процесі перекладу текстів, тематика яких по-

в’я зана з античною філософією, з європейських мов на 

сло  в’янські. Адже для перекладу античних текстів на 
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романо-германські мови зазвичай використовуються модифіковані запозичення з 

латини (subjectum, subject, sujet, Subjekt і т. ін.), а вживання цих термінів відсилає до 

латинських перекладів та середньовічної європейської філософії, а не безпосеред-

ньо до античних текстів. Перед українськими перекладачами у цьому випадку по-

стає проблема адекватного перекладу, який би водночас відкрив для нас античну 

філософію, але разом із тим зберіг і її подальші інтерпретації, щоб унаочнити зв'язок 

античної філософії із сучасною. Саме тому ми фактично розглядали як вихідні два 

тексти — грецький текст «Категорій» та його латинський переклад, здійснений Се-

верином Боецієм. Також ми вважали за необхідне не відкидати уже наявних україн-

ських перекладів давніх текстів, а саме здійснений Ростиславом Параньком перек-

лад «Теологічних трактатів» Северина Боеція, а також «Компендіум теології» Томи 

Аквін ського, над яким працювала група пе рекладачів на чолі з Віктором Коту сен ком.

У процесі підготовки до семінару в колективі перекладачів «Словника» на-

родилась ідея зробити тримовний греко-латино-український переклад початку 

«Категорій» Аристотеля (при цьому мало б існувати два паралельні українські тек-

сти — переклади з грецької та латини). Тож на семінарі ми запропонували на роз-

гляд експертів та аудиторії основні терміни «Категорій» Аристотеля. У процесі їх 

перекладу ми використовували такі основні стратегії, як пошук етимологічних (в 

ідеалі калькування — єство для οὐσία, підмет, підлегле для ὑποκείμενον) та поняттєвих 

(сутність для οὐσία, рід та вид для γένος та εἶδος) відповідників в українській мові, в 

окремих випадках — пряме за позичення (омоніми, синоніми та пароніми). Саме це 

і стало основним предметом обговорення. Особливу увагу було приділено термінам, 

до яких можна застосовувати різні страте гії перекладу (οὐσία), а також питанню до-

цільності різних перекладів грецьких та латинських варіантів того самого терміна 

(підмет та підлегле для ὑποκείμενον і суб’єкт для subjectum).

Сутність проекту «Лабораторія наукового перекладу» полягає в роботі з тер-

мінологією окремих уже перекладених текстів з метою запропонувати їх альтер-

нативне бачення. Цей підхід досить сильно відрізняється від притаманної «Євро-

пейському словнику філософій» концентрації на розгляді термінології. Саме це 

дало можливість оцінювати потенційні версії перекладу окремих термінів з огляду 

на їх гнучкість та здатність функціювати в окремих текстах (наприклад, якщо пе-

рекладати ὑποκείμενον як підлегле, то дієслово ὑποκεῖσθαι, від якого він походить, 

можна передавати як підлягати). З іншого боку, «Словник» також розширив гори-

зонти «Лабораторії», запропонувавши перспективний розгляд окремого тексту. 

У процесі обговорення було віднайдено більшу кількість варіантів перекла ду 

окремих термінів. Особливу увагу ми приділили термінам οὐσία, ὐποκείμενον та 

πάσχειν. Співдоповідачем щодо терміна οὐσία виступив Олек сій Панич, який об-

ґрунтував можливість запозичення даного терміна як усія. Про ὑποκείμενον уже було 

сказано вище, що цей термін по-різному може передаватися у грець кому та ла-

тинському контекстах. А для перекладу терміна πάσχειν було запро поновано кілька 

варіантів, серед яких підлягати, зазнавати, потерпати, бу ти пасивним і навіть 

страждати, але остаточної згоди так і не було досягнуто. 

Загалом семінар виконав своє завдання — показав слабкі та сильні боки сучас-

ної української філософської лексики у плані її готовності до передання давніх тек-

стів і, зокрема, Аристотеля.


