
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИКУМ 

 

МОВНІ  ІГРИ  
з Іламі Ясною 

КРОК 1. Розчаклування понять 

 

 

 

...в чию мовну гру ти граєш?... 

 

 

 

 

 

УВАГА! Авторські права на текстові й відеоматеріали практикуму «Мовні ігри» належать авторові 

практикуму Іламі Ясній; право на проведення практикуму належить школі розвитку мислення 

Cowo.guru. Ви можете вільно поширювати цей файл тільки за умов: повністю, у незмінному вигляді, із 

зазначенням даних правовласників (Ясна, І. Методичні вказівки до практикуму «Мовні ігри» // школа 

розвитку мислення Cowo.guru).   



 

 

ВІТАЄМО ВАС НА ПРАКТИКУМІ «МОВНІ ІГРИ 

Цей практикум входить до базової відкритої програми школи Cowo.guru, а навички критичного аналізу 

та осмисленого вжитку понять ми вважаємо невід’ємним складником зрілої особистості.   

 

Слідом за Людвіґом Вітґенштайном, чий термін «мовні ігри» дав назву практикуму, ми певні: людина 

від народження замкнена у межах мовної гри, у котру «закинута» від народження та правила якої не 

обирає. Поняття, якими ми позначаємо предмети, явища, емоції, цінності, утворюють ігрове поле та 

правила нашого життя, встановлюють кордони нашого світу.   

Складниками мовних ігор є поняття, якими ми позначаємо предмети, явища, емоції, цінності тощо. 

За Фридрихом Ніцше, слабка людина послуговується тим мовним каркасом, тобто тими поняттями, які 

пропонує їй традиція. Сильна ж людина ламає цей мовний каркас, ламає цю традицію і 

переконструйовує її (Лютий et al. 2018, Лютий, с. 95). 

То якими мовними каркасами ми послуговуємося у власному житті? Чиї думки вважаємо власними? В 

чию мовну гру насправді граємо, коли віримо, що живемо власним розсудом? Хто встановлює її 

правила? Чи можливо вивільнитися з-під диктатури мовних ігор, або ж ми назавжди приречені 

послуговуватися усередненими сенсами, що нав’язує нам традиція? 

Наша відповідь така: той, хто завдає коло та смисли понять, які ми вживаємо щодня. А це – широке 

коло соціокультурних контекстів, традицій, стосунків, досвідів, інститутів, в які ми залучені.  

На думку Дельоза та Гваттарі, головним завданням філософії якраз і є творення понять (або, в їхній 

термінології, концептів), їх перевинайдення та наповнення щоразу новими смислами. Ми певні: таке 

творення понять є невід’ємною навичкою зрілої людини, необхідною умовою її свободи. 

Ці навички не є вродженими, їх необхідно розвивати. На практикумі «Мовні ігри» ми працюємо з 

нерефлексивним, некритичним прийняттям смислового наповнення понять, ставленням до них як до 

термінів, що мають одне-єдине значення та мають бути завчені. Перейти від автоматичного вживання 



 

 

понять до осмисленого, від знання до розуміння, від вивчення до інтерпретації, від універсальних 

смислів до індивідуальних означає вивільнитись (принаймні, частково) з-під диктатури мовної гри. 

Це й є метою нашого практикуму, який, застосувавши ще один термін Вітґенштайна, можна назвати 

«лінгвістичною терапією». Працюючи з поняттями, ми «лікуємо» свою мову, через терапію мови 

вдосконалюємо мислення, а, змінюючи мислення, змінюємо принципи ухвалення рішень та способи 

дії, отже, стаємо більш свобідними та автентичними.  

МЕТОДОЛОГІЯ 

Коли йдеться про методи досліджень, зазвичай спадає на думку методологія технічних чи 

природничих наук. Нам важко уявити застосування чітких методів та алгоритмів у філософії та 

суміжних сферах, які у західному університетському середовищі навіть відокремлюють від науки 

(Science), позначаючи як Arts чи Humanities. 

Однак гуманітаристика випрацювала широкий арсенал методів, котрі часто-густо сягають корінням до 

філософії, а звідти поширюються, трохи видозмінюючись, по інших сферах науки, мистецтва, політики, 

життя. Герменевтика, феноменологія, психоаналіз, позитивізм, структуралізм – універсальність цих та 

інших підходів у тому, що ми можемо адаптувати їх для вирішення різноманітних дослідницьких і 

творчих завдань такого широкого спектру, про який не могли навіть помислити їхні творці. Сьогодні ці 

підходи застосовні усюди від психології до юриспруденції, від лінгвістики до медицини.  

На цьому практикумі ми:  

1) акумулюємо теоретико-методологічні підходи і методи, що сформувалися на перетині філософії, 

історії, психології, соціології, культурології, лінгвістики, комп’ютерної та когнітивної науки;  

2) адаптуємо ці методи для роботи з власними та культурними смислами, що втілені у на мовному 

рівні у поняттях і категоріях;  

3) упорядкуємо їх як цілісну методологію для роботи з поняттями та навчимося застосовувати її в 

щоденному житті.  



 

 

 

В ході самостійного дослідження та групової роботи ми пройдемо герменевтичним колом 

дослідження ніби очевидного поняття через такі кроки. 

Крок 1. Розчаклування понять 

▪ вербалізуємо та оприявнимо нерефлексовані власні смисли, котрими ми наділяємо це поняття 

силою звички чи традиції; 

▪ розкриємо потаєні смисли, «витіснене несвідоме» поняття, що ховається в його морфології, 

етимології та зв’язках з іншими поняттями; 

▪ виявимо нормативні смисли поняття як їх подають тлумачні словники загальновживаної лексики та 

універсальні енциклопедії;  

▪ розкриємо буденні смисли, вбудовані у нашу мову та зібрані у лінгвістичних корпусах; 

▪ відшукаємо сакральні смисли, відбиті у релігійних текстах та міфології.  

▪ дослідимо філософські та суміжні смисли поняття через його історію у філософських концепціях та 

лексиконах гуманітарних наук; 

▪ озброєнні цим розумінням, повернемося до буденних та власних смислів та реконструюємо їхні 

культурні джерела, ті цеглинки, з яких складений наш, нібито власний, світогляд; 

Розчаклування понять

ВЛАСНІ СМИСЛИ
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Крок 2. Реконцептуалізація понять 

▪ сформулюємо власне визначення поняття, що відповідає нашій природі та особистості (принаймні 

на сьогодні); 

Крок 3. Система понять 

▪ розберемося із підходами до класифікації понять і впишемо досліджене поняття у власну мережу 

смислів чи картину світу.  

ФОРМАТ 

Практикум побудований за принципом змішаного навчання. Кожна зустріч передбачає три 

обов’язкових етапи роботи. 

1. Загальна теоретична підготовка: перегляд відеолекції (3 години), читання посібника (1 година), в 

яких стисло подано важливі теоретичні питання та методику роботи з поняттями, яку ми 

використовуємо на практикумі. Ознайомлення з цими матеріалами є обов’язковою умовою участі у 

груповій частині практикуму. Цей етап необхідний лише для тих, хто бере участь у практикумі вперше.  

2. Спеціальна теоретична підготовка. Ознайомлення з додатковими матеріалами за темою зустрічі:  

енциклопедичні та словарні статті, фрагменти першоджерел, підручників, досліджень (3 години).   

3. Самостійне дослідження. Мета практикуму – не так надання інформації, як формування навичок її 

самостійного пошуку та аналізу. Так, ми працюємо із фундаментальними філософськими поняттями, 

тому після самостійного розбору поняття заслуховуємо коментарі й доповнення експерта – 

представника академічної філософії. Утім просимо вас здійснити власне дослідження поняття, котре 

буде обговорене на зустрічі. Покроковий алгоритм роботи з поняттями доступний в цій методичці, 

приклад розбору поняття – у відеолекції. 

4. Групова робота. На зустрічі кожен з учасників представляє свої напрацювання, ми систематизуємо 

їх та слухаємо пояснення і доповнення експерта. Тоді ж проводимо мисленнєві експерименти та 

виконуємо інші вправи, що потребують групової участі.   

 

КРОК 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

На першу зустріч 

▪ Що я чекаю від курсу 

▪ Чим я корисний 

▪ Десять головних понять 

▪ Прочитати кейс 



 

 

На другу зустріч 

▪ Моє визначення досліджуваного поняття. Це до того, як вони отримають методичку і відео. Мабуть, 

методичка і відео висилаються тільки тим, хто виконав ДЗ, це необхідна умова, щоб рухатися далі.  

▪ Прочитати кейс: 

 Завдання  

Завдання 1. Власне визначення  

Не зазираючи у словники чи пошукові системи, не розмірковуючи, запишіть власне визначення 

досліджуваного поняття. Приберіть цей аркуш та більш не повертайтеся до нього. 

Завдання 2. Асоціації  

Протягом хвилини, не розмірковуючи, записуйте всі слова, що спадають на думку у зв’язку з 

досліджуваним поняттям. Це – семантичне поле нашого дослідження. Саме з цим колом понять ми 

працюватимемо далі. 

КРОК 2. РОЗЧАКЛУВАННЯ ПОНЯТЬ 

Назву цьому крокові дав вислів знаного соціолога початку ХХ століття Макса Вебера. Він говорив про 

розчаклування світу – перехід від пояснення природних феноменів через міфічні та релігійні сили до 

їх раціонального і наукового пояснення. Ми дослідимо етимологію та смислове наповнення поняття в 

різноманітних мовних іграх: галузях знання, філософських концепціях, культурних традиціях, буденній 

мові. У такий спосіб ми здійснимо те саме Веберове розчаклування, тобто зробимо поняття прозорими 

для розуміння та інтерпретації, відкритими для сумніву, доступними для переосмислення і 

перевизначення. 

1  Попередні зауваги 

Зона дослідження 

Обираємо мови  

Важливо не обмежувати сферу інтересу рідної мовою. За Вільгельмом фон Гумбольдтом, «*Разные 

языки – это отнюдь не различные обозначения одной и той же вещи, а различные видения ее». Тому 

що більше мов і культурних традицій ми заторкнемо у своєму досліджені, то глибше, різними боками 

нам відкриється поняття, його потаєні смисли, то ширшими ставатимуть межі наших уявлень про 

нього, то гнучкішими ми ставатимемо у своєму сприйнятті. Водночас важливо не перевантажувати 

дослідження, не розширювати сферу інтересу понад міри: це – безодня, в якій нескладно й втонути 

назавжди.      

То які мовні пласти обирати для дослідження? Як неодноразово наголошувалося, на практикумі 

«Мовні ігри» ми досліджуємо, насамперед, самих себе і власні смисли та здійснюємо археологію 

власного мислення. Для цього ми маємо відшукати джерела нібито наших власних смислів та 

визначень понять у своєму культурному бекграунді, системі знань і досвіді. Тому ми маємо обрати 

насамперед ті словники, що відбивають саме нашу рідну мову чи мову нашого найближчого 

оточення.  



 

 

Ймовірно, для більшості наших сучасників, мешканців центральних областей України, окрім 

української культурної традиції і мови значущим бекграундом буде совєтська й руська культура 

та смисли, які ми всмоктали, зокрема, зі словників тієї доби. Тому тут і далі ми включаємо такі словники 

у коло нашого дослідження. Це дуже індивідуально: наприклад, для мешканців західних областей 

мабуть, стануть помічними польські чи угорські джерела, але в цій методичці ми обмежимося 

українськими та російськими як найбільш універсальними для нашого часу й регіону. 

Також ми візьмемо англійські джерела. По-перше, через значну кількість топових видань саме на цій 

мові: Оксфордський і Кембриджський словники, словник Мерріам-Вебстер тощо. По-друге, саме 

англійські видання добре простежують етимологію слів латинського походження, які дуже поширені 

в сучасних мовах.   

Окремо скажімо про давні мови. Латина, давньогрецька, старослов'янська *.  

Де шукати іншомовні відповідники понять  

Швидкий спосіб отримати перелік відповідників слова в усіх доступних мовах дає, наприклад, 

програма ABBYY Lingvo: достатньо ввести потрібне слово та обрати пункт меню «Переклад > Пошук у 

словниках всіх мов».  

Допоможе й Google-перекладач чи будь-який інший багатомовний онлайн-словник, як-от (Glosbe - 

багатомовний онлайн словник) чи (Reverso Translation).  

Концепти і концепції 

*Історія понять і доксорафія. Ми досліджуємо історію понять, ідей. Але вони живуть, розкривають себе 

у концепціях. Тому якщо на перших кроках ми працюємо більше з поняттями (етимологія, буденна 

мова), то на подальших – вже більше з концепціями: філософськими, релігійними тощо.  

2  Семантичне ядро 

Записати кореневі морфеми, тематично споріднені із досліджуваним поняттям. Це – синоніми, 

антоніми, якісь інші пов’язані слова.  

Так, нижче вже є крок «Потаєні смисли», але:  

1) Невдала назва – до чого тут потаєність. Потаєність – це радше про етимологію.  

2) Це має бути на початку роботи, щоб окреслити коло дослідження. Інакше (перевірено) група 

цикліться на чітко тому понятті, яке записано у темі зустрічі.   

3  Власні смисли 

 Групова робота  

Вдома всі дали визначення досліджуваного поняття. Тепер аналізуємо ці визначення. Витоки кожного 

ми знайдемо протягом зустрічі. А поки просто подивимося, наскільки різні наші визначення, і яким міг 

би бути діалог людей з такими точками зору. Чи не нагадує все це Вавілонський натовп? 

Наприклад, на одній з попередніх зустрічей ми отримали таки визначення поняття «Свобода»: 1) 

свобода як відсутність обмежень; 2) свобода як можливість слідувати своєму покликанню.  



 

 

4  Потаєні смисли  

«Чистоту значень, які мають слова, ніколи не можна гарантувати на сто відсотків. – Пише Пітер Баррі. 

– Слова завжди «забруднені» своїми антонімами — не можна визначити ніч без відсилання до дня 

або добро без зла» (Баррі 2008, p. 79). Її забруднюють не тільки антоніми; «іноді їм заважає власна 

історія» (Баррі 2008, p. 79), протягом якої поняття може змінювати сенс на геть протилежний. Один з 

засобів для цього – робота з морфологією та етимологією, антонімами чи бінарними опозиціями тощо. 

Аналізуючи їх, ми робимо поняття прозорими, невидиме видимим. 

Так «суб'єкт», що колись був «підлеглим», «сюжетом», «предметом», перетворився сьогодні на 

«агента», «дієвця», «актора», «того, хто діє». Розуміння цієї історичної мінливості дає нам більшу 

гнучкість, більше ступенів свободи, більшу осмисленість слововживання. Про це нам може 

розповісти, наприклад, «Європейський словник філософій, т. 1.    

Водночас часто «застарілі значення зберігають латентну примарну присутність у сучасному вживанні 

й можуть набувати матеріального вираження саме тоді, коли нам здається, що їх вживання цілком 

безпечне, ... а потім змішуються з буквальним значенням (Баррі 2008, p. 79)». 

Так, руське слово «подлинный» має здебільшого позитивні конотації як щось справжнє, істинне, 

ориґінальне (не копія). Утім, його етимологія відсилає нас до не таких вже й позитивних речей. По 

одній з версій «подлинниками» на Руси называли длинные шесты, которыми пытали жертву с 

целью выведать «подлинную» правду. Про це ми можемо дізнатися в етимологічних словниках 

Фасмера та Семенова.  

Цікаво, що в українській мові однокореневого слова немає: ми говоримо про щось справжнє, 

справдешнє, достотне тощо.  

Схожі приклади знаходимо й в інших мовах.  

Наприклад, в англійській «таке, здавалося б, невинне слово, як «guest» (гість), етимологічно 

пов’язане (тобто має спільне походження) зі словом «host», яке, в свою чергу, походить від 

латинського слова hostis, що позначає ворога або чужинця. Це ненавмисно вказує на завжди 

потенційно небажаний статус гостя, натякає на можливу амбівалентність його як або бажаного, або 

небажаного, або навіть такого, що може з одного перетворюватися на іншого (Баррі 2008, p. 79).  

Іноді розкрити смислову глибину слова може вже морфологічний аналіз, особливо, якщо звернути 

увагу на відповідники поняття в різних мовах.  

Наприклад, у низці слов’янських мов «почивати» не лише означає «відпочивати», «спати», а 

відсилає до дієслова «почити», тобто «померти», а англійське «to dream» можна перекласти і як 

«спати», і як «мріяти». Тож для нас сон – процес вмирання, а для англійців – процес мрії?  

Судячи з морфології, в руській «больнице» болеют, в українській «лікарні» – лікують, а в 

англійському «hospital» (як і в українському «шпиталі») знаходять притулок та відпочинок. 

Що ми відчуваємо, коли ревнуємо? Ранні значення слова «ревнувати» в українській мові – сильно 

любити; дальше значення – заздрити, підозрювати та навіть ненавидити (Огієнко 1995, p. 161).   

Представники постструктуралістської, зокрема деконструктивістської традиції вважають, що у такий 

спосіб ми можемо угледіти витіснене несвідоме слова (Баррі 2008, p. 86).  

Наше завдання зараз – оприявнити потаєне звичних понять. Це – ще один крок до розриву шаблонів 

автоматичного мовлення, а отже, більш гнучкого мислення та осмисленого слововжитку. А отже, це 

можливість коригувати свою мову так, щоб вона відповідала нашій природі й пріоритетам.  



 

 

 Завдання 

1) На окремому аркуші починаємо створювати семантичне коло досліджуваного поняття: синоніми, 

антоніми, метафори, історичні витоки тощо. Цей список чи хмара буде доповнюватись мірою 

виконання цього і наступних завдань. 

2) Ще на одному аркуші починаємо записувати визначення нашого поняття. Мірою виконання 

подальших завдань ми натраплятимемо на них в різних джерелах. 

 Інструменти  

На цьому етапі нашими інструментами стануть словники: синонімів, антонімів, етимологічні.  

Європейський словник філософій (Лексикон неперекладностей)  

Поза сумнівом, це найбільш ґрунтовне українське видання для роботи з поняттями, що містить усебічні 

огляди понять, від етимології до огляду філософських концепцій. Утім, Словник більше зосереджений 

на філософській термінології, оминаючи увагою повсякденну лексику, яка не менш важлива для 

нашого дослідження. Тому ми радимо доповнювати цей словник іншими джерелами, а на перших 

кроках роботи навіть віддавати їм перевагу.  

Статті Лексикона, дотичні до теми сьогоднішньої зустрічі:  

Истина, Істина , Truth-Maker  

ELEUTHERIA (свобода, воля; вільність; незалежність), WILLKÜR, FREIE WILLKÜR (вибір, суб'єкт вибору, 

воля, свобода волі)  

Словники антонімів і синонімів  

 Українська мова  

На жаль, переважна більшість українських словників доступна виключно у паперовій версії. Широкий 

вибір є в будь-якій книжковій крамниці. 

В онлайн-форматі діє ABCthesaurus: синоніми та антоніми української мови.  

 Російська мова  

Словарь антонимов русского языка М.Р. Львова: pdf или online 

Словарь синонимов русского языка (Абрамов) 

Большой словарь-справочник синонимов русского языка 

Також відзначу онлайн-проект «Синонимус». Пошук по Словарю синонимов Абрамова та/або 

користувацькому словнику, який може доповнювати кожен. Дуже спірний перелік суміжних слів, але 

дуже широкий. Буде корисний для дослідження живої сучасної мови та світогляду, а також як 

стимульний матеріал. 

 Англійська мова  

Merriam-Webster Thesaurus – окремий проект словника Merriam-Webster для роботи з синонімами та 

антонімами англійської мови.  

Довідку по синонімам та антонімам англійської мови також мстять всі статті Кембриджського та 

Оксфордського (онлайн-версія тільки за передплатою, але є відкритий додаток для смартфонів) 

словників.  

https://drive.google.com/file/d/1Llirg1YBJ3vHKQB3mxO1aWRUfC3yVit8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19aahYaAInxQe7b1G_V0PHyApG6O3RL_7/view?usp=sharing
https://ukrainian.abcthesaurus.com/
https://drive.google.com/file/d/1tr509Fr9XVWK2YoDBVodU7PtmHny5sux/view?usp=sharing
https://gufo.me/dict/opposite
https://gufo.me/dict/synonyms_abramov
https://gufo.me/dict/synonyms
https://sinonimus.ru/
https://www.merriam-webster.com/thesaurus
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/
https://www.oed.com/


 

 

Окремо відзначу проект Thesaurus.com, що надає розгорнуті списки синонімів та антонімів та маркірує 

їх за ступенем близькості до головного поняття.  

Thinkmap Visual Thesaurus: суміжні поняття, візуалізовані у вигляді графу.   

Етимологічні словники  

Маємо на увазі, що різні дослідники можуть пропонувати різні версії походження того самого поняття. 

Тому етимологічні розвідки не слід розглядати як достовірні факти: це радше розвідки, більшою чи 

меншою мірою обґрунтовані. Їх цінність для розвитку мислення радше не інформаційна, а 

герменевтична: це розриває шаблони та відкриває горизонти, а не дає готові відповіді.  

 Українська мова  

Класика української етимології – словники Івана Огієнка, Олександра Мельничука.  

, Oxford Dictionary of English (OED) або до проекту Online Etymology Dictionary.    

 Російська мова  

Серед найбільш авторитетних етимологічних словників російської мови – словник Макса Фасмера – 

німецького мовознавця, славіста, етимолога і лексикографа. Цікаво, що цей словник був створений і 

виданий німецькою мовою (Russisches etymologisches Wörterbuch, 1950) і лише потім був виданий в 

російському перекладі та з доповненнями філолога-славіста Олега Трубачова (1964-1973). Хоч у центрі 

уваги Фасмера були російські етимології, він широко залучав український матеріал (не завжди повний 

і достатньо перевірений), так що ці праці мають значення й для української етимології. 

«Исторія слов» Віктора Віноградова (pdf чи online) (1994) – видана посмертно праця російського 

мовознавця, дисидента, знавця праць західних вчених, який за часів совєтського режиму 

неодноразово бував засланий та зазнавав гонінь.    

Є багато інших видань: Семенова, Шанського та інші.  

Онлайн-проект Этимология и история слов русского языка дозволяє наскрізний пошук по низці 

етимологічних словників. Шукає не завжди коректно, але може бути корисним для максимально 

широкого пошуку.   

 Англійська мова  

Найшвидший спосіб з’ясувати етимологію англійських слів одразу по різних словниках, – набрати у 

пошуковому рядку Google запит: «потрібне слово !etymology». 

Можна звернутися до вже згаданої трійки тлумачних словників: Cambridge dictionary, Merriam-Webster 

Dictionary 

Ідіоми ,  метафори  

5  Нормативні смисли 

Навіщо читати? 

У нашому дослідженні ми виходимо з існування двох пластів лексики: буденної та спеціальної, 

професійної (сюди входить також філософська).  

https://www.thesaurus.com/
http://www.visualthesaurus.com/
https://drive.google.com/drive/folders/1am3C39yAs_Dlyrj6kfhHEf9sVm8OAaui?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1weV_xSTgAEoyJ3UBfA7e22EiyJ2wewi8?usp=sharing
https://www.oed.com/
https://www.etymonline.com/
https://gufo.me/dict/vasmer
https://drive.google.com/file/d/1I57XnoR2Tfh-hJH6blDqePERrAXgqUNE/view?usp=sharing
http://wordhist.narod.ru/index.html
https://gufo.me/dict/semenov
https://gufo.me/dict/shansky
http://etymolog.ruslang.ru/
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/
https://www.merriam-webster.com/
https://www.merriam-webster.com/


 

 

Може виникнути питання: а чи варто взагалі читати тлумачні словники та універсальні енциклопедії, 

якщо вони як раз є концентратом тієї самої буденної мови, яку ми прагнемо переосмислити? Хіба 

смисли не зароджуються у філософії, а те, що ми бачимо на постерах, у коміксах та у політичних гаслах 

– хіба  не рецепція філософських ідей через п’яті руки. Хіба не варто звернутися одразу до 

філософських енциклопедій, а краще до оригінальних текстів?  

Саме таку стратегію зазвичай обирають дослідники від філософії, занурюючись у глибини смислів та 

оминаючи увагою повсякденну лексику та смисли. Але ж дослідження саме пласту повсякденної 

лексики дуже важливе для нашого дослідження. Це – спосіб зануритись у колективне несвідоме своєї 

та інших культур. Це спосіб викрити витоки власних уявлень – бо, хоч-не-хоч, для більшості з нас вони 

все ж таки у радше у шкільних підручниках, мас-медіа й тлумачних словниках, ніж у Стенфордській 

енциклопедії філософії. 

Саме тому існує ціла низка дослідницьких галузей, як-от соціолінгвістика, етнолінгвістика, 

фольклористика, когнітивна і концептуальна лінгвістика, дискурс-аналіз тощо, метою яких є вивчення 

наївної або мовної картини світу, тобто картини світу як вона зафіксована у буденній мові. 

Призначення тлумачних словників не в тому, щоб досліджувати варіативність значень та простежувати 

історію понять – для цього є етимологічні та історичні словники, словники з історії концептів, 

галузеві енциклопедії тощо. Їхня мета – не втопити читача у безодні смислів, а, навпаки, сприяти 

порозумінню і встановленню спільної мови для широкого загалу мовців. 

З одного боку, тлумачні словники вторинні щодо мови, вони схоплюють, відбивають її такою, як 

вона є; фіксують найбільш розхожі, типові для даного часу і регіону значення. Причому йдеться саме 

про буденну мову, загальновживану лексику, про так звану мовну норму – історично зумовлену 

сукупність загальновживаних мовних засобів, що визнані суспільством як найбільш прийнятні в 

конкретний період та в конкретному регіоні. 

Утім, завдання нормування, створення мови все ж таки теж присутнє, тобто тлумачні, орфографічні та 

інші словники загальновживаної лексики є, гласно чи негласно, нормативними словниками, 

складником мовної політики держав. 

Саме як відбиток нормативної лексики і смислів тлумачні словники та універсальні енциклопедії цікаві 

нам на цьому етапі нашого дослідження. Утім, щоб цей етап став нам на користь, слід бути уважним 

під час роботи з ними.  

Як читати? 

Зазвичай ми звертаємося до тлумачних словників та енциклопедій коли хочемо дізнатися або 

прояснити значення незнайомого чи сумнівного слова. Роль такого словника може виконувати 

Вікіпедія; інтегровані словарні онлайн-ресурси із наскрізним пошуком по багатьох словниках; 

випадковий словник, що  виявився першим у пошуковому запиті Google; наскрізний пошук по багатьом 

словникам, вбудованих у з Lingvo чи іншу програму-словник; один улюблений словник, котрий завжди 

під рукою. Часто-густо ми навіть не дивимося, де саме знайшли потрібне слово: знайшли та й добре.  

Для нашого завдання – викриття потаєнних смислів поняття – такий підхід не годиться. Нас цікавить 

саме історична і культурна мінливість поняття, контексти, в яких воно набуває своїх смислів. Тому, 

звертаючись до видань різних років, завжди тримаємо на увазі, до якої епохи належить видання, яким 

був історико-культурний контекст.  



 

 

Використовуємо структуралістську методологію: завжди пам’ятаємо, що будь-яка структура (в нашому 

разі – поняття) може бути зрозумілою тільки в світлі надструктур відповідних. Тут доречна і 

герменевтична методологія: розшифровуємо текст не сам по собі, а як складник ширшого метатексту.  

Читаємо не як відповідь на питання, не щоб дізнатися, «що це таке», а щоб зрозуміти, «що про це 

думали». Читати як відбиток  мовної картини світу, втілення буденних сенсів. Читати як дослідник, а 

не як користувач.  

Наприклад, читаємо совєтський словник 1920-30-х років з іншою настановою, ніж словник доби 

перебудови, а енциклопедію періоду Великої французької революції – інакше, ніж совєтський 

словник періоду революції 1917 року.    

Звертаємося до словників різних мов, заглиблюючись у такий спосіб у різні традиції і, відповідно, 

смисли. Утім, поки не заходимо у філософію та інші професійні галузі – працюємо з повсякденною 

мовою. Пам’ятаємо, що буденне і філософське значення понять можуть бути геть різними. 

Нижче запропоновані деякі відомі та авторитетні словники із зазначенням дати першого друку у 

дужках.  

 Завдання 

1) Продовжуємо доповнювати семантичне коло досліджуваного поняття.  

2) Продовжуємо доповнювати список визначень нашого поняття.  

 Інструменти 

Ми звернемося до двох головних джерел: тлумачних словників та універсальних енциклопедій, 

обидва з яких є відбитками буденної, нормальної, загальновживаної мови та найбільш типового і 

прийнятного в даний час і в даному регіоні світогляду, та водночас і фіксують, віддзеркалюють цю мову 

і світогляд, і нормують, створюють її. 

Тлумачні словники   

 Українська мова  

Словарь української мови за ред. Б. Грінченка (1907-1909 рр) 

Словник української мови (СУМ) в 11 томах (1970-80 рр)  

Словник української мови (СУМ) из змінами та доповненнями у 20 томах (2000-ні рр) 

Великий тлумачний словник української мови за ред. В. Бусела (2001) 

Окремо згадаю портал російсько-українських словників R2U, що містить ретельно добрані двомовні 

словники від класики 1920-1930-х років до сучасних з великою кількістю літературних прикладів 

слововжитку. 

 Російська мова  

Словарь живого великорусского языка В.И. Даля (1861)  

Большой толковый словарь современного русского языка Д.Н. Ушакова (1935-1940)  

Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова (1949), від 1972 року виходить із доповненнями Н. 

Швєдової.   

http://ukrlit.org/slovnyk/hrinchenko_slovar_ukrainskoi_movy
http://sum.in.ua/
https://services.ulif.org.ua/expl/Entry/index?wordid=1&page=0
http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0000989
https://r2u.org.ua/
http://slovardalja.net/
http://ushakovdictionary.ru/
http://ozhegov.info/slovar/


 

 

«Большого толкового словаря русского языка» (БТС) С.А. Кузнецова (2000) 

 Англійська мова  

Найвідоміші тлумачні словники англійської мови – Cambridge dictionary, Merriam-Webster Dictionary, 

Oxford Dictionary of English (OED). Усі містять окрім тлумачної статті коротку етимологію та переліки 

синонімів та антонімів.  

Енциклопедії  

Філософські та інші спеціальні енциклопедії поки пропускаємо. Серед універсальних енциклопедій 

візьмемо для порівняння давні видання та сучасні проекти.  

 Українська мова   

Українська радянська енциклопедія (УРЕ) (1959-1965)  

Відкрита українська енциклопедія, до якої дописують багато наших колег, сучасних українських 

філософів та науковців.  

 Англійська мова 

Англійською мовою згадаємо класику англомовних енциклопедій Encyclopædia Britannica та онлайн-

проект Encyclopedia.com. 

 Російська мова 

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона (1890-1907) 

Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона (1899-1902) 

Новый энциклопедический словарь (1911-1916) 

Большая советская энциклопедия (БСЭ) (1926-1990) 

Большая росийская энциклопедия (БРЭ) (2004-2017) 

 А також  

Хоч ми й домовилися обмежити поле дослідження українською, російською та англійською мовою, 

цю класику енциклопедичного жанру неможливо оминути: свого роду символ Великої французької 

революції та Просвітництва загалом – «Енциклопедія, або тлумачний словник науки, мистецтва й 

ремесел» за редакцією Дені Дідро та Жана д’Аламбера. Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des 

sciences, des arts et des métiers (1751).  

Деякі статті філософської тематики перекладені російською. 

 Вікіпедія 

Наостанок слід сказати кілька слів щодо, мабуть, головного для багатьох енциклопедичного ресурсу –  

Вікіпедії. Поза сумнівом, це значущий феномен сучасної культури та потужне джерело інформації. 

Ймовірно, навіть доволі якісне джерело: за словами самого засновника Вікіпедії Джима Вейлза, 

кількість дописувачів Вікіпедії та швидкість реагування спільноти є потужним інструментом, що 

забезпечує її саморегуляцію та виправлення помилок.  

Утім, вкотре повторю, для наших задач – історії понять та археології смислів – вона становить інтерес 

не так як джерело інформації, як відбиток найсучаснішої картини світу. 

https://gufo.me/dict/kuznetsov
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/
https://www.merriam-webster.com/
https://www.oed.com/
https://leksika.com.ua/ure/
https://vue.gov.ua/
https://www.britannica.com/
https://www.encyclopedia.com/
https://runivers.ru/lib/book3182/
https://ru.wikisource.org/wiki/Малый_энциклопедический_словарь_Брокгауза_и_Ефрона
https://ru.wikisource.org/wiki/Новый_энциклопедический_словарь
https://bse.slovaronline.com/
https://bigenc.ru/
https://fr.wikisource.org/wiki/L’Encyclopédie/1re_édition
https://fr.wikisource.org/wiki/L’Encyclopédie/1re_édition
https://drive.google.com/file/d/1WC0uXkZEiBGs6YwYFo5Ojmt31zG3olBI/view?usp=sharing


 

 

Дитячі енциклопедії  

6  Буденні смисли 

Тлумачні словники та енциклопедії – це відбиток нормативної мови, мовних норм та завжди тією чи 

тією мірою – засіб нормування й формування колективного  світогляду. На цьому кроці ми спробуємо 

добратися до справжнього буденного мовлення, мови як вона є безпосередньо у текстах, як їх 

створюють різні люди у повсякденному житті. 

 Завдання 

1) Продовжуємо доповнювати семантичне коло досліджуваного поняття.  

2) Продовжуємо доповнювати список визначень нашого поняття.  

 Інструменти 

Лінгвістичні корпуси  

Поряд із словниковим підходом у просторі концептуальної лінгвістики та суміжних дисциплін існує 

корпусний підхід, який діє у корпусній лінгвістиці. Лінгвістичний корпус - це сукупність текстів, 

згрупованих за певним принципом, розмічених за відповідним стандартом і забезпечених 

спеціальною пошуковою системою (Колесник 2013, p. 23).  

Якщо тлумачні словники та енциклопедії –  відбиток нормативної мови, то лінгвістичні корпуси дають 

доступ саме до буденної мови через тексти, як їх створюють письменники, медіа, блоґери, 

законодавці, політики тощо. Цей пласт буденної лексики вміщує публікації в медіа, законодавчі акти, 

промови політичних лідерів, художню літературу і навіть персональні блоґи та дописи у соцмережах. 

Лінгвістичні корпуси допомагають систематизувати й проаналізувати цей величезний масив текстів.  

Не забуваємо: шукати у корпусі обраної мови можна й іншомовні слова, котрі також можуть 

зустрічатися у текстах. 

Цікавий досвід – порівняння результатів пошуку того самого поняття в корпусах різних мов – наочно 

демонструє відмінності «мовних портретів» різних регіонів. Наприклад, чи випадково, що у перших 

рядках пошуку для поняття «реальность» у корпусі руської мови бачимо лексему «суровая», а в 

корпусі білоруської мови – лексеми «бязлітасная» (беспощадная) та «грубая», при тому, що такі 

негативні конотації відсутні в аналогічних результатах для української та англійської мов? 

Корпус української мови від лабораторії комп'ютерної лінгвістики Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

Генеральний регіонально анотований корпус української мови (ГРАК). 

Национальный корпус русского языка. Окрім загального та більш вузьких подкорпусів є паралельний 

корпус російської та інших мов.  

British National Corpus – корпус англійської мови, започаткований Оксфордським університетом.  

Projekt Deutscher Wortschatz – багатомовний проект Ляйпцигського університету, що дозволяє 

здійснювати пошук по 479 одномовним корпусам 252 мов, зокрема, української. Результати 

виводяться у текстовому форматі, а також візуалізуються у вигляді графа.  

http://www.mova.info/corpus.aspx
http://www.parasolcorpus.org/bonito/run.cgi/first_form
https://ruscorpora.ru/new/search-main.html
https://www.english-corpora.org/bnc/
https://corpora.uni-leipzig.de/


 

 

Продовжити знайомство з лінгвістичними корпусами різних мов можна за переліками на сайтах 

Национального корпуса русского языка та British National Corpus. 

Словники різних епох та культурних традицій  

Як-от (Гуревич 2003) 

Фольклор  

Словники діалектів, арґо, ненормативної лексики  

Візуальний контент  

Постери, демотиватори, меми. Іноді дуже промовисто, як-от ідеологічні плакати советської доби.  

Корпуси анекдотів  

7  Сакральні смисли 

Аналізуємо, що кажуть про досліджуване поняття релігійні тексти, а також дізнаємося, яких смислів 

воно набувало у різних міфологічних системах. Звісно, ми не найдемо імпліцитних тверджень про 

свободу чи істину, як у словниках, утім, навіть простий повнотекстовий пошук по цих джерелах може 

розповісти нам чимало цікавого.   

Тут нам допоможуть самі сакральні тексти, а також словники та енциклопедії, присвячені релігійним і 

міфологічним системам.  

 Енциклопедії  

Свого роду класикою є «Словарь религиозных обрядов и верований» Мірчі Елиаде.   

Совєтська класика жанру для дослідників міфології – енциклопедія «Мифы народов мира» за 

редакцією Сергія Токарева (1980): том 1, том 2. 

Не менш відоме пізніше видання – Мифологический словарь за редакцією харківчанина Єлеазара 

Мелетинського (1990).  

Декілька сучасних українських видань, що їх підготували співробітники Відділення релігієзнавства 

Інституту філософії НАНУ, на жаль, доступні тільки у паперовому форматі.  

На відміну від створеної ними ж та Українською асоціацією релігієзнавців та доступної онлайн 

Української релігієзнавчої енциклопедії.  

Словники окремих релігійних традицій: Ісламу, іудаїзму, індуїзму, джайнізму та сікхізму тощо. 

 Сакральні тексти  

Сакральні тексти трьох світових релігій з пошуковими інструментами: Біблія, Танах, Коран.  

8  Філософські та наукові смисли 

Буденна мова, відбиток якої, поміж іншим, знаходимо у тлумачних словниках,  більш-менш монолітна. 

Якщо не брати омоніми, кожне поняття має один чи кілька близьких смислів.   

Наприклад, у статті «Істина» читаємо: 1. Те саме, що правда. 2. книжн. Моральний ідеал, 

справедливість. 3. філос. Достовірне знання, що правильно відображає реальну дійсність у 

https://ruscorpora.ru/new/corpora-other.html
https://www.english-corpora.org/bnc/
https://drive.google.com/file/d/1kEJfrCmZfvI1oHHEkEt3dfT7YD3IFyJD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10t0EfFkHuRW93u5WoI9A3Z97Kc17Pz-B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jYpADa5Ynil3kCyJM_Y2vufIeY_itT3q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gVcrysdcQYFJwrWfNVmpv1sm_2kJEpG2/view?usp=sharing
https://ure-online.info/encyclopedia/
https://gufo.me/dict/islam
https://eleven.co.il/judaism/
https://eleven.co.il/judaism/
https://bibleonline.ru/search/
https://www.moshiach.ru/tanach.php
https://falaq.ru/


 

 

свідомості людей. 4. Положення, твердження, судження, перевірене практикою, досвідом. 5. У 

мовах програмування – одне з двох значень, які можуть приймати логічні змінні (Бусел 2005).  

Аналіз. За винятком значень 1 (що просто відсилає нас до іншої статті), 2 та 5 (спеціального терміну 

з галузі програмування), обидва змістових визначення (3 та 4) відсилають до однієї-єдиної класичної 

чи кореспондентської концепції істини як відповідності реальності – і те без зазначення витоків 

такого тлумачення. Власне, це відповідає вжитку слова «істина» у буденній мові.  

З одного боку, словник виконує свою нормативну функцію: він створює спільну мову, суспільні 

уявлення. Це важливе й необхідне завдання. Але іншим боком уніфікації смислів стає обмеження 

критичного мислення та ілюзія простоти й універсальності понять. Завжди є ризик перетнути примарну 

межу між спільною мовою й порозумінням та розчиненням індивідуального в універсальному, 

загальноприйнятому і, зрештою, прийти до Орвеллового: «звузити сферу  думки ... Кожне  поняття  

виражатиметься  лише  одним словом  з  усім  його  точно  визначеним  сенсом» (Орвелл 2015, p. 54). 

Тут ми стаємо на позиції компаративного підходу. Продовжуючи думку Гете (Хто знає тільки одну 

мову, не знає жодної), перефразовану Максом Мюлером (Хто знає одну релігію, не знає жодної) 

(Мюллер 1887, pp. 10–11), можна стверджувати: той, кому відома лише одна інтерпретація поняття, 

приречений на автоматичне вживання цього поняття, а отже, стає його в’язнем. І навпаки, що більше 

варіантів ми знаємо, то гнучкіша наша свідомість, більше ступенів свободи, то легше віднайти серед 

множини інтерпретацій щось справді близьке та автентичне – а то й віднайти власні унікальні смисли 

та визначення.  

Філософія з її багатством відповідей на одні й ті самі довічні загальнолюдські питання, мабуть, 

найкращий тренінг розширення власних горизонтів. 

 Завдання 

1) Продовжуємо доповнювати семантичне коло досліджуваного поняття.  

2) Продовжуємо доповнювати список визначень нашого поняття. На цьому кроці – це головне 

завдання. 

 Інструменти 

Методи: ціла низка філософських, історичних, релігієзнавчих, етнографічних методів, насамперед, 

історія понять та історія ідей, археологія знання тощо.  

Джерела: філософські тексти від словників і досліджень до першоджерел, а також лексикони галузей 

гуманітаристики. За великим рахунком можна виокремити лише три формати наукових (зокрема, 

філософських) текстів. Це: 1) першоджерела, 2) наукові дослідження (статті, монографії), 3) словники 

та енциклопедії.  

Філософські енциклопедії  

 Українська мова  

Найсвіжішим українським енциклопедичним виданням з філософії залишається Філософський 

енциклопедичний словник Володимира Шинкарука (2002).  

https://drive.google.com/file/d/1u3IgwOqcEgsYTtUzxBAl8gu4zgjFW8Po/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u3IgwOqcEgsYTtUzxBAl8gu4zgjFW8Po/view?usp=sharing


 

 

Найпотужніше сучасне вітчизняне філософське видання – вже згадуваний п’ятитомний «Європейський 

словник філософій» (Лексикон неперекладностей) (з 2009). Зокрема, у 4-му тому є стаття «Істина» для 

нашої зустрічі.  

 Російська мова  

Об’ємне російське видання Новая философская энциклопедия, розміщена на сайті Інституту філософії 

РАН.  

За умов певноі обережності може стати у пригоді Национальная философская энциклопедия на 

портале Национальной энциклопедической службы. Цей ресурс розділ забезпечує наскрізний пошук 

більш, ніж по 150 філософських словниках та енциклопедіях різної якості, від «100 великих філософів» 

до видань РАН. Якщо ви розумієте, що і де хочете знайти, ресурс може стати у пригоді.  

 Англійська мова  

Серед англомовних мій топ-3 очолюють: Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP), Internet Encyclopedia 

of Philosophy (IEP), Routledge Encyclopedia of Philosophy Online (REP online). 

Наостанок – пошукова система по різних енциклопедіях Meta-Encyclopedia of Philosophy, що об’єднує 

статті з IEP, SEP та інших.  

А також візуальний проект The Indiana Philosophy Ontology Project (InPhO), що допомагає виявити 

зв’язки між поняттями – гіпоніми, гіпероніми, пов’язані мислителі тощо.  

Лексикони гуманітарних наук  

Дослідження спеціальної галузевої термінології не є нашою метою, тим більш, що сучасні гуманітарні 

галузі знання сягають корінням саме до філософії та виокремлюються з неї відносно нещодавно. Утім, 

наразі це галузі, що активно розвиваються, та тут можна знайти цікаві ідеї, про які ще не чули філософи.  

Наведу посилання на тематичні портали проекту «Национальная энциклопедическая служба», 

згадуваного вище як джерело філософських словників. Знову-таки, завжди звертаємо увагу на 

контекст – в нашому випадку на словник: рік видання, упорядника тощо.  

Национальная психологическая энциклопедия 

Национальная социологическая энциклопедия 

Национальная экономическая энциклопедия 

Национальная педагогическая энциклопедия 

Национальная политическая энциклопедия 

Национальная историческая энциклопедия 

Основи наукового пошуку: наукові дослідження  

Основи наукового пошуку: першоджерела  

9  Археологія смислів 

*Варіанти назви: Археологія світогляду (Баумейстер), Діагностика власних переконань (diagnosis of 

eliefs) (Шонфилд and Шевчук 2020). 

Завдання звідси і далі ми виконуємо в групі. Утім, ви можете вже зараз поміркувати про них.  

https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/page/about
http://terme.ru/
http://plato.stanford.edu/index.html
http://www.iep.utm.edu/
http://www.iep.utm.edu/
https://www.rep.routledge.com/
http://www.ditext.com/encyc/frame.html
https://inpho.cogs.indiana.edu/
http://vocabulary.ru/dictionary
http://voluntary.ru/
https://vocable.ru/
https://didacts.ru/
https://politike.ru/
https://interpretive.ru/


 

 

 Інструменти 

Археологія світогляду (Баумейстера), Археологія та генеалогія історії (Фуко).  

 Завдання 

Завдання  1: Компаративний аналіз  

Завершимо наше дослідження тим, що зіставимо смисли, яких набуває наше поняття в різних 

культурних, релігійних, філософських та наукових традиціях.  Пропоную розташувати значення нашого 

поняття на системі координат за будь-якими критеріями. Наприклад, концепції свободи можна 

градуювати між полюсами свободи і детермінізму або залежно від того, хто чи що детермінує людську 

свободу: індивід, група, боги, доля, природні фактори. Або просто упорядкуйте значення поняття за 

одним чи декількома іншими критеріями.  

Завдання 2.  Археологія словників і корпусів  

Об’єднаємо напрацювання попередніх кроків. А саме застосуємо те, що дізналися з історії поняття у 

філософських концепціях до масиву буденної лексики і результатів саморефлексії, які отримали 

раніше.  

Розташуйте поруч 1) аркуш із визначеннями, які ми записали, досліджуючи буденну мову: з тлумачних 

словників, універсальних енциклопедій, корпусів текстів та 2) аркуш із системою визначень поняття з 

попереднього завдання. Здійсніть археологічну розвідку (якщо звернутися до термінології Мішеля 

Фуко), відповівши на питання: які традиції трактування досліджуваного поняття представлені у 

тлумачних словниках та енциклопедіях та у корпусах текстів? Це свідчить про те, які традиції мислення 

переважають у нашому інформаційному, поняттєвому оточенні та загалом у суспільстві. 

Завдання 3.  Археологія власного світогляду  

Так само покладіть поруч 1) аркуш із власним визначенням, яке записали на самому початку роботи 

та 2) знов схему трактувань даного поняття. Спробуйте ідентифікувати, які традиції інтерпретації 

досліджуваного поняття імпліцитно присутні у вашому власному визначенні. Це схоже на популярні 

тести типу «Який ви мультперсонаж» чи «Яка релігія вам пасує». Відповідаємо на головне питання 

нашого практикуму: в чию мовну гру я граю. Як варіант, можете позиціонувати себе в системі 

координат, якщо ви побудували її, систематизуючи визначення. 

 Завдання 

Якщо ваше визначення досліджуваного поняття змінилося за цей час, запишіть новий варіант на тому 

ж аркуші.  

10  Фактичні смисли 

На початку роботи ви записали ваше власне визначення досліджуваного поняття. Далі ми дізналися 

багато існуючих концепцій та спробували виявити витоки вашого нібито вдасного визначення.  

Отже, ваше визначення не таке вже й ваше. Але це ще не все. Нам цілком може подобатися та чи та 

традиція, нехай ми й не створили її власноруч, а сприйняли з культурного середовища (Шонфилд and 

Шевчук 2020). Хоч все одно, краще це усвідомлювати, бо це – свобода.  



 

 

Але, хоч бі які не були витоки ваших переконань або смислів понять, це лише ідеальний конструкт. Чи 

відбивається він у вашому житті? У вашій родиниі? У системі цінностей вашого бізнесу? 

 Завдання 

Спробуйте поміркувати, які концепції досліджуваного поняття справді діють у вашому житті. Ще раз: 

не як ви хотіли б, щоб це було. А як це насправді діє. Бо філософія – це не те, що ви знаєте – це те, як 

ви живете, філософія дією.  

Ваше визначення свободи передбачає власний вибір, і тому ви діагностували його як ліберальне? 

Але вчора ви заборонили доньці зустрічатися з отим хлопцем тому, що він, на вашу думку, їй не 

пара, аргументуючи це фразою «тому, що я так сказав»? Тоді стоп: ваша справжня концепція 

свободи, та, за котрою ви насправді живете, не ліберальна, а доволі авторитарна: «цар завжди 

правий, а якщо не правий, дивися перший пункт». 

Ваше визначення істини твердить про достовірність та верифікованість (щось між класичною 

аристотелівською та позитивістською концепціями), але ви дослухаєтеся до сусідських пліток? Тоді 

ваша концепція істини – довіра авторитетам, а не фактам. 

Запишіть справжній смисл досліджуваного поняття, навіть якщо він не дуже приємний, на тому ж 

самому аркуші.  

 Завдання 

Повторіть те саме для вашої родини чи компанії. Ще раз: те як це записано у місії/візії компанії, а як це 

направду діє у буденних стосунках.  

11  Примірювання іншого 

Завдання 

Примірюємо на себе різні трактування досліджуваного поняття.  

 Завдання 1. Дебати  

Розбиваємося на дві-три команди. Кожна команда обирає одну традицію тлумачення досліджуваного 

поняття. Обговорюємо актуальне суспільно-політичне чи культурне питання з обраної позиції. 

 Завдання 2. Вавілонський натовп 

Ускладнюємо завдання. Кожен учасник отримує картку з визначенням досліджуваного поняття в одній 

з традицій чи концепцій. Уявляємо якусь конкретну ситуацію, щось дуже буденне.   

 Завдання 3. Фантазії  

Створюємо власну фантазійну концепцію та визначення обраного поняття для якогось божевільного 

уявного світу. Наприклад, на планеті бобрів критерієм істини є довжина хвоста того, хто 

висловлюється. Завдання: обґрунтувати цей критерій істини так, щоб щиро повірити в це. Цитата з 

Аліси: «Я у твоєму віці встигала повірити у десяток неможливих речей до сніданку».  

 


