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ПЕРЕДМОВА

Дослідження взаємозалежності, причинності та своєрідності існування
займало уми людства з глибокої давнини. Як правило, воно пов’язувалося
з рішенням моральних питань, про що свідчить сократівський антропологічний поворот у давньогрецькій філософії. Значно пізніше, а саме в
екзистенціалізмові ХХ ст. проблеми людини стали розглядатися в онтологічному аспекті. Наприклад, з точки зору Гайдеггера, людина – це суще, яким відкривається буття, тому моральні питання формулюються як
онтологічні [5]. Саме тому екзистенціалізм можна назвати онтологічної
антропологією, головне завдання якої полягає в дослідженні існування
людини. Однак окремі антропологічні питання ставилися раніше в онтологічному та гносеологічному аспектах в системах дуже багатьох філософів. Наприклад, Платон пізнання людини описує як сходження душі у
світ ідей, в якому вона бачить справжнє існування [3]. Звичайно, світ ідей
– не іманентне, а трансцендентальне буття, що належить космосу. Велич
Платона в тому, що з допомогою постулювання їх зв’язку він показує
яким чином можна розрізнити справжнє і несправжнє існування.
У Середньовіччі світ ідей трансформується в уявлення про Бога, який є
втіленням абсолютної досконалості, яку треба досягти, тобто наблизитися
до нього, відмовившись від себе і підкоряючись йому. У Новому часі ця
вимога спрямована вже до природи. У німецької класичної філософії відбувається відродження позиції Платона, яка дивним чином поєднується з
різними точками зору на досконалість у Новому часі. Наприклад, Кант
робить спробу з’єднати трансцендентальне та іманентне у категоричному
імперативі [1]. Рішучий поворот у бік іманентного робить, на основі використання ідей феноменології, Гайдеггер. Для цього він виділяє онтичне
як безпосередньо дане у переживанні. Що воно собою являє, у чому його
особливості, які причини його своєрідності є предметом екзистенціальної
аналітики. Вона вирішує питання: як оцінювати присутність, на підставі
яких критеріїв? Гайдеггер відповідає на це питання оригінально,
пов’язуючи у нерозривне ціле сутність та явище, тому страх – лякає, турбота – турбує тощо. Але при цьому він не показує, що є в основі існування.
Знову виникає метафізична проблема перших причин. Вона порізному вирішується в екзистенціалізмові. Наприклад, Сартр виділяє в
якості підстави свободу, Бердяєв – творчість, Марітен – Бога [2]. Таким
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чином в екзистенціалізмові відроджується метафізична традиція. Вже не
піддається сумніву, що своєрідність існування суб’єкта, тобто його явище,
залежить від того, що покладено в основі сутності. Тому, коли Гайдеггер
говорить, що «страх – лякає», знову ставляться, наприклад, такі питання:
«який страх», «у чому його причина», «чи можна його подолати», «якщо
так, то яким чином»?
Ці питання відносяться до філософії педагогіки. Щоб зрозуміти, як це
відбувається, необхідно звернутися до того, як явища виразилися у мові.
Не випадково, Гайдеггер визначає мову як «дім буття». Тому передбачається використання екзистенціальної аналітики, яка виявляє, яким чином мовленнєвий вплив позначається на існування. У центрі уваги – позитивна зміна існування вихованця. Цю проблему вирішує етика, з тією
суттєвою різницею, що вона передбачає створення теорії. Тому при використанні екзистенціальної аналітики запозичуєтся різноманіття етичної
спадщини. Вона застосовуються їх у такій мірі, в якій допомагають зрозуміти окремі аспекти існування, а також залежно від того, які виникають
проблеми.
З допомогою екзистенціальної аналітики виявляються обумовленості
виховання. Звернемо увагу, що вона широко використовується в психотерапії для дослідження патології і способів її лікування. Але вивчаються
вже не патології, а вирішуює проблеми виховання в контексті відносин,
які склалися у світі, якому належать вихователь і вихованець. З її допомогою з’являється можливість розгляду не тільки станів і відносин, але і
причин, які пояснюють їх необхідність, суперечностей, іноді неявних, які
доводиться вирішувати вчителям, батькам і суспільству. Успішність їх
рішення свідчить наявність моральних засад у сучасних суспільствах, поза яких вони б зруйнувалися.
Екзистенціальна аналітика досліджує життєвий досвід, але цим не обмежується. Вона виявляє основні обумовленості його своєрідності в контексті онтологічної проблематики. При цьому використовуються досягнення екзистенціалізму, який спирається на положення про первинність
іманентного по відношення до трансцендентального. Інша не менш важлива її задача – це дослідження суперечностей педагогічного дискурсу. У
центрі уваги зумовленість їх виникнення, а також способи вирішення. І,
нарешті, вона розглядає, що є собою суб’єкт педагогічного дискурсу, вивчає причини його різноманітності, відмінностей і залежностей.
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РОЗДІЛ І. ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНА
ПРАГМАТИКА
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1. ВІД ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЇ ДО
ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОЇ ПРАГМАТИКИ
На відміну від трансцендентальної, що виявляє умови ідеальної комунікації, що відповідає етичним вимогам, екзистенціальна прагмати-ка
розглядає причини і наслідки порушення моральних норм, що перешкоджають ефективності комунікативної взаємодії. Але це не означає,
що вона відкидає трансцендентальну. Навпаки, визнаються її основні положення, оскільки тільки тоді виникають перспективи подолання недосконалості дискурсивної взаємодії. Остання орієнтується на можливість
існування ідеального комунікативного співтовариства, в якому можлива
продуктивна взаємодія, і, тим самим, справжнє існу-вання. Крім того,
слід мати на увазі, що без опори на трансцендентальну прагматику екзистенціальну підстерігає небезпека повної релятивізації, при якій суб’єкт
відстоює «свою» істину, відкидає критику на свою адресу, дотримуючись
правила «кожен по-своєму правий».
а) Перевага екзистенціальної прагматики
Тому слід не протиставляти супротивні за своїми методологічними підставами прагматики, а розглядати їх у єдності, як взаємодоповнюючі.
При цьому треба мати на увазі, що претензії трансцендентальної прагматики на те, що вона описує реально існуючий дискурс, не мають під
собою підстав. У цьому можна переконатися, звернувшись до політичних
робіт Ю. Габермаса [9]. Цей недолік можна виправдати, оскільки її основна мета полягає у встановленні основних передумов продуктивної комунікативної взаємодії, обґрунтуванні існування ідеального комунікативного співтовариства, норм і правил, які забезпечують можливість успішної комунікації. Не випадково, коли Ю. Габермас намагається дослідити реальний дискурс, йому вдається відповісти тільки на одне питання:
чи відповідає він нормам ідеальної комунікації.
Не викликає сумніву, що поза розглядом своєрідності суб’єкта дослідити прагматику дискурсу взагалі неможливо. Його необхідно розглядати не як результат абстрагування властивостей, зняття унікальності
або на основі протиставлення об’єкту, наприклад, природи, як знаходимо
у Ф. Шеллінга [13]. Слід виходити з положення із його неповторності завдяки володінню смислами, які є змістом свідомості.
Залежно від характеру здійснення смислів різноманіття суб’єктів можна звести до невеликої кількості. Таке обмеження можливе за наступними причинами: по-перше, певний сенс, як правило, виділяється в якості основного і домінуючого, по відношенню до якого формуються інші,
які утво-рюють цілісність; по-друге, суб’єкт протиставляє себе іншому і
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керується протилежними смислами, які саме тому збірігають свою цілісність.
Основна перевага екзистенціальної прагматики є в тому, що вона розглядає дискурс не ззовні (з боку норм і правил, яким повинено відповідати), а зсередини, тобто з боку смислів, які переживаються. Отже, за вихідне приймається положення, що їх артикулювання і здійснення є першою причиною його існування. Тому переживання смислів є головною
причиною як окремого висловлювання, так і дискурсу в цілому, тоді як
норми і правила конструюються за фактом.
Поставимо наступне питання: чи завжди суб’єкт прагне до успішної
комунікації? Безумовно, це залежить від своєрідності смислів, які приймаються як основні. Він прагне приховати таки, яки суперечать загальноприйнятим етичним нормам, тому уникає від спілкування та не йде на
компроміси при вирішенні проблемних питань.
b) Як використовується розум?
При легалізації суб’єктивності не слід протиставляти раціональне та
ірраціональне, як це можна спостерігати в трансцендентальній прагматиці. Не викликає сумніву, що вона ґрунтується на абсолютизації розуму, на положенні, що він домінує в дискурсивній практиці. Екзистенціальна прагматика відмовляється від нього та суттєво обмежує його амбіції.
Проте не заперечує, що саме він забезпечує умови ідеальної комунікації, а
його використання здатне спонукати виконання етичних норм. Це не
означає, що комунікативний розуму має моральні підстави у себе, як це
стверджує Ю. Габермас. На наш погляд, доцільно дотримуватися точки
зору П. Слотердайка, згідно з якою розум – це інструмент, який використовується різним чином. Його застосування може не відповідати моральним вимогам, тому він може бути цинічним [5]. В екзистенціальної прагматики ставиться запитання: чому розум може бути аморальним, чи є це
необхідністю, від чого це залежить? Відповідь: від своєрідності смислів,
які є змістом свідомості. Тому він може бути, водночас, наприклад, не
тільки цинічним, але в якійсь сфері милосердним, дбайливим тощо.
Однак, якщо сконцентруватися тільки на ньому, не брати до уваги ситуацію його використання відповідно своєрідності суб’єкта, неможливо
з’ясувати причини, чому він є таким, а не іншим. У кращому випадку вдається з’ясувати, яким чином він себе проявляє, наприклад, як це показав
П. Слотердайк. Можна припустити, що розум може бути ви-верткий, саркастичний, розважливий тощо. Але все ж не вдасться з’ясу-вати, чому він
є саме таким, у чому полягає причина його спритності, саркастичності та
ін. Це можливо, якщо виходити з положення, що його використання визначається смислами, за допомогою яких суб’єкт реалізує самого себе. Це
є вихідне твердження, яке приймається в якості постулату в екзистенціа-
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льній прагматиці. Тоді протиставлення раціонального та ірраціонального
не має значення, оскільки формування сенсу можливе тільки в їх єдності.
Неправильно також стверджувати протилежне, а саме, що екзистенціальна прагматика дискурсу приймає пріоритет ірраціонального, наприклад, що обумовленість дискурсу проявом волі, повністю відкидає можливість прояву розуму. Це невірно, оскільки продукування суб’єкта взагалі неможливе поза його застосуванням. Але поставимо таке питання:
чи розумний сам розум, чи може він передбачити результати застосування самого себе? Дослідження проблем освіти показали, що відповідь на
це питання не однозначна [10]. Очевидно, що претензії більш ніж необґрунтовані. З цього приводу можна нагадати приклади його споживання
для мотивування здійснення насилля.
c) Недоліки розуму
Проблема не в тому, що за його допомогою неможливо пізнати істину,
навпаки. Треба виходити з того, що існування ґрунтується не на примусовому підпорядкуванні істині, а на сенсах, які приймаються як істинні. Тому спочатку треба поставити наступне запитання: чи можна за допомогою прийнятих смислів взагалі осягнути, що є істина? Виявляється, що
одну істину можна, а іншу – ні. Це зрозуміло, оскільки її прийняття залежить саме від смислів, що артикулюються в свідомості.
Проблема полягає в тому, що комунікативний розум не може виключити суб’єктивність таким чином, щоб повністю визначити існування, як
це передбачається в трансцендентальній прагматиці. У реальній педагогічній практиці ж передбачається, що він застосовується так, як це необхідно суб’єкту. Треба визнати, що таке вживання розуму має ірраціональний характер, оскільки характер його використання визначається
суб’єктом. Отже, претензії розуму повинні обмежитися лише сферою пізнання об’єкта, який підпорядковується причинно-наслідковим відносинам. Але він, на жаль, не може повністю визначати існування суб’єкта,
який здатний до рефлексії, в змозі продукувати себе.
Чи можна передбачити своєрідність його застосування, або те, що
обумовлює майбутнє? Безумовно, але для цього необхідно розглянути
смисли, які наявні у свідомості, утворюють сутність, яка є підставою існування. Далі слід визначити, від чого залежить прийняття та встановлення
смислів. Зрозуміло, що це залежить не тільки від вимог розуму, норм і
правил, які добровільно приймаються учасниками комунікативного співтовариства. Безумовно, також від характеру модусів свідомості, на своєрідність яких, як показав М. Ґайдеггер, впливає багато факторів [11, с. 147160].
Чи можна за допомогою розуму визначити зміст турботи? Не викликає сумніву. Але її переживання не обмежуються його сферою. Взагалі, чи
в змозі взагалі він щось переживати? Переживання – це сфера ірраціона-
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льного. За допомогою розуму можна тільки з’ясувати причини того чи
іншого переживання, не більше. Переживаються смисли, які артикулюються в свідомості, в залежності від того, як буде визначатися своєрідність існування.
Смисли, які поміщує суб’єкт в своє підґрунтя утворюють певну цілісність, яка є його сутністю. Але ця цілісність не обов’язково повинна бути
співмирною та несуперечливою. Навпаки, унікальність і неповторність
суб’єкта пояснюється тим, що у сутності мирно уживаються неспівмірні
смисли, що не відповідає вимогам розуму. Але, тим не менш, їх наявність
можна спостерігати, фактично, у багатьох дискурсах. З цього не випливає,
що своєрідність дискурсу неможливо зрозуміти за допомогою розуму –
навпаки, він може з’ясувати їх наявність, але зняти ці протиріччя не може.
d) Необхідність критики дискурсу
Виявлення цих суперечностей стає можливим за допомогою критики
(від грец. «kritike» – мистецтво розбирати, судити) дискурсу, яка є мистецтвом прояснення смислів, які покладені в основу існування. Вона передбачає виявлення тих смислів, які суб’єкт зберігає в підгрунті самого себе,
які утворюють, як було зазначено, нехай навіть суперечливу, цілісність,
тобто один сенс передбачає інший. При цьому не можна сказати, що їх
залежність має характер причинно-наслідкових відносин, скоріше вони
формують ціле на основі обумовленості, нехай навіть несумірності. Яким
чином це можливо, можна зрозуміти, звернувшись до робіт Ж.-П. Сартра
[3; 4].
Критика розуму І. Кантом завершується встановленням меж його можливостей і виділенням антиномій [1]. В екзистенційної ж прагматики
передбачається розгляд смислів, які артикулюються в дискурсі, тих можливостей, які імпліцитно у них мистяться. Зазначимо, що припустима
ситуація, коли позитивні смисли показують свою продук-тивність, а негативні, навпаки, деструктивність.
Отже, за допомогою критики виявляється сукупність смислів, які використовуються, а їх єдність і буде тим, що називається сутністю. При
цьому актуальність окремого сенсу і характер його усвідомлення можуть
не збігатися. Наприклад, одні з них мають дуже високу значимість, а інші
майже не беруться до уваги, але саме вони є домінуючими. Суб’єкт ніби
«не знає» про них, для нього вони виявляються несуттєвеми, але саме
останні є причиною його вчинків, оцінок та ін. Саме таким чином одні
сенси виділяються як основні, а інші – периферійні. У цьому немає нічого
дивного, оскільки він не здатний повною мірою використовувати розум у
рефлексії.
Наявність деяких з них яких пояснюється усвідомленням необхідності
прийняття моральних норм, які, як вважається в трансцендентальній
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прагматиці, є актуальними. Необхідність слідування цим нормам не заперечується, більш того, наголошується покора їм. Але, оскільки вони
суперечать його сутності, не беруться до уваги, тобто фактично відкидаються. Наприклад, дуже суворий вчитель, якого можна розглядати як
деспотичного суб’єкта, виправдовує дискурсивну агресію, як це не парадоксально, на підставі моральних норм. Зазначимо, що критика дискурсу
передбачає виявлення таких псевдоморальних обґрунтувань і допомагає
зрозуміти їх невідповідність.
Вище вже було зазначено, що кожен дискурс неповторний, оскільки
унікальним є окремий педагогічний суб’єкті. Його своєрідність в значній
мірі також залежить від ситуації, досвіду тощо. Вивчити неповторність
кожного з них є одним з головних завдань педагога. Для цього треба виділити найбільш типові сукупності смислів, відповідно, різновиди
суб’єктів дискурсу. Якщо з точки зору трансцендентальної прагматиці
норми ідеальної комунікації мають універсальний характер, тому вони
повинні бути прийняті всіма учасниками комунікації, то норми екзистенціальної – індивідуальні. Вони мають своєрідність, з’ясування якої вимагає ретельного розгляду. Звідси, якщо дослідник трансцендентальної
прагматики має справу тільки з одним дискурсом, то екзистенціальної – з
їх безліччю. Це вимагає застосування класифікації, оскільки спроба описати кожний з них не може увінчатися успіхом, хоча б через їх кількість.
Саме для цього необхідна аналітика дискурсу, що показує, яким чином
смисли, що артикулюються в дискурсі, визначають існування. Проте дуже
важко з’ясувати, яким чином вони виникають, виявити своєрідність їх
розуміння в конкретній педагогічній ситуації. Надію на те, що за допомогою розуму можна розгадати екзистенційні характеристики дискурсу у
всій повноті, навряд чи обгрунтована. Але претензія, що за допомогою
дискурсу можна впливати на стан суб’єкта, є обґрунтованою.
e) Призначення екзистенціальної прагматики
Отже, однією з переваг екзистенціальної прагматики є те, що вона
може розсіяти ілюзії, які виникають під враженням переконливості деякого сенсу, який оформлюється у вигляді ідеї. Дослідник екзистенціальної прагматики нагадує інженера, який при її розгляді говорить, що
вона, загалом, заслуговує уваги, але треба подивитися, до чого призведе її
здійснення, з’ясувати, чи корисне це буде. Хоча, на відміну від інженера, у
нього відсутня можливість практичної апробації. Тем не меньш, він все ж
може з’ясувати, яким чином той чи інший сенс реалізується в існуванні.
Для цього екзистенціальна прагматика звертається до безносереднього існування суб’єкта як здійсненням смислів, які є змістом його
свідомості. Але знову ж таки виникає педагогічне питання: чи можна щонебудь підказати? Іноді це необхідно, оскільки дискурсивна рефлексія у
багатьох випадках не така ефективна, як це здається. Це пояснюється
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тим, як вже зазначалося, що смисли мають різну актуаль-ність, а деякі з
них ховаються з причини їх невідповідності етичним вимогам.
Проблема ще в тому, що охоплений потребою реалізації смислів, не
звертає увагу на характер їх здійснення, «закриває очі», відмовляється
бачити, наприклад, насильство, яке він використовує по відношенню до
іншого, більш того, виправдовує його застосування необхідністю відстоювання, наприклад, свободи тощо. Особливо це очевидно при розгляді
дискурсу учня, який, наголошує необхідність свободи, заперечує, що вона
повинна бути й у іншого. Це протиріччя не усвідомлюється, навіть якщо
висловлю-ються застереження. З чим це пов’язано? З тим, що кожен
суб’єкт, у тому числі протестний, знаходиться «всередині» дискурсу. Що
означає «всередині»? Це означає, що він усвідомлює лише те, яким чином повинно бути у відповідності зі смислами існування, за допомогою
яких він реалізує самого себе. Тому він сприймає застереження у кращому випадку як прояв нерозуміння, а в гіршому – як агресію по відношенню до себе.
Тоді у чому полягає призначення екзистенціальної прагматики, якщо
суб’єкт нікого не чує, крім самого себе? У тому, щоб все ж показати йому,
яким чином смисли, що артикулюються в дискурсі, визначають існування. Тому слід погодитися з тим, що від філософії не треба очікувати якого-небудь конкретного застосування, за аналогією з точними науками.
Тим більш, досвід не тільки марксизму, але й лібералізму показав, що не
можна буквально розуміти ідеї. Призначення філософії, у тому числі екзистенціальної прагматики, полягає в тому, щоб позначити проблему,
вказати на деяку можливість, виявити своєрідність розуміння світу та ін.
Перевага екзистенціальної прагматики в тому, що вона дозволяє використовувати можливості критики. Її застосування можна побачити у
більшості представників екзистенціалізму. Наведемо приклад того, як
М. Ґайдеггер піддає критиці повсякденність: «Середня повсякденність
стає сліпою до можливостей і заспокоюється одним «дійсним». І далі:
«Повсякденність розуміє присутність як підручність, яка завдає клопоту,
тобто підлягає управлінню і розрахунку (передбаченню)» [12, с. 159, 237].
У першому висловлюванні показується, що повсякденність веде до пасивності, нез-дарності використовувати можливості, що відкриваються; у
другому виділяється, що вона спонукає до ставлення до сущого, яке може
бути корисне для себе.
Звернемо увагу також на критику Ж.-П. Сартром «другої установки»
по відношенню до іншого, а саме, ненависті: «Але ненависть, в свою чергу, є поразкою. Її початковий проект у дійсності є проектом ліквідації інших свідомостей» [3, с. 424]. В останьому прикладі вказується не тільки
на недосконалість такой установки як ненавість, а також поясненюється,
до яких наслідків приводить її легалізація. Зрозуміло, що в цьому аспекті
вона містить в собі не тільки ставлення до самого себе, а й до іншого. Ста-
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влення, яке, у вище наведеному прикладі, є деструктивним впливом, що,
спрямований на іншого, повертається на себе.
f) Допущення суб’єктивності
В екзистенціальній прагматиці допускається суб’єктивність дискурсу,
те, що категорично заперечується у трансцендентної. Може виникнути
припущення, що «все дозволено», «все можна», оскільки норми та правила виникають не в результаті універсалізації, а у відповідності з її своєрідністю. Тому можливе звинувачення в релятивізмі, тим не менш, воно
буде несправедливим, оскільки не слід забувати, що екзистенціальна прагматика призначається для критики. На відміну від трансцендентальної,
вона не відвертається від темних сторін суб’єктивності, від таких його
проявів, як насильство, брехня, лицемірство та ін., а виявляє і дискредитує їх, як, наприклад, М. Ґайдеггер [12, с. 192-220].
Гуманізм екзистенціальної прагматики є в тому, що вона дійсно допускає наявність недоліків у суб’єкта, але при цьому, за допомогою критичного розгляду змісту і характеру дискурсивної практики, показує, до чого
може призвести їх прояв, наприклад, вседозволеність, свавілля та ін. Якщо трансцендентальна не дозволяє приймати інші норми, крім універсальних, то екзистенційна це не забороняє, лише показує, до чого можуть
привести її негативні прояви. Вона дотримується права на визнання як
істинного будь-якого висловлювання, але при цьому показує можливи
наслідки такого кроку.
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2. ОБҐРУНТУВАННЯ ЛОГІКИ ІСНУВАННЯ
Питання про якість існування належить до проблематики екзистенціальної прагматики. Основне її завдання полягає у його висвітленні в аспекті логічно передбачуваного майбутнього, яке створюється самостійно.
Спроби щодо аналогічного розуміння людського життя можна побачити
у соціальному позитивізмі або марксизмі [7; 10; 11].
Методологічною підставою, яка дає змогу осмисліти логіку існування є
положення екзистенціалізму, згідно з якими свідомість – це не тільки
джерело людського пізнання, але й також підґрунтя буття, тому виняткову роль відіграє питання про нього. Звернемо увагу на наступний фрагмент з «Буття і часу» М. Ґайдеггера: «Питання про буття повинно бути
поставлене. Якщо воно фундаментальне питання, тим більше головне, то
воно вимагає адекватної прозорості. Тому треба розібрати, що взагалі належить до будь-якого питання, щоб звідси зуміти побачити питання про
буття як виняткове. Всяке випитування є шукання. Всяке шукання має
свою спрямованість від шуканого. Питання є шукання сущого, яке пізнає,
у факті наявності його буття. Шукання, що пізнає, може стати «розшуком», якщо виявляється визначенням того, про що стоїть питання. Випитування як питання про ... має своє опитане. Всяке питання про... є тим
або іншим чином допит у... . До випитування належить, крім опитаного,
опитуване. У тому, що досліджується, тобто специфічне теоретичне питання, те, що випитується повинно бути визна-чене і доведене до поняття. У тому, що питається, лежить, тоді як власне випитане, те, на чому питання відбувається. Питання само як поведінка сущого, яке питає, має
свій особливий характер буття»1 [12, с. 5] .

1

Всякое спрашивание есть искание. Всякое искание имеет заранее свою направленность от искомого. Спрашивание есть познающее искание сущего в факте и такости его бытия. Познающее искание
может стать "разысканием" как выявляющим определением того, о чем стоит вопрос. Спрашивание
как спрашивание о ... имеет свое спрошенное. Всякое спрашивание о ... есть тем или иным образом
допрашивание у... К спрашиванию принадлежит кроме спрошенного опрашиваемое. В исследующем, т.е. специфически теоретическом вопросе спрашиваемое должно быть определено и доведено
до понятия. В спрашиваемом лежит тогда как собственно выведываемое выспрашиваемое, то, на чем
спрашивание приходит к цели. Спрашивание само как поведение сущего, спрашивающего, имеет
свой особый характер бытия.
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а) Що таке логіка існування?
Виявлення логіки існування є, безумовно, процедурою випитування.
Дійсно, «випитування – це поведінка сущого»,коли суще реалізує себе як
суб’єкт, інакше воно є щось невідоме. Суще розкриває себе у суб’єкті через
випитування. Відзначимо, що через поняття «випитування» М. Ґайдеггер
наполягає на першості гносеологічного характеру прояву самого сущого.
Важливо, що суб’єкт находить відповіді про своє існування, і саме це визначає його існування. Тому він не тільки питає, але й стверджує та спростовує, вимагає та підкоряється, протестує та погоджується – тим самим
встановлює себе. Такий погляд на суб’єкта у значенні сущого спирається
на відомі припущення, які відкидає М. Ґайдеггер.
Більш привабливою для вирішення поставленого завдання є трактовка свідомості у сартрівському екзистенціалізмі: «Свідомість є свідомістю
чогось. Це визначення можна трактувати у двоякому сенсі: або розуміємо
під цим, що свідомість утворює буття свого об’єкта, або це означає, що
свідомість за своєю якнайглибшою природою є відношення до трансцендентного буття. Але перше значення цієї формули само себе знищує: усвідомлювати що-небудь означає знаходитися перед лицем конкретної і
повної присутності, яка не свідомість. Без сумніву, можлива свідомість і
якоїсь відсутності. Та це відсутність з необхідністю виявляється на основі
присутності. Ми бачили, що свідомість є справжня суб’єктивність, а враження є суб’єктивна повнота. Але ця суб’єктивність не могла вийти з себе
для того, щоб встановити трансцендентний об’єкт, додаючи йому повноти
враження»2 [9, с. 51]. Як бачимо, Сартр суттєво змінів гуссерлевське положення про інтенцію. Свідомість розглядається як основа присутності,
при цьому завдяки рефлекії виявляється, що є суб’єктивність.
b) Формальна та екзистенціальна логіка
Яким чином відрізняються закони формальної логіки від законів екзистенціальної? Для відповіді на це питання звернемося до основних положень логіки Аристотеля. У «Першій аналітиці» є наступне визна-чення
2

Сознание есть сознание чего-то. Это значит, что определение сознания можно трактовать в
двояком смысле: или мы понимаем под этим, что сознание образует бытие своего объекта, или это
означает, что сознание по своей глубочайшей природе есть отношение к трансцендентному бытию.
Но первое значение этой формулы само себя уничтожает: сознавать что-либо значит находиться
перед лицом конкретного и полного присутствия, которое не есть сознание. Без сомнения, возможно
сознание и некоего отсутствия. Но это отсутствие с необходимостью проявляться на основе
присутствия. А мы видели, что сознание есть настоящая субъективность и впечатление есть
субъективная полнота. Но эта субъективность не могла выйти из себя для того, чтобы полагать
трансцендентный объект, придавая ему полноту впечатления.
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посилки: «Посилка є висловлювання, що встановлює або запе-речує щось
відносно чогось» [1, с. 119]. Бачимо, що таким чином усувається можливість впливу суб’єкта на результати умовиводу. Таким чином «щось» точно зафіксоване як знання. Проте це не завжди вдається. Тому Аристотель
розрізняє знання і погляд: «Предмет знання і знання відрізняються від
предмета погляду і від погляду, бо знання спрямоване на загальне і ґрунтується на необхідних положеннях; не обхідне ж є те, що не може бути
інакше» [1, с. 312]. Логіка ж існування розглядає те, «що може бути інакше», підкреслимо, тобто вона пояснює те, яким чином суб’єкт реалізує
себе. Отже, одна з головних її відмін-ностей полягає в тому, що вона досліджує погляд, на відміну від фор-мальної логіки, яка досліджує знання.
Однак у соціальній практиці неможливо однозначно протиставити
знання та погляд, оскільки він виникає внаслідок засвоєння деякого
знання, яке привласнюється й стає суб’єктивним, проте не всякий погляд
можна вважати помилкою і не всяке знання – істинним. Це пояснюється
тим, що знання формується при абстрагуванні, критерії істинності якого
обмежуються досить вузьким регіоном сущого.
с) Призначення та предмет логіки існування
У чому полягає призначення логіки існування? У тому, щоб виявити,
яким чином суб’єкт встановлює норми істинності, у чому своєрідність аргументації і доказу. Інакше кажучи, її призначення криється у відповіді
на питання: як розум та розсудок використовуються при конструюванні
реальності.
Предметом як формальної логіки, так і екзистенціології виступає висловлювання як частина дискурсу. Щоб виявити істинність вислову в формальній логіці, досить сформулювати певні норми. Але, щоб виявити
його істинність в логіці існування, необхідно розглянути сукупність сенсів, які утворюють певну цілісність як прояв сутності суб’єкта. Тому, якщо
норми істинності у формальній логіці достатньо лаконічні, то їх обґрунтування у логіці існування є складним і тривалим процесом. Підкреслюємо відмінності екзистенціальної від формальної логіки. Формальна припускає спочатку конструювання певних правил і норм, а потім їх використання для доказу чи спростування істинності або помил-ковості висловів. Екзистенціальна не може використовувати цей підхід, оскільки норми повинні бути встановлені на основі вивчення своєрідності існування,
що в свою чергу потребує звернення до аналізу ситуації, подій, позицій
тошо.
На перший погляд, це нездійсненне завдання, оскільки існують певні
перешкоди: різноманіття та суперечливості сенсів існування; їх нестійкість; їх динамічність; багатовимірність існування; наявність декількох
цілей, кожна з яких є вектором діяльності; протилежність завдань, але
при цьому формується їх хитка єдність, яка має ситуативний характер;
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свідомість не просто спрямована на світ, вона є здійснення думки, завдяки якій визначається власне існування; призначення сенсу для існування
можна визначити через звернення до їх сукупності, при чому кожен з них
указує на всі останні, які можуть мати неспівмірний характер; сенс має
прагматичне призначення, тобто виз-начає здійснення реальності.
Що ж це за логіка? Це логіка, яку створює сам суб’єкт, щоб за її допомогою певним чином визначати існування, тому її норми мають інституційний характер. Нагадаємо, що теорії інституціоналізму описують окремі аспекти конструювання існування на основі створення моделей правил
і норм, а також опису їх здійснення [2; 4; 13]. Екзистенціологія використовує інший підхід, оскільки передбачається, що норми та правила виникають внаслідок досвіду самореалізації суб’єкта. Тому вони повинні бути
виявлені на основі дослідження його існування.
d) Правила і норми екзистенціальної логіки
Такі правила та норми мають етичний зміст, тому можуть піддаватися
критиці з боку той або іншої моральної концепції. При цьому суттєво, що
такі, які не відповідають етичним нормам, можуть розглядатися як доцільні, оскільки їх здейснення корисне. Вони утворюють етичний кодекс,
який застосовується у практиці. Цей кодекс виникає спонтанно у процесі
взаємодії та протистояння, боротьби, прагнення панувати або збереження самого себе, інакше кажучи, має ситуативний характер. Тому важко
уявити собі такого суб’єкта, який на власний розсуд «вибирає» його, а
потім здійснює себе за створеними нормами.
Водночас не слід виключати того, що він з’являється внаслідок заперечення існуючого. У зв’язку з цим пригадаємо опис Платоном кругообігу
режимів влади: «Тепер скажемо знову, – продовжував я, – як з олігарха
походить людина демократична. її походження переважно здійснюється,
мабуть, таким чином.
- Яким?
- Коли хлопець, вигадуваний, як ми недавно говорили, без виховання, спробує трутневого меду і зрідниться зі звірячими та дикими звичаями, має здатність порушувати різноманітні і такі, що всіляко виявляються, задоволення, тоді-то, вважай, набуває у ньому початок зміни його
олігархічного устрою на демократичний» [8, с. 243]. Причину зміни олігархічного режиму на демократичний Платон бачить у транс-формації
свідомості при наявності «звірячих і диких вдач». Можна стверджувати,
що саме вони провокують появу нової логіки існування.
Причини виникнення екзистенціальної трансформації може зрозуміти
при
зверненні
до
теорії
радикального
конструювання
С. Глазерсфельда. Основне його положення формулюється таким чином:
«На противагу пануючій епістемології, в якій пізнання виступає як сама
собою зрозуміла активність суб’єкта, яка не має ні біологічних, ні психо-
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логічних характеристик, радикальний конструктивізм виходить за межі,
відштовхуючись від позиції, яку багато професійних філософів називають
у більш-менш зневажливому тоні «психологізмом». Така передумова виходить з єдиної моделі, що утворюється при об’єднанні матеріалу першої
і другої частин даної роботи. Ґрунтовними слід вважати уявлення про те,
що пізнання (і знання) не слід розглядати як якийсь конденсат, що утворюється при пасивному сприйнятті, а є результатом активності суб’єкта.
Такого роду активність – це зовсім не маніпуляції з «речами-у-собі», тобто з об’єктами, які були б у позаемпирічному світі й повинні були б мислитися структурованими у готовому вигляді предметами... . Активність,
відповідальну за побудову знання, ми називаємо «операцією», що є властивістю будь-якої когнітивної суті, яка, за влучним висловом Піаже, організовує як себе, так і свій досвідний світ. Тим самим теорія пізнання
перетворюється на дослідницьку програму, що ставить своєю метою
з’ясування того, яким чином розумові в результаті своєї активності вдається з емпіричного потоку (Fluss des Еrlebnis) сконструювати хоч трохи
надійний, регулярний світ» [3, с. 73].
Як стає очевидним, у теорії радикального конструювання суб’єкт наділяється можливостями створення реальності. Але слід мати на увазі, що
це тільки епістемологічна теорія. Тому ця теорія вимагає суттєвого доповнення. Необхідності уточнення того, що є джерелом самостійності
cуб’єкта. На наш погляд, цим джерелом є сенс, на підставі якого можливе
визначення того, якою повинна бути реальність. Що таке сенс і яке його
призначення? Сенс – це знання, яке формується у свідомості, водночас,
обумовлює здійснення. Це такі знання, яке використовується у конструюванні реальності, оскільке приймається як істинне, тому, воно має цінність і, водночас, визначає те, що є цінністю.
е) Скільки може бути логік існування?
Інші причини своєрідності екзистенціологія окремого суб’єкта в її
обумовленності станом його свідомості, а також зміни ситуації у світі.
Будь-який суб’єкт володіє до певної міри самостійністю, тому встановлює
норми існування, на підставі яких стає можливим виявлення істинності
або помилковості певного вчинку та події. Він має можливість самостійно
визначати правила інтерпретації, критерії істинності, процедуру доказу
або спростування. Тому існує нескінченна кількість логік існування, стільки ж, скільки є суб’єктів. Але, незважаючи на їх індивідуальність, треба
виділити основні типи.
Перший та другий типи визначаються щодо своєрідності владних відносин, а саме наявності і обумовленості панування та підпорядкування.
Відповідно є логіка існування деспотичного та залежного суб’єктів. Третий та четвертий типи виділяються в залежності від характеру відношенні до іншого. Логіка існування суб’єкта солідарності виправдовує єдність
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на підставі висування вимоги слідування принципу рівності. Якщо ж в
наявності заперечення іншого, протест проти його панування, то це буде
проявом логіки протестного суб’єкта.
Слід мати на увазі, що реальний суб’єкт може спиратися на декілька
логік. Наприклад, деспотичний може використовувати логіку солідарності. Звернемо увагу на можливість одночасного вживання екзистенціологій, які взаємно виключають одна одну, наприклад, деспотичної та залежної, солідарної та протестної, що є передумовою зміни генерологічної
структури існування в контексті теорії тоталлогії В. Кізіми [5].
У підґрунті логіки існування суб’єкта є його сутність як сукупність сенсів, що утворюють цілісність, на підставі яких виявляється не тільки «доцільність» рішення, але уявлення про «істинність» здійснення самого
себе. Відповідно, визначається правильність аргументації, інтерпретації
подій, вчинків та ін. Тому відмінність логіки існування від формальної є в
тому, що вона не тільки визначає норми істинності та їх використання,
але має аксиологічний характер, тобто припускає вживання оцінок, встановлення цінностей, цілей та ін. Наприклад, якщо певний вчинок відповідає критеріям істинності, то він оцінюватиметься як прояв вищих моральних якостей, а індивід, здійснівший його, може заохочуватися найрізноманітнішим чином. Способом використання критеріїв оцінок є погляд,
тому саме він є дієвою формою дискурсивного впливу.
Зрозуміло, якщо критерієм істинності поглядів виступають потреби,
бажання, цілі, інтереси, то цю логіку слід визнати суб’єктивною. Саме тому розуміння блага не співпадатиме у різних логіках існування, наприклад, для егоїста благом буде тільки те, що корисно для себе. Тому для
кожної логіки існування слід шукати ознаки суб’єктивності, що підлягають критиці. Згідно з думкою Платона, вона повинна здійснюва-тися на
підставі абсолютної цінності блага, істини та краси.
f) Як виявити логіку існуваня
Яким же чином можна вивчити логіку, що має суб’єктивний характер,
де визначальне значення має не знання, а погляд? Для цього необхідно
дослідити наявність та реалізацію певних сенсів існування, а також виявити стан справ, до якого призводить їх здійснення. Тому об’єкт дослідження у логіці існування набагато ширший, ніж у формальній, оскільки
необхідно розглянути не тільки нормативні підстави істинності, але й
стан самого суб’єкта, протистояння його з іншим, ситуацію, що склалася у
світі. Саме тому дослідження з екзистенціології скоріше відносяться до
сфери філософії педагогіки, чим логіки. Її предметом виступає співвідношення сенсів, оскільки конструювання реальності можливе при їх здійсненні.
Для цього виділимо завдання, які ставить дослідник при розгляді логіки існувавня:
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- виявити характерні для суб’єкта сенси та розкрити, яким чином
вони обумовлюють існування;
- показати, яким чином вони відстоюються;
- установити характер основних положень, які розглядаються як істинні;
- розкрити аргументи, які використовуються для доказу істиності висловлювань;
- сформулювати, який наслідок для майбутнього існування має встановлення мети та завдань;
- визначити характер афектів і встановити їх вплив на характер використання розуму;
- указати на вчинки та події, що здатні впливати на виникнення сенсів;
- проаналізувати, до якого стану справ призводить здійснення сенсів
існування тощо.
На підставі наведених завдань можна зрозуміти, що екзистенціологія
використовує досягнення формальної логіки, теорію аргументації, однак
сфера їх застосування суттєво поширюється. Передбачається не тільки
аналіз висловлювань у вигляді тези, антитези та висновку, розгляд типових прийомів і помилок, але й детальний розгляд стану свідомості
суб’єкту, характер його поведінку тощо. Правила формальної логіки при
доказі доповнюються правилами логіки існування, які визначаються відповідно до позначених характеристик. Проте це не говорить про те, що
вони повністю відкидаються, оскільки саме з їх допомогою можна виявити недоліки та помилки, які виникають при доказі висуваємих положень.
g) Як можна показати цілісність суб’єкта
Поставимо питання: яким чином суб’єкт має цілісність? Це можливо
за умови, якщо підставою сенсів виявляється його сутність, а існування є
їх здійсненням. Тобто, вони є у каузальному взаємозв’язку, коли сутність
є причиною, а існування – наслідком, тому їх слід аналізувати у цілісності. Своєрідність сутності обумовлюється рефлексією, оскільки завдяки неї
суб’єкт визначає своє існування. Сутність – не константа, оскільки здатна
змінюватися, оскільки суб’єкт у змозі відмовитися від наявних сенсів існування і породжувати нові. Крім того, зміна сутності може бути викликана станом реальності. Її зміна можлива і тому, що вона впливає на породжування сенсів. У сукупності це є причиною такого феномена як її
«плавання». Таким чином, з одного боку, сутність володіє відносною стабільністю та стійкістю, з іншого – вона змінюється.
Таким чином, використання екзистенціалізму як методологічного підґрунтя дозволило визначити особливості логіки існування суб’єкта педагогічного дискурсу. Екзистенціологія розглядає висловлювання як вираження смислів, які використовуються у педагогічної взаємодії. На відміну
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від формальної логіки, вона аналізує також норми істинності як такі, що
формуються поступово, в залежності від багато факторів. Ці норми, як
наголошувалося, утворюють етичний кодекс, що має ситуативний характер, зміст якого може суперечити абсолютним моральним нормам. Завдяки його нестійкості стає можливою трансформація суб’єкта. Наявність
процесуальних змін допомагає зрозуміти теорія радикального конструювання. Передбачається, що джерелом конструювання є сенси існування,
завдяки яким суб’єкт є цілісним утворенням. Їх єдність дає можливість
виділити деспотичний та залежний, протестний та солідарний суб’єкти.
Водночас, не визиває сумніву, що реальний суб’єкт має ознаки декількох.
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3. ЕКЗИСТЕНЦІОЛОГІЯ СУБЄКТА
Коли визначають логіку як науку, мають на увазі встановлення норм, а
також форми доказу або спростування, відповідно, передбачається, що
існують незмінні правила, завдяки яким з’являється можливість виявлення істинності висловлювань. Під логікою ж існування або екзистенціологією розуміється формування та використання у дискурсі сукупності
норм, що встановлюються суб’єктом залежно від його сутності, які визначають своєрідність використання розуму як підґрунтя створення ідей,
формування відношення, позицій, що обумовлює винекнення відповідних дій, вчинків. Тому обговорення проблем екзисгенціології є одним з
аспектів практичної філософії, яка достатньо бурхливо розвивається
останнім часом [10].
а) Екзистенціологія або логіка існування
Екзистенціологія має індивідуальний характер, що обумовлено не
тільки своєрідністю свідомості індивідів, але й унікальністю та неповторністю ситуації; тим, що кожен суб’єкт самостійно встановлює норми, на
підставі яких здійснюється виявлення істинності або помилковості певного знання, вчинків, подій; відповідно, визначає правила інтерпретації,
критерії істинності, процедуру доказу або спростування. Як вище було
вияснено, існує невелика кількість логік, виникнення яких частково пояснюють дослідження з соціальної сінергетики [ 2 ; 3; 8].
Це обумовлююється, по-перше, своєрідністю владних відносин, а саме,
обумовленістю панування та підпорядкування, на підставі чого слід виділити логіку деспотичного; а також логіку існування залежного суб’єктів,
які протилежні; по-друге, якщо звернемо увагу на ступень єдності, то слід
відокремити логіку солідарності, коли вона висока, а коли наявне протистояння, то протестну логіку. Не визиває сумніву, що конкретний
суб’єкт може використовувати декілька норм, залежно від ситуації та характеру відношення до іншого, тому, наприклад, деспотичний, водночас,
може бути солідарним.
Перехід з однієї логіки на протилежну можна досліджувати з допомогою теорії тоталогії В. Кізіми, коли педагогічний субєкт розглядається як
генерологічна структура [11]. Слід відмовитися від уявлення про безумовну позитивність соціального розвитку, відповідно, методології позитивізма, наприклад Г. Спенсера, також основних положень марксизма, відповідно яких можливі тільки позитивні зміни [12; 17].
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b) Логіки існування як підстава нормативності
При розгляді своєрідності логіки існування продуктивнішими слід
вважати основні положення теорії цивілізацій, зокрема, викладені у роботах М. Данилевського, А. Тойнбі, О. Шпенглера, яка передбачає можливість не тільки розвитку але і занепаду [19]. Проте у цієї теорії не розкриваються екзистенціальні причини трансформації; які, наш погляд, можна
виявити при ретельному аналізі норм та правил існуваня. Насамперед,
при погляді сукупності сенсів, на основі яких виявляється не тількі істинність висловлювань, але і правомірність їх здійснення.
Підкреслимо, що відмінність екзистенціальної логіки від формальної є
у тому, що, якщо друга передбачає використання норм істинності при
логічному аналізі висловлювань, то перша – існування. Тому, наприклад,
якщо певний вчинок, а не тільки судження, відповідає деяким критеріям,
то оцінюватиметься як прояв вищих моральних якостей. Тобто, предметом застосування тієї чи іншої екзистенціології є сфера осмислення реальності. Її не можна розглядати як щось текуче, що не можна структурувати, навпаки, вона розглядається як сукупність окремих «фрагментів»
існування, які розглядаються на відповідність нормам. Наш погляд, підставою нормативності при цьому якраз виступає логіка існування, яка певним чіном інституціалізується, зокрема за допомогою інститутів моралі.
Звернемо увагу на завдання, які ставить дослідник при розгляді логіки
існування: по-перше, виявити сенси, які характерні для суб’єкта, тобто,
які він приймає як своє підґрунтя; по-друге, показати, яким чином він їх
відстоює, розглядая як істинні, виходячи з цього, критикуя інші погляді;
по-третє, розкрити, які аргументи використовуються для доказу істинності, в чому їх своєрідність; по-четверте, який наслідок має слідування сенсам, що приймаються як достовірні; по-п’яте, виявити, які афекти переживає суб’єкт, коли відстоює положення, які висуваються; по-шосте, які
події можуть провокувати сенси, що переживаються; в-сьомих, яким чином змінюватиметься реальність у результаті здійснення сенсів існування.
c) Феноменологія та екзистенціалізм як методологічні підґрунтя
Методологічною підставою екзистенціології є основні положення феноменології, зокрема положення про інтенціональну природу свідо-мості,
згідно якому вона є сукупністю предметів, утворюючих її зміст. Оскільки
ставиться завдання виявити особливості існування, використовуються
положення екзистенціалізму. Тому логіка існування включає в себе процедуру випитування про сенси існування, оскільки «випитування – це
поведінка сущого». Суб’єкт розкриває себе в сущому через випитування.
Відзначимо, що з допомогою використання поняття «випитування»
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М. Ґайдеггер показує онтичний характер пізнання. Важливо відзначити,
що суб’єкт як суще вимагає відповіді про своє існування, тому що вони
визначають характер його існування. Але він не тільки запитує, він також
стверджує, вимагає, тим самим встановлює себе як суще. Проте такий
позгляд на суб’єкта як род сущого – це тільки допущення, оскільки
М. Ґайдеггер ніколи не припускає такої обумовленості. Більш привабливими як методологічних підстав дослідження дискурсу є основні положення сартрівського екзистенціалізму, який не заперечує наявність
суб’єкта. Поза сумнівом, його трактування суб’єктивності у найбільшій
мірі відповідає завданням екзистенціології.
d) Відношення сутності та існування
Проте залишається відкритим питання: яким чином виявити своєрідність логік існування? Це можливо за умови, шо сутність та існування
суб’єкта розглядаються контексті причинно-наслідкової обумовленності,
коли сутність виступає причиною, існування – слідством. Нагадаємо, шо
сутність розглядається як сукупність сенсів, які використовує суб’єкт, а
існування – дії, які здійснюються. Приймаєься положення, що сенси існування, у свою чергу, змінюються, залежно від того, як вони оцінюються, а
також впливу на їх прийняття середовища. При цьому не слід вважати,
що сутність – це константа, дещо раз і назавжди незмінне. Навпаки, вона
змінюється, оскільки суб’єкт в змозі відмовитися від сенсів існування, що
визнаються як істинні; оскільки він володіє здатністю їх продукування,
породжування нових. Зміна сутності також можлива, якщо виходити з
того, що вона утворюється з сукупності певних сенсів, шо мають різне
значення, що стає причиною такого феномена як її «плавання». Вона
«пливе», оскільки відбувається зміна актуальності сенсів, з яких вона
утворюється. Отже, з одного боку, сутність одна, вона стійка; з іншого
боку, вона істотно змінюється.
Виникає також питання: якщо досліджується сутність ті існування
суб’єкта, чому вказуємо саме на подію? Тому, що повноту його здійснення
можна зрозуміти при розгляді певної події. Тобто, втілення різноманіття
сенсів існування суб’єкта краще всього показати на прикладі того, як вони
втілюються у дійсності. Тим більш, шо якщо відмовитися від обумовленості існування та події, то своєрідність суб’єкта дискурса виявити фактично
неможливо. Розгляд події обумовлює використання парменідівського та
арітотелівського трактування буття як того, що є, прийнятого у формальної логіці.
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e) Норми та правила істинності в екзистенціології
Але головним предметом розвідки в екзистенціології, як і формальної
логіки, виступає вислів. Що для того, щоб виявити його істинність у формальній логіці, досить сформулювати певні норми істинності. В екзистенціології ж необхідно розглянути сукупність сенсів, як утворюють певну
цілісність і розгля як вони визначають існування. Якщо формальна логіка
припускає конструювання певних правил і норм, а потім їх використання
для доказу, або спростування істинності, або помилковості висловів, то
логіка існування виявляє їх на основі вивчення своєрідності сутності
суб’єкта. Тому слід виявити правила і норми істинності, які приймаються.
Звернемо увагу, що якщо норми істинності в теоретичній логіці встановлені до початку аналізу, то формування сенсів в екзистенціології є достатньо складний, тривалий процес.
Більш того, на перший погляд – це нездійсненне завдання, оскільки,
по-перше, воно надзвичайно важке через складність структури свідомості, по-друге, через нестійкість сенсів; по-третє, через їх динамічність; почетверте, через наявність різномайнітних інтенції, кожна з яких є певним
вектором існування, що змінюються довільно; по-шосте, інтенції можуть
бути несумісними, тому утворюють хистку єдність, яка має ситуативний
характер; в-сьомих, інтенції не просто є спрямованістю на предмет, а
обумовлені сутністю, тобто переживанням певних сенсів, що визначають
існування, відповідно, вчинки, а, отже, події; по-восьме, окремий сенс
можна визначити тільки через деяку сукупність сенсів, кожен з яких указує на всі останні; по-дев’яте, сенс має прагматичне призначення, тобто
визначає конструювання реальності.
f) Етичний кодекс
Що ж це за логіка? Це логіка, яку для себе конструює сам суб’єкт, щоб
з її допомогою певним чином визначати своє існування, тобто, норми цієї
логіки, мають інституційний характер. Нагадаємо, що в найзагальнішому плані теорія інституціоналізму описує окремі аспекти саме
існування [4; 7; 13; 20]. Але звернемо увагу, що спочатку припускається
створення моделі для створення правил та норм, а потім вже опис їх використання. В екзистенціології ж інший підхід, оскільки передбачається,
що норми та правила виникають у самореалізації суб’єкта в процесі його
становлення та розвитку. Тому норми та правила логіки існування повинні бути розглянути на основі дослідження сутності та існування
суб’єкта, що дозволяє їх своєрідність.
Правила та норми цієї логіки, можуть бути різними, наприклад, припускати повне ігнорування іншого, що суперечить принципам кантівської
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етики; або навпаки, орієнтацію на нього, що відповідає її принципам. З
вище наведеного зауваження стає зрозумілим, що вони мають етичний
зміст, тому можуть бути піддаватися критиці з погляду норм тієї або іншої етичної концепції, наприклад, арістотелівської, утилітаристської, кантівської тощо. Але, безумовно, такі норми та правила приймаються як
виправдані. Саме вони утворюють етичний кодекс, що використовується
в педагогічної практиці.
Це поняття вживається для зручності, оскільки дозволяє позначити
можливість створення суперечливих етичних норм та правил. Підкреслімо, що вони можуть як відповідати етичним, так і суттєво їм суперечити,
як, наприклад, етичний кодекс егоїзма. Звернемо увагу на те, що етичний
кодекс виникає спонтанно в процесі взаємодії з іншими у протистоянні,
боротьбі, прагненні панувати або зберегти самого себе, тому має конвенційний характер. Відповідно не можна уявити собі такого суб’єкта, який
на свій розсуд його вибирає і здійснює педагогічні дії на його підставі.
Новий етичний кодекс виникає в наслідок заперечення існуючого,
якій не його задовольняє по тих або інших причинах. У зв’язку з цим пригадаємо опис Платоном колообігу режимів: «Тепер скажемо знову, –
продовжував я, – як з олігарха походить людина демократична. Походження її переважно здійснюється, мабуть, таким чином». – «Яким?» –
коли хлопець, вигодуваний, як ми недавно говорили, без виховання,
спробує меду трутня і зрідниться зі звірячими та дикими вдачами, здатними порушувати в нім різноманітні і такі, що всіляко виявляються, задоволення, тоді-то, почитай, буває в нім початок зміни олігархічного його
устрою в демократичний» [14, 5590-561Е]. Як причину зміни олігархічного режиму на демократичний Платон указує на виникнення ситуації
«звірячих і диких вдач». Наявність цих «вдач» визначає логіку існування,
відповідно, зміну олігархічного режиму на демократичний.
Отже, під екзистенціологією або логікою існування будемо розуміти
формування і використання у педагогічної практиці норм мислення, які
виникають залежно від сутності суб’єкта. Якщо формальна логіка визначає умови деякого знання, то екзистенціальна – поглядів, тому обумовлена його своєрідністю. Підставою для формування та здійснення такої нормативності слід вважати саме сутність, яка інституціюється, таким чином обумовлює конструювання реальності.
Якщо норми і правила у формальній логіці установлюються довільно,
відповідно до визначення природи та вимог до критеріїв знання, то норми і правила мають суб’єктивний характер, тому встановлюються залежно від стану свідомості, відповідно, сутності, мають динамічний характер, можуть носити суперечливий характер, більш того, постійно змінюються.
Норми та правила логіки існування водночас є етичним кодексом, тому що вони мають етичне походження і використовуються як підстава
моральної аргументації, при цьому кодекс може суперечити основним
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принципам етики, наприклад, кантівської, арістотелівської тощо, але,
незважаючи на це, його положення приймаються як істинні та вико ристовуються.
Методологічним підґрунтям дослідження логіки існування слід вважати феноменологію та екзистенціалізм, тому слід прийняти поло-ження
про інтенційність свідомості, здібність наділення сенсом реальнос-ті, та їх
здійснення в існуванні; здібності суб’єкта до проектування тощо.
Тому при аналізі логіки існування стає актуальним використання поняття «інтенція», оскільки воно допомагає виявити, що сенс передбачає
спрямованість на що-небудь. Крім того, слід мати до увазі, що ця спрямованість має прагматичний зміст, тобто передбачає дослідження того,
яким чином вона впливає на стан суб’єкта. Крім того, інтенція включає
оцінку, тобто має аксіологічний характер.
Виявити своєрідність логіки існування суб’єкта можна, якщо прийняти
положення про обумовленість сутності та існування. При цьому вважати
сутністю сукупність взаємообумовлених сенсів, що не виключає того, що
вони можуть в деякій мірі суперечити одне одному. Своєрідність існувавня можна дослідити при розгляді сукупності подій, виникнення яких обумовлено сутністю.
До основних завдань екзистенціології слід віднести наступні: виявити
сенси існування; показати, яким чином вони здійснюються; розкрити, які
аргументи використовуються для доказу їх істинності, в чому їх своєрідність; який наслідок має слідування сенсам, що приймаються як істинні;
які афекти переживаються, коли вони відстоюються; які події можуть
провокувати сенси, що переживаються; яким чином змінювати-меться
реальність в результаті здійснення сенсів існування.
Дослідження екзистенціології педагогічного дискурсу відкриває широкі перспективи для вивлення своєрідності існування. Насамперед, при
встрановленні причин формування норм істинності, того, яким чином
вони приймаються як підґрунтя виправдовування, крім того, своє рідності формування сенсів та їх втілення тощо.
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4. ТОПОЛОГІЯ ТА ЕКЗИСТЕНЦІОЛОГІЯ
ПЕДАГОГІЧНОГО ДИСКУРСУ
Педагогічний дискурс досліджується при вирішенні найрізноманітніших проблем. Передусім звернемо увагу на роботи Т. Єжової, яка розглядає його концептуальні характеристики, описує структуру і спе-цифіку
за допомогою використання інтеграційно-системного підходу [5]. Дослідувач приходить до висновку, що побудова дискурсу є керованим процесом, за допомогою якого можна сформувати особистісно орієн-товану педагогічну взаємодію. Увагу науковців привертають методи стимулювання
виховання особистості. Зокрема, Г. Галінурова і Н. Галя-мова досліджують значення похвали і приходять до висновку, що вона є елементом конгруентної комунікації, яка сприяє її розвитку [4].
А. Габідуліна вивчає соціо- та прагмалінгвістичні харатеристики педагогічного дискурсу, основні напрями їх дослідження у роботах вітчизняних і зарубіжних учених [3]. Вона відмічає, в основному він розглядається
як мовна подія, що відбувається на уроці, але не звер-тається увага на комунікацію поза аудиторними заняттями. Варто також звернутися до дослідження Л. Зоткіної, в якому педагогічний дискурс трактується як статусна мовна форма спілкування у комунікативному просторі «учительучень» [6]. Крім того, А. Кондрашиної, яка розглядає дискурс в аспекті
прояву аксіологічних стереотипів [8]. Також В. Черник, яка виявляє еталонні мовні жанри у педагогічному дискурсі [21]. Ю. Щербініної, яка звертається до проблеми гармонізації педагогічного дискурсу [23].
а) Як учитель веде за собою
При розгляді людиномірності (людяності) слід звернути увагу на те,
наскільки дискурс дозволяє створити людськє обличчя, відповідно, наскільки сприяє становленню особистості. У будь-якому випадку це залежить від характера владних стосунків, які у дискурсі набувають конкретності та визначеності. Педагогічний дискурс припускає наявність того, хто панує, тобто учителя, який веде за собою, і того, хто підко-ряється,
тобто учня, хто йде за ним. Коли говорять «веде за собою», передбачається встановлення владних стосунків у просторі дискурсу, що обумовлює
звернення до його топології (від грец. topos – місце і logos – слово, мова,
речення, висловлювання) дискурсу [11]. При її розгляді користіше використовувати релятивістську концепцію простору, згідно якій він встановлюється в залежності від утворюючих його предметів. Відповідно, дискурс є сфера стосунків між індивідами як суб’єктами влади [13].
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Домінуючим у ньому виступає учитель, оскільки його повноваження
визначаються інституціонально. До його обов’язків входить здійснення
процесу виховання і освіти. Відповідно, педагогічним дискурсом вважатиметься такий, який припускає формування компетен-тностей, необхідних у соціальній діяльності в майбутньому. Необхідність освіти викликана потребою застосувати себе у світі, увійти до нього підготовленим і
здійснити своє призначення у творчості, за М. Бердяєвим [1]. Таке здійснення є присутність, з М. Ґайдеггеру, безпосередня участь, тобто буття у
світі через застосування самого себе [19]. Світ у цьому випадку є результат
творення із себе, результат реалізації суб’єкта, який бере безпосередню
участь у його влаштуванні.
Це тому, що присутність у світі припускає наявність освіченості, яка є
приведенням себе до певного стану, визначенням обличчя. Вона проявляється в тому, що зроблено, тобто є продуктом творчості. Тим самим
освіта вирішує проблему застосування себе у світі. У цьому аспекті стає
актуальною неповторність кожної особистості, відмінності в її призначенні. Головна проблема полягає не у наявності винагороди за результати діяльності, а надбання своєї справжнього обличчя, завдяки чому формується здатність творити.
b) Гідність та підпорядкування
Тому позбавленість виникає не унаслідок негативного впливу з боку
іншого, його агресивності при розподілі матеріальних благ, а як нездатність знайти себе у світі. Саме в цьому є призначення освіти як цілеспрямованого формування особистості, яка уміє правильно ставитися до себе і
світу. Успіх і користь – тільки один бік здійснення. Інший, не менш важливий, полягає у гідності, тобто ставленні до себе як до надбання, розгляд
себе як вищої цінності. Міра людяності полягає якраз у тому, що людина
– цінність сама по собі, в першу чергу, для самої себе [20].
Вирішення питання про її гідність припускає розгляд топології педагогічного дискурсу, який аналізується як сукупність місць у просторі влади [9; 10]. Влада трактується як єдність панування і підпорядкування,
тобто, обумовленності рівності та нерівнсті. Наявність нерівності викликана суб’єктивними відмінностями та інституціональним рольовими правилами. Останні припускають домінування учителя, який наділяється
правом змушувати до виконання певних дій. Влада дискурсу є сфера стосунків з учителем, який спонукає мислити, тим самим управляє розвитком, має онтологічне значення [14]. Примушення передбачає підкорення,
що можна вважати суттю влади.
Форма необхідного насильства обумовлена інтересами вихованця.
Владне примушення передбачає добровільне підпорядкорення, що
пов’язане з потребою вчитися, набувати знання і навички, досвід, зрозу-
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міти самого себе, знайти своє місце у світі. Воно обумовлене потребою
навчитися творити, що неможливо при непокорі.
Підпорядкування обумовлене попитом в засвоєнні навичків творчості
як форми застосування самого себе [15]. Вона взагалі стає можливою, якщо є хтось, хто навчає творити; тому, що присутність при утворенні підкорює і зачаровує. Виправдання підпорядкування пов’язане з тим, що
воно є підкорення перед досконалістю. Підкірність виникає, коли є співтворчість з тим, хто уміє творити, хто вже знайшов своє місце у світі. Необхідність учителя є саме в тому, що він створює умови для творчості, підштовхує до неї, співпереживає і допомагає. Тому вона можлива за наявності
підпорядкування через примус, який у цьому випадку не розглядається
як насильство, а навпаки, спонукає бути самостійним. Саме тоді примушення виправдовує себе, оскільки припускає самовдос-коналення.
с) Що таке топологія дискурсу?
У педагогічного дискурсу влада проявляється у двох обумовлених модусах [16]. Перший з них – власне панування, над-стояння, коли учитель
повністю домінує і змушує до виконання чого-небудь. Другий – підпорядкування, що припускає покірність, оскільки вона потрібна для навчання. Такою залежністю можна обтяжуватися, якщо є потреба в повноті прояву своєї волі, тобто свавіллі. Саме у такій потребі полягає причина
непокори. Це тому, що учень не в змозі самостійно засвоїти різні форми
творчості, їх алгоритм, не знає, яким чином вона можлива. Тільки в
окремих випадках, коли сформовані творчі навички, відкриваються перспективи можливості створення нового, ці горизонти ведуть за собою,
з’являються передумови позбавлення від підпорядкування. Але це вже не
свавілля, а підпорядкування творчості як акту. Тоді сфера учительства
істотно розширюється, а учителем виявляється не лише той, хто поруч, а
той, хто має досконалість, але безпосередньо не є присутнім.
Звернемо увагу, що відмова від підпорядкування виправдовується здібностю до самостійній творчості. Але не в таких ситуаціях, коли той, хто
не підкоряється, протестує проти примусу як форми прояву влади, відмовляється вчитися. Він бачить її тільки з боку примушення по відношенню
до себе. Це спонукає прояв свавілля, непокору, повстання проти учителя,
прагнення нав’язати свою волю, при цьому таку, яка не припускає творчості. Протест викликаний тим, що учень залежить від учителя, вимушений підкорятися йому. Таке положення зачіпає, може принижувати, бути
передумовою появи бажання проявити повноту своєї волі. Проте можлива компенсація залежності, яка виявляється у визнанні успіхів [12].
Учень, хто їх досягає, піднімається на більш високий рівень простору
педагогічного дискурсу. Він стає над усіма, височіє, виступає зразком для
інших. Тим самим наближається до учителя, стає його колегою, набли-
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женим, тим, кому можна довіряти, на кого можна сподіватися, в кого можна вірити.
Очевидно, що переміщення у просторі педагогічного дискурсу
здвйснюється при оцінюванні результатів навчання, коли стає очевидним, що оцінка – це інструмент, за допомогою якого виявляється місце у
просторі педагогічного дискурсу [18]. Але проблема оцінки в тому, що
вона має формальний характер, оскільки в ній відбувається зрівнювання
різних помилок, відсутність уваги причини їх здійснення, характеру і рівня підготовки. Більш актуальним для досконалості є прояснення причин
помилок, вказівка на конкретні проблеми у знаннях і навичках, що дозволить їх усунути. Для учня важливішою виявляється не сама оцінка, а
пояснення причин помилок і вказівка на спосіб їх подолання.
d) Бути у місті дискурсу
Небезпека здійснення помилки при виконанні завдань полягає у тому,
що вона визначає положення у просторі педагогічного дискурсу, тому
виникає стимул зайняти більш високе місце. «Бути відмінником» означає
не лише добре вчитися, але, водночас, займати більш високе місце, насолоджуватися своєю перевагою. Воно припускає можливість дивитися на
інших учнів зверху вниз, переживати радість від перебування на вершині.
Це є прикладом єдності присутності та здійснення у просторі педагогічного дискурсу [20].
Звернемо увагу, що перебування у визначеному місці педагогічного
дискурсу припускає певний стиль існування. Учень оцінює себе відповідно до цього розташування, відповідно, визначає свої цілі, завдання,
способи їх розв’язання.
Для «відмінника» це означає досягти досконалості при виконанні завдань, осягнути повноту знань і міцность навичок. Тому він повинен бути
дуже уважним на заняттях, швидко схоплювати і запам’ятовувати матеріал, нічого не випускати з уваги. Якщо щось не зрозуміле, то це слід прояснити за допомогою консультацій з учителем, звернення до навчального
матеріалу, додаткової літератури. Батьки такого учня можуть робити йому посильне сприяння, щоб зберегти його статус. Воно може виражатися
в усілякій підтримці високої самооцінки, допомозі у пошуку літератури
при підготовці матеріалу, необхідного у навчальній діяльності, консультації з учителями з метою з’ясування можливих недоліків у поведінці, які
слід усунути. Але визначальне значення має підтримка бажання «бути
зверху», орієнтація на необхідність подолання перешкод, досягнення високих результатів. Крім того, практикується використання репетиторства
з метою усунення негативних наслідків недосконалого засвоєння знань.
Якщо ж відсутня підтримка з боку батьків, коли вони не надають значення успіхів учня, або у нього відсутні амбіції, то він може задовольнятися низчим місцем. Місце «хорошиста» і «успішного» у просторі педаго-
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гічного дискурсу припускає, що учень обмежує себе сферою «необхідного
і достатнього». Такий учень впевнений, що цілком достатньо знати щось і
робити на певному рівні, при цьому так, щоб це не викликати до себе негативного відношення, бути поза полем підвищеної уваги. Він вважає, що
не дуже високої оцінки цілком вистачає, тому не має сенсу докладати
значних зусиль, удосконалювати знання та уміння. Основне завдання
такого учня в тому, щоб не опинитися в зоні загального презирства, тобто
у негативній частині простору педагогічного дискурсу. Для цього цілком
допустимі не зовсім моральні засоби під час контролю знань, наприклад,
«списування». Симпатії викликає такий учитель, який, розуміючи невисокий рівень претензій такого учня, допускає можливість такого підвищення оцінки якості знань [21].
Якщо ж бажання «бути першим» відсутні, коли учень та його батьки
недостатньо звертають увагу на характер і результати своєї навчальної
діяльності, то займає він місце «успішного». Він предоставлений самому
себе і може вибірати вільно місце свого місця у світі. Кола його інтересів
не знання, а світ. Він може самостійно вибірати місце розташування,
оскільки не має жорстокого контролю.
Коли ж взагалі не приділяється достатньої уваги навчальній діяльності, батьки заняти лише собою, виникає негативноє ставлення до неї, то
учень стає «неуспішним». Тоді вимоги, що пред’являються до себе, дуже
низькі. При цьому відсутності успіхів не в тому, що нема здібностів, а в
тому, що нема достатних передумов для їх здійснення. «Неуспішні» знаходяться у негативній сфері простору педагогічного дискурсу. Якщо співвіднести його рівні з кастовою структурою суспільства, то вони утворюють
«недоторканих». Часто такі учні відрізняються девіантною поведінкою,
яка обумовлена їх положенням у просторі дискурсу [22].
Причини можуть бути найрізноманітніші. Перша полягає у відсутності
підтримки з боку батьків, які не надають значення успіхам своєї дитини.
Друга – відсутність передумов для активної репродуктивної діяльності,
тому продуктивність такого учня виходить за межі навчальної діяльності.
Третя є у наявності сильних вольових імпульсів, які не дозволяють змиритися з залежністю від учителя, що призводить до проявів свавілля. Такий учень прагне підпорядкувати собі інших, домінувати, але вже не у
сфері навчальної діяльності, а у повсякденності. Він вступає у протистояння з іншими, внаслідок чого виникає «змагання» у свавіллі.
Тому так важливо розв’язати проблему незадовільних оцінок. Це досягається за допомогою підтримки мінімальних успіхів, внаслідок чого стає
можливим їх виведення з деструктивної сфери педагогічного дискурсу.
Навіть якщо результати діяльності оцінюються негативною оцінкою, то
вчитель знаходить аргументи, які вказують на позитивну динаміку навчальної діяльності. Він знаходить такі чинники, які свідчать про значні
зусилля учня, цим підтримує його на шляху вдосконалення.
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е) Наслідки акцентуації оцінки
Крім того, використовується усунення часового параметра фіксації засвоєння знань і навичок, який є рівним компонентом разом з просторовим, оскільки досягти успіху означає встигнути щось зробити до певного
часу. Нагадаємо, що у науковій діяльності часовий чинник, так або інакше, усувається. Це пов’язано з тим, що у ситуації невизначеності формулювання проблеми та методологічної основи дослідження, відсутності
алгоритмів пошуку, точно визначити час досягнення результату неможливо. Саме тому усунення часового параметра у просторі педагогічного
дискурсу цілком виправдане.
Дійсно, час засвоєння матеріалу не має значення. Перевага швидкого
та оперативного розуміння має значення тільки при оцінці репродуктивної діяльності, але не є критерієм оцінки креативності. Іншими словами,
інтенсивність та швидкість освоєння навчального матеріалу не є ознакою
компетентності. Навпаки, у дослідницькій діяльності переважним виявляється тривале зосередження на постав-леному завданні, пошук можливих способів його розв’язання. Оскільки оцінкоє є результат, при вирішенні дослідницьких завдань вона не використовується як критерій успішності.
Навпаки, акцентуація оцінки призводить до залежності від місця у
просторі педагогічного дискурсу. Відповідно, вона не вказує на здатності
до творчої діяльності, оскільки вищі здібності особистості, а саме можливість вирішувати дослідницькі завдання, не формалізуються в оцінці. Саме тому учитель вимушений її коментувати, пояснювати її обумовленість
і відносність. Проте за наявності таких превентивних заходів, оцінка в
цілому відволікає від розв’язання дослідницьких завдань. Тому інститутціалізація оцінки у формі національного тестування або єдиного державного іспиту, по результатам яких робиться зарахування у ВНЗ, не виправдовує себе. Використання інституціональних форм контролю частково
призводить до домінування учнів з високою якістю репродуктивної діяльності, не здатних вирішувати творчі завдання.
f) Тиск місця дискурсу та предикації
Розгляд своєрідності місця у просторі педагогічного дискурсу, залежно
від успішності, дозволяє виділити проблему визначення характеру присутності [22]. Вона полягає в тому, що залежно від розташування у просторі
педагогічного дискурсу приписуються якості «відмінникам» – позитивні,
а «неуспішним» – негативні. Така предикація – одне із недо-ликів інституціалізації педагогічного дискурсу. З одного боку, вона сприяє конструктивній ідентифікації одних, з іншого, деструктивній – інших. Саме тому
неуспішний учень випробовує по відношенню до себе неблагоприємний
дискурсивний тиск. Учитель вимушений згладжувати вказані недоліки,
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стримувати, з одного боку, формування завищеної самооцінки у «відмінників», перешкоджати виникненню у них «зоряної хвороби»; з іншого,
підтримувати «неуспішних», сприяння, підвищувати рівень домагання у
«хорошистів» і «успішних» [23].
Проте тиск місця розташування у дискурсі може бути настільки інтенсивним, що таку допомогу учень не приймає, ставлячись до неї як до прояву жалості, отже, розглядає як приниження. У результаті виникає відчуження і транспонування себе в дискурс повсякденності, тобто сферу
міжособистісних стосунків, іншими словами, на «вулицю». Це трапиться
як реакція на образливе розташування, переживання безвихідності ситуації, в якій він знаходиться, призводить до протесту або до замкнутості, а
в деяких випадках озлобленості на світ. Відчуження породжує потребу
компенсації прояву себе у неформальної комунікації в сфері подібних себе, де є можливість визнання незалежно від успіхів у навчанні.
Таким чином призначення оцінювання полягає у тому, що воно дозволяє підвищити або знизити положення учня у просторі дискурсу. Підвищення означає, що учень має позитивні результати у навчальної діяльності, проявив допитливість тощо. Пониження, навпаки, вказує на погіршення результатів, нездатність продуктивно працювати та інше. Можлива така дискурсивна операція як нейтралізація, коли учитель коректує
значущисть оцінки, тим самим дає можливість самостійно визначити
свої успіхи та невдачі. Така невизначеність використовується для гармонізації простору педагогічного дискурса.
g) Достовірність місця присутності
Не визиває сумніву, що топологія педагогічного дискурсу визначає основні риси логіки існування. Місце розташування у просторі дискурсу
призводить до встановлення певних норм, цілей і завдань, які ставить
перед собою учень, характеру і спосібу оцінювання самого себе та інших,
відносних і абсолютних цінностей. Таким чином воно визначає умови
існування, відношення до тебе, відповідно, показує, що можна чекати,
яким бути, які можливості та здібності приписувати себе. Головне ж те,
місце присутності у дискурсі визначає самоцінність і призначення особистості. Залежно від місці дискурсу чекають певних успіхів або неприємностей. Тобто місце у дискурсі детермінує певним чином особистість, її своєрідність, визначає те, яким чином вона може проявити себе. Місце пропонує бути певним чином, а не інакше, вимагає не виходити за межі належного. Воно також визначає міру відповідальності та характер владних
повноважень, що можна доручити як обов’язкове до виконання. Можна
зробити висновок, що місце у дискурсі має онтологічне призначення,
оскільки визначає як бути, яким бути.
Виникає питання про достовірність місця присутності в дискурсі та його відповідності сутності особистості [2]. Під сутністю в цьому випадку
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розуміється призначення, яке вона має у собі як те, що вимагає здійснення. Відповідно, справжнє існування буде саме її втіленням. Його можна
визначити як можливість для виконання деяких справ у світі, також як
талант або неповторність і унікальність самого себе. Ця неповторність
припускає призначення для певної діяльності, виконання деякої конкретної справи. Проте необов’язково вона унікальна. Достатнього, що справа,
за допомогою здійснення якої особистість набуває своєї достовірності,
свідчить про її необхідність. Згідно Г. Сковороди, у кожній людині закладено її призначення, яке має бути реалізоване у «сродному труді» [17].
Саме у цьому є нерівність з іншими, а рівність – у здійсненні призначення. Кожен буде рівний з іншими, якщо реалізує повноту своєї присутності, оскільки він знайшов місце, в якому якнайповнішим чином здійснюється.
Тому можна поставити питання про відповідність застосування себе і
місця у дискурсі. У даньосхідній філософії, напириклад, даосизмі, ця проблема поставлена в аспекті пошуку справжнього шляху. Слід мати на увазі, що це шлях у світі, а не тільки самого себе наодинці. Актуальність відношення до світу частково знімає питання про унікальність самого себе. У
цьому випадку першості набуває не особистість, а стан світу, а також інший, якому треба служити. Тобто, проблема пошука себе вирішується за
допомогою служіння як способу прояву себе у світі, в наслідок чого приймається, що саме воно є шляхом виявлення своєї сутності.
h) Служіння собі
Таке відношення себе виправдано, оскільки інше, а саме акцентування
своїхз інтересів, може привести до піднесення над світом, тим самим виникнення егоїзму, який провокує прояви свавілля. Оскільки застосування
себе є використання у світі, служіння не може суперечити прояву сутності. Тим більш, що застосування неможливе поза служінням, оскільки творіння має призначення, знову ж таки, для світу.
Звернення до проблеми служіння дозволяє по-новому побачити призначення місця себе у просторі дискурсу. Тоді застосування у світі продукує гармонізацію дискурсивного простору. Присутність у визначеному
місці розглядається як спосіб внесті частину себе у загальне діло. Тому
місце «відмінника» може розглядається як царина усунення гордині, а
«неуспішного» – випробування, тим самим формування волі. У зв’язку з
цим не можна забувати досвід людства, в якому на першому плані досягнення високого духовного стану, відображенням якого є матеріальне благополуччя. У цьому ракурсі призначення вчителя полягає в тому, щоб
допомогти усвідомити перевагу свого місця у дискурсі, що стане передумовою зняття його негативного впливу на ставлення до себе як особистості.
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Служіння не означає, що особистість приносить свою унікальність в
жертву. Зовсім навпаки, вона набуває упевненості, оскільки усвідомлює
своє призначення у світі. При його актуалізації декілько інакше висвітлюється інституціалізація місця у просторі педагогічного дискурсу при
актуалізації оцінки [14]. Вона призводить до поляризації позитивності та
негативності при характеристиці успішності окремого індивіда, відсутності прийтяння до уваги його відношення до світу, отже, до дисгармонії
простору педагогічного дискурсу. Відповидно, більш продуктивною слід
визнати невизначеність, яка припускає нівеляцію ролі оцінок. Відповідно, їх вплив на формування статуса істотно обмежується, а в деяких випадках повністю знімається. Зниження актуальності оцінки стає причиною
того, що на перший план виходить творчість. Саме тому необхідно, щоб
дискурсивні засоби використовувалися для актуалізації служіння.
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5. ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИСКУРС ЯК ДИСКУРС ВЛАДИ
У дослідженнях М. Фуко дискурс розглядається як реалізація владних
відносин в єдності й обумовленості панування та підпорядкування. Відповідно, владні відносини – це взаємний вплив того, хто панує і того, хто
підкоряється. Той, хто підкоряється, у свою чергу, виявляється пануючим
по відношенню того, хто над ним панує, оскільки пануючий відповідає за
результати діяльності того, над ким він панує [1-3]. Таку модель дискурсу
можна використовувати не тільки при дослідженні дискурсів з відверто
деспотичною спрямованістю, наприклад, політичного або юридичного,
але й педагогічного, в якому також можна бачити наявність владної вертикалі, на вершині якої знаходиться вчитель, а в підставі – учні, тому педагогічний дискурс слід віднести до різновидів дискурсу влади. Щоб виявити його своєрідність, виділимо основні його можливі різновиди.
а) Деспотичий дискурс
Є дискурс тотального придушення або деспотичний. При його наявності в класі така тиша, що можна почути, «як муха пролетить». Таку «тишу», повною мірою, можна визначити як «зловісна». Дискурсивні засоби
досягнення її вельми примітивні, проте, досить ефективні. Наприклад,
використовуються такі вигуки як: «Закрий рота! Я нікому на уроці не дозволяю розмовляти!» Ці слова, сказані зі загрозливою інтонацією, паралізують волю, навіть якщо при цьому не використовується підвищення
голосу. Шкільна аудиторія привчається до покори, а її порушення жорстоко карається грубим окриком. Її недотримання стає причинами того,
щоб опинитися за стінами класу або зануритися в роздуми, фантазії. Це є
способи уникнути дискурсивної агресії з боку вчителя. Але, якщо дитина
на уроці зайнята тільки самою собою, то не сприймає навчальний матеріал.
Оце деспотичний дискурс, призначення якого є в формуванні навику
безумовного підпорядкування. Основна роль вчителя у такому дискурсі
полягає у повному контролі уваги, що не дозволяє реалізуватися творчим
здібностям учнів. Стиль відносин з вчителем припускає прояві дискурсивної агресії, що стає причиною, як говорилося вище, для самообмеження
учня, який занурюється в самого себе, внаслідок чого не реагує на те, що
відбувається на заняттях.
Припустимо, що у керівництва виникають побоювання, що вчитель
зловживає владою на уроці, використовуючі жорсткі методи дискурсивного впливу, тоді його представники відвідують його заняття. Під час
відвідування він стає надмірно чемним, але при цьому експресивність
дискурсивного впливу не зменшується, хоча мова вчителя стає солодкуватою і шанобливою. Дискурсивний тиск на учнів не змен-шується, а зро-
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стає – це тиск спостерігачів з боку влади. При цьому, хоча вони не беруть
участь у викладенні навчального матеріалу, їх вплив дуже значний, оскільки вони виступають на боці вчителя.
Проте вище позначені чинники не враховуються при аналізі педагогічного дискурсу, тому приходять до висновку, що вчитель не використовує
прийоми жорсткого тиску, оскільки вони не були виявлені на занятті. Інакше кажучи, такий вчитель набуває своєрідного алібі, а його дискурсивний вплив за своїм характером істотно не змінюється. Це пов’язано з тим,
що саме він забезпечує підпорядкування, відповідно, умови для передачі
навчального матеріалу, відповідно, позитивні результаті діяльності.
До основних рис деспотичного дискурсу належить безумовне домінування «верхів», у цьому випадку вчителя, який всіма силами пригнічує
будь-які прояви свободи у відносинах і формує культ безумовного підпорядкування. Як правило, такі вчителі – сильні особи, до них прислухаються, їх поважають, вони нав’язують свою волю не тільки вихованцям,
але педагогічному колективу, тому саме їх часто висувають на керівні посади. Відповідно, їх дискурсивна поведінка не викликає за-судження,
більш того на необхідності «строгості» з їх дітьми наполягають навіть багато батьків.
b) Протестний, підданський та дискурс залежності
У більшості випадків деспотичний дискурс призводить до придушення
волі у тих, хто не здатний на самостійність. Іншими словами, появляється дискурс залежності, який поєднує слабких і безвольних осіб, що
легко підкоряються будь-якому впливу, у тому числі деструктивному.
Школярі, що мають слабку волю, намагаються заслужити пошану вчителя за допомогою служіння йому, старанності. Тобто вони стають його
«слугами», які виступають на його стороні, протиставляючи себе решті
класу, відповідно завжди готові виконати приказ, а також зрадити взамін
на прихильність.
У супереч жорстокому дискурсивному впливу у вихованців з сильною
волею формується протистояння, іншими словами, виникає протестний
дискурс. Жорстке примушення провокує непокору з боку того, кого підпорядковують. Ще більш негативний вплив на становлення логіки існування учнів здійснюють вчителі, які не можуть протистояти виявленню
сильної волі з боку учнів, тому опиняються в залежності він них. Так виникає дискурс залежності вже учителів, в якому влада належить «низам»,
тобто найбільш сильним фізично учням, що підпорядкувують собі слабкіших учнів. У колективі з таким дискурсом панує культ грубої фізичної
сили або матеріальної переваги, при наявності високого положення батьків у суспільстві.
Вчитель, що володіє слабкою волею, не в змозі їм протистояти, а його
істерики сприяють тільки їх зміцненню. За своєю агресивністю прояв та-
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кого дискурсу перевершує руйнівність деспотичного. Справа у тому, що
останній має передбачений характер. Його позитивною якістю є те, що
домінування вчителя забезпечує умови для навчання. Саме тому до вчителя-деспотові ставляться з повагою та пошаною. Поведінка ж залежного
вчителя не відрізняється стабільністю, оскільки до деякої межі він довзоляє прояв свавілля, а потім слідує вибух агресії. Оскільки головна увага
він приділяє викладенню навчального матеріалу, поведінка учнів по за
увагою. Вчитель розповідає його як би сам для себе, але не контролює
стан комунікації в шкільної аудиторії, наприклад, відносини учнів між
собою, які носять досить агресивний характер. Тому при такому дискурсі
найбільш частишимі є вигуки: «За що він мене ударив книгою? Адже я
йому нічого не робив! – Так, ти ж обізвав мене! – Це неправда!»
с) Загрози від дискурса залежності
Виникає ситуація, коли «вчитель сам по собі, а діти самі по собі». Він
не володіє, за Ф. Ніцше, волею до влади, не бажає панування, не насолоджується тоді, коли йому підкоряються, тому не прагне підпорядкувати
собі. Проте рано чи пізно помічає, що сприйняття навчального матеріалу
стає неможливим, у класі неймовірний шум. У цій ситуації можливі два
основні сценарії. Перший є в тому, що вчитель чекає, коли учні самі втомляться від того шуму, який стоїть в класі, коли вони поступово заспокояться, що цілком можливо, внаслідок чого виникає нормальна ро-боча
атмосфера. Другий, про який згадувалося вище, сценарій в тому, що вчитель не витримує і «вибухає», тобто починає загрожувати, кривдити. Його висловлювання набувають істеричного характеру, він переходить на
підвищеній тон, вступає в «перестрілку», внаслідок чого наступає тиша,
що є результатом нервового потрясіння, яка, проте, триває недовго.
Тобто залежний вчитель використовуєкте жорсткий дискурсивний
вплив характерний для деспотичного, якого бояться. Але залежного частіше жаліють, хоча певна частина учнів його зневажає. При перевірці
якості занять такого вчителя, присутність спостерігачів у особі представників влади (директор школи, завуч тощо) забезпечує дискурсивний
тиск, який необхідний для ефективної навчальної діяльності, внаслідок
чого вчитель показує свої кращі сторони, тому урок проходить цікаво,
школярі переконуються, що вони не дарма жаліли свого вчителя, дирекція ж школи також бачить «високі професійні якості» вчителя.
d) Дискурс солідарності
І, нарешті, наступний тип педагогічного дискурсу – це дискурс солідарності, який виникає, якщо вчитель володіє технікою управління уваги,
без особливих зусиль попереджає акти непокори на заняттях. Йому допомагає якісна підготовка до занять і володіння різноманітними методи-
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чними засобами. Він уміє продуктивно використати владні примушення і
спонукання, методом «батога й пряника», при цьому, в основному використовує не покарання, а заохочення. Вчитель вдало організує діяльність,
забезпечує високу продуктивність і результат-тивність. При перевірці
якості занять з боку виявляється, що учні нібито не помічають спостереження, спілкуються вільно, оскільки вони вдячні вчителеві, що той показує їх переваги і результати.
е) Влада дискурсу та логіка існування
Таким чином, можна визначити наступні типи педагогічного дискурсу: (1) деспотичний, (2) протестний, (3) залежності та (4) солідарності.
Реальний педагогічний дискурс, як правило, включає ознаки декількох
типів, наприклад, деспотичного та солідарного, залежного та протестного
тощо. Але, навіть якщо не існує чистого деспотичного дискурсу і дискурсу
залежності, небезпека їх розповсюдження навіть в змішаних видах не викликає сумніву.
Звернемо увагу на особливу загрозу від дискурсу залежності. Наприклад, учитель, оскільки не витримує непокори і зневаги, «вибухає», переходить на підвищений тон, відчитуючи найбільш самовільних учнів, при
цьому його агресивність по рівню може значно перевершувати агресивність деспотичного. Але учні чудово усвідомлюють, що підставою цієї агресивності є неможливість домінувати, тому навіть під час таких істерик
знущання над вчителем можуть не припинятися. Водночас, драматичне
напруження, стан безнадійності, який охоплює учителя, переходить на
учнів, тому істерики перетворюються на своєрідний театр «безвихідності».
Це пов’язано з тим, що скривджені учні намагаються знайти захист від
свавілля своїх товаришів у вчителя, але не знаходять його, розуміючи при
цьому, що він такий же принижений. Тому вони проявляють до нього
симпатію до нього, хоча допускають образи. Втім, образи, як правило,
носять ігровий характер. Своєрідність дитячої «гри в життя» є в тому, що
неповага, як правило, має жартівливий характер, тому, кривдник і скривджені, як це не дивно, можуть бути друзями, а нанесення образи може
бути не чим іншим, як спробою привернути до себе увагу. На образу досить жорстко реагує деспотичний вчитель, який прагне подавити будьяку непокору, навіть в жартівливій формі. Педагог дискурсу солідарності
розуміє ігровий характер і у багатьох випадках встигає попередити напад
такого характеру жартом, докором тощо. Таким чином своєрідність реалізації влади у педагогічного дискурсу породжує відповідну логіку існування. Перебування у дискурсі є причиною формування сенсів існування,
таких, які є підставою самореалізації особистості.
У цьому контексті слід нагадати таку форму навчання, як спеціалізовані класі, у які відбираються учні з кращою успішністю. Відповідно, ви-
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никають класи, в яких збираються решта дітей, в яких дуже важко організувати нав-чальний процес навіть досвідченим вчителям. Якщо в спеціалізованих класах панує творча атмосфера, то в звичайних – атмосфера
насильства, як результат, набуває поширення деспотичний дискурс. Іншими словами, при такому формуванні класів виникає проблема обмежень дискурсивної агресії. У суспільствах з високим добробутом є також
розділення на приватні і державні (муніципальні) школи. Приватні – для
багатих, а державні – для бідних, відповідно, проблема тільки посилюється. Саме тому в суспільствах з високим рівнем добробуту диференціація освіти за майновою ознакою є джерелом криміналізації суспільства.
f) Стандарти освіти та довіра вчителю
Не можна не вказати також на такий негативний чинник як запровадження універсальних стандартів освіти в масштабах декількох держав,
наприклад, в рамках Болонського процесу. Це пов’язано з державним контролем над якістю знань, який припускає використання тестування як
провідної форми виявлення їх якості. Негативний вплив цього чинника
приводить до дегуманізації освіти, що виявляється у недовірі педагогові.
Знання не мають персональної спрямованості, оскільки панує безлика
машинна форма контролю. Якщо до його введення неуспішний міг звернутися до вчителя, відповідно, з його допомогою вирішити проблему, то в
умовах машинного контролю це неможливо, що породжує безисходність.
Крім того, тестування як форма контролю не дозволяє у повній мірі виявити творчі здібності, оригінальність мислення, оскільки на перший
план виділяється не продуктивне, а репродуктивне мислення. З часів старовини було відомо, що «багато знання нічому не учить». Відповідно, обдаровані особи переживають невпевненість, дискомфорт тощо.
Яким же чином можна обмежити негативний вплив деструктивних
форм педагогічного дискурсу? По-перше, введенням психологічного контролю під час вступу до педагогічних закладів, який дозволить виявити
наявність педагогічних здібностей, що, у свою чергу, стане причиною якісного відбору для навчання. По-друге, необхідне вдосконалення педагогічної підготовки майбутніх вчителів за допомогою залучення педагогів зі
шкіл, що володіють педагогічним досвідом, які можуть передати свою
майстерність. По-третє, введення якісного психологічного контролю занять в загальноосвітній школі.
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6. ЕТОС ДИСКУРСУ
Питання про етос (еthos [грец.] – характер особи або явища, сукупність
рис індивідуальності та характеру) дискурсу може бути поставлене після
того, як привернути увагу до його якісних характеристик з допомогою
виявлення відповідних понять. Серед філософських понять, що можуть
бути співвіднесені з поняттям «етос», слід вказати на «субстанцію». Дискурс всезагальний, тобто, субстанціональний, тому підкоряє, водночас є
сферою вираження своєрідностіі, неповторності та унікальності, тому
можна поставити питання про його етос.
а) Етос, патос, афект і афіціювання
У музичній естетиці античності термін «етос» позначає внутрішній
лад музики і характер її впливу на людину. Це поняття вказує на її властивості, тоді як для опису результативності впливу використовується поняття «пафос» або «патос». Етос музики проявляється у своєрідності характеру ладу (наприклад, дорійський – втілення мужності, фрігійський –
неврівноваженості, лідійський – печалі тощо). Пізніше у XVII-ХVIII століттях, коли увага концентрується на змінах у сфері людських переживань, це поняття не використовується, оскільки досліджується «пафос»
або афекти.
У становленні теорії афектів необхідно виділити роль Р. Декарта, який
пояснює причину виникнення переживань з точки зору механіцизму як
наслідок впливів на органи організму людини з боку середовища. Наприклад, таким чином: «Вплив, який чиниться на залозу присутністю страхітливого предмета, в одних людей викликає страх, а в інших може викликати мужність і сміливість» [6, с. 499]. Вплив афектів на прийняття рішень він описує так: «Правда, на світі дуже мало людей настільки слабких і нерішучих, що у них немає інших бажань, крім тих, які їм приписують пристрасті» [6, с. 504].
Видатний представник епохи Просвітництва Д. Дідро серед сукупності
афектів виділяє соціальні, тому що вони забезпечують цілісність існування, оскільки: «...щоб бути у згоді з самим собою, а значить, бути щасливим, є наявність повноцінних і сильних громадських афектів. Відсутність
же цих афектів або їх неповноцінність робить людину нещасною»
[7, с. 122].
b) Трактування афіціювання
У філософській традиції також використовувався термін, який отримав поширення при описі наслідків впливу на свідомість. Мова йде про
афіціювання (від лат. afficio – завдаю, впливаю, дію). У пізній середньовічній схоластиці, зокрема Гокленіусом, розрізняється зовнішнє афіцію-
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вання (аfficio eхtеrnа) і внутрішнє (аfficio intеrnа). Будемо говорити про
афіціювання дискурсу, якщо його вплив виявляється причиною виникнення переживань і пов’язаних із ними смислів. Почуття – це реакція
на зміст висловлювання, отже, їх можна використовувати для провокування дій, в тому числі деструктивних, наприклад, почуття гордості
можна використати з метою виправдання насильства.
Серед різних трактувань афіціювання можна виділіти шеллінгівське, в
якому показується зовнішній вплив на Я: «Я виявляє обмеження, яке належить не їм самим» – це означає: Я виявляє його як належне якимось
протилежним Я, тобто як належне не-Я. Отже, Я не може споглядати себе
обмеженим, не споглядаючи це обмеження як афіціювання з боку не-Я»
[11, с. 287].
Своєрідність етичних афектів у XIX столітті в аспекті їх прагматичної
доцільності розглядає ірраціоналіст Л. Шестов, який виділяє їх особливу
роль у дискурсивному впливі: «Моральне обурення є лише більш витонченою формою давньої помсти. Колись гнів розмовляв кинджалами, тепер достатньо слів. І щасливий той, хто хоче стратити свого кривдника,
для якого образа, якщо зможе помститися, перестає бути образою» [12,
с. 80].
У соціальній практиці переживання деструктивних соціальних явищ
може бути причиною виникнення негативних афектів, на що звертає увагу М. Горький. Він таким чином описує ситуацію революційних 20-х років: «Заперечуючи жорстокість, органічно ненавидячи смерть і руйнування, жінка-мати, збудник кращих почуттів чоловіка, об’єкт його захоплення, джерело життя і поезії кричить: «Перебити, перевішати, розстріляти!..» Тут є страшне протиріччя, в корені здатне знищити той ореол,
яким оточувала жінку історія» [4, с. 173]. Ймовірно, що подібні афекти
можуть виникати у процесі педагогічного конфлікту в навчальній ситуації.
Проте негативне афіціювання може стати причиною усунення відповідних переживань. Саме у цьому аспекті Л. Виготський характеризує появу катарсису: «...болючі і неприємні афекти піддаються деякому розряду, знищенню, перетворенню в протилежні. Естетична реакція, як така,
в сутності і зводиться до такого катарсису, тобто до складного перетворення почуттів» [2, с. 268]. Згадаймо в цьому зв’язку, яке велике значення в Стародавній Греції надавалося трагедії.
Отже, вплив дискурсу на формування афектів є різним. Наприклад,
екзистенційні переживання можуть бути такими: «Дискурс несе надію і
страх, гнів і радість, смуток і захоплення... Можна до безкінечності продовжувати цей нескінченний ланцюг спогадів про зустрічі з ним. Вимовленим і почутим Словом можна дорожити, його можна ненавидіти, прославляти і нехтувати. Але від нього не втекти. Він переслідує в будь-якому
світі, як сонце або як місяць, які супроводжують самотнього подорожнього. Хмари можуть їх закрити, але настане час, і вони розійдуться.
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Та чи можна втекти від нього? Навряд. Але можна вибрати такий, який
зігріє у дорозі, відкриє таємниці світу, дасть надію. Слово може бути воїном, який загрожує, тоді ми будемо ставитися до нього як до захис-ника.
Він може бути дбайливим господарем, що поправляє і допомагає, тоді ми
говоримо йому «спасибі». Він може принести страшне горе і радість. Він
ранить і втішає, сліпить і просвітлює. Прийняти його означає сприйняти
звістку і пережити її, сміючись і плачучи, засму-чуючись і розважаючись!»
с) Трактування аффектів у феноменології
Характеристика відносин висловлювання і афектів у феноменології
Е. Гуссерля пов’язано з такою властивістю свідомості, як спрямованість
або інтенція. Передбачається, що її зміст визначається предметністю [5].
Не випадково його учень Г. Шпет наділяє свідомість активністю, а для
позначення цієї здатності використовує поняття «розуміння» [14].
У діалектичній феноменології О. Лосєва свідомість розуміється як
сфера породження смислів, своєрідність яких визначається міфом [8].
Звідси випливає їх залежність і обумовленість. Якщо афект – це аксіомлогічна реакція на явище або подію, то сенс має відношення до сутності.
При тому, вони взаємообумовлені, оскільки афекти є формою переживання сенсу. Однак залишається відкритим питання про обумовленості
станів свідомості. Його вирішив М. Бахтін, який розглядав свідомість не
як всезагальну, а як діалогічну, що формулюється в умовах ситуації при
здійсненні поступку.
d) Дискурсивна інтервенція
При використанні діалогічної концепції свідомості виникає необхідність з’ясування того, яким чином можлива їх взаємодія. Цей вплив є
втручанням або інтервенцією (від пізнелат. interventio – втручання). Слід
мати на увазі, що вплив може бути не лише безпосереднім, а й опосередкованим (за допомогою дискурсу).
Можливість інтервенції залежить від того, якою мірою свідомість підготовлена до осмислення мовленого. Існують смисли, які набагато випереджають свій час, і лише згодом виникають передумови для їх присвоєння. Це пояснюється звичкою до відомого, яка породжує небажання реагувати на нововведення. Даний феномен Г. Гадамер називає «нездарністю до розмови». Він запитує: «Питання про нездатність людей вести
розмову передбачає наступне: чи здатні люди відкриватися один одному
настільки, щоб між ними починали витися нитки розмови?» [3, с. 83-84].
Відповідно, питання про передумови інтервенції необхідно співвіднести з
проблемою нездатністю до взаєморозуміння та довіри.
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f) Продуктивність інтервенції
Отже, однією з умов розуміння сенсу, відповідно, продуктивності дискурсивної інтервенції є наявність сприятливої комунікативної позиції,
яку можна охарактеризувати таким чином: «Давно було відомо про це
чудесне Слово. Всі буквально благоговіли перед ним. Але спочатку ніхто
навіть не розумів його сенс. І тільки поступово, коли кожен усвідомив його велич, воно стало передаватися з вуст в уста, його стали вивчати, тлумачити, при цьому відчуваючи найбільшу насолоду. Це Слово спочатку
призначалося для того, щоб підняти і зробити великим».
Продуктивність осмислення також залежить від того, наскільки володіння знанням, яке є його змістом актуально, іншими словами – від інтересів індивіда. У цьому зв’язку наведемо характеристику значущості
А. Уайтхедом: «...значимість являє собою аспект переживання, за допомогою якого на світ чуттєвих речей накладається перспектива» [9, с. 345].
Отже, результативність інтервенції залежить від позитивних уподобань суб’єкта, а саме наявності симпатичного розуміння у термінології
Г. Шпета: «Тут має місце «розуміння» зовсім особливого роду – розуміння в своїй основі без розуміння, – симпатичне розуміння. Тут сприйняття
спрямоване на особистість N, на його темперамент і характер...» [13,
с. 385]. Тому індивід, який перебуває в полоні суб’єктивності, в першу
чергу – дитина, фактично відкрита для будь-якої дискурсивної інтервенції, оскільки не в змозі перевірити істинність висловлювання.
Виникає проблема відкритості особистості впливам ззовні, яку
М. Фуко показує за допомогою розгляду значень терміна Stultitia: «Що
означає stultus, stultitia»?
1. Відкритість – це вплив ззовні, абсолютно некритичне сприйняття
уявлень. Це означає змішання об’єктивного змісту уявлень з відчуттями і
всякого роду суб’єктивними елементами.
2. Stultus – це той, хто розкиданий по часу, хто дозволяє себе захопити,
хто нічим не займається, пускає своє життя на самоплив, хто не направляє свою волю ні до якої мети» [10, с. 294]. Отже, відкритість означає нездатність до критичного ставлення до знання, в результаті чого індивід
повністю потрапляє під вплив іншого. При її наявності інтервенція дискурсу призводить до дисипативних наслідків.
Виділимо наступні передумови цей інтервенції в педагогічній практиці:
- у комунікативному середовищі одержувача сформувався позитивний
імідж відправника, тому будь-які його висловлювання оцінюються тільки
як позитивні;
- у співтоваристві недостатньо сформовані моральні імперативи;
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- відправник має у своєму розпорядженні засоби впливу, вико ристання яких дозволяє сформувати необхідну думку про себе [1, с. 88].
При сформованності критичної позиції ситуація змінюється на протилежну, оскільки домінує не відкритість, а закритість. Тому не всяка інтервенція може бути результативною, оскільки відправник, наприклад, коли
вчитель розглядається як суперник, який може нашкодити. Тому ставлення до його висловлювань набуває негативного характеру. Іноді при
цьму використовується моральні норми, які не поширюються на самого
себе. Тоді вислів розглядається як «вирок», який мистить вказівку на повинність, хоча це не відповідає дійсності. Це тому, що ступінь репресивності інтервенції визначається характером здійснення владних повноважень. Хоча не визиває сумніву, що дискурс, вне залежності від того, хто
домінує в ньому, наділяється абсолютною силою, оскільки в ньому є послання, в якому міститься «схвалення» чи «засудження». Як наслідок, стає
неможливим взаєморозуміння, оскільки критичне ставлення передбачає
виведення з кола посвячених. Це коло утворює закрите співтовариство,
підставою якого є моральний кодекс.
Наведемо опис висловлювання, яке показує вище означену актуальність дискурса: «Це слово дуже довго виправлялось, і ось, нарешті, воно з
нами. Яке досконале творіння, як грамотно побудовані всі його обороти,
як ретельно воно описує наше майбутнє. Скільки сил було витрачено на
його створення! Тепер всі спокійні, чекають нових змін і звершень. Воно
об’єднало всіх. Кожен тепер знає своє місце і роль. Воно пов’язує всіх воєдино, допомагає зрозуміти один одного. Дає можливість увійти в будь-які
двері, звернутися до будь-кого. А це вже не так мало, якщо спробувати
подолати перешкоди, які здаються неосяжними».
Отже, дискурс є відносно самостійним трансцендентальним утворення, яке впливає на стан свідомості суб’єкта. При цьому дискурс формує
зміст свідомості, оскільки визначає задання «ззовні». Але ставлення до
висловлювань дуже нестійке, оскільки включає в себе діалог індивіда зі
своїми ж смислами, тому завжди дещо іншими. У цьому зв’язку слід звернути увагу на відмінність інтенції та інтервенції. Якщо інтенція передбачає відношення свідомості до предметності, то інтервенція, навпаки,
впливу, у даному випадку з боку іншого.
Щоб забезпечити єдність суб’єктивної свідомості, у феноменології
вводиться таке поняття, як «інтерсуб’єктивність». На наш погляд, воно
вказує на взаємну обумовленість актів інтенції та інтервенції. Можливість
інтерсуб’єктивності та її наявність є результатом їх взаємної обумовленості. Вона, з одного боку реалізується за допомогою інтервент-ції, оскільки
переживання «вміщуються» в дискурс, який акумулює сми-сли; а оскільки вони є, одночасно, власністю його учасників, то визначає виникнення
інтенції.
У цьому ж контексті слід звернути увагу на призначення інтерпретації.
Дискурс, як відносно самостійне когнітивне утворення є трансцендента-
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льне утворення. Виникненню його іманентності спонукає інтерпретація,
оскілько є операцією присвоєння сенсу в наслідок осмислення змісту висловлювань. Якщо розглядати інтервенцію як прояв зовнішнього впливу
дискурсу, то інтерпретування слід визначити як її результативність.
g) Джерело, сток та імпрессія
Дискурсивна інтервенція формує розуміння реальності, відповідно,
смисли існування. З її допомогою можливо орієнтування інтенціями свідомості іншого, наприклад, учня. Тому при розгляді її зміста виникає необхідність з’ясування джерела інтервенції, тобто відправника, тобто учителя, який зацікавлений у тому, щоб вливати на получателя, а також
стоку, тобто місця в просторі дискурсу, у якому він присутній. Визначення джерела інтервенції, а це не завжди вчитель, допомагає з’ясувати наявність причетних до організації дискурсивної дії. Цей аналіз виявляє свідомо приховані наміри, наприклад, бажання творити. При їх розгляді
з’ясовується, в якій мірі вони відповідають змісту висловлювань. У результаті можуть виявитися прийомі аберації (спотворення), якщо вони
застосовувалися. Наприклад, коли «слова підтримки» є фактично звинуваченням у неспроможності вирішувати творчі завдання.
При аналізі стоку до увазі береться результативність впливу, шо можна показати за допомогою використання поняття «імпресія» (фр.
impression – враження). Причина виникнення імпресії може бути в «яскравості» або актуальності предмета. Таке враження виникає від участі у
предметному конкурсі, виступі видатних митців, музикантів, а, головне,
на цікавому уроці.
Враження може «захопити» свідомість повністю і визначати горизонт
інтенціональності. У такому разі наявність імпресії свідчить про результативність інтервенції, яка завершується «нав’язуванням» сукупності
предметів. Вони «карбується» у свідомість і визначають сенси існування.
Їх виникнення залежить не тільки від своєрідності інтервенції, але й від
здатності до осмислення, продуктивності та глибини мислення. Тому одна й та ж інтервенція може бути результативною в одному випадку, і не
досягати мети в іншому.
h) Колорування реальності
Крім цього вона залежить від того, яким чином предметність експонується в дискурсі. У останньому випадку виникає питання про етос дискурсу. Це повязано з тим, що у дискурсі предмети колоруються (італ.
colorito від лат., color – колір), або «тонуються», «фарбуються». Невірное
відображення призводить до аберації (спотворення), виникнення якої
пояснюється різними причинами, в першу чергу, наприклад, бажанням
підкорити.

46

Тому колорування, що дозволяє управляти інтенцією, є екзистенційним засобом впливом, завдання якого можна сформулювати таким
чином: «Як знайти такі слова, щоб всі слухняно схилили голови? – Еврика, мені це вдалося. Головне, щоб було все дуже гладко. Треба дати зрозуміти, що те, що промовляється, від їх лица. Тоді можна перетягнути на
свою сторону. Бажано красиво сказати те, чого від тебе чекають». Але таке колорування вводить в оману, підкоряя манерністю, яка часто відштовхує.
Тому при аналізі колорування необхідно мати на увазі, що спектр тонів дискурсу може бути дуже різним. Насамперед, слід розрізняти теплі і
холодні тони. У теплих тонах виражається позитивна оцінка події, особи
або світу. Холодні тони, навпаки, негативні, що передбачає використання
заперечувальних суджень, засудження тих, хто не відповідає моральним
нормам. Співвідношення холодних і теплих тонів може утворювати різні
конфігурації.
Колорування призводить до створення контексту, за допомогою якого
показується предметів, як сукупність подій, ситуацій тощо. Для цього вони цілеспрямовано підбираються, «ставляться поряд» у визначеному порядку. Розташування відіграє дуже важливу роль при колоруванні, оскільки оцінка однієї події або суб’єкта переноситься на інші, хоча вони можуть бути і не пов’язані. Вони не перебувають у причинно-наслідкових
залежностях, тим не менш, виникає ефект подібності. Величезну роль
відіграє те, в якому контексті вони експонуються. В одному на перший
план свідомо виносяться холодні тони, в іншому – теплі. Слід мати на
увазі, якщо є вилучєння з одного контексту і поміщення в інший, то тлумачення буде зовсім іншим.
Своєрідність колорування залежить і від того, в якому відношенні
предмет знаходяться до центру пространсва дискурса. При переміщенні в
центр тони набувають яскравості, навпаки, якщо вони знаходиться на
периферії, то стають бляклими і тьмяними. Тони колорування мають різну стійкість – все залежить від інтенсивності інтересу. Тому воно в деяких
випадках дуже інтенсивні, в інших, навпаки, незначні, оскільки не ставиться завдання нав’язування своєї думки.
Зрозуміло, що інтерсивність колорування впливає на виникнення
афектів. Для того, щоб викликати той чи інший афект, учителю необхідно
використовувати дискурс з певним етосом. Тобто, вибір етосу відіграє визначальну роль для створення необхідного педагогічного афекту. Таким
чином, таким чином можна маніпулювати свідомістю, інакше кажучи
формувати інтенції.
Отже, при дослідженні етосу дискурсу подуктивна феноменологічна
концепція свідомості, а саме гуссерлівське положення про інтенційну
природу свідомості, крім того, точка зору Г. Шпета про активність свідомості, а також О. Лосєва про діалектичний характер пізнавального процесу. Розгляд етосу показує перспективи для формування змісту свідомості,
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отже, сенсів існування. При їх формуванні слід мати до увазі, що якщо
інтенція передбачає спрямованість свідомості на предмет, то інтервенція
– предмета на свідомість. Очевидно, що спрямованість інтенції залежить
від інтервенції, яка зумовлює зміни в стані свідомості, відповідно, сенсів
існування. Інтервенція може завершитися як присвоєнням або, навпаки,
відкиданням деякого сенсу. Слід звернути увагу, що етос дискурсу знаходить своє безпосереднє вираження у колоруванні предметності, яке може
бути не тільки достовірним але і спотворюючим.
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7. МОДУС І МОДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТА
Дослідження педагогічного дискурсу має важливе значення для вирішення виховних проблем. При його аналізі деякі дослідники, наприклад,
Т. Єжова, використовують досягнення лінгвістики, зокрема, прагматики,
що зрозуміло при знавизначенні дискурсу: «Педагогічний дискурс – це
об’єктивно існуюча динамічна система, що функціонує в освітньому середовищі ВНЗ, яке включає учасників дискурсу, педагогічні цілі, цінності та
змістовну складову освіти, що відображає стилістичну специфіку педагогічного дискурсу як «системи». Він розглядається як відносно самостійне
утворення, здатне впливати на характер відносин у групі, на формування
особистості та показати причини та обумовленості мовленнєвого впливу»
[3; 6; 8]. Звернемо увагу, що у цій трактовці суб’єкт залишається поза увагою, але не визиває сумніву, що він є його творцьом.
а) Значення терміну «можливість»
На наш погляд, цю проблему вирішує звернення до екзистенціальної
філософії, зокрема, до праць таких його найвизначніших представників,
як М. Бердяєв, М. Ґайдеггер, Ж. Марітен, Ж.-П. Сартр та ін. Ця філософія
дозволить виявити те, яким чином суб’єкт виховання може реалізувати
свої можливості. Виділимо наступні три значення терміну «можливість».
Перший виявляється у використанні таких понять, як «модус» і «модальність», які показують стан суб’єкта, своєрідність якого можна з’ясувати
при розгляді змін його властивостей. Друге значення передбачає, що можливість визначається сутністю, яка реалізується в явище. І, нарешті,
третє трактування показує термін «можливість» в аспекті відносин ентелехії та акту.
Звернемося до першого трактування поняття «можливість», відповідно, розглянемо значення понять «модус» і «модальність». Значення
першого з них сформувалося у Новий час у зв’язку з рішенням онтологічних питань. Поняття «модус» Спіноза визначає так: «Під поняттям
(модус, modus)» я маю на увазі видозміни (affectones) субстанції або те,
що є в іншому, за допомогою чого воно також проявляється» [9, с. 3]. Нагадаємо, що субстанція – це те, що існує в собі і представляється саме по
собі [там само]. Отже, під модусом розуміється стан субстанції, «що існує
в собі і представляється через себе».
b) Спіноза про модус
Поняття «модус» Спіноза використовує для характеристики позиціювання за допомогою виявлення своєрідності переживання при співвіднесенні себе з іншим: «Хто уявив, що інший ненавидить його, і не думає,
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що він сам дав йому яку-небудь причину для ненависті, потім буде взаємно ненавидіти його» [9, c. 162]. Звернемо увагу, що виникнення ненависті
не передбачає, що обов’язково існують причини для її появи. Чим більш,
що для цього може бути відсутні підстави. Це тому, що «субстанція існує в
собі і представляється сама по собі». Це положення Спіноза розвиває на
основі наступних припущень про природу людини: природа людей здебільш така, що вони «...співчувають тому, кому живеться погано, а кому
живеться добре – ненавидять його тим більше, чим більше люблять ту
річ, яку, в їх уяві, має інший» [9, c. 155].
Для розгляду педагогічного дискурсу важливим є положення про те,
що людина, як субстанція, «існує в собі і представляється сама по собі»,
тобто представляє іншого по відношенню до себе. Незалежно від того, як
до нього ставиться інший, він може ненавидіти, без жодних для цього
підстав, як зазначає Спіноза: «Отже, хто думає, що його ненавидить хтонебудь, той буде уявляти його причиною якогось зла і печалі. Тому він
буде засмучений сумом або страхом, супроводжуваним ідеєю того, хто
його ненавидить, як причиною, тобто буде його ненавидіти, як сказано
вище» [9, c. 163].
Своєрідність такого уявлення в тому, що будь-які спроби розкриття
його неспроможності можуть розцінюватися як прояв ненависті.
Розв’язання проблеми полягає в тому, що уявити можна не лише ненависть, а й любов. Тому з цього приводу наведемо слова Спінози: «Якщо
хтось думає, що хто-небудь любить його, і думає, що він не надав жодної
причини до того, то це і буде його любити» [9, c. 164]. Тобто, коли вихованець уявляє, що його люблять, хоча він не дав для цього ніякого приводу, тому він вже не ненавидить, а любить. Отже, уявлення довільне, але
водночас залежить від бачення про ставлення до себе з боку іншого.
с) М. Ґайдеггер про буттєві модуси присутності
Дослідженню модусів існування велику увагу приділяє найвидатніший
представник екзистенціалізму М. Ґайдеггер, який звертається до їх розгляду при аналізі присутності, буття-у-світі та ін. Для виявлення достовірності присутності він розрізняє власне та невласне існування. У другому
випадку мається на увазі, що відсутня можливість бути самим собою, що
призводить до відмови від самотності (самості). Йдеться про те, що
суб’єкт не надає значення можливостям, які закладені в ньому.
Він розрізняє два буттєвих модуси присутності, оскільки буття завжди
моє, а саме – власності та невласності, причому другий з них розглядається як дефектний [10, с. 42-43]. Їх відмінність у тому, що при модусі власності буття дійсно моє, тоді як при невласності воно таким вже
не є, що можливо тоді, коли людина відмовляється від себе, розчиняючись у навколишньому світі. Невипадково сферою прояву модусу не-
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власності М. Ґайдеггер показує усереднену повсюденість, яка «не відрізняється від онтологічного власного буття присутності» [7, c. 44].
Дефектний модус проявляється у негативному ставленні до самотності (самості), доходить до презирства, що призводить до дуже низької
самооцінки, що виражається в таких висловлюваннях, як «Я – ніщо», «Я
– невдаха» та ін. Для характеристики та уточнення своєрідності буття-усвіті він виділяє такі дефектні модуси, як недбалість, недогляд, помилка,
недбалість по відношенню до можливості турботи [10, c. 57]. Крім того,
виділяє індиферентний модус, який проявляється у частковій чи повній
байдужості до самого себе, коли не виникає навіть думки про наявність
своїх можливостей.
Розрізнення модусів власності та невласності виявляє ставлення до
самого себе, привласнення певної цінності або її відсутність. У загальному
плані – це або прихильність до самого себе, або її відсутність, відповідно,
наявність самостійності або, навпаки, залежності. Таким чином, можна
бути самим собою, а можна бути не собою, тому страждати від невизнання самого себе. Тому виникає несправжня присутність, яка провокує
виконання випадкового, що призводить до порожнього марну-вання сил,
відчуття занедбаності та непотрібності.
Можна стверджувати, що мета виховання полягає у формуванні модусу власності, а відсутність його свідчить про те, що замість цього сформувався дефектний або індиферентний модуси, при яких можли-вості не
реалізуються. Відповідно, мета вихователя полягає в тому, щоб привести
свого підопечного до власної присутності, допомогти розпіз-нати цінність
самого себе. Іншими словами, від нього залежить чи буде вихованець
знаходитись в модусі власності або невласності; знайде він самого себе
або загубиться у світі, буде усвідомлювати себе покинутим, тобто скривдженим, як наслідок, мстити вихователю за те, що тот не допоміг зрозуміти свої можливості, які залишилися нереалізованими, тому він змушений тягнути жалюгідне існування.
d) Модуси буття-в, дбайливості, самотності,
байдужості, відчуженості...
Для характеристики виховного процесу можна використовувати виділене М. Ґайдеггером поняття модус буття-в. Це може «бути» на уроці,
за допомогою якого показується перебування-при, наприклад, при вчителеві. Відповідно, слід розрізняти модус самостійного перебування при
внутрішньосвітовому сущому, який визначається як конститутивний модус для пізнання світу [10, c. 61]. Його розрізнення ґрунтується на то-му,
що пізнання є фіксований в бутті-у-світі модус присутності [10, c. 62].
При розгляді присутності слід звернути увагу на модуси дбайливості,
оскільки один з них дає «дбайливому сущому зустрітися так, що світорозмірність внутрішньосвітового при цьому стає очевидною» [10, c. 73]. По-
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казати своєрідність ставлення до підручного допоможе модус
нав’язливості, а також виявлення та настирливості [10, c. 73-74]. Звернемо увагу, що до позитивного дбайливого М. Ґайдеггер відносить такий
модус, як розсуд (розуміння, наприклад, співрозмовника), а до дефекттного – протиставлення (невизнання), необачність, які розглядаються як похідні від байдужості. На його думку, дбайливість може проявлятися в таких індиферентних модусах, як замкнутість (небажання поділитися своїми думками), потаємність та удаваність [10, c. 124]. Він
характеризує відносини в дефектних модусах наступним чином: «Кожен
виявляється іншим і ніхто не він сам» [10, c. 128].
При аналізі дбайливості ним виділяються два позитивних модуси, перший з них – замінити іншого самим собою, недоліком якого є виникнення залежності від іншого [10, c. 122]. Для розгляду буття з іншим виділяються модуси відстороненності, стриманості і недовіри. Повсякденне буття-один-з-одним поміщається між двома крайнощами позитивної турботливості – заміняюче-підкоряюче і заступницьки-звільнююче
[там само]. Втіленням заступницьки-звільняючої турбот-ливості можна
вважати прояв любові. Вона виникає між вихователем і вихованцем як
прояв вдячності останнього, що Спіноза описує так: «Ця взаємна любов і,
отже, прагнення робити добро тому, хто нас любить і хто прагне нам робити добро, називається вдячністю» [10, c. 165].
Прагнення робити добро проявляється у бажанні відповісти взаємністю, створити причину, відповідно до якої дійсно можна любити. Відплатою за добро для вихованця є його успіхи в навчальній діяльності. Саме
добрим ставленням вихователь може допомогти вихованцю подо-лати
труднощі при виконанні навчальних завдань. Модусу дбайливості, тому,
що в повсякденності розуміється як прояв любові, М. Ґайдеггер протиставляє такий екзистенціальний модус буття, як недбайливе, що проявляється у неробстві [10, c. 120].
Коли у присутності не вистачає іншого, то для його характеристики
використовується такий дефектний модус спів-буття, як самотність, а
буття модусів співприсутності – байдужості та відчуженості [10, c. 121].
До дефектних модусів буття-у-світі відносяться такі модуси, як бути за-,
без іншого, проти-, проходити повз одного, не мати справи один до одного. Останні визначаються також як індиферентні модуси [там само].
Окремо виділяється модус розташування. Його відмінність у тому, що
він обумовлений мовленням. В якості модусу розташування визначається
страх [10, c. 133]. Вище описані модуси в сукупності досить повно характеризують позиціювання як вихователя, так і вихованця, тому їх використання при описі змісту та характеру дискурсивної взаємодії допо-може
виявити її своєрідність.
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е) Ж.-П. Сартр: становлення буття по відношенню до ніщо
Незважаючи на те, що М. Ґайдеггер піддає критиці традиційну метафізику за те, що вона не розглядала буття в його безпосередності, він багато в чому слідує її положенням, оскільки розглядає окремі феномени.
Щоб зрозуміти, яким чином вони взаємно обумовлені, як впливають
один на одного, тобто, як реалізується можливість, звернемося до спадщини Ж.-П. Сартра. Якщо М. Ґайдеггер вживає екзистенціальну аналітику при виявленні феноменів існування, то Ж.-П. Сартр при розгляді діалектичних суперечностей, а точніше, на встановленні відношення буття
до ніщо в умовах наявності залежності від іншого, якими можна розглядати вихователя і вихованця.
Значення і роль іншого для становлення себе Ж.-П. Сартр описує так:
«Ми бачимо, що людська реальність була недостатньою і що їй бракувало
в якості для-себе певного збігу з собою. Інакше кажучи, кожному особливому для-себе (Erlebnis) не вистачає певної, особливої та кон-кретної реальності, синтетичне присвоєння якої перетворило б його в себе. Цю недостатність самого себе видно з боку іншого, для якого вона відкривається
при розгляді можливостей, які їм вже пізнані та від-крилися» [6. c. 187].
Цим іншим є вихователь, який відкриває вихованцю самого себе, показує
перспективи його самореалізації.
При цьому здійснення можливості допускає знищення себе та іншого:
«Можливість проявляється на підставі знищення для-себе» [там само].
Звернемо увагу, що дитина не завжди може свідомо йти на це «знищення», тобто негативно ставитися до себе, піддавати деструктивній критиці,
усвідомлювати недоліки та усувати їх, відмовлятися від бажань, долати
слабкості та ін. Тим більш, що знищення може бути небезпечним, якщо
воно набуває тотальності та призводити до руйнування. Тому виникає
необхідність у тому, хто навчить правильно ставитись до себе, оскільки
здійснення можливостей залежить від того, яке місце займає вихованець
у просторі педагогічного дискурсу. Якщо воно для вихованця буде несприятливим, то його здатності не будуть затребуваними. Яке це буде місце, залежить, в першу чергу, від вихователя, який веде за собою.
f) Ш. Амонашвілі про педагогічне ніщо
Звернемо увагу на навчальну ситуацію, описану Ш. Амонашвілі, в якій
вчитель обзиває учнів «дурнями» [1, с. 24]. Таке знищення не може спонукати до вільного засвоєння знань, а перетворює його у засіб приниження. Тоді як протилежне, а саме вимоглива любов, яка проявляється в
турботі та заохоченні успіхів, може спонукати до подолання труднощів.
Тільки в останньому випадку формується правильне розуміння свободи,
оскільки, як зазначає Г. Лейбниць: «Вибір вільний і незалежний від не-
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обхідності саме тому, що він відбувається з багатьох рівних можли-востей
і волі, яка визначається тільки за допомогою переваги блага» [4, c. 158].
Коли у вихованця ще відсутнє уявлення про свої можливості, справжню свободу може дати тільки любов вихователя. Ця любов відрізняється
тим, примушення що-небудь виконати спонукає потребу це зробити. Як
зазначає Г. Лейбниць, наявність свободи, позбавленої при-мусу, є тільки
спонуканням, достатнім для обґрунтування застосування покарань і нагород, які використовуються для відрази від зла та виправ-лення
[4, c. 174]. З їх допомогою з’являється потреба слідувати не обхід-ності,
яка буде вільно вибиратися вже не в силу примусу, яка в них є, а в спонуканні до праці. Саме тоді необхідність є сприятливою для вихо-ванця,
якій він підпорядковується за своїм вільним вибором.
Не викликає сумніву, що дитина не здатна критично ставитись до негативного ставлення до себе, іншого та світу, за Ж.-П. Сартром – до знищення. Але, звертає увагу Ш. Амонашвілі, вона є істотою, яка дивиться на
світ широко відкритими очима, в яких дуже багато світла та допитливості, з довірою та вдячністю, готовністю бути досконалою. Для дитини є
трагедією, коли оточуючі не приймають її такою, тим більше, коли це робить вчитель. Тоді вона відповідає подібним чином. Такі від-носини
Ш. Амонашвілі описує так: «Її в класі ніхто не любив, бо вона не любила
нас: ніколи не захищала нас, тільки лаяла і доносила про наші «витівки»
директору, проводила відкриті контрольні, ставила багато двійок і називала нас дурнями» [1, с. 25].
Коли вихованець впевнений, що вихователь негативно оцінює його дії,
не вірить у його, не проявляє турботу, а, навпаки, зневажає або знущається з нього, у нього руйнується віра в свої можливості та перспективи, він
оцінює себе як «маленьку» людину, не здатну до творення. Це призводить до переживання почуття занедбаності та розгубленості. Між тим він
очікує безумовну позитивну оцінку, підтримку, уваги, турботу, що є передумовою для здійснення можливостей.
g) М. Ґайдеггер про необхідність турботи
Ґайдеггер пов’язує усвідомлення необхідності прояву турботи з переживанням жаху: «Жах, як бутійна можливість присутності разом з роздумами присутності, дає феноменальне підґрунтя для експліцитного схоплювання вихідної цілісності присутності. Буття останнього відкри-вається
як турбота» [10, c. 182]. Жах виникає, коли тебе називають «дур-ним», а
переживання з цього приводу породжує бажання сховатися. Наприклад,
Ш. Амонашвілі у дитинстві ховався на кухні, коли приходила вчителька,
щоб поскаржитись на його погані успіхи у навчанні [1, с. 26]. Нагадаємо,
що М. Ґайдеггер позначає турботу як основний феномен, а його поява
провокує здатність бачення цілісності присутності, коли приходить усвідомлення єдності себе й іншого: «У захопленості вже-буття-при... має
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пріоритет. Вперед-себе-в-бутті-у... відповідно модифікує. Падаюча захопленість оголює потяг присутності «жити життям світу», в якому воно всякий раз виявляється» [10, c. 195].
Які передумови і наслідки має називання «дурнями»? Це позиціювання М. Ґайдеггер характеризує так: «Навпаки, прагнення «жити» є таке
«туди-к», яка сама від себе привносить мотив. Це «туди-до всяку ціну»
[там само]. За всяку ціну треба «дати знання», навіть через називання
«дурнями». Таке «будь-якою ціною» не дозволяє «жити життям світу»,
визнати повноцінність вихованця. «За всяку ціну» можуть бути хороші
оцінки в якості оплати за репетиторську послугу, яку описує
Ш. Амонашвілі: «У тиждень два рази я ходжу до неї додому. Ми відкриваємо підручник і грузинськими літерами під англійським текстом пишемо транскрипцію. Виходить, що я читаю англійський текст грузинськими літерами. На уроках, коли вона викликає мене до дошки, я так
і роблю, і замість двійок вона ставить мені трійки, часом – четвірки»
[1, с. 27]. Це знищення здійснює вихователь. Що він принесе? Чи буде
реалізована можливість «бути освіченим»?
Безумовно, це приклад деструктивного позиціювання. А ось як
Ш. Амонашвілі описує позитивне: «Ім’я Варвари Вардіашвілі ввійшло у
нашу свідомість і настроїло нас на лад співзвуччя, привело нас у готовність слідувати за нею. Вся школа звала її «дейда Варо». У перекладі на
російську звучить «тітка», але семантика цього слова має наступний сенс:
«мамина сестра». Дейда Варо для кожного учня була маминою сестрою.
Це означало, що в неї була турбота про кожного, кожен міг сподіватися,
що знайде в ній співчуття» [1, с. 32]. Звернемо увагу, що в основі позитивного педагогічного позиціювання лежить турбота про іншого як про себе самого.
Щоб вирішити означену проблему, вихователь повинен любити «ні за
що», а при проявах недосконалості – співчувати і допомагати, тобто стати
близьким. Саме таким чином характеризує Ш. Амонашвілі улюблену
вчительку: «...дейда Варо була для кожного маминою сестрою» [1, c. 35].
Тоді вихованець кається у своїх непорядних вчинках і проявах слабкості,
у нього виникає бажання, щоб з’явилися причини для цієї любові. Це бажання підштовхує до творчості, подолання складностей, які виникають
при виконанні тих чи інших навчальних завдань. Отже, виховний успіх
залежить від уміння змінити у позитивний бік модус існування, не зненавидіти у відповідь на не дуже моральні вчинки, не уявити, що тебе ненавидять.
h) Проблема зміни модусу існування
Повернемося до обговорення онтологічних питань. Як вже нагадувавлося, в екзистенціальній онтології М. Ґайдеггер зосереджується на описі
модусів, в тому числі – присутності, буття-в-світі, буття-при та ін. Він систематизує їх, що дає повну картину залежностей та передумов реалізації
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можливостей. У якості основних виділяються власний і невлас-ний модуси, при цьому другий розглядається як дефектний, а також модус індиферентності, тобто нейтральний, в якому проявляється байду-жість до себе,
іншого та світу. Їх своєрідність була показана вище за допомогою звернення до відомих праць Ш. Амонашвілі.
Але М. Ґайдеггер не звертається до розгляду модальності. Це пояснюється тим, що модус імпліцитно її містить, оскільки він є те, що визначає
існування. Іншими словами, в модусі міститься модальність, тобто ставлення до себе, яким слід бути, що робити, що приймати за головне, другорядне та ін. Тому опис модусу показує модальність як сукупність можливостей, які можуть розкритися. При цьому мова ще не йде про те, які
це можливості, а тільки про те, що вони є, і як до них можна ставитися.
При розгляді негативних модусів виникає питання про те, як їх змінити або не допустити їх появи, що є основною педагогічною пробле-мою. В
онтології М. Ґайдеггера це питання ще не ставиться, хоча при їх описі видно суперечливе ставлення до них. Але воно ставиться в екзистенціальній
діалектиці Ж-П. Сартра при дослідженні подвійного ставлення до іншого
з боку суб’єкта, який прагне до володіння їм: «Але це неможливо уявити
собі інакше, як тільки шляхом присвоєння свободи іншого. Виходить, мій
проект відвоювання самого себе є, по суті, про-ектом поглинання іншого.
При всьому тому цей проект повинен зали-шити недоторканою природу
іншого» [7, c. 208].
Ось яким чином характеризується суперечливість цих відносин: «Інакше кажучи: 1) намагаючись поглинути іншого, я, тим не менш, не перестаю стверджувати іншого, тобто не перестаю заперечувати свою тотожність з іншим: адже якщо інший, основа мого буття, розчиниться в мені,
моє бути-для-іншого випарується. Якщо, таким чином, я проектую
з’єднання з іншим, то це означає, що я планую увібрати в себе інакшість
іншого, як мою власну можливість» [там само].
З цієї точки зору, навіть якщо вихователь «не любить», а відноситься
негативно до вихованця, або байдужий до нього, то це не обов’язково
призводить до деградації останнього, оскільки таке ставлення може стати
імпульсом для самоствердження. Це тому, що вплив на іншого має суперечливий характер. Саме тому, наприклад, «любов» може оціню-ватися
як вседозволеність і потурання, в наслідок чого у вихованця формується
потреба у тотальному домінуванні, а якщо виявляється опір – насилля.
Відмітимо, що також слід мати на увазі множинність інших (вихователь,
батьки, однолітки), кожен з яких може по-різному впливає.
Отже екзистенціальна онтологія М. Ґайдеггера і суб’єктивна діалекттика Ж.-П. Сартра передбачає обумовленість модусу і модальності. Тобто,
модус визначає модальність, як деякий стан, здатність бути певним чином, як здійснення можливостей, що імпліцитно присутня у ньому. Модус формується в процесі відносин з іншим, яке є прагненням до тотожності з ним і, одночасно, його запереченням.
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Він виникає мимовільно, у залежності від того, як осмислюється існування, формується ставлення до іншого, яке може бути як позитив-ним
(любов), так і негативним (ненависть). Проявляється модус у став-ленні
до самого себе, яке, як показав М. Ґайдеггер, може бути відношень-ням
власності, тобто визнанням цінності самотності або, навпаки, невластності, що передбачає її заперечення або індиферентне ставлення до неї. Для
вихователя дуже важливо підвести вихованця до усвідом-лення цінності
самого себе, що можливо в модусі дбайливості, тобто прояві турботи.
Позитивний модус поділяється на дбайливість, що заміняє і підкоряє,
коли допомога полягає у виконанні дій замість нього, в наслідок чого у
вихованця з’являється залежність від того, хто допомагає. Справжньою
дбайливістю є заступницьки-звільняюча дбайливість, коли вихователь
підтримує вихованця при виникненні труднощів, і тим самим звільняє.
Відповідно, дефектним модусом є відсутність турботи, що призводить до
відчуженості від себе. До індиферентних модусів відносяться такі модуси,
як замкнутість, потаємність і удавання.
У центрі уваги суб’єктивної діалектики Ж.-П. Сартра є суперечливість,
нестійкість і неоднозначність ставлення до себе та іншого, під якими можна розуміти вихователя та вихованця. Це ставлення виявляється, водночас, поглинанням та твердженням, запереченням та позитивним оцінюванням, визнанням та відторгненням. Тому навіть негативне ставлення до іншого, в тому числі його приниження, може призвести до протилежного результату, і навпаки, дбайливість, до негативного. Проте це
не виправдовує дискурсивне насильство з боку вихователя, який ставить
вищою метою засвоєння навчального матеріалу, а не розвиток особистості вихованця.
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8. МОДУС, МОДАЛЬНІСТЬ І АФЕКТИ
Маніфестація суб’єкта педагогічної діяльності залежить від особливостей налаштованності його свідомості. Вона не просто містить у собі певну
сукупність смислів, оскільки вони, водночас, визначають ісування, отже,
особливості здійснення. Це пов’язано з тим, що змістом свідомості виступає не знання про що-небудь, а, як було з’ясовано, смисли, що переживаються. Отже, суб’єкт приймає їх, і стає тим, ким він є. Таким чином, його
джерела – це заданість самого себе, саме заданість, а не даність, як випливає з гуссерлівської феноменології. Суб’єкт – це не тільки те, що є, а
те, що встановлюється, що формується. Він спочатку суперечливий, оскільки всяке встановлення (лат. institut) виходить із подолання протистояння. Він безперервно відроджується і гине, переживає народження і
смерть в кожному своєму стані. Діалектика суб’єкта – це безперервне його
становлення при оновленні смислів існування.
Існування суб’єкта з Ж.-П. Сартру, визначається трансцендентально,
тобто через те, що не належить собі, що відіслає до іншого [4]. Від іншого,
яким виступає педагог, неможливо відмовитися, оскільки розуміння себе
можливе тільки по відношенню до нього. Тобто суб’єкт, одночасно, належить собі, інакше б він не був тим, що собою є, а, також, іншому. Тому він
може, одночасно, ставити до себе по-різному: повністю належить собі,
або підпорядковаться іншому. Тобто, міра його самостійності суперечна і
безперервно змінюється. Він розпорошується і постійно відновлюється,
намагаючись ідентифікувати себе як особистість.
а) Модус свідомості
Розрізнити суб’єкт освіти можна, якщо зрозуміти своєрідність його
свідомості (від лат. modus – вид, міра, спосіб). Модус визначає ставлення
до самого себе, осмислювання реальності та діяння певним чином. Слід
розрізняти, що реальність – це результат самореалізації, а дійсність –
стан справ та ситуаіція у світі. Модус свідомості, з М. Ґайдеггеру, певним
чином продукує існування [6]. Він як припис є заданість його стану, не
тільки ставлення, а й конструювання. Можна сказати, що він – це передумова реалізації суб’єктивності, особливість бути певним чином і оцінювати самого себе. Його слід виводити з того, як суб’єкт оцінює себе, іншого та дійсність. Тому саме в модусі свідомості імпліцитно містяться можливості для конструювання.
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b) Відмінність позитивних та негативних модусів
При розгляді модусу слід виділити важливість позитивної та негативної налаштованності суб’єкта. Згадаймо, що 3. Фрейд розрізняв Ерос і
Танатос [5]. Ерос – це прагнення до життя і його зміцнення. Танатос, навпаки, це бажання руйнування і смерті. Тому виділимо негативний і позитивний модуси свідомості, які їм відповідають. У позитивній налаштованності виражається бажання бути на стороні блага і причатсності до
творчості, прагнення до подолання перешкод та ін. У негативній, навпаки, хотіння руйнування, пошук страждань, принижень, створення перешкод.
У модальності імпліцитно закладені можливі події, за допомогою яких
конструюється реальність. При цьому слід пам’ятати, що це – реальність
суб’єкта, який має цей модус. Рефлексивний характер припускає, що
конструювання реальності захоплює, в першу чергу, самого суб’єкта, тому
приниження іншого, водночас, є приниженням самого себе. У позитивних модусах домінують смисли творення, творчості та єдності. Тут відсутнє прагнення до заперечення іншого і не передбачається його руйнування. Навпаки, домінує снага до до солідарності.
Отже, модуси поділяються на позитивні та негативні. До останніх відноситься свідомість з протестним модусом. У ньому знаходить вираження ставлення до існуючого як ніщо (від лат. nihil – ніщо). Мова йде
про нігілізм, різні прояви якого досліджує А. Камю в роботі «Бунтуюча
людина» [3]. Він звертає увагу, що він проявляє себе у протесті, в якому
виражається негативна налаштованність. Характеристикою ознакою модальності цього модусу, за Ж.-П.Сартом, буде виведення в сферу ніщо.
Протестний модус свідомості суб’єкта освіти містить у собі смисли, які
припускають, у першу чергу, заперечення іншого, виведення його в сферу
ніщо за допомогою приниження, насильства, знищення та ін. Звичайно,
не викликає сумніву, що влада реалізує себе через насильство, яке спрямоване, в першу чергу, на іншого. Але в позитивній налаштованності насильство спрямовується на обмеження свавілля, слабкості, невизначеності, розгнузданості та ін.
Одним з модусів, які поєднують в собі як позитивну, так і негативну
налаштованність, є деспотичний модус. З одного боку, для нього характерне досить сильний потяг до творення, але його результати призначені
тільки для нього самого. У ньому також присутнє бажання руйнування,
яке спрямоване на іншого.
Деспотичному модусу протистоїть суб’єкт з модусом залежності. Продукти його творення призначаються тому, кому він підкоряється. Його
бажання руйнувати спрямоване вже не проти іншого, а проти себе. Воно
виражається в недовірі самому собі, що доходить до презирства. Учень,
що володіє таким модусом свідомості, відмовляється від самостійності.
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с) Р. Декарт про аффект здивування
Характер модусу виражається у своєрідності переживань, тобто, афектів. Вчення про афекти набуло поширення у Новому часі, зокрема, їх класифікацію можна знайти у «Пристрастях душі» Р. Декарта [2]. Зосередимо увагу на їхньому впливі на свідомість, у термінології Нового часу
– душу. Нагадаємо, що в раціоналістичній філософії проголошується звільнення від пристрастей. Втім, Р. Декарт не вважає, що воно не може бути повним, тому тільки пропонує способи, які дозволять частково подолати їх [2, с. 501]. Він виділяє шість первинних пристрастей, а саме, здивування, любов, ненависть, бажання, радість і печаль, і припускає, що до
них можна звести всі інші [2, с. 511].
Ось яким чином пояснюється виникнення подиву: «Здивування виникає в душі тоді, коли якась несподіванка змушує її уважно розгляд-дати
предмети, які здаються їй рідкісними і незвичайними» [там само]. Що ж
таке афект здивування у екзистенційному аспекті? Це стан свідо-мості,
викликаний неординарністю деякого судження, тому формує налаштованність творити. Ось яким чином Р. Декарт описує це під порядкування: «Ця пристрасть має особливість – вона не супроводжується ніякою зміною у серці і крові, як це буває при інших пристрастях» [там само]. Це зауваження вказує на головну особливість подиву. Але вона може
бути настільки значним і сильним, що у суб’єкта формується спроможність до рефлексії.
Суб’єкт прокидається в залежності від висловленого, оскільки воно настільки несподіване, що вражає уяву. Він не в змозі що-небудь осмислити що поза ним, тому виявляється в зоні його впливу. Безумовно,
афект здивування займає важливе місце в педагогічній практиці. За допомогою висловлювання, здатного викликати здивування, виникає налаштованність на оволодіння знаннями. Тому саме несподіванка і новизна презентації навчального матеріалу визначає продуктивність педагоггічної діяльності. Дійсно, без утримання уваги, її концентрації протягом певної дискурсивної взаємодії неможливо досягти поставлених навчальних цілей. Тому використання здібності до дивування є однією з
головних засобів стимуляваня навчальної діяльності.
d) Любов і ненависть
Наступна пристрасть, яку виділяє Р. Декарт, – це любов, яка визначається наступним чином: «Любов є хвилювання душі, викликана рухом
духів, які спонукають душу з доброї волі зв’язати себе з пред-метами, які
їй здаються близькими...» [2, с. 514]. Ключовими тут є слова «зв’язати
себе з предметами». В якості предмета може виступати як об’єкт, так і
суб’єкт освіти, тобто викладач. Р. Декарт конкретизує, що вираз «з доброї

61

волі» відноситься не стільки до бажання, скільки до «згоди, яку вважають
ніби з’єднаною з тими, що люблять» [2, с. 515]. Він виділяє перевагу любові-доброзичливості по відношенню до любові-бажання. Не викликає
сумніву, що проявом любові вихователя слід визнати доброзичливе ставлення до вихованця.
Тепер звернемося до спадщини Ю. Габермаса, який також звертається
до проблеми з’єднання вже в соціальному аспекті: «Так і децентроване
суспільство не в змозі обійтися без тієї відносної точки, з якої сформувалася б проективна єдність інтерсуб’єктивно створеної загальної волі»
[1, с. 279]. Йдеться також про згоду взагалі, але вже згоду щодо «деякої
точки», яка об’єднує суб’єкта та іншого. Виникнення цей «точки» призводить саме афект любові. Такий афект формує позитивну налаштованність суб’єкта. Модальністю такого модусу буде досягнення згоди,
що здійснюється за допомогою доброзичливості, що обумовлює спроможність творити.
Розглянемо протилежний афект – ненависть, яку Декарт визначає наступним чином: «...ненависть є хвилювання, викликане духами, що спонукає відокремити душу від предметів, що бачаться як шкідливі»
[2, с. 514-515]. Протиставлення один одному – це і є прояв модальності
ненависті. Афект ненависті передбачає поділ на своїх і чужих, відповідно,
провокує виникнення деструктвиної налаштованності. Він настроює, що
своїм можна довіряти, підтримувати, схвалювати їхні дії. Чужим, навпаки, не слід довіряти, а всіляко протидіяти, оцінювати негативно їхні
вчинки, не визнавати наявність позитивних якостей і вчинків та ін. Модальністю цього афекту буде ворожнеча, агресія, провокації та ін.
е) Бажання, радість і печаль
Афект «бажання» Р. Декарт трактує таким чином: «Пристрасть є бажання, викликане духами, які налаштовують душу бажати в майбутньому
того, що є відповідним» [2, с. 518]. Він породжує прагнення реалізувати
можливості. Іншими словами, провокує передбачення майбутнього і
спробу осмислити його. За Р. Декартом, виконання ба-жання може виражатися в переживанні задоволення або відрази. Відзна-чимо, що відраза
може бути викликана недосконалістю самого суб’єкта, відсутністю реалізації або отримання очікуваного. Навпаки, задоволення пов’язане з реалізацією бажання або з можливістю його здійснення, отже, з позитивною
налаштованністю. Афект бажання виводить із конкретної сфери реальності, яку суб’єкт перестає помічати, підносячись над нею. Тому модальністю бажання стає у результаті перебування в можли-вому майбутньому,
наявність якого передбачається, відповідно до якого проектується існування.
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Радість, як стан душі, характеризується Р. Декартом наступним чином:
«Радість – приємне хвилювання душі, в якому полягає її насолода благом, яке враження представляють душі, як його власне» [2, с. 520]. Очевидно, що насолода благом і є підставою для виникнення афекту радості.
Модальністю цього модусу буде захопленість і конструктивна налаштованість. При цьому формується переконаність у своїх силах, впевненість у
собі як в істоті, здатній на великі творення. Не дивно, що наявність такого
афекту забезпечує продуктивний розвиток особистості. Зовнішнім вираженням модальності радості є свято як загальне під-несення. Саме в цей
ситуації проявляється віра в себе і передбачення успіхів.
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9. ОСЯГНЕННЯ СУТНОСТІ (ПІЗНАННЯ СЕБЕ)
Один із аспектів трактування поняття «можливість» полягає у тому,
що воно означає те, що закладено як основа існування, тобто сутність.
Нагадаємо, що, згідно з Гегелем, сутність – це те, що є в основі існування
[5, с. 13]. Вказівка на неї свідчить, що можливість може здійснитися, тобто стати явною. Тому її необхідно виявити. Ось яким чином Гегель описує
її осягнення: «Буття безпосередньо. Якщо знання хоче пізнати справжнє,
пізнати, що таке буття в собі і для себе, то воно не обмежується безпосереднім і його визначеннями, а проникає через нього, виходячи з припущення, що за цим буттям є щось інше, не лише буття, і що цей задній
план становить істину буття. Це пізнання є опосередковане знання, бо
воно не знаходиться безпосередньо при сутності та по суті, а починає з
чогось іншого, з буття, і має пройти попередній шлях, шлях виходження
за межі буття або, вірніше, входження всередину його. Тільки тоді, коли
знання з безпосереднього буття заглиблюється всере-дину (sich erinnert),
воно через це опосередкування знаходить сутність. Німецька мова в дієслові «бути» (sein) – зберігає в минулому часі (gewesen) [був] сутність (das
Wesen), бо сутність є минуле, але позачасне минуле буття» [5, с. 7].
а) Сутність як джерело існування
Сутність має свою визначеність і своєрідність, яка здійснюється певним чином, а яким, за Гегелем, можна показати за допомогою таких понять, як свобода, справедливість, рівність. Не випадково німецький філософ при постановці питання про те, що вона представляє, примічає: «У
загальному розподілі нашого логічного добутку вона поміщена в
об’єктивній логіці, оскільки, хоча сутність і є вже внутрішнє, але характер
суб’єкта слід неодмінно зберегти за поняттям» [5, с. 8]. Ось яким чином
характеризуються етапи її становлення: «Сутність, по-перше, спочатку
має видимість (scheint) в собі самій, інакше кажучи, є рефлексія; по-друге,
вона виявляє себе (erscheint); по-третє, вона відкривається (offenbart
sich). У своєму русі вона вважає себе в наступних визначеннях: I) як просту, в собі сущу сутність в своїх визначеннях всередині себе; II) як перехідну в наявне буття; інакше кажучи – згідно зі своїм існуванням і явищем; III) як сутність, яка єдина зі своїм явищем, як дійсність»3 [5, с. 458].

3

Сущность, во-первых, сначала светится внутри себя самой, или, иначе говоря,
есть рефлексия; во-вторых, она является; в третьих, она открывается. Она полагает себя в своейм движении в следующих определениях:
І. как простую, в-себе-сущую сущность в ее определениях внутри себя;
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Відповідно, за німецьким філософом, якщо ставиться завдання показати сутність вихованця, то слід спіратися на сукупність понять, за допомогою яких її можна розпізнати. Можна не сумніватися, що ці поняття
мають етичну спрямованість. Звернемо увагу, що саме до їх розгляду звертається Сократ, пошуки якого описує Платон, з метою виявлення справжнього існування. При цьому поняття має розглядатися не саме по собі,
а таким чином, як воно розкриває своєрідність особистос-ті. Відповідно,
наприклад, поняття «свобода» вказує на володіння сво-бодою, «добро» –
здатність бути добрим, «благо» – самореалізацію у милосерді, «справедливість» – наявність справедливості та ін. Таким чином вони характеризують існування як явище сутності.
Але, найголовніше, вони розкривають моральні якості суб’єкта виховання. Він добрий чи злий, терпимий або жорстокий, справедливий чи
несправедливий тощо. Вони показують рівень його моральності, а саме,
свідчать про наявність або відсутність доброти, милосердя, справедливості та ін. При їх розгляді є можливість прояснення якості існування
суб’єкта виховання. Відповідно, вчинення того чи іншого вчинку, виникнення думки і дію можна пояснити своєрідністю сутності.
Якщо сутність вихованця не відповідає моральним нормам, то його існування буде неповноцінним, оскільки відсутність підкорення їм не дозволяє приймати критику і самовдосконалюватися. Тобто, своєрідність
сутності суб’єкта можна виявити за допомогою розгляду ступеня його моральної досконалості. І, водночас, усвідомлення моральної доскона-лості
є одним з найважливіших імпульсів для пошуку того, що є сутність. Тому
кожен вихователь є Сократом, який намагається показати, що таке моральність, тим самим підштовхнути вихованців до усвідомлення своєї сутності.
b) Можливості, закладені у сутності
Педагогіку можна розглядати як мистецтво «ведення за собою» з метою формування моральності, що є передумовою здійснення можливостей, які ховаються у вихованці, і стають дійсністю. Не випадково
А. Г. Баумгартен розглядає можливе (лат. рossibile) як те, що не містить
протиріччя, оскільки ніяке неможливе внутрішнє не є актуальним [3].
Інакше кажучи, з можливого не може скоїтися інше дійсне, а тільки таке,
яке імпліцитно міститься в ньому. Тому дійсним є тільки таке, яке присутнє в можливості. Не випадково поняття «сутність» визначається так:
«§40. Поєднання [всіх] сутнісних в деякому можливому або його внутрішня можливість є СУТНІСТЬ (буття речі, формальний об’єктивний зміст

ІІ. как выступающую в наличное бытие, или, инасе говоря, по ее существованию
и явлению;
ІІІ. как сущность, которая едина со своїм явленим, как действительность.
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(підстава, природа, щойність, форма, формальне в цілому, оυσια, τιυоπς,
субстанція, перше поняття сущого)» [там само].
Йдеться про те, що сутність мистить можливості, у нашому випадку це
суб’єкта виховання. Тому необхідно зрозуміти, які можливості закладені у
ньому, що вимагає їх втілення у дійсності. Вони конкретні, а їх своєрідність визначає дійсність, ступінь успішності та продуктивності діяльності.
Якщо можливості не будуть реалізовані, вихованец буде пере-бувати у
видимості, яка не призначається для нього, що провокує переживання
своєї неповноцонністі.
Це тому, що сукупність того, він може зробити визначається сутністю
як підставою існування. Це не можливість взагалі, без будь-яких кор.донів, а строго обмежена можливість, що визначає призначення у світі. У
цій внутрішній можливості присутня сувора детермінованість, яка може
бути не зрозумілою. На жаль, вона є прихованою таємницею, і тому може
бути не розпізнаною.
Саме про неї Сократ згадує в своїй вимозі: «Пізнай самого себе». І формулює її таким чином: «Послухай же, милий, мене і те, що написано в
Дельфах: пізнай самого себе і зрозумій, що противники твої такі, як я кажу, а не такі, якими ти їх мислиш. Ми нічого не зможемо їм протиставити, окрім мистецтва і старанності. Якщо ти цим зневажаєш, то втратиш можливість прославити своє ім’я серед еллінів і варварів, а ти, здається мені, прагнеш цього більше, ніж будь-хто інший» [11, с. 218]. Сократ
говорить про можливість «прославити своє ім’я», і, звернемо увагу, що
«пізнання самого себе» є ні що інше, як осмислення актуаль-ності моральних якостей, розвиваючи які «майстерно і старанно», можна прославити себе. Прославлення відбувається тільки при наявності високих досягнень, реалізація яких можлива за наявності моральних якостей.
Не випадково Алквінад запитує Сократа: «Але в чому, мій Сократ, має
полягати прагнення до старанності? Можеш ти мені це пояснити? Адже
ти, як ніхто, схожий на людину, що говорить правду». На що Сократ відповідає: «Так, можу. Але ми повинні разом шукати шлях до найвищої
досконалості. Адже мої слова про необхідність навчання відносяться стільки ж до мене, скільки й до тебе: відмінність між нами полягає лише в
одному». На питання, в чому ж, Сократ відповідає: «Мій опікун кращий і
мудріший, ніж твій Алквінад». На питання, хто він такий, Сократ вказує
на Бога [там само].
У цьому діалозі йдеться про необхідність моральної досконалості, від
наявності якої залежить, чи зможе людина «прославити себе». Мова йде
про пошук шляху до найвищої досконалості, яка сприяє здійсненню внутрішніх можливостей. Не випадково, Сократ вказує на Бога як на опікуна,
який набагато мудріший, ніж він сам. Це можна пояснити, оскільки саме
він є їх джерелом, вони наявні, оскільки дані Богом. Але знайти їх можуть
тільки вихователь і вихованець разом. Перевага першого полягає у тому,
що він спостерігає вихованця як творіння Бога.
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Внутрішня можливість здійснюється в дійсності, тобто у дії, «в умінні
вести справи» [11, с. 249]. Сократ погоджується з тим, що кожен розумний
у тому, в чому він має доброчесність, тобто може за допомогою справи
творити добро іншим людям. Мається на увазі, що проявляє себе в тій
сфері, яка дозволяє бути доброчесним, оскільки тоді реалізується його
внутрішня схильність.
Наявність доброчесності є результатом виховання, яке є необхідною
умовою здійснення можливостей. Це положення Сократ формулює таким
чином: «А всі здібності, які стосуються одного й того ж виду, суть деякі
початкі, які називаються здібностями по відношенню до першої ж нагоди, яка є початком зміни речей, що знаходяться в іншому або в ній самій,
оскільки вона інше. Це, по-перше, здатність пізнавати як закла-дене в
самій речи початок змін, що викликаються іншим або нею самою, оскільки вона інше; по-друге, володіння неприйнятністю до гіршого і до того,
щоб бути знищеним чимось іншим або самою річчю, оскільки вона інше,
через початок, що викликає зміна» [11, с. 234-235]. Зрозуміло, що «перша
здатність» – це моральність.
с) Ж.-П. Сартр: твою сутність відкриває учитель
Після того як показано, що сутність є в моральності, слід звернутися до
розгляду суб’єктивних передумов її осмислення. Це можливо за допомогою сартрівського тлумачення поняття «себе»: «Поняття «себе» відсилає саме до суб’єкта. Воно вказує на відношення суб’єкта з самим собою, і
це ставлення є подвійністю, але подвійністю особливою, оскільки вона
вимагає особливих словесних символів. (...) Фактично себе не можна зрозуміти як реально існуюче; суб’єкт не може бути собою, тому що збіг з собою, як ми бачимо, веде до використання себе» [13, с. 153]. За Ж.П. Сартром, себе можна осмислити по відношенню до іншого завдяки
наявності дистанції «суб’єкта по відношенню до самого себе» [13, с. 159].
Таку відносну рівновагу між тотожністю і абсолютною рівновагою він називає «буттям для себе».
Її важко досягти самостійно, але вона цілком доступна за допомогою
іншого, наприклад, вихователя, для Ш. Амонашвілі – це вчителька Варвара [1, с. 35]. Ця рівновага проявилася в надзвичайній результатив-ності
навчання під її керівництвом, що ясно з наступного висловлювання одного з її учнів: «У нас не можна не вчитися». Це розуміння необхідності
«вчитися» сформувалося під впливом вражень від спілкування з вчителькою, її дбайливості, уваги та співчуття.
Відсторонення від себе необхідно для того, вважає Ж.-П. Сартр, щоб
побачити себе з боку ніщо, яке передбачає заперечення себе і провокує
прагнення бути іншим [13, с. 161]. Воно може бути різної спрямованості:
як позитивним, яке описано вище, так і негативним, приклад якого також
можна знайти у Ш. Амонашвілі: «Її в класі ніхто не любив, бо вона не лю-
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била нас: ніколи не захищала нас, тільки лаяла, доносила про наші «витівки» директору, проводила строгі контрольні, ставила багато двійок і називала нас дурнями» [1, с. 15]. Ніщо в цьому випадку проявляється в назві
«дурнями», в якій висловлюється невдоволення, дратівливість, нетерпимість та ін.
У наведених прикладах можна зрозуміти роль ніщо для здобуття сутності. Наведемо з цього приводу також опис обґрунтування його значення Ж.-П. Сартром: «Буття-в-собі є ізольованим у своєму бутті за допомогою своєї повної позитивності; ніяке буття не може утворюватися з
буття, і нічого не могло б статися з буттям, якщо не було цього ніщо»
[13, с. 162]. З цим положенням про значення ніщо слід погодитися, проте
звернемо увагу, що характер уніщовіння може бути різним.
Передумовою необхідності іншого Ж.-П. Сартр визначає так: «Інший
володіє таємницею того, чим я є. Він віддає мені буття і тим самим володіє мною, я одержимий ним, і це володіння мною є не більше і не менше
як його свідомість усвідомлення володіння мною. І я, визнаючи свою
об’єктивність, відчуваю, що у нього є така свідомість. У плані іншої свідомості для мене – це, водночас, викрадач мого буття і той, завдяки якому
«є» буття, що є моїм буттям» [14, с. 207].
Відповідно, за Ж.-П. Сартром, вихователь, як інший, дає буття вихованцю, оскільки володіє його свідомістю, таким чином викрадає буття. Таке
володіння не рівносильне володінню речами, які стають власністю, якою
можна розпоряджатися на свій розсуд. Вихователь підпорядковує тільки
свідомість вихованця і веде за собою. Це відбу-вається, оскільки він виконує роль того, хто вище у просторі дискурсу. Це викрадення буття має інституційний характер, оскільки вихователь веде за собою за дорученням
суспільства. Але те, як він це робить, залежить від його відповідальності,
але, крім того, можливо проявити турботу, а не тільки наголошувати моральні норми.
Оволодіння вихованцем необхідно, оскільки у нього відсутнє усвідомлення своєї присутності. Однак не всякий вихователь правильно роз поряд-жається таємницею вихованця, а тільки той, хто приймає його таким,
яким він є, не розглядаючи його недоліки як причину для висловлення
невдоволення. Протилежне, а саме, співчуття і прояв тур-боти – це дарування себе через допомогу, з порадою як вчинити, як ставитися до себе.
Допомога – це універсальний інструмент ведення за собою на шляху усвідомлення необхідності підпорядкування моралі. Вона подолає уявлення,
що «я нічого не можу», «мене всі принижують», «нав-коло мене вороги»
тощо. Навпаки, відсутність її є причиною того, що вихованець втрачає
віру в себе, відповідно, здатність продуктивно працю-вати, творити, вчитися і озлоблюється на весь світ.
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d) Викрадення буття вихованця
Правильне викрадення буття вихованця передбачає переконання його
в протилежному – в тому, що «ти зможеш», «подолаєш складності», «ти
талановитий і все подолаєш» тощо. Таке викрадення безумовно вип.равдовує себе, оскільки долається негативне уніщовіння себе, з’являється віра в себе, впевненість, і, відповідно, довіра. Вихователь тоді не використовує примус і владний тиск за принципом: «Роби, що наказано,
інакше покараю!» Якщо такий тиск виявляється, вихованець вислизає,
вже неможливе оволодіння його свідомістю.
Вихователь дійсно володіє таємницею вихованця, але не для того, щоб
«дати знання, вміння і навички», а щоб «навчити вірити в себе». У іншому випадку викрадення буття виявляється формою навчання негативному уніщовінню не тільки себе, але іншого й світу. Тоді вихованець
розмірковує про себе наступним чином: «Ніхто мене не любить, всі мене
ненавидять. У школі мене чекають тільки приниження і знущання, тому
треба бути агресивним і жорстоким». Таке викрадення призводить до
плачевних результатів, які описує Ш. Амонашвіллі, а саме, до неуспіхності: «Я закінчую шостий клас. Вчителька хімії дає мені переекзаменування. Я благаю її поставити мені трійку, обіцяю, що надалі буду вчитися добре. Я відчуваю, якщо мама дізнається, що у мене переекзаменування, вона заплаче, їй буде соромно перед близькими і сусідами за
свого сина. Мені буде боляче бачити, як вона плаче. Не хочу образити її.
Крім того, що я скажу дідусеві та бабусі, у яких збираюся провести в селі
все літо? Вони пишаються мною, і ось приїхав онук-двієчник!» [1, с. 18].
Такі невдачі вчителя не можна пояснити тільки відсутністю методичного забезпечення або низькою якістю уроків. Вони пояснюються екзистенціальними причинами, а саме невірністю використання таєм-ниці
буття вихованців. Він володіє таємницею їх недосконалості, нап-риклад,
нездатністю швидко схоплювати навчальний матеріал, за-пам’ятовувати
правила, виконувати практичні завдання, але це не може бути причиною
для прояву негативного уніщовіння, наприклад, обзи-вання «дурнями».
Ш. Амонашвілі ставить питання, чому такого вихо-вателя іноді називають «заслуженим»? Відповідь у тому, що дисципліна на його заняттях
ідеальна, оскільки він викрадає буття за допомогою страху, погроз. Безумовно, страх також може бути стимулом для творчості за умови, що це
страх «не образити близьких негативними результатами своєї навчальної
діяльності», як було показано в вище наведеному прикладі, який описав
Ш. Амонашвіллі.
Страх, як каже М. Ґайдеггер, лякає і підштовхує до виконання, оскільки в іншому випадку настає смерть. Мова йде не про фізичну, а екзистенціальну смерть, що позначається як буття-до-смерті, а саме переживання
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своєї неповноцінності при виконанні певного завдання. У вихователя є
два можливих сценарії використання таємниці вихованця. Він може втішити, допомогти зрозуміти причини, чому не вдається зрозуміти той чи
інший навчальний матеріал або обізвати «дурнями» та переконати в неповноцінності. У першому сценарії він допоможе подолати страх і осмислити можливість буття-до-життя, відповідно, пові-рити в себе. У другому
сценарії він привчає до буття-до-смерті, руйнує довіру до себе і в свої можливості. Але всеж в останньому випадку залишається просвіт для подолання неповноцінності. Можливо, прийде на допомогу вчитель, який нагадує улюблену вчительку Ш. Амонашвілі, який допоможе затвердити
буття-до-життя. Такий учитель, у якого «не можна не вчиться», вдячність
якому пошириться на світ.
е) Вигідність та загрози моральної повединки
При осягненні сутності слід виділити такі перешкоди, як відсутність
актуальності моральності або, навпаки, усвідомлення її користі. Її неактуальність можна пояснити кількома причинами. Одна з них полягає у
наявності достатку і добробуту, що дозволяє вихованцю отримувати бажане без всяких обмежень. Щоб отримати його, йому досить підкоря-тися
і виконувати моральні вимоги. Однак це підпорядкування поясню-ється
не усвідомленням їх важливості, а бажанням отримати блага, які в цьому
випадку гарантовані. Дотримання цього утилітаристського сти-мулу породжує егоїста, для якого моральна поведінка дуже вигідна і ко-рисна.
Таке підпорядкування моральним правилам не говорить про наяв-ність
категоричного імперативу. Для егоїста під порядкування необхідне, оскільки в іншому випадку він позбавляється винагород і достатку. З почуття
власної безпеки такий вихованець буде висловлювати своє схи-ляння перед вихователями, завжди виступати на їхньому боці, якщо це вимагає
ситуація.
Наочно продемонструвати його поведінку можна на прикладі Нового
Заповіту в сцені підготовки до побиття грішниці Магдалини [4]. Звернемо увагу, що кожен з натовпу готовий кинути камінь у Магдалину. Він
відчуває себе причетним до морального співтовариства. Щоб запобігти
вбивству грішниці, Христос звертається до присутніх з питанням: «Хто з
Вас не здійснював гріха перелюбу»? І це звернення має результат. Вихователю доводиться дуже часто виступати в подібній ролі, а саме захищати
того, хто порушив моральні норми, просити «пом’якшити сер-це», тобто,
слідувати нормам не утилітаристської, а християнської етики.
Наведемо приклади з педагогічних ситуацій, яким чином захист моральних норм може використовуватися для приниження. Він виражається у такій репліці: «Дивіться, який потворний вчинок скоїв хлопчик!»
Але можливо коли ця ж ситуація використується для морального підне-
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сення, яке виражається в проханні: «Пробачимо за те, що цей хлопчик
зробив, бо не завжди кожен з нас веде себе правильно!» Якщо в першому
випадку вихователь провокує виникнення почуття зверхності, відповідно,
формування утилітаристської життєвої позиції, то в другому відкриває
шлях до розуміння сутності, яка часто прихована від вихованця.
Прикладом осмислення утилітаристської цінності моралі може служити теорія суспільного договору Т. Гоббса, який обґрунтовує вигоду захисту прав громадянина з боку держави [6]. Імпульсом для визнання
держави є переживання страху за своє життя, а не моральні переживання. Цей приклад показує, що утилітаристське ставлення до моралі домінує в суспільстві в історичної перспективі, а заслуга англійського філософа полягає в тому, що він його виявив. Не викликає сумніву, що таке
використання моралі не сприяє осягненню сутності, тобто присвоєння
моральних норм, оскільки їх дотримання ґрунтується на страху за себе.
f) Прийняття доброчесності
Шлях до розуміння сутності задовго до виникнення теорії суспільного
договору вказує Сократ, який пропонує її шукати за допомогою виявлення визначень чеснот. Відзначимо, що важливим є не те, що він ставить перед співрозмовникам завдання з’ясувати, що являє собою благо,
мужність тощо. Учасникам розмови так і не вдається дати більш-менш
правильне визначення, що вони собою є. Важливим є те, що вони беруть
участь у цьому пошуку, в якому для кожного з них відкривається їх сутність, яка виявляється нічим іншим, як сукупністю абсолютних моральних норм чи ідеалів, вищою з яких є ідея блага. Відзначимо, що не добробут, як у Т. Гоббса, а саме блага, які, водночас, є добром, справед-ливістю
та іншими чеснотами. Нерозуміння цієї стратегії, описаної Платоном,
стало причиною зарахування його К. Поппером до ідеологів тоталітаризму [12]. Ця помилка пояснюється неусвімленням того, що ідеальна держава виникає як наслідок розумінням громадянами своєї сутності, а не
підпорядкування моральним нормам під впливом страху за своє життя.
Призначення вихователя є у створенні таких педагогічних ситуацій,
коли сутність відкривається не при переживанні страху, а, наприклад,
співчуття. Саме тоді можна наблизитися до розуміння моральності по
І. Канту. Або, коли здійснється благодіяння. У останьому примусовість
кантівської етики поступається місцем величі етики християнської або
абсолютної. Звернемо увагу, що ідеальний світ породжує дійсність не в
силу примушуючого впливу, а при осмисленні ідей, наприклад, ідеї блага,
яка приймається, тим самим стає підставою сутності.
Таким чином, моральність повинна переживатися, а не тільки є готовністю прийняти загальноприйняті норми як обов’язкові для вико-нання.
Так, дійсно, мораль містить у собі примус у силу її позитивності, оскільки
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той, хто її заперечує, виступає на стороні зла. Не дуже приваб-лива позиція для вихованця. Зрозуміло, що багатьох вона лякає, тому вони вирішують бути моральними. Призначення педагога полягає в орга-нізації
моральних переживань, а не тільки примушенні. Якщо вони відсутні, то
сутність не осмислюється. Іншими словами, моральний імператив, як зобов’язання чинити правильно незалежно від наслідків, ще не сформувався. Небезпека цієї ймовірності полягає у впевненості в своїй правоті, заспокоєності, наділенні себе правом засуджувати інших. Саме цю впевненість прагне зруйнувати Сократ за допомогою незручних запитань.
Безумовно, визнання своєї позитивності та винятковості є однією з
найважливіших умов продуктивності здійснення, і, навпаки, вказівка на
негативність та непродуктивність викликає занепокоєння, невпевненість
і агресивність. Тому сартрівське положення про значення ніщо для буття
не приймається. Розуміння діалектики існування приходить тільки внаслідок усвідомлення неоднозначності позитивності і негативності, до чого
підштовхує сократівська маєвтика.
У стані ймовірності вихованцю здається, що він робить тільки моральні вчинки, а саме, з готовністю виконує свої обов’язки, добре вчиться, підкоряється вимогам тощо. Такий стан є наслідком утилітарис-тського засвоєння моральних норм, коли аморальні вчинки не здійсню-ються через
страх бути звинуваченим і покараним. Виникає впевненість у своїй абсолютній правоті та формується уявлення про нездатність поми-лятися.
Якщо є в цьому необхідність, такий «праведник» буде відстоювати моральні норми і звинувачуватиме того, хто їх порушує. При взаємодії з вихователем він завжди на його боці, і, як тільки з’явиться можливість, буде
демонструвати свою моральну перевагу над іншими. Однак при відсутності зовнішнього контролю він може «пограти» у знущання. Йому буде
приємно спостерігати приниження того, хто є аморальною істотою у порівнянні з ним. Він знає, що ображає не «по-справжньому», а тому, що
він тільки грає, не бажає навмисно завдати шкоди, тим більше, що його
жертва не є моральною, тому підлягає покаранню.
g) Неспроможність критики ідеалізму з боку релятивизму
Щоб зрозуміти причини виникнення такої позиції, звернемося до звинувачення, яке висуває Пассмор ідеалізму. Воно в тому, що нібито ідеалізм не здатний допомогти в осмисленні реальності, оскільки ідеї –
абстрактні сутності, що не відповідають дійності []. Засвоєння їх, на думку
К. Поппера, породжує насильство [10]. Це звинувачення безпідставне, оскільки осмислення і привласнення ідей здійснюється у залежності від
розвитку пізнавальних здібностей і модусу свідомості. Дійсно, іноді вони
можуть використовуватися у протиріччі зі своїм змістом, наприклад, ідея
свободи для обгрунтування насилля.
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Звернемо увагу на парадоксальну ситуацію: є багато філософських і
релігійних систем, які показують гідності морального способу життя, але
слідування йому, так чи інакше, до теперішнього часу є проблемою. І, мабуть, більш переконливими є поради древніх, наприклад, Сократа. Це
пояснюється одухотворенням світу в їх філософських системах, у тому
числі платонівської. Одна з найважливіших причин такої ситуації полягає у відмові від абсолютних моральних норм про релятивізацію, на небезпеку якої вказує П. Кудрявцев [7]. Загроза в тому, що моральні норми
поширюються тільки на своїх, але не на чужих, у відношенні до яких їх
можна не дотримуватися, тобто чинити насильство, принижувати, зневажати та ін.
У педагогічній практиці релятивістська мораль поширюється тільки
на успішних, здатних добре освоювати знання і виконувати навчальні
завдання. Навпаки, інші, тому чужі, з низькою успішністю, залишаються
за межею моральності, оскільки є втіленням недосконалості. Інструментом моралізування виступає вказівка на них, наприклад, в такому вислові: «Ти – двієчник і невдаха!» У цій ситуації ймовірність наявності у себе
моральності небезпечна, оскільки маніфестація переваги є ні що інше, як
прихована форма насильства.
h) Підкорення сутності Бога
Очевидно, що відкриття сутності є надзвичайно складною проблемою.
Слід нагадати, яким чином вона вирішується у християнському екзистенціалізмі, зокрема, Ж. Марітеном [9]. Він передбачає наявність лише однієї сутності, а саме – Бога. Тому кожен індивід повинен відмовитися від
своєї сутності і прийняти Божественну, тобто підкоритися Богу. Сутність
ж Бога є Любов, Благо, Милосердя тощо.
Звідси вимога «пізнати себе» замінюється на вимогу «пізнати Бога».
Така переорієнтація інтенції свідомості повністю усуває проблему виникнення утилітаристської моралі. Передбачається визнання безумов-ної
гріховності, тому необхідності покаяння. Таким чином за допомогою
причетності до Божественної Сутності знімається винятковість самого
себе. Звичайно, до кінця ця проблема не усувається, оскільки «буття у
вірі» може бути сумісним з переживанням своєї переваги над атеїстами та
іновірцями.
Отже, для здійснення можливостей суб’єкта виховання важливе значення має розуміння сутності, яка є станом його моральності. Сутність
являється, тобто здійснюється, у вчинках, діях, своєрідності життєвої позиції, ставленні до себе, іншого та світу. При наявності темної сутності,
що породжує норовливість, егоїзм, жорстокість, здійснення можливостей
не відбувається, оскільки сили витрачаються на агресію, склоки, негативні переживання тощо. Прояснення сутності можливе не тільки за допо-
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могою освоєння і підпорядкування моральним нормам, позитивного досвіду з допомогою вихователя, який підтримує у важких ситуаціях, але при
наявності високих вимог. Звернемо увагу на небезпеку засвоєння норм
утилітаристської етики, оскільки це призводить до формування егоїсттичної особистості. Більш привабливою є орієнтація на норми абсолютної та християнської етики.
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10. ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНА РЕФЛЕКСІЯ
Аналіз екзистенціальної рефлексії художнього дискурсу, в тому числі
шевченківського, дає змогу виявити повноту своєрідності переживання
реальності. Саме у ньому зберігається безпосередність і повнота переживання, відкриваються глибинні сенси існування. Це дослідження передбачає використання певних етичних норм. Особливо привабливими є положення кантівської етики [4]. Це пояснюється тим, що гетерономність
передбачає рефлексію, завдяки чому розкривається різноманіття присутності [8]. З допомогою кантівської етиці є можливість визначення себе
щодо іншого, характеризувати моральні відносини в їх без посередності.
Вона припускає ототожнення себе з іншим, завдяки чому виника-ють передумови для усвідомлення цінності себе. Заперечення ж тотожності,
тобто постулювання відмінності та невідповідності, призводить до вип.равдання аморалізму, а отже, допущення жорстокості та насильства.
a) Гетерономний аморалізм
Недолік дискурсу, в якому порушуються принципи кантівської етики,
призводить до беззахисності людини, оскільки він приноситься в жертву
прагнення до справедливості, свободи, демократії та ін. Недолік його рефлексії полягає в тому, що викриття насильства по відношенню до себе є
водночас його легалізацією по відношенню до іншого. Мова йде не просто про насильство як прояв свавілля внаслідок власної недоскона-лості, а
про насильство, яке розглядається і виправдовується як необ-хідне, тобто
набуває інституційного значення.
Недосконалість дискурсу, заснованого на принципах гетерономного
аморалізму, детально розглянула Ю. Кристева у праці «Самі собі чужі»
[5]. Оскільки він припускає руйнування тотожності себе та іншого, світ
розколюється на своїх і чужих, присутність виявляється сферою протистояння. Через те, що їх ознаки строго не визначаються, таке розмежування має варіативний характер. Простір чужих постійно розширюється, поступово до них зараховуються свої, які випробовують співчуття
до чужих, оскільки не виправдовують насильство. Як наслідок, рано чи
пізно настає чужість себе самому собі, як це показує Ю. Кристева.
Наведемо початок книги, в якій можна бачити позначену своєрідність
гетерономного аморалізму: «Чужинець: лють, придушена глибоко у мене
в горлі, чорний ангел, що тривожить прозорість, невиразний, не проникний відбиток. Чужинець, як постать ненависті й іншого, не є ні романтичною жертвою родинної ліні, ні стороннім, що відповідає за всі нещастя
полісу. Ні одкровенням у поступі, ні безпосереднім супротивником, якого
слід ліквідувати, щоб утихомирити групу. Дивно, але чужинець живе в
нас: він – прихований лик нашої ідентичності, простір, що руйнує нашу
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домівку, час, що занапащає взаєморозуміння і симпатію. Розпізнаючи
його в собі, ми позбавляємо себе можливості ненавидіти його як такого»
[5, с. 7].
Як зрозуміло, своєрідність присутності у світі, а саме «непомірного індивідуалізму модерної людини», призводить до того, що чужий не може
бути щасливий [5, с. 8]. Він – «зайвий рот», який, оскільки споживає, загрожує повноті життя і тим самим викликає до себе воро-жість. Захистити самого себе він може тільки за допомогою байдужості, якою відгороджується від світу, де присутній. Відчуження допомагає отриманню відносної незалежності, однак його недостатньо, тому чужо-земець не в змозі подолати тривогу. Під цією байдужістю криється ностальгія за своїми.
Ті, що відчувають по відношенню до нього ненависть, позбавляються
здатності до співпереживання, у них мовби «зідрана шкіра». Тому чужий,
у свою чергу, ненавидить світ, хоча саме ненависть робить його стійким.
Тому, підкреслює Ю. Кристева, так важливо уявити себе на місці чужого,
тобто відновити тотожність себе та іншого і тим самим усунути аморалізм, повернутися до норм кантівської етики.
Проблема присутності в такому дискурсі полягає у довільності позиціонування, тому свої, одночасно, вважають себе чужими, тим самим провокуючи розширення відчуження. Винятком є ситуація, коли вони розчиняються у своїх, відповідним чином позиціонуючи себе. Передумо-вою
відчуження виявляється мова, оскільки її незнання провокує мов-чання
іншого. Наступний аргумент усунення негативного відношення до чужого
– це взаємна оборотність позицій панів і рабів у майбутньому, внаслідок
чого свій та інший можуть помінятися місцями, а тому свої виявляються
чужими, і, навпаки.
У Т. Шевченка трохи інакше розуміння і трактування іншого, ніж у
Ю. Кристевої, для якої він – одинак, який прибув у чужий світ. У нього
інший ніколи не покидав свій світ, інша справа, що він позиціонує себе по
відношенню до нього як чужий. Крім того, сукупність чужих у цьому світі
утворює свій світ, який прагне відколотися від того, до якого він входить і
стати самостійним. Таким чином, топологія присутності у них суттєво відрізняється: якщо у Ю. Кристевої чужий не претендує на створення власного світу, то у Т. Шевченка, навпаки, він бачить свою мету саме в цьому.
У Ю. Кристевої основна проблема полягає у подоланні відчуження чужого, відновленні тотожності з ним, тобто моральних відносин, –
Т. Шевченко ж ставить за мету руйнування чужого світу і створення свого, що припускає виправдання насильства.
Тому ненависть, яка проявляється по відношенню до чужого з боку
світу, по-різному оцінюється. Ю. Кристева її засуджує, намагається знайти шляхи її подолання, Т. Шевченко, навпаки, провокує. У Ю. Кристевої
засобом протистояння насильству з боку чужого є байдужість, під якою
криється ненависть, у Т. Шевченка ненависть вже не стримується, більше
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того, вона проявляється у побажанні смерті, що викликає неспокій, звідси
виходить прохання, звернене до бога про порятунок душі [10, с. 175].
При розгляді своєрідності екзистенціальної рефлексії шевченківського
дискурсу слід звернутися до граничної ситуації, коли виникає не обхідність звернення до трансцендентного. Саме такими для спадщини
Т. Шевченка є «Псалми Давидові» [10, с. 275-281]. Використання їх поетом говорить про вплив християнства на його світогляд. Наступною причиною є те, що відношення до світу та іншого у них персоніфіковане.
b) Виправдання насильства через вказивку на зло
Позиціонування повинно починатися з позитивної ідентифікації, тому
не випадково у першому псалмі є звернення до образу «блаженного
мужа» [10, с. 275]. За змістом він співпадає із старозавітним. Конституювання полягає в тому, що блаженний муж, як «дерево зеленіє», а «діла
злих загинуть». Цей псалом, як згодом стане зрозуміло, призначається
для виправдання насильства над іншим. Для цього використовується
вказівка на те, що добрі справи сприяють збереженню тих, хто їх здійснює. Позиціонування по відношенню до «злих» гранично деструктивне.
На це вказує поляризація «добрий/злий» і відповідне конституювання
«розквіт/загибель». Негативна номінація призводить до есхатологічної
тематизації, характерної для християнської есхатології.
Тут слід пригадати філософію загальної справи М. Федорова, тобто
справи воскресіння предків [7]. Відмінність полягає в тому, що у
Т. Шевченка смерть розглядається як засіб для покарання злих, що призводить до маніфестації її розповсюдження, тоді як М. Федоров ставить
мету її усунення. Якщо у М. Федорова ставиться завдання воскресіння
предків, подолання смерті за допомогою звернення до трансцендентного
досвіду, то у Т. Шевченка – до досвіду іманентного, тобто безпосередньої
присутності (Dasein). Зауважимо також, що полярне позиціонування «добрий/злий» має старозавітні витоки, а отже, у нього відсутні вимоги
«пом’якшити серце», «любити злих», як, наприклад, у «Повчанні» В.
Мономаха.
12 псалом – це звернення до Бога в ситуації, коли герой потрапляє до
рук ворогів, і вони знущаються над ним [10, с. 375-276]. Його зміст суттєво відрізняється від старозавітного. Замість опису зіпсованості роду людського бачимо обурення підступністю злих ворогів, заклик до від-плати.
Звертає на себе увагу розрізнення себе й іншого, причому інший – це ворог, який приносить страждання, знущається і мучить. Оскільки залежність від іншого має абсолютний характер, далі йде звернення до вищої
сили з проханням про порятунок.
У цьому псалмі виражається екзистенціальний протест, обурення приниженням з боку іншого як ворога. Інший «мучить душу», що приносить
страждання. Це той інший, який, за Ю. Кристевою, володіє повнотою
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влади. По відношенню до нього той, що прийшов ззовні, – чужий, який
перебуває від нього в залежності, котра оцінюється як несправедливість.
Насильство імпліцитне вже у самій позиції іншого, і проявляється воно в
його поблажливості, яка виражається у сміхові. Але це не той очищаючий
сміх, який описує М. Бахтін, а сміх, в якому проявляється перевага, тому
сприймається як знущання.
Підкреслимо – сміх, який оцінюється як насильство, говорить про пораненість, нездатність бути мужнім, що суперечить принципам новозавітної християнської етики. Це припускає презирство до реального світу,
що вважається несправжнім втіленням недосконалості, тому не вартим
уваги. Саме тому проблеми людини можна вирішити тільки у світі трансцендентному, за допомогою Бога, але ніяк не самостійно. Тому сміх ворога не може сприйматися як знущання, а є свідченням його слабкості, що
припускає турботу про нього.
Отже, тут наявне позиціонування протестного суб’єкта, який створює
собі ворога. Звідси цілком зрозуміле прохання про «порятунок від ворогів», щоб не загинути від «лютої муки». Звернемо увагу на пережи-вання
образи за приниження. У такому позиціонуванні виявляється своєрідність старозавітної рефлексії, в якій звернення до Бога необхідне для перемоги над іншим народом. Навпаки, новозавітна рефлексія при-пускає
виведення себе зі світу реального, до якого необхідно проявити терпимість і милосердя, любов, за допомогою яких його можна вряту-вати. Тому недостатньо «любити близьких» – треба «любити ворогів своїх».
Таке трансцендування відсутнє у Т. Шевченка, – скоріше за все він дотримується рефлексії старозавітної, помсти «око за око». Але чи може
сміх бути лютою мукою? Тільки за умови, що переживається образа за
самого себе як приниженого у «злому» світі. Такий світ постає як ворожий, сповнений насильства. Таке ж розуміння реального світу знаходимо
у романтиків, до яких відноситься Т. Шевченко. Їх недоліком є те, що вони не передбачають можливість позитивних змін за допомогою трансформації своєї позиції, або перетворення, як воно трактується у новозавітному християнстві.
с) Вимога покарання
43 псалом багато в чому прояснює характер конституювання, яке має
трансцендентний характер. У старозавітному 43 псалмі є прохання Давида до Бога, щоб він «вступив у тяжбу з народом невдячним», тобто мова
йде про недосконалість свого народу. У Т. Шевченка ж є проти-ставлення
себе та іншого, причому останній – кат. Прохання, виражене як спогад,
полягає в тому, щоб «покрити землю трупами ворогів». Зро-зуміло, що
таке прохання не можна визнати зверненням до Христа, а швидше, до
Бога окремо взятого народу, у Давида це Яхве – Бог страш-ний і караючий за непокору не тільки інші народи, але й свій.
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Тлумачення відмінності між Богом старозавітного і новозавітного християнства можна знайти у Іларіона Київського. Він звертає увагу на жорстокий характер старозавітного Бога, який діє за допомогою примушення,
що втілюється у силі закону [3]. Покора йому ґрунтується на страху, оскільки Він може позбавити життя. Іларіон вказує на необ-хідність подолання такої залежності, отримання свободи у Христі, оскіль-ки Він милостивий, здатний врятувати грішників.
Звернення до іудаїзму Т. Шевченка значною мірою пояснюється романтичними інтенціями, в яких домінує інтерес до переживання «простої
людини» з народу. Нагадаємо, що осмислення національної своєрідності
українського народу відноситься до ХІХ століття. В той час «малороси»,
як їх називали, належали до народів Російської імперії. Саме тоді відбувалося формування їх ідентичності. Як показав С. Гантінгтон, становлення національної своєрідності залежить від наявності іншого як ворога, з
боку якого виходить небезпека [9]. Саме в цьому аспекті стає зрозумілим
характер ставлення до іншого як до ворога в поезії Т. Шев-ченка. Звернемо також увагу на її деструктивний характер, про що свідчать публікації
українських націоналістів [6]. Частково визнаємо їх правоту, оскільки в
тексті шевченківських псалмів присутнє пров-окування «заклику крові».
Слід зазначити, що воно характерне для міфо-логічних уявлень, які є фактично у кожного народу.
52 псалом починається з опису божевільного, який заперечує існування Бога. Відзначимо, що Т. Шевченко міняє місцями 52 і 53 псалми. У
52 старозавітному псалмі міститься вимога про неможливість провокувати насильство, «замишляти зло», попередження людини про покарання за це [Пс. 52]. У Т. Шевченка ж 52 псалом поміщає в собі положення про споконвічну недосконалість світу і вказівку на тотальний характер несправедливості, ворожнечі, ненависті до іншого.
Він звертає увагу на недосконалість суспільства, насильство і без законня, соціальне свавілля, нездатність людей «творити добро» та ін.
Створюється враження, що «життя в кайданах» – це покарання за моральну недосконалість. Відповідно, щоб позбавитися від них, слід врятуватися самому, повернути «добру волю». У цьому проханні до Бога присутні
вже новозавітні мотиви. Справді, успішність історичної присуд-ності значною мірою залежить не стільки від «злої волі ворогів», скільки від власної моральної досконалості. Саме «добра воля» може «розрубати неволю», оскільки вона дає змогу творити. Але якщо «немає нікого, хто творив би добро», то як тоді можна облаштувати світ? У цьому аспекті повернення волі буде провокуванням насильства, оскільки прояв волі при моральній недосконалості призводить до розповсюдження зла.
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d) Упокорення ворогів
У 53 псальмі розповідається про людину, яка відмовилася від Бога і
здійснює «мерзенні» злочини, тобто мова йде про недосконалість людини, суспільства і покарання на Божому суді. У Т. Шевченка в 53 псалмі
показується своєрідність романтичної саморефлексії. Вона виражається у
скарзі на чужого як сильного ворога, який всіляко принижує, «встає на
душу». Далі йде подяка Богові за захист і прохання про знайдення покори. У цьому проявляються новохристиянські мотиви шевченківсь-кого
світогляду. Є також опис недосконалості рівня моральності, коли «людей
їдять замість хліба». Залишається сподіватися тільки на допомогу Бога,
на те, що Він проявить милосердя до людини.
81 псалом містить попередження своєму народові про неможливість
поклонятися божеству іншого народу, а також нагадування про всесилля
Бога, який «упокорить ворогів». Такми чином у Т. Шевченка 81 псалом
присвячується засудженню «влади царів і суддів». Верховна влада позиціонується як втілення зла, тим самим обґрунтовується застосування насильства щодо неї, що і є злом. Стає очевидним, що виправдання зла відбувається за допомогою необхідності відновлення добра. Іде заклик до
відплати, кари за нездатність «захистити убогих від багатих». Фактично
це прохання про звершення страшного суду над тими, хто править світом.
Вони звинувачуються в тому, що «кров невинну проливають» і «лукавим
допомагають». У цьому також є «голос крові», який має не націоналістичний, а соціальний характер. Аргументацією тут служить вказівка на
рівність «царів» і «рабів» перед смертю. Нагадаємо, що в християнстві
есхатологія має трансцендентну спрямованість, фізична смерть не є карою, бо вона – початок життя небесного.
е) Звеличення своїх і приниження чужих
93 псалом є звеличенням Бога як творця всесвіту. У Т. Шевченка псалом за своєю тематикою є продовженням 81-го. Він містить провокування
ненависті по відношенню до іншого, побажання кари за справи «криваві»
і «лукаві». Тут також є пробудження «голосу крові», заклик до помсти,
викриття в гордині, а також подяка Богові за врятування від лукавих, побажання кари для поганих.
Новозавітний 132 псалом – це оспівування Давида як посланця Бога.
У Т. Шевченка 132 псалом є прославлянням своїх як братів, що може побічно розглядатися як свідчення формування національної ідентич-ності.
Тут також можна спостерігати старозавітні мотиви, наприклад, при зверненні до Бога, щоб він укріпив свій народ, оскільки той йому вірно слу-
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жить. У ньому є хвала своїм, хоча при цьому відсутні предикати, зав-дяки
яким це можливо.
У 136 псалмі проводиться аналогія становища українців з єгипетським полоном євреїв. Описуються переживання на «чужині». У сукупності
цей опис використовується для обґрунтування жорстокості к чужому, яка
виражається в побажанні, щоб Бог розбив дітей ворогів «об холодний камінь». Смерть тут розглядається як покарання, а не як наслідок страждань і отримання нового життя. Есхатологія має натуралістичний характер, відповідно, припускає провокацію насильства. Показується картина
насильства над своїми з боку злих і міститься побажання від-плати їм.
Новозавітний 149 псалом є подякою вищій силі за можливість помсти за приниження і покарання інших за вчинене зло, і є власне апофеозом зла. У Т. Шевченка він завершальний, в якому відбувається благословлення мечів як знаряддя помсти за допомогою звернення до Бога.
Отже, екзистенціальна рефлексія шевченківського дискурсу спирається на старозавітні традиції і не відповідає християнському вченню про
любов і прощення. Саме тому в його поезії можна знайти виправдання
насильства над чужим, який розглядається як ворог, яким є інший народ
або верховна влада. Владні відносини піддаються руйнуванню на двох
рівнях: горизонтальному, тобто відносини з іншими народами; і вертикальному – заперечення верховної влади. Есхатологія припускає не позбавлення від тілесного, а відплату навіть у формі позбавлення життя. Інший постає уже не тільки як чужий, а як ворог, позбавленням від якого
може бути тільки його смерть.
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11. ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ МОЖЛИВОСТЕЙ
В КОНТЕКСТІ АРІСТОТЕЛІВСЬКОГО
ТРАКТУВАННЯ ЕНТЕЛЕХІЇ
Одним з аспектів трактування поняття «можливість» полягає в тому,
що вона розуміється як наявність здібностей, які можуть здійснитися,
тобто стати передумовою для застосування себе в дійсності, що в термінології Аристотеля позначається як ентелехія. Її можна співвіднести з гайдеггеровским трактуванням власності присутності за допомогою здійснення самості, яка вказує на відношення ставлення до себе. Аналіз ентелехії виявляє можливості, які присутні в собі, відповідно, при-значення
себе, характер застосування, який Г. Сковорода позначає як «споріднену
працю» [6]. Трактуванню ентелехії як внутрішньої можливості присвячені дослідження М. Епштейна, який вважає, що крім онтології і гносеології
слід виділити ще потенціологію, яка простежує відносини між модальностями буття [7, с. 318-321]. Свою увагу вчений зосереджує на своєрідності
філософського осмислення реальності, що ясно з наступного висловлювання: «... потенція завжди більше будь-якої актуальності, і саме цей надлишок і є область філософського усвідом-лення, яке трансцендує за межі
реального» [7, с. 13]. При розгляді здійснення можливостей у педагогічному аспекті слід мати на увазі, що суб’єкт виходить за межі реальності,
реалізуючи те, що імпліцитно міс-титься в ентелехії.
а) Аристотель: можливості міститься в ентелехії
Ця відповідність необхідна, оскільки сутність як внутрішня можливість може не реалізуватися, тобто не стати дійсністю, людина так і не
дізнається, для чого вона призначалася. Знайти ентелехію речі досить
просто, оскільки вона виготовляється для конкретного застосування, наприклад, авторучка для того, щоб нею писати. Її, звичайно, можна використовувати повильно, наприклад, щоб малювати на стіні, але цінність
цих малюнків буде вельми сумнівною. Знайти внутрішню ентелехію людині дуже важко, оскільки вона істота розумна, а розум дозволяє їй реалізувати себе в самих різних сферах творчості. З його допомогою вона може
вибирати і ставити собі цілі самого різного спрямування та змісту, в тому
числі такі, які їй не відповідають. Тому так важливо дотримуватися ентелехії, в якій міститься їх суворе обмеження, коли людина усвідомлює своє
призначення і в повній мірі реалізує себе. Не випадково, Сократ наводить
приклад шевця, який розумний у виготовленні взуття, але він не здатний
виготовити плащі. На питання про те, як дізнатися, який чоловік може
бути шевцем, а хто повинен шити плащі, він вказує на наявність чесноти,
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яка в даному випадку ні що інше, як внутрішня готовність приносити
благо в певній сфері діяльності
Ентелехия як внутрішня готовність позначається Аристотелем при дослідженні властивостей душі: «Таким чином, душа необхідно є енте-лехія
такого тіла. Ентелехия необхідно є сутність у сенсі форми при-родного
тіла, яка має можливості. Сутність же [як форми] є ентелехія; отже, душа
є ентелехія такого тіла. Ентелехия ж має двоякий сенс: або такий, як
знання, або такий, як діяльність споглядання; цілком очевидно, що душа
є ентелехія в цьому сенсі, як знання» [2, с. 394]. Про які же знання йдеться? Про знання, як жити, як у якийсь діяльності застосувати себе. Аристотель не дарма далі наводить приклад сокири, сутність якої є «буття сокирою», тобто рубати [2, с. 395]. Цей приклад багато в чому нагадує платонівську «бути шевцем». Далі Аристотель показує, в чому полягає відмінність сутності речі та людини, а саме в тому, що людина «в самої собі має
початок руху і спокою» [там само]. Він показує, що людина здатна визначати ентелехію на свій розсуд. Звичайно, мова йде про співвідношення
тіла і душі, тобто розглядається, яким чином душа здатна визначати стан
тіла. Але далі Аристотель виражає сумнів у тому, що «є ентелехія тіла в
тому ж сенсі, в якому мореплавець є ентелехія судна» [2, с. 396].
Мається на увазі, що душа не завжди може правильно направляти застосування тілесних сил, при визначенні мети. Аристотель про це говорить так: «Очевидно, що душа є причина і в значенні мети. Бо так само як
розум діє заради чогось, так і те, заради чого вона діє, є її мета» [2, с. 402].
Тобто, своєрідність душі проявляється в тому, як вона визначає мету, яка
позначає, для чого призначається людина. Таким чином, телеологія має
свою визначеність у ентелехії, в якій присутня її своєрідність, неповторність, а мета вказує на напрям застосування себе в конкретній справі.
b) Г. Лейбниц: монада – духовна сутність
У деякому плані трактування душі за Аристотелем нагадує монаду як
духовну сутність Г. Лейбниця. У зв’язку з цим звернемо увагу на вислів
останього щодо вище означеної проблеми: «Немає також засобу пояснити, як може монада зазнати змін в своїй внутрішній істоті від будьякого іншого творіння, так як в ній нічого не можна перемістити і не можна уявити в ній якесь або внутрішній рух, який може б бути визиваємим, скерованимс, збільшуваним, або зменшуваним всередині монади,
як це можливо в складних субстанціях, де існують зміни у відносинах між
частинами. Монади зовсім не мають вікон, через які що-небудь могло б
увійти туди або звідти вийти» [3, с. 7]. Дійсно, неможливо змінити ентелехію, яка детермінує телеологію. Але слід її виявити в процесі тривалих
пошуків на основі дослідів застосування себе в світі, можливо, спочатку
не надто вдалих.
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Особистість, як монада, володіє внутрішніми можливостями або ентелехією, в залежності від своєрідності якої вона відрізняється від іншої. Це
виходить з трактування монади Лейбницем: «Точно так само кожна монада необхідно повинна бути відмінна від іншої. Бо ніколи не буває в
природі двох істот, які були б абсолютно як одне інше, в яких не можна
було б знайти відмінності внутрішнього або ж заснованих на внутрішньому визначенні» [3, с. 9]. Внутрішнє, тобто сутність або ентелехія,
безумовно, розходиться, тому будь-яка особистість відрізняється унікальністю. Питання в тому, чи зможе вона зрозуміти, в чому полягає її неповторність?
Не зовсім зрозуміло, як це, за Г. Лейбницем, відбувається, оскільки
«монади зовсім не мають вікон». Однак закритисть монад від інших не
свідчить про те, що вони не схильні до змін, оскільки «зміни в кожній
монаді безперервні» [3, с. 10]. Звернемо увагу, що причини змін монад
обумовлені трансформацією внутрішнього принципу ентелехії, оскільки
«зовнішні причина не може мати вплив всередині монади» [3, с. 11]. Іншими словами, будь-який зовнішній вплив на особистість опосередкований внутрішнім принципом, тому результати впливу залежатимуть
від його своєрідності. Щоб показати, яким чином відбувається зміна монади, Г. Лейбниц розрізняє апперцепцію як свідомість і перцепцію як
сприйняття, мається на увазі сприйнятливість, яка відбувається як «діяльність внутрішнього принципу», іншими словами, ентелехії.
Всім простим субстанціям, або створеним монадам він дає назву ентелехії, «бо вони мають в собі відому досконалість і в них є самодово-лення,
яке робить їх джерелом внутрішніх дій» [3, с. 18]. Звернемо увагу, що
йдеться не про ентелехії, а що «їх можна назвати ентелехією», тобто застосувати це ім’я для позначення їх своєрідності, що полягає в тому, що
«вони самі є джерелом розвитку». Також передбачається назвати їх душами, оскільки вони мають сприйняття і прагнення. Зміна монад за
Г. Лейбницем відбувається не довільно, а залежить від попередніх станів
[3, с. 22].
с) Зміна стану існування
Ці зміни відбуваються при виникненні уявлень (imagination), поява
яких, знову ж обумовлено попередніми станами. У чому ж полягає своєрідність людини як монади? Г. Лейбниц бачить її в здатності піз-нання
вічних істин. До них він відносить ідею блага. Пізнання відбу-вається, як
випливає з його вчення, не в формі присвоєння знання, а за допомогою
виникнення уявлень. Наведемо приклад їх опису при зустрічі з вчителькою у Ш. Амонашвіллі: «Вітаю ... – сказала вона тоном з вібрацією, яку я,
через роки, буду згадувати і слідувати. По моєму тілу пробігли мурашки:
це була надзвичайна ласка, довгоочікувана» [1, с. 10]. Було сказано лише
одне слово, але яке враження було отримано від зовнішнього вигляду і
голосу. Весь клас йому підкорився і покорився впливу особистості. Допо-

84

внимо опис враження характеристиками її учнів: «Розповідали про її дивовижні уроки, про її доброту й уважність, про те, що вона допомагає
всім; говорили про її справедливість і про те, як вона захищає своїх учнів»
[1, с. 35].
Отже, перша здатність як початок всякої зміни, є ентелехія, за Аристотелем, в якій міститься визначеність і конкретність можливого, відповідно, результат, тобто стан і дія. Її розуміння передбачає неспорийнятливість до гіршого, тобто того, що може бути перешкодою для здійснення. Досягнути того, розмірковує Стагириті, якою може бути тільки
людина, оскільки тільки вона в повній мірі володіє позначеними властивостями. Допомогти у цьому може той, хто поруч, наприклад, вихователь.
Якщо ж зв’язати два позначених аспекти здібностей, то для вихованця
бути знищеним означає невідповідність реалізацію з його ентелехією, в
якій закладено і визначається його призначення. Якщо ентилечія не
здійснюється, то людина не знаходить себе, тяготиться, оскільки займається не своєю справою, яка доставляє їй страждання, подолання труднощів не надихає, а, навпаки, викликає досаду і дратує. Не випадково далі Аристотель розмірковує: «Далі ці здібності означають можливості або
взагалі робити і претерпівати, або робити і претерпевати належним чином, так що в думці про них так чи інакше містяться думки про здібності
зазначених раніше» [2, с. 235]. Говориться про те, що прете-рпіння може
бути різним, воно може бути проявом потерівшого, що тер-пить, або, навпаки, не переживає йього, оскільки відсутня готовності до випробувань.
Тим самим Аристотель ставить питання про відсутість перший здібності, тобто ентелехії, в якій вже міститися здатність діяти, відповідно,
терпіти. Він обмірковує питання про невідповідність першої здібності,
наприклад, бути математиком, в наслідок чого математична діяльність не
приваблює. Тому труднощі при виконанні складних завдань розглядаються як прикра тяжкість, а невдача переживається трагічно. Така людина при занятті математикою вважає себе потерпілою і страждає від цього.
Інша ситуація, коли людина не знає своєї ентелехії, тому займається не
своєю справою. Наприклад, у неї є призначення бути поетом, але, оскільки вона не не присвячає себе творчості, то їм не буде. Якщо в першому прикладі робиться акцент на примусі до заняття чужою діяльністю, то у другому – відсутність можливості зайнятися своєю.
d) Перша здатність
За Аристотелем перша здатність має відношення до використання розуму. Значення розуму полягає в тому, що з його допомогою можна осягнути знання, а «знання є урозуміння». Тут мається на увазі осмис-лення,
в першу чергу, свого призначення, а потім вже знання речей. Тому він
говорить, що урозуміння знаходиться в душі, тим більше, що саме вона
буде «рухати», тобто спонукати до дій, визначати напрям розвитку. Та-
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ким чином душа пов’язує знання про себе і знання речей, які людина
здійснює в їх взаємній обумовленості [2, с. 236]. Тому той, хто має здібності, в яких є його призначення, повинен не просто робити, а робити належним чином, наполягає Стагирит.
Він також звертає увагу, що ім’я energeia пов’язане з ім’ям entelecheia, і
вказує на підставу руху, тому неіснуючому його неможливо приписати.
Звідси існуюче щось є в можливості, «але воно не є, тому що воно не є в
дійсності» [2, c. 238]. Інакше кажучи, дійсність є виконання ентелехії як
джерела руху, тому судити про початок можна тільки при розгляді її здійснення в дійсності. Інша справа, що ентелехія не буде реалізована, хоча
це не означає, що її неможливо здійснити. Як доказ цьго положення Аристотель наводить приклад импликативного судження з логіки [2, с. 239].
Серед здібностей Аристотель розрізняє вроджені, а також придбані
навиком і через навчання [2, с. 239-240]. При цьому здатності придбані
навиком і розумінням, потребують вправи як дії, в той же час як здатності, за допомогою яких долаються труднощі, тому в терпінні не має потреби. Мається на увазі, що здатність до претерпіння вже закладена в ентелехії як підстава руху. Далі при розгляді перших початків виділяються
невизначені, тобто субстрат для станів, наприклад, для бути освіченим,
яке Аристотель визначає як сутність. Тому створене слід розглядати по
відношенню до будівельника, що передбачає існування людини, яка володіє певними здібностями, що визначають уміння будувати, дозволяє
реалізувати можливості вчинення відповідної дії.
Однак тоді первинною виявляється не перша можливість, а можливість, яка є в дійсності [2, с. 244]. Отже, мова йде про можливості, які є
в дійсності, а не можливість, якої може і не бути. Тому здійснення ентелехії залежить від того, що є в дійсності. Мається на увазі, що освіченість
актуальна тільки в тому випадку, коли вона затребувана. Тому Аристотель
говорить про те, що «рухоме вже діє в дійсності» [2, с. 245]. Але дійсність
– це ще і діяльність, тому вченим може стати тоді, коли отримаєшь освіту.
Не випадково він відкидає софістичне твердження, «що людина, ще не
володіючи знанням, буде робити те, що становить предмет знання» [там
само].
Звідси випливає наступна обумовленість, а саме, що «мета – це дійсність, а заради мети здобувається здатність» [2, с. 246]. Мається на увазі,
що наявність дійсності стає метою, ради чого виникає актуальність застосування певних здібностей, які в іншому випадку виявляються не затребуваними, оскільки відсутня діяльність, в якій вони мають здійснитися.
Аристотель виділяє здібності, що ґрунтуються на розумі й узгоджуються з ним, тому визначають прагнення або власний вибір: «До чого з
двох рішуче прагне істота, то воно, коли це неможливо, і робить його відповідним чином і приходить у зіткнення з потірпіючим» [ 2, с. 240]. У
контексті вище сказаного випливає, що те, до чого прагне вихованець –
це здійснити своє призначення, яке закладено в основний здатності, а
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саме ентелехії, яка імпліцитно містить у собі можливість подолання перешкод і складнощів. При цьому повинно бути присутнім рішуче прагнення здійснити своє призначення, тобто усвідомлення необхідності «робити саме це». Відповідно, якщо така рішучість відсутня, то ніяких продуктивних дій не буде.
Далі Аристотель звертається до розгляду, що є собою дійсність. Зрозуміло, що мова піде про дійсність того, хто реалізує свої здібності. Не випадково дійсність визначається як суще в можливості в сенсі здій-снення,
тому «що будується відноситься до здатності будувати», звідси перша –
дійсність, друга – можливість [2, с. 241]. Звідси дійсність – це не наявність
існуючого, а здійснення того, що стає. Відповідно, вказується на необхідність їх відповідності, тим більше, що дійсним може бути тільки те, що
дано в можливості.
е) Мета полягає в русі
Отже, метою не може бути дія, якщо вона спрямована на досягнення
певного результату, тобто, мета полягає в русі. Дійсність здійснюючого дії
є в досягненні цілей, в якій є претерпіння що усувається досягненням цієї
мети. Аристотель наводить такий приклад: «Так, наприклад, людина бачить – тим самим побачила, розмірковує – і тим самим розміркує, думає
– і тим самим подумала (але не можна сказати, що вчиться – і тим самим
навчилася або лікується – тим самим вилікувалася); і вона живе добре і
тим самим вже жила добре, вона щаслива – і тим самим – вже була щаслива» [2, с. 242]. Зрозуміло, що вказівка на мету передбачає констатацію
наявності певного екзистенціального стану.
Можлива така ситуація, коли дії не спрямовані на досягнення актуальної мети. Для її характеристики наведемо наступне міркування
М. Мамардашвілі: «Адже ми на рівні нашої інтуїції знаємо, що не все
жваво, що здається живим. Багато що з того, що ми відчуваємо, що ми
думаємо і робимо, – мертво. Мертве (в простому, початковому сенсі, я
поки що більш складні сенсі не буду вводити), – тому що наслідування
чогось іншого – не твоя думка, а чужа. Мертво, тому що – це не твоє справжнє, власне почуття, а стереотипне, стандартне, не те, яке ти відчу-ваєш
сам» [4, с. 5]. Далі звертається увага, що тоді щастя вже немає, оскільки
відсутні справжнє бачення, роздуми та осмислення. Справа не в тому, що
дії є наслідуванням, а в тому, що думка відповідає не своєму призначенню.
Для характеристики своєрідності втілення ентелехії Аристотель розрізняє рух і здійснення, наприклад, будівництво – це рух, який ніколи не
закінчується, водночас, як будувати як дія має своє завершення, коли
щось здійснилося, щось побудовано [2, с . 242].
Щоб можливість стала дійсністю і ентелехія реалізувалася, вона повинна бути к часу, тому коли час не прийшов, або, навпаки, пройшов, тоді
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в першому випадку його ще рано починати, в другому вже пізно [2, с.
243]. Це розмежування свідчить про те, що реалізація можливостей залежить від рішучості та наявності відповідних умов. Наприклад, розвиток гімнастичних здібностей актуально тільки в певному віці, зрозуміло, що це вимагає не тільки рішучості від дитини, але спочатку занять з
вихователем, який розвиває у неї відповідні здібностей.
Аристотель звертає увагу на таку можливість, яка стає справжньою
при відсутності будь-яких перешкод. Це означає «мати початок в самому
собі», це початок є ентелехія, яка визначає схильність до певної дії. Він
наводить приклад з насінням, яке потребує іншого початку, наприклад,
наявність води і землі. Таке зіставлення показує, що для здійснення призначення людини необхідно не тільки наявність схильності, необхідна
також здатність вихователя спонукати до творчості [2, с. 243]. Це положення дуже важливо для визначення критерію якості освіти.
f) Плотин: ентелехія є ейдосом
Плотин, розвиваючи вчення Аристотеля, концентрує увагу на тому, що
ентелехія є формою і ейдосом, оскільки, в ній імпліцитно присутні досконалі зразки можливого [5]. Він не показує аспект відносин можли-вості та
дійсності, оскільки вся його увага зосереджена на прояснення того, яким
чином ентелехія здійснилася. Джерелом і першою причиною, як і Аристотель, він вважає душу як активну форму, сферу потенції, яка втілюється
в акті. Але, оскільки суще «є», акт передує сутності. Анало-гічно, при вирішенні проблем виховання слід, що, оскільки досконалість вже «є» в
дійсності, від її своєрідності залежить здійснення потенції воспитуемого.
«Дійсність» вихователя є те, що веде вихованця за собою. Це можливо за
умови, що він благий, тобто несе з собою благо, а не відкидає від себе.
Звернемо увагу, що, за Плотином, існуюче в можливості є субстрат
сил, форм і ейдосів, які повинні реалізуватися. Плотин передбачає, що
його «сприйняття», «втілення», «здійснення» призведе до покращання
або до погіршення. Не всі з них доступні для розуміння, актуальність і
необхідність деяких з них не усвідомлюється, тому вони не приймаються,
і навіть перекручуються. Наприклад, вихованець під благом часто розуміє
володіння річчю або успіхом, в результаті чого він розглядає їх у мету,
тому у нього формується домінування егоїстичних інтересів. Він розуміє,
що треба бути добрим, але вона поширюється тільки на нього самого, але
не на інших. Вимоги, які висуває вихователь, наприклад, у вигляді кантовского імперативу, а саме, «роби так, щоб це стало загальним правилом»,
відкидаються, а їх місце займає егоїстичний імператив, а саме, «роби так,
як це вигідно тобі ».
У зв’язку з означеною проблемою звернемо увагу на значення Єдиного
у Плотина, за допомогою якого стає неможливим протиставлення блага
для себе та іншого, відповідно, визначення умов для здійснення форм і
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ейдосів, тобто самореалізації. Нагадаємо, що змістом Єдиного є досконале у вигляді доброго, прекрасного і вічного. Тому присутність в Єдиному, підпорядкування йому не передбачає вчинення насильства по відношенню до іншого. Звідси стає зрозумілою помилка вихователя, який намагається впливати на вихованця за допомогою прямого примусу. Але
цей вплив цілком узгоджується з принципами кантівськой формальної
етики, де повинність виділяється на перший план. Звичайно, наявність
категоричного імперативу повиненні бути усвідомлени вимоги і відноситися до самого себе. Однак, якщо ця вимога спрямована тільки на іншого, то може стати причиною виправдання жорсткого примусу.
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РОЗДІЛ ІІІ. ДІАЛЕКТИКА
ПЕДАГОГІЧНОГО ДИСКУРСУ
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12. ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНА ДІАЛЕКТИКА
Актуальність дослідження екзистенціальної діалектики педагогічного
дискурсу обумовлена необхідністю виявлення протиріч у сфері комунікації, розуміння яких є передумовою становлення особистості. Аналіз деяких ознак діалектики дискурсу можна знайти в статті Н. Ферклоу, яка
присвячена розгляду критичного дискурс-аналізу, що ґрунтується на ідеї
«означування» несвідомих елементів соціальних процесів [7]. У якості
об’єкта він виділяє практики як стійкі форми соціальної діяльності, при
цьому вважає, що кожна з них артикулюється в рамках стійкої конфігурації, серед якої важливе місце займає дискурс. До основних елементів
відноситься діяльність, суб’єкт і соціальні відносини, об’єкт, час і місце,
форми свідомості, цінності і дискурс. Передбачається, що кожен елемент
знаходиться в діалектичному зв’язку з іншими таким чином, що інтерналізує їх.
Окремі суперечності дискурсу висвітлювали такі дослідники як І. Герасімова, яка розглядає опозиції при аналізі культурних контекстів; І. Бєскова при характеристиці альтернативного дискурсу, Г. Рузавін при аналізі
раціонального вибору [1; 2; 5]. На протиріччя педагогічного дискурсу
звертає увагу Т. Єжова при розвідці його проектування, О. Хохловська
при вивченні мовного розвитку та ін. [3; 9]. Їх вивчення актуально, оскільки саме характер розв’язання протиріч визначає результативність виховного процесу. У дискурсивній взаємодії здійснюється передача моральних станів, завдяки чому стає можливим формування особистості. У
цьому аспекті виховання слід тратувати як мистецтво управління моральними станами. Одним з важливих інструментів впливу є заперечення, в
тому числі тотальне, тобто негативне ставлення до вчинків, точок зору,
життєвих цілей тощо. Тому виникає необходність розгляду, яким чином
негативність визначає результативність педагогичної трансмісії.
Педагогічна діяльність як присутність у світі «навчальної роботи» дозволяє освоїти необхідні для існування в світі компетентності. Вважається, що розвиток особистості можливий за наявності підтримки та турботи з боку вчителя, якій вже має досвід існуванняі, і, навпаки. Але необхідно виявити обумовленість вказаних протилежних відношень, висвітлити протиріччя, які спостерігаються, оскільки існування передбачає вираження самого себе. Це обумовлює звернення до характеру здійснення
педагогічного дискурсу, головна роль у котрому належить вчителю, призначення якого полягає не тільки в тому, щоб передати знання, вміння та
навички, а і моральний стан. Педагогіка в цьому аспекті є мистецтвом
«ведення за собою» при керуванні інтенціями існування.
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а) Сутність як основа існування
Моральний стан є прояв сутності в її різноманітті. Він є самостоянням,
що передбачає набуття самого себе при прийнятті основоположних смислів існування. Наявність стану є можно пояснити проявом сутності, яка
встановлювається в залежності від характеру (не)визнання, оскільки змінюється під впливом з боку іншого. Її формування здійснюється при трансмісії стану. Наприклад, деструктивність є причиною виникнення протестного стану, тобто передбачає формування сутності агресора.
Сутність також можна розуміти як призначення себе для певного місця в світі. Міркування Г. Сковороди про «споріднену працю» є вка-зівка
на розуміння її саме в цьому аспекті [6]. Таке її трактування відсилає до
певного місця в світі, яке не обов’язково має бути найвищим. Його призначення в тому, що саме на цьому місці можлива повнота існування, звідси походить радість і легкість, стабільність і успішність здійснення. Стійкість існування виникає тоді, коли усвідомлюється значення і досконалість створеного при наявності складності завдання. У навчальній діяльності вона утворюється внаслідок виконання, що викликає схва-лення з
боку вчителя. Тобто, цей успіх, водночас, розглядається як виправдання з
боку себе, іншого та світу. Таким чином вчитель поступово формує позитивне позиціонування учня, при якому впевненість у собі цілком стійка, а
успішність не залежить від того, як оцінюються резуль-тати його діяльності. Але все ж необхідно моральне виправдання, завдяки чому виникає
потреба бути добрим, справедливим тощо.
b) Розвиток як подолання протиріч
При висвітленні діалектики педагогічного дискурсу необхідно розглянути питання про те, як відбувається подолання протиріч існування. Не
викликає сумніву, що їх усунути фактично неможливо, оскільки їх наявність є передумовою розвитку. Відмітимо обумовленість протилежностей,
саме тому негативність може стати причиною виникнення позитивної інтенції існування, наприклад, жорсткі вимоги – формування творчої особистості; навпаки, позитивність – розбещеності.
Слід мати на увазі, що розвиток особистості здійснюється на підставі
звернення до моралі як сфери трансцендентального, з боку якого приймається належне, оцінюється присутність, головна роль у чому належить
учителю. Вплив трансцендентного реалізується через сприйняття його як
обов’язкового. Це проявляється у наголошенні з боку вчителя не обхідності виконання норм моральності. Самий по собі зміст пропонованих
вимог не може викликати сумніви у правильності, оскільки моральні норми є усвідомленням гуманності, добросердя, милосердя та ін. Проблема є
в тому, що примусове їх нав’язування суперечить їх змісту. Це пояснюється тим, що «вимога бути», яка розглядається як вимога до виконання,
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може викликати неприйняття і відторгнення. Тому повчання в педагоггічному дискурсі можуть трактуватися як моральні звинувачення, що виглядає як приниження.
Проповідь, що таке справедливість, добро, милосердя та ін., може
сприйматися як вказівка на недосконалість, що вихованець не в змозі їх
виконати, а тому є втіленням несправедливості, жорстокості та зла. Переживання винності може призвести до відчуження, вже не тільки з боку
суб’єктивності, а об’єктивності моральних норм. Одна справа, коли хтось
не виконує примушення з боку суб’єкта, інша справа – з боку норм як абсолютних цінностей. Таке звинувачення має тотальний характер, відповідно, призводить до протесту вихованця, оскільки включає деструктивний вплив. Одна справа бути винним перед кимось, інша справа – бути
причисленим до прояву зла.
Оскільки висунення такого звинувачення має суб’єктивний характер,
це тягне за собою зміни місця розташування в просторі педагогічного
дискурсу. Той, хто звинувачує, стає вищим, навпаки, обвинувачений –
знижується. Зниження в просторі дискурсу означає приписування негативних рис особистості, в наслідок чого виникає їх присвоєння. Треба мати на увазі, що сутність людини відкрита, вона встановлюється, тому існування – це те, що задається. Негативне, що приписується, є проявом
екзистенціального насилля, оскільки існування – це відгук на поклик з
боку світу. Тому виникнення суб’єктивної деструктивності може бути
спровоковано моральним звинуваченням і призвести до відчуження.
Виникає питання, хто може покликати з боку моральності, тобто добра, блага і справедливості не принижуючи? Тільки той, хто близько, хто
знаходиться поруч у світі, а саме, вихователь, від якого чекають підтримки. Відповідно, якщо вчитель намагається принизити учня, щоб насолодитися повнотою своєї влади, це може бути причиною трагедії. Тому
спрямуванням до позитивного буде не докір, а живе слово співчуття,
схвалення, разом з тим, заперечення проявів недосконалості. Звідси основна дис.курсивна мета вихователя полягає в підвищенні вихованця.
Саме це дозволяє визнати йому себе як здатного до творення. Таке піднесення можливо тільки в безпосередній дискурсивній взаємодії, коли є
спілкування «очі в очі».
с) Суб’єктивність діалектики педагогічного дискурсу
Діалектика педагогічного дискурсу має екзистенціальну природу, оскільки передбачає подолання протиріч існування. Звернемо увагу на те,
що такі якості як працьовитість, доброта, мужність та ін., можуть не проявитися, якщо вони нейтралізуються негативними, такими як неправдивість, нахабство, егоїзм та ін. Домінування останніх може призвести до
панування деструктивної налаштованності, яка проявляється в агресивності, жорстокості, грубості.
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Питання про діалектику педагогічного дискурсу передбачає розгляд
відносин суб’єкта та іншого, а саме вихователя і вихованця, оскільки тільки тоді висвітлюється спадкоємність у розвитку. Це тому, що суспіль-ство
відтворюється не тільки при передачи знань, умінь і навичок, а також
трансмісії станів існування, тобто здійснення сукупності осмис-леного і
пережитого, що визначає буття певним чином. Іншими словами, сутність
формується в процесі передачі з боку вихователя моральних якостей вихованцю. Ця трансляція має суперечливий характер, оскільки передбачає
заперечення колишнього стану і встановлення нового, що сприймається
як справжнє.
Дискурсивне заперечення має взаємо-зворотний характер, оскільки
вихованець прагне до утвердження себе, що веде до опротестування вихователя. Це викликано тим, що останній виступає джерелом відомого,
того що прийнято як належне, при цьому такого, яке обтяжує своєю наявністю, тому вимагає оновлення, тим більше, що набуття себе передбачає
пошук. Тому вихованець піддає сумніву те, що прагне передати йому вихователь, і тим самим відкидає його самого. З іншого боку, вихователь
бачить нестійкість і невизначеність, відсутність моральних підстав існування у вихованця. Тому він «вічно незадоволений», звинувачує його в
недосконалості, нездатності виконати своє призначення, досягти успіхів.
Заперечення з боку вихователя може бути тотальним, саме тому може
викликати обурення, яке призводить до того, що вихованець не в змозі
розвиватися, бути успішним, чогось досягти.
Призначення заперечення полягає в усуненні того, що заважає творенню, є перепоною для повноти самовираження, не дозволяє проя-вити
себе з кращого боку. Воно передбачає турботу про вихованця як про іншого з боку вихователя. У педагогічному дискурсі такий вид дбайли-вості
поєднується з вимогливістю, яка не тільки не виключає добре став-лення
до нього, а й передбачає його. Таке заперечення допомагає усунути те, що
заважає повноті самореалізації. У цьому аспекті невдачею педагога слід
вважати те, що йому не вдалося усунути недосконалість вихованця, тому
він не знайшов своє місце в світі, не реалізував своє призначення. Усвідомлення цієї невдачі приходить, як правило, пізніше, коли усвідомлюється, що він міг би досягти значних успіхів, якби вихо-ватель
пред’явив більш високі вимоги. Для нього стає очевидним, що свою присутність у світі не можна вважати справжньою, що дуже багато втрачено
безповоротно, що він «нічого не досягнув у житті», тому виникає почуття розгубленості та образи.
Вираження потреби людини в пошуку свого справжнього призначення можна знайти в філософії спорідненості Г. Сковороди і філософії життя Ф. Ніцше [4; 7]. З боку останнього, у проголошенні потреби знайти себе, здійснюється у діалектичному запереченні недоліків, тобто слабкості,
недосконалості, нездатності постояти за себе. Йому протистоїть насильницьке нав’язування вимоги «бути як всі», беззаперечно підкорятися,
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формально відповідати моральним вимогам. У Г. Сковороди кроком до
призначення самого себе є заперечення чинів і багатства, пошук праці, в
якій здійснюється повнота існування, коли усвідомлюється своє місце, та
користь від цього. Звернемо увагу, що у позначених мислителях вихователь не розглядається як спроможний допомогти на шляху вдосконалення вихованцю. Проте вже в античній філософії, наприклад у Сократа, досвід якого відображений в діалогах Платона, де йдеться про можливість
позитивної трансмісії як інструменту передачі моральної традиції. Трансмісія внутрішнього стану за допомогою бесід вчителя з учнями відбувається в процесі пошуку понятійного осмислення існування, відповідно,
прояснення його доцільності.
d) Визнання та критичность
Діалектика педагогічного дискурсу, з одного боку, передбачає приписування себе вищої цінності, завдяки чому формується здатність бути собою, знайти місце у світі, застосувати, виправдати призначення. З іншого
боку, є заперечення недосконалого, оскільки тільки таким способом можна усунути перепони для розвитку. Тому позитивність і негативність взаємно обумовлені, одне неможливо відокремити від іншого. Навіть при
наявності вищих досягнень і позитивних результатів, потрібно їх заперечення як недостатніх. Тому усвідомлюється перс пектива самовдосконалення, відповідно, усунення самообману, відповідно, зарозумілості та гордині, самозадоволення та зневаги до інших. Критичне ставлення актуально, оскільки воно дозволяє позбавитися можливих негативних станів,
які будуть перепоною до розвитку особистості. У повсякденності таке ставлення до себе та іншого зазвичай розглядається як вимогливість. Са-ме
тому однією з головних передумов позитивних результатів у вихованні є
така педагогічна позиція, що чпонукає кри-тичне ставлення вихованця
до себе.
Ставлення вихователя до вихованця як має рефлексивний характер,
оскільки вплив має взаємообумовлений характер. Загальновідомо, що не
тільки вчитель виховує учня але і учень – вчителя. Це пов’язано з тим, що
відносини між ними є обумовленість ствердження і заперечення. Вони
мають діалектичний характер, оскільки існує єдність підпорядкування та
непокори, визнання та невизнання, поклоніння та відкидання, схвалення
та засудження та ін. Як приклад наведемо вислов-лювання, яке характеризує педагогічні відносини: «Не викликає сумніву, що робота зроблена
на «відмінно», тому можна стверджувати про наяв-ність добрих знань,
але, підкреслюю, не блискучих. Тому ще дуже рано заспокоюватися! Тим
більше, що це завдання ще не підвищеної склад-ності, а Ви, здається, вже
надмірно загордилися своїми успіхами». Для порівняння наведемо інше
висловлювання, в якому вихованець виражає свою недовіру вихователю:
«Наш учитель дуже вимогливий, але він так принижує, іноді одним сло-
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вом, на перший погляд випадковим, що зни-кає бажання вчитися». У
першому наведеному прикладі є прояв турботи до успішного учня, який
досягнув хороших результатів, але при цьому існує потреба його стимулювання. У другому описуються переживання заперечливого відношення
з боку вихованця, що провокує його негативне ставлення до навчання.
Наведені висловлювання свідчать про те, що актуалізація протиріч
може мати різні наслідки для осмислення існування: в першому випадку
вони мають позитивний, а в другому – негативний характер. Відповідно,
по-іншому визначаються інтенції існування: в першому випадку – це
спонукання до самовдосконалення, у другому – зниження інтересу до навчання. Звернемо увагу на використання поняття «інтенція існуван-ня».
Поняття «інтенція» є основним у феноменології Е. Гуссерля, яке позначає спрямованість свідомості на предмет. Використання феноменологічної концепції свідомості при розгляді педагогічного дискурсу виправдовує себе за умови, якщо під «предметами» розуміються сенси існування, оскільки показати становлення особистості можна, якщо пояснити їх виникнення, формування та руйнування.
е) Тотальна позитивність
Звернемо увагу також на необхідність обумовленності суперечностей,
відповідно, турботи та критичного ставлення у формі високих вимог. Покажемо декілька можливих варіантів їх відношення у виховному про-цесі.
Тотальна позитивність виражається у тому, що вихованець оцінюється
тільки «добре», незалежно від досягнутих успіхів і наявності моральних
вчинків. Йому взагалі нічого не забороняється, дозволено робити що завгодно і як завгодно, тобто він володіє повною свободою, наслідком чого
стає вседозволеність. Він займає домінуючу позицію в світі, в тому числі
по відношенню до вчителя. Поступово формується точка зору, що все, що
робиться – виключно тільки для нього, що будь-які бажання по-винні
виконуватися, а вимоги є законом для інших. Це породжує відчуття переваги над всіма, незалежно від їх положення в світі, виконуваної ролі, якості та продуктивності діяльності. Іншими словами, тотальна позитивність створює умови для формування егоїста, який не може віддати щось
іншому, а тільки забирає. Він існує тільки для себе, тому ображається, коли хтось йому не підкоряється, не замислюючись, здійснює насильствво.
Інший можливий результат тотальної позитивності є в тому, що вона
стає передумовою формування вільної і творчої особистості. Відсутність жорсткого примусу, мимовільність діяльності, незалежність від інших стає причиною інтенсивного внутрішнього розвитку. Діяльність у цій
ситуації виникає як відгук на виклик світу в «незацікавленому» спогляданні, коли відкривається його краса і прокидається інтерес до творчості.
Розвиток відбувається спонтанно і непередбачувано, оскільки оцінки результатів діяльності з боку інших тільки позитивні. Саме тому вільно
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проявляються внутрішні задатки і здібності. Головне ж в тому, що усвідомлюється своє призначення як творця. Звідси походить бачення себе в
майбутньому, прокидається потреба в творенні, знаходиться та справа,
яка дозволяє досить повно реалізувати себе, тобто, за Г. Сковородою,
«споріднена» праця.
f) Тотальна негативність
Можлива протилежна ситуація, коли домінує тотальна негативність,
яка проявляється у ворожому ставленні інших до себе, що веде до відмови
у визнанні, відторгнення, недовіри, які обумовлюють заперечливу оцінку
діяльності незалежно від її результатів. Реакція вихованця на неї є захист
самого себе, що призводить до протистояння і відповідної агресії, оскільки світ їм оцінюється як втілення зла. При цьому навіть не ставиться питання про необхідність вдосконалення самого себе, можливість досягнення успіху, відповідно, позитивного оцінювання з боку інших. Зовсім
навпаки, передбачається, що ставлення до самого себе несправедливе,
умисно негативне тощо. Воно часто знаходить своє вираження в презирстві, недовірі, жорстокості до будь-яких проявів оточуючих, у тому
числі при спробах допомогти. Відповідно, всі норми гуманних відносин
відкидаються, поведінка стає демонстрацією непокори, неслухняності та
невизнання вимог, що висуваються.
В іншому випадку домінування тотальної негативності може призвести, навпаки, не до протистояння, а покірності та пасивності, під порядкування та повної залежності. Вона породжує нездатність бути самостійним, активним. Відповідно, діяльність дзійснюється тільки при наявності зовнішнього примусу, виконання обов’язків, які жорстко контролюються, а його відсутність призводить до неробства і порожнього проведення часу. Тому тотальна негативність стає причиною виникнення безвольної особистості, яка не здатна на самостійні дії, повністю залежна,
спроможна тільки виконувати накази. Відмітимо, що при наявності добрих здібностей такий учень може бути успішним, у тому числі «відмінником», але при відсутності зовнішнього примусу повністю втрачає свої
переваги.
Іноді домінування тотальної негативності в дискурсі може призвести
до стоїчного протистояння, яке нічого спільного не має з протестною
налаштованістю. Остання є в наявності, але вона спрямована не проти
когось, а проти самого себе, що стає передумовою для самовдосконалення. Таку позицію можна виразити висловлюванням: «Наш учитель дуже
строгий, його вимоги дуже високі! Нажаль, вони виражаються в не дуже
приємній формі. Але він правий, оскільки тільки таким чином можна подолати наші недоліки. Повинно багато працювати!». Тоді «бажання розплати за приниження» знімається не покірністю, а виконанням висо-ких
вимог, що спонукає активність і вимогливість до самого себе. Прихо-дить
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розуміння того, що продуктивне існування можливе за умови відповідати високим вимогам. Саме тоді «рішучість бути» набуває визначального
характеру.
На підставі викладеного виділимо декілька основних інтенцій існування, які провокуються тотальною негативністю. Можливо, що виникає
апатія, зневіра в свої можливості, нездатність подолати складності.
Це своєрідна «затурканість», яка обумовлює заперечення себе. Як наслідок – негативне оцінювання навіть позитивних результатів, відсутність
інтересу, апатія і озлобленість на світ. Затурканість породжує «раба» як
виконавця чужої волі. Зрозуміло, такий учень не в змозі не тільки ставити моральні проблеми, але і усвідомити їх. Це провокує вираз невдоволення незалежно від того, якими здібностями суб’єкт навчання володіє.
Усвідомлення відсутності позитивних перспектив у навчальній діяльності
призводить до їх пошуку в інших видах діяльності, наприклад, грі, розвагах або в агресивних діях.
Відзначимо окремий випадок, коли вихованець спостерігає іронічність по відношенню до себе, яка знецінює його досягнення. Наприклад,
коли учень отримує високі оцінки, але при цьому бачить їх «справжню»
ціну, переживає дискурсивне насильство, внаслідок чого його «творчість»
пояснюється страхом перед приниженням, яке він постійно відчуває. Це
ініціативність «під батогом», тобто жорстоким примусом, відповідно, коли він припиняється, вона зникає. В наслідок формується повністю пригнічена особистість, не здатна на активні дії, яка не може побачити своє
призначення.
Тотальна негативність може стати спричиною виникнення бажання
творення. Це можна виразити таким умовиводом: якщо висуваються вимоги, то їх треба виконувати, оскільки таким чином реалізується моє
призначення і причетність до світу. Це тому, що при деструктивному дискурсивному впливі відчувається не страх за себе, а, навпаки, форму-ється
активна позиція. Звідси чим вище вимоги з зовні, чим катюгорич-ніше
вони висловлюються, тим кращі результати навчальної діяльності.
Нарешті, тотальна негативність може призвести до провокування свавілля, тобто до заперечення підпорядкування, що виражається в відмові
підкорятися вимогам, зокрема, виконувати навчальні завдання Тоді вчитель виявляється безсилим, оскільки розглядається як той, хто обмежує
свободу, що чинить насильство, яке викликає протест. Усвідом-лення неповноцінності в учня породжує відповідну агресію. Це призво-дить до
відчуження, яке являє собою відсторонення від самого себе, тобто від того, що вимагає самореалізації.
Після розглядання впливу негативності на трансмісію моральних станів, відповідно основних напрямів екзистенціальних змін у педагогічному процесі, є передумови дослідження результативності педагогічного
дискурсу при наявності суперечливих відносин.
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13. МОРАЛЬНА ІНІЦІАЦІЯ І ТРАНСМІСІЯ
В ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ
Виховний процес може розглядатися як сукупність етичних спонукань
або ініціацій. Проблема ініціації виникла в антропології, яка має свої витоки в структуралізмі, а потім була розвинута в дослідженнях А. Геннепа,
Р. Генона, М. Мід і М. Еліаде [2; 3; 11; 15].
а) Р. Генон: традиція – основа існування людства
У «Нотатках про ініціацію» Р. Генон обмежується розглядом загальних аспектів ініціації, а звернення до її окремих форм має характер ілюстрації [3]. Значна увага приділяється дослідженню стану ініціалтичних і
псевдоініціастичних організацій. Підставою існування людства розглядається традиція, яка походить з нелюдяного джерела. При зіставленні ініціастичного та містичного шляху наголошується, що вони не мають між
собою нічого спільного, і заперечується їх співіснування. Відмінність ініціастичного шляху від містичного полягає в тому, що індивідові належить
ініціатива реалізації, яка знаходиться під контролем організації, до якої
він відноситься. Для розуміння призначення ініціації необхідно мати на
увазі зіставлення тілесного та ментального світу, при цьому вона має відношення до останнього. Вона пов’язана з інтелектуальною інтуїцією і є
«чистим духовним» досвідом. Р. Генон вважає, що ініціацію неправильно
відносити до морального або соціального порядку, оскільки концепції,
які їх описують, мають «земний» характер. З цим твердженням важко погодитися, оскільки передача морального та соціального досвіду неможлива поза традицією.
b) А. Геннеп: обряди переходу, значення
сакрального та стилі виховання
Інший вчений, а саме А. Геннеп, при дослідженні обрядів переходу
протиставляє профанний, який властивий сучасним суспільствам, і сакральний світи, при чому стверджує, що останній належить до релігійному
досвіду. Перевага сакрального з А. Геннепу є в тому, що він охоплює всі
сфери життя людини та суспільства, що сприяє його стабільності. Істотній критиці піддаються сучасні суспільства, в яких солідарність зведена
до мінімуму [2, с. 8].
Зіставлення сарального та мирського можна знайти в роботі М. Еліаде
«Священне і мирське» [15]. Його увагу привертає відношення людини до
священного в релігійному досвіді, а точніше – в ієрофанії, тобто акті, в я-
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кому воно проявляє себе. Ієрофанією також вважається будь-який об’єкт,
який вживається в досвіді. На наш погляд, вельми цікава згадка про педафанію, яка виявляється в підкоренні волі вихователя та підпорядкуванні
моральним нормам.
Педагогічні проблеми ініціації в антропологічному аспекті розглядає
М. Мід. Вона досліджує умови життя, побут, відношення усередині сім’ї
індіанських племен, тобто в центрі уваги – культура в її безпосередності.
Основна увага сконцентрована на розгляді відмінностей стилів виховання
в різних культурах [11]. Виділяється, з одного боку, вільний стиль, коли
дитина не має майже жодних обмежень у поведінці, коли вона панує над
дорослими, які виконують її капризи, а основний час проводить в іграх з
однолітками. З іншого боку, стиль залежності, коли дитина включається
в життя дорослих, на неї покладаються певні обов’язки, як наслідок у неї
як би «відсутнє дитинство».
Спостереження антропологів за різними формами ініціації дозволяють поставити питання про її соціальне призначення. Філософське і культурологічне дослідження проблем ініціації в основному пов’язане з розглядом спадщини вище названих філософів, також проблем комунікації.
Як найбільш значимих відзначимо роботи О. Грицанова, Н. Дьоміної,
С. Толкачової, А. Филиппович та ін. [4; 7; 13].
с) Виховання как трансляція екзистенціального досвіду
Досить ретельно ініціацію досліджує Р. Генон, який, як представник
традиціоналізму, стверджує, що людство в моральному плані не удосконалюється, а деградує, оскільки втрачає традиції, які були присутні спочатку. Вдосконалення існування, згідно Р. Генону, полягає в традиції як
засобу збереження священного досвіду. В умовах секуляризації соціального в сучасному світі таке вирішення проблеми гуманності не може бути
виправдано. Необхідно спочатку виявити своєрідність становлення екзистенціальних станів, а потім показати передумови і обумовленість існувавня. Тим самим стає зрозумілою актуальність екзистенціальної діалектики як самостійного напряму в дослідженні педагогічного дискурсу. Відштовхуючись від основних положень традиціоналізму, ставиться мета
можливості обґрунтування екзистенціальної діалектики і педагогіки як
сфери передачі досвіду існування з боку іншого (учителя). Педагогіку
можна розглядати вже не тільки як науку, скільки сферу трансляції досвіду існування в його безпосередності. Щоб описати цей досвід, необхідно
використовувати як феноменологію, яка дозволяє виявити феномени існування, а також основні положення екзистенціалізму, відповідно трактувати існування в його безпосередності як присутність.

100

d) Відтворення гуманності
Визнаючи поширення мирського в сучасних суспільствах слід звернути увагу на те, яким чином здійснюється процес відтворення гуманності в
контексті проблеми виховання. У цьому аспекті викликає інтерес спадщина двох видатних філософів, а саме І. Канта і М. Ґайдеггера. Увага до
першого пов’язана з тим, що він ставить питання про співвідношення
можливого і належного, який можна вважати основним в екзистенціальній діалектиці.
Відзначимо, що на цей аспект значення кантівської спадщини як правило не звертається уваги. Інтерес же до творчості М. Ґайдеггера викликаний тим, що він поставив основні екзистенціальні проблеми, зокрема,
показав відношення людини і світу. У сукупності використання основних
ідей спадщини вказаних філософів дозволяє показати проблематику екзистенціальної діалектики в педагогічному аспекті.
е) І. Кант: ініціація як перехід можливого у належне
У найзагальнішому вигляді ініціацію у контексті кантівської моральної філософії можна розуміти як покладання обов’язків «бути моральним». За термінологією І. Канта, ініціація є взаємодією «можливого» і
«належного», що припускає часткове усунення невизначеності існування
за допомогою вибору. Така обумовленість припускає ухвалення певних
загальних моральних норм.
На наш погляд, у екзистенціальному аспекті ініціація припускає отримання індивідом особистісних якостей через прийняття «можливого» як
«необхідного», зміст якого визначається з боку співтовариства, яким може виступати як окрема група, так і людство в цілому. У процесі педагогічної ініціації встановлюється цілісність існування, як сукупності відносин Я та Іншого за допомогою виконання норм, які приймаються як
обов’язкові. Саме тому вихованням можна називати процес формування моральності в педагогічному дискурсі за допомогою
ініціації.
Педагогічну ініціацію, якщо її розглядати як сферу дискурсивної практики, можна побачити у висуненні вимоги «бути таким». З боку ж вихователя вона є трансмісією, тобто передачею моральних станів
за допомогою спонукання та примушення. Це належить до сфери
професійних обов’язків вчителя та припускає висунення вище позначеної
вимоги. Її необхідність полягає в тому, що в ній «можливе» встановлюється як «належне», що повинно виконуватися. Відмінність ініціації від
простого примушення полягає в тому, що вона припускає не тільки виконання після висунення вимоги, але й формування налаштування, в розу-
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мінні М. Ґайдеггера, тобто виникнення готовності «бути таким» [14,
с. 134-140].
f) Взяти на себе відповідальність
«Готовність бути» означає брати на себе відповідальність не тільки за
себе, але й за інших і положення в світі, як вважає К.-О. Апель. Ця здатність формується вихователем і удосконалюється залежно від стану того,
хто виховується, та умов. Контроль здійснюється у формі оцінювання, що
передбачає використання оцінки як інструменту впливу, за допомогою
якої виявляється відповідність належному. Тому виконання будь-якого
завдання в виховному процесі розглядається як шлях до «готовності бути». В елементарному вигляді вона формулюється у формі гасла епохи соціалізму «Будь готовий!» – і відповіді: «Завжди готовий!»
При визначенні існування «як бути» здійснюється обмеження нес-кінченно широкого горизонту можливостей, тобто свободи, згідно Ж.П. Сартру [12, с. 652-822]. Водночас екзистенціальна свобода припускає наявність відповідальності перед іншими у формі «готовності бути» для них.
Тоді належне виконується не з примусу, а за власним бажанням. Потреба
виконання належного виникає за допомогою педагогічної ініціації через
пробудження моральних переживань.
У такому аспекті прийняття належного є ніщо інше, як подолання невизначеності існування, яка полягає в тому, що Я «блукає по можливостях», що відкривається перед ним у визначеному місці залежно від ситуації. Така невизначеність пов’язана з тим, що ще відсутнє розуміння того,
яким «повинен бути». Звідси невідомість самого для себе, яка долається в
акті ініціації, де визначаються сенси існування. Саме тому виникає питання про характер і способи встановлення «належного», а також те, яким
чином воно реалізується вчителем.
g) Моральний імператив: виконати, у що б то не стало!
Для з’ясування своєрідності педагогічної ініціації звернемося до відмінності категоричного та гіпотетичного імперативу за І. Кантом. Своєрідність категоричного полягає в тому, що виконання належного не залежить від суб’єктивності індивіда та обставин. Мається на увазі, що бажання та перешкоди, що виникають на шляху його реалізації, не беруться до
уваги. Цьому сприяє ініціація, оскільки вона містить вимогу «виконати, у
що б то не стало», що припускає «бути таким, а не іншим», яке, по суті, є
вже не формальним, а екзистенціальним.
Таким чином, якщо кантівський імператив трактувати в аспекті становлення моральності, то тоді він є моделлю позитивної екзистенціальної
трансформації. Слід також зауважити, що педагогічна ініціація включає в
себе редукцію, з допомогою якої усуваються недоліки суб’єктивності. У
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результаті її здійснення формується особлива настроєність, тобто, виконується не те, що «подобається», а те, що є «належним». Це можливо завдяки тому, що пред’являються конкретні вимоги, а саме – «бути таким, як
повинно». Вони імпліцитно присутні в акті ініціації, тому участь у ній вже
зобов’язує їх виконувати. Найпоширенішою з педагогічних вимог є вказівка, що індивід «не може бути поза всемі», відповідно правила, які набули поширення, «обов’язкові для всіх». Ця аргументація використовувалася І. Кантом для обґрунтування категоричного імперативу, за допомогою виконання якого стає можливою координація існування самого себе та Іншого. Нагадаємо, що вимога, «яким повинен бути», встановлюється з боку Іншого, – в педагогічній ініціації – це вчитель. Така вимога
має універсальний характер, оскільки спирається на принцип рівності.
Актуальність слідування цьому принципу ілюструється ефективністю
педагогічної системи А. Макаренка, де вимоги мають саме колективний
характер. Їх продуктивність пояснюється тим, що вони формуються як
обов’язкові в умовах впливу, що охоплює всіх. Педагогічною формою розповсюдження загальних вимог є збори, на яких оцінюються ситуації, дії
індивідів, тим самим виявляється, чи відповідає них належному. Саме тому збори є формою співвідношення індивіда зі співтовариством як сукуністю інших, що утворюють цілісність. Це дозволяє здійснити моральну
ініціацію, оскільки припускають встановлення обов’язкових для виконання вимог. Тим самим відбувається «зчеплення» індивідів у цілісне співтовариство, тобто колектив, по відношенню до якого індивід є «своїм», за
умови, якщо він виконує вимоги.
h) Екзистенціальна трансформація
Гіпотетичний імператив, на відміну від категоричного, припускає їх
виконання залежно від обставин, стимулів, наприклад, подяки, похвали
та ін. Його дискурсивна артикуляція є звичайною формою прояву суб’єктивності, відповідно, невизначеності моральної позиції. Для її подолання
використовується така дискурсивна форма, в якій, за допомогою осмислення необхідності підкорення принципу відповідності, усувається бажання невиконання моральної норми. У наслідок того імператив набуває
загального характеру, він приймається кожним, тобто стає категоричним.
Спонукати трансформацію гіпотетичного імперативу в категоричний
дуже складно в умовах персональних відносин, а саме, «Я-Інший», оскільки для того, щоб вона відбулася, необхідна ініціація, що передбачає
наявність світу. По суті, вона є примушенням до дій всупереч своїй волі,
тому може розглядатися як приниження. Дійсно, характер ініціації, на
перший погляд, свідчить про те, що вона припускає придушення вільної
волі. Коли вона так здійснюється, то учасник акту ініціації уявляє себе
жертвою. Але така позиція не припускає, що він стає вільним, оскільки
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всі свої сили він витрачає на протистояння співтовариству. Ця позиція
помилкова, оскільки не забуватимемо, що тотальний характер примушення, який має місце в ініціації, виправдовується загальністю моральних норм.
Отже, у формальному аспекті педагогічна ініціація припускає реалізацію кантівського принципу відповідності Я та Іншого в спів товаристві
за у переході «можливого» в «належного». У екзистенціальному ж аспекті, згідно М. Ґайдеггеру, її можна розглядати як сферу формування справжнього існування. Мається на увазі, що вона завершується визнанням того, що моралі треба підкорятися, слід «бути доброчесним». Це свідчить
про те, що характер існування встановлюється залежно від того, що виступає як «належне». Моральне «можливе» повинно прийматися як «належне», тобто як те, що «повинно бути». При цьому відбувається визнання такого «можливого» як «необхідного», від чого не можна відмовитися
ні за яких обставин.
Процес екзистенціальної трансформації описується І. Кантом в «Критиці практичного розуму» таким чином: «Виконання категоричного веління моральності знаходиться во владі кожного. Виконувати емпірично
обумовлене розпорядження – рідкісне щастя, далеко не для кожного можливе, навіть відносно якої-небудь мети. Пояснюється це тим, що в першому випадку все залежить тільки від «максими», яка повинна бути
справжньою та чистою, і, в усякому разі, – від сил і фізичних здібностей
запровадити в життя предмет свого бажання» [8, с. 356]. Звернемо увагу,
що перевага категоричного імперативу полягає в тому, що його виконання залежить тільки від волі, а не від яких би то не було умов. Мається на
увазі, що ці умови не беруться до уваги, достатньо тільки ухвалення «максими», тобто позначення «можливого» як «необхідного», що повинне виконуватися.
j) Вимога «стати таким»
Екзистенціальний аспект ініціації стає зрозумілим при розгляді присутності (Dasein) в трактуванні М. Ґайдеггера, коли мова йде про рішучість [14, с. 267-300]. Її виникнення цілком достатньо, щоб виконати розпорядження, яке виходить вже не з боку Іншого, а з боку самого себе. Це
вимога «стати таким» має абсолютний характер. Тоді рішучисть не
нав’язується з боку Іншого, а є сферою прояву самого себе. Проте присутність, за М. Ґайдеггером, є присутність-у-світі як буття з Іншим [14, с. 4152]. Але є власний світ, який створюється для себе, в якому присутність –
це одинокість. Як правило, вона обтяжує, тому виникає потреба вийти за
ме-жі своєї суб’єктивності, стати причетним до навко-лишнього світу. Засо-бом впливом цього світу, за допомогою передачі досвіду існування, є
саме педагогічна трансмісія. По відношенню до «ко-лишнього себе» вона
буде перенесенням, переміщенням себе в світ. Така трансмісія має не
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тільки гносеологічний, але й онтологічний, точніше – онтичний характер. Вона провокує зміну самого себе, тому що світ пред’являє до того, що
прийшов в нього, вимогу «стати таким».
Вимога «стати таким» припускає встановлення належного для
себе по відношенню до іншого, внаслідок чого воно набуває загального характеру. Це можливо при усвідомленні рівності себе з Іншим, що
позначене у вимозі «слідувати належному». Для прояснення характеру
відношення до Іншого, а також виявлення, чим він є для себе, звернемося
до Е. Левінаса. Він показує явище Іншого через виникнення його образу:
«Можна сповістити про нього так: феномен явлення Іншого є також образ (visage), або (щоб показати кожного разу нове входження в іманентність і сутнісну історичність феномену): епітафія образу – це відвідини.
Якщо феномен (у який би то не було якості) вже є образ, прояв, в якому
схоплюється його безмовна пластична форма, то епітафія образу жива.
Його життя є в тому, щоб пробитися за цю форму, в яку вдягається та яким схоплюється всяке суще, коли воно вступає в іманентність, тобто тематизується» [10, с. 619]. Ця поява Іншого через образ і з допомогою його
може спровокувати підкорення йому, обов’язок «бути схожим», що і є тематизацією. Таке запозичення пояснюється тим, що Інший зачаровує
своєю значимістю, яскравістю, завдяки чому здійснюється «крок» до нього.
Саме наявність значущості образу Іншого пояснює його екзистенціальну продуктивність: він підпорядковує собі, примушує «бути таким»,
а не «іншим». Одночасно, тематизація є безпосереднім встановленням
належного, яке вже є для всіх і приймається як зобов’язання «бути тільки
таким». Крім того, з боку Іншого, Я захоплюється також світом, підкорюючись належному, яке спонукає до виконання обов’язків. Саме таким чином відбувається трансформація, виправлення, перетворення на «трошки
іншого». За допомогою ухвалення уніфікованого образу з боку світу формується інша зовнішність. Таким чином «стати таким» цілком можливо
внаслідок запозичення образу Іншого.
Але образ належить світу, характеризує його своєрідність і унікальність. Носієм цього образу з боку світу виступає вихователь, який веде за
собою. Тому вихованням можна вважати запозичення образу зі світу, його привласнення – це і буде педагогічна трансмісія, тобто «передача» моральності.
(2) Вимога «стати таким» припускає співвідношення себе з Іншим, з таким, який володіє моральною (не)досконалістю, є зразком для
наслідування. Коли говорять «він такий», мають на увазі ступінь моральної (не)досконалості. Перевага досконалості в тому, що вона є передумовою повноти існування, самореалізації, свідоцтвом чого є переживання
радості. Встановлення відносин з Іншим необхідно, оскільки він, за виразом Ж. Дельоза, виступає «імпліцитною та унікальною цінністю» [6,
с.315]. Оскільки він виступає об’єктом наслідування, то, завдяки налаш-
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тованності на нього, стає можливим примірювання його образу. Привертає його переконливість, упевненість, повнота та виразність, тобто спосіб
прояву, наприклад, те, що він діяльний, активний, самостійний або агресивний, сильний, імпульсний та інше.
Виражене не існує поза тим, що виражає, при цьому те, «що виражається», є показом. Завдяки виразу з’являється можливість розуміння
себе та Іншого. У вираженому виявляється положення та позиція в світі,
те, яким чином можливе застосування. Привласнення вираженого, оволодіння виразністю є результатом трансмісії як повторення Іншого. Воно
стає можливим завдяки відповідності Іншому як тому, хто володіє цінністю. Такий Інший зачаровує, тому з’являється бажання «бути як він».
Поступово це прагнення набуває домінуючого характеру – це і буде результатом трансмісії. Її продуктивність визначається наявністю розумових здібностей. У цьому відношенні актуальне зіставлення Ж. Дельозом
мислячого та немислячого. Перший, на відміну від другого, здатний критично відноситися до Іншого і навіть не довіряти, якщо той не відповідає
вимогам категоричного імперативу, у чому реалізується здатність до продуктивній рефлексії.
Це зіставлення провокує питання про наявність межі підпорядкування
Іншому, тобто межі трансмісії. Відповідь на нього спонукає до прояснення характеру відношення до світу, до якого належить Інший. При цьому
слідує мати до увазі характер причетності до світу: в одному випадку Я
безпосередньо присутнє в світі, в іншому є спостерігачем. Я може проявити свою здібність до осмислення Іншого, якщо є спостерігачем. Інша
ситуація, коли він присутній у своєму світі. Тоді здатність проявити самостійність мислення істотно обмежується. Це пояснюється тим, що світ
примушує розуміти щось певним чином. Брати під сумнів щось може
тільки Інший, але для нього існує заборона на критику свого світу.
(3) Зрозуміло, що вимога «стати таким» вказує на світ, якому
властиві певні норми існування. Мається на увазі, що можна «стати
таким», яким це допускається в цьому світі. Нагадаємо, що поняття світу
використовується М. Ґайдеггером для позначення присутності як способу
буття. Світом можна вважати деяке дискурсивне співтовариство, у тому
числі й загальноосвітню школу, клас та інше.
Звернемо увагу яким чином Е. Гуссерль описує процес конструювання світів: «Конструювання світів, якого б то не було вигляду, починаючи з потоку власних переживань, з його відкрито нескінченним
різноманіттям, аж до об’єктивного світу з його різними рівнями об’єктивування, підпорядковано закономірностям орієнтованої конституції. Таким чином ми бачимо, що світ культури також даний як орієнтований по
відношенню до незмінної нульової ланки, тобто до якоїсь особи. Тут Я і
моя культура є першопорядковими по відношенню до будь-якої іншої
культури» [5, с. 58]. Е. Гуссерль підкреслює єдність світу та «нульового»
Я. Звідси витікає, що бути іншим означає причетність до іншого світу.
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Таким чином конституювання передбачає обумовленість Я і світу. Підкреслюється, що процес конструювання припускає, що Я належить йому.
Тому зрозуміти Я можна через звернення до світу його присутності. Але Я
належить не одному світу, а декільком, внаслідок чого воно набуває різних ознак і властивостей.
Проте Е. Гуссерль надмірно спрощує процес конституювання, ототожнюючи стан світу та Я, яке належить йому. Насправді причетність до світу
має відносний характер, оскільки існує можливість як прийняття, так і
відторгнення світу. Ври цьому відторгнення одного світу припускає ухвалення іншого. Крім того, Я належить декільком світам одночасно, кожен
з яких має неповторність. Виявляється, що Я має своєрідність, за допомогою звернення до якої можна зрозуміти унікальність і повноту світу,
якому воно належить. Іншими словами, власне «нульовим» Я не може
бути, швидше воно таке, що «стало», «сформувалося», «унікальне» тощо.
На цьому прикладі можна зрозуміти, що у кожному світі присутність Я
істотно розрізнятиметься, тобто не буде «нульовою». Е. Гуссерль не бере
до уваги, що в конституюванні, а, відповідно, в трансмісії бере участь Інший, який виступає носієм культури. Саме він залучає до світу, передає
свою спадщину. Тому за відсутності справжньої трансмісії причетність до
справжнього (морального) світу перетворюється на мріяння, оскільки
цей світ залишиться недосяжним поза передачи культурної спадщини з
боку Іншого. З такого трактування відносин Я і світу витікає, що не тільки
світ визначає здійснення Я, але і Я впливає на його стан. Тому конституювання припускає трансмісію, за допомогою якої відбувається становлення Я, яке слідує належному.
(4) Отже, вимога «стати таким» реалізується в рамках рефлексії,
співвіднесеній і залежній від себе та Іншого. Якщо вона продуктивна, то
Я виникає моральна стійкість, здатність «триматися за самого себе», перебувати в незмінності. Але якщо стійкість не має моральної підстави, то містить в собі передумову неможливості «бути Іншим», зок-рема,
вдосконалюватися. Я не може «бути Іншим», оскільки бачить непереборні перешкоди. До них відноситься переконання щодо неможливості змінити себе, прояснити для себе свою сутність і реалізувати потребу «бути собою». Це і є укорінення в самому собі.
Інша проблема – це тотальна залежність від світа, якій підпорядковує і
веде за собою. Тоді формується потреба бути «вірним» йому. Це пояснюється тим, що саме світ визначає, яким повинно бути Я, на що звернув
увагу Е. Гуссерль. Ця вимога з боку світу може бути дуже жорсткою, може
припускати дискурсивне насильство. Вона обумовлена зануреною в світ,
залежністю від нього, нав’язуванні конкретних зобов’язань. При цьому
вимоги можуть бути не висловлені, але усвідомлюватися у вигляді можливих розпоряджень.
(5) Ці розпорядження виходять з боку Іншого, який виступає від
імені світу. Звернемо увагу, як описує орієнтацію на Іншого
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Ж.-П. Сартр: «Насправді я ніколи не осягаю себе абстрактно як чисту можливість бути самим собою, але живу моїм самозвеличанням в конкретній проекції або просто меті, я існую тільки як ангажований (engage) і
такий, що має свідомість буття як такого. На цій підставі я осягаю Іншогооб’єкт тільки в конкретному ангажованому піднесенні його трансцендентності» [12, с. 460]. Ж.-П. Сартр показує, що Інший в виступає не сам
по собі, а з боку світу. Таким Інший є в абстрагованості, як об’єкт, а не сам
по собі, в безпосередності. У цьому є його таємниця, що породжує невизначеність його сутності. Це є причина того, що Інший приваблює. Його
віддаленість призводить до того, що схоплюються тільки його випадкові
риси, те, що впадає в очі. Але, так або інакше, Я виявляється ангажованим Іншим, підкоряється йому, перетворюється частково на нього, але не
на «такого, яким він є насправді». Це і є основна ознака та суперечність
трансмісії. Іншими словами, підпорядкування має довільний характер,
внаслідок чого трансмісія «страждає» невизначеністю та випадковістю.
Звернемо увагу, що поняття «ангажування» характеризує трансмісію з
боку Іншого, який виступає її ініціатором.
Положення ускладнюється тим, що Я співіснує з багатьма іншими, які
необхідно її чим-небудь привертають. Але той, хто привертає, часто виявляється випадковим Іншим, який не є моральним, тому не може виступати як об’єкт для наслідування. Цей недолик може частково усуватися за
наявності інституціалізації відносин, які припускають вико ристання на
моральних норм. Саме тоді учень має зобов’язання перед вчителем, оскільки останній виступає з боку суспільства, відповідно, належного. Якщо для вихованця відкриваються переваги моральності, то він відчуває
подяку по відношенню до вчителя, яка позитивним чином забарвлює
трансмісію. Цей феномен формальна кантівська етика описати не в змозі.
Прийнятнішою виявляється екзистенціальна етика, основні положення
якої викладені Ж.-П. Сартром. Її положення говорять про те, що орієнтація на Іншого має змістовний характер. Той виявляється сукупністю особистісних якостей, які приймаються або відкидаються. Його зовнішність
приймається або відторгається, завдяки чому певним чином він ангажує.
(6) Рано чи пізно виникає питання про продуктивність ініціації, яке можна сформулювати наступним образом: яким чином можна надати виховний вплив? Воно може бути вирішене при аналізі
ідентифікації. Р. Вальденфельс описує її таким чином: «Ідентифікація означає, що я стаю собою через залучення інших. Я стаю тим, що я є, через
тих, що я ідентифікую зі своїми батечками, попередниками, групою,
social self у сенсі Вільяма Джеймса. Цей процес може бути над ідентифікацією, у якій я стаю майже нічим, а соціальна – майже всім» [1, с. 56].
Звертаємо увагу, що Р. Вальденфельс показує, яким чином стає можливим виникнення світу з боку Я. Отже зрозуміло, що ідентифікація припускає трансмісію, і навпаки, вони доповнюють один одного. Ідентифікація викликана потребою причетності Я до світу, трансмісія ж обумовле-
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на зацікавленістю Я світом, оскільки в світі є потреба в тому, що сприяло
розвитку. Звернемо увагу на співвідношення трансмісії та ідентифікації:
при ідентифікації актуалізується міра відповідності колективному Я, трансмісія ж характеризує процес запозичення.
Проблема є в тому, що повне підпорядкування Я призводить до безликості, відсутності самостійності, відповідно, до нездатності відстоювати
себе і творити. Інша з’ясовується тоді, коли відбувається уточнення того,
що є її змістом. Якщо передається моральний досвід, то сумніви в необхідності тотального впливу відпадають. Тому «безликість», по відношенню до моральних норм, припускає повноту відповідальності та сумліньність. Така «безликість» стає передумовою єдності творчості та свободи.
Проблема виникає тоді, коли колективне Ми не володіє моральною досконалістю. Власне, безликість наступає, коли моральність поступається
місцем поклоніння чомусь зовнішньому, наприклад, речам або ідеям, які
не відпові мораль.
(7) Після вищевикладеного розгляду ініціації виникає питання про
санкції з боку світу у ситуації невиконання вимог. Вони мають
інституційне походження та припускають дискурсивний вираз, наприлад, в засудженні вчинку. Той, хто винний, опиняється в центрі уваги,
піддається критиці, в результаті всі налаштовуються проти нього. Щоб
«виправитися», він повинен публічно визнати свою провину, що буде
проявом його визнання.
У термінології Е. Лаклау санкція реалізується за допомогою ланцюга
вимог: «Це означає, що кожна окрема вимога в своїй основі виступає розколотою: з одного боку, вона виражає свою власну партикулярність, з
іншого – посилає, через еквівалентні зв’язки, до тотальності решти вимог» [9, с. 60]. За допомогою еквіваленції відбувається «підсумовування»
окремих вимог, які розглядаються як цілісні. Сама по собі санкція в межах гегемонії є проявом їх єдності. У системі виховання вимоги набувають імперативного та універсального характеру, оскільки вони реалізуються як абсолютні та загальні.
Аналіз ініціації та трансмісії в педагогічному дискурсі дозволяє розглянути екзистенціальні аспекти виховання. Очевидно, що педагог-гічна
ініціація припускає не тільки визначення критеріїв моральних норм, а є
актом, яка забезпечують їх виконання. Вона припускає форму-вання «готовності бути», налаштованності на виконання, одночасно – обмеженості горизонту можливостей і визначення належного. Здійснення
педагогічної ініціації вимагає прояснення екзистенціального аспекту категоричного імперативу. Очевидно, що встановлення належного можливе тільки по відношенню до Іншого, через привласнення його образу,
який стає імпліцитною цінністю. Вимогу «стати таким» як він пред’являє
світ, яким є дискурсивне співтовариство. Тобто конструювання відбувається у відносинах обумовленості світу, Я та Іншого. Наявність цих відносин призводить до отримання стійкості стану, і неможливості «бути Ін-
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шим». Проблема продуктивності ініціації вирішується при розгляді трансмісії, яка розуміється як передача духовного досвіду. Вона можлива за
умови повного підпорядкування, яке виправдовується необхідністю прийняття моралі.
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14. »VERSUS» ПЕДАГОГИКИ ЯК ДИСКУРСИВНА СИТУАЦІЯ
Дослідження педагогічного дискурсу є одним з перспективних напрямів у філософії освіти. Це пояснюється тим, що слово є визначаль-ним
інструментом виховання та соціальної комунікації. Ще в античності Сократ робить спробу морального вдосконалення за допомогою залучен-ня в
діалог, де виявлялися абсолютні цінності, який згодом був названий сократовською маєвтікою. Педагогічний діалог має з ним багато спіль-ного,
з тією різницею, що відбувається в межах навчальної діяльності. Його
відмінність також в тому, що вихованець не висловлює бажання брати
участь у ньому, оскільки ще не усвідомлює потреби у вдоскона-ленні.
Виникає необхідність дослідження ситуації, коли вихованець протистоїть вихователю, яка визначається як «versus педагогіки». Мистецтво
вихователя полягає в тому, щоб подолати це протистояння, не спровокувати агресію і відчуження. Мова йде про діалектику дискурсу, окремі
проблемні питання якого розглядаються в дискурс-аналізі. Зазначимо,
що вирішальне значення в цьому напрямку мають дослідження Н. Ферклоу, в яких предметом дослідження є соціальна практика різного роду, в
тому числі і педагогічна [7]. Широкі перспективи при дослідженні дискурсу відкриває суб’єктивна діалектика Ж.-П. Сартра [5]. Слід також звернути увагу на аналіз діалектики іншого у філософському дискурсі О. Каменських, який виділяє три дискурсивні позиції: абсолютне заперечення
іншого, його відносне заперечення і інше як збочення свого при дослідженні релігійно-філософського дискурсу пізньої античності [2].
а) Versus вихованця
Звернемося до етимології терміна педагогіка (грец. paidagogike), який
перекладається як «дітоведення». Він означає того, кого ведуть, а саме
дитину; хто веде, тобто педагога; а крім того, факт ведення з допомогою
дискурсивного впливу. При розгляді етимології слід мати на увазі також
значення терміна «агон», яке означає «змагання», в даному випадку між
учасниками педагогічного дискурсу. Наявність такого «змагання» обумовлена тим, що дитина чинить опір, оскільки прагне до самостійності.
Вона не усвідомлює, що «виховання» означає «годування чимось чудовим», якими є моральні норми, освоєння і виконання яких необхідно для
продуктивного існування.
Призначення вихователя можна проілюструвати платонівським міфом про печеру. Ось яким чином В. Прокопенко описує повернення бранця до в’язниці після того, як він пізнав за допомогою розуму світло істини: «Людина, яка витерпіть усе все, поступово звикає до світла, отримує
здатність дивуватися на саме Сонце й далі настає кульмінаційний момент
міфу: колишній вязень, який знайшов нарешті-такі свободу й бачення
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істини та прекрасного, раптом спускається назад у печеру, де його чекає
недоразуміння, глузування й ненависть, імовірно смерть» [4, с. 28].
Вихователь – це та людина, яка знайшла свободу, здатність бачити
справжнє і прекрасне, тому присвячує себе вихованню, тобто просвітленню розуму дітей. На цьому шляху її чекають принаймні, нерозуміння,
оскільки виховувані не бачать кінцевої мети, відповідно, у них відсутнє
уявлення про мораль, їх існування повністю визначається чуттєвими переживаннями. Це і є versus вихованців. У самому загальному плані воно
виражається в таких висловлюваннях: «Що Ви нас повчаєте? Скільки
можна? Це просто нестерпно! Залиште нас у спокої!» Але що це за спокій? Це спокій у темряві, без світла розуму, без справжньої свободи. Тим
не менш ті моральні повчання розглядаються не тільки як обмеження
свободи, а як насильство, від якого необхідно звільнитися. Це може виражатися в тому, що «вихованець піддає сумніву те, що прагне передати йому вихователь, і тим самим відкидає його самого» [4, с. 35].
Versus як відкидання є не тільки непорозуміння, але і небезпека для
вихователя, «можливо, вірну смерть». Причина цього відкидання є в тому, що своє несправжнє існування вихованець приймає за справжнє, тому
розглядає вихователя як ґвалтівника, який знущається над ним. Саме тому І. Скворцов застерігає: «Присвятивший себе чесноті повинен бути
завжди готовим до бою. Небезпеки для нього не тільки в ньому, але ще
більше-поза його, в самому співтоваристві людей. Тут для перемоги його
не досить одного розуму: проти небезпек суспільства потрібно також товариство особливе; потрібно, щоб люди під прапором чесноти з’єдналися,
щоб з’єднаними силами діяли проти їм спільного» зла, [6, с. 94]. Він має
на увазі природний стан, в якому кожна людина відстоює тільки самого
себе, що є егоїзмом. У цьому стані кожен захищає свою недоторканність.
Проблема полягає в тому, що така недоторканість може бути аморальною, оскільки не передбачає підпорядкування позитивним нормам. Цей
стан досить докладно описує М. Ґайдеггер при розгляді повсякденного
буття і падіння присутності. До феноменів буттєвого способу падіння він
відносить феномени спокуси, заспокоєння, відчуження і плутаності. Наведемо їхній опис. Почнемо з феномена спокуси: «Якщо, однак присудність саме в толках і публічного тлумачення надає самому собі можливість загубитися в людях, підпасти безпідставності, то цим сказано: присутність готує собі самому постійну спокусу падіння. Буття-в-світі саме по
собі спокусливо» [8, с. 177]. Причина спокуси, як очевидно, є в потребі бути визнаним у людей, загубитися серед них і не виділятися. Така причетність спокуслива, дозволяє «бути безпідставним», тобто не брати до уваги
моральні норми. «Заплутаність в людях» допомагає підмінити слідування ним, забезпечує загальне схвалення своєї присутності, що дуже спокусливо. Ця спокусливість виключає протистояння, про яке говорить
І. Скворцов.
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b) Феномени заспокоєності та відчуждення
Феномен «заспокоєності» характеризується таким чином: «Уявність
людей, що вони підтримують і ведуть «справжнє життя», вносить у присутність заспокоєність, для якої все складається в кращому порядку» і
якої відчинені всі двері. Падаюче буття-в-світі, само себе спокушаючи,
разом з тим самозаспокійно» [8, с. 177]. Заспокоєність приходить від того,
що є усвідомлення своєї причетності до людей, що вони прийдуть на допомогу і позитивно оцінять вчинки, які здійснюються для них. Ця інертність виникає в наслідок усвідомлення своєї причетності до людей.
Феномен заспокоєності, в свою чергу, передбачає відчуження: «Майстерна цікавість і неспокійне усезнання симулює універсальну зрозумілість присутності. Але по суті залишається невизначено і не спрошено, що
ж власне...» [8, с. 178]. Йдеться про парадокс рефлексії, а саме, що причетність до людей включає в себе припущення, що вони тебе знають, що
не відповідає дійсності, як тільки прояснюється протилежне, виникає розчарування в них і відчуження, яке проявляється у вимозі, що «мене ніхто не може засудити, оскільки всі мої дії для людей».
Таке відчуження є причиною заплутування, яке пояснюється наступним чином: «Це відчуження замикає від присутності його власність і можливість...» [8, с. 178]. Заплутування полягає в тому, що орієнтація на
людей призводить до нездатності знайти справжнє буття, тобто привести
присутність у відповідність з моральними норамми, усвідомлення чого,
за М. Ґайдеггером, призводить до «зриву». Цей зрив втілюється у відштовхування вихователя (versus), який оцінюється як той, хто заважає
«жити як люди». Цей зрив рано чи пізно відбувається, оскільки повсякденне існування проявляється в порожніх розмовах, повторенні чужих
думок, що врешті-решт призводить до повного забуття себе, відповідно,
відсутності здійснення творчих можливостей, які присутні в кожній людині. У кінці свого життя така людина дивиться на підсумки своєї присутності в світі, приходить до висновку, що втратила себе, не змогла зробити те, для чого призначалася.
В останньому випадку йдеться про історичність свідомості, характерризуючи яку А. Землянський зазначає наступне: «Історична свідомість як
специфічний продукт людської діяльності визначає просторово-часову
організацію людини на суспільства, надаючи можливість сформувати погляд на своє минуле та його зв’язок із теперішнім і майбутнім. Вона є однією з детермінант, що забезпечує гармонізацію, інтеграцію та його
зв’язок із теперішнім і майбутнім» [1, с. 40]. Проблема в тому, що ця «детермінанта» може загубитися серед них. Таке наслідування є проявом
повсякденного буття, яке призводить до відчуження, відповідно, забуття
моралі. Отже, versus педагогіки, так чи інакше передбачає наявність сво-
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боди в іншого, який вже не може бути відужденним, оскільки має право
«відстоювати своє буття», за М. Ґайдеггером.
Ж-П. Сартр з цього приводу дає наступну відповідь: «Ці проекти ставлять мене в прямий зв’язок зі свободою іншого. Саме в цьому випадку
любов є конфлікт. І справді, ми відзначили, що свобода іншого – це основа мого буття. Але якраз тому, що я існую за рахунок свободи іншого, я як
би нічим не забезпечений, я перебуваю під загрозою цієї свободи; вона
захоплює моє буття і змушує мене бути, вона наділяє мене... » [5, с. 210].
Змушує бути певним чином, тобто любити, але іншої ніколи не буде чужим, оскільки від нього залежить моя свобода. Цінність іншого полягає в
тому, що «змушує мене бути», тобто показує мене для себе, і тоді відмова
від його свідчення є свідченням несправжності моєї присутності.
с) Інший володіє таємницєю мене
У педагогічному дискурсі ставлення вихователя і вихованця можна розглядати як взаємодію суб’єкта та іншого, взаємний вплив, відповідно,
прагнення підпорядкувати/звільнитися. У відносинах до іншого
Ж.-П. Сартр виділяє момент підпорядкування, що передбачає «...буттядля-іншого у формі володіння» [5, с. 207]. Таку взаємодію допомагає зрозуміти сартрівське трактування первинного ставлення до іншого: «Що
справедливо щодо мене, справедливо щодо іншого, поки я намагаюся
звільнитися з натиску іншого, інший намагається звільнитися з моєї хватки; поки я намагаюся підпорядкувати іншого, інший намагається підпорядкувати мене» [там само]. Такий характер відносин стає причиною
виникнення конфлікту, який характеризується наступним чином «Конфлікт – це споконвічний сенс буття-для-іншого» [там само].
Звернемо увагу, що буття-для-іншого, водночас, є буттям-для-себе, оскільки в ньому є прагнення до володіння собою. Залежність від іншого
пояснюється наступним: «Інший володіє таємницею: таємницею того, що
я є» [там само]. Тому існує потреба вивідування цієї таємниці, тим більше, що від цього залежить повнота самореалізації. Є потреба прояс-нити
свою присутність, з’ясувати, яким чином я є насправді, а не так, як здається. Однак прояснення цієї таємниці передбачає не тільки знання думки
іншого про себе, необхідно розглянути стан самого себе по відношенню
до моральних норм. Не випадково, в «Алквіаді II» Платона Ктескіп заявляє наступне: «Я і сам готовий, Сократ, представити себе гостям – нехай,
якщо це завгодно, з мене здирають шкуру ще неистовей, лише б ця шкура
не виявилася порожнім мішком, як шкура Марсія, а наповнилася чеснотою» [3, с. 175]. Слова «з мене здирають шкуру» висловлюють спро-бу
володіння з боку іншого. Іншими словами Сократ звертає уваги на наявність конфліктних відносин, про які згадує Ж.-П. Сартр, що інший є
«викрадач мого буття» [5, с. 207]. Який же висновок з цього випливає?
Ж.-П. Сартр формулює його таким чином: «... я відповідальний за своє
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буття-для-іншого, але сам не є його основою, моє буття-для-іншого є таким чином у вигляді випадкової даності і інший вважає в основі моє буття остільки, оскільки це буття має форму «наявного»; але інший за нього
не відповідає, хоча і усвідомлює його по своїй вольній волі, у своїй вільної
трансценденції та її силами» [5, с. 207-208].
Повною мірою «бути відповідальним» може бути тільки вихователь,
на якого покладається обов’язок «наповнювати чеснотою». Він несе відповідальність, оскільки «створює його з власної волі». Як вище зазначалося, проблема в тому, що далеко не кожен вихованець приходить, як
Ктескіп, щоб «наповнитися чеснотою», оскільки ще відсутнє прагнення
до досконалості, повноцінна рефлексія ще не сформувалася, відсутнє
критичне ставлення до себе, відповідно, здатність розрізняти добро і зло.
Необхідність формування моральних уявлень І. Скворцов пояснює наступним чином: «Для того щоб чиїсь дії заслужили оцінку, потрібно, щоб
відтворює діяв сам собою визначаючи себе до дії за своїм уявленням, а не
був примушений до того силою зовнішню, як машина або спонукаємий
одним сліпим інстинктом, як тварина нерозумна» [6, с. 126]. Він звертає
увагу на те, що часто людина «спонукається сліпими інстинктами» або
примусом з боку іншого, а таке «примушування» не можна вважати проявом вільної волі. Оскільки відсутнє правильне уявлення про добро, таким вважається те, що приносить задоволення. Звідси основне зав-дан-ня
вихователя, за І. Скворцовим, полягає у формуванні вільної волі. Перешкодою для цього виступають 1) чуттєві схильності і пристрасті всередині нас, 2) зовнішні обставини, 3) в світоправлінням Божому, 4) хибна
наша схильність до дій чуттєвих і корисливих [6, с. 127-128]. Отже, здебільшого перешкоди для здобуття вільної волі перебувають у сфері
суб’єктивності. Відповідно, вихователь – той, хто впливає на неї, а вихованець – у якого вона відсутня, але який повинен її знайти. Християнський філософ відзначає, що для її набуття недостатньо слідування принципам кантівської формальної етики [6, с. 139]. За ним 1) необхідно богопізнання; 2) початок любові до Бога і ближнього [6, с. 145]. Вища ступінь
моральності полягає в тому, коли «люблять добро заради добра», тоді як
нижча ступінь морального дна є нижча ступінь егоїзму [6, с. 146-147].
d) Шлях до свободи
Щоб зрозуміти, як отримати свободу волі, звернемося до сартрівського
трактування свободи: «Ця річ, моє буття, постає як для мене моє буття,
але здалеку, як їжа Танталу; я хочу простягнути руку, щоб схопити її і поставити на основу моєї власної волі» [5, с. 208]. Звернемо увагу, що «моє
буття» постає для мене здалека, і необхідно схопити його і «поста-вити»
на підставі моєї власної волі. На першому плані він ставить не сво-боду, а
бажання володіти своїм буттям. Ж.-П. Сартр вважає, що люди-на споконвічно наділена свободою, проблема є лише в тому, щоб оволо-діти своїм
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буттям, що можливо наступним чином: «Але це неможливо уявити собі
інакше, як шляхом присвоєння мною собі свободи іншого, інакше кажучи, поглинути його» [5, с. 208].
Цей спосіб підведення до буття можна спостерігати в педагогічному
процесі, наприклад, коли вихователь намагається привласнити свободу
вохованця, який всіляко чинить опір обмеженням. Він не усвідомлює, що
якщо не буде моральним, то вибирає шлях, повний небезпек, що призведе до скоєння негідних вчинків. Вони провокуються з боку випадкового
іншого, який може образити і принизити. І тільки настраждавшися, такий вихованець віддає своє буття вихователю, який веде його до моральності.
Звичайно, відданість педагога має свої межі, тому слід погодиться з
Ж.-П. Сартром, який стверджує: «Бути в собі іншим – ідеал, конкретно
виступає завжди в цього ось іншого...» [5, с. 209]. «Інший» – це вихователь, який поруч, під рукою якого є вихованець. Питання в тому, що скопіювати вихователя неможливо, оскільки можна бути тільки самим собою. Усвідомлення цього приводить до переживання самотності. Цей
стан долається тоді, коли інший проявляє по відношенню до нього турботу. Вона актуальна, оскільки при її відсутності обмеження волі розгляддається як прояв зла. В останньому випадку видається, що обмеження з
боку педагога – це прояв насильства, і виникає бажання не підкорятися.
Таке розуміння свободи можна спостерігати, коли ще відсутні сформовані моральні уявлення і потреба слідувати їм. Подолання такого розуміння свободи відбувається після жорстоких уроків життя. Таким чином,
у будь-якому випадку, свобода реалізується через свою протилежність,
тобто залежність, яка проявляється у формі підпорядкування, незванаючи на те, що «я відвойовую себе як буття, яким, власне, вже і є» [5, с.
208]. Це відвоювання ні що інше, як протиставлення себе іншому за допомогою неґації, що таїть небезпеку присвоєння свободи зла. Тим більше,
що: «...не існує ніяких відносин внутрішньої негативності між негациєю,
в силу якої робиться іншими щодо мене, і негациєю, в силу якої я роблюсь іншим для іншого» [5, с. 203].
Звичайно, слід погодитися з Ж.-П. Сартром, що «єдність з іншим фак.тично неможлива» [5, с. 209]. Але це не означає недосяжність морального ідеалу за допомогою присвоєння його з боку через відвойовування
себе, тим більше, що неможливо досягнення ідеалу в контексті онтологічного обгрунтування свободи. З цього приводу коментатор «Біття та ніщо» П. Гуревич зазначає, що швидше за все,
Ж.-П. Сартр має на увазі
протилежне, що не зовсім справедливо [5, с. 531]. При цьому він обґрунтовує свободу за допомогою абсолютизації випадковості відносин до іншого.
Не будемо забувати, що інституціалізація виховання полягає в накладенні відповідальності на вчителя. Завдяки їй невизначеність по відношенню до іншого знімається. Питання тільки в її якості та рівні відпові-
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дальності самого вихователя. Безумовно, що виявити її своє рід-ність на
формальному рівні неможливо, і, безумовно, Ж. -П. Сартр прав. Але зауважимо, що він не звертається до змістовного боку свідомості при розгляданні себе та іншого. Тим самим його можна вважати послідов-ником
І. Канта. Але як тільки руйнуються ілюзії кантівського форма-лізму, то
неможливо подолати випадковість ставлення до іншого, також як в сартрівській діалектиці, яка наполягає: «Єдність з іншим фактично нездійсненна» [5, с. 209]. Його недосяжність пояснюється тим, що завж-ди буде
versus, що виникає внаслідок наявності потреби відвоювати своє буття.
Але навіть у цьому поглинанні, так чи інакше, можна спостерігати наближення до іншого, оскільки очевидна потреба асимілювати іншого,
привласнити собі, інакше кажучи, зробити залежним. Найлегший шлях у
вихованні – це усунути свободу іншого, повністю контролювати його самостійність, але тоді він втрачає своє буття.
е) Виховання як ведення за собою
Залежність іншого в педагогічному веденні дійсно необхідна, але повинна бути зруйнована потреба «відвойовувати своє буття», іншими словами, не знищена потреба залишатися самим собою, що допоможе вистояти навіть у ситуаціях не дуже сприятливих, не піддаватися на спокуси, не
відступити. Якщо це станеться, то руйнується само-стояння, провокує агресивність або переживання безвиході. Педагогічна взаємодія передбачає
поглинання іншого, що передбачає його затвердження. Це діалектичне
протиріччя розв’язується таким чином, що інший здобуває повноту свого
буття. Тільки тоді відкриваються можливості бути собою.
Цінність виховання визначається тим, що потенції дитини, в аристотелівському сенсі, можуть бути реалізовані за допомогою запозичень у
іншого. Його зацікавленість в іншому можна описати наступними словами Ж.-П. Сартра: «...я хочу увібрати в себе цього конкретного іншого як
абсолютну реальність, в його інакшості» [5, с. 208]. Вихователь справді
розглядається як предмет запозичення, саме звідси походить послух і
підпорядкування, як наслідок, часткова відмова від своєї свободи. Лише
пізніше, коли в такому підпорядкуванні відсутня необ-хідність,
з’являється самостійність. Звичайно, існує небезпека, що сво-бода підменилась залежністю. Свободи не виникає, оскільки вихованець звик, що
його буття строго контролюється. Така втрата самого себе воістину трагічна, оскільки він не здатний відвойовувати своє буття.
Отже, виховання як ведення за собою – це балансування на вістрі свободи і залежності, більш того, їх поєднання у нерозривній єдності, яке
можна позначити свободою в залежності, або залежністю у свободі. Говорячи словами Ж.-П. Сартра, треба давати вихованцю «відвойовувати своє
буття», тобто дозволяти бути вільним у тій мірі, щоб він не забув своє буття, залишаючись залежним від моралі. Таку свободу можна назвати геге-
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лівською, або усвідомленою необхідністю, або свободою творчості за Бердяєвим. Така амбівалентність свободи і залежності є константою в педагогічній взаємодії. Саме тоді цілком можна подолати випадковість відносин до іншого. Звернемо увагу, що у вихованні випадковість відносин являє собою значну небезпеку, як і припущення, що «ідеал недосяжний».
Моральність як ідеал вважається, за Платоном, розумом. Вона постійно
присутня на горизонті присутності, тим самим його впорядковує. Вона
переживається і сприймається як належне по І. Канту – формально, і по
І. Скворцову – змістовно. Моральність як світло усвідомлюється вихователем, тому він бере на себе обов’язок її поши-рювати.
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15. ДІАЛЕКТИЧНА ЄДНІСТЬ
ПОЗИТИВНОСТІ ТА НЕГАТИВНОСТІ
При дослідженні педагогічного дискурсу в основному використовується функціональний підхід, предметом якого виступає дискурсивна поведінка. Безсумнівно, домінують бихівіористські традиції. У цьому ми переконуємося, коли звертаємось до робіт А. Габідулліної, Т. Єжової,
К. Соколової, Ю. Щербініної [3; 4; 7; 10]. Недоліком цієї методології є те,
що досліджуються лише зовнішні характеристики дискурсу, водночас як
глибинні обумовленості залишаються поза увагою.
Вона орієнтована на положення комунікативної прагматики, де дис.курс трактується як ідеальне середовище, в якому виконуються етичні
норми. Однак у реальному дискурсі ці норми досить часто порушуються.
Виникає проблема обґрунтування таких екзистенціальних передумов, які
б забезпечили позитивний педагогічний результат. Рішенням цієї проблеми є, на наш погляд, трактування свободи в екзистенціалізмі.
а) М. Ґайдеггер: страх та забота
Онтологічна структура присутності в екзистенціалізмі розглядається в
декількох аспектах. Наприклад, М. Ґайдеггер виділяє такі екзистенції, як
страх і турбота. Дійсно, можна погодитися, що значна частина дітей відчуває страх за своє існування. Вступаючи у боротьбу за свою гідність, вони не можуть бути впевненими в позитивних результатах протистоян-ня,
поки ще дуже слабкі в моральному відношенні. Більш розвинені фі-зично
діти користуються своєю перевагою, і для її демонстрації застосо-вують
насильство. Вони припускають, що володіють свободою, оскільки мають
перевагу в силі. Але це не справжня свобода, оскільки вона поши-рюється
тільки на відносини з іншими. Свобода, що розуміється таким чином, породжує насильство, а воно, у свою чергу, – страх перед май бут-нім покаранням. Цей страх долається турботою, яку проявляє учитель, тим самим
він сприяє виникненню справжнього розуміння свободи.
в) Основа існування: Ж.-П. Сартр – свобода,
Ж. Марітен – любов, М. Бердяєв – творчість
Найбільш повно показав діалектичні протиріччя існування Ж.-П.
Сартр, який підставою буття називає свободу і бажання бути [6]. Свобода,
згідно його уявленням, не має передумов, оскільки вона властива вже
спочатку. Однак, розуміння свободи, її набуття можливе тільки при наявності досвіду. Дитина самостійно не може зрозуміти, що вона таке. Навчити її відрізняти справжню свободу від уявної повинен учитель. Його
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призначення є в тому, щоб не знищити «бажання бути», а підтримати,
всіляко заохочуючи навіть мінімальні успіхи.
З точки зору християнського екзистенціалізму Ж. Марітена, людина
не може облаштувати існування самостійно, без Бога, оскільки іманентне
обумовлене трансцендентним [5]. У цьому з ним можна погодитися, оскільки відношення людини зі світом часто неможливо передбачити, навмисно змінити, тим більше, що воно сповнене протиріч. Наприклад, турбота з боку вчителя може не прийматися, оскільки розглядається як
прояв слабкості. Саме в цій ситуації звернення до трансцендентного цілком виправдане. Звільнитися від страху і сформувати правильне розуміння свободи, подолати недосконалість можна за допомогою підпорядкування вищій силі, тобто Богу як втіленню блага.
У позначеному контексті слід звернутися до уточнення доцільності виховання. На наш погляд, однією з її основних цілей може бути формування правильного розуміння відношення свободи і творчості. Найбільш
переконливим їх трактування М. Бердяєвим, який наступним чином характеризує творчий акт: «Творчий акт безпосередньо перебуває в бутті,
він є саморозкриття сил буття. Творчий акт виправдовує, але не виправдовується, він сам себе обґрунтовує, але не вимагає обґрунтування чимось, що лежить поза ним» [1, с. 341-342]. Свобода, з даної точки зору, –
це свобода у творчості, спосіб саморозкриття людини і здійснення її призначення. Саме таку творчість Г. Сковорода називає «сродною працею».
Отже, основне завдання вчителя полягає в тому, щоб навчити дитину бути вільною у творчості, тим самим знайти місце свого застосування в світі.
с) Гра і свобода
Основна проблема полягає в тому, що дитина не розуміє призначення
творчості. Для неї сфера творчості є тільки гра, як спосіб та сфера прояву
своєї волі, ще сліпої та неусвідомленої. Участь у ній дає дитині радість,
але при цьому ще відсутнє розуміння її призначення. Участь у грі – це
перебування в уявному світі, який підпорядковує того, хто в ньому присутній. Це може бути як світ добра і блага, так зла і насильства. Тому участь
у грі може призвести до виправдання як творення, так і руйну-вання. З
цієї точки зору бути вихованим означає істинність уявного світу, який
визначає присутність у відповідності з моральними правилами.
Людина, за М. Ґайдеггером, закинута у світ і може опинитись у різних
ситуаціях, як сприйятливих, так і жорстоких. Призначення вчителя полягає в тому, щоб певним чином упорядкувати дискурсивні практики, в
яких дитина бере участь, і по можливості обмежити деструктивний
вплив. У цьому аспекті педагогічний дискурс – це також різновид гри, яка
передбачає застосування себе певним чином. Значною мірою це вдалося
А. Макаренку при організації виховної роботи в трудових колоніях []. У
навчальній практиці ця задача ускладнюється, оскільки вчитель не в змо-
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зі обмежити вплив навколишнього середовища і засобів масової інформації. Проблема і в тому, що педагогічний дискурс, як і будь-який інший, має владну природу, тобто передбачає підпорядкування і примус,
імпліцитно містить у собі насильство.
d) Свобода через творчість
Антропологічне призначення педагогічного дискурсу є у тому, щоб
допомогти дитині у спонуканні до творчого потягу і усвідомленні свого
призначення. Це можливо при дотриманні аристотелівського принципу
середнього []. Мається на увазі, що справжня свобода можлива, коли людина, з одного боку, не розглядає себе як досконалість, не абсолютизує
своє Я, що призводить до егоїзму, і, врешті-решт, до домінування дурної
волі, вседозволеності, коли «Я хочу» замінює місце морального імперативу, а всяке протистояння і критика розглядається як прояв насильства.
Іншими словами, дитина не поклоняється самій собі. З іншого боку, вона
не нехтує собою, у неї відсутня надмірно низька самооцінка, як і схиляння
перед іншими. Це шлях до слабовілля, млявого послуху вчителеві, готовність бездумно виконувати будь-яке завдання. І те, й інше можна розглядати як нездатність бути вільним. Заперечення цих крайнощів дозволяє
виявити середнє, що є, за Аристотелем, моральним.
Отже, педагогічний дискурс передбачає виключення цих крайнощів.
Тому в ньому, з одного боку, повинні бути суттєві обмеження для прояву
егоїзму дитини, її самолюбування. З іншого – необхідна підтримку, заохочення, формування віри в свої сили і здібності. Отже, передбачається
балансування між двома «безоднями» – егоїстичністю і безвольністю – з
одного боку, з іншого – заохочення; з одного боку, формування почуття
відповідальності, обов’язку перед самим собою, з іншого – здатність до
виявлення своїх недоліків і розумне ставлення до критики.
Отже, одне з основних завдань вчителя є в тому, що він повинен сформувати правильне ставлення до свободи і творчості. Щоб зрозуміти їх
обумовленість, знову звернемося до філософії М. Бердяєва. Він наполягає, що свобода «у релігійному житті є обов’язок, борг» [1, с. 193]. Виконання боргу передбачає пробуждення голосу совісті, слідування обов’язку
– це усвідомлення відповідальності за себе, своє призначення, відповідність якому і буде проявом свободи і, водночас, обґрунтуванням необхідності творчості. Зазначимо, що розуміння «боргу перед собою» приховане від дитини, а призначення вчителя – відкрити його.
е) Домінування негативості
Педагогічний процес як діяльність або «аgon» по-грецьки – це змагання між дітьми, загін, яким управляє «педант», «наглядач». Не випадково при описі навчальної діяльності часто використовуються такі вис-
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ловлювання, як «він далеко просунувся», «почуває себе досить впевнено», «зробив значний крок вперед під моїм керівництвом» та ін. Це
означає, що дитина має певний рівень свободи, що вона творить, а результати її діяльності мають для неї найвищу цінність.
Щоб «вести за собою», вчитель присвячує себе служінню дітям, забуваючи про себе. Найголовніше при цьому – бачити не тільки недосконалість дитини, але й перешкоди і способи їх подолання на шляху до
свободи, вказати на її перспективи. Вплив на «рух» дитини на цьому шляху здійснюється за допомогою встановлення того, що необхідно, тобто
формування почуття обов’язку, усвідомлення того, що заборонено, а що
дозволено. Тому, з одного боку, не варто забувати про значення заперечення або негативності. З її допомогою знімається недосконалість, тобто
негативність передбачає позитивність. Але не слід принижати значення
позитивності, оскільки вона є проявлення підтримки. Останне свідчить
про необхідність похвали, тобто позитивної оцінки, визнання успіху. В іншому випадку дитина відчуває приниження своєї гідності. Отже, негативність і позитивність є взаємно обумовленими, іншими словами, «батіг передбачає пряник».
Проте в педагогічній практиці можливі ситуації, коли одна з них домінує. Розглянемо ситуацію, коли такою є негативність. Це може призвести до того, що дитина втратить віру в свої сили, перетвориться на безвольну істоту, що пасивно виконує розпорядження. Вона звикає підкорятися, але не може бути самостійною, творити вільно. Вона не розуміє, що
таке відповідальність перед собою, оскільки звикла до залежності, приймає її як борг. Діти, у яких повністю пригнічується воля, можуть досягати дуже високих результатів у навчанні. Але вони не здатні самостійно
організувати свою діяльність, оскільки не усвідомили себе вільними і не
вміють творити без примусу. Для них не існує відповідальності перед собою, оскільки вони звикли підкорятися, тому нездатні до самовдосконалення.
Домінування негативності в педагогічному дискурсі може призвести
до інших, більш тяжких наслідків. Дитина з сильною волею не може змиритися з тим, що піддається дискурсивному насильству, з тим, що всі в
класі знають, що вона – невдаха, яка не здатна досягти позитивних результатів. Тому вона повстає проти вчителя, не підкоряється його вимогам, відмовляється виконувати навчальні завдання. Це реакція на приниження, яка виявляється в агресивній поведінці. Так виражається потреба
відстоювати свою свободу, яка розуміється як повнота волі та не залежність від вчителя. Така дитина досягає свободи, але вже не в творчості, а в
свавіллі.
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f) Перевага позитивості
Тотальна позитивність також не завжди є передумовою правильного
осмислення свободи. Її домінування іноді призводить до наділення абсолютною досконалістю дитини. Тому до неї не можна пред’являти вимоги,
негативно оцінювати результати діяльності, вимагати виконання завдань,
засуджувати вчинки та ін. Зрозуміло, що відсутність критичного ставлення породжує самообман, затвердження недосконалості як норми існувавня, що призводить до розбещеності. При вчителі, який таким чином ставиться до дітей, дитячий колектив стає некерованим, оскільки діти знають, що навіть якщо вони не будуть докладати зусиль, їм все одно забезпечена висока позитивна оцінка. Небезпека цього є в тому, що дитина
перестає розвиватися і вдосконалюватися, оскільки не набуває досвіду
вільної творчості. У неї формується уявлення, що всі блага мають бути
надані їй, до того ж будь-які дії і вчинки повинні оцінюватися тільки як
позитивні. Як наслідок, її задатки і здібності залишаються нереалізованими. Тому не дивно, що тотальна позитивність педагогічного дискурсу
призводить до трагедії.
g) Позитивність передбачає негативність
Розглянемо більш докладно збалансований педагогічний дискурс,
який позбавлений вказаних недоліків, відповідно, негативність органічно
доповнюється позитивністю. Негативність сприяє подоланню недосконалості, в тому числі – егоїзму та пасивності. Вона виражається у вимогливості, що передбачає використання негативних оцінок. Таким чином,
вчитель привчає критично оцінювати результати своєї діяльності, усувати помилки, орієнтуватися на більш високі результати, тим самим формує почуття обов’язку, а також уявлення, що будь-яке завдання може бути виконано краще; переконаність у тому, що дитина має здібності; потребу в праці; бажання постійно вдосконалювати свою майстерність. При
цьому досягнення вчителем оцінюються дуже високо, відзначаються навіть незначні успіхи, виявляється моральна підтримка.
Єдність негативності і позитивності є передумовою формування педагогічного імперативу, який можна сформулювати наступним чином:
а) роби що-небудь так, щоб виправдати свою присутність у цьому світі,
реалізувати свої здібності та задатки, щоб бути вільним у творчості - у
цій вимозі є встановлення відношення до самого себе як вищої цінності;
б) ніколи не зупиняйся на досягнутому, оскільки вдосконалення нескінчене - увага акцентується на тому, що не треба високо оцінювати досягнення, незважаючи на успіхи та високу оцінку;
в) пом’ятай, що талант, який у тебе є, тільки передумова для творчості, а для того, щоб він приносив свої плоди, його слід постійно розбу-
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довувати – звертається увага на неповторність кожної дитини, цінність
наявних у неї здібностей.
Зазначимо, що в процесі педагогічної практики вчитель інтуїтивно
приходить до усвідомлення вище викладеного імперативу. Ці інтуїтивні
прозріння виникають внаслідок розуміння того, що в дитині присутнє як
добре, так і зле начало, що подолання другого дозволить йому розкритися і реалізувати свої здібності. Спостереження за поведінкою дітей дозволяють зробити висновок, що в дискурсивній взаємодії дітей має місце
як прояв насильства, так і доброзичливості. У вчителя поступово формується впевненість, що не слід їх як обожнювати, так і вважати втіленням
недосконалості, що слід бути реалістом. Іншими словами, потрібно чинити опір прояву недосконалості і всіляко підтримувати прояв свободи творення.
h) Заперечення ідеалізації дитини
У деяких роботах з теорії педагогіки можна відзначити ідеалізацію дитячої комунікації. Так, відповідно до габермасівської теорії комунікативного розуму, розглядаючи виховання особистості, І. Бех обмежується
виділенням таких позицій, як розуміння, визнання та ухвалення (прийняття) [9], [2, с. 37-72]. Це пояснюється тим, що розгляд комунікативної
взаємодії обмежується тільки ситуацією безумовного слідування моральним правилам і нормам [там само, с. 250-268].
Щоб уникнути ідеалізації дитини, слід ґрунтуватися на критичному
ставленні до неї, тобто бачити не тільки її досконалість, але й недосконалість. Тому кращою можна вважати діалектичну модель комунікативної взаємодимії, яка передбачає, що негативність і позитивність заємно обумовлені. У ній постулюється необхідність відстоювання гідності дитини, але при цьому і протистояння проявам моральної недосконалості.
Відповідно, повинні існувати категоричні заборони, згідно з якими не
можна ображати, принижувати, зневажливо ставитися до себе і до іншого... Безумовно, завдання вчителя полягає в контролі виконання зазначених заборон. Іншими словами, необхідно протистояти деструктивній поведінці, тобто прояву егоїзму, свавільності та ін. Саме це дозволить сформувати відповідальність перед собою і правильне розуміння свободи творчості.
Таким чином, істотний недолік ідеалізації комунікації полягає в тому,
що не дозволяє побачити все різноманіття відносин між дітьми і вчителем. Їх взаємодія розглядається в контексті ідеальних моральних норм і
правил, щодо яких оцінюється їх продуктивність. При цьому залишається
прихованою своєрідність суб’єктивності, сукупність потреб, бажань, домагань. Подолання вказаних недоліків можливе за допомогою екзинтенціального аналізу педагогічного дискурсу, який включає в себе дослідження присутності в його безпосередності. Виховання в цьому ви-падку
розглядається як дискурсивна взаємодія вчителя і дитини, продук-тивна
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за умови формування правильного розуміння свободи через твор-чість.
Розуміння обумовленості свободи і творчості виникає за умови усвідомлення, що дискурсивний вплив включає в себе єдність негативності та
позитивності. Мається на увазі, що примус використовується для досягнення позитивних цілей. Такий примус має доцільність, оскільки призначається для усунення моральної недосконалості. Одне з основних завдань
вчителя полягає в тому, щоб підвести до правильного розуміння свободи
у творчості – це не свобода насильства над іншими, а свобода самовираження і реалізації свого призначення. Крім того, вихователь повинен
правильно розуміти обумовленість негативності та позитивності в процесі
виховання. Ігнорування однієї із складових дискурсивного впливу, як
правило, призводить до негативних результатів, таких трагічних наслідків, як розвиток егоїзму, моральної розбещеності тощо.
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16. ДИСКУРСИВНЕ ВИПРАВДАННЯ
ПЕДАГОГІЧНОГО ЗЛА
Педагогічне зло, як ніяке, потребує виправдання. Це пояснюється тим,
що воно реалізується у вигляді насильства між вихователем та вихованцем, кожен з яких відстоює свою свободу. Зло, що здійснюється по відношенню до себе, також потребує виправдання, але виглядає як покарання за скоєний раніше вчинок. Найчастіше зло виявляється неусвідомленим, імпульсивним і осмислюється після того, як сталося. Якщо ж
воно приноситься іншому, передбачає обґрунтування, оскільки є умисним і усвідомленим, інакше кажучи, раціональним.
а) Два сценарія виправдання насилля
Отже, вчинення зла як діяння можливе як від самого себе, так і з боку
іншого, що передбачає залучення його як виконавця деструктивних планів. У першому випадку вихователь бере на себе відповідальність за його
вчинення і відкрито це проголошує. У другому, навпаки, намагається
приховати свою причетність до його скоєння, і запевняє, що не має до
нього ніякого відношення. Воно є в тому, що творчість можлива за умови
обмеження можливості для вчинення насильства, інакше кажучи, щоб
запобігти більше зло, необхідно визнати необхідність меншого.
Виправдання зла в тому, що вихователь знаходить аргумент, що вип.равдовує деструктивні дії. Для деяких таким є своє приниження, що передбачає покарання тих, хто сприяв цьому, наприклад, того, хто порушив дисципліну. Відповідно, він наводять численні факти. Це виправдання необхідне для того, щоб «відновити справедливість» і «покарати
винних». У другому випадку виправдання необхідне не тільки для самого
себе, а й для співтовариства в цілому, в тому числі – класу, школи, тому
потрібен доказ винності.
У будь-якому випадку вихователь позиціонує себе як захисник добра, а
інші, тобто вихованці, розглядаються як джерело зла, по відношенню до
яких слід застосувати насильство, тому вони повинні бути покарані. У
першому він самостійно вживає агресивні дії, в тому числі насильство. У
другому – відмовляється від самостійних дій, залучає для їх виконання
інших, які виступають «знаряддям помсти», наприклад, керівництво
школи, батьків, які стають інструментом «відновлення справедливості».
Такий інший, як виконавець, вводиться в оману, тому виявляється жертвою здійснення злочинних планів.
Отже, перша позиція передбачає, що при вчиненні зла вихователь агресивно діє від імені самого себе. Друга включає використання іншого
для його вчинення, тоді як власне він, як провокатор, залишається в сто-
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роні. Перевага другої позиції в тому, що виявити справжнє джерело зла
важко. Можливість приховувати причетність до його скоєння пояс-нює
перевагу цієї позиції. Однак слід мати на увазі, що участь у прово-куванні
рано чи пізно стає очевидною, моральне підроблення стає явним, справжні цілі очевидними.
Звернемо увагу, що для другої позиції особливої актуальності набуває
використання дискурсивного тиску, при цьому моральна аргументація є
найважливішою «зброєю». Складність виявлення її неспроможності є у
неможливості чіткого розмежування знання та думки в педагогічній комунікації. У таких випадках слід спиратися на парменидівське трактування істини – це «те, що є» – безпосереднє буття як те, що сталося, наявність якого неможливо спростувати. Тому звинувачення у вчиненні зла
буде обґрунтованим тільки тоді, коли вчинено діяння, що приносить
страждання іншому.
Ефективність останнього пояснюється тим, що суб’єкт – досить нестійке утворення за ступенем моральної довершеності. Його нестійкість пояснюється тим, що він переслідує одночасно різні цілі. Тому їх гармонізація, у тому числі примусова, є найважливішою умовою існування. Стійким є лише той, який є моральною істотою, що всіляко протистоїть таким
проявам аморальності. Основою цієї цілісності виступає інститут, а саме –
клас, школа, сім’я, як сукупність ролей, виконання яких забезпечує цілісна система норм, які коректуються по мірі необхідності.
в) Сховати причасність до здійснення зла
Завдяки вказівкиї на недосконалість з’являється можливість схованого
здійснення насильства. Це друга позиція, яка проявляється в провокуванні насильства. При цьому провокатору вдається приховати свою причетність до скоєння зла, оскільки він не чинить насильство безпосередньо, а
лише організовує. Він не сам деструктивно діє, а лише готує і контролює
його вчинення, при цьому проголошує свою прихильність до добра. Тільки тоді, коли ці провокації викликають загальний осуд, коли розкривається брехливість моральних повчань, йому пред’являються звинувачення. Однак це відбувається не завжди, що пов’язано з тим, що вихователь займає домінуюче становище. Його перевага дозволяє тиснути, завдяки чому контролюється стан подагогічногого дискурсу. Для легалізації
насильства використовується звинувачення в аморальності, яке є фінтивним, оскільки не має під собою підстав, наприклад, розмова під час уроку.
Отже, саме бажання домінувати є джерелом педагогічного зла, що
ґрунтується на проголошенні себе прихильником і захисником моралі. Це
свідчить про схильність до дискурсивної шизофренії, яка полягає в розшаруванні свідомості: при позиціюванні себе прихильником співпра-ці,
поширюється насильство. Її передумови є у тому, що ніхто не може звинуватити у вчиненні насильства, оскільки примус і тиск супровод-жується
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«повчаннями добра». Тільки запобігання зла може стати одним із способів виключення дискурсивної шизофренії. Якщо ж це не відбу-вається, то
насильство триває. Більш того, до такого педагога «звертають-ся за порадою» для вирішення тих конфліктів, які він сам же ініціював. Тільки тоді,
коли вчинене ним зло стає очевидним для всіх, коли наявні величезні
руйнування, коли насильство стає тотальним, виникає недовіра до нього.
Поставимо питання про першу причину зла. Зазвичай під нею розуміють невдоволення, викликане усвідомленням будь-якої несправедливості, що проявляється у засудженні дій, які справили негативний
вплив на стан життєвого світу. Найчастіше мається на увазі нездатність
виконати певне навчальне завдання, а об’єктом звинувачення виступають
ті, що не зробити. У цьому випадку той, хто вчиняє насильство в цілях
спонукання до діяльності, виявляється жертвою, оскільки виступає
об’єктом маніпуляції. Отже, перша причина полягає в тому, що ініціюється конфлікт, тому головне звинувачення, яке йому висунуте, – поширення педагогічного насильства. Це і є моральний злочин, за який він
повинен нести відповідальність.
с) Насилля для усунення недосконалості
Перед такими педагогами виникає питання про необхідність виправдання насильства. Це можливо за допомогою вказівки на іншого, як того,
що володіє такою недосконалістю, наявність якої може становити загрозу. Обвинувачення полягає в тому, що інший не в змозі запам’ятати
навчальний матеріал і викласти його, він не докладає достатньо зусиль
під час підготовки до занять тощо.
Громада має право обмежити такі домагання. Мова йде про висунення
звинувачень деспотичному вихователю за поширення агресії, а саме –
провокування насильства. Проблема в тому, що він займає домінуючу
дискурсивну позицію, і за допомогою залякування та маніпуляції батьків
схиляє до висловлення підтримки своєї агресивної повединки. Тому, щоб
її припинити, необхідна солідарність громадськості. Питання про відновлення моральної атмосфери передбачає висування звинувачень та
перешкоджання реалізації деструктивних планів.
d) Аморалізм мораліста
Виправданням педагогічного зла з боку деспотичного педагога є потреба у забезпеченні високого рівня успішності навчальної роботи. Звернемо увагу, що вона не має морального обґрунтування, а зводиться тільки
до вказівки на потребу в оволодінні знаннями. Замовчування морального аспекту не є випадковим, оскільки таким чином він відкидається. Не випадково в його свідомості домінує максимум, згідно з яким
в основу стратегії виховання має бути покладена потреба оволодіння
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знаннями, що передбачає застосування насильства. При цьому не приховується, що насильство застосовується таким суб’єктом, який в змозі тримати в покорі.
Аморалізм деспотичного педагога проявляється у висуненні таких аргументів, які повинні бути адресовані йому. Це так звана дискурсивна інверсія, тобто перенесення звинувачень, які відносяться до тебе, на іншого. У ній «усе навпаки», тобто агресор позиціонується як прихильник
добра, а потерпілий – зла. Тобто, негативна номінація, яка характеризує
дії деспотичного педагога, переноситься на вихованця, який є постраждалим у результаті розв’язаної агресії. Такі імена, як «невстигаючий»,
«нездара», використовуються по відношенню до тих, хто є потерпілим.
Відповідно, виникає необхідність критики вище зазначених невід повідностей в педагогічному дискурсі, оскільки, незважаючи на неадекватність і помилковість, дискурсивна інверсія приймається як справжня.
Ж. Дельоз цей феномен художнього дискурсу позначає як фантазм, в якому вважаються достовірними омани і абсурдні твердження [4]. Зазначимо, що його педагогічний різновид не є таким невинним, оскільки з
його допомогою виправдовується вчинення зла.
е) Інверсивна номінація
У зв’язку з розглядом інверсивної номінації, яку використовує деспотичний педагог, нагадаємо основні вимоги до дискурсу, які були сформульовані в комунікативній етиці Ю. Габермаса. Однією з головних вимог
до комунікативної взаємодії є орієнтація на взаєморозуміння
[7, с. 198-201]. Звернемо увагу, що не всяке порозуміння можна вважати
справж-нім, на що звертає увагу німецький філософ: «Згоду неможливо
нав’язати іншій стороні, до неї не можна зобов’язати суперника, маніпулюючи ним: те, що явним чином проводиться шляхом зовнішнього впливу, не можна вважати згодою» [7, с. 200].
У цьому зв’язку не слід вважати вираженням згоди вимогу «засудити
невстигаючих», оскільки вона виникла в результаті того тиску, який чинить деспотичний педагог. Він не прагне взаєморозуміння, яке передбачає визнання іншого як рівного, хоча його наявність є умовою легалізації педагогічної дії. Тому чинить тиск на кожного, хто належить до спільноти, для того, щоб створити ілюзію уявного взаєморозуміння.
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17.ПРОТЕСТНИЙ ДИСКУРС
Актуальність розгляду дискурсу протесту пов’язано у зв’язку з його небезпечністю його проявів з точки зору етики [1; 4]. Не випадково основну
увагу дослідників при його дослідженні, як правило, привертає етична
проблематика. Його своєрідність можно розглянути на прикладі художніх творів, якщо їх розглядати як елемент педагогічного дискурсу. Новизною пропонованого підходу є розуміння педагогічного дискурсу як цілісності, куди входять і твори мистецтва, при зверненні до яких формуються
сенси існування. Не викликає сумніву, що присутність у протестного дискурсу породжує відповідного суб’єкта. Цю проблему розглянемо через
аналіз поезії Лесі Українки.
а) Імператив принесення себе в жертву
Виділимо переживання, яке визначає існування протестного суб’єкта,
а саме, потребу в жертві, яку позначимо як жертовність. Вона може виражатися у виникненні відповідного імперативу, який вимагає принесення
в жертву самого себе. Приведемо вислів, в якому формулюється ці переживання: «Ми повинні нікого не щадити, навіть себе і свого життя, в ім’я
боротьби за наші ідеали, благо й світле майбутнє, для створення нового
суспільства на принципах рівності, свободи і справедливості, де немає зла
і насильства, де кожен довіряє і допомагає іншому». Бажання принести
себе в жертву пов’язується з потребою перетворити сьогодення.
Дуже часто образ прекрасного майбутнього є утопією, наявність якої
спонукає виникнення упевненості та надії, яка є компенсацією власної
недосконалості. Образ майбутнього для протестного суб’єкта має саме
таке призначення. Він стає виправданням насильства над самим собою та
іншим. Відмітимо, що, оскільки вимога походить з майбутнього, то має
трансцендентальний характер. Нагадаємо, що досконалість деспотичного
суб’єкта має також трансцендентальне походження. Але його вдосконалення не припускає принесення себе в жертву, зовсім навпаки, він представляє сам для себе найвищу цінність, що виключає жертовність. Протестний суб’єкт, не наділяє себе цінністю, оскільки сам для себе він тільки
матеріал для майбутнього, який можна використовувати. Тому принесення себе в жертву розглядається як прояв доблесті, оскільки неважливо,
якою мірою вона виправдана.
Тим самим жертовність є перенесенням агресії на самого себе. Але вона в даному випадку не має доцільності. Оскільки протестний суб’єкт не
може реалізувати себе поза агресією, вона не виключення, а норма, яка
перетворюється в своєрідний ритуал принесення в жертву самого себе,
що зазвичай визначається як репресія. Репресія (від пізньо-лат. Rep-ressio
– придушення) є придушенням, але не тільки іншого, а і самого себе. У
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наявності нерозв’язна суперечність: існування, яке побудоване на незадоволеності, яке не приводить до усунення того, чим вона викликана, а
припускає знищення себе. Якщо не абсурдна, то дивна логіка існування.
Звідси знамените: «Бий своїх, щоб чужим не поважно було!»
Як же сприймається й оцінюється жертва? Вона сприймається як спокутування. Жертва стає тим, що виправдовує існування. Жертва припускає як репресії, так і подвиг, які обумовлюють одне одного. Репресії продукування жертв, а подвиг – це участь в репресіях. Бачимо, що участь
у репресії та подвиг ототожнюються. У чому виражається ця тотожність?
Репресія і подвиг характеризують єдність того, хто здійснює жертву, і того, хто є жертвою. Але вони розглядаються з різних сторін: репресії – з
позиції виконавця, а подвиг – з позиції жертви. Це «нормальна» рефлексія, за допомогою якої протестний суб’єкт реалізує себе у повсякденності.
в) Самопожертвування як самозніщення
Отже, ми виділили таке переживання як самопожертвування. За допомогою самопожертвування відбувається очищення від того, що є недосконалістю. Але чи так це насправді? Поза сумнівом, що принесення в жертву не може викликати рельдукцію недосконалості, оскільки основна мета протестного суб’єкта – змінити структуру владних відносин на протилежні, які передбачають присвоєння повноважень. Це можливо тільки
при запереченія присутності, у тому числі самого суб’єкта. Цим і пояснюється необхідність принесення жертви. Це знаходить втілення у відповідних дискурсивних стратегіях. Одна з них – це пред’явлення жорстких вимог. Наведемо висловлювання, за допомогою якого реалізується ця стратегія: «Шлях, який ми обрали, вимагає самовіддачі й значних зусиль. Якщо треба, то ми готові віддати своє життя. Наша справа – справедлива!
Наш час – час героїв!» У цьому випадку герой – це імідж, за допомогою
якого маскується абсурдність і недоцільність жертви. Герой – це той, хто
добровільно пішов на смерть, щоб відстояти ідеали.
Оспівування жертовності можна знайти в поетичній спадщині Лесі
Українки [2].
Завжди терновий вінець
буде краще, ніж царська корона.
Завжди величніша путь
на Голгофу, ніж хід тріумфальний.
Так одвіку було,
й так воно було довіку
Поки житимуть люди
і поки ростимуть терни.
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При порівнянні тернового вінця і корони безумовна перевага віддається вінцю, як знаку жертви. Таким чином, Л. Українка підкреслює велич
жертви, яка ставиться вище, ніж велич панування, яке знаходить своє
вираження у тріумфі як ритуалі поклоніння людині, що досягла вищого
ступеня влади. Проте сама по собі жертва має справжню цінність лише
тоді, коли вона здійснюється не для доказу своєї переваги, а акт самопожертвування не перетворюється на тріумф [3].
Путь на Голгофу величен тоді,
коли тямить людина,
нащо й куди вона йде,
не прагнучи інших тріумфів,
знаючи іншу вічність,
ніж ту, що на троні гукає:
«Я з ласки бога цариця,
бо гнеться, - сиджу на престолі!»
Питання про виправдання жертви так і залишається без відповіді, тобто неясно, чому вона необхідна для себе?
Як би вся кров моя уплинула
отак, як сі слова! Якби моє життя
так зникло непримітно, як зникає
вечірнє світло!... Хто мене поставив
Сторожею серед руїн і серед смутку?
Хто наложив мене обов’язок
будити мертвих, тішити живих
калейдоскопом радощі і горя?
Відсутність відповіді зрозуміла, оскільки сенс належить як власність, тому він
спонукає до певних вчинків, у тому числі принесення себе в жертву. Інша справа,
що її наявність не завжди усвідомлена, не дарма Сократ вимагає: «Пізнай самого
себе».
Наступний цитований вірш допомагає зрозуміти сполучення сенсів, що утворюють сутність протестного суб’єкта. Для нього принесення в жертву – це
зобов’язання, яке приймається без сумніву, тому питання залишаються
без відповіді.
Хто гордощі вложив мені у серце?
Хто дав мені одваги меч двусічний?
Хто кликав брать святую оріфлему
пісень, і мрій, і непокірних дум?
Хто наказав мені: не кидай зброї,
не відступай, не падай, не томись?
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Чому ж я мушу слухатись наказу?
Чому втекти не смію з поля честі
або на власний меч грудьми упасти?
Отже, звернемо увагу на сенси існування, які можна виявити при знайомстві з віршем Л. Українки: гордість, готовність битися, непокій-ність,
стійкість, готовність віддати своє життя. Кожен з них у протестного
суб’єкта суттєво трансформується. Наприклад, гордість, якщо вона не є
гордістю за свою вітчизну, вже гординя, є переживання переваги над іншим. Готовність битися, якщо вона обумовлена потребою підкорити іншого, є не що інше, як прояв деспотичності. Непокора, якщо вона включає відмову підкорятися нормам моралі, є аморальністю. Стійкість, якщо
вона пов’язана з відстоюванням злочинних задумів, буде відстоюванням
зла. Готовність віддати життя, якщо воно ґрунтується на прагненні піднестися, буде проявом манії величі. Стає зрозумілим, що треба мати на
увазі нестійкість сенсів існування. Не викликає сумніву, що кожен потворний сенс передбачає приреченність протестного суб’єкта.
с) Потворна есхатологія
Відсутність відповіді, чому необхідно принести себе в жертву, приводить до того, що навіть не ставиться питання про її наслідки. Виникає запит, чи можна запобігти жертву, тим більше, якщо вона сумірна зі смертю? Інакше кажучи, необхідно з’ясувати, в чому полягають особливості
есхатології протестного суб’єкта. У зв’язку з цим приведемо фрагмент вірша «Трагедія».
Чує рицар серед бою,
що смертельна рана в грудях,
стиснув панцира міцніше
аби кров затамувати.
Бачить з вежі гарна дама,
що поблід її коханий,
що рукою стиснув груді,
- носила до нього журу.
Пане лицарю, вас просять
залишити бій кривавий
хоч на ту малу частину,
коли рану перев’яжуть .
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Відповідь на прохання залишити поле битви, звичайно, негативна:
«Любий джуро,
щира дяка тій, що шле тебе до мене,
але я прийти не можу
на запросини лагідні.
Якби я хоч на хвилину
скинув сей залізний панцир,
кров би кинулась потоком
і життя моє порвала б.
Бо й такі бувають рани,
що нема на них бальзаму,
що нема на них завоїв,
окрім панцира твердого».
У чому причина, по якій не можна уникнути смерті? Це усвідомлення
необхідності захистити Вітчизну, «стати міцним панциром». Інакше кАжучи, самопожертвування виступає імперативом, тобто вимогою до самого себе, яке не можна порушувати. При цьому приховується, що геройство
припускає манію самогубства, бо подвиг не є необхідністю, оскільки не
приводить до досконалості. Герой – це той, хто шукає свою смерть, і він
знаходить її, оскільки смерть – це сенс його існування. Отже, есхатологія
протестного суб’єкта має значну відмінність від християнської.
d) Перевага християнської есхатології
Християнська есхатологія є виправданням милосердя, любові не тільки до Бога, але й до людині, терпимості. Смерть Христа є спокутуванням
гріхів людства – це символічна жертва, яка передбачає необхідність прощення. Тому есхатологія християнства заперечує реальне жертво принесення, а виправдовує тільки вдосконалення. Поза сумнівом те, що тільки смерть може остаточно наблизити людину на шляху до Бога. Земне
життя – це гріховне життя, людина може бути в ній недосконалою, але це
не означає, що тільки через принесення себе в жертву вона може наблизитися до Бога. Богові не потрібна смерть людини, оскільки Бог може
пробачити людину, якщо вона покається в гріхах. Покаяння виступає жертвою, в якій людина повністю віддає себе Богові.
Есхатологія протестного суб’єкта протилежна. У ній неможливе прощення за непокору, яка розглядається як злочин. Покаяння тут також
має місце, але воно призначене для маніфестації причетності до своїх.
Якщо покаявся, то повинен визнати абсолютну правоту своїх, незалежно
від того, що вони відстоюють, істину або помилку. Своїм все прощається,
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для чужих прощення неможливе, тому їх чекає смерть. Таким чином можна стверджувати про наявність таких рис сутності у протестного
суб’єкта: по-перше, основним сенсом існування протестного суб’єкту є
жертовність, як готовність принести себе в жертву, оскільки він не має
цінності для самого себе; по-друге, принесення саме себе в жертву є нормою для протестного суб’єкта, на відміну від інших, наприклад, деспотиного, для якого вона неможлива, оскільки він сам для себе є вищою цінністю; по-третє, самопожертвування знаходить вираження в дискурсивній стратегії, яка припускає смерть як прояв доблесті; по-четверте,
звертає на себе увагу істотна відмінність християнської есхатології та есхатології протестного суб’єкта, при цьому остання не припускає прощення і милосердя; по-п’яте, зрозуміти сенс жертовності можна, якщо
звернутися до єдності сенсів існування як цілому, тобто сутності протестного суб’єкта.
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18. ФЕНОМЕН «ЧОРНОЇ ДІРИ»
Актуальність дослідження негативних властивостей дискурсу пов’язана з потребою зрозуміти своєрідність дискурсивних практик, у тому числі
педагогічних, і по можливості уникати їх деструктивного впливу. Оскільки реалізація дискурсу пов’язана з формуванням простору влади, тому
цілком обґрунтованою є необхідність дослідження його топології.
Слід відзначити значний внесок у дослідження дискурсу німецької
школи етики дискурсу, зокрема К.-О. Апеля та Ю. Габермаса, а також
французької, в першу чергу, Ж. Дельоза і М. Фуко [1; 2; 3; 4]. У роботах
останнього використовується постструктуралістський підхід, традиції
якого розвиваються у даному дослідженні, зокрема при визначенні такого основоположного поняття, як поверхня дискурсу. Для позначення
зв’язності висловлювань М. Фуко використовує поняття формації, за допомогою якого показується своєрідність дискурсивної практики [4, с. 3340]. Поняття формації демонструє своєрідність суб’єкта дискурсу, його
рольові обов’язки, правила і норми діяльності та ін. Однак воно не коняретизує своєрідність його реалізації у залежності від положення у сфері
владних відносин. Тому слід звернутися до розгляду будови простору
дискурсу, тобто його топології (від грец. tороs – місце та грец. logos – слово, вислів, мова, зміст). Таким чином, будемо говорити, що досліджується
топологія, тобто обумовленість дискурсивної поведінки положенням у
просторі влади.
Для цього слід поставити такі питання. Яким чином виникає цілісність
висловлювань? Що в дискурсі визначає позицію суб’єкта у просторі влади? Які висловлювання можуть претендувати на основні й чому? Як змінюється положення суб’єкта в просторі дискурсу і чому?
При дослідженні топології дискурсу приймається за вихіднє наступне
положення: окреме висловлювання відсилає до деякого іншого, а разом
вони утворюють цілісність. Проте необхідно з’ясувати, які з них утворюють цілісність, і в чому причина її виникнення. Відповідь на ці питання
можна отримати, якщо звернутися до поструктуралистських традицій,
відповідно, до дослідження дискурсу в роботах М. Фуко і Ж. Дельоза. Зазначимо, зокрема, що М. Фуко використовує поняття «поле документації»,
яке позначає певну цілісну сукупність висловлювань [4, с. 52]. Виникнення цілісності певній сукупності висловлювань пов’язане з тим, що сенс
окремого висловлювання стає зрозумілим тільки через інший, а в цілому
вони утворюють нерозривне ціле. Зазначимо, що пропонований підхід у
розумінні дискурсивного простору спирається на феноменологічну традицію в трактуванні художнього простору і часу М.Бахтина. У зв’язку з
цим звернемося до його досліджень символу, який виділяє наступне:
«Зміст справжнього символу через опосередковані смислові зчеплення
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співвіднесений з ідеєю світової повноти, з повнотою космічного і людського універсуму» [5, с. 382].
Серед досліджень дискурсу актуальними є також роботи А. Єрмоленка,
які присвячені німецькій школі дискурсу; Є. Солодкої, яка розглядає концепцію дискурсу М. Фуко; роботи Ю. Харченко, в яких порівнюються дискурси Заходу і Сходу [6; 7; 8; 9].
а) Поверхня і підкладка дискурсу
Коли говорять про поверхню дискурсу, то повинні мати на увазі, що
цей термін відносяться до характеристиці простору влади. Поверхнею
дискурсу буде те, що усвідомлюється і промовляєтся, на противагу тому,
що не усвідомлюється і замовчується, оскільки находиться в підсвідомості
або свідомо ховається. Чому все ж таки, поверхня? Аргументом проти використання цього поняття може служити той факт, що усвідомлене фіксується за допомогою окремих висловлювань, цілісність яких віднос-на,
тим більше, що висловлювання можуть належати різним концептам. Однак свідомість має здатність зв’язувати окремі висловлювання у єдине
ціле, завдяки чому вони утворюють єдність. Нагадаємо, що, на думку
А. Бергсона, здатність зв’язувати – якісна відмінна якість життя в цілому.
Щоб акцентувати на ній увагу, він використовує поняття «тривалість»,
яке означає здатність бачити зв’язки і трактувати дискретне як безперервне. З цього приводу він висловлюється так: «Мій стан душі, просуваючись по шляху часу, постійно набухає тривалістю, яку він підбирає:
він ніби ліпить з самого себе сніжний ком» [10, с. 41].
Отже, при дослідженні топології дискурсу слід виходити з того, що окремі висловлювання утворюють нерозривну цілісність. Таким чином,
дискурсивний простір – це певна сукупність висловлювань, які усвідомлюються як пов’язані. Слід виділити той факт, що вимовлені висловлювання виносяться на загальний огляд, на площину, тому виділимо сукупність висловлювань, які утворюють «поверхню» дискурсу. Відзначимо, що значна частина з них відноситься до себе, і, як правило, має позитивний характер, оскільки суб’єкт зацікавлений уявити себе з вигідного боку. При цьому він може приховувати свої негативні, наприклад,
агресивні риси, якості, плани тощо. Крім того, під поверхнею дискурсу
можуть ховатися ще не виголошені висловлювання по тим або іншим
причинам. У сукупності їх сферу в просторі дискурсу будемо позначати
поняттям «підкладка».
Зазначимо, що смисли, які виносяться на поверхню з допомогою висловлювань і присутні в підкладці, можуть суперечити один одному. Наприклад, коли на поверхні дискурсу висвітлюється свобода, а в під-кладці
она вказує на свавілля. Наявність цього протиріччя не говорить про те,
що воно не усвідомлюється. Більш того, воно переживається іноді дуже
болісно, навіть якщо суб’єкт не в змозі осмислити цю невідповід-ність.
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Іноді несподівано для себе він розкриває таємні наміри – в цьому випадку говорять, що він «проговорився», сказав те, що хотів приховати.
в) Положення субєкту в просторі дискурсу
Для суб’єкта бути у дискурсі означає мати можливість не/висловити
свою думку і бути не/почутим, отже, означає не/володіти правом голосу
при вирішенні загальних проблем. При цьому слід мати на увазі, що правила дискурсу залежать від положення справ, що склалися в конкретній
ситуації і своєрідності позиціювання. Правила накладають обмеження та
те, що можна сказати, як сказати, а про що слід промовчати.
Бути у дискурсі – значить бути суб’єктом, до голосу якого не/прислухаються, якого не/беруть до уваги. Кожне висловлювання не/володіє певною цінністю, іноді дуже високою, що може бути як позитивною, так і
негативною. Тому в педагогічному дискурсі суб’єктів можна розрізняти за
ступенем визнання їх голосів в межах ситуації, тобто кожен з них розрізняється за «значимістю».
Що значить володіти правом голосу? Це означає мати можливість не
тільки висловити свою думку, але й бути почутим, відповідно, брати
участь в обговоренні проблем на рівних. При цьому зрозуміло, що право
голосу може бути різним: в одних воно дуже значне, в інших, навпаки, мінімальне. На цей феномен звернув увагу К.-О. Апель, який зазначає наступне: «Досі розроблялися основи етики комунікації, що виходять з ідеалізованих передумов. У цих основах принципово не враховується та обставина, що при інституціоналізації моральної дискусії слід врахову-вати
не тільки інтелектуальні труднощі, що цю інституціалізацію слід проводити в конкретній історичній ситуації, яка все ще характеризується конфліктом інтересів. Не враховується, наприклад, обставина, що навіть ті,
що досягли повного розуміння морального принципу, саме тому «про-сто
так» не можуть стати членами необмеженого суспільства рівно прав-них
партнерів по комунікації, а залишаються прив’язаними до власної реальної суспільної позиції та ситуації» [1, с. 327].
Простір дискурсу неможливо уявити без суб’єкта, який займає в ньому
певну позицію, тим більше, що будь-яке висловлювання – це вираз бажань, інтересів і потреб, засіб самореалізації. При розгляді владних повноважень слід вказати на місце, яке він займає в просторі дискурсу. Одним із таких негативних місць є «чорна діра», де суб’єкт виявляється у
сфері заперечення, забуття тощо. Отже, «чорна діра» – це певне місце/стан дискурсу, в якому суб’єкт опиняється на межі виживання, оскільки стає об’єктом вкрай несприятливого впливу.
У чому особливість присутності в «чорній дірі» дискурсу? Хто опинився в ній, не може захистити себе, оскільки позбавлений голосу, адже його
ніхто не чує, а будь-які аргументи, навіть найбільш вагомі, які у звичайних умовах є підставою для доведення істинності, тут не беруться до ува-
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ги. Це пояснюється тим, що він повністю позбавлений довіри, як наслідок, не в змозі спростувати звинувачення, які висуваються проти тебе.
При цьому інши можуть відстоювати свою думку, брати участь у полеміці,
висувати аргументи, піддавати критиці аргументи опонентів та ін. Той,
оскільки знаходиться у чорній дірі, опиняється об’єктом зневаги, приниження, загального заперечення тощо.
Якщо розглянемо зміст висловлювань такого суб’єкта, то виявиться,
що самі по собі вони не можуть бути причиною для такого відношення.
Визначальне значення має те, яке місце він займає в просторі дискурсу.
Тому, якщо виникає необхідність його підпорядкувати або принизити,
досить «не чути» його, відповідно, помістити в «чорну діру» дискурсу. У
результаті такого «не слухання» в просторі дискурсу утворюється «чорна
діра», переміщення в яку тягне за собою негативні наслідки.
с) Виникнення «чорної діри» дискурсу
Отже, ми розглянули, в загальному плані, що являє собою чорна діра
дискурсу. Далі слід показати, які дискурсивні засоби використовуються
для її виникнення. Раніше було відзначено, що суб’єкта, який виявляється в цей точці дискурсу, «не чують». Це означає, що він опинився на
такому місце поверхні дискурсу, в якому він оцінюється негативно. Як
знайти чорну діру в дискурсі? Якщо вона – це положення суб’єкта у дискурсі, то за наявності сукупності негативних висловлювань по відношенню до нього таким будемо вважати місце розташування, де хто-небудь
оголошується «ворогом», «втіленням зла», «небезпекою» та ін. При цьому суб’єкт, який, після того, як опинився в ній, втрачає право повно- цінного учасника педагогічного дискурсу. Звернемо увагу, що у виник-ненні
чорної діри визначальне значення відіграє негативна номінація.
Яким чином виникає чорна діра? Для її створення необхідно мати на
увазі спрямованість інтенцій свідомості в соціально-прагматичному аспекті. Тобто створення такої інтенції, яка провокує негативне ставлення
до когось. Зрозуміло, що формування спрямованості інтенції можливе за
допомогою використання висловлювань певного змісту. Наведемо приклад, який допомагає зрозуміти, яким чином вона виникає. У повісті
М. Гоголя «Вій» є заключна сцена, в якій Вій вказує на головного героя,
який ховається від нечистої сили в накресленому крейдою колі. Після того, як Вій вказав на нього, він став видним для нечисті: «Он він!» – закричав Вій і показав на нього залізним пальцем. І всі, скільки не було, кинулися на філософа» [11, с. 372]. Щось подібне відбувається при виникненні чорної діри в педагогічному дискурсі. Якийсь суб’єкт, наприклад,
учитель, котрий займає домінуюче положення, вказує на іншого, наприлад, учня, як на «втілення недосконалості», в рекзультаті чого стає «очевидною» його недосконалість. Отже, щоб принизити когось, необхідно
вказати на його, тобто «поставити на місце», вибрати як об’єкт презир-
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ства. У результаті вказівка на нього, як втілення зла, він опиняється в
центрі загальної недоброзичливої та руйнівної уваги. Тим самим він стає
обвинуваченим, навіть якщо його вина не доведена, більш того, об’єктом
невизнання, тому до нього ставляться як до злочинця.
d) Призначення звинувачення
У чому ж обумовленість виникнення чорної діри? Вона в тому, що через приниження іншого суб’єкт зберігає або займає домінуюче положення у просторі влади. Зрозуміло, створення чорної діри є потребою для того, хто прагне зайняти або зміцнити домінуюче положення по відношенню до іншого. Тоді піднестися означає «оволодіння» високим місцем
на поверхні дискурсу, стати тим, хто вказує, оцінює, звинувачує на свій
розсуд.
Зазначимо, що таку ситуацію не можна пояснити як з точки зору теорії
комунікативної дії Ю. Габермаса, так і теорії чистого дискурсу К.-О. Апеля, оскільки звинувачення мають суб’єктивний характер. Ці звинувачення не тільки сприяють руйнуванню позитивного образу (іміджу) іншого,
але, крім того, продукують негативне ставлення до нього без всяких на те
підстав. Зазначимо, що такою підставою не може бути неуспішність учня
з навчальних предметів. При цьому вимоги, які пред’являються, ніби
спрямовані на його вдосконалення, відповідно, на заперечення недосконалості, того, що треба усунути, але це «усунення» має характер прояву
насилля.
Для того, хто опинився в чорній дірі – це не тільки прояв несправедливості, а опущення у безодню невизнання і негативності. Бути у чорній
дірі дискурсу означає бути винним у всьому. Однак слід звернути увагу на
те, що його винність – це винність у межах дискурсу, так сказати – «чиста винність». Яка виникає в результаті необґрунтованого обвинувачення,
має суб’єктивне походження. Наприклад, така вина, що «він мені не подобається, оскільки не дозволяє бути повним господарем становища».
При цьому чисту винність неможливо спростувати, оскільки вона має довільний характер, відповідно, передбачає приписування вини за своїм
розсудом.
Той, кого звинувачують, хто знаходиться в чорній дірі, є невинним, наприклад, не можна визнати винністю нерозуміння навчального матеріалу. Проте чисту винність неможливо спростувати, оскільки вона не
потребує доведення, а проголошується як даність, як те, що наявне. Дійсно, як можна спростувати присвоєння імені, наприклад: «Він – невстигаючий!» Тим більше, що для його обґрунтування залучають моралізування, в якому моральні норми використовуються для деструктивних цілей.
Це винність, яка існує в межах дискурсу. Однак наявність вини – це не
тільки дискурсивний феномен, оскільки в дискурсі відбувається визначення позиції суб’єкта в просторі влади. Тому винний змушений виправ-
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довуватися, доводити свою невинність. Однак він не має можливості виправдатися, навіть при тому, що цілком можна довести невинність у кожному окремому випадку, наприклад, вивчити навчальний матеріал. Або
інакше, той, хто знаходиться в чорній дірі дискурсу, завжди винен, навіть
якщо довів необґрунтованість цієї провини.
Тому будь-яка перемога в дискурсі обвинуваченого, який знаходиться
в чорній дірі дискурсу, є фіктивною, оскільки її результати не беруться до
уваги. У цьому випадку істина відкидається, як в суді над Сократом, тому
кожен новий дискурсивний акт починається з одних і тих же звинувачень. Таким чином, у просторі дискурсу знову і знову відновлюється
чорна діра для винного. Тому можна стверджувати, що причиною її виникнення є суб’єктивне свавілля як прояв злої волі, основою якої є потреба в пануванні. Причиною свавілля є потреба у відстоюванні своїх інтересів, які не дозволяють виправдати обвинуваченого і визнати його невинність, а також потреба панування. Прагнення до нього вимагає невизнання правоти засудженого, оскільки в іншому разі слід відмовитися від
пріоритету своїх інтересів.
У цьому випадку розум мовчить, а його місце займає бажання необмеженої влади. Якщо визнати правоту обвинуваченого, його невинність, то
це призведе до визнання його як рівноправного. Це означає «виведення»
його на поверхню дискурсу, отже, поділ з ним влади, що неприпустимо.
Отже, логіка свавілля не дозволяє виправдати суб’єкт, навіть якщо для
цього є достатні підстави. Вона не дозволяє визнати істину, оскільки інший – це чужий, який не повинен бути визнаний рівним ні в якому разі.
Чорна діра в дискурсі – це положення в просторі дискурсу, при якому
вип.равдання іншого не розглядаються, оскільки не можуть вважатися
істинними.
Отже, слід визнати, що підставою для дослідження топології дискурсу
можна вважати наявність висловлювань, які мають взаємну обумовленість, відповідно, зв’язність; при цьому сенс окремого висловлювання
зрозумілий лише через інші. Якщо виходити з їх положення про
зв’язність висловлювань у просторі дискурсу, то слід прийняти за даність
наявність поверхні дискурсу, до якої належить сукупність висловлювань,
що використовуються для встановлення відносин суб’єкта з іншим; слід
також вказати на наявність підкладки, в якій містяться висловлювання,
які прагнуть приховати з тих чи інших причин не тільки від іншого, але
іноді також від самого себе. Крім того, що на становище суб’єкта в просторі дискурсу впливає інтенція, за допомогою якої можна вказати певне
місце для іншого в просторі дискурсу; під «чорною дірою» будемо розуміти таке положення, при якому інший опиняється у сфері то таль-ного
заперечення. Особливість становища чужого в чорній дірі дискурсу полягає в тому, що його висловлювання не мають цінність для інших учасників дискурсу, і, відповідно, він не в змозі захистити не лише себе, навіть
якщо не є винним, оскільки його ніхто не чує; відповідно, чорна діра
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створюється за допомогою негативної номінації, несправедливість якої
неможливо спростувати, навіть якщо вона не має під собою ніякої підстави. Причина виникнення чорної діри пов’язана з потребою суб’єкта піднестися, що можливо через приниження іншого; при цьому, як пра-вило,
використовуються позитивні мотиви, наприклад, потреба у вдосконаленні суспільства і т. д.; відзначимо, що наявність чистої винності в іншого залежить не стільки від стану справ, скільки від волі суб’єкта.
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19 ПОРЯДОК МОВИ І ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНА
РЕГРЕСІЯ
Кантівська етика ґрунтується на рефлексії, яка спрямована від себе, а
інший присутній тільки для ототожнення з собою [3]. Вона передбачає
наявність розвинених моральних якостей, які виявляють себе у педагогічній практиці. Звідси випливає, що якщо вони відсутні, застосувується
дискурсивне насильство, наприклад, у вигляді осуду, тобто, його вживання не тільки виправдано, але й необхідно.
а) Денотація і маніфестація
Цю неоднозначну ситуацію можна прояснити за допомогою розгляду
відносин денотації і маніфестації Ж. Дельозом. Він стверджує про первинність маніфестації «в порядку«мови», де значення природним чином
міститься імпліцитно [2, с. 30]. Звернемо увагу, що «порядок мови» є
сферою прояву суб’єкта виховання, а «порядок мови» - норм і правил,
вбудованих в дикурс. Але у педагогічному дискурсі виникають парадокси
становлення, пов’язані з тим, що порядок мови порушується, наприклад,
коли недбайливих учнів називають «дурнями» в ситуації, описаній
Ш. Амонашвілі [1]. Така маніфестація неповноцінності приймається як
істинна, в наслідок чого виникає деструкативна рефлексія, тобто вихованець вірить в те, що він є нікчемністю. Втім, він не обов’язково погодиться з таким твердженням, оскільки своєрідність його осмислення залежить
від своєрідності суб’єктивності вихованця. Це тому, що в педагогічному
дискурсі маніфестація є визначальною, оскільки «самі позначаючи мають
сенс тільки завдяки Я» [2, с. 32].
Звернемо увагу, що сенс, а саме то, що позначається, з Ж. Дельозу є
«безтілесна, складна і нередуціруема ні до чого інша сутність на поверхні
речей, чиста подія властива пропозицією, що живе в неї» [2, с. 34]. Оскільки мова охоплює існування в цілому, чиста думка є домінуючою, хоча
передбачається, що «самі позначаючи мають сенс тільки завдяки Я». Це
пояснюється тим, що вона належить порядку мови, де виникають численні парадокси, наприклад, чистого становлення, поверхневих ефек-тів,
нескінченного розмноження тощо.
Відмітимо, що для педагогіки особливо актуальним є останній, тому
наведемо його характеристику: «Парадокс регресу, або невизначеного
розмноження. Коли я позначаю що-небудь, я виходжу з того, що сенс
зрозумілий, що він вже в наявності. Як сказав Бергсон, ми не переходимо
від звуків до образів і від образів до сенсу: ми «з самого початку» поміщені в сенс. Сенс подібний сфері, куди я вже поміщений, щоб здійснювати можливі позначення і навіть продумувати їх умови. Сенс завжди
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передбачається, як тільки я починаю говорити. Без такого припущення я
не міг би почати розмови. Іншими словами, кажучи щось, я в той же час
ніколи не промовляю сенс того, про що йде мова. Але з іншого боку, я
завжди можу зробити сенс того, про що говорю, об’єктом наступного речення, сенс якого я, в свою чергу, при цьому теж не промовляю. Отже, я
потрапляю в нескінченний регрес того, що мається на увазі. Такий регрес
свідчить як про повне безсилля говорить, так і про всесилля мови: а саме,
про мою нездатність висловити сенс. Говоримо, тобто, висловити в один і
той же час щось і його сенс. Але всесилля мови полягає в тому, щоб говорити про слова» [2, с. 45].
Ще більш небезпечною стає ситуація, коли парадокс регресу визначає
порядок мови, тим самим присутність в світі: слова несуть в собі смисли,
що визначають те, що повинно бути виконано. При цьому те, що виконується, довільно підганяється під моральні норми для виправдання присутності. Регрес триває безмежно, оскільки можлива нескінченна кількість інших прочитань, які будуть провокувати постійні мутації.
в) Порядок мови
Щоб показати, як це відбувається, наведемо приклад опису порядку
мови у Ж. Дельоза: «Якщо прийняти пропозицію за якесь ім’я, то ясно,
що кожне ім’я, що позначає об’єкт, само може стати об’єктом нового імені, що позначає його сенс: n1 відсилає до n2 яке позначає сенс n1; n2 відсилає до n3, і так далі. Для кожного із своїх імен мова повинна містити
деяке ім’я для сенсу цього імені. Таке нескінченне розмноження вербальних сутностей відомо як парадокс Фреге [4]. Але в цьому ж полягає і парадокс Керролла. У найбільш чіткій формі він з’являється по той бік дзеркала при зустрічі Аліси з Лицарем. Лицар оголошує назву пісні, яку збирається заспівати: «Назва цієї пісні називається «Гудзики для сюртуків»». «Ви хочете сказати – пісня так називається?» – запитала Алі-са,
намагаючись зацікавитися піснею. «Ні, ти не розумієш, – відповів нетерпляче лицар, – це назва так називається. А пісня називається Стародавній дідок». «Мені треба було запитати: це у пісні така назва?» – Поправилася Аліса. «Та ні! Назва зовсім іншa. З горем навпіл. Але це вона
тільки так називається!» «А пісня це яка?» – Запитала Аліса в повній розгубленості. «Я як раз збирався тобі це сказати. Хто сидить на стіні! Ось
яка це пісня! ..»» [2, с. 46]. Це приклад описує розмноження вербальних
сутностей.
Якщо його поширити на екзистенційні сутності, такі як добро і зло,
справедливість, рівність, свобода та ін., то наслідки будуть не такі вже
нешкідливі, як у Керролла. До того наведемо приклад з дитячих спогадів
Ш. Амонашвілі: «Було це в сьомому класі. Входить вона на урок незадоволена, кидає на стіл стос зошитів для контрольних і каже роздратовано,
що ми не впоралися з контрольною і всі ми розумово відсталі.
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Починає роботу над виправленням помилок. – Гогі, встань! – Гогі у
нас кращий знавець російської мови, він рідко допускав помилки в контрольних. Гогі встає чинно і готовий вислухати докір вчительки. – Скажи,
як пишеться слово «разом» (вместе – росийська)? Гогі відповідає підкреслено розбірливо: – Слово «разом» пишеться разом ... – А як ти в контрольній написав? – Тон вчительки означає: «Як тобі не соромно!» – Я в
контрольній слово «разом» написав окремо – «(в месте – россійська)» ...
– А хіба я не пояснила вам, як це слово пишеться? – Так, ви пояснили, але
я все ж допустив помилку ... – Ось за це тобі і «два» ... – А ви не запитали,
чому я припустився помилки ... – І чому ж? – Я помилки припустився для
вашої перевірки ... – Що ?! – На цей раз ви впоралися – знайшли мою помилку, і ставлю вам «п’ять» ... – Що ти мелеш ?! – У колишніх ж контрольних, – продовжує Гогі спокійно, – ви не виявили три помилки, які я
спеціально допустив для вашої перевірки, і я поставив вам три «двійки»
... Скажіть, як пишеться слово ... – Як ти смієш, нахаба ... – Якщо я нахаба,
то і смію ... Але на цей раз вам ще одна двійка за грубість ... – Геть з класу!» [1, с. 17-18]. У прикладі Ш. Амонашвілі показується своєрідність денотації, яка є сферою маніфестації учня, який вирішив перевірити компетентність вчителя, для чого свідомо припускається помилки, в результаті
чого вона називає його «нахаба» і виганяє з класу.
Зрозуміло, учитель має для цього «вагомі підстави», і дуже важливо
пояснити екзистенціальну причину того, що сталося. На наш погляд, його
вчинок можна пояснити страхом, що така «перевірка» похитне його авторитет. У зв’язку з цим наведемо опис модусу страху М. Гайдеггером:
«Те, про-що страх боїться, є саме суще, що жахається, присутність. Лише
суще, для якого справа в його бутті йде про нього самого, здатне боятися.
Страх розмикає це суще в його загрозі, в залишеності на себе самого.
Страх завжди оголює, хоча і з різною явністю, присутність в бутті його
ось. Якщо ми боїмося про будинок і добро, то тут немає ніякого проти показання даному вище визначенню про-що страху. Бо присутність як буття-в-світі є завжди з того потурбуваного буття-при. Здебільшого і найближчим чином присутність є з того, про що вона стурбована. Її небезпека в загрозі буття-при. Страх розмикає присутність переважно приватним чином. Він зв’язує і змушує «втрачати голову». Страх разом з тим
замикає загрозліве буття-в, даючи його бачити, так що присутність, коли
страх відступить, має знову себе ще знайти» [5, с. 141]. Буття-при є вчительська праця як спосіб самореалізації. Загроза піддати її справжність
сумніву породжує страх, змушує «втрачати голову», в результаті чого
вчитель виганяє учня з класу.
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с) Сенс любові
Сенс тоді вже не «безтілесна складна і не редуціруеми ні до чого сутність», оскільки він формує певний модус присутності, наприклад, в описаній ситуації страх – модус розташування вчителя, який оголює «присутність в його ось», має на увазі «ось Я який». Це «ось» і є сенс як з-буття
ураженого самолюбства, в якому домінує думка про власне прини-ження,
що породжує обурення. Порядок присутності має безпосереднє відношення до характеру маніфестації, оскільки визначає його своє рід-ність в
аспекті повинності. Ображений вчитель повинен розгніватися і образити
учня. У цьому випадку він слідує не порядку мови, а порядку присутності,
тобто розташуванню в педагогічному просторі, в якому посідає домінуюче становище, тому будь-яке його оспорювання викликє агресію.
Не випадково, розмірковуючи про любов таких вчителів, Ш. Амонашвілі каже, що вони «любили авторитарно» [1, с. 5]. Любов в екзинтенційному аспекті – це сукупність позитивних смислів, тобто, затвердження, схвалення, допомоги, турботи та ін. Звернемо увагу, що екзинтенціальні сенси визначають модус присутності, а саме, яким бути, як ставиться, що приймати, як оцінювати і надходити. Вище наведений приклад показує, яким чином негативний сенс визначає деструктивний порядок присутності.
Щоб показати різні трансформації смислів учительської любові, наведемо їх опис Ш. Амонашвілі: «Любили своїми заштампованими сіри-ми
уроками, нескінченними нудними домашніми завданнями і перевірками, викликами до дошки і виставлення оцінок; любили своїми подразненнями і погрозами, контрольними роботами і виправленнями помилок; любили своїми образами і строгостями, покараннями і викликами
батьків; любили проходженнями програм, успішністю у відсотках і дотриманням так званої свідомої дисципліни. Вони не дуже-то працювали, щоб
у всю цю дидактичну мішуру вкласти хоч трішки своєї душі, вкласти хоч
трішки поваги. Помітно було, що багато вчителів більше любили саму
владу над нами, ніж нас самих. Але закон взаємності діяв невблаганно. І
ми відповідали на таку любов наших вчителів своєї «любов’ю». Раз у раз
зривали уроки, тікали з уроків, запасалися шпаргалками, списували один
у одного, примудрялися, обманювали тощо. У нас було розроблено безліч
способів для самозахисту. Одночасно оголювалася наша безпорадність:
принижувалися перед ними, благали не ставити погані оцінки, не викликати батьків»[1, с. 6]
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d) Серіальність регресу
Повернемося до парадоксу невизначеного регресу, який, за Ж. Дельозом, має серіальну форму, яку він характеризує таким чином: «... кожне
позначене ім’я володіє сенсом, який повинен бути позначений іншим
ім’ям: n1, – n2 – n3 – n4 ... Якщо розглядати тільки цю послідовність імен,
то їх серія являє собою синтез однорідного, причому кожне ім’я відрізняється від попереднього лише своїм рангом, ступенем або типом. Фактично – відповідно до теорії «типів» – кожне ім’я, що означає сенс попереднього імені, має більш високий ранг як по відношенню до попереднього імені, так і по відношенню до того, що це останнє означає. Але якщо замість простої послідовності імен звернути увагу на те, що чергується в цій послідовності, то ми побачимо, що кожне ім’я спочатку береться з точки зору того позначення, яке вона здійснює, а потім – того
сенсу, який вона виражає, оскільки саме цей сенс служить в якості денотата для іншого імені»[2, с. 54].
Прикладом серіальної форми екзистенціального регресу може бути
вище наведений опис Ш. Амонашвілі діалогу з учителем під час обговорення результату контрольної роботи, який можна представити в наступному вигляді: помилки Гогі → його обговорення учителем → Гога: помилка зроблена свідомо → Гога ставить «відмінно» вчителю → Учитель:
геть з класу! Ім’я вказує на певну подію, в якому виявляє себе присудність. Що означається – це стан речей, при цьому для вчителя і учня одна
і та ж подія показує їх різне розуміння. Наприклад, для вчителя – це ображене самолюбство, для учня – спроба захистити свою гідність.
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ПІСЛЯМОВА
Це дослідження з використанням екзистенціальної аналітики при рішенні педагогічних проблем можна вважати успішним, оскілки основне
його завдання – виявлення характеру та результативності впливу дискурсу на існування частково вирішено. Складність пов’язана з тим, що дискурс, одночасно, є трансцендентним та іманентним, тобто, він підкоряє і
породжується. Джерелом його своєрідності є сутність суб’єкта, з одного
боку, з другого боку, положення справ. Тому основним завданням вихователя є створення таких дискурсивних ситуацій, в яких вихованець
отримує можливість для розвитку, тобто реалізації того, що в ньому закладено.
Для виявленні сутності, як сукупності смислів існування, використовується екзистенціальна аналітика шляхом розгляду значень висловлювань. Не викликає сумніву, що перша сутність – це чеснота, необхідність
володіння якою було показано ще Сократом. Завдання вихователя полягає в тому, що він допомагає сформувати її допомогою навмисного дискурсивного впливу. Для цього треба провокувати виникнення позитивних
смислів існування. Це необхідно, оскільки при її відсутності вихованець
не в змозі здійснити те, що в ньому закладено, оскільки не може правильно поставити цілі, визначити пріоритети, відповідно, вирішувати виникаючі проблеми. Наприклад, при наявності егоїзму неможлива продуктивна діяльність, оскільки вона регламентується інтересами тільки самого себе, тому допускає застосування насильства, яке передбачає покарання.
Сутність як сукупність смислів існування визначає своєрідність логіки
існування, інакше кажучи, здійснення. Це випливає з відомого гегелівського положення, що існування – це явище сутності. Тому турбота про стан
свідомості основне призначення вихователя. Мова йде не про свідомість
як здатність до пізнання, а пізнавальної діяльності, що передбачає формування смислів, які приймаються у якості підстави існувавня. Тим
більш, що логіка існування істотно змінюватися в залежності від своєрідності смислів, які виникають як результат виховного впливу.
Однією з головних завдань вихователя є організація цілеспрямованого
дискурсивного впливу на формування моральних смислів існування. Саме для цього призначається критика дискурсу, іншими словами сказаного. Це дозволяє виявити етичний кодекс, який представляє собою сукуність норм і правил, які регулюють існування. Проблема в тому, що його
зміст може визначатися не тільки позитивними, але і негативними ціля-
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ми у тому числі деструктивними, які виправдовують вчинення насильства.
З допомогою екзистенціальної аналітики є можливість виявити, яким
повинно бути виховання, відповідно, що треба розглядати як істинне, а
що як помилкове, відповідно чого обґрунтовуються дії, рішення і вчинки.
У залежності від своєрідності здійснення, можна виділити деспотичний,
протестний, підданський, дискурс залежності та солідарності. Мета вихователя полягає в трансформації перших в останній, оскільки саме він є
передумовою повноти самореалізації.
Слід мати на увазі, що характер впливу дискурсу на вихованця залежить від розташування в його просторі, в якому є позиції домінування і
залежності, панування і підпорядкування, визнання та невизнання, які
взаємно обумовлені. Місце присутності визначається в залежності від успішності навчальної діяльності, а також характеру позиціонування. У
будь-якому випадку визначальне значення має оцінка, за допомогою якої
вчитель має можливість як «підвищити», так і «зменшити» розташування вихованця у просторі дискурсу. Зазначимо, що оскільки «пониження» часто розглядається як «приниження», слід дуже обережно використовувати негативні оцінки, У молодших класах від оцінок слід взагалі
відмовитися, а якщо вони використовуються, то потрібно забезпечити
можливість їх виправлення в будь-яких обставинах. Це необхідно, щоб
сформувати впевненість у собі та усвідомлення перспектив для самовдосконалення.
Вплив дискурсу можна пояснити тим, що смисли, які містяться у висловлюваннях втілюються у переживаннях, а ті, в свою чергу, сприяють їх
присвоєнню. Тому, щоб сформувати певні смисли, вихователь повинен
спровокувати виникнення відповідних афектів. Саме тому необхідно мати
уявлення про те, які смисли можуть виникнути при тих чи інших афектах. Слід мати на увазі, що афект радості сприяє формуванню оптимізму,
впевненості та бажання творити, а суми – невпевненості та побоювання.
Дискурсивний тиск вихователя на вихованця в екзистенціальної прагматиці розглядається як інтервенція. Її результативність залежить від
своєрідності комунікативної позиції учасників дискурсу, від ступеня їх
відкритості та закритості. При всіх позитивних властивостях, все ж слід
визнати небезпеку необмеженої відкритості впливам ззовні, наприклад, у
разі застосування дуже жорсткої інтервенції, за допомогою якої можна
забезпечити високу дисципліну. Звернемо увагу, що характер інтервенції
впливає не тільки на якість виконання навчальних завдань, але на відповідність моральним нормам шляхом схвалення або осуду. З допомогою її
застосування можна управляти інтенцією свідомості та інтерпретацією.
Слід мати на увазі, що реальність, яка створюється, не є даною і незмін-
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ною. Її своєрідність розрізняється залежно від особливостей її колорування в дискурсі. Вона залежить від того, які тони використовуються, теплі або холодні, що, відповідно, провокує виникнення тих чи інших смислів, тим самим формування сутності вихованця.
Логіка існування вихованця не може бути розкрити тільки за допомогою норм і правил формальної логіки, оскільки її правила встановлюються спочатку і повинні виконуватися, тоді як в екзистенціальної вони
утворюються у процесі дискурсивної взаємодії. Вони визначають характер здійснення, відповідно, оцінку істинності вчинків, за допомогою використання положень тієї чи іншої етичної теорії. При розгляді існування
вихованця також слід звернути увагу на модус і модальність його свідомості. При цьому приймая до увазі, що, якщо модус – це його стан, то модальність – можливості, які ним визначаються, використовуючи положення онтології Гайдеггера, можна сказати, що якщо екзистенція
«страх» – це модус, то «страшить» – це модальність.
При дослідженні суперечностей формування модусу свідомості вихованця слід мати на увазі сартрівске трактування призначення ніщо, згідно з якого буття імпліцитно містить в собі заперечення. Тому вираження
недовіри, засудження, критика, яке є в педагогічному дискурсі, можна
вважати проявом ніщо, яке може бути спростовуванням недосконалості,
що сприяє розвитку та формуванню моральності. Але, слід розуміти, що
модус свідомості створюється в умовах дискурсивного взаємодії, коли вихованець, з одного боку, прагне до тотожності з вихователем, і, одночасно, не визнає його.
Не викликає сумніву, що від своєрідності етосу дискурсу залежить виникнення тих чи інших афектів, відповідно, як було з’ясовано, смислів
існування. Це пояснюється тим, що дискурс, одночасно, є як трансцендентним, так іманентним утворенням. Тому виникнення переживань, відповідно, формування смислів, може провокувати як сам суб’єкт, так і дискурс. Безумовно, значення ролі дискурсу все ж другорядне, оскільки
суб’єкт має здатність відкривати вихованця, вести його за собою. У цьому
полягає феномен «крадіжки» іншого з Сартру. Але ця крадіжка не може
призводити до його тотального підпорядкування і залежності, оскільки
вихованець втрачає свою індивідуальність. Не можна також провокувати
його протест і прояв свавілля. Тому вихователь знаходиться між цими
двома безоднями, намагаючись їх уникнути. Проблема ще й у тому, що
підпорядкування моральним вимогам може набувати утилітарного характеру, тобто вихованець виконує їх з метою отримання власної вигоди. До
цього може призвести моралізування, мета якого полягає у виправданні
застосування насильства по відношенню до вихованця «в ім’я блага». Тому дуже важливо розуміти протиріччя педагогічного дискурсу, тим біль-
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ше що їх подолання забезпечує становлення особистості. Очевидно, що
діалектика педагогічного дискурсу має суб’єктивний характер, а її своєрідність залежить від модусу свідомості суб’єкта виховання.
При її дослідженні дуже важливо мати на увазі обумовленість протиріч, а саме, єдність визнання і критичного ставлення до вихованця, позитивності та негативності. Звернемо увагу, що вони не знімаються, а заємно обумовлені. У цьому контексті власне розвитком є заперечення моральної недосконалості, а не їх усунення. Власне проявом діалектичних
протиріч є ініціювання за допомогою трансмісії екзистенціального досвіду. Тим самим забезпечується відтворення та трансляція традицій в яких
зосереджується моральний досвід. У цьому аспекті є актуальною кантівське трактування ініціювання як переходу можливого в необхідне. На
цьому шляху вихователю доводиться натикатися на опір вихованця, який
прагне бути незалежним, виконувати свої бажання без обмежень. Необхідно подолати цей опір і підвести до правильного розуміння свободи як
повноти творчого здійснення.
Не визиває сумніву, що у дослідженнях з філософії педагогіці важливе
значення має використання екзистенціальної аналітики. Вона дозволяє
виявити протиріччя педагогічного дискурсу та з’ясувати шляхі їх подолання, для цього слід приймати до увазі своєрідність модусу свідомості та
модальності присутності при здійсненні вихованого впливу.
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