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ВСТУП 

  

Актуальність та доцільність дослідження. Стан сучасної освіти, яка 

перебуває у процесі трансформацій та реформувань, вимагає серйозної 

філософської рефлексії на самі її підвалини, адекватне усвідомлення природи 

тих суперечностей, що накопичуються, загострюються і потребують 

розв’язання. Філософсько-педагогічний дискурс сьогодні – це достатньо нова 

сфера наукових досліджень, що перебуває у стані пошуку свого 

категоріального апарату та методології. Але, водночас, проблеми освіти 

щораз більше зацікавлюють філософів, і це пов’язано із намаганням 

відповісти на глобальні виклики сучасності.  

Інтеграція проблеми змістовності спілкування у філософсько-

педагогічний дискурс є не лише актуальною, але і необхідною: саме 

адекватне спілкування здатне трансцендувати відчуження і породжені ним 

обернені форми спілкування та діяльності не лише в освіті, але і в суспільстві 

загалом. Глибинне спілкування, на думку філософа Г. С. Батищева, може 

слугувати виходом за межі відчуженого існування мабуть тому, що модель 

відчужених стосунків – це суб’єкт-об’єктні стосунки, і лише в спілкуванні 

з’являється суб’єкт, який і уможливлює таке трансцендування. Освітній 

простір, який є наскрізь діалогічним, може мінятись на краще лише за умов 

позитивних змін у самому спілкуванні між учасниками педагогічного 

процесу.   

Теоретична спадщина видатного російського філософа ХХ ст.                

Г. С. Батищева ще не стала предметом серйозного осмислення та 

переосмислення, зокрема у філософсько-педагогічному дискурсі. Проте його 

концепція «глибинного спілкування» містить значущий ідейний потенціал 

для адекватного розуміння як становища людини у світі, так і для шляхів 

вирішення проблем, що накопичуються у сфері освіти.  

Філософсько-педагогічний вимір дослідження аж ніяк не полягає у 

редукції філософського поняття до рівня певних «методичних рекомендацій» 



4 
 

або у прикладанні філософських категорій до наявних реалій педагогічного 

процесу. Філософсько-педагогічна аналітика насамперед пов’язана з 

критичним поглядом на ці реалії під кутом зору досвіду філософської 

рефлексії в усвідомленні всезагальних та субстанціальних форм руху та 

здійснення людської суб’єктивності. 

Зв’язок роботи з науковими планами, програмами, темами. 

Дисертаційне дослідження є складовою комплексної науково-дослідної роботи 

кафедри філософії «Діалектика духовних процесів», що входить до 

тематичного плану науково-дослідної роботи Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка (державний реєстраційний 

номер 0112u005096).  

Мета дослідження  полягає у розкритті філософсько-педагогічного 

змісту концепції «глибинного спілкування”. 

Реалізація мети передбачає розв’язання таких завдань: 

- розкрити зміст глибинного спілкування за його смисловим 

наповненням і за його формою, виявити його значущість у житті 

суспільства, у педагогічному просторі, в особистому бутті; 

- проаналізувати концепцію «глибинного спілкування”  Г. С. Батищева у 

її взаємозв’язку з категорією діяльності; 

- виявити філософсько-педагогічний смисл розрізнення психо-лінгво-

комунікації та онто-комунікації;  

- розкрити зміст концепту «проблематизація» як способу онтологізації 

педагогічного спілкування: 

- застосувати типологію соціальних зв’язків у культурі, розроблену         

Г. С.Батищевим, до аналізу способів побудови педагогічного простору; 

- віднайти педагогічний аналог універсаліям «глибинного спілкування», 

сформульованим Г. С. Батищевим, розглянувши останні як регулятивні 

ідеї нового педагогічного мислення. 
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      Об’єктом дослідження є освітній процес як місце зустрічі поколінь, що 

зберігають і відтворюють культуру, як така сфера спілкування, де невпинно 

відбувається становлення людської суб’єктивності. 

Предметом дослідження є філософсько-педагогічний вимір концепції 

«глибинного спілкування» Г. С. Батищева. 

Методологічну основу дослідження складають: методологія теорії 

діалектики як логічної форми і всезагального способу рефлексивного 

теоретичного мислення, що має своїм предметом суперечності його 

мислимого змісту, метод діалектико-категоріального аналізу (доведення 

реалій педагогічного процесу до «поняття» як єдності всезагального, 

особливого та одиничного, а також при розведенні понять спілкування та 

діяльності, спілкування та комунікації), принципи діалектичної суперечності 

(при виявленні основи кризи сучасної освіти), конкретного історизму (при 

фіксації обернених форм здійснення педагогічного спілкування); метод 

системно-функціонального аналізу (це дозволяє розглядати цілісність 

освітнього процесу). Феноменологічний метод ейдетичної редукції 

спрацьовує при зосередженні уваги на сутнісних вимірах педагогічного 

процесу. Робота базується на загальнофілософських принципах об’єктивності 

та ідеологічної неупередженості. Також ми опирались на ідейне поле 

діалогічної філософії, філософської антропології, досліджень з філософії 

культури та психології.  

Вказані ідеї та підходи використовувались в дисертаційному досліджені 

як комплексно, так і в окремих випадках, як цього вимагають мета та 

завдання. 

Наукова новизна дисертації полягає насамперед у комплексному 

аналізі філософсько-педагогічного виміру концепції «глибинного 

спілкування». Внаслідок чого у дисертації сформульовано низку положень, 

що містять в собі такі елементи новизни:  
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Уперше: 

- доведено, що концепція «глибинного спілкування» Г. С. Батищева 

містить в собі потужний філософсько-освітній потенціал; 

- встановлено, що концепція «глибинного спілкування» Г. С. Батищева  

може виступити методологією філософсько-педагогічного дискурсу; 

- з’ясовано, що утвердження домінування онто-комунікації над психо-

лінгво-комунікацією здатне надавати педагогічному спілкуванню 

істинний зміст та адекватні форми вияву, у контексті яких вільний 

цілісний саморозвиток особистості є можливим; 

- виявлено, що проблематизація (у батищевському розумінні) веде до 

онтологізації освітнього процесу і спроможна долати збайдужілість 

спілкування учасників освітнього процесу;  

- показано, яким чином універсалії глибинного спілкування можуть 

ставати регулятивними ідеями нового педагогічного мислення, 

вимірами реального педагогічного простору, способами здійснення 

освітнього процесу. 

Уточнено: 

- філософсько-освітній зміст поняття «спілкування»; 

- значущість концепту «другодомінантність» при переведенні його 

змісту у філософсько-педагогічний план; 

- смисл концепту «співпричетність» через розкриття його онтологічної 

підстави як реально сущої всеєдності.  

- що реальний шлях до гармонійних педагогічних стосунків лежить 

через активацію відкритих соціал-огранічних та соціал-атомістичних 

зв’язків.   

Отримали подальший розвиток: 

- розуміння того, що абсолютизація діяльнісного підходу в філософсько-

освітньому дискурсі не сприяє розв’язанню суперечностей в сфері 

освіти; 
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- ідея стосовно того, що самоствердження особистості не може бути 

самодостатнім орієнтиром сучасної освіти, оскільки суперечить 

принципам світоутвердження та універсальної співпричетності;  

- теза, що  спілкування з перевагою  гармонійного типу зв’язків 

учасників педагогічного процесу може стати тим інструментом, який 

реально зменшує тиск феноменів відчуженої соціальності. 

Теоретичне і практичне значення отриманих результатів. Дане 

дослідження доводить значущість філософсько-рефлексивних ідейних 

розробок для осмислення проблем як теоретичної педагогіки, так і 

педагогічних практик. Актуалізація ідейної спадщини видатного мислителя 

ХХ ст. Г. С. Батищева  сприятиме поглибленню сучасних наукових розвідок 

у сфері феноменології, антропології, етики, культурології, соціальної 

філософії. Одержані результати здатні орієнтувати сферу освітньої діяльності 

у напрямі адекватного осмислення самого ґрунту сучасних проблем, 

труднощів, суперечностей і тим самим вказувати дійсні шляхи їх вирішення. 

Освоєння педагогічними практиками ідей «глибинного спілкування» здатне 

забезпечити істотність процесам гуманізації та гуманітаризації освіти. 

Матеріали дисертації можуть бути залучені до розробки курсів, спецкурсів з 

філософської антропології, історії філософії, етики, філософії культури, 

соціальної філософії та інших. 

Особистий внесок здобувача. Наукові результати, викладені в 

дисертації, отримані автором особисто на підставі аналізу джерельної бази та 

наявної філософської літератури. Дисертантка творчо узагальнила одержані 

результати і зробила висновки. Усі публікації автора, зазначені в 

авторефераті, одноосібні.  

        Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення та 

висновки дисертаційного дослідження  обговорені на засіданнях кафедри 

філософії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка. Матеріали дисертації, її основні положення та висновки 

доповідались автором на  міжнародних наукових конференціях: «Філософія і 
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культура російського Срібного віку»  (Дрогобич, 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010, 2011, Дрогобич), «Людинознавчі філософські читання» (2007, 

2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, Дрогобич), Читання, присвячені пам’яті 

засновника Львівсько-Варшавської школи К. Твардовського» (2007, 2008, 

2010, 2011, 2013, Львів), «Філософія гуманітарного знання»  (2008, 2009, 

2010, 2013, Чернівці), «Ильенковские чтения – 2009» (2009, Москва), 

«Ільєнківські читання – 2010» (2010, Київ), Міжнародні наукові читання 

пам’яті протоієрея Олександра Меня (2006, 2007, Дрогобич), «VII Харківські 

студентські філософські читання» (2010, Харків), «Дні науки філософського 

факультету» (2010, Київ), «Світоглядно-ціннісні виміри гуманітарного 

знання та освіти» (2010, Чернівці), «Духовність. Культура. Людина» (2010, 

Львів), «Культурологія в просторі гуманітарної комунікації» (2010, Київ); на 

всеукраїнських наукових конференціях: «Ставропігійські філософські студії» 

(2008, Львів), Наукова конференція студентів-філософів та молодих 

науковців «Діалектика духовних процесів»  (2007, 2008, 2009, 2011, 

Дрогобич). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлені 9 

наукових статтях, надрукованих у фахових виданнях України з філософських 

наук, у 1 статті, надрукованій у зарубіжному науковому періодичному виданні 

з напряму, за яким підготовлено дисертацію, у 25 публікаціях, які додатково 

відображають наукові результати дисертації  

Структура дисертаційного дослідження зумовлена специфікою її 

предмета й логікою розкриття теми, а також метою та головними завданнями 

дисертаційного дослідження. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

чотирьох розділів, чотирьох підрозділів, висновків (загальний обсяг основного 

тексту – 189 сторінок) і списку використаної літератури (417 позиції на  43 

сторінках). 
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РОЗДІЛ 1.  ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ З ТЕМИ ДИСЕРТАЦІЇ ТА 

МЕТОДОЛОГІЯ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Джерельною базою дисертаційного дослідження насамперед постають 

праці видатного російського філософа ХХ століття Генріха Степановича 

Батищева (1932-1990) [16–75]. Найбільш ретельний аналіз його творчості та 

праць здійснено Олександром Олександровичем Хамідовим [385–389; 391], 

учнем і певною мірою послідовником Г. С. Батіщева, хоча науковим 

керівником його кандидатської дисертації в Інституті філософії АН СРСР з 

суто формальних причин був Евальд Васильович Ільєнков, учнем котрого на 

ранніх етапах своєї творчості був Г. С. Батіщев. Філософська спадщина 

Генріха Батищева ще не стала предметом систематичних  досліджень; лише у 

статтях В. О. Лекторського, В. М. Шердакова, В. А. Малахова,                       

О. О. Хамідова, В. В. Даренського, В. С. Возняка, С. Шендрика, С. О. Гагаби, 

Г. Л. Тульчинського, С. В. Максимової  експліковані деякі ідеї російського 

філософа. У 2009 році вийшла перша (і досі – остання) книга, присвячена 

творчості Г. С. Батищева, у серії «Философия России второй половины ХХ 

века», за редакцією В. О. Лекторського, де О. О. Хамідов та В. А. Малахов 

аналізують нелегкий творчий шлях філософа та висвітлюють його ідейний 

доробок [391; 271]. В. А. Малаховим також проаналізована книга                   

Г. С. Батищева «Введение в диалектику творчества» [272]. 

У своїх статтях В. О. Лекторський [247–249] та В. М. Шердаков [401] 

окреслюють рух Г. С. Батищева від принципу діяльності до концепції 

«глибинного спілкування», стверджуючи, що без знання факту переходу 

філософа до православ’я багато чого в змінах його концепції останніх років 

творчості просто не зрозуміти. Власне, рух Г. С. Батищева від діалектики до 

«глибинного спілкування» так чи інакше вписується в зазначену                    
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С. С. Хоружим парадигму філософського процесу в Росії як «зустрічі 

філософії і православ’я» [396]. 

Г. Л. Тульчинський зазначає: Генріх Батищев «був, мабуть, найглибшим 

радянським філософом – з офіційних філософів професійної тусовки. Ученик 

Ільєнкова – він навіть його швидко переріс. Маркса він знав по 

першоджерелах і блискуче. Одним з перших заговорив про діяльність. Але 

переріс і діяльнісний підхід. Прийшов до Бога. І, залишаючись у руслі 

традиційної радянської термінології, розроблював <…> нетривіальну і 

глибоку філософію буття як співтворчості. Фактично він через Маркса 

прийшов до Бубера і Бахтіна, але в совдепівській термінології і системно» 

[364, c. 129]. Залишимо на совісті автора вживання слів «совдепівська 

термінологія» та ін. Важливим постає той факт, що Г. С. Батищев у межах не 

просто «термінології», а категоріального ладу високої класичної діалектики 

зміг виразити найістотніші виміри релігійного – спочатку Агні-йоги, а згодом 

і православного – досвіду. 

Власне філософсько-педагогічні ідеї як раннього, так і зрілого                

Г. С. Батищева проаналізовані О. О. Хамідовим [391]. З останніх публікацій 

(2013 р.) на цю тему можна назвати статтю С. О. Ганаби «Концепція 

«глибинного спілкування» Г. С. Батищева та її дидактично-освітні 

імплікації» [161]. Слід зазначити, що тематика статті дуже щільно примикає 

до тематики нашого дисертаційного дослідження. Проте наші публікації 

щодо філософсько-педагогічного смислу концепції «глибинного 

спілкування» виходять у фахових виданнях з 2007 року. С. О. Ганаба на них 

не посилається, хоча зазначає, що «окремі ідеї російського філософа 

експліковані в наукових розвідках І. Буцяк, В. Возняка» [161, с. 114] та ін. 

Викликає подив, що авторка не звернула увагу на той факт, що у наших 

публікаціях не просто експлікувались «окремі ідеї» Г. С. Батіщева, – основні 

принципи та ідеї батищевської концепції «глибинного спілкування» 

аналізувались нами саме у філософсько-освітньому контексті, саме у режимі, 

говорячи термінологією С. О. Ганаби,   «дидактично-освітнії імплікацій». 
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Серед авторів, хто торкався «окремих ідей» російського філософа, авторка 

статті називає Н. Хамітова, мабуть, переплутавши київського філософа з 

відомим казахстанським філософом Олександром Олектсандровичем 

Хамідовим (Алмати), доктором філософських наук, професором, головним 

науковим співробітником Інституту філософії і права Академії наук 

Казахстану. С. О. Ганаба універсалії «Глибинного спілкування» іменує 

«категоріями», розглянувши такі, як «світоутвердження», «співпричетність», 

«другодомінантність», «співтворчість». При цьому авторка уникає звернення 

до статей Г. С. Батищева, надрукованих під час «перебудови» в 

«Учительской газете». До речі, саме в них вводиться термін «нове 

педагогічне мислення».  

Львівський філософ Станіслав Шендрик у своїй статті, присвяченій 

концепції «глибинного спілкування» [400], також батищевські універсалії 

тлумачить як категорії, розглядаючи їх як риси універсального 

світовідношення. В. С. Возняк [145; 147; 152] у своїх публікаціях залучає ідеї 

Г. С. Батищева стосовно «оберненої форми» та специфіки роботи розсудку і 

розуму, у тому числі – і у філософсько-педагогічній площині. 

Марина Бурик змістовно розглянула питання про розуміння природи 

особистості у Е. В. Ільєнкова та Г. С. Батищева, порівнявши їх погляди [98].     

М. М. Жиленко видала методичний посібник для студентів з курсу «Теорія 

культури», напряму залучаючи концепцію спілкування Г. С. Батищева [203]. 

Ось і все, що можна згадати про рецепцію ідей російського філософа у 

сучасних дослідженнях. 

Аналіз теперішнього стану проблематики, пов’язаної з розглядом 

глибинного спілкування, також є недостатньо експлікований як у філософії, 

так і в педагогіці. До авторів, які досліджували проблему «глибини» як такої, 

належать С. С. Аверинцев [1], М. М. Бахтін [76], Антоній Сурозький (Блум) 

[10; 358; 359], Дітріх фон Гільдебранд [172],  Й. Зізіулас [207], Е. Левінас 

[244], Г. C. Померанц [318–320], П. Тілліх [362], Т. А. Флоренська [374],      

М. Епштейн [409]. 
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Дослідження спілкування як головного феномену, який розкриває світ 

людини, передбачає звернення до робіт, в яких  буття розкривається в аспекті 

комунікації. Значну увагу при написанні дисертації ми приділили ідеям 

авторів комунікативної філософії: М. Буберу [95; 96] та  М. М. Бахтіну [76; 

77], доробок яких ретельно опрацьований і включений в розгортку ідейного 

поля роботи. Так само значна увага приділялась роботам Е. Левінаса [244; 

245; 246] та О. Розенштока-Хюсі [330]. На осмислення проблеми автором 

значний вплив мала концепція діалогу у В. С. Біблера [87], аналітика 

концепцій М. М. Бахтіна та  В. С. Біблера В. А. Малаховим [269], певні ідеї 

Л. Фоєрбаха [368; 369] та С. Л. Франка [377; 378] .  

Підхід до спілкування як до конкретизації і персоніфікації суспільних 

відносин, як до процесу взаємозв’язку, взаємодії і взаємовпливу суспільних 

суб’єктів був розроблений в працях російських філософів і психологів:         

Л. П. Буєвої [97], М. С. Кагана [223; 224], Б. Д. Паригіна [308],                       

О. М. Леонтьєва [250] та інших. 

Серед українських авторів, які сьогодні активно займаються 

дослідженнями проблеми спілкування в різних аспектах, можна назвати 

таких вчених, як В. А. Малахов [269], В. Ю. Даренський [194; 195],                

Л. А. Ситниченко [338], Л. В. Озадовська [305], О. Г. Злобіна [213],                

О. А. Довгополова [198], А. М. Єрмоленко [202], А. С. Філоненко [370], А. О. 

Клепіков [230], І. І. Матюшина [278], Р. П. Даниляк [193], Н. Л. Бачко [78; 79; 

80], Т. І. Біленко [89], В. С. Возняк [140; 148] та ін. Серед сучасних 

російських дослідників  можна назвати наступні імена: А. Б. Зикова [214],    

Л. Ф. Новіцька [301], В. О. Подорога [317], М. С. Каган [223; 224], Б. М. 

Попов [322],  Н. Ф. Рахманкулова [325], М. В. Рац [326], І. С. Вдовіна [136], 

Т. П. Ліфінцева [253], С. С. Гусєв [181], В. І. Саф’янов [334] та інші. В 

англомовній філософській літературі дослідниками питань спілкування є, 

зокрема, Pat Arneson [414],  Briankle Chang G., Butchart Garnet C. [415], Cook 

Melissa A., Annette M. Holba [416], Jean Robillard [417], а також                        

Д. Дж. Пітерса [314].  
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За останні роки в Україні були захищені дисертації присвячені тематиці 

суміжній з досліджуваною нами: Г. О. Арсентьєва [12] (соціально-

філософський аналіз спілкування як сумісної діяльності людей),                     

А. О. Клепіков [230] (аналіз феномену комунікації в світлі культури),            

С. О. Сарновська [333] (аналіз сучасної комунікативної культури),                

О. П. Чорба [399], Н. А. Колотілова [231] (діалог у аспекті логіко-

філософського та соціокомунікативного аналізу), І. І. Матюшина [278] 

(комунікативна природа смислу),  Л. Д. Владиченко [139] (компаративний 

аналіз творчості М. Бубера та М. М. Бахтіна в аспекті проблематики діалогу), 

М. Г. Ватковська [135] (самореалізація особистості в освітньому просторі), 

Машталер А. А. [279] (аналіз потенціалу освіти у суспільстві знань),              

С. В. Поплавська [321] (аналіз самосвідомості цілісної особистості),              

Є. В. Миролюбенко [282] (дослідження антропокультурних вимірів 

сучасного комунікативного простору), С. І. Рєзніков [329] (філософсько-

освітній вимір феномену духовності), Р. П. Даниляк [193] (методологічний 

аналіз концептуальних підходів до взаємодії Я та Іншого) та ін. 

Глибинного спілкування у плані екзистенціальної психології 

представлене працею С. Л. Братченко [94]. Ідеї Г. С. Батіщева, на жаль, тут 

не залучені. У цілому слід зауважити, що немає цілісних досліджень ідей Г. 

С. Батищева у філософсько-педагогічному вимірі, зокрема – його концепції 

«глибинного спілкування». 

Важливе значення для нашого дослідження мають ідеї педагогів-

новаторів, які одержали адекватну назву «педагогіка співробітництва» [309; 

310], а також плідні та мудрі думки відомого педагога, публіциста                 

С. Л. Соловейчика [346; 347]. 

Для адекватного розкриття методології дисертаційного дослідження 

треба, по-перше, окреслити логіку взаємозв’язку філософії та педагогіки, 

з’ясувати, яким чином філософське знання входить у тканину педагогічної 

теорії та педагогічних практик; по-друге, слід розкрити саму сутність 

методології філософсько-педагогічного дискурсу.             
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Питання взаємозв’язку філософії та педагогіки і, відповідно, філософії 

освіти досліджуються у працях М. О. Алексєєва [2], І. Ю. Алексєєвої [3],       

О. О. Андрєєва і В. І. Солдаткіна [4], В. П. Андрущенка [5; 6; 7; 8],                

М. О. Антипіна [9], Р. А. Арцишевського [13],  О. А. Базалука [14; 15],          

Б. М. Бім-Бада [88], М. М. Боритка [91], В. І. Воловика [157],                          

Б. С. Гершунського [170],  Л. С. Горбунової 174, В. В. Горшкової [175],         

Н. І. Гребенюк [176],  В. П. Зінченка [209; 211], І. М. Ільїнського [222],         

В. А. Канке [225; 226], М. М. Коноха [232], В. О. Кудіна [237],                       

М. Д. Култаєвої [238; 239; 240; 241], С. В. Кульневича та О. В. Бондаревської 

[242], О. М. Лобка [261], В. С. Лутая [266; 267], М. І. Михальченка [292],      

О. П. Огурцова [302; 303; 394 ],  І. М. Предборської [324], В. М. Розіна [331], 

В. Г. Скотного [339; 340], О. С. Скубашевської [341], Т. Д. Скуднової [342], 

Л. М. Талалової [360], П. Г. Щедровицького [407] та ін. Зазначені автори 

пропонують проблему зв’язку філософії та педагогіки вирішувати у межах 

міждисциплінарних підходів. У працях П. Наторпа [295], В. О. Босенка [92; 

93], Г. В. Лобастова [256; 257; 258; 259], Е. В. Ільєнкова [215: 216; 229; 221], 

Г. С. Батищева [23; 25; 30; 41; 42; 55; 64; 68; 71], Ф. Т. Михайлова [285; 286; 

290], В. С. Возняка [143; 146; 149; 153; 155], Н. В. Гусєвої [182–188],             

А. М. Шиміної [402; 403; 404] М. В. Ліпіна [252; 255; 256] представлений 

інший (на нашу думку, більш плідний) підхід до вирішення проблеми: акцент 

робиться на розвиткові філософської культури мислення самих педагогів. 

Яким же чином реалізується зв’язок філософії та педагогіки? 

Традиційний підхід до цього питання полягає в уявленні, що філософія 

займається розробкою загальний світогляду і методології, а педагогіка так чи 

інакше «бере на озброєння» філософські принципи і застосовує їх у сфері 

своєї компетенції. При цьому перевага дається міждисциплінарному підходу, 

або іноді його називають трансциплінарним [229; 363].  

Інтенсивна міждисциплінарна комунікація, властива сучасному етапу 

розвитку науки, передбачає використання певних понять, загальних для 

різних наук, свого роду кооперацію методологій. Тут відбувається 
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перенесення когнітивних схем з однієї науки в іншу і тим самим – співпраця 

різних дисциплін при вирішенні конкретних складних проблем. Отже, 

йдеться про взаємний обмін методами і пізнавальними схемами між різними 

науками та науковими дисциплінами.  

Сам зміст проблеми міждисциплінарної комунікації варто занурити в 

серйозний і, відповідно, глибокий соціально-історичний контекст, звернення 

до якого дає можливість побачити «підводні» камені такої комунікації, її 

об’єктивну суперечливість. Якщо взяти за основу концепцію Н. В. Гусєвої 

[183], то варто звернути увагу на процес дисциплінаризації науки, який, в 

свою чергу, обумовлений ситуацією інституалізації суспільних (але таких, 

що перетворилися на соціальні) стосунків як проявом феномена відчуження. 

Як відомо, відчуження у своїх розвинених формах пов'язане з розподілом 

праці (в сенсі розщеплення повноти діяльності, як писав Г. С. Батищев), 

уречненням суспільних відносин, коли продукти діяльності, як і сама 

діяльність, постають в речовій формі. Як вважає Н. В. Гусєва, 

«інституалізація виступає організаційною формою, в якій предмет діяльності 

постає у вигляді самостійної структури, яка існує сама по собі. При цьому 

структурування, як правило, здійснюється не стільки з орієнтацією на логіку 

розвитку цього предмета, скільки на логіку його зовнішньої представленості» 

[183, c. 159]. Компенсаторні функції соціальних інститутів як провідників, 

трансляторів культури реалізуються в першу і головну чергу у вигляді 

інформації про ті чи інші культурні процеси, проте самі соціальні інститути 

по своїй суті не є тією формою здійснення соціального зв'язку, яка як єдність 

суб'єктного буття людини є вираженням культури [183, c. 171]. В умовах 

інституалізації суспільних відносин відбувається суттєва трансформація 

наукового знання. Інституалізація «переводить наукове знання з розряду 

предметно-фіксованих форм, які фіксують процес наукового дослідження, у 

розряд готових інформаційних конструкцій, що існують для використання 

відповідно до цілей, які визначаються потребами існуючих соціумно 

структур» [183, c. 199]. Трансформоване в цьому плані наукове знання 
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набуває дисциплінарну форму. В контексті відчуження наукове знання 

уречнюється: за умов атомізації індивідів та індивідуального способу буття, 

панування партикулярних цілей та приватних інтересів упредметнені форми 

перетворюються на самостійні речові структури, які функціонують поряд з 

іншими уречненими формами і протистоять індивідові як сила зовнішніх 

речей-об’єктів. 

Само собою дисциплінарна форма науки не потребує змістовного 

розпредметнення: у ній процес становлення і розвитку наукового знання 

представлений як опис зовнішніх характеристик. А тому структура 

дисциплінарної форми наукового знання повною мірою підпорядкована 

логіці можливого його використання у всіляких заданих контекстах. 

Звернемо увагу: саме використання. А це – царство розсудку і його форм. 

Іманентні для відчуження відносини використання проникають в науку, 

способи її організації та міждисциплінарної взаємодії. Дисциплінарна форма 

знання, на думку Н. В. Гусєвої, є певною мірою згасання культури, 

відтворенням форм та умов цього згасання [183, c. 200]. Сама дисциплінарна 

форма передбачає маніпулювання готовими зразками, інформаційними 

кліше. 

За таких умов міждисциплінарні дослідження постають спробою 

стимулювати продуктивність функціонування дисциплінарної форми 

наукового знання, проте в такому контексті міждисциплінарна комунікація 

виходить лише на рівень виявлення абстрактно-загального: замість аналізу 

сутнісних, реально-змістовних зв'язків досліджуваної реальності предметом 

розгляду і взаємного обміну стають повторювані, однакові риси, що 

фіксуються зовні. Замість змістовного категоріального аналізу (коли 

категорії доводяться до поняття, до власне теоретичного розуміння, а поняття 

беруться у категоріальних вимірах) категорії (найчастіше – просто терміни) з 

інших дисциплін просто беруться в готовому вигляді, у формі, придатній для 

простого нерефлексивного використання. 
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Отже, атомізація суспільних зв'язків моделюється станом наукового 

знання, і тоді функціонування наукового змісту підпорядковується логіці 

передачі, інформаційного обміну, викладу готового знання, обміну 

когнітивними схемами і т. п. Тут необхідно чітко розрізняти спеціалізацію і 

професіоналізацію як історично-культурні феномени. За Г. С. Батищевим, 

спеціалізація є попредметним розподілом діяльності: ми займається різними 

предметами, але у своїй діяльності здійснюємо всю повноту людських 

сутнісних сил. Професіоналізація, навпаки, є розщепленням мінімуму 

повноти діяльності, розщепленням самої людини, порушенням та 

руйнуванням цілісності, звуженням і радикальним зубожінням людських 

здібностей, в тому числі – пізнавальних (або редукцією всіх здібностей 

виключно до когнітивних), що і призводить до «професійного кретинізму» 

(К. Маркс) [27, с. 132]. У такій ситуації міждисциплінарна комунікація 

набуває рис відверто маніпулятивної активності. Починає панувати логіка 

емпіризму, яка, як стверджує Е. В. Ільєнков, веде до орієнтації мислення не 

на процес, а на стан; підсумком пізнавальної діяльності тут виступає 

фіксація абстрактно-загальних визначень об'єкта, факторів, чинників, 

придатних хіба що для потреб класифікації або утилітарно-практичного 

використання. Це – тип мислення інженера-конструктора, який організовує 

готові деталі в деяку систему і на людей такий інженер-конструктор дивиться 

так само як на деталі, які входять в створювану ним конструкцію. Іманентна 

логіка («душа») елементів, деталей, матеріалу – нецікаві, оскільки не потрібні 

[219, c. 87]. 

Міждисциплінарна комунікація в сучасному її вигляді є оберненою 

формою справді наукового спілкування, спілкування людей у горизонті 

науково-теоретичного знання. Педагогіка не має своєї фундаментальної 

теорії, в ній навіть не спостерігаються зрушення в бік «рефлексивної теорії» 

(Ф. Т. Михайлов). Теоретичний діалог як діалог теорій, які не просто 

«позичають» взаємно ті чи готові схеми, концепти, методи, а реально 

збагачують один одного глибиною теоретичного аналізу, передбачає поза-
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корисливе ставлення як до наукового знання, так і до логіки його 

розгортання в межах сусідньої теоретичної сфери. Педагогіка, стало бути, 

повинна не просто «позичати» у філософії (до речі, який саме? Якого 

напряму? Якої школи?) ті чи інші поняття і категорії, а сама  занурюватися у 

свої метафізичні підстави, залучаючи гранично серйозний потенціал в 

першу чергу класичної філософії. Лише тоді міждисциплінарна комунікація 

перестане нагадувати перестукування морзянкою (тобто мовою абстрактно-

загального) крізь стіни камер-одиночок. 

Наприклад, для того, щоб перевести у філософсько-педагогічний вимір 

і у власне практично-педагогічний план ідеї концепції Г. С. Батищева 

стосовно «глибинного спілкування» та його «універсалій», потрібно не 

просто застосовувати ті чи інші методичні прийоми, а вміти розпредметити 

філософсько-світоглядний зміст цих ідей, довести їх до розуміння саморуху 

освітньої діяльності, навчитися мислити їх і мислити ними, тобто – 

перетворити зміст ідей «глибинного спілкування» на діяльну здатність 

педагога. Для того, щоб універсалії «глибинного спілкування» стали 

регулятивними ідеями власне педагогічного мислення, педагогові потрібно 

піднятися на певний рівень філософської культури. Регулятивні ідеї не 

можна редукувати до простих «методичних порад», адже останніх потребує 

лише безпорадний учитель, позбавлений звички активувати, напружувати 

своє мислення. 

Розмірковуючи про філософське обґрунтуванні педагогіки, відомий 

німецький філософ-неокантіанець Марбурзької школи Пауль Наторп (1853–

1924) вважає, що байдуже, як назвати: можна – «педагогічна філософія», або 

«філософська педагогіка». «За нашими поняттями, педагогіка взагалі є не що 

інше, як конкретна філософія» [295, c. 334]. 

Звичайно ж, не слід слово «конкретне» брати в емпіристській 

інтерпретації, суто розсудково як те, що дано чуттєво, в спогляданні, – 

інакше взаємовідношення філософії та педагогіки постануть таким чином, 

ніби в педагогіці стають наочними, даними в спогляданні ті чи інші 
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філософські побудови, ідеї, оскільки втілюються «на практиці». При такому 

підході виходить, що філософія сама по собі є абстрактною наукою, а 

педагогіка її «конкретизує». 

Все не так. Самі категорії «абстрактне» і «конкретне» розуміти треба 

разом з Геґелем, К. Марксом, Е. В. Ільєнковим – тобто діалектично. 

Конкретне у межах діалектики як логіки і теорії пізнання являю собою 

єдність багатоманітних визначень, «згущене» всередині себе на відміну від 

абстрактного як однобічного. Філософія за такого розуміння постає 

конкретною наукою, вона є конкретним вченням про людину та її місці у 

світі: у сфері філософії людина мислиться дійсно конкретно в єдності 

різноманітних проявів своєї сутності. Тому педагогіка не є чимось зовнішнім 

філософії – ніби для якоїсь «конкретизації» ідейного змісту останньої. 

Становлення і розвиток людини в освітньому процесі – предмет іманентних 

інтересів самої філософії: адже саме в освіті відбувається продовження 

розвитку людської культури в особистісній формі, у формі саморуху 

душевно-духовного світу людини. Саме тут у формі ідеального відбувається 

привласнення людиною, що входить у людський образ і подобу, атрибутів 

субстанції  як власних характеристик, а це є продовження, розвиток самого 

розвитку, тією точкою, де збувається цілісність універсального буття в ейдос 

унікальної індивідуальності.  

Отже, педагогіка є конкретною філософією в першу чергу в тому сенсі, 

що в ній філософія, не залишаючи своєї території, не виходячи за межі свого 

предмета і сфери компетенції, наповнюється змістом саморуху реальних 

форм, набуває статус практичної діяльності, яка у своєму розгортанні 

адекватна нескінченної складності, суперечливості найбільш конкретного (і 

гранично вищого) процесу в універсумі – виростанню людського в людині. З 

іншого боку, педагогіка є конкретною філософією (навіть коли вона 

нерефлексивне орієнтується на досить абстрактну – поверхневу, збіднену, 

емпіристськи знівечену – філософську доктрину), оскільки – крім свого 

бажання – реалізує ті чи інші світоглядні установки, певну логіку, категорії 
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та поняття. В. С. Возняк з цього приводу пише: «Педагогіка, яка обертається 

серед всіляких обернених форм, навіть не підозрюючи про їх спотвореність (і 

потворність), при всій своїй приземленості і “зв’язками з життям” є суто 

абстрактною педагогікою, або – педагогікою відтворення торжества 

абстракцій над дійсним життям, педагогікою обробки живих людей до 

абстрактного – суто часткового – стану» [149, c. 175]. 

За Паулем Наторпом «філософія має своє загальне завдання в тому, 

щоб, з одного боку, охопити всі окремі області духовного життя людини, а з 

іншого – пізнати в різноманітності духовної творчості єдність основного 

закону, на якому вони всі спочивають, і тим самим їх загальний зв'язок. Це як 

раз те, що потрібно педагогіці» [295, c. 354]. В тому «теоретичне 

обґрунтування педагогіки є справа філософії. Якщо вона не в змозі 

виправдати свої основні поняття перед цим верховним трибуналом, то вона й 

не може існувати “як наука” <...>. Втім, наша вимога не меншою мірою, 

може бути навіть більшою, відноситься до самої філософії. У своїх власних 

інтересах вона не повинна ухилятися від обов’язку доводити на ділі значення 

і творчу силу своїх принципів, особливо в застосуванні до проблем 

людського освіти. Вона хоче бути наукою про дух або, за старомодною 

назвою, вченням про розум, але немає людського духу, немає людського 

розуму, який не перебував би в процесі становлення на шляху до 

нескінченного, а значить в процесі вічної “освіти” (рос. переклад – 

образования)» [295, c. 374]. При цьому Пауль Наторп зауважує, що 

теоретично обґрунтована педагогіка як свого роду конкретна філософія 

служить життю «не ззовні, як чужа сила, але живе у кожному, хто 

покликаний співпрацювати у спільній справі. Виховання є саме введення 

теоретично пізнаного у справу людського життя. Виховання, “педагогіка”, є 

зведення дитини, саме дитини на ступінь людини» [295, c. 304]. 

Саме тут, на нашу думку, можна знайти відповідь на питання про 

зв'язок філософії і педагогіки, про спосіб входження філософії у тканину 

теоретичної та практичної педагогіки. Звичайно ж, це відбувається не у 
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вигляді «методичних вказівок», принципів, директив, порад та ін. Вся справа 

– в особистості самого вчителя, в рівні розвиненості його культури, його 

універсальних діяльних здібностей. Філософія входить в педагогіку 

особистісно, тобто – особистістю вчителя.  Як говорить Г. В. Лобастов, 

«всупереч будь якому  бюрократичному маразму особистість у системі освіти 

зберігається. Як непереборний залишок. Вона-то і ламає суворі канони 

системи. Тому що ніяк не вкладається в них. І чим вище особистісний 

потенціал педагога, тим активніше – навіть несвідомо – він зламує старі 

форми, проблематизує процес у всіх його елементах. Поки система його не 

виплюне» [259, c. 184]. 

Адже філософія є цілком особистісної формою знання. Густав Шпет у 

«Передмові» до роботи Пауля Наторпа «Філософія як основа педагогіки» 

відзначає: значення психології та філософії для педагогіки зовсім не в тому, 

ніби можна робити із законів і узагальнень цих наук «застосування» шляхом 

виведення педагогічних правил. Психологія і філософія просто навчають 

психологічно й філософськи освіченого вихователя орієнтуватися у власній 

практиці, вони «проливають світло» на темні і заплутані питання, і 

відбувається це не «застосуванням» правил, а «саме собою», тобто – скажемо 

тепер ми – конкретно, відповідно до суті справи, яка завжди має свою 

неповторну конфігурацію і вельми хитромудрий візерунок. Отже, Г. Г. Шпет 

так прямо і каже: «педагогу потрібно думати і діяти по-філософськи» [406, c. 

301]. 

Педагог повинен мислити і вчити мислити. В. С. Возняк у низці своїх 

принципово важливих як для соціально-філософського, так і для 

філософсько-освітнього дискурсу публікацій [144; 146; 148; 152; 154] 

доводить, що педагоги повинні оволодіти власне педагогічним мисленням, 

без чого всілякі реформаційні процеси в освіті неминуче обертаються 

руйнацією або косметичним ремонтом на старих засадах. Автор говорить не 

про якесь особливе «нове» педагогічне мислення, оскільки так зване «старе» 

(яке реально практикується й має ідеологічні виправдання), по-перше, і не 
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мислення зовсім (а деякий «менталітет», сума уявлень, помісь розсудку з 

забобоном, що видає себе за мислення), а по-друге, і не «педагогічне», а 

скоріше, інженерне, бере готові «деталі» з різних відділів знання і пов’язує їх 

воєдино для певних цілей. В. С. Возняк фіксує наявність суперечності між 

тим типом мислення, який проектується в системі педагогічної освіти і 

здійснюється на практиці, і дійсною діалектичної сутністю процесу 

становлення людської суб’єктивності. У наявній реальності цей процес 

обслуговується зусиллями саме такого мислення, яке в принципі не 

адекватне логіці самого процесу. 

Якщо філософія розпредметнюється педагогікою лише у вигляді 

діяльної здатності особистості самого педагога, то виникає питання про 

необхідність ґрунтовної університетської філософської освіти для педагога. 

Характерно, що Пауль Наторп наполягає саме на цьому: «філософія повинна 

становити головну підставу для виховання вихователя, а значить, і для 

підготовки вчителя якої б то не було категорії» [295, c. 383] «якщо немає 

глибокої і широкої  філософської освіти», то все в педагогіці «залишається 

незрозумілим або, вірніше, безнадійно перекручується» [295, c. 380]. Таке 

збочення і його невтішні результати ми і маємо щастя наочно споглядати в 

нинішній системі освіти. Педагогіка чомусь відверто цурається серйозної 

теорії (треба бути ближче до практики життя!), навіть не підозрюючи, що 

«питання теорії <...> є питання духовної свободи» [295, c. 303]. 

Таким чином, філософія входить у педагогіку у вигляді діяльної 

здатності вчителя, а в іншій формі – взагалі «не входить», тому що в такому 

разі вона перестає бути філософією як такою, і тоді педагоги користуються 

всілякими «філософськими» підробками, які вдало маскують і освячують 

типово педагогічні забобони. Філософія не застосовується як набір 

універсальних «відмичок», вона взагалі – не застосовується; вона – не для 

«застосування», а – для мислення, у тому числі й першочергово – мислення 

педагогічного. 
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Стосовно методології філософсько-педагогічного дискурсу слід 

зазначити, що питання методології будь-якого теоретичного дискурсу не 

можуть втрачати своєї актуальності: адже саме специфікою філософського 

знання є відверта і постійна рефлективність. У філософії мислення має 

постійно тримати під власним контролем свою роботу з побудови того чи 

іншого образу дійсності. Філософсько-педагогічні дослідження так само 

повинні утримувати в активованому стані свій методологічний потенціал, 

інакше вони ризикують сповзти до простого опису та суто емпіристського 

«узагальнення» – і тим самим освячення – існуючих реалій освітнього 

процесу. 

Істотність методології філософсько-педагогічного дискурсу 

насамперед полягає у його зверненості на сутнісні визначень того процесу, 

який досліджується. Зважуючи на багатоманітність досліджень з цієї теми, 

ми у своєму дисертаційному дослідженні спираємось на ідеї  таких авторів, 

як Е. В Ільєнков [217; 218; 221], В. О. Босенко [92; 93], Г. В. Лобастов [257; 

259], Ф. Т. Михайлов [285–291], В. С. Возняк [151; 152], І. Г. Геращенко 

[169], оскільки саме в їх працях, на наше переконання, можна знайти 

теоретично обґрунтовані відповіді на питання, якими переймається 

неупереджений розум у своїх звертаннях до ситуації як у самій сфері освіти, 

так і способах теоретичної експлікації її. Зазначені автори свідомо 

спираються саме на діалектико-логічну методологію. 

Одразу слід зазначити, що Г. В. Лобастов має рацію, стверджуючи: 

«педагогіка, що вибудовує себе на основі <...> формальної абстракції, 

емпіричного узагальнення, не здатна сформувати діяльнісну здатність 

відтворення дійсності в її сутнісних визначеннях, в її істині, тобто такою, 

якою вона є» [256, c. 92]. Тільки теоретичне мислення (логіка, яка за своєю 

природою не може не бути водночас діалектикою) є умовою і формою 

виявлення істини. А тепер найважливіше і найістотніше: за своєю природою 

теоретичне мислення в царині педагогіки є «універсальним за охопленням 

предметної дійсності: педагогічна діяльність повинна знати як логіку будь-
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якого предмета, що вводиться в суб’єктивність людини, так і логіку 

становлення і буття самої особистості, логіку становлення самої логіки в 

сфері суб’єктивності» [256, c. 85]. «Тому педагогіка за необхідністю повинна 

утримувати (теоретично і практично) обидва полюси людського буття – 

реальний та ідеальний, буття і мислення. Більш діалектичного предмета 

діяльності, ніж становлення людської суб’єктивності, немає. Без Геґеля цього 

зрозуміти не можна» [256, c. 85-86].  

Стосовно природи методу як такого Геґель пише: «метод є не тільки в 

собі і для себе визначена модальність буття, але як модальність пізнання 

покладений як визначений поняттям і як форма, оскільки вона душа будь-

якої об’єктивності і оскільки будь-який інакше визначений зміст має свою 

істину єдино лише у формі» [162, c. 290]. Значить, метод не є чимось ззовні 

прикладеним до змісту, він постає душею змісту, яка водночас стала виміром 

нашої власної душі.  Всезагальність методу Геґель розуміє вельми конкретно 

– метод не застосовується до усієї решти як деяка «універсальна відмичка». 

Геґель стверджує: «У цьому і полягає й більш істинний смисл всезагальності 

методу; згідно рефлексивної всезагальності його приймають за метод для 

всього; згідно же всезагальності ідеї він такою ж мірою є способом пізнання, 

поняттям, що суб’єктивно знає себе, якою воно є об’єктивним  способом або, 

вірніше, субстанціальністю речей...» [162, c. 290]. 

Отже, сутність методу як такого полягає насамперед в його 

змістовності, субстанціальності; метод – це той шлях дослідження або 

осмислення деякої реальності, який істотно відповідає її власній природі. 

Виходить, що коли ми мислимо методично (тобто, знаходимося на 

правильному шляху), ми на «предмет» накидаємо, обертаємо його власні 

всезагальні визначення, і тоді він нам розкривається у своїй істині. Виходячи 

з цього, можна стверджувати, що методологія філософсько-педагогічного 

дискурсу має відповідати самій природі освітнього процесу, його глибинній 

сутності. 
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Відомий російський мислитель-діалектик Ф. Т. Михайлов висунув тезу 

про неможливість окремої «філософії освіти». Ряд авторів, що пишуть з 

«філософії освіти», чомусь вкрай негативно сприйняли цю думку, проте при 

цьому просто констатують своє невдоволення такою постановкою питання і 

жодним чином не роблять спроб зрозуміти аргументацію автора. Тому варто 

зупинитися на логіці міркувань В. Т. Михайлова стосовно «філософії освіти».  

Уся біда у тому, зазначає Ф. Т. Михайлов, що у «педагогічних теорій, 

концепцій, гіпотез і проектів немає своєї фундаментальної основи» [290, c. 

464];  «<...> чи пройшла педагогіка <...> шлях теоретичних пошуків свого 

предмету і, в цілому, своєї предметної області?» – Вона ще не вийшла до 

своєї фундаментальної теорії, – вважає Ф. Т. Михайлов [290, c. 471]. Адже 

треба виявити ґенезу всезагальних форм тієї предметності, що відокремилась 

в педагогічному мисленні. Іншого шляху до участі філософії у справі 

креативно-когнітивного переображення немає. Але річ у тім, що 

всезагальність цих форм сама себе виявляє лише у фундаментальній основі 

всіх можливих мислительно-експериментальних робіт, що дану предметність 

доцільно і довільно перетворюють. У тих сферах пізнавально-

перетворювальної діяльності, у яких фундаментальна основа теоретично не 

експлікована і, тим самим, не стала предметом творчого перетворення і 

розвитку, філософія здатна виконати лише допоміжні функції (майєвтичні) 

[290, c. 472]. Ось чому непотрібна окрема «філософія освіти». Не треба усіма 

силами чіплятися за ілюзії емпіризму в науці Не треба «вигадувати все нові і 

нові “науки” (типу: “Філософія освіти”) замість того, щоб у відповідності до 

досягнень просто філософії працювати над створенням і удосконаленням 

фундаментальної основи власне педагогічної теорії – теорії будь-якої 

освітньої діяльності, не позичаючи, як це стало прийнятим у монографіях і 

дисертаційних педагогічних роботах, лише форму викладу своїх емпіричних 

уявлень то у “системного аналізу”, то у “інформатики”, то у якоїсь іншої 

метатеорії, що є частковою навіть у своїй універсальності» [290, c. 489]. 

Автор робить висновок: «теоретично ми тільки тоді ставимо питання про 
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предметність і предмет освітньої діяльності, коли звертаємось до основи 

процесу формування історично реальних форм зустрічі і спілкування різних 

поколінь (та їх групових субкультур), що забезпечують збереження, 

омолодження і розвиток культури народу»  [290, c. 480]. Ось, на нашу думку, 

висловлене дійсне визначення предмету педагогіки відповідно до сутності  

освіти як такої, при цьому схоплена сама сутність освітнього процесу. Тоді 

предмет діяльності педагога – не «знання, уміння й навички», а творчі 

здібності як учнів, так і самого педагога. 

Пошуки адекватної методології філософсько-педагогічного дискурсу 

неминуче нас приводять до діалектики як логіки та теорії пізнання.               

В. С. Возняк прямо ставить питання про діалектику як методологію 

філософсько-педагогічного дискурсу та дійсну логіку нового педагогічного 

мислення [143; 146; 156]. Саме з позицій діалектики, взятої ідеологічно 

неупереджено, у її автентичному змістові, можна піддати критичній 

аналітиці сучасні «філософсько-освітні» розбудови й орієнтувати думку на 

істотні, істинні способи і форми теоретичного осмислення освітнього 

процесу. Усі інші методи дослідження (такі, як «феноменологічна редукція», 

«ідеація», інтерпретація, системно-фунціональний підхід і т. п.) постають, на 

думку В. С. Возняка, частковими варіантами діалектичної методології. 

Методологію осягання освітнього процесу, на наше переконання, слід 

насамперед шукати у Георга Геґеля, а також у працях  представників традиції 

діалектичної думки ХХ ст., до яких безперечно належав і Г. С. Батищев. 

У своїй всезагальній формі діалектика постає теорією (логікою) 

розвитку. На наш погляд, найбільш цілісно, розумно і конкретно діалектичне 

поняття розвитку категоріально розкрите у праці київського філософа              

В. О. Босенка [93]. Розглядаючи питання про зв'язок понять «рух» і 

«розвиток», автор стверджує, що відмінність цих понять суто гносеологічна: 

розвиток є сутністю руху,  рух є явищем розвитку. Розвиток, за концепцією 

В. О. Босенка, являє собою єдність виникання і щезання, прогресу і регресу, 

еволюції та еманації. А тому не варто, як це робить здоровий глузд, розвиток 
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ототожнювати тільки з прогресом, покращенням, ускладненням. 

«вдосконаленням». Розвиткові притаманна поступальність і сходження 

(через заперечення заперечення). У контексті босенківстко-ільєнківського 

розуміння діалектики як теорії розвитку становлення людської 

суб’єктивності в онтогенезі є і втіленням (опредметненням) усього розвитку 

суспільно-людської культури, і водночас – продовженням цього розвитку, 

розвитком розвитку світової субстанції в унікально-індивідуальній  формі.  

В. С. Возняк стверджує: «Звідси випливає дещо парадоксальний 

висновок: людина приречена на розвиток. Будь-яка людська діяльність, 

усякий акт людського спілкування, руху ума, серця, душі – так чи інакше (під 

певним кутом зору) постають продовженням розвитку суспільно-людської 

культури тут і тепер, актуально, оскільки вони здійснюються у суспільно 

вироблених і так чи інакше освоєних формах життєдіяльності і думки як 

жива пульсація суб’єктивності. Тут розвиток  аж ніяк не пов'язаний з деякою 

«новизною», чим-небудь «раніше не бувшим», «вдосконаленням». Просто ми 

приречені на розвиток. Це не означає, що ми «приречені розвиватися». Ні, ми 

самі собою здатні і можемо вельми спокійненько деградувати. Проте що б ми 

не робили, що б не створювали або ж витворяли, скрізь нас, наші діяння, 

вчинки, думки і почуття і продовжує себе універсальний всезагальний 

розвиток. – Правда, (і тут сутність питання), продовжувати себе через і крізь 

нас (нами) всезагальний універсальний розвиток («безмежна об’єктивна 

діалектика», – за термінологією Г. С. Батищева) може по-різному: цілісно або 

пошкоджено,  частково, спотворено» [143, с. 293-294]. Отже, людина 

приречена на розвиток, на продовження універсальної цілісності буття (через 

розвиток культури). Проте продовжувати (розвивати, втілювати) цей 

розвиток людина може у вкрай спотворених формах. Продовження 

універсального розвитку становленням людської суб’єктивності в 

адекватній, цілісній, непошкодженій формі – це і є нормальний педагогічний 

процес, що відповідає своєму поняттю. Саме тому діалектика і є логікою 

педагогічного мислення (звісно, якщо воно дійсно мислення).  
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Геґель пише: «Розвиток духу полягає… у тому, що його вихід з себе і 

саморозкриття і разом із тим поверненням до себе» [163, с. 28]. Дух 

знаходиться у самого себе у своєму іншому. – Ось саме так і повинен 

відбуватися цілісний розвиток в процесі освіти, в усій навчально-виховній 

спів-діяльності дітей і дорослих, учнів і вчителів. Усі зусилля старших мають 

бути спрямовані на те, щоб «інше» для дитини (інші люди, світ людини, 

суспільство, природа – врешті-решт, витвори культури, зміст знань як 

феномен культури, а не якась «інформація») весь час перебувало у режимі 

«свого іншого» і жодним чином не «чужого». Щоб у цьому «іншому» дитина 

розкривала себе і відчувала своє спілкування з  «іншим» як повернення до 

себе. Щоб цілій світ, світ як ціле – ставав крок за кроком рідною домівкою 

дитини, щоб межа «свого» і «чужого» весь час розтоплювалась, щезала [150, 

с. 48]. Дійсність же розвитку людської суб’єктивності реально забезпечує 

щирість звернень, щирість тих стосунків, у які ми вводимо дитину, їх 

душевно-духовний контекст, душевно-духовний настрій, інтонація, напруга. 

У тому числі і напруга суперечностей, яку слід уміти витримувати, не 

впадаючи в істерику, напруга протиріччя, в яку варто входити, якою можна 

жити, шукаючи адекватних шляхів їх розв’язання.  

В. С. Возняк рішуче стверджує, що ситуація «учнівство/учительство» є 

вищою формою розвитку взагалі [151]. Цій теза можна приписати певний 

антропоцентризм (мовою Генріха Батищева – «своєцентризм»). Чи є людина 

чимось найвищим у всеохопному бутті? А що може бути вище за людину? – 

Інша людина. Взагалі – «інший» Світ в цілому, цілісність світу, буття як 

таке, Бог. Само-розвиток людської суб’єктивності (щомиті – іншої, нової) і 

постає способом втілення, здійснення, розкриття, розвитку буття, – 

розвитку куди? – До самого себе [151, с. 97].  За такого розуміння як 

антропоцентризм, так і «своєцентризм» знімається.    

Продовження універсального розвитку становленням людської 

суб’єктивності у  цілісній, неспотвореній формі – і є нормальним 

педагогічним процесом, що відповідає своїй всезагальній сутності. Саме 
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тому діалектика і є логікою педагогічного мислення, відповідно – 

філософсько-педагогічного дискурсу. Жодна інша методологія (чи то 

позитивістська, чи то феноменологічна, чи то герменевтична та ін.) нездатна 

адекватно усвідомити і реально забезпечити цілісність становлення людської 

суб’єктивності як цілісне продовження розвитку історії суспільно-людської 

культури, через яку триває і продовжує себе універсальне само-здійснення 

самої субстанції. 

Великим дослідницьким і рефлексивно-критичним потенціалом 

володіє діалектико-логічна категорія «обернена форма» (вона ж –  

перетворена, спотворена форма). Саме Г. С. Батищеву [21] (а також              

М. К. Мамардашвілі [273; 274]) належить розробка і введення цього поняття 

у склад філософської думки. Ретельний розвиток змісту поняття «обернена 

форма» є у роботах О. О. Хамідова [390]. За Г. С. Батищевим, обернена 

форма «є такою формою здійснення і прояву сутнісних зв’язків, котра не 

тільки не виявляє аби хоч скільки  адекватно ці останні, але виступає як така, 

що, не потребує жодної відмінної від   неї сутності (як “сама собі сутність”). 

Обминаючи цілий ряд опосередковуючих ланок,  на основі яких виростає 

така форма,  і простежуючи які її тільки і можна зрозуміти, ця форма 

всередині системи уречнених відношень узурпує сутнісні виміри, з якими 

вона безпосередньо „несумірна» і не може бути співвіднесена. При цьому в 

межах цієї форми цілісна система зв’язків ніби порушується на самостійні 

фрагменти, які в свою чергу утворюють уявну систему дійсності, уявне 

наявне буття, “псевдоконкретність”. І саме це спотворене буття слугує 

достатнім ґрунтом і змістом буденної свідомості» [21, с. 61].  Г. С. Батищев 

та О. О. Хамідов, спираючись на ідеї К.Маркса, існування та панування 

обернених форм пов’язують  із феноменом відчуження, розподілу праці 

(розщеплення повноти діяльності та людської сутності), уречненням (рос. –  

«овещнением») суспільних стосунків, «частковим індивідом». Відчуженням й 

уречненням глибоко уражена освітня сфера; їх «метастази» – це обернені 
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форми, в яких здійснюється навчання й виховання і які вельми некритично 

відтворює педагогічне мислення.    

За думкою О. О. Хамідова, виникнення обернених форм  пов’язане з 

конституюванням особливої, відносно самостійної сфери реальності, яку 

можна визначити як сферу абстрактної всезагальності [390, с. 239]. 

Механізація та технологізація педагогічної взаємодії причетна до 

спотворення педагогічного спілкування у напрямку домінування абстрактно-

загального, і тоді дійсна конкретність взаємин учасників «зустрічі поколінь» 

заміщується і витісняється «псевдоконкретністю» особливого навчально-

виховного процесу, густо просякнутого бездушною розсудковістю.  

Особливістю оберненої форми є елімінація  змістовних визначень; як 

зазначає М. К. Мамардашвілі, «форма прояву одержує самостійне “сутнісне” 

значення, відокремлюється, і зміст замінюється в явищі іншим змістом, що 

зливається із властивостями матеріального носія... і стає на місце дійсних 

відносин» Ця видима форма дійсних відношень грає роль самостійного 

механізму в управлінні реальним  процесами на поверхні системи» [274, с. 

387].  

В. С. Возняк спеціально проаналізував місце і роль подібних обернених 

форм у складі існуючого педагогічного мислення. Він пише: «Реальна 

небезпека таких форм криється у тому, що вони буквально лізуть в очі, вони 

наявні як певні реалії і як певні концепти, що видають себе за нормальний 

стан (відповідно – адекватний його опис, пояснення), проте при цьому 

перекручують стан речей. Без діалектики форми і змісту тут не розібратися. 

Зокрема, в царині філософсько-педагогічного дискурсу  вельми поширені 

такі псевдо-концепти, як «соціальне замовлення» та «соціалізація 

особистості». Але якщо помислити змістовно, так зване «соціальне 

замовлення», на яке треба орієнтувати освіту, аж ніяк не є адекватним 

виразом ретельно усвідомлених суперечностей суспільного процесу на 

певному історичному відрізку, способів їх само-руху, вияву. І хто є таким 

«соціальниим замовником», щоб під його заклики та забаганки калічити 
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реальний процес та й душі тих , хто бере у ньому участь?!» [147, с. 260]. 

Візьмемо, наприклад, такий широко розповсюджений вираз, як  «соціалізація 

особистості»? Що мається на увазі? Значить, спочатку з’являється (невідомо 

звідки), людський індивід, а вже потім його беруться «соціалізувати»? Сама 

ж соціалізація як така розуміється формою та способом адаптації індивіда до 

існуючого суспільства, точніше – соціуму. Таке тлумачення процесу 

становлення і входження людини у форми людського життя, на нашу думку, 

є вкрай поверхневими і з дійсною сутністю виховання як живлення цілісним 

духом – нічого спільного не мають.  Проте «подібні псевдо-концепти досить 

точно описують реальний (проте – інший, ніж мається на увазі) процес – 

пристосування вже сформованого індивіда до умов уречненого, 

інституалізованого, знелюдненого соціального життя. Такий соціум може 

жити, лише живлячись душами живих людських істот. Але він не породжує 

людське в людині» [147, с. 263]. 

Стосовно так званого «застосування» філософії  та її «живої душі» – 

діалектики – варто вслухатися у міркування Г. С. Батищева: «Йдеться не про 

те, щоб застосувати наявну і відому концепцію діалектики до особливої 

сфери, заздалегідь обмеженої і взятої як часткова, – творчості у педагогіці і 

до виховання самих творчих здібностей, самих суб’єктів з такими 

здібностями. Йдеться про набагато більше у подвійному відношенні. По-

перше, наявної концепції недостатньо, і тому потрібно не просто застосувати 

те, що мається, але здійснити істотну перебудову всередині самої діалектики 

– таку, котра дозволила б досягнути більшої адекватності душевно-

духовному світу, його не завершуваному становленню при домінантності на 

інших, на увесь Універсум, безумовно-ціннісним самоустремлінням. По-

друге, виховання креативності – це не якесь локальне явище, яке замкнене в 

його частковому бутті і таке, що заздалегідь піддається обмеженню, – це 

творення самих творців, співтворців Космогенезу, а значить проблеми, що 

належать сюди, зачіпляють усю філософсько-діалектичну проблематику без 

винятку» [68, с. 16-17]. Отже, сама філософська діалектика у своєму 
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зверненні до педагогічних реалій певним чином до-розвивається до все 

більшої адекватності своєму «предмету» – становленню творчої 

суб’єктивності, а цей «предмет» за істотністю своєю є найбільш 

універсальним, тому  все тематичне коло, увесь категоріальний лад 

філософської діалектики має мати власне педагогічне, освітнє звучання, 

настрій і звернення. Таким чином, входячи у тканину педагогіки, філософія 

не «застосовується», а досягає повноти, універсальності.   

Якщо освіта розуміється як процес поступового зведення індивіда у 

образ людини, як безперервний розвиток суб’єктивності, що постає 

продовженням універсального розвитку субстанції, людської історії та 

культури, то саме діалектика як логіка і теорія пізнання виступає найбільш 

адекватним методом філософсько-педагогічного дискурсу. Якщо ж освіту 

тлумачити обмежено, перекручено – як сферу адаптації індивідів до умов 

існуючого соціуму, як забезпечення адекватного функціонування людини у 

готових структурах, тоді у філософсько-освітньому дискурсі переважають  

інші методи – системно-функціональний, синергетичний та ін., що здатні 

лише  вельми некритично описати існуючий стан речей, його відчужені, 

обернені форми, не помічаючи їх ненормальності і перекрученості.  

Варто звернути увагу на той факт, що останнім часом все частіше 

зустрічаються спроби доручити синергетиці роль і функції методології 

філософсько-освітнього дискурсу. В цьому плані показовим є матеріали 

«круглого столу», що відбувся за участю українських та російських 

дослідників у 2006 році в редакції часопису «Філософія освіти» [336].            

І. С. Добронравова, будучи відвертою прихильницею синергетичної 

методології, зазначала, що її застосування «дозволило б перейти від 

метафоричних альтернатив у розумінні учня як сосуду, котрий треба 

наповнити чи факелу, який належить запалити, до більш конструктивного 

його розуміння як самоорганізації. Тоді і навчання і виховання перестануть 

розумітися як формування людини у відповідності з соціальним 

замовленням» [336, с. 57]. Отже, саме на основі синергетичних знань можна 
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виробити конкретні прийоми, які б перетворили ззовні організований 

навчальний процес у процес самоорганізації. Стосовно цього хочеться 

запитати: де і коли у межах діалектичної парадигми розуміння істотності 

освітнього процесу (праці Г. С. Батищева, Е. В. Ільєнкова, В. О. Босенка,      

Ф. Т. Михайлова, В. С. Возняка, Г. В. Лобастова, Н. В. Гусєвої) 

стверджувалось, що навчальний процес є «організація ззовні», і хіба 

класична діалектика в особі Геґеля не знала поняття само-руху, само-

розвитку, «відношення до себе»?    

Особливою пошаною у прибічників синергетики користується концепт 

«нелінійність» («нелінійна система», «нелінійні процеси»). Ось Н. В. 

Кочубей стверджує, що «нелінійна система – це та, котра впливає сама на 

себе», проте «не кожна нелінійна система, особливо якщо це людина, 

сприймає себе як таку, що впливає на саму себе» [336, с.75]. Пригадується, 

що М. О. Ліфшиць якось сказав, що фрази про «нелінійні системи» і 

«нелінійне мислення» можна знайти в будь-якій корзині для сміття. А хіба 

класична діалектика рух і розвиток розуміє суто лінійно,  хіба ж улюблений 

геґелівський  вираз «негативне відношення до себе» не стосується «системи, 

що впливає на саму себе»? Класична філософія з античних часів знала 

принцип телеології (ентелехія у Аристотеля, зокрема); прибічники ж 

новомодної методології у вигляді синергетики вважають «аттрактор» 

останнім словом у методологічних пошуках.   

В. І. Моїсеєв стверджує, що «найважливіше завдання “синергійної 

педагогіки” – досягнути самоорганізації системи “вчитель – учні”, у рамках 

котрої зміг би виникнути кооперативний ефект нового стану розуміння і 

духовності. Зусилля вчителя, мабуть, повинні були б спрямуватись у такому 

випадку на створення ядра і процесу нуклеації, здатного привести до нового 

кооперативного стану» [336, с. 84]. І що, власне, нового каже нам 

«синергійна педагогіка» – такого, щоб про це не знали в не писали відомі 

педагоги-новатори? Складається враження, що захоплення синергетикою як 

певною універсальною методологією є свідченням певної некомпетентності у 
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царині класичної діалектики у її кращих взірцях. Не варто конкретно-наукову 

методологію, що виникла в рамках фізико-математичного знання, 

розповсюджувати на усі сфери буття (про що попереджав і сам Ілля  

Пригожін), універсалізувати і надавати їй статус власне філософської, – це, 

до речі, вияв зневаги до власної науки, філософії. Ті закономірності руху та 

самоорганізації складних систем, що виявила сучасна синергетика, можна 

спостерігати усюди, в тому числі і в освітньому процесі, проте філософією 

(як теоретичною рефлексією на граничні засади людського буття у світі) 

вони давно були виявлені, осмислені, і той факт, що й у царині фізико-

математичного знання вчені самотужки виявили й дослідили їх, стверджує 

лише те, що філософія з давніх давен і в процесі свого історичного 

розгортання виходить на саму істотність буття, не залишаючи свого власного 

«предмету».  

В процесі зазначеного «круглого столу» стосовно синергетики і 

педагогіки В. С. Лутай висунув ідею, що синергетика певним чином 

доповнює діалектику. Проте київський філософ В. В. Кізіма з ним не 

погодився і висловив свою точку зору таким чином: «Я не належу до тих, хто 

вважає синергетику універсальною методологією, тим більше, коли йдеться 

про таку тонку справу, як освіта. Навряд чи синергетика може дати відповіді 

на всі питання, котрі поставити і продовжують ставити суспільство і 

педагогіка, а також практика освіти, коли йдеться про людину, її розвиток, 

виховання і навчання, і, говорячи про освіту, ми невідворотно виходимо за 

межі синергетики» [336, с. 84]. Зараз, на думку В. В. Кізіми, твориться 

синергетичний міф, як нещодавно творився міф кібернетичний; це дозволяє 

багато фантазувати, але мало дає практиці освіти, а то й породжує зворотній 

ефект – збиває з пантелику викладачі, які намагаються слідувати за «наукою» 

і загнати учнів у прокрустове ложе всезагальної «самоорганізації», не 

розуміючи, що це таке. Дуже часто синергетика «служить лише “фішкою” 

чергової моди в інтелектуальних, точніше, всевдоінтелектуальних колах»      

[336, с. 86]. Ми, своєю чергою, повністю поділяємо таку точку зору. 
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У дисертаційному дослідженні ми спираємось на методологію теорії 

діалектики, яка, за містким визначенням Ф. Т. Михайлова, постає логічною 

формою і всезагальним способом рефлексивного теоретичного мислення, що 

має своїм предметом суперечності його мислимого змісту [287, с. 156]. 

Метод діалектико-категоріального аналізу «спрацьовує» при доведення 

реалій педагогічного процесу до «поняття» як єдності всезагального, 

особливого та одиничного, а також при розведенні понять спілкування та 

діяльності, спілкування та комунікації). Застосовані принципи діалектичної 

суперечності при виявленні основи кризи сучасної освіти, конкретного 

історизму при фіксації обернених форм здійснення педагогічного 

спілкування. Феноменологічний метод ейдетичної редукції спрацьовує при 

зосередженні уваги на сутнісних вимірах педагогічного процесу. 

Загальнонаукові принципи об’єктивності, системності та ідеологічної 

неупередженості повинні використовуватись протягом усього дослідження. 

Ідейне поле діалогічної філософії, всієї комунікативної парадигми в 

антропології та культурології має безсумнівний методологічний потенціал.  

Відомо, що Генріх Степанович Батищев заявив себе у філософському 

житті ХХ століття як свідомий діалектик. Тому недоречним було б до 

аналітики його текстів застосовувати методологічну рамку, яка реально 

вужча за діалектику як логіку і теорію пізнання. Концепція «глибинного 

спілкування» є глибоко діалектичною, причому певним чином                      

до-розвиненою у напрямку подолання монологізму. Більш за те: у концепції 

«глибинного спілкування» Г. С. Батищева ми маємо унікальну спробу виразу 

досвіду православ’я мовою діалектичної традиції у філософії.    

Отже, філософсько-педагогічний дискурс не є простим узагальненням 

уявлень чи понять, що побутують у педагогічній теорії, та наявних 

педагогічних практик, як і не постає він простим прикладанням філософських 

категорій до педагогічних реалій. Філософсько-педагогічний дискурс має 

бути аналітикою сутнісних вимірів освітнього процесу під кутом зору 

критичної рефлексії стосовно перекручених форм його реалізації. 
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Філософсько-педагогічний дискурс, що свідомо орієнтується на теорію 

діалектики, постає застосуванням принципу єдності діалектики, логіки і 

теорії пізнання до найвищого й найскладнішого процесу у Всесвіті – 

становлення людської суб’єктивності.   

Питання, підняті у даному розділі, висвітлено у публікаціях автора 

[132; 153; 155].  

   

Висновки з першого розділу 

 

1. Аналіз літератури дозволяє стверджувати, що теоретичний 

доробок Г. С. Батищева, зокрема, його концепція «глибинного спілкування» 

ще не знайшли свого адекватного й змістовного відображення у сучасних 

наукових дослідженнях. Ідеї «глибинного спілкування» не залучені у 

філософсько-освітній дискурс і, відповідно, ще не стали дійсними 

орієнтирами сучасних педагогічних практик. 

2. Філософія та педагогіка пов’язані між собою не зовнішнім чином, 

у суто внутрішньо, глибинно. Філософське знання у тканину педагогічних 

практик входить не як набір певних принципів, схем, конструкцій, а 

насамперед як діяльна здатність педагога. 

3. Відповідно, якщо освіту розуміти як спосіб саморозвитку 

людської суб’єктивності, то адекватною методологією постає діалектика як 

логіка і теорія пізнання, як всезагальна теорія розвитку. Якщо ж освіту 

тлумачити обмежено, перекручено – як сферу адаптації індивідів до умов 

існуючого соціуму, як забезпечення адекватного функціонування людини у 

готових структурах, тоді у філософсько-освітньому дискурсі будуть 

переважати  інші методи – системно-функціональний, синергетичний та ін., 

що врешті-решт здатні вельми некритично описати  і тим самим «освятити» 

і законсервувати існуючий стан речей. 
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РОЗДІЛ 2. ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЗМІСТ 

КАТЕГОРІЙ «СПІЛКУВАННЯ» ТА «ДІЯЛЬНІСТЬ» 

 

2.1. «Діяльнісний редукціонізм» у філософсько-педагогічній проекції 

 

Генріха Степанович Батищев пройшов шлях від автентичного 

марксизму до концепції «глибинного спілкування», яка стала серйозним 

переосмисленням радянської марксистської філософії та духовним 

підсумком самого філософа. 

Ранній Г. С. Батищев-філософ був відомий в наукових колах як 

«гегельянець у марксизмі». Це відверто видно в його першій монографії 

«Протиріччя як категорія діалектичної логіки» (М. : Высшая школа, 1963) 

[20], де автор ґрунтовно спирався на саме гегелівську традицію розуміння 

категорії протиріччя. Недаремно у радянській п’ятитомній «Філософській 

енциклопедії» на тему діалектичного протиріччя подані окремі статті двох 

авторів (Г. С. Батищева [59] та І. С. Нарського), що відображали різні точки 

зору на природу даної категорії. Слід зазначити, що Г. С. Батищев 

достеменно володів німецькою мовою, а тому праці Гегеля і Маркса читав 

мовою оригіналу. Його спосіб мислення був відверто діалектичним. Саме 

Генріх Батищев центральну категорію німецької класичної філософії: 

категорію діяльності у 60-ті роки минулого століття концептуально вводить у 

радянську філософію. Епохальною була його велика стаття «Діяльнісна 

сутність людини як філософський принцип» («Проблема человека в 

современной философии». – М.: Наука, 1969) [27], яка викликала гостру 

критичну реакцію з боку охоронців офіційної ідеології.  

Згодом він з такою ж пристрастю рвався за межі цієї парадигми і 

запам’ятався зрілим мислителем, що з юнацькою пристрастю проповідував 

поліфунання у співтворчості. Погляди Г. С. Батищева, що увійшов в науку 

учнем Е. В. Ільєнкова, змінювались: свій філософський розвиток він 

визначив як перехід від субстанціалізму до анти-субстанціалізму, а після 
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подолання останнього до теорії міжсуб’єктності спілкування і творчості. 

Філософ виступає з критикою діяльнісного редукціонізму, активізму. Творче 

відношення людини до світу для нього відкрилось як «понад-діяльнісне». У 

пізніх роботах Г. С. Батищева відношення людини до діалектики універсуму 

і проблематика глибинного спілкування одержують релігійну інтерпретацію 

з позицій православ’я. Проте, на нашу думку, в цей період творчості філософ 

не відкинув вагомих здобутків німецької класичної філософії (в тому числі, і 

марксистськи орієнтованої думки), а переосмислив їх з позицій православ’я 

(на початку 80-х років Батищев знаходить істину у православній вірі. 

Істиною, шляхом і життям стає для вченого Ісус Христос.). Тому, вважаємо, 

філософію «пізнього» Г. С. Батищева можна розглядати як зустріч німецької 

класики із православ’ям, про що йдеться у нашій публікації [131].  

Г. С. Батищев належить до тих учених, що випередили свій час, тому 

його внесок у філософію починають по-справжньому оцінювати тільки 

сьогодні, аналізуючи оригінальні рішення таких проблем, як: міжособистісна 

комунікація; соціальний та філософський критицизм; глибинне спілкування; 

діалог і полілог; онтологія діяльності, творчості, культури; філософія 

екології; філософські проблеми освіти та виховання; ціннісні виміри 

творчості та інші. Найважливіша робота останніх років життя Г. С. Батищева 

присвячена філософії творчості у контексті філософії «глибинного 

спіркування». 

В. М. Шердаков вважає, що для Генріха Батищева «філософія не була 

тільки абстрактним мисленням, релігія – тільки почуттям, настроєм. І 

філософія, і релігія складали для нього одне і визначали його світо- і 

життєрозуміння, його поведінку, спосіб життя. Таке зустрічається рідко» 

[401, c. 96]. Релігійність, як розуміємо, – дуже важлива характеристика для 

філософа. 

В часи панування комуністичної ідеології навернення до православної 

віри було актом серйозного духовного самовизначення: адже віра завжди є 

плодом духу, і цей дух свідомо йшов усупереч загальноприйнятим нормам. 
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Говорячи про ці часи, В. М. Шердаков відзначає: «Досить багато людей, 

здібних і талановитих, намагались слугувати двом панам: і істині і владі. 

Батищев до таких не належав. Він народився філософом, і філософія була для 

нього не просто професійним заняттям, а способом духовного існування» 

[401, c. 97].  

Постійний рух, постійний пошук, сміливість повертати у різних 

напрямках, приймати новий спосіб світоосмислення, готовність нести 

відповідальність за «зраду попередніх ідеалів», незадоволення 

секуляризованою культурою, незадоволення відсторонено-розсудковим 

мисленням, прагнення до нового бачення світу – за цим усім стоїть                

Г. С. Батищев. У питанні співвідношення релігії і філософії Г. С. Батищев 

притримувався лінії російських релігійних мислителів. Пригадаємо, –           

М. О. Бердяєв стверджував, що релігія є життєвою основою філософії, а 

протоієрей В. В. Зеньковський вважав, що «догматика є філософія віри, а 

християнська філософія є філософією, що витікає з віри. Пізнання світу і 

людини, систематичне зведення основних принципів буття не дані у нашій 

вірі, але вони повинні бути у вільній нашій  творчій  праці, але у світлі 

Христовому. Особливим завданням філософії є з’ясування діалектики ідей, 

з’ясування внутрішньої структурності в основних наших поняттях» [206, c. 

18]. 

Зауважимо, що духовна еволюція Г. С. Батищева не співпадає із 

поняттям «абсолютної релігії» у Геґеля, яке по суті означає зняття релігії 

філософією як дійсно адекватним способом пізнання; Геґель бачив шлях від 

релігії до філософії, Г. С. Батищев пройшов шлях  від філософії до релігії. 

Православ’я сприймалося ним як Вселенська істина, як світло, без якого не 

можлива будь-яка творчість, отже – і філософія. 

Ф. Т. Михайлов зазначав: «У своїй цілевідповідній діяльності 

індивідуальність людини завжди несе в собі головну силу особистості – 

здатність зрозуміти необхідність змін обставин, необхідність самозмін, 

здатність знайти в собі засоби для практичного здійснення своєї мети» [291, 
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c. 52]. Г. С. Батищев, звичайно, не міг змінити свій час – він його випередив, 

відчувши необхідність самозмін не тільки для себе – для кожної людської 

особистості, і щедро ділився своїми переконаннями, відкриттями, вірою. 

Розуміючи великий і шляхетний ризик будь-якого людського існування. 

Вчений був переконаний в тому, що людина кожної миті стоїть перед 

вибором: небуття або ж самоздійснення. Кожен із нас бере участь у бутті або 

небутті. У бутті – це означає здійснювати образ Бога, працювати над собою, 

«доки не зобразиться з вас Христос» (Гал. 4.19). Творча цілеспрямованість 

людини – джерело самоосвітлення. 

Перегукуючись із цілим рядом як російських, так і західних мислителів 

від М. М. Бахтіна і О. О. Ухтомського до К. Ясперса, М. Бубера, Е. Левінаса, 

Г. С. Батищев робить ще один крок і розповсюджує антитезу 

«своєцентризму» і «другодомінантності» на становище людства в цілому: 

людство осмислюється вченим як деякий збірний космічний суб’єкт, перед 

яким постає нагальне завдання – повернути втрачену «екологічну сумісність» 

з «усією космічною дійсністю», що є можливим тільки на шляхах 

«безумовного прийняття людиною космічної відповідальності і 

самокритичності, не сумісними з антропоцентризмом» [24, c. 28].  

Слідом за В. А. Малаховим можна сказати, що знайомлячись з творчою 

спадщиною Г. С. Батищева, починаєш серйозно замислюватись над 

взаємовідносинами історії і моралі, про схожість марксистських і 

християнських поглядів на перспективи суспільного розвитку з простою 

людською совістю [270, c. 302].  

Вже йшлося про різні етапи творчості Г. С. Батищева. Не дивлячись на 

своєрідність кожного з них, всі вони об’єднані ідеєю діалектики творчого 

розвитку. Розвиток самого розвитку – це надзусилля, надтрудність, 

подолання самого себе і, одночасно, за всіма канонами діалектики, таке 

надзусилля, надтрудність, що у своїй кульмінації обертаються надзвичайною 

легкістю. Іншими словами, йдеться про те, що на шлях творчого розвитку, 

що трансцендує самого себе, не ступиш перш, ніж навчишся у кожну 
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конкретну мить буття долати закостенілу силу інерції, що бездарно сковує 

будь-який розвиток лінійною перспективою, обраною раніше. Захоплюючись 

дитячою логікою, здатною до радикального, всезахопного самооновлення, 

вчений своїм життям дав нам приклад такої «безінертності». 

Філософ писав: «Жити у стані пошуку себе і знаходження себе – це 

означає жити в дорозі.  Але ця дорога зовсім не уподібнена шляхам для 

переміщення у фізичному просторі. Адже можна дуже багато і далеко 

переміщатися і при цьому зовсім не жити в дорозі! Шлях самознаходження 

уподібнюється до драбини із множиною сходинок, серед яких немає ніякої 

однорідності і взаємозаміни: кожна із сходинок унікальна, і жодна з низ не 

подібна на іншу. Підніматися нею – означає зовсім не залишати пройдені 

східці позаду, але вбирати в себе і завжди носити в собі їх ієрархію. Це 

означає нарощувати коло доленосного, що далеко не зводиться до явної 

комунікації, глибинного спілкування, коло довіри і вірності, присвяченості 

іншим» [43, c. 108]. Подібна хода, за Г. С. Батищевим, здійснюється не 

заради успіху, не заради самоствердження, але у відповідь на Вищий Поклик. 

Приклад саме такого життя залишив нам Г. С. Батищев, прагнучи 

вбирати в себе Дар вищих рівнів людського суб’єктного буття і щедро 

ділячись із людством своїми набутками. Його концепція адресована у 

майбутнє, адже усі глобальні і навіть дрібні проблеми є тільки похідними від 

морального стану суспільства, – чи мова йде про політику, чи про економіку, 

про мистецтво і культуру, екологію чи національні питання. 

Г. С. Батищев вважав, що дух відмежування, індивідуалізм, 

самоствердження, користолюбство є найбільшим злом. Основною ідеєю 

останніх років його життя стає ідея нової системи духовної просвіти. 

Православ’я було для нього Вселенською істиною, Вселенським світлом.  

Оцінити творчий спадок філософа так, щоб ця оцінка була 

загальновизнаною, гадаємо, неможливо: адже у кожного свої ціннісні 

орієнтації, свої переконання, свої смаки. Але те, що Г. С. Батищев, чий 
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спадок ще очікує на своїх ґрунтовних дослідників, є одним із видатніших 

філософів другої половини ХХ століття, сумнівів не викликає. 

В радянській марксистській традиції його праці є унікальним прикладом 

духовної філософії, яка формує свій зміст, виходячи із зв’язків і реалій, 

властивих духовному виміру людського буття. 

На наш погляд, питання, підняті в його творах (а це перш за все про 

можливість людини піднятися до ціннісного покликання і використати шанс 

стати «співпрацівниками космогенезу»; про поміжособистісний контекст 

комунікації;  ціннісні виміри творчості, філософію екології та ін.) є дуже 

актуальними саме для сьогодення, такого зболілого політичними, 

економічними, екологічними, культурними, соціальними проблемами, і 

такого, на жаль, ще далекого від розуміння того, що треба не кидати всіх 

зусиль на подолання зовнішніх загроз та труднощів, а докласти усіх зусиль, 

щоб перемогти самих себе як винуватців усіх труднощів і катастроф.  

Приваблює, звичайно, і сама особистість Г. С. Батищева – вченого, 

схильного до постійного пошуку, здатного приймати новий спосіб 

світоосмислення і обрати для себе власний шлях, що йшов всупереч 

загальноприйнятим нормам офіційної моралі (чи ідеології?).  

Якщо говорити про філософію спілкування, то самобутність підходу 

мислителя проявилась в поєднанні принципів діалогічності, «поліфонування» 

і ціннісної вертикалі. Йдеться про об’єктивну ієрархію цінностей, про 

сприймання спілкування як творчого становлення його учасників та їх 

спільного сходження в світлі «ціннісної вертикалі».  

Наверненість до іншого є лише деяким моментом людського 

становлення – вона проходить ніби крізь нього, але без неї немає людини. Це 

піднесена вселенська доброзичливість до всіх і до всього. Пріоритетність 

«другодомінантного» спілкування виступає у спілкуванні як альтернатива 

«своєцентризму» і підкреслюється глибинною онтологічною вкоріненістю 

саме такого спілкування. У глибинному спілкуванні наявні «запорогові», 

таємничі рівні, що не підлягають об’єктивації. Саме на цих глибинах, вважає 
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Г. С. Батищев, зосереджено істинний творчий потенціал спілкування, і саме у 

довірі до цієї глибини слід шукати витоки людської «спів-причетності». 

Основи глибинного спілкування передбачають надання безумовної 

переваги Універсуму по відношенню до себе, свого буття, своєї свідомості. 

Це надання переваги передбачає безмежність без будь-яких умов і обмежень 

своїм власним мірилом. Перш ніж вдосконалювати світ і людей, слід почати з 

себе, а вдосконалення кожного окремого суб’єкта можливе лише в ситуації 

поваги до іншого. Що собою являє людське життя? За Г. С. Батищевим, це 

єдиний складний вчинок, який вимагає від кожного з нас ціннісної вірності 

законам Всесвіту. Вчений вважав, що будь-який вид діяльності слід 

розглядати з позицій вищого сенсу життя і призначення людини, що йдуть 

всупереч виправданню і пропаганди духу наживи, егоїзму, своєкорисливості, 

з чим ми зустрічаємось досить часто саме сьогодні, коли крен марксистсько-

ленінської ідеології в бік першості економіки перед духовністю потворно 

викривлено (до речі, К. Маркс вважав, що такий стан, коли економіка, 

розвиваючись як автономна і стихійна сила, керує людьми, потрібно 

виправляти). Говорячи про культуру глибинного спілкування, філософ          

Г. Батищев зміщує в бік межевого послаблення значення слова 

«спілкування»: людина всю себе адресує віртуально тотальному адресату. 

Мислитель здійснює крен в бік філософії педагогіки та етики. 

«Якщо хочеш щось змінити у світі, почни змінювати себе» – ось основна 

логіка філософа, який накреслює шлях цих змін, пропонуючи сім 

універсалій, які допомагають входити в буттєву серцевину людини та її 

культури (про це мова йтиме трохи згодом). На нашу думку, ці універсалії – 

своєрідний моральний кодекс людства, адже Батищев стверджує: «Справжня 

досконалість відкривається тільки тому, хто готовий перемагати себе заради 

вищих начал Істини, Добра і Краси» [43, c. 106] і переконливо доводить, що 

тільки на грунті покаяння можна зрозуміти зміст критичних ситуацій, що 

виникли в сучасному суспільстві, і подолати їх у стані «безкорисливої 

відкритості позалюдському буттю і його проблемам – без тіні байдужості і 
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своє виміру» [40, c. 2]. Вчений запропонував людині, як можна в процесі 

пошуку віднайти саму себе «через творче самовизначення і самопосвяту, 

через самоспрямовану і щиро ініціативну…волю до вірності своєму 

призначенню» [40, c. 2]. 

Ми вже говорили, що Г. С. Батищев не відкидав повністю марксистську 

доктрину, але творчо її переосмислив. Розпочнемо з того, що роз’єднувало     

Г. С. Батищева і Е. В. Ільєнкова. 

 «Бунт» проти Е. Ільєнкова у Г. Батищева почався з кінця 60-х років, 

коли він вийшов у своїх творчих пошуках із субстанціалістської парадигми і 

активно критикував останню. Олександр Хамідов пише у своїх спогадах про 

Евальда Ільєнкова таке: «Субстанціалізм він (Батищев –  І. Б.) вбачав не 

тільки у Спінози і Гегеля, але і у Ільєнкова <…>. Але його “бунт” не 

переходив професійні межі і не був хоч якось агресивним. Він, наприклад, 

міг кинути на адресу Евальда Васильовича: 

- Евальд, ти увесь час дивишся у свою субстанцію.  

Евальд Васильович не ображався і також віджартовувався. Наприклад, 

одного разу сказав: 

- Генріх, не говори красиво…» [386, с. 56].   

Категорія субстанції у тому контексті, в якому її розглядав Е. В. 

Ільєнков, не влаштовувала Г. С. Батищева, оскільки вона лягла в основу 

діяльнісного підходу, який «пізній» Генріх Степанович піддав критиці. 

Справа в тому, що субстанціаліст вірить у цілковиту пізнаваність світу, для 

нього не існує нічого загадкового і недоступного, а якщо існує – то лише в 

зв’язку із власною нерозвиненістю і недосконалістю. Природою 

(субстанцією) людині дано все для того, щоб бути розумною, розвинутою і 

всебічною особистістю – в однаковій мірі. Е. В. Ільєнков у своїх працях 

неодноразово повторює думку: від природи всі рівні, адже більшість 

народжується з біологічно нормальним мозком, а тому кожна людина може 

(хтось – швидше і легше, хтось – довше і важче) засвоїти всі здібності, 

розвинуті історією культури. Цей гуманізм цілком оправданий з позицій 
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марксизму. Але не з позицій віруючого філософа Г. С.  Батищева. Батищев 

такий гуманізм називає антропоцентризмом і своємірністю. Останній 

наголошує на існуванні запорогових рівнів буття, які не підлягають 

розпредметненню. У кожного свій запорогових рівень пізнання, рівень 

змістовної доступності, за яким ми не можемо бути по-справжньому 

суб’єктами. Ми зустрічаємо перед собою і в самих собі таку дійсність, що 

об’єктивно перевищує рівень розвитку і вдосконалення наших власних сил – 

рівень нашої суб’єктності [24, c. 303-310]. Але нам зарано ще говорити про 

пізнання запорогових рівнів, вважає філософ, оскільки у людей немає ні 

повноти досконалості, ні «цілісності того суттєвого ядра», з якого ця 

досконалість мала би зрости. Іншими словами, людина не має внутрішніх 

передумов і достатніх здібностей, щоб бути собою істинною. «Вона ще і саму 

себе у суттєвому ступені повинна постаратись розшукати і знайти» [43, c. 

104]. Пізнання переводиться філософом у вертикальну площину (на відміну 

виключно горизонтальній), але вбирає в себе і горизонтальний пласт. У 

богословській літературі ці площини корелюються між собою як профанне 

(горизонтальна площина) і сакральне (вертикаль).  

Г. С. Батищева не влаштовувало неуважне ставлення до особистості за 

умов тотальної всеохопності усіх сфер життя субстанцією, бо такий підхід до 

дійсності означав, що тільки субстанція заслуговує на пізнання, тільки вона 

здатна на творчість. Як при цьому людське мислення може бути також 

творчим, нам дещо не зрозуміло. Субстанція-суспільство не може стати 

благодатним полем для розквіту особистості, її індивідуальності, оскільки 

остання не є для неї ціллю. Як не парадоксально, але і сама субстанція для 

субстанціаліста не є ціллю, оскільки він сліпо підкоряється їй і не бачить 

необхідності в тому, щоб її пізнавати. Немає навіть одностороннього зв’язку 

між субстанцією та індивідом, це навіть уже не монолог. Генріха Батищева, 

автора концепції «глибинного спілкування», це не могло влаштовувати. 

Не сприймався Батищевим і надмірний раціоналізм Ільєнкова, оскільки 

людський розум не завжди може справитись із загадками Універсуму, його 
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можливості достатньо обмежені. Глибинний досвід є насправді дуже 

парадоксальним і ірраціональним, він дарує людині можливість вийти за 

рамки розуму у світ трансцендентний, у світ сутностей і смислів. Про це 

писали С. М. Булгаков, о. П. Флоренський, а з сучасних дослідників, зокрема, 

В. Ю. Даренський [194]. 

Ще одна риса, яка роз’єднувала філософів, дуже очевидна: монологізм 

марксистської доктрини, в тому числі і філософії Е. В. Ільєнкова. Це ще один 

парадокс, адже філософ Ільєнков був людиною надзвичайно чуйною і 

небайдужою. Е. В. Ільєнков як «останній із могікан» не міг не стати 

предметом гострої критики. В цьому його драма і мужність. Йому випала 

нелегка доля бути великим мислителем в час, коли великий історичний рух 

ішов на спад, власне, коли розпочався рух назад. Саме це історичне 

протиріччя йому прийшлось виражати у своїй творчості.  

Свого часу Е. В. Ільєнкову довелось будити мертвих. Позитивізм (а 

радянська офіційна філософія була досить позитивістською) – це і є смерть 

розуму. Е. В. Ільєнков почав бити тривогу з приводу цієї інтелектуальної 

хвороби і вів проти неї відкриту боротьбу. На диво сучасно звучать в даному 

випадку слова М. Бердяєва: «Процес технізації, механізації і процес масової 

демократизації веде до переродження культури в технічну цивілізацію, 

натхненну матеріалістичним духом. Знедушення людей, перетворення людей 

в машини, а людської праці в товар є породженням індустріального 

капіталістичного устрою» [81, c. 493]. Повернення в лоно культури стало 

основним закликом Евальда Ільєнкова у його боротьбі з позитивізмом.  

Ільєнков усвідомлював, що технократичне мислення засноване на світогляді, 

в якому засоби панують над ціллю, а цілі – над смислами і 

загальнолюдськими інтересами. Для людей з таким світоглядом не існують 

совість, мораль, гідність.  

По-своєму боровся з позитивізмом Генріх Степанович Батищев, також 

закликаючи своїх співвітчизників схаменутись на їхньому хибному шляху до 

власного онтологічного зникання, запевняючи, що цивілізація – це ніщо 
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інше, як відчужена соціальність. Філософ вважав, що останнім часом 

людство пішло шляхом нарощування сили, накопичуючи енергії, 

інформацію, речі. Складається враження, ніби людське вдосконалення – це 

самоствердження будь-якими шляхами і засобами в боротьбі за власні 

переваги. Ми тішимося темпами руху вперед і вперед, коли йдеться про 

технічний прогрес, не розуміючи, що такий рух не є сходженням вгору. Що 

ми бачимо в результаті? «Звіро- або навіть машиноподібну істоту» [40, c. 1]. 

Руйнацію навкруги, яку описувати тут немає потреби, бо ми є її свідками і, на 

жаль, її учасниками. Те, що людина – сама собі творець, є марним 

сподіванням. Юнацький період максималізму, в якому перебуває людство, 

дуже затягнувся – наслідок: ми застрягли або навіть, не розуміючи цього, 

повертаємось назад. Час зректися ідеології вседозволеності і нарешті 

зрозуміти, що людство позбулося свого коріння у діалектиці Всесвіту і 

самоізолювалося від її дарів – іншими словами, обмежило себе у 

можливостях. Віднайти глибинне коріння – це стати на шлях служіння 

космогенезу. Спів-творчість з Універсумом одухотворює, робить сумління 

більш зрячим, більш чуйним, і тоді ми починаємо розуміти: все у всьому. 

Е. В. Ільєнков і Г. С. Батищев – це два гуманісти, от тільки гуманізм 

Ільєнкова відштовхується від самої людини, а у Батищева – від вищої 

духовної реальності («людинознавство згори»), до якої кожному з нас ще 

треба дорости і зрозуміти, що людство – це збірний космічний суб’єкт, а не 

лише ансамбль суспільних відносин (хоча і це має місце). Ми всі – одне 

духовне тіло, а тому не можна безкарно ділитись на правих і неправих, своїх і 

чужих. Світ у Батищева живий. Нам видається, що живим він є і у Ільєнкова, 

адже його пронизує світовий розум, який надає усьому сенсу та цінності. 

 Обох філософів об’єднує прагнення до тотальності: їхня філософія 

стосується не конкретної держави чи навіть конкретної історичної епохи, а 

людства в цілому. Їхні погляди є на диво сучасними. Мислити сучасно – це 

вміння сфокусувати усі набутки людського духу, всю його історію на 

вирішенні сьогоденних проблем, без своєчасних рішень яких сьогоднішній 
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день не зможе поєднатись із всесвітньою історією, стати її продовженням і 

стати початком нового її етапу. Філософія обох мислителів була, без сумніву, 

сучасною. Обоє прагнули до надпарадигмального простору. Але якщо у 

Евальда Васильовича таким простором стала діяльність, то для Генріха 

Степановича – спілкування. Вражає висока моральність обох філософів: як в 

теорії так і в особистому житті.  

Об’єднує філософів розуміння діалектики як логіки творчості. 

Протиріччя – рушій еволюції і матеріальних тіл, і норм культури, і мислення. 

Є логіка готового знання, логіка вже відкритої інформації, яка правильно 

аранжує таке знання, але є логіка руху думки до відкриттів, просвітлень, 

натхнення, коли відбувається відхилення від усталених норм мислення, 

парадигм (ще Кант в час занять космологією відзначив роль аномалій в 

еволюції небесних тіл). Мислення є діалектичним, оскільки воно і є 

творчістю (творче мислення і творчість можна вжити як синоніми). І саме до 

такого мислення апелювали Ільєнков та Батищев. Не боятися проблем-

загадок – закликає Генріх Батищев. Бути творчим, мислячим і 

відповідальним: ось основне побажання філософів для нас. 

Гете казав: між протилежними думками лежить не істина, як багато хто 

думає, між ними лежить – проблема. Філософія Евальда Ільєнкова оголила  

проблеми, які були приховані у марксистській філософії і дала поштовх для 

нових творчих пошуків.  

В історії європейської філософії проголошення принципу діяльності 

пов’язане з іменами І. Канта, І. Г. Фіхте, Ф. В. Й. Шеллінга, Г. В. Ф. Геґеля, 

К. Маркса. Найкращі теоретичні розробки змісту категорії «діяльність» 

(«діяльнісний підхід») у вітчизняній філософії радянського періоду містяться 

в працях «раннього» Г. С. Батищева, Е. В. Ільєнкова, В. В. Давидова,              

О. М. Леонтьєва,  Г. П. Щедровицького, В. П. Іванова, Г. В. Лобастова,         

Н. В. Гусєвої та ін. Теоретичному осмисленню принципу діяльності в 

площині педагогічної психології присвячені блискучі праці академіка           

В. В. Давидова [189–192] та його послідовників. 
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Займаючись дослідженнями в рамках діяльнісного підходу, неминуче 

стикаєшся з проблемою визначення суб’єкта діяльності. Вже І. Г. Фіхте 

розвивав ідею про те, що суб’єкт визначає себе лише через діяльність 

об’єктивації, через створення такого предмета, який зовні протистоїть 

суб’єкту і разом з тим є єдино можливим способом конституювання самого 

суб’єкта. Створення не-Я – це, за Фіхте, не просто упредметнення Я, не 

просто його подвоювання, а перетворення його з невизначеного у 

визначеного, фактично його з’ява. Бо лише через об’єктивацію Я може 

рефлексивно поставитись до себе, що є необхідною умовою його існування. 

Пізніше ідеї Фіхте були розвинені Геґелем в його вченні про Абсолютний 

суб’єкт. Абсолютний суб’єкт існує лише постільки, оскільки 

самовизначається в процесі саморозвитку, що передбачає створення 

предметного світу людської культури через працю, мову та інші форми 

діяльності. Саме діяльність є необхідною умовою саморефлексії Абсолюту і 

тим самим його становлення. В руслі таких ідей К. Маркс розвиває свою 

теорію діяльності як практики. Він підкреслює, що в створеному ним 

предметному світі людина як суб’єкт не просто подвоює себе, не просто 

ставить перед собою своєрідне дзеркало, в якому вона відображується, а 

вперше себе створює. Саме це має на увазі   К. Маркс, коли пише про те, що 

практика повинна розумітись як збігання змін обставин і людської 

діяльності, або самозміни. Самозміна можлива лише через зміну обставин, 

через предметну діяльність. Ця ідея німецької філософії отримала нову 

інтерпретацію, оскільки у К. Маркса мова йде не про «чисте Я», не про 

Абсолют Гегеля, а про реальну емпіричну людину. Отож, суб’єкт розуміється 

як суб’єкт діяльний. Поза предметною діяльністю його не існує. Суб’єкт у 

філософії М. Штірнера, який звів діяльність у абстрактному її вимірі в 

абсолют, є вихідним началом світовідношення, по-суті – субстанцією світу, 

деміургом космосу. 

Якщо людина сприймає людський рід як єдиний існуючий Абсолют, 

заперечуючи існування будь-якого іншого Абсолюту, то це може призвести 
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до абсолютизації суспільства, абсолютизації абстрактної людини. Таким 

чином людина починає творити дещо і вважає, що цьому дещо потрібно 

поклонитись. Саме в цьому поклонінні і вбачається сенс існування. Людина 

починає підкорювати собі природу, вважаючи її майстернею.  

Якщо на категорію діяльності дивитись з позицій діяльнісного підходу, 

то бачимо, що вона дуже експансивна: немає ні однієї сфери людського 

буття, яка б не була діяльністю. Звертаючись до філософського словника, 

читаємо наступне: «діяльність – одне із фундаментальних понять класичної 

філософської традиції, яке фіксує в своєму змісті акт зіткнення 

цілепокладальної свобідної волі суб’єкта, з одного боку, і об’єктивних 

закономірностей буття – з іншого. У відповідності до цього в структурі 

діяльності традиційно виділяються суб’єктивний (цілепокладальний суб’єкт) 

і об’єктивний (предмет діяльності, знаряддя діяльності і її продукт) 

компоненти. Зв’язки всередині об’єктивного компоненту діяльності (зміна 

властивостей предмету діяльності, яка трансформує його в продукт) 

осмислюються як такі, що виражають собою фундаментальні закономірності 

світобудови» [300]. Психологічний словник стверджує: «діяльність – 

цілеспрямована активність, яка реалізує потреби суб’єкта» [234]. Отже, світ 

постає «біло-чорним»: є суб’єкт і є об’єкт, чим більше об’єктів пізнає і 

опановує суб’єкт, тим він могутніший. Чим більше він упредметнює своє 

«пізнання», тим більше він діяльний та творчий. 

Коли Генріх Батищев відійшов у своїх філософських пошуках від 

діалектичного матеріалізму, він не відкинув категорію діяльності як дещо 

непотрібне і зайве, хоча й гостро критикував діяльнісний підхід. Однак         

Г. С. Батищев вбачав у категорії діяльності і евристичний потенціал, який ми 

і постараємось розкрити. Філософ наполягає, що «послідовніше було б з 

самого початку стати на позицію синтезу» [24, с. 77]. За переконанням                  

Г. Батищева, «категорію предметної діяльності слід по-справжньому 

рятувати» [24, с. 283]. Отже, він опиняється перед необхідністю по-новому 

висвітлювати діяльність суб’єкта, що й робить у главах IV i V «Вступу до 
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діалектики творчості», висвітлюючи цілий комплекс проблем онтології 

спілкування, представляючи діяльність як «предметне перетворення» 

поміж-суб’єктного спілкування. Отож, ми маємо справу із самобутньою 

концепцією, яка може розумітись як органічний сплав двох непоєднуваних 

парадигм.  

Діяльнісна парадигма і комунікативна парадигма в своєму перебуванні-

всередині є взаємно розділеними. Їх зустріч можлива лише на межі. 

Діяльність на межі – уже не діяльність, хоча в певному розумінні має свої 

витоки з останньої. Те саме стосується і спілкування, яке на стику двох 

парадигм також уже не є лише спілкуванням.  

Концепція «глибинного спілкування» аж ніяк не відкидає категорію 

«діяльність» та «принцип діяльності», проте рішуче відкидає спроби 

абсолютизації і цієї категорії, і цього принципу. Знову наголосимо на тому, 

що поєднання «діяльності» і «спілкування» можливе на межі, коли 

протилежності починають переходити одна в одну. І, за таких умов, ми 

можемо говорити про діалектику як надпарадигмальний простір (за 

термінологією Г. Батищева – об’єктивна діалектика Універсуму), яка і 

допускає таке поєднання непоєднуваного у щось якісно третє. В самого 

Генріха Батищева читаємо про це наступне: «Взяти діалектику в творчому 

процесі – це означає, відповідно, звернутись до розвитку самого способу 

розвитку. Це означає не залишатись всередині меж однієї і тієї ж 

філософсько-категоріальної парадигми і властивої їй форми проблематизації, 

але вийти, або, точніше, – увійти в простір між-парадигмальний, і полі-

парадигмальний» [24, с. 31]. Однак, філософ застерігає нас від наївної віри в 

те, що, «незалежно від свідомо-методичних зусиль з боку суб’єкта, 

об’єктивні закони самі по собі вивезуть нас своєю стихійною дією на вірну 

дорогу Адже «у будь-якої гілки, як би далеко вона не відхилилась від 

стовбура, що її породив, і які б ущербні плоди вона не приносила, є ще 

можливість продовжувати свій власний розвиток, який підживлюється 

запасом первинно отриманих нею і потім односторонньо використовуваних 
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енергій» [24, с. 30].  Бачимо, чому можливий розквіт обернених форм 

розвитку, чому можлива редукція. «Є <…> також і можливість повернутись 

до більшої вірності живильному джерелу. Але для цього потрібно подолати 

інерцію. Наділене повнотою самокритичності, власне, творче прагнення 

прокладає свій спіралеподібний шлях, який є чужим будь-якій інерції і 

робить простір свого розгортання все більш багатомірним, все більш 

багатим, все більш конкретним» [24, с. 30]. 

Може виникнути сумнів: для чого об’єднувати ці парадигми, чи є в 

цьому сенс. Одразу ж, слідом за Мартіном Гайдеґґером, скажемо, що 

запитування – це сама сутність філософії, тому ставити питання, 

експериментувати думкою, шукати нові моделі дійсності – це і є 

безперервний рух філософії до істини і її найперша мета. Звичайно, має бути 

і практична мета таких пошуків. Ми усвідомлюємо, що завжди може 

виникнути спокуса звести якусь категорію до вкрай абстрактно всезагального 

рівня: чи то спілкування, чи то діяльності, чи то творчості, чи – навпаки – 

бездіяльності. Філософія є витвором часу: і логічно і історично. Тому вона 

може відхилятись в своїх пошуках від руху до істини. Але водночас вона 

може стати і  частиною вічного.  

Коли ми розмірковували над проблемою діяльності, нам пригадалися 

слова із книги Буття: «І сказав Бог: “Створімо людину за образом Нашим, за 

подобою Нашою, і хай панують над морською рибою, і над птаством 

небесним, і над худобою, і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує 

по землі”« (Біблія, кн. Буття 1: 26). Ми побачили тут перегук поглядів 

філософа із біблійними словами. А саме: розуміння діяльності як спів-

творчості з Абсолютом, розуміння діяльності як відповідальності, як 

спілкування з Універсумом. Чому саме спів-творчість? Шукаємо відповідь у 

самого філософа: «Творчість осягається тільки іншою також-творчістю, і 

ніяким чином не з якоїсь не-творчої позиції, тобто тільки за умов взаємної 

подібності і спорідненості рівнів між суб’єктом, що пізнає, і тим, якого 

пізнають» [24, с. 207]. Якщо іти за Біблією, то бачимо, що людина покликана 
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втілити своїм життям образ і подобу Бога, стати творцем, а якщо припустити, 

що їй це, хоча б частково,  вдалось, то що за людина постане перед нами? 

«Спочатку було Слово…» Отже, спочатку  була зверненість до Іншого, з якої 

почав творитись і наш світ і сам Інший. Тож і досконала особистість – це 

особистість, в першу чергу, діалогічна, яка творить світ символів і смислів, 

творить з нічого – до життя. В. Ю. Даренський пише: «Вихідне, етимологічно 

точне значення слова δια-λογος – “через слово”, “ за допомогою слова” – несе 

в собі особливий евристичний потенціал. Воно означає, що “діалог” 

первинно мислився не в контексті розрізнення суб’єктів мови, а як раз 

навпаки – в контексті їхньої глибинної спільності в межах єдиного, 

надсуб’єктного Слова, через і за посередництва якого тільки і можливе 

спілкування і взаєморозуміння суб’єктів з різними життєвими світами і 

різними комунікативними установками» [194, с. 7]. Діалогічна діяльність для 

нас і є батищевською «спів-творчістю», сферою поміжсуб’єктного 

спілкування (спів-творчість і поміжсуб’єктне спілкування – це, в даному 

випадку, синоніми), яка здійснюється лише тоді, коли є «абсолютний третій» 

(визначення М. М. Бахтіна), який може розумітись як «актуальний 

метатекст», що конституює простір діалогічної взаємодії різних суб’єктних 

світів. Генріх Батищев пише: «Сам суб’єкт (Інший) своїм існуванням ставить 

проблему співвіднесення креативності першого суб’єкта з безконечною 

множиною подібних (можливо, і не подібних) Інших, а в кінцевому рахунку 

– з усією безмежною і невичерпною об’єктивною діалектикою, як з 

абсолютним ‘загальним знаменником’ і лоном всіх Інших» [24, с. 208]. Отже, 

об’єктивна діалектика Універсуму і є оцим абсолютним третім, що поєднує 

навіть непоєднуване. 

Г. С. Батищев виступив проти перетворення діяльності в деяку 

«мегакатегорію» саме тому, що нею намагались пояснити геть усе в світі 

людському або до якої – звести всю людську й позалюдську реальність. А 

«зведення» – це вже редукціонізм. І тоді не уникнути підміни повноти 

людського діяльнісного світовідношення до  суб’єкт-об’єктного активізму. 
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Філософ пише, що «діяльність предметна зовсім не в тому карикатурному 

“сенсі”, що чим більше вона обважніла під тягарем масивних речей, тим 

краще відповідає своєму еталону, але в тому розумінні, що вона невпинно 

продовжує знову і знову свій нескінченний рух вглибину невичерпного світу 

перед нею. Скільки б вона не досягла успіхів в розкритті світу, завжди 

залишається перед нею нескінченний зміст, який вона ще не розкрила, з яким 

процес зустрічі веде тільки до продовження <…>. Якщо ж діяльність чомусь 

перестає бути життям суб’єктів в їхньому спілкуванні, яке пронизує собою 

все предметне багатство їхнього соціального світу <…>, то це говорить про 

загрозливу підміну самої діяльності чимось іншим, потворно-вивернутим 

(рос. – превратным)» [24, с. 289].  

Ми вже говорили на початку про розуміння діяльності як суб’єкт-

об’єктного протистояння. Є і інший погляд на діяльність, коли ми не 

протиставляємо суб’єкт і об’єкт, а коли визнаємо, що Універсум є 

суб’єктним. Тут матиме місце освоєння не-Я за рахунок зміни Я, при вихідній 

єдності не-Я і Я. Наявність двох центрів в Я зумовлює максимально 

можливий діапазон взаємодії Я із світом, а також зумовлює внутрішню 

динаміку. Людина вибирає між двома центрами Я (тварним і божественним). 

При цьому створюється своєрідний простір свободи людини в русі в будь-

якому напрямку. Взаємодія з будь-якою із меж здійснюється як 

внутрішньосистемна діяльність. «Спілкування, предметним перетворенням 

якого слугує діяльність, будучи соціально-онтологічним, тим самим зв'язує 

людину, через посередництво її земного суспільства, – якщо воно не 

антропоцентричне – з усією дійсністю взагалі, з безмежною об'єктивною 

діалектикою» [24, с. 289] – пише Генріх Батищев.  

  За Геґелем, зміст діалектичного руху «у самому собі є від початку до 

кінця суб’єктом» [164, c. 36]. А це означає, як стверджує В. С. Возняк, 

наступне: поставитись до предмета      «… як до причини самого себе, тобто 

узяти його не в стані спокою й не як наслідок поза покладеної причини, а в 

становленні, зміні, розвитку, де він виступає суб’єктом власного руху як 
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щось, рефлектоване в собі як цілісний саморух» [152, с. 146]. У Генріха 

Батищева читаємо: «… якщо об’єктивні сили тільки без особистісні, то чи не 

означає це, що згадані «критерії» виробляються лише на матеріалі об'єктно-

речового пізнання?» [24, с. 76]. В. С. Возняк зазначає, що «діалектичне 

відношення до світу не є пануванням і не є підкоренням, але виступає спів-

творчістю в бутті, спів-участю в самостановленні і саморозкритті субстанції 

силами та енергіями самого буття. Дух (об’єктивно-абсолютний) тільки тоді 

допоможе нашому ‘Я’ здобути свободу, коли ми, своєю чергою, допоможемо 

стати йому вільним. Діалектика духу утворює дух самої діалектики» [152, с. 

161]. Діалектичне відношення до світу є нашим вмінням стати по той бік 

власної користі та своємірства, це здатність відкритись на зустріч 

утаємниченості буття.  

Репродуктивній, нетворчій, використувально-пристосувальній 

діяльності, в кінцевому рахунку, не відома логіка розпредметнення оскільки 

тут переважає просте використання. Г. С. Батищев зазначає: 

«Розпредметнювати – означає долучатись до світу, до його безмежної 

діалектики, рівень за рівнем, вимір за виміром – по сходинках безмежного 

становлення» [24, с. 289]. Насправді, розпредметнювати культурні цінності 

передбачає складну творчу діяльність, яка вимагає часу, зусиль, енергій від 

того, хто хоче цю цінність «спожити». Тут саме «споживання» 

перетворюється в проблему. В. С. Возняк пише: «Перенесення на світ 

відносин розпредметнення попередньої діяльності, ставлення до предметів 

як до витворів культури, як до “упредметненої людини” дає нам… власне 

діалектичний погляд на світ» [152, с.148]. За діалектичного розуміння 

діяльності і саме упредметнення уже не сприйматиметься як експансивна 

діяльність, але як адресованість себе за посередництвом своїх втілень усім 

іншим, усьому світу взагалі. Упредметнення і розпредметнення будуть 

взаємно проникати одне в одне у міжсуб'єктному діалозі. 

Характеристика репродуктивної діяльності як пануючої в умовах 

матеріального виробництва та сфері послуг дозволяє (за принципом 
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діалектичного заперечення) припустити, що творчість, як сутнісна 

характеристика світу, яка лежить по той бік матеріального виробництва, має 

бути наділена параметрами, які знімають її основні риси. Відповідно, ми 

можемо припустити, що творчість – це діяльність, яка розвиває її учасників і 

створює культурні цінності в процесі діалогу (суб'єкт-суб'єктного 

відношення) між індивідами (такі міркування ми знаходимо, до речі, не лише 

в роботах  Г. С. Батищева, але і В. С. Біблера та ін.). Співтворчість (діалог) 

може бути як безпосередньою (коли індивіди співпрацюють одне з одним в 

процесі наукового, художнього, педагогічного, соціального новаторства), так 

і опосередкованою (коли взаємодія творців опосередкована матеріальним 

носієм культурних цінностей). Результатом творчої діяльності є не тільки 

культурна цінність (і, можливо, в першу чергу не культурна цінність), але і 

саморозвиток людини в процесі творчої діяльності. Тут змінюється сам зміст 

праці. Остання перетворюється в діяльність по створенню (і саморозвитку) 

людини. За такого розуміння діяльності на перший план виходить освітня 

сфера, яка і має допомогти дитині у її становленні та саморозвитку. 

Критика Г. С. Батищевим «діяльнісного підходу» має серйозне 

філософсько-освітнє значення. Обернемо у філософсько-педагогічну 

площину батищевський концепт «діяльнісний редукціонізм». Ми переконані, 

що філософсько-освітній дискурс покликаний теоретично осмислювати 

реалії педагогічної теорії та педагогічних практик і не потрапляти при цьому 

в тенета «некритичного позитивізму» (К. Маркс), – тобто не раціоналізувати 

спотворені, обернені (але наявні і звичні) форми здійснення освітньої 

діяльності і при цьому видавати їх за «нормальні», а критично аналізувати їх. 

Засобом такої адекватної критики може бути категоріальний аналіз. 

«Діяльність» є однією з фундаментальних категорій класичної філософії. 

Зрозуміло, цю категорію застосовують і в психології, і в педагогіці. Проте в 

останніх науках (за рідкісними виключеннями) розуміння  і тлумачення 

діяльності не піднімається на необхідний рівень рефлексивної понятійної 
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категоріальності. Іншими словами, виникає потреба актуалізації 

філософського  змісту категорії «діяльність» стосовно освітнього процесу. 

Правда, тут може виникнути проблема: наша педагогіка як у своїх 

реальних практиках, так і в своїх теоретичних спробах ще аж ніяк не 

піднялась до реалізації «принципу діяльності» в його повній змістовній 

формі, а тут автор пропонує обернути в філософсько-педагогічну площину 

батищевський концепт «діяльнісний редукціонізм». Чи доречним є таке 

розгортання теми? 

Доречним і доцільним. Філософія освіти має працювати категоріально, - 

значить, оперувати поняттями свідомо. Доводити категорії до поняття (як 

писав В. І. Шинкарук  [405, с. 41]), а в поняттях розкривати їх категоріальний 

каркас. 

Але справа ще й в іншому. Наша школа містить всі ознаки «діяльнісного 

редукціонізму», ще не реалізувавши як слід повноту «принципу діяльності». 

Можливо, саме тут криються точки розв’язання суперечок Г. С. Батищева з   

В. В. Давидовим [189; 191; 192]? 

Категорія «діяльність» у класичному діяльнісному підході означена 

такими характеристиками: 

«1. Це специфічна людська форма відношення до світу, зміст якої 

полягає у цілеспрямованому і цілевідповідному перетворенні світу, творенні 

людьми власних суспільних відносин і самих себе. 

2. На відміну від цілеспрямованої біологічної поведінки у тваринному 

світі, діяльність передбачає свобідне цілепокладання, проектування цілей. 

Вона завжди невимушена. 

3. Спосіб діяльності визначається не біологічними задатками, а 

історично виробленими соціокультурними програмами. Ці програми не 

тільки реалізуються в діяльності, але також у ній виробляються і змінюються. 

4. Діяльність здатна до необмеженого саморозвитку. В цьому 

виявляється її принципова відкритість і універсальність. 
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5. Первинною формою діяльності є її спільне, колективне виконання» 

[243, с. 178-179].  Суть справи ось в чому: «тільки стаючи суб’єктом 

власних дій і власної діяльності, людина вперше набуває можливість стати 

особистістю» [243, с. 199]. Тобто, сама людська діяльність постає як 

перетворення, трансформований космічний процес, а природні процеси 

набувають своєї суб’єктності, свого яскравого виразу.  

Діяльність – основа людського способу життя. Саме в діяльності людина 

осягає світ як світ проблем, таємниць, а не готових даностей. Вирішуючи ці 

проблеми, людина одночасно і наслідує, і добудовує субстанціальність 

природи в межах історії культури, яку вона творить.  

Людська діяльність завжди предметна, вона завжди наповнена якимось 

змістом, а отже, це відкритий процес, в якому людина певною мірою 

«зрікається» себе, своєї власної мірки, своєї самозамкненості для наповнення 

себе предметністю всього світу. 

За допомогою діяльності людина здатна долати власну обмежену 

тілесність, вона відчуває себе вільною від специфіки свого організму. 

Діяльність, можна сказати, – є процесом постійного трансцендування, і лише 

за таких умов людина може вважати себе людиною, вважати себе творцем. 

Вона відкрита до всього сущого, яке стає міркою для індивіда, а бути 

відкритим до світу – це не що інше, як бути суб’єктом процесу спілкування. 

Адже спілкування – це не лише комунікативна активність, а 

взаємопроникнення, взаємовідсвічування одне в одному суб’єктів 

спілкування. 

Діяльність можна вважати (про що вже йшлося) якоюсь мірою й 

спілкуванням (а спілкування – діяльністю): адже у своїй повноті – це процес 

відкритості до іншого, відкритості до всього культурно-історичного процесу, 

до усіх попередніх поколінь через освоєння усіх набутків людства, яке ми 

здійснюємо через діалектику розпредметнення і упредметнення. Культурно-

історичний процес можливий за умов прогресу предметної діяльності.   
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Ми вважаємо, слідом за відомими психологами, педагогами і 

філософами ХХ ст., що спілкування й діяльність (а тим більше – у 

педагогічній практиці) є нерозривними, взаємопороджувальними і 

взаємодоповнювальними (хоча спілкування є самостійно значимим і 

фундаментальним. М. М. Бахтін вважав: бути – означає спілкуватись). 

Діяльність  є тим простором, який поєднує людину із світом та з її власним 

духовним універсумом.  Г. С. Батищев пише: «Діяльність – органічна 

система, де як у живому організмі <…> все відображається в іншому і це 

інше відображає у собі все» [21, с. 30]. А коли спілкування замінюється 

механічним проковтуванням інформації, візуальними образами і 

алгоритмами, людина, на жаль, не чується більш вільною і щасливою: 

звільняючись від панування слова, ми потрапляємо у рабство візуальних 

образів, звільняючись від відповідальності за свою діяльність, ми 

потрапляємо в полон безмежного і невпинного редукціонізму. Спілкування 

перетворюється на вербалізм («лінгво- психо-комунікацію», за термінологією 

Г. С. Батищева), а діяльність – на активізм. Це наше непереможне бажання 

спростити собі життя, зробити його більш зрозумілим і зручним для себе 

закінчується вельми сумно: спершу – на рівні теорії, згодом – на суспільному 

і особистісному рівнях. От і з категорією діяльності сталось те саме, хоча 

сама діяльність – це надзвичайно потрібна  сфера людського буття, але ж – не 

універсальна! Діяльність – не є uber alles. Бо це б означало, що «вся 

об’єктивна позалюдська дійсність зредукована до світу об’єктів-речей, 

аксіологічно пустих, які заздалегідь і гарантовано стоять нижче людини, 

тобто, коли людина займає вершину Всесвіту» [45, с. 25]. Субстанціалізм, на 

думку Г. С. Батищева, призводить до підміни самокритичних пошуків і 

творчості деяким антропоморфним або соціоморфним образом абсолютного, 

що виключає всяку таємничість. Відбувається сумна підміна діалектики 

зустрічі з дійсністю – самозамиканням в логічному преформізмі. Це веде до 

спрощення життя: з людини знімається будь-яка відповідальність за її 
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діяльність, з’являється аксіологічний нігілізм – цінності перетворюються на 

засоби існування. 

Коли ж категорія діяльності постає як щось таке, що стоїть попереду 

всього іншого, мова йде про діяльнісний редукціонізм. Не можна діяльність 

ототожнювати з об’єктно-речовою активністю. Вона вища за просто 

активність. Але бажання підняти її до деякого надпарадигмального простору 

теж зрештою призведе до редукції: це неодмінно призведе до експансії 

суб’єктивності, а експансія спричинить ситуацію відчуження, в якій вже 

неможливо діяти за логікою предмету, а лише – за логікою власної користі; 

діалог з дійсністю у такій ситуації стає неможливим. 

Редукціонізм  пов’язаний із зведенням цілого до частини, що логічно 

передує йому, зведенням вищого до нижчого. Не можна не погодитись з      

Н. В. Гусєвою:  «необхідно відрізняти редукцію як прийом і редукціонізм як 

позицію, що склалася і претендує на статус універсального підходу до 

вирішення будь-яких завдань в будь-якій сфері людської дійсності» [182, с. 

165]. І далі: «Методологія характеризується в редукціоністському варіанті як 

свого роду методика “розширеної дії”. Наука ототожнюється з дисципліною, 

а наукове знання з дисциплінарним знанням. Процес освіти, навчання і 

виховання редукціонізмом розглядається як передача знань, вмінь, навичок, 

норм від одного людського покоління до іншого» [182, с. 166]. 

Справа навіть не в тому, що не можна все зводити до діяльності: саме 

«зводити» – можна, оскільки діяльність – є усюдною. Навіть бездіяльність, 

квієтизм – теж діяльність. Безкорисливе споглядання, молитовне мовчання, 

стан ісіхії є діяльністю з позицій діяльнісного підходу. Чому ж Генріх 

Батищев протиставляє діяльності «глибинне спілкування», чому піддає 

критиці «діяльнісний підхід» і говорить про своєрідний «діяльнісний 

редукціонізм»? А тому, що за умов широкого розповсюдження й 

застосування «діяльнісного підходу» ми починаємо користуватись поганою 

логікою: ми знаходимо певні  ознаки, що повторюються, що є однаковими в 

різноманітних проявах людської дійсності, і знаходимо за всіма правилами 
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шкільної логіки абстрактно-загальне, середньостатистичне. Ми усереднюємо 

все. Проте найвищі прояви людського буття не можуть бути описані 

адекватно абстрактно-загальними поняттями, тут все відбувається інакше: 

зсув «порогу розпредмечення», визнання недоступних для розпредмечення 

рівнів буття (в тому числі й глибинно-особистісного), домінанта на «Іншого». 

Справжня людська креатівність, стверджує Г. С. Батищев, є 

поміжсуб’єктною. 

Ф. Т. Михайлов стосовно вкрай збідненого тлумачення «діяльності» 

зауважує: «Особливо яскраво проявляє себе редукція предметно-діяльного 

творення людьми свого світу і себе самих в англійській мові багатьох (і не 

тільки американських) прибічників «діяльнісного підходу в психології»: їх 

загальне active іноді дозволяє вважати проблемою навіть ступінь активності 

вчителя на уроці» [288, с. 127]. 

 Найбільш яскравий вияв «діяльнісного редукціонізму» в його освітній 

проекції – абсолютизація об’єктно-речовної активності, об’єктно-речовний 

активізм. Скільки би не проголошувалось в сучасній педагогічній літературі, 

що педагогічні стосунки треба будувати як суб’єкт-суб’єктні, – у реальних 

педагогічних практиках учень переважно об’єкт різноманітних впливів. 

Якщо й акцентується увага на пробудженні й розвитку активності самого 

учня, то така «активність» береться в суто редукованому варіанті. Не йдеться 

про включення учня в цілісну діяльність разом з учителем, в таку спільну 

діяльність, яка містила б у собі всю повноту суто людських афективних 

звернень одне до одного і до світу. 

Дітей привчають лише до об’єктної активності, – адже оцінюють 

результати навчальної діяльності учнів саме за об’єктним принципом. Така 

система привчає дітей до усього в світі ставитись суто корисливо. За умов 

суб’єкт-об’єктних стосунків в освітньому процесі свою суб’єктність 

втрачають не лише учні, але і вчитель. Навчання перетворилось на досить 

поверхневе і байдуже засвоєння все нових даних, якими учні в майбутньому 

озброяться для подальшої експансії світу.  
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Сумно те, що в даному випадку мова навіть не йде про процеси 

упредметнення-розпредметнення, в яких міститься хоч якась проблемність. 

Учні позбавлені можливості самостійно вирішувати проблеми і загадки. Ми 

знаємо, що людина як особистість не знаходить себе як одиничну даність, але 

покликана виростити себе заново в процесі культурного становлення – в 

освітньому процесі, а це неможливо за умов безсуб’єктності.  

Для школи вже стали традиційними такі форми роботи: формально-

логічний підхід до відбору і структурування змісту шкільного навчання, 

установка на репродукцію завченого матеріалу, формування розсудкового 

мислення, заснованого на формально-емпіричних узагальненнях.  

«Діяльнісний редукціонізм» в педагогічній проекції виявляється також і 

в надмірній технократизації процесу освіти. У Європі вже неодноразово 

говорилось про небезпеку і негативні наслідки, до яких призведе 

запровадження комп’ютерної освіти. Проте абсолютизація комп’ютерної 

культури матиме небезпечні наслідки для людини: така «культура» привчає 

до алгоритмізації і симуляції, до спілкування з іншими на основі алгоритмів, 

одноманітних правил і монотонних дій.  

Генріх Батищев, критикуючи «діяльнісний підхід», вважав, що речовна 

(рос. – вещная) (об’єктна)  активність, ховаючи своє єство під категорію 

«діяльність», постає як логіка само-ствердження людини. Проте така логіка, 

на його думку, є «логікою само-втрати» [24, с. 181]. В педагогічній проекції 

цим міркуванням можна дати таку інтерпретацію: включаючи дітей в стінах 

навчально-виховних закладів переважно в рамки об’єктно-речовної 

активності, ми об’єктивно, незалежно від наших намірів і проголошених 

цінностей, привчаємо їх до суто споживацького відношення до світу і до 

ближніх, до ствердження себе, ствердження свого і тільки свого,  тобто – до 

своємірства. Ось такий результат «виховання»: адже в дійсності виховують 

не проголошені високі слова, а той тип (спосіб) діяльності (діяльнісного 

спілкування) , в який дитина включена як суб’єкт. Ось парадокс: навіть в 

межах об’єктної активності, до якої ми привчаємо дітей, ставлячись до них 



63 
 

як до об’єктів нашого «впливу», ми робимо їх суб’єктами об’єктної 

(речової) діяльності і тим самим відбувається реальне «виховання»: 

формування споживача-активіста,  який вміє і здатний утверджувати тільки 

себе і своє й ставитись до інших тільки як до об’єктів. 

Отже, підсумовуючи сказане, наголосимо на неоднозначності категорій 

«діяльність» та «спілкування». Аналізуючи ці категорії з діалектичної позиції 

(спираючись в своїх міркуваннях на концепцію «глибинного спілкування»), 

ми прийшли до висновку, що вони є нерозривно-взаємопов'язаними, є двома 

протилежностями, які взаємопереходять одна в одну в процесі діалектичного 

становлення категорій. 

Згідно філософської концепції Г. С. Батищева, суб'єкт актуалізується в 

предметній діяльності, у творчості. Ніякого недіяльного (інертного) 

суб'єктивного буття насправді немає. Втілюючи себе в діяльності, людина 

здатна і до самозміни. Але, водночас, філософ наголошує на тому, що, 

незважаючи на те, що суб'єктивне буття актуалізується в діяльності, воно до 

цієї діяльності не зводиться. Тому Г. Батищев і критикує діяльнісний підхід, 

обмежуючи сферу його компетенцій і, відповідно, застосування.  

Ідеї цього підрозділу представлені в публікаціях автора [99; 102; 104; 

108; 120]. 

 
2.2. Філософсько-педагогічний зміст розрізнення онто-комунікації та 

психо-лінгво-комунікації 

 

Про роль спілкування у людському способі буття взагалі та у сфері 

освіти зокрема написано багато. Проте саме у межах батищевської концепції 

«глибинного спілкування» проводиться таке чітке розрізнення всередині 

самого феномену спілкування, яке дає змогу вийти на нові рівні його 

розуміння. 

С. Л. Братченко пише: «можна з впевненістю стверджувати, що якість 

спілкування людини багато в чому визначає якість її життя; при цьому <…> 
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це справедливо не тільки для представників “комунікативно-насичених” 

професій, але і для будь-якої людини» [94, с. 6]. Спілкування є дуже 

важливою складовою життя людини, тож ми повинні дбати про те, щоб воно 

було змістовним, оскільки чим більше воно буде таким, тим багатшою 

ставатиме наша особистість. Однак, намагаючись прояснити для себе 

діалогічну природу людини, ми натикаємось на одну складність: а що саме 

ми розуміємо під словом спілкування? Є розповсюджене формальне 

розуміння спілкування як обміну репліками в процесі комунікації між двома і 

більше співрозмовниками. Але є і змістовний бік  цього розуміння: це 

специфічна для людини форма міжособистісної взаємодії і якість стосунків, 

при яких друга людина (співрозмовник) виступає не об’єктом чи умовою 

моєї діяльності, спрямованої на досягнення моїх цілей, але як рівноправний 

суб’єкт, наділений свободою, який має власні інтереси, цінності, цілі. 

Ключовим словом тут постає взаємодія: готовність прийняти іншого. І тут 

доцільно було б розрізняти терміни  «спілкування» і «комунікація», які дуже 

часто ототожнюють в побутовому (часто і в науковому) використанні. 

Ось зустрічаємо у словнику: «Комунікація – в широкому розумінні – 

обмін інформацією між індивідами через посередництво загальної системи 

символів. Комунікація може здійснюватись вербальними і невербальними 

засобами. Розрізняють механістичний і діяльнісний підхід до комунікації. 

Комунікація – в механістичному підході – процесс, спрямований в один бік, 

який кодує і передає інформацію від джерела і прийом інформації 

отримувачем повідомлення. Комунікація – в діяльнісному підході – спільна 

діяльність учасників комунікації (комунікантів), під час якої виробляється 

спільний (до певної межі) погляд на речі і дії з ними» [344]. Як бачимо, в 

процесі комунікації особистість не задіюється, це поверхневі механічні 

зв’язки, де навіть діяльність націлена на спільний для комунікантів об’єкт дії, 

але не на пізнання суб’єктивності одне одного. Інший словник містить таке 

визначення: «Спілкування – це поняття, яке описує взаємодію між людьми 

(суб'єкт-суб'єктне відношення) і характеризує базову потребу людини – бути 
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включеною в соціум і культуру <…>. На відміну від комунікації, спілкування 

передбачає не тільки інформаційний, але і особистісно-екзистенційний 

зв'язок між людьми» [299]. Поняття «спілкування» є значно глибшим, 

оскільки націлене не лише на пізнання об’єкта, але і на суб’єктивну 

взаємодію. Але саме тому, що і об’єктивна сторона в ньому також присутня, 

його часто заміняють «комунікацією», упускаючи змістовну сторону 

спілкування. І тут виникає ще одна трудність у розумінні спілкування: воно, 

як зустріч різних логосів і смислів, саме по собі ще не передбачає 

екзистенційної фіксації. Можна миритись із світоглядною позицією іншої 

людини, бути толерантним, але при цьому залишатись самотнім, замкнутим і 

байдужим. І тоді ми зісковзуємо у ту площину, де все має однакове значення: 

і правда і неправда, і добро і зло, цінність і не-цінність. А духовної єдності не 

виникає. Мова йде лише про плюралізм точок зору, про намагання 

відмахнутись від онтологічних глибин людського буття та абсолютних 

цінностей, прикриваючись логікою: все має право на існування. М. В. Ліпін 

пише, аналізуючи ситуацію у постмодернізмі: «Від сьогодні немає ніякої 

ціннісної чи смислової ієрархії, як немає різниці між малим і великим, все 

зливається в суцільну масу поверхневого плюралізму <…>. Однак, на 

поверхні не мале піднімається до великого і тим самим рівняється з ним, а 

велике редукується до малого, стає також нікчемним і жалюгідним. 

Поверхневий плюралізм полягає в тому, що кожен має право бути 

бездарністю. Остання і є тією загальною підставою, тим абсолютом, на якому 

тримається плюралізм» [252, с. 31]. Сучасна людина, відірвавшись від своєї 

глибини, «повзає» по поверхні змістів, смислів, які, в застиглій формі 

принципів, приписів та норм, нагадують кладовище, де спочивають людська 

творчість, думка та почуття, і нагадує кліща чи блоху (за влучним висловом 

Ж. Дельоза) [196, с. 164]. Такий спосіб існування можна назвати 

паразитуючим – споживацьким. Намагаючись зрозуміти цю закономірність, 

Генріх Батищев вибудовує аксіологічний підхід до спілкування. У                  

В. А. Малахова читаємо: «Методологічний аспект проблеми, яку в описаній 
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антитетиці діалогічної свідомості виявив Батищев, окреслений ним з 

цілковитою виразністю. Йдеться про те, як поєднати визнання вихідною 

очевидністю людського буття актуального різноманіття точок зору, поглядів, 

“голосів”, жоден з яких не підлягає “зняттю” ні в якій надособистісній 

“Суперсистемі” й ні в якому надлюдському “Світоустроєві”, – і шукану 

“ціннісну вертикаль”, поза якою, як показав філософ, концепт діалогу 

нездатен втримати свій духовний сенс» [269, с. 273]. Саме визнання Іншого 

найвищою цінністю і є умовою побудови справжнього, онтологічно-

глибокого спілкування. Адже спілкування починається там, де закінчуються 

межі мого егоїстичного Я, де з’являється Інший як умова моєї цілісності та 

людяності. Мабуть, найперше завдання будь-якої людини – це пошук 

цілісності, пошук смислу: не часткового, а всезагального. Іноді цей пошук 

заводить в тупик, здається протиріччям, яке неможливо вирішити. І 

починаєш розуміти, що смисл, істина не можуть бути даними в конкретних 

соціальних нормах, приписах і канонах. Це не є якась статична величина, а 

динамічний рух – в глибину власної духовності, власної спорідненості із 

світом, людьми, Абсолютом. Не Щось, а Хтось є тим, що ми шукаємо: живі 

люди, живі тексти, жива природа. Монадам-суспільствам, монадам-людям 

смисл осягнути не дано, оскільки він завжди передбачає вихід за межі: себе, 

суспільства, чи навіть світу – до Цілого. І тут мова вже йтиме про феномен 

глибинного спілкування, який відкриває перед нами такі можливості.  

Мабуть, не дивно, що одним з провідних напрямків філософських 

досліджень ХХ ст. стає комунікативна проблематика; філософія, за 

визначенням Ю. К. Мелвіля, рухається в комунологічному напрямку – «від 

світу до соціуму» і цей рух співпадає з потребами сучасного суспільного 

розвитку. Філософи більш уважно починають вивчати відносини між 

людьми, оскільки визнається, «що в кінцевому рахунку є тільки соціальний 

світ, світ людського спілкування, або соціум, з якого, як із апейрона 

Анаксімандра, все виникає і в який все переходить» [280, с. 192]. Єдино 

доступним і єдино цінним визнається світ спілкування. Стверджується, що і 
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сама філософія –  комунікативна, її світ є світом мови і людської культури, 

частиною якого є вона сама. Тому цікавість філософії до спілкування є 

подвійною: досліджуючи його вона не тільки проникає в серцевину 

дійсності, але і поглиблює уявлення про себе, про своє призначення. 

 Цікаво зазначити, що слова суспільство і спілкування мають спільну 

етимологію (пор.: укр. Суспільство – спілкування; рос. Общество – общение; 

лат. Communa –  communicatio). Спілкування є дуже важливою складовою 

власне людського способу існування – «разом-буття» (Mit-sein Хайдегера). 

Згідно з Аристотелем, люди, будучи істотами розумно-словесними і 

суспільними [11, c. 64-65, 259], прагнуть до спільної діяльності і підтримки 

тривалих позитивних відносин один з одним, які філософ називає дружбою і 

вважає найнеобхіднішими в житті. 

В аксіологічному аспекті людські відносини діляться на утилітарні (які 

мають значення як засоби, цінності відносні) і неутилітарні (значимі як 

самоцілі, цінності безумовні). Так, Аристотель розрізняє дружбу заради 

взаємної користі і задоволення та заради самого друга. Останню він вважає 

найкращою, досконалою, в ній має потребу вільна і блаженна людина [11, c. 

221-224, 226-227, 232, 259]. Суспільність людини також є двоякою: вона є 

зовнішньою (утилітарною, поверхневою) і внутрішньою (не утилітарною, 

глибинною). Утилітарне ставлення до іншого диктується розумінням 

останнього як засобу, речі, як об’єкту, позбавленого самості. Внутрішня, 

глибинна соціальність зумовлена тим, що відношення індивіда до себе, в 

тому числі і ціннісне, формується і здійснюється в тісній залежності від 

зв’язків з іншими людьми. Інші люди та спілкування з ними є ціллю самі по 

собі, вони є самоцінні. Межа такого відношення – любов, перенесення 

ціннісного центру життя на іншого. Бібіхін В. В. у своїй праці «Впізнай себе» 

пише: «Насправді, ніякого Я не було без Ти, Я тільки за порядковим номером 

стоїть у списку особових займенників першим, за подією воно не могло бути 

раніше Ти, тим більше для Бога ніяке наше Я не є старшим за Ти і без Ти 

строго кажучи не буває. Такого Я, яке захоче заявити себе Богу без Ти, що 
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ходить з ним, Бог просто не побачить, не тому, що він підсліпуватий як Зевс, 

а тому що навпаки занадто зіркий і прямо не бачить наших вигадок, на 

кшталт окремого Я, в якому немає суті <...>. Онтологічно Я ніяк не раніше 

Ти»  [85, с. 39–40].  

Так складається, що в сучасному суспільстві переважають утилітарні 

зв’язки, поверхневі лінгвістичні контакти, засилля інформацією, яка 

відірвана від смислу, позбавлена онтологічної глибини. Часто навіть 

підмінюється внутрішнє, глибинне – поверхневим, знечуленим і відчужиним, 

видаючи останнє за норму.  «Носій сучасної культури, – зауважує                  

Г. С. Померанц, – тримає в голові тільки своє незнання, свій масштаб мурахи 

перед пірамідою фактів – і здатність відчувати Ціле, спираючись на острівець 

знань в океані незнання, незначний острівець знань, який пройшов крізь 

серце. Знаючий – це той, хто бачить серцем, сприймає Ціле (всесвіту, 

людства, сучасності і т.п.) своєю власною цілісністю. Знаючих дуже мало. 

Але саме вони знають» [320, c. 58]. У сучасному світі цілісність стає дечим 

недосяжним, стає проблемою. Рвуться зв’язки з культурою. Така відірваність 

від смислів особливо загострюється з розвитком капіталізму. Формується 

нова система відношень між людьми, в якій ревно захищається особиста 

свобода, руйнується система  особистих зв’язків, панівними стають 

раціоналізм і індивідуалізм. Світ втрачає свою природність і космічність. 

Світ, який створює людина, націлений на задоволення її потреб, це артефакт, 

штучний продукт. Він втрачає свою глибину. Людина більше не ототожнює 

себе із світом, вона віддаляється від нього. Відбувається дроблення на безліч 

світів, які між собою ніяк не пов’язуються. Кожен живе в своєму замкнутому 

просторі, хоча назовні ми можемо спостерігати активні взаємозв’язки, 

взаємовпливи, комунікативні акти, які, фактично, і не припиняються. Ми 

живемо у шумному мурашнику, в якому всі щось роблять, всі кудись 

поспішають, є видимість важливості того, що відбувається. І тільки 

внутрішнє невдоволення, порожнеча зароджують в людях здогад, що таке 

існування не відповідає їхній сутності, їхньому покликанню. 
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Філософи комунікативної традиції: М. Бубер, М. М. Бахтін, Г. Марсель,     

С. Л. Франк, Е. Левінас, та інші, аналізуючи відношення людини із світом, 

прийшли до висновку про універсальність та значущість для людини 

стосунків Я-Ти у всіх сферах відносин: з природою, людьми, духовними 

сферами. І це завше взаємність, діалог, зустріч. Саме діалогічне відношення 

за М. М. Бахтіним є відношенням між цілісними позиціями, які установлені 

на основі смислового співставлення останніх. Знову звертаємось до                   

В. В. Бібіхіна: «Суспільство, в кінцевому рахунку, базується на впізнаванні в 

ближньому не просто родича, не просто земляка, який говорить на тій самій 

мові, не просто однодумця, який вірить у тих самих богів, а Іншого, яким 

людина потай знає себе в своїй суті» [86, с. 156–157]. І далі: «Відображаючи 

в своїй свідомості іншого, я роблю його аспектом самого себе, гранню своєї 

багатогранної особистості. Себе в іншому я можу по-справжньому не 

усвідомити, а тільки вгадати. Покладаючись на свідомість, я скоріш за все не 

стану вгадувати. Здогад залишиться в мені як голос совісті. Совість каже 

мені, що я не один. Свідомість, навпаки, незаперечно доказує, що я один, 

єдиний, неповторний, таких більше немає» [86, с. 157–158]. Надмірна 

раціоналізація життя дійсно часто приглушує голос сумління.  

Отож, в спілкуванні ми виявили дві тенденції, які відповідають двом 

видам соціальності – внутрішній і зовнішній. Термінологією Г. С. Батищева: 

психо-лінгво-комунікація та онто-комунікація. Домінування психо-лінгво-

комунікації є виявом  знеособлення людських стосунків; учасники 

спілкування сприймаються як об’єкти, засоби для чого-небудь. Спілкування, 

яке рухається в такому напрямку можна назвати монологом. Онто-

комунікація націлена на утвердження суб’єктивності, самоцінності обох 

сторін спілкування, вона сприяє особистому розвитку тих, хто спілкується. 

Спілкування в цьому випадку ми можемо розуміти як діалог. Таке 

спілкування істинно духовне, оскільки духовне по суті є ціннісним, дух – 

ідеальне і благе начало, носій творчої сили і піднімає особистість до 

абсолютного, безумовно цінного. Монолог і діалог в чистому вигляді є 
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ідеальними типами (понятійними структурами), які виражають дві різні 

тенденції. Обидва вони присутні в реальному спілкуванні, мова лише йде про 

те, що переважатиме. Якщо провідними у спілкуванні є направленість на 

духовне, цінне, то таке спілкування можна вважати духовним. 

 Генріх Батищев протиставляє «глибинне (глибинно-сутнісне)» 

спілкування «ординарному», яке зводиться до обміну інформацією (психо-

лінгво-комунікація). Він стверджує, що психо-лінгво-інформація є або 

неживою, або ж забарвлена ситуативними емоціями, але в ній нема місця для 

цінностей. Глибинне спілкування є ціннісно і сутнісно буттєвим, в якості 

його синоніму (і для зручності співставлення) філософ вживає термін «онто-

комунікація». В глибинному спілкуванні, згідно з Г. Батищевим, поєднується 

і реалізується потенціал культури і сущого в цілому із створенням нового. Це 

є вільна спів-творчість.  

Аналізуючи концепцію «глибинного спілкування» Генріха Батищева, ми 

наштовхнулись на поняття «глибини». Це поняття потребує, на нашу думку, 

серйозного теоретичного осмислення, оскільки воно може пролити світло на 

саму природу спілкування. У цьому питанні ми будемо спиратись на тексти 

А. Сурозького [10], Г. С. Померанца [319], о. Олександра Меня [281; 282; 

283], П. Тілліха [362], Д. Гільдебранда [173], Т. О. Флоренської [374],           

М. Епштейна [409], М. Унамуно [365] і, звичайно ж, Г. С. Батищева. 

Антоній Сурозький стверджує, що в людині присутня глибина, що 

людина, яка живе глибинно, здатна діяти з самої серцевини свого буття. А 

натомість ми живемо поверхнево, живемо лише поверхневими почуттями, 

поняттями. Ми живемо відображеним життям. Тобто – грішно: «гріх це перш 

за все втрата людиною контакту з власною глибиною» [358]. Коли ми 

втрачаємо контакт з власною глибиною, ми починаємо жити поверхнево: «І 

коли ми слухаємо одне одного, коли ми ковзаємо поглядом по чужому 

обличчю – як рідко ми це робимо з бажанням почути і побачити. Тому, що 

почути по-справжньому – це означає не тільки на мить, але назавжди з цією 

людиною зустрітися… Коли ми зустріли людину всерйоз, глибоко, то це 



71 
 

дійсно на все життя, навіть якщо ми ніколи більше не зустрінемось. Ми 

наклали відбиток на людину, і вона наклала на нас відбиток, і цього відбитку 

не зняти» [359]. Антоній Сурозький пише, що дуже часто ми не відгукуємось 

на чийсь поклик лише тому, що це завдає нам незручностей, що нам страшно 

щось міняти у своєму житті (справжня зустріч міняє наше життя 

безповоротно). Наш основний гріх полягає в тому, що ми ковзаємо по 

поверхні речей. Це помітно вже з того, що ми ставимось до подій тільки з 

однієї точки зору: як вони відіб’ються на моїй долі? Що зі мною буде? А. 

Сурозький стверджує, що це поверхнево, адже в центрі історії світу стоїть 

Христос; і вся наша історія є боротьбою правди Божої з неправдою 

людською. Вирішується доля людства в цілому, а в цей час ми думаємо лише 

про себе, не розуміючи, що ми пов’язані з людством, ми його жива часточка; 

і найменші зміни, які торкнуться мене – торкнуться і інших, та – навпаки. І 

далі А. Сурозький пише: «… Як рідко ми вміємо слухати так, щоб почути і 

щиро відгукнутись, яким би не був ризик, чого б це нам не коштувало… 

здебільшого ми дуже обережні: слухаємо так, щоб вибрати те, на що ми 

готові відгукнутись, і залишити осторонь все інше. А це “інше” якраз і 

складає життя іншої людини» [359]. Так само ми ставимось і до себе: від 

однієї турботи біжимо до іншої, приглушуючи у собі голос сумління. Саме 

тому ми, як правило, і не доходимо до тієї глибини, на якій живе Господь, де 

приховане все Царство Небесне. А завдання наше: все більше занурюватись 

вглиб, до цього скарбу. Ми не можемо зустріти Бога в поверхневих 

стосунках з людьми, з подіями, з собою, адже Господь на поверхні не живе.  

Бачимо, що розуміння глибинного спілкування у Генріха Батищева 

наближається до духовного прозріння Антонія Сурозького. Ми не тільки 

збагачуємось як особистості під час глибинного спілкування, ми якісно 

змінюємось при цьому. Коли Зінаїду Міркіну спитали, в чому полягає сенс 

життя, вона відповіла: «<…> сенс – в преображенні» [319]. І коли 

відбувається преображення з однією людиною, міняється і світ навколо: бо 

все у всьому. Ось чому це так важливо: шукати, чути, бачити, бути відкритим 
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глибині по той бік слів і знаків. Витримати невимовне, щоб не зірватись у 

багатослів’я, котре його виразити не зможе.  

П. Тілліх, пояснюючи природу розуму, також наштовхується на 

поняття глибини: «Глибина розуму – це вираження чогось такого, що 

розумом не є, але що передує розуму і себе через нього являє. Розум як в 

об’єктивній, так і в суб’єктивній своїх структурах вказує на дещо таке, що в 

цих структурах проявляється, але що їх трансцендує в силі і сенсі» [362]. У       

Т. А. Флоренської читаємо: «Виходячи із визнання духовності в кожній 

людині, в логіці суб’єкт-суб’єктного підходу слід означити її як живе 

Обличчя, до якого можна звернутись. Ми називаємо це “духовне я”. Це 

сокровенна глибина душі людини, яка направляє її до добра і 

вдосконалення. В ній звучить голос вічності, неповторне життєве 

покликання людини. Духовне ‘Я’ зазвичай не усвідомлюється або ж нечітко 

усвідомлюється людиною, на відміну від “наявного Я”, яке є сукупністю 

психологічних характеристик людини і станів її душі» [374, с. 55]. Дітріх 

фон Гільдебранд пише: «Людська особистість в духовному сенсі володіє 

“зовнішнім” і “внутрішнім” боком. Якщо особистість закрита, то вона 

дотикається до іншої особистості тільки своїм “зовнішнім” боком – і її 

сприймає тільки “ззовні”. Нове відбувається лише тоді, коли людина 

розкривається: виявляється її “внутрішній” бік, і останній дотикається до 

іншої особистості. Будь-яка глибока схвильованість цінностями означає 

прорив назовні цього внутрішнього боку, саморозкриття особистості 

назустріч іншим людям, які тепер сприймаються зсередини і на їхньому 

метафізичному місці. Розкриття людини, серце якої торкнув промінь із 

світу добра і краси, є водночас розкриттям по відношенню до інших людей. 

Одночасно із зникненням – під впливом дотику із світом цінностей – 

панцира байдужості, егоїзму, гордині, який утворився на зовнішньому боці 

особистості і ізолював її, відбувається її поєднання з усіма іншими 

особистостями. Прорив глибинного пласту особистості, який відкривається 

над нами царством цінностей, є одночасно зникненням бар’єрів, які 
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роз’єднують особистості» [172]. У Г. С.  Батищева зазначено: «Шлях 

самонабуття схожий на сходи із багатьох сходинок, серед яких немає ніякої 

однорідності і взаємозамінності: кожна сходинка унікальна, і жодна з них 

не схожа на іншу. Сходити по ній – зовсім не означає залишати пройдені 

сходинки позаду, але вбирати в себе і завжди носити в собі їхню ієрархію 

<…>»  [43, с. 108]. Отож, ми стикаємось з багаторівневістю поняття 

глибини; також ми не можемо говорити про глибину, обходячи духовне 

життя людини. Безумовно і цілком очевидно, що людині необхідно жити 

глибоко, що тільки глибинний досвід дає можливість охопити буття в його 

цілісності, дає змогу побачити сенс такого життя. Але говорячи про 

глибинний досвід ми стикаємось з однією дуже великою проблемою: 

неможливість вербалізації і раціоналізації останнього. Тобто, поняття 

«глибини» необхідно пов’язане з поняттям «віри». Тож науковці дуже 

обережно підходять до цього поняття, боячись виглядати неакадемічними 

(хоча, насправді, немає такої сфери людського буття, в якій не було б місця 

для віри. Але предмет віри – не один і той самий в різних сферах людської 

дійсності). І все ж, справжньому науковцю не обійтись без «глибини». 

Цікаво зауважити, що канонічне визначення віри співпадає з поняттям 

«глибини»: «А віра – то підстава сподіваного, доказ небаченого» (Євр. 11, 

1). 

Дуже самобутнє розуміння «глибини» зустрічаємо у М. Епштейна. 

«Глибина (depth) – це міра простягання речі всередину себе; це особливий 

просторовий вимір, який пов’язує зовнішнє і внутрішнє; у філософії це 

категорія, яка вказує на змістовну ємкість, приховану наповненість речі, її 

привабливість і складність для пізнання» [409]. Глибина належить до числа 

найважливіших просторових параметрів, які, на відміну від довжини, висоти 

і ширини, не піддаються зовнішньому спостереженню і кількісному виміру. 

(Г. C. Батищев неодноразово підкреслює, що в глибинному спілкуванні 

кількість майже нічого не варта, майже все становить якість). Звідси 

важливість глибини для філософської інтуїції і рефлексії. Глибина пов’язана 



74 
 

з категорією самості – це ознака того, чим річ є в собі і для себе. Це також і 

міра розрізнення між планами її виразу і змісту, між виявленням речі для нас 

і її перебуванням в собі. «Глибина охоплює всі рівні, які відділяють 

емпіричну поверхню речі від її екзистенційного ядра і через які відбувається 

як процес нашого пізнання речі, так і процес її самовиразу» [409]. Глибоке 

здатне заглиблюватись в себе, приховувати свою сутність навіть у ході 

пізнання цієї сутності.  

Глибину також варто розуміти і як міру незвідності суб’єкта до об’єкта, 

їхньої неосяжності один для одного. Адже, не відчуваючи власної глибини, 

неможливо оцінити глибину речей.  

За М. Епштейном, глибина речей – джерело і предмет філософії, те, що 

робить філософське мислення можливим і необхідним, на відміну від 

емпіричного і технічного знання. Разом з тим глибина речей вимагає від 

філософії виходу за межі аналітичних методів, в область глибоко змістовних, 

синтетичних суджень. Бо мислення, яке розуміє лише те, що воно розуміє – 

нерозумне мислення, хоча воно і не позбавлене точності, наполегливості, а 

часом і блиску узагальнень. Нерозумність такого мислення полягає в тому, 

що воно уявило себе таким, яке розуміє дещо, а насправді зводить це дещо до 

первинних умов розуміння, до власних вихідних понять. Таке мислення 

наскрізь тавтологічне і таке ж самоочевидне, як і самообманне, адже воно 

зводить невідоме до відомого. Але філософія є любов’ю до мудрості, а тому 

вона не просто відтворює початкові поняття, але і відкриває дещо, яке 

лежить по ту сторону понять. Мудрість є досвідом спілкування з тим, чого не 

розумієш. Це нерозуміння лежить в тому вимірі, яке називається 

«глибиною». Глибина – це першопоняття, адже вона пов’язує розуміння з 

тим, що ми не розуміємо, вона дозволяє рухатись розумінню за власні межі, 

тобто – глибоко не-розуміти [409].  

Те,  що ми знаємо в собі як найдостовірніше, є глибиною, тобто 

продовженням нашого буття кудись за межі нашого «я», яке самопізнається. 

Людина для себе є первинним досвідом глибини, адже глибина їй тут дана 
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безпосередньо. І якщо людині вдалось доторкнутись до власної глибини, то, 

як пише Г. С. Померанц: «Немає логічних проблем. Залишається тільки 

“головний розум” – цілісне бачення цілісної реальності» [318, с. 127].  

  Можна по-різному визначати цю глибину: як трансцендентний світ 

духу, як буття Бога, як область підсвідомості, як буття речей-в-собі, як 

об’єктивну діалектику Універсуму (як формулює  Г. С. Батищев), але все це 

релігійні, психологічні чи метафізичні проекції того, що безумовно присутнє 

в нашому досвіді як глибина. 

Глибина всього сущого настільки приваблива, що породжує все нові 

способи її описання: в науці, в мистецтві, в релігії і теології. М. Епштейн 

пише: «Глибину можна визначити як таке простягання, яке віддаляється від 

нас і одночасно наближає нас до себе» [409].  Генріх Батищев стверджує:    

«<…> справжній пошук зовсім не схожий не лише на самозамкнуту 

нерухомість, але і на захопливу і невпинну повз-усе-подорож, спраглу до 

новизни обставин, які змінюються, і до ‘світів’, які чергуються. Він завжди 

віддає перевагу глибині, на противагу ширині і яскравості, він ніколи не 

прирікає зміст зустрілого як забракований, відкинутий заради іншого, 

кинутий ‘позад’ себе» [43, с. 107].  

Саме глибина, а не висота чи ширина, визначає міру такого простягання, 

адже воно (простягання) утворює основу існування, яка лежить-всередині. 

Висота і ширина – вторинні проекції глибини, коли вона переноситься 

зсередини нас в оточуючий світ. Глибина, як стверджує М. Епштейн, в 

сутності, є четвертим виміром простору, який в тримірному фізичному 

просторі, де ми живемо, завжди залишається прихованим фізично і 

осягається лише метафізично (розумом, співчуттям, переживанням).             

Г. С. Батищев пише: «Буття завжди віднині постає вже не як байдуже, саме 

по собі суще, безвідносне до суб’єктів, але як чиєсь буття, яке розповідає нам 

про життя всіх тих, чиїм буттям воно є. Повсюди вкарбовані незліченні 

життєустремління, які запрошують кожного з нас увійти з ними у взаємо-

буття і набути себе серед них» [43, с. 108]. Глибина є доповнювальним, 
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напівфізичним виміром речей, і саме це дає змогу їхнього метафізичного 

осягнення. Глибина лежить між поверхнею предмету і його основою, між 

існуванням і сутністю, і як тільки ми намагаємось відокремити одне від 

іншого чи замінити одне іншим – глибина зникає і світ стає площинним. 

Саме тому ми і наполягаємо, слідом за Г. С. Батищевим, коли говоримо про 

спілкування, по-перше: не зводити наше спілкування лише до психо-

лінгвістичних контактів; або ж не намагатись жити тільки в ситуації 

глибинного спілкування – нам це не вдасться –  бо це шлях до спрощення 

дійсності; а по-друге: ми пропонуємо ставитись до психо-лінгво-комунікації 

як до необхідної «сходинки» (за Г. С. Батищевим), як до містка, який нас і 

зможе провести на більш глибокий рівень спілкування, при цьому не 

знецінюючись і не відкидаючись як щось зайве і непотрібне. Ж. Дельоз 

вважає, що лицевий і виворітний бік світу є нерозривними, а Ж. Дерріда 

наполягає, що світу дуже часто властиве зісковзування площини в глибину, і 

винесення глибини на мілину. Ж.  Дерріда постулює принципове рівноправ’я 

всіх напрямків і зв’язків світу.   

Наскільки пізнання заглиблюється в буття, настільки буття 

заглиблюється в себе, так-що пізнання і буття діють спільно не тому, що 

вони в якійсь точці зустрічаються і ототожнюються, а тому, що вони 

рухаються в одному напрямку і цей напрямок – глибина.  

Є два види площинного сприйняття: чисто об’єктне і чисто знакове. В 

першому випадку ми сприймаємо тільки зовнішню фізичну оболонку 

предмету і зразу ковзаємо до другого предмета. Це ковзання по поверхні 

світу займає велике місце в нашому повсякденному житті. Але є іще один 

зріз світу, не повздовжній, а поперечний, який також позбавлений глибини. 

Це коли ми сприймаємо предмет як знак, який адресує нас до іншого 

предмету або до загального сенсу. Наша увага проходить предмет наскрізь і 

виходить по той бік останнього, в світ ідей, універсалій, духовних сутностей. 

Предмет слугує лише точкою відправлення до символічної реальності, яка є 

байдужою до самого предмету і ми використовуємо предмет лише як засіб 
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інтерпретації, як підказку чи здогад про щось інше. Предмет виявляється 

площинним, але за ним на цей раз виступає інша площинність: проектованих 

чи символічних значень, але це не є глибина самого предмету, а тінь, яку він 

відкидає. І тільки тоді, коли предмет нас відсилає до чогось, чим він є сам, ми 

можемо говорити про справжнє пізнання, таке пізнання просякнуте любов’ю, 

адже воно зосереджене на самому предметі, а не іде вбік від нього, до інших 

предметів чи значень. В любові той, кого ми любимо, означає так багато саме 

тому, що нічого не означує. Значимість – це коли всі значення предмета 

зосереджені в ньому самому. Любов і глибина тут постають в якійсь мірі 

тотожними. Г. С. Померанц пише: «Але остання глибина безмежна, в ній 

немає ніяких меж, і ніякої двозначності, яка доступна аналізу. Там зникають 

людські поняття, в яких ми заплутуємось, коли підходимо до Бога, і 

залишається тільки Бог, який неосяжний розумом і відчувається тільки 

серцем, сповненим любов’ю, переповненим любов’ю, так що любов ллється 

на всіх, не розрізняючи добрих і злих» [318, с. 127].  

Глибина споріднена з теплом – по-суті це два способи означити 

внутрішню наповненість, – стверджує М. Епштейн [409]. В своїй глибині речі 

містять те тепло, яке простягається між їхньою холодною емпіричною 

поверхнею і «вогнем», який еманує від їхніх принципових основ. Якщо наше 

знання відчуває тепло речей, це означає, що ми рухаємось через глибину. 

Людська глибина не має якоїсь відчутної межі, вона простягається в 

безконечність внутрішньої перспективи, куди стягуються всі образи 

зовнішнього світу, і ця проекція останньою своєю межею має безмежне, те, 

що в різних системах думки називається Богом, Єдиним, Абсолютом, Духом, 

Вищим Розумом, Початковим Ніщо. Г. С. Батищев пише: «Людина 

покликана поважати і шанувати найбільше тільки те, що і насправді є 

абсолютним Початком-Підсумком, і саме це готує їй місце серед усіх істот 

надзвичайно високе, поліфонічно спів-творче. Воістину великою є така 

честь!» [43, с. 104]. 
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Звідси, за словами М. М. Бахтіна, «критерій глибини розуміння як один з 

найвищих критеріїв в гуманітарному пізнанні. Слово, якщо воно наперед не є 

брехнею, бездонне. Набирати глибину (а не висоту і ширину)» [77].  

Глибоке знання скоріш загадує загадку, аніж її розгадує. Зовсім не 

реалізація проекту чи ідеї, а скоріш проблематизація самої реальності – ось 

міра глибинного ставлення до світу. Г. Батищев увесь час наполягає, що ми 

покликані «полюбити загадковість і проблемність, навіть таємничість 

Універсуму!» [40, с. 4]. Сучасний ускладнений світ – це результат всіх тих 

проблем, які залишили по собі люди глибокої думки і дії. Вирішення раніше 

поставленої проблеми є нижчим родом діяльності. Моральний масштаб дії – 

не вирішення, а поглиблення проблеми. 

В. Ю. Даренський вважає, що глибинний тип спілкування починається 

там, де «закінчується простий «обмін інформацією» і починається «інтенція 

на суб’єкт», тобто висловлювання і дія мають своїм предметом, попри 

зовнішньо-активні референти, також і сам суб’єкт адресата висловлювання, а 

тим самим – рефлексивно – і свій власний» [195, c. 44]. Чим цінне глибинне 

спілкування? Воно повниться смислами, відкрите до інтерпретації, і кожного 

разу адресат спілкування збагачується новими значеннями. Тут відбувається 

не простий обмін інформацією, а перетворення багатства і набутків кожного 

в спільний набуток, глибинне спілкування породжує спільність (спільноту), 

структура такого спілкування діалогічна. Якщо монологічна модель 

комунікації відтворює смисл (пам’ятаємо, ще у М. О. Бердяєва інерція, 

репродукція – це кінець творчості, це закостеніння духу. В інертних формах, 

готових продуктах дух мертвий. А в психо-лінгво-комунікації ситуація 

аналогічна), то діалогічна модель комунікації його породжує. Кінцева мета 

психо-лінгво-комунікації спростити смисл, зробити його посереднім, 

доступним для кожного в плані розуміння – щоб потім без помилок 

відтворити, передати. І чим безособистіснішим він буде, тим краще. 

Особистісно-унікальне цінується в онто-комунікації. Тут має значення кожне 

вимовлене слово, кожен жест, тут смисл завжди свій. Без зусиль 
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інтерпретації глибинного спілкування не буває. Тому тут не буває хибних, 

помилкових суджень, не може виникнути конфлікт на базі непорозуміння. 

Екзистенційна вкоріненість онто-комунікації – ось основна відмінність від 

психо-лінгво-комунікації, яка є поверхневою, позбавленою «власного 

коріння».  Бібіхін В. В. пише: «Інформація стала вже головним багатством, 

універсальною валютою епохи. Інформації ніколи не буває достатньо. Спрага 

її ненаситна. Навпаки, чим більше інформації, тим місткішими стають 

порожнини, які вона повинна заповнити. Ці пустоти утворюються на місці 

відсутньої думки» [86, c. 201]. Якщо в психо-лінгво-комунікації критерієм 

пізнання є точна передача фактів, то в онто-комунікації – глибина 

проникнення. Це область відкриттів і одкровень, область пізнання 

особистості, а не речі.  

Батищев Г. С. так визначає психо-лінгво-комунікацію: це «процесс, який 

не відкриває нічого буттєвого і ні до чого дуже доленосного не зобов’язує, 

процес текстових, жестових і емоційних повідомлень, циркуляція (прийом і 

передача) інформації, контакти-дотики. <…> В психо-комунікацію людина 

вступає не інакше, як частково, фрагментарно, ущербно, функціонально-

вибірково, відділяючи від себе дещо для повідомлення іншому, а все інше в 

собі утримуючи поза зверненістю до нього. В цьому сенсі будь-яка, навіть 

точна і правдива в своїх межах інформація далеко не повністю тут щира, бо 

щирою є тільки уся повнота буття, розкрита безумовно… Комунікатор – це 

одна із соціальних рольових масок, які одягає на себе людина, будучи в 

полоні або зовнішнього ритуалізму і розпорядку, або своїх емоційних 

реакцій. Частковість комунікатора логічно продовжується у не меншій 

частковості, яку очікують в адресаті. Повідомлення робиться без розрахунку, 

без надії на повноту розуміння, а якщо ця ненадія переходить у відчай і потім 

навіть у звичку до взаємонерозуміння, то людина комунікує лише заради 

того, щоб відокремитись від відповідальної спів-причетності, загородити… 

пустими знаками зручну поверхню свого життя і щоб крізь цю поверхню 

неможливо було б уже пробитись, щоб стала вже неможливою зустріч в 
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правді буття-вчинку. Психо-комунікативні навички перетворюються в 

мистецтво маскувати і відсутність реальної спільності, і, що набагато гірше, 

втомлено-зле небажання її шукати, до неї прагнути, ставати гідним її. Нікому 

себе не адресуючи, людина відсутня також і всередині себе. І все більше 

умертвляє себе душевно і духовно при фізичній видимості життя» [51, c. 48]. 

Такий тип комунікації веде до ще більшого індивідуалізму, атомізації, 

відчуження, плюралістичної терпимості, до знелюдненого спілкування.  

Інформаційний суб’єкт, споживач нового покоління, виявляється 

неспроможним відгукнутись на оклик іншого, він недоступний іншому. 

Відчуження від реальної живої природи, від себе (втрата особистості) і 

зростаюча потреба в ілюзорному (як альтернативному) бутті є проявом 

глобальної культурної, екзистенційної, екологічної кризи на індивідуальному 

психологічному та онтологічному рівнях. Поза-образна ілюзія реальності 

монологіста поєднується сьогодні зі ще однією проблемою: людина ілюзорна 

– це людина штучна, людина штучна – це людина клонована. Звідси недалеко 

і до біоробота. Що таке біоробот? Це людина без таємниці. Це технічний 

пристрій. А де ж тоді сама людина? Зразу ж згадуються слова Генріха 

Степановича: «<…> ми покликані любити загадковість і проблемність, навіть 

таємничість Універсуму! Не люблячи труднощі і не приймаючи їх в себе, не 

загораючись вогнем самокритичної роботи над собою за логікою цих 

труднощів, ми присутні в бутті на половину, на четвертину <…>» [40, c. 4].  

Особливо засмучує Генріха Батищева той факт, що найстрашніші 

наслідки нашої поверховості ми пожинаємо вже у самих витоків нашого 

життя: у дітях. Саме школа на думку філософа може стати або рятівним 

якорем для людства, або його остаточним крахом. Іншими словами, яких 

особистостей собі виростимо, таким і буде наше майбутнє.  

Якщо взяти реальний педагогічний процес, то не треба спеціально 

доказувати, що він майже наскрізь просякнутий саме лінгво-, 

психокомунікацією і здійснюється саме за її логікою. У педагогічній та 

психолого-педагогічній літературі під родом «педагогічне спілкування» 
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здебільшого розуміється те, що філософ Генріх Батищев називає психо-

лінгво-комунікацією.  

Що робить педагогічне спілкування власне «педагогічним»? Мета, яка 

тут ставиться, - виховати, навчити, прищепити позитивні цінності тощо? Ні, 

не це. Тут має бути присутньою та сама логіка розв’язання питання, як і 

стосовно специфіки педагогічного мислення. В. С. Возняк пише: 

«Педагогічне мислення за своєю природою не може мати якоїсь “фахової 

специфіки”, оскільки його “предмет”, його сфера є таким особливим, що 

найбільш цілісно, повно і змістовно втілює і виражає всезагальне, 

універсальне у самому способі людського світовідношення» [147, с. 259]. 

Педагогічне спілкування – це така особлива форма людського спілкування, 

яка має кожною своєю миттєвістю адекватно втілювати всезагальність 

спілкування як суто людського способу здійснення активності, здійснення 

буття-як-зустрічі (зустрічі поколінь у просторі культури, зустрічі живих 

особистостей). Адже «логіка процесу освіти є логікою становлення людської 

суб’єктивності, саморозвитку особистості, є логікою змістового 

розпредмечення культурно-історичних форм людської діяльності та 

спілкування; а така логіка не може не збігатися із всезагальним логосом і 

саморозвитком субстанції, і творчої діяльності, тобто – із сутністю свободи 

як граничної основи людського буття у світі» [147, с. 258]. 

Якщо йдеться про виховання, то насправді виховують не вчителі, 

«вихователі», батьки, а той контекст спілкування, у який вони реально, 

предметно-чуттєво залучають представників молодого покоління. Тому 

питання про якість, тип, форму спілкування, спосіб побудови педагогічних 

взаємин є принциповим. «За яким типом здійснюється діяльність і 

спілкування учнів – за розсудковим чи розумним, у якій формі поступають у 

простір їх спілкування досягнення людської культури і як, тим самим, 

розкривається їм невтаємниченість буття – ось осереддя майже всіх проблем 

сучасної школи» [145, с. 323]. 
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В дитячі голови постійно вдовблюють правила, рецепти, алгоритми, а 

робота продуктивної уяви, фантазії сприймається як щось зайве і дошкульне: 

от спочатку зрозуміють що добре, а що – зле, а тоді вже можна проявляти і 

самостійність та творчість… Зрозуміло, що за таких умов можна виховати 

лише механічний та дуже тупий розум.  І хоча ми на кожному кроці говоримо 

про суб’єкт-суб’єктне спілкування, учень постає за таких умов об’єктом 

стороннього впливу. «Дух виховательства – це дух нав’язування, впливу, 

самовпевненості, своємірства <...>, дух ідеологічного і педагогічного 

фарисейства. Дух виховательства – педагогічний блуд» [145, c. 290] – 

стверджує В. С. Возняк. 

Навчання перетворилось на нудне заняття споживання готових знань, 

надійно запакованих у тверду об’єктну  форму. Педагогічне спілкування 

знечулюється, перетворюючись на моралізаторство. Вербалізм – ось сучасна 

хвороба нашої школи. Слова, слова, слова, яким не дають часу відстоятись у 

дитячій свідомості, нема необхідної тиші, в просторі якої і твориться 

духовний світ людини. І це не від надмірної уваги та любові до слова, ні!       

В. С. Возняк таку ситуацію зі словом у сучасних звичайних педагогічних 

практиках назвав «педагогічним вербалізмом», який постає виразом «тиранії 

розсудку». Вербалізм – це не підвищена увага до слова, а реальне псування 

слова [148]. Часом за потоком речень стоїть порожнеча, позбавлена якісного 

змісту (і взагалі змісту). Ось чому так важливо чітко визначитись, що ж тоді є 

спілкуванням у Істині, а що – просто балачками, або ще гірше – механічним 

відтворенням заученої інформації. Велика прірва розмежовує витончене 

глибинно-спілкуюче звернення до світу, який чує суб’єкт, і комунікативну 

активність суб’єкту, що чує тільки себе самого! У глибинному спілкуванні 

кількість майже нічого не варта. Майже все становить якість.  Адже, якщо 

погодитись з М. М. Бахтіним, саме буття людини є найбільш глибоким 

спілкуванням. Ми вважаємо за доцільне вибудовувати  педагогічний простір 

за принципом «ісіхії», який відображає, найбільш влучно, сутність 

глибинного спілкування учасників педагогічного процесу. Саме поняття 
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«ісіхія» наділене могутнім зарядом творчого потенціалу і така творчість 

нестиме в собі глибинний сокровенний сенс. 

 «Ісіхія» з грецького – мовчання, тиша. Вона недоступна розсудковому 

аналізу, а відкривається як спілкування з Абсолютом в стані глибокого 

спокою. Виразити словами ісіхастський досвід наважувались поодинокі 

містики. Для того, щоб зрозуміти святого Григорія Паламу, потрібно до 

нього наблизитись через особисту аскезу. Щоб зрозуміти сокровенний зміст 

мови преподобного Григорія Синаіта і його учнів, потрібно займатись 

Ісусовою молитвою, усамітнившись. Щоб говорити про ісіхію, спочатку 

потрібно навчитись мовчати. 

 Саме поняття тиші стало для сучасної людини чимось чужим, воно 

випало з внутрішнього досвіду. Для неї тиша є чимось негативним, часто 

розуміється як відсутність життя або як внутрішній вакуум, а ісіхія може 

мислитись лише абстрактно. Тому і мовчання в шкільній практиці 

сприймається насторожено, а іноді і рішуче агресивно, адже, коли учень, 

відповідаючи на якесь питання вчителя, раптом замислився – примовк, це 

сприймається однозначно: не знає. А чого саме він не знає? Якихось фактів, 

алгоритмів, інформації? Чи не знає, яке значення має ця інформація для 

людини? Йому не дають часу над цим розмірковувати, задаючи темпів в 

питаннях-відповідях. А, тим не менше, відомий містик і святий VII століття 

преподобний Ісаак Сірін сказав, що мовчання – таїнство майбутньої доби. Бо 

саме ісіхія (глибинне мовчання) є досвідом комунікації з Особами Пресвятої 

Трійці і особистістю, яка трансцендентна будь-якому чуттєвому і 

раціональному досвіду Божественного. Монах Василій Кривошеїн у своїй 

роботі «Аскетичне і богословське вчення святого Григорія Палами» пише: 

«Серце – осередок будь-якої духовної і навіть інтелектуальної людської дії»   

[235, с. 77]. І далі: «Найвищий стан повного поєднання з Богом називається 

святим Григорієм Паламою ‘ісіхія’ і визначається ним як призупинення будь-

якої думки і будь-чого мирського, як містичне пізнання і безпосереднє 

бачення Бога. В такому стані ‘невідання’, яке перевищує яке завгодно 
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‘знання’, людина досягає богопізнання, тобто пізнання, яке недоступне 

інтелектуальній філософії» [235, с. 78]. 

Традиція ісіхазму має стати ядром «внутрішньої» освіти – на противагу 

панівній «зовнішній». Орієнтація педагогічної культури на досягнення ідеалу 

спільності буде рухом до внутрішнього виховання, яке включатиме в себе і 

ціннісне виховання. Досвід ісіхазму є одним із шляхів до цілісного 

світоспоглядання, тому для нас так важливий сам його принцип: принцип 

самозаглиблення, вслухання у власні глибини. Ісіхія, коли говорити про 

школу, подарує учневі можливість чути не лише навколишній світ, але і себе 

у ньому, сприятиме його самоідентичності. Бо як можна по-справжньому 

почути іншого, не чуючи себе, і пізнати іншого, не пізнавши себе? 

Однак, біда сучасної освіти полягає у тому, що її заполонили обернені 

форми спілкування. Вчитель не намагається піднятись з рівня психо-лінгво-

комунікації на рівень, де можна причаститись до внутрішнього світу дітей, а 

одразу ж нав’язує їм комплект готових знань. Ці знання потрібно всього 

лише зазубрити і адекватно відтворити на уроці. Навіть аналіз певних текстів 

відбувається за готовим зразком, за мудрими підручниками, а особиста думка 

учня не є обов’язковою, хіба-що як ілюстрація дитячої наївності. 

Але ж навчити чогось дитину (та і не тільки дитину), в тому числі і 

самостійно мислити (це теж велика біда нинішньої школи – невміння 

мислити), можна лише при уважному ставленні до індивідуальності дитини. 

У філософії та педагогіці таке ставлення називають любов’ю. Любов – ось α і 

ω будь-яких людських стосунків. 

Ідеї, висловлені у цьому підрозділі, містяться у авторських публікаціях 

[105; 117; 118; 120; 133]. 
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2.3. Проблематизація як спосіб онтологізації педагогічного 

спілкування 

 

Одним з істотних вимірів онто-комунікації («глибинного спілкування) 

постає проблематизація. 

Нинішнє педагогічне мислення згубило «ключі» до світу дитинства. 

Саме такий висновок робить Г. С. Батищев. Цей світ ще досі не досліджений, 

для багатьох  дорослих (і педагогів в тому числі) – невідомий. В нього 

неможливо увірватись ззовні, обстежити з висоти своєї зрілості. Доти, доки 

дорослі будуть зверхньо ставитись до дитини, вважаючи, що у неї нічого 

повчитись, їм не відкриється внутрішнє сокровенне життя дитини, сповнене 

непереминаючих цінностей. Світ дитини сповнений витоками творчого 

ставлення до світу та до себе і розкривається лише тим, хто сповнений 

рішучості всією душею пити з цього джерела. Коли ж до дитини ставитись як 

до кволої, інфантильної, не здатної відповідати за себе істоти, це неминуче 

приведе до онтологічної закритості будь-яких цінностей. А важливою 

умовою до подорожі у світ дитини є абсолютно безкорисне ставлення 

мандрівника.  

  Світ дитини – це щоденне здивування і захоплення усім, що її оточує. 

Дитяча гра – яскравий приклад титанічної роботи продуктивної уяви, 

невпинного фантазування, під час якого конструюється нова модель світу. 

Буття – не розкрита, давно прочитана і нецікава книга, а проблема. Згадаємо, 

що творчість неможлива без нового погляду на світ. Вміння 

проблематизувати буття є беззаперечною цінністю дитинства. Таке буття не 

підвладне силі інерції. Серце дитини відгукується на будь-який поклик світу, 

воно дуже раниме. Дитина відкрита, вона готова до постійного 

самооновлення, та це ще не означає, що її відкритість до нового досвіду, 

вміння побачити будь-що ніби вперше свідчить про те, що вона – чиста 

дошка. Деякі дорослі так і думають, тим самим відбираючи у дитини право 

на дитинство. Вони змалку напихають дитя правильними і корисними 
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знаннями, сприяють максимальній соціалізації дитини, привчають до нових 

соціальних ролей і масок. Навіть спілкування постає як соціальна маска; таке 

«спілкування» є сумнозвісною психо-лінгво-комунікацією. 

Знання, засвоєні в суто об’єктній формі, не передбачають 

розпредметнення. Їх, правда, можна використати – у суто об’єктно-речовних 

ситуаціях. Але такі (безпроблемні) знання не змінюють людину.                    

Е. В. Ільєнков слушно зазначає: «Потрібно організувати процес засвоєння 

знань, процес засвоєння розумової культури так, як організовує його тисячу 

років поспіль найкращий вчитель – життя. А саме: під час такого процесу 

дитина постійно змушена тренувати не тільки (і навіть не стільки) “пам’ять”, 

скільки здатність самостійно вирішувати завдання, які вимагають мислення, 

<…> сили судження <…>» [221, с. 15].  Знання – це, насамперед, спосіб 

представництва буття у свідомості (В. Л. Петрушенко), тому не варто 

ставитись до свідомості як до комірчини, в яку скидають всякий непотріб.  

Діалог (кожне переживання, думка, почуття, вчинок) проходять на фоні 

відповідного розуміння незримо присутнього Третього, що стоїть над усіма 

учасниками діалогу і справедливе розуміння якого передбачається. Вихована 

у християнстві людина сприймає це як Божу присутність завжди і в усьому, 

як здатність Творця чути людські молитви, людські прохання, плачі, подяку і 

здатність відповідати на них. Онтологічне спілкування може бути стихійним 

єднанням універсального з унікальним, а може бути і свідомим, коли суб’єкт 

власною волею пропонує себе як можливість для іншого. У глибинному 

спілкуванні наявні «запорогові», таємничі рівні, що не підлягають 

об’єктивації. Саме на цих глибинах зосереджено істинний творчий потенціал 

спілкування. Все, що є людиною, здобувається у комунікації: «…онто-

комунікативну зверненість до інших неможливо створити на рівні засобів 

мовного самовираження або мислення, її не можна створити ні вербально, ні 

ідейно-творчо, її не можна вигадати і ввести у реальність навіть при 

максимальній щирості, її можна лише виявити назовні символічно, якщо 

вона вже є буттєво. <…> Онто-комунікація гранично далека від відчаю 
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фатального нерозуміння, навпаки, вона вся проникнута радикальним 

прагненням до перемоги правди буття – до правди почутої людини»  [24, c. 

124]. В ситуації глибинного спілкування людина не запитує про щось, а себе 

ставить під питання, проблематизує своє буття як можливість для Іншого. 

Нічого не очікує навзаєм, не нав’язує іншому свої мірила, слово в устах такої 

людини – цілісний життєвий вчинок: виважене, вагоме, сповнене світла 

істини. Таке слово мовлене з величезною відповідальністю, адже за ним 

стоїть незримо присутній хтось Третій. Вербалізм знецінив вагомість слова, 

вихолостив його до полови, і одвічне: спочатку було слово стали розуміти як 

безперервну вербальну активність. З’явилась легковажність до слова. Хіба не 

тому сьогоднішнє «слово честі» сприймається так само, як «іду 

прогулятись»? Школа дуже хоче виховувати? Що ж, нехай наші педагоги 

розпочнуть із себе, їхній живий приклад буде більш дієвим.  

В кінці 70-х, у 80-ті роки на теренах Радянського Союзу діяли і творили 

талановиті вчені-філософи і педагоги, які, переймаючись проблемами школи, 

спільними зусиллями розробили нову модель педагогіки: педагогіку 

співробітництва [309; 310]. Серед педагогів-новаторів такі імена:                 

С. М. Лисенкова,  В. Ф. Шаталов, Е. М. Ільїн, Ш. А. Амонашвілі,                    

Б. П. Нікітін, Л. О. Нікітіна, І. П. Волков, В. О. Сухомлинський,                      

В. В. Давидов, С. Л. Соловейчик. Чому ці прізвища встигли затертись у 

нашій пам’яті? Адже їхні ідеї дійсно могли б істотно допомогти сучасній 

педагогіці. 

Педагоги-новатори наголошували: ми повинні не повчати наших дітей, 

не виховувати, не карати за будь-яку провину, а вчитись співпрацювати із 

дитиною як із собі рівною. І педагоги і учні повинні вибудовувати спільний 

духовний світ, в якому усім нам буде затишніше, працювати на спільне 

майбутнє разом. І пам’ятати, що спілкування – це не обмін вербальними 

засобами, а людське буття в усій його повноті, де люди причащаються 

суб’єктивного світу іншої людини, а не використовують і прилаштовують під 

себе. Дійсне, справжнє, глибинне спілкування – це завжди цілісна 
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адресованість до інших, посвяченість іншим, «другодомінантність», як 

полюбляв говорити Генріх Степанович Батищев. Йому також належать 

слова: «Нікому себе не адресуючи, людина відсутня також і всередині себе 

самої» [51, с. 41].    

Давно виникла потреба у новому типі стосунків між учителем та учнем, 

і частина вчителів уже давно визнала учня співавтором навчального процесу, 

коли в основі стосунків лежить довіра і відкритість. До цього їх привели 

досвід і любов до дітей.  

Навчання має проходити через подолання труднощів, через обов’язкову 

самостійність у навчанні, через дослідницький підхід до предмету вивчення. 

Саме це є безсумнівними плюсами сучасної освітньої політики. Подолання 

труднощів, вирішення проблем-загадок – саме на цьому наголошують 

педагоги-новатори, адже школа, в першу чергу, має вчити мислити, має 

вчити самостійності, спонукати до творчого розуміння дійсності. Саме такий 

підхід обов’язково призведе до того, що важливим чинником ефективності 

навчання стануть людяність, любов, доброта, сердечність і чуйність учителів 

у стосунках з дітьми.  

Розглянемо зміст батищевського концепту «проблематизація». Там, де 

з’являються готові відповіді і рішення, там закінчується живе спілкування зі 

світом, світ постає площинним, позбавленим глибини і таємничості – 

нецікавим (а саме таким він і є для сучасної школи). Розумно поставлене 

питання є важливішим, аніж примітивно сконструйована відповідь – такий 

ось парадокс. Генріх Батищев неодноразово пише про проблематизацію як 

форму глибинного (нормального) людського відношення до світу. 

Вважається, що «проблематизація» як наукове поняття було введене     

М. Фуко та  широко вивчається в постмодерністській філософії. 

Проблематизація розуміється як така, що фіксує в своєму змісті феномен 

перетворення того чи іншого соціокультурного явища в предмет 

рефлексивного осмислення і раціонального аналізу. За М. Фуко 

проблематизація – це не репрезентація деякого наперед існуючого об’єкта 
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або створення з допомогою дискурсу неіснуючого об’єкту. Це сукупність 

дискурсивних і недискурсивних практик, яка вводить ту чи іншу річ в гру 

істинного і неістинного і конституює її як об’єкт для думки. Робота 

інтелектуала – не у тім, щоб говорити іншим, що їм робити, не в тім, щоб 

формувати волю інших, а у тому, щоб за допомогою аналізу, котрий він 

проводить у своїх галузях, заново запитувати очевидності і постулати, 

стрясати звички і способи дії та думки, розсіювати те, що прийняте як відоме, 

заново переоцінювати правила і встановлення. Саме через проблематизацію 

буття нам дається як те, що може і повинно бути помисленим [412]. Якщо це 

так, то безпроблемним нас дається усе те, що може і повинно бути (у даній 

системі координат) використане, спожите, застосоване.  

Однак, нас цікавитиме поняття «проблематизація» у інтерпретації 

російського філософа Генріха Батищева, оскільки саме його розуміння 

останньої уможливлює зміну самого способу спілкування учасників 

педагогічного процесу. 

Проблематизація як культурний процес доречна тоді, коли звична сфера 

культурного вжитку, яка донедавна не поставала предметом роздумів, 

вважалась самоочевидною для носія відповідної культурної традиції, раптом 

починає всередині цієї традиції бути для суб’єкта проблемою, змушує його 

задаватись питаннями і сумніватись. Культурна сфера, яка підлягає 

проблематизації, практично перетворюється на неврівноважене середовище, 

в контексті якого має місце плюралізація еволюційних векторів культурного 

розвитку, з’являється можливість для формування нових уявлень про світ, 

людину і місце людини у світі. А. О. Зінченко пише: «Проблематизація – 

ядерний процес, який конституює те, що називається колективною 

мисленнєвою діяльністю. Це зіткнення людей, думок, позицій, понять, це, за 

суттю, основний рушій людської активності. Зовні це зіткнення може 

виглядати як конкуренція, агон, змагання. Антипод проблематизації – спокій 

(як атрибут покійного)» [208].  
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Екстраполюючи визначення проблематизації А. О. Зінченка в освітню 

сферу, ми  не згідні, що проблематизація – це агон. Нам ближче розуміння 

проблематизації Г. С. Батищевим: як спів-творчості: «Спів-творчість – це і є 

нескінченне зустрічання двох становлень, двох невичерпних в глибину 

дійсностей: людини і світу. Лише спрямованому, такому, що занурився у 

нескінченний процес самоперетворення, суб’єкту також і світ розкривається 

вже не як мертвий Світопорядок, а як незавершене і таке, яке не завершиться, 

діяння, як жива Надкультура. <…> Безмежна діалектика сповнена протиріч і 

тим самим – проблем для суб’єкту: вона є світ проблем!» – пише філософ [29, 

c. 50]. Ми бачимо тут перегук з поняттям «синергія».  За  С. С. Хоружим, 

«синергія (гр. sunergeia – спільна, узгоджена дія) – концепція православного 

богослов’я, яка стверджує необхідність співробітництва <…>, узгодженого 

ладу між Божественною енергією (благодаттю) і енергією людини (волею) в 

справі спасіння, поєднання людини з Богом» [395, с. 18]. Тобто, мова іде про 

обоження людини, яке відбувається в процесі співтворчості останньої з 

Універсумом і з Абсолютом. Однак, такий досвід для нас недоступний, 

запороговий при буденному розумінні невідомого, яке виникає перед нами і 

постає як проблема. Лише проблематизація самого себе, усвідомлення своєї 

недостатності дає можливість вийти на якісно новий рівень пізнання та 

діяльності. Цей досвід, вважаємо, є дуже важливим для освіти, адже він може 

розглядатись як шлях до зміни самого способу педагогічного спілкування та 

педагогічної діяльності.  

Ми вважаємо, що там, де з’являються готові відповіді і рішення, там 

закінчується живе спілкування зі світом, світ постає площинним, 

позбавленим глибини і таємничості – нецікавим (а саме таким він і є для 

сучасної школи). Розумно поставлене питання є важливішим, аніж 

примітивно сконструйована відповідь – такий ось парадокс.  

Глибоке знання скоріш загадує загадку, аніж її розгадує. Не реалізація 

проекту чи ідеї, а швидше проблематизація самої реальності – ось міра 

глибинного ставлення до світу. Г. С. Батищев увесь час наполягає, що ми 
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покликані «полюбити загадковість і проблемність, навіть таємничість 

Універсуму!» [40, с. 4]. Сучасний ускладнений світ – це результат всіх тих 

проблем, які залишили по собі люди глибокої думки і дії. Вирішення раніше 

поставленої проблеми є нижчим родом діяльності. Моральний масштаб дії – 

не вирішення, а поглиблення проблеми. 

Що може дати проблемний підхід до дійсності для освіти, для 

спілкування в освітньому просторі? Проблематизація змісту освіти 

передбачає знаходження кожним учасником освітнього процесу власного 

сенсу в межах навчальної задачі, яка вирішується. Спілкування, якщо воно 

націлене на іншого, тісно пов’язане з проблематизацією. Діалог, скажімо, 

постає дійсною формою продуктивної взаємодії лише в рамках змісту, який 

здатний ініціювати активність всіх суб’єктів освітнього процесу. Основні 

вимоги до матеріалу, який вивчається, полягає у можливості організувати 

дискусію, діалог та полілог з приводу пропонованого змісту. Діалогічність 

педагогічної взаємодії забезпечує формування емоційно-оціночного 

відношення учнів до змісту освіти. Інша справа, що не кожен педагог буде 

так собі ускладнювати життя. Адже, якщо стати на шлях поглиблення 

проблем освітнього змісту, може виявитись, що учні вивчають і таке, що 

ніякої глибини і евристичного потенціалу не містить. 

Але справа навіть не в цьому. Адже, чим більше ми набуваємо 

емпіричних знань, тим більше ми віддаляємось від таємниць життя. Чим 

більше вдосконалюємо розсудковий механізм нашого мислення, тим важче 

нам підійти до витоків буття (Лев Шестов). М. Гайдеґґер висловлює думку, 

що те, що ми покликані осмислювати, відвернулось від нас [384, с. 23]. Для                     

М. Гайдеґґера думка нерозривно пов’язана із немислимим (Ungedachte), яке 

виступає як та межа думки, яка щоразу посувається з допомогою мови. 

Немислиме – це місце думки. Мислення, яке не захоплює всю людину, не 

забирає всю її сутність – це лише здатність здійснювати логічні операції, 

найпростіші з яких доступні навіть тваринам. Тут німецький мислитель 

перегукується з Г. С. Батищевим, який пише: «Ми надто вибіркові і при 
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цьому саме корисливо вибіркові, ми редагуємо дійсність і приймаємо тільки 

те, що для нас прийнятне. Світ навколо нас повен проблемних ситуацій. Але 

в кожній з них є не тільки те, що нам прийнятне і відповідає нашому підходу, 

але є ще і те, що неприйнятне і недоступне: загадковий і навіть таємничий, 

запороговий зміст. Тільки тоді, коли ми навчимося приймати проблемні і 

загадкові ситуації в усій їхній конкретності, наперед їх не розщеплюючи на 

аспекти, які вирішуються і не вирішуються, – тільки тоді ми визволимося з 

полону інерції і рутини, звичок і стереотипів» [29, с. 4].  Саме наш страх 

перед невідомим, вічне прагнення спростити собі життя (редукціонізм) 

призводить до того, що ми втрачаємо зв’язок з власною глибиною і 

починаємо жити поверхнево, площинно, пласко. Ми постійно стикаємось з 

дійсністю як з проблемою, яку потрібно негайно усунути, до такого підходу 

ми привчаємо наших дітей.  

Слід розрізняти поняття «проблема» і «проблематизація». «Проблема» 

нам завжди пропонує ситуацію вибору, завжди змушує дослідника віддати 

чомусь перевагу. І «проблема» і «проблематизація» пов’язані з 

неоднозначністю знання, явища, предмету. Тільки завданням «проблеми» є 

подолання неоднозначності, а завданням «проблематизації» – знайти 

неоднозначність, виявити її в найбільшій мірі. «Проблема» – це така складна 

ситуація, подолання якої можливе лише через її вирішення. Проблематизацію 

ми розуміємо як прийом, який змушує дослідника ставити під сумнів здобуте 

в процесі пізнання знання (пам’ятаємо: філософія починається з сумніву), 

вона – не те, що потребує рішення, а скоріш сама є рішенням, з допомогою 

якого знання здатне функціонувати. Проблематизацію можна інтерпретувати 

як маргіналізацію звичних і повсякденних смислів і значень предмету 

дослідження.  

«Проблематизацію» також можна розглядати як «потенцію» проблеми, 

спектр її можливостей. М. Фуко вважає, що невипадково не існує чіткого 

розрізнення між знанням і незнанням, істиною і хибою. Філософ наполягає, 

що не варто розуміти неоднозначність як дефект знання, а, скоріше, навпаки 
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– як цінність, яку ми шукаємо і яка дозволяє знанню набувати повноту своїх 

смислових континуумів [412]. Проблематизація не має імперативного 

характеру і не пов’язана із ситуацією вибору. Ми схиляємось до думки, що 

проблематизація – це те «поле», в якому лише і можливе виникнення 

проблем.  

Проблематизувати дійсність – це схоплювати останню в її цілісності. В 

такому контексті вирішення якоїсь проблеми ще не означає, що на цьому її 

евристичний потенціал вичерпано, а, швидше, навпаки – це вихід на якісно 

новий рівень пізнання, який також буде насичений проблемами і загадками.  

Не варто, мабуть, доводити, що метою освіти є виховання цілісної 

особистості, не варто, також, доводити, що не буває цілісних особистостей 

без цілісного бачення себе і світу. Проблематизація – це творчий процес, 

пов’язаний з пізнанням цілісності буття. 

Отже, проблематизація постає як спосіб співвіднесення знання і 

незнання. Справа в тому, що саме по собі незнання не може бути проблемою 

для людини, таким воно може стати лише у співвіднесенні його із знанням. 

Проблематизація формує спектр можливостей пізнання, вона може 

розумітись як підстава процесу постановки проблем, будучи більш 

глибинною структурою пізнавальної діяльності. Однак, варто пам’ятати і про 

ризики проблематизації. М. Фуко, вводячи це поняття, підкреслював, що 

остання не повинна бути пустою, тобто не повинна ставити під сумнів те 

знання, яке вона проблематизує. Інша справа, що таке знання повинно 

привносити доповнюючий результат. Якщо цього не буде, то 

проблематизація буде виступати в якості паразитичного начала на тілі 

пізнання. 

Є ще один аспект, який ми не згадали: проблематизацію можна розуміти 

як досвід Іншого. Вихід до Іншого – це, так чи інакше, проблематизація 

самого себе як чогось самодостатнього і самозамкнутого, це вміння 

зустрітись з іншим лицем до лиця, прийняти його іншість, його світоглядні і 
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моральні установки. А тільки так проблематизація і можлива: у вмінні чути 

іншого, і тим самим – збагачуватись новими смислами.  

В освітньому просторі такий досвід можливий лише тоді, коли усі 

учасники педагогічного процесу заздалегідь згідні зустрітись з незрозумілим, 

складним і загадковим. Іноді – навіть неприйнятним. По великому рахунку – 

одне з одним. Вміння приймати іншого у його особливості є першим кроком 

до пізнання буття в його цілісності. Якщо ж такої готовності немає, то, як 

пише Г. Батищев: «ми присутні в бутті наполовину, на чверть. <…> Ми 

існуємо наче на чернетці <…>» [40, c. 4]. А за таких умов проблематизація як 

глибинне пізнання дійсності і як спосіб побудови дійсно людських стосунків 

– не   відбувається, як і не відбувається дійсна зустріч поколінь, у якій 

відтворюється, зберігається і твориться людська культура; а така зустріч і є 

істинною сутністю освіти (рос. – образ-ование) як введення людської істоти у 

образ людини.  Тоді простір педагогічного спілкування («педагогічний 

простір») неживий, одномірний, збайдужілий, знечулений, – тобто, саме 

такий, яким він переважно і є  у різноманітних навчальних закладах, які 

давно перетворились на школу безкультурності і безособистісності. Коли 

кількість тих, для кого не існує проблем («no problem!»), перевищує 

критичну позначку, жити стає вельми небезпечно. 

За Г. С. Батищевим проблеми як такі постають на трьох рівнях. Перший: 

проблем із достатньою логікою. Необхідною і достатньою логікою  їх 

осмисленості і розв’язуваності для суб’єкта постає закінчена, замкнена 

система законів. Другий рівень: тут проблеми постають як проблеми з         

не-достатньою логікою. Тут творча діяльність суб’єкта входить у склад 

дійсності повноправною учасницею. Тут людина вивищується до будівника 

світу, його спів-творця.   Хоча й на цьому рівні можливі псевдо-рішення. 

Третій рівень: самі дійсні проблеми постають як проблеми з недостатнім 

суб’єктом, –  вони можуть бути осмисленими і розв’язаними , «але тільки 

для іншого, принципово іншого, ніж ми, більш досконалого суб’єкта. Проте 

ми теж здатні дорости до цих проблем, якщо станемо не просто розвивати 
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самих себе – таких, якими ми є, – але здійснимо радикальну роботу над 

своєю сутністю, якщо принесемо у жертву сам минулий спосіб свого 

розвитку щаради набуття іншого способу розвитку. І якщо будемо завжди 

невтомно вчитися вимірювати не проблему своїми здатностями, а навпаки, 

свої здатності – проблемою, що постала, можливо, поки що в подобі загадки і 

навіть таїни. Ми повинні тут бути завжди готовими стати іншими настільки, 

наскільки цього вимагає від нас діалектика проблем, не менше» [29, c. 53]. 

Тут же російський філософ стверджує, що спів-творче життя – це і є життя у 

проблемах третього рівня. 

Що означає «набуття іншого способу розвитку»? Ми розуміємо, що 

має відбутись не тільки зміна самої мети розвитку та засобів його здійснення. 

Самий розвиток повинен ставати інакшим. А для цього потрібне інше 

мислення, у тому числі (можливо, першочергово) – педагогічне. Освіта, 

побудована на співтворчості, це освіта, про яку пише Олександр Суворов: 

«Ми розрізняємо спільну педагогіку в широкому і вузькому сенсі. Спільна 

педагогіка в широкому сенсі – це суб’єкт-суб’єктна педагогіка, націлена не 

на підбір “ключика” до “сейфу” дитячої душі, звідки скарби цієї душі 

потрібно лише дістати; і не наповнення цього “сейфу”, який передбачається 

первинно пустим, скарбами духовної культури ззовні, – а на спільне 

творення цих скарбів» [357]. Саме усвідомлення себе вільними спів-

творцями, усвідомлення рівня відповідальності за наше творення перед цілим 

Універсумом – це і є новий масштаб мислення.  Найістотніше тут, на 

«третьому рівні»: усвідомлення педагогом своєї суб’єктної недостатності 

для забезпечення адекватного самій суті освітнього процесу саморуху його 

живої, суперечливої природи,  усвідомлення своєї власної проблемності і 

виростання потреби у радикальній само-зміні у спільній діяльності зі своїми 

учнями.  Освіта як невпинне становлення людської суб’єктивності є 

продовженням всезагальної логіки буття, постійне становлення субстанції 

суб’єктом, продовження безмежної об’єктивної діалектики у суб’єктній та 

суб’єктивній формі. Г. С. Батищев стосовно цього та власне «третього рівня» 
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проблем, де здійснюється істинна проблематизація, пише: «Продовжувати 

всезагальну логіку світу поза собою навчається насправді тільки така 

людина, яка навчається саму себе перетворювати на гідного продовжувача – 

воістину всередину і вглиб себе! – логіки дійсності, що успадковуються нею» 

[64, с. 22].  Г. С. Батищев виділяв і три рівні зустрічі (у друкованій формі він 

це не викладав, тому О. О. Хамідов наводить його слова за різного роду 

усними виступами): 1) коли приходять з готовими критеріями; 2) коли 

критерій є проблематичним (тут відкрите мислення орієнтоване не на себе, а 

на цінності поза собою і вищі за себе); 3) коли проблематизуються й ті 

цінності, на які суб’єкт орієнтований [391, c.132]. – Проблематизація самих 

цінностей – ось чого гостро не вистачає сучасній педагогіці (як теоретичній, 

так і практичній). Вона до такого рівня не доросла і вперто тримається 

позиції «прищеплення цінностей». Слід підкреслити, що рівень проб 

лематизації самих цінностей – це вищий вимір зустрічі як екзистенціальної 

події. Як казав М. Бубер, зустріч – істинне буття людини [96, с. 305]. 

Цікавим нам видається те, що батищевський концепт «проблематизація» 

за своїми принциповими ознаками має багато спільного рис з діалектичним 

методом як таким. Два істинні твердження синтезуються і в цьому синтезі 

несуть евристичний потенціал. При кожному новому синтезі цей потенціал 

стає щораз більшим і так до безконечності; мовою Генріха Батищева, ми 

маємо здійснювати безконечне становлення назустріч безмежній об’єктивній 

діалектиці Універсуму. Проблематизація – це, можливо, парафраз діалектики 

як такої, це шлях до діалектики як власне діалектичний шлях. Смисл 

концепту «проблематизація»  Генріха Батищева полягає у виявленні та 

актуалізації іманентної суперечливості реального буття, реалій культури та 

самої суб’єктної реальності. Йдеться про свідоме рефлексивне входження у 

ситуацію такої суперечливості не як деякий «проблемний метод», а як такий 

стосунок до змістів буття, форма якого сутнісно відповідає його дійсній 

природі. 
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Таким чином, батищевський концепт «проблематизація» має сенс не 

просто в активації змісту навчання чи спілкування, не просто в оживленні 

змертвілого педагогічного простору; він орієнтує педагогічне мислення суто 

в екзистенціальному плані, торкаючись найістотнішого. Яким же чином 

розгортати педагогічний простір, щоб жити у ньому у проблемах третього 

рівня? 

Перехід до нового педагогічного мислення обов'язково передбачає 

побудову взаємин учасників педагогічного процесу на засадах саме онто-

комунікації. Обернення філософських концептів «онтокомунікація» та 

«лінгво- психокомунікація» в контекст реальних проблем педагогічного 

мислення і педагогічних практик, у царині освіти, на нашу думку, дає 

можливість дещо по-іншому побачити і витоки кризи сучасної освіти, так і 

способи поступового виходу з неї. Принципово різні типи комунікації 

обов’язково треба розпізнавати – теоретично та практично, так само, як 

культуру і цивілізацію, моральність (рос. – нравственность) і мораль, розум і 

розсудок. Таке розпізнання для педагогічної науки і практики не менш 

важливе, принципове й необхідне, ніж… розпізнання добра та зла. Не в тому 

банальному смислі, що на боці одних «категорій» лежить зло, а інших – 

добро, одні «добрі», а інші – «злі». Діалектика як логіка і теорія пізнання аж 

ніяк не дозволяє так розводити протилежності. Просто розпізнання вище 

зазначеного потрібне хоча б через те, що за його відсутності онтологічно 

вище редукується до нижчого: культура – до цивілізації, моральність – до 

моралі, розум – до емпірично-розсудкового мислення, повнота діяльності – 

до об’єктно-речового активізму, дійсне («глибинне», яке дійсно здатне 

виховувати) спілкування до – поверхневих контактів, обміну інформацією, 

вербалізованих «впливів» і примусових «виховних заходів», які, як відомо, 

нікого ніколи не виховують, не розвивають, не збагачують духовно, проте 

здатні викликати роздратування, розчарування, злість або повну байдужість 

– до всього. 
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Ідеї, викладені у даному підрозділі, висвітлені у авторських публікаціях 

[112; 114; 124; 125]. 

 

2.4. Глибинність спілкування як трансцендування відчуженої 

соціальності 

 

 Відчуження – це процес відокремлення від людей процесу і результатів 

їхньої діяльності та форм спілкування, які стають непідвладними людині і 

починають пануючими над ними. В результаті цього люди стають чужими 

світу, в якому живуть, чужими одне одному та самим собі. К. Маркс у 1844 

році у своїх відомих «Паризьких рукописах» розкрив діалектику цього 

процесу [275]. 

Фердинант Тьонніс писав, що соціальність можна розуміти двояко: це 

взаємодія воль, в ході якої відбувається або взаємовідчуження (суспільство) 

або взаємозлиття (спільнота) [300]. Перемога суспільного начала над 

спільнотним (при певному збереженні останнього) означає за Ф. Тьонісом  

проникнення раціонального розрахунку навіть в найінтимніші зв’язки, 

перетворення соціальних зв’язків у все більше зовнішні (речові) і випадкові 

для їхніх носіїв, які характеризуються зростаючою різно-векторністю своїх 

устремлінь. У Г. Батищева знаходимо більш категоричне визначення таких 

соціальних зв’язків, які філософ вважає уречненими, тобто – поверхневими, 

позбавленими глибини, такими, які втратили адекватність з усією 

об’єктивною діалектикою Універсуму. Балансування на поверхні – ось що 

таке відчуження (як наслідок – і самовідчуження).  У Г. С. Батищева 

«суспільство» та «спільнота» Ф. Тьоніса приблизно корелюватимуться з його 

розумінням цивілізації та культури (ми бачимо сенс у майбутніх 

дослідженнях зіставити праці цих двох мислителів в порівняльному аналізі).  

Концепції відчуження розроблялись Т. Гобсом, Ж. Ж. Руссо,                    

Г. В. Ф. Геґелем, К. Марксом, а також і дослідниками ХХ ст., серед яких –     

Г. С. Батищев. К. Маркс виділяв чотири моменти відчуження: відокремлення 
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людини від продукту своєї праці, відчуження самої діяльності, відрив 

індивіда від власної людської сутності, відчуження людини від людини. У 

Маркса, як і в більшості його послідовників, відчуження розглядалось крізь 

призму соціальної філософії, як внутрішньосуспільний феномен, феномен 

классово-антагоністичного суспільства. 

Суб’єктом відчуження може бути і культура, яка відчужуючись, 

наприклад, від людини, постає перед нею у якості інформації. При цьому слід 

зауважити, що якщо для людини як особистості реалізація своєї функції 

суб’єкту відчуження є результатом її свобідного вибору, то з культурою 

ситуація неоднозначна. Якщо відчуження від людини з боку культури не є 

необхідним, ми змушені розглядати його як результат свободи, а культуру – 

як особистість, що реалізує свою суб’єктивність таким чином. Інакше ми 

змушені визнати необхідність цього відчуження і звести його у ранг закону 

розвитку культури. 

В классово-антагоністичному суспільстві відносини людей стають 

ворожими їхній сутності, гнітять, спотворюють і деформують її. Стихійний і 

антагоністичний характери цих відношень породжують форми соціальності, 

яким властива ворожість всебічному розвитку особистості. Соціально-

класове становище, а не вільний вибір визначає спосіб життя, структуру 

потреб, ціннісних орієнтацій людини. В умовах відчужених форм 

соціальності праця набуває нелюдських форм і стає засобом гніту, 

спустошення і деградації особистості, яка тепер розуміється як інструмент, 

як знаряддя. Згідно з Генріхом Батищевим відбувається уречнення (рос. – 

овещнение) особистості. Він пише, що уречнення це «такий соціально-

історичний процес і одночасно таке соціально-історичне відношення, в сфері 

дії якого відбувається практичне зведення будь-якої дійсності до рівня 

об’єктно-речового буття» [24, c. 229]. Тоді персоналізованими суб'єктами 

такого буття (на противагу деперсоналізованим індивідам) постають як 

предмети економічного багатства, так і різні соціальні інститути [24, c. 234]. І 

трьома векторами уречнення у Генріха Батищева є: уречнення продуктів 
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людської культури (включаючи і сферу вчинків), уречнення соціальних 

зв'язків і, врешті, уречнення самих людських індивідів [24, с. 243-250].  

Уречнення самих індивідів відбувається тоді, коли в ту чи іншу епоху, в 

тих чи інших ситуаціях «людина чи цілі соціальні колективи відмовляються 

від вирішення кардинальних проблем-протиріч своєї історичної долі і 

намагаються загородитись від них, сховатись від них за своїми вже наявними 

опредмеченими результатами цивілізації <…>» [24, c. 261]. В результаті 

уречнення «спотворюється і перевертається саме дійсне відношення людини 

(і будь-якого соціального колективу) до всього світу» [22, c. 261].  

Тільки із справжнього людського глибинного спілкування, не 

захованого під «рольовими масками», які є продуктами уречнення, може 

починатись справжнє, адекватне відношення людини до світу – пише            

Г. С. Батищев. «Але лише із зустрічі з іншою людиною, “тут і тепер” 

унікальною, може розпочинатись в дійсності також і зустріч з універсальним, 

з космічним, з безмежним. Тому, відвертаючись від ближніх, тобто роблячи 

недалеких ближніми, а ближніх далекими, індивід тим самим займає позицію 

“спиною” до світу взагалі» [24, с. 273-274]. Однак уречнені індивіди, які 

фетишизують свої організми або свої соціальні ролі, відвертаються не тільки 

від світу, але і від своєї власної родової і індивідуальної сутності.  

Відчуженій соціальності властиве насильницьке, вольове, егоїстично-

войовниче присвоєння. Відношення людей тут проявляються як вольове 

протистояння. Справа в тому, що коли людина відчужена від культури, від 

інших людей і, як наслідок, від самої себе, то їй протистоїть і інша людина. 

Результатом відчуженої соціальності є деякий особливий індивід, яким може 

виступати будь-яка структура, будь-який соціальний інститут.  

Відчужена свідомість – це світ словесних і комунікативних кліше, 

групове, «стадне» сприйняття, переживання і судження. Насильницьки 

«збитий докупи» натовп самотніх, який здатен подолати власну ізольованість 

тільки за рахунок втрати будь-якої індивідуальності і пристосуватись до 

абстрактних стандартних суджень і дій. 
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Відчужені форми соціальності – це такі суспільні відносини, які 

втратили свій дієвий зв’язок з індивідом, який їх виробляє. При цьому 

матеріальне виробництво втрачає свій гуманістичний зміст і зводиться до 

накопичення речових багатств. Людська сутність упредметнюється 

нелюдським чином.  

Соціальне відчуження завжди супроводжується двома 

взаємопов’язаними явищами: процесом руйнування механізмів відкритої 

(вільної) комунікації і процесом зростання влади техніки над людиною. 

Муньє писав, що «коли комунікація слабне або порушується, я найглибшим 

чином втрачаю себе: всі безумства відбуваються через невдачі у відносинах з 

іншими, коли alter стає alienus, а я в свою чергу стаю чужим самому собі, 

відчуженим» [294, с. 41]. Ще М. О. Бердяєв стверджував, що: «Процес 

технізації, механізації і процес масової демократизації призводить до 

переродження культури в технічну цивілізацію, яка натхненна 

матеріалістичним духом. Знедушення людей, перетворення людей в машини, 

а людської праці в товар є породженням індустріального капіталістичного 

устрою» [81, с. 494]. Лякає те, що для сучасної людини проблема відчуження 

щораз менше здається проблемою, адже суспільство, яке постійно 

оновлюється у своїх відчужених формах, новими поколіннями не 

сприймається як щось чужорідне. «Розвиток європейської культури в ХХ 

столітті відзначився не лише посиленням традиційних, але і одночасно 

появою і розвитком нових форм соціального відчуження, які були майже 

невідомі культурам минулого. Різні форми соціального відчуження 

взаємопроникають один в одного, а це спричиняє до того, що відчужений 

суб’єкт поступово <…> втрачає специфічні для нього суб’єктні 

характеристики, а значить і процес відчуження вже перестає 

усвідомлюватись як такий. Суб’єкт наче “розчиняється” в аморфному 

соціальному середовищі, усвідомлюючи себе лише як носій певної соціальної 

ролі» – пише А. В. Харламов [392, с. 23]. Схожі міркування знаходимо і в 

Герберта Маркузе, який писав: «Поняття відчуження стає сумнівним, коли 
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індивід ототожнює себе із способом буття, який ним нав’язаний <…> І це 

ототожнення – не ілюзія, а дійсність, яка, однак, веде до нових ступенів 

відчуження. Останнє стає цілковито об’єктивним, і відчужений суб’єкт 

поглинається формою відчуженого буття» [276, с. 15]. Огляд досліджень 

проблеми відчуження міститься у праці Я. Р. Чайковського [398]. Проблема 

відчуження знання аналізується у працях О. О. Хамідова [389] та В. Гайденко 

[159], при цьому слід зауважити, що глибокий і блискучий аналіз феномену 

«готового знання» як прояву відчуження здійснений був самим Г. С. 

Батищевим [16; 20; 23; 39].  

Чому саме спілкування може стати тим інструментом, який 

трансцендуватиме відчужену соціальність? Зауважимо, що трансцендувати – 

це не усувати повністю, не знищувати, а виходити за межі відчуженого 

існування. Відкривати для себе нові горизонти, продовжувати поступальний 

рух власного становлення. Мабуть тому, що модель відчужених стосунків – 

це суб’єкт-об’єктні стосунки, і лише в комунікації з’являється суб’єкт, який і 

уможливлює таке трансцендування. 

 Жан Бодріяр пише, що зараз ми можемо спостерігати екстаз 

комунікації. Чи ж добре це? Чи не свідчить це про те, що ми знаходимось на 

шляху формування нової культурної і дослідницької парадигми? Частково 

так. У нас є для цього всі підстави: суттєво перебудовується мова, знімаються 

не відповідні культурній практиці сьогодення мовні кліше. Найвищою 

цінністю стає сама вільна комунікація, вільне спілкування. Але водночас, як 

пише Ж. Бодріяр: «Ми вже не є частина драми відчуження, ми живемо в 

екстазі комунікації. І це екстаз знеціненого. Знецінене – це те, що викорінює 

будь-яке дзеркало, будь-який погляд, будь-який образ. Знецінення 

призводить до кінця любої репрезентації <…> Це знеціненість того, що вже 

не є таємницею, того, що повністю розчиняється в інформації і комунікації» 

[90]. Ж. Бодріяр вважає, що з приходом комунікації і інформації ми отримали 

нову форму шизофренії. Немає більше ні істерики, ні параної, а лише 

відчуття страху, притаманне шизофреніку: надто велика близькість всього і 



103 
 

вся, брудна невпорядкованість зв'язків всього, що торкається одне одного: 

«<…> абсолютна близькість, тотальна миттєвість речей, відчуття 

незахищеності, відсутність усамітнення. Це кінець внутрішнього і інтимного, 

вип’ялювання і прозорість світу… Він більше не здатен проводити межу 

свого власного існування, не здатен розігрувати п’єсу самого себе, не здатен 

творити себе як дзеркало. Відсьогодні він лише чистий екран, центр, який 

переключається для всіх мереж впливу» [90]. Отже, такий варіант 

комунікації не тільки не допоможе нам вибратись з тенет відчуження, а ще 

більше зажене нас у нього. Спілкування, яке може розумітись як 

трансцендування відчуженої соціальності, повинно мати безпосередній 

застосунок до об’єктивних підстав Універсуму, повинно розвиватись за 

діалектичною логікою, адже «розумно-діалектичне мислення утримує 

суб’єктність свого предмета» [152, с. 157], є «вираження дійсних інтенцій 

розвитку природи й людини, вираження Логосу розвитку, який стає 

здатністю суб’єкта» [152, с. 157]. Людство повинно зрозуміти, що «суб’єкт-

об’єктна опозиція не може бути первинною, вирішальною й універсальною 

хоча б через той найпростіший факт, що будь-яке ставлення людини до 

предмета опосередковане суспільними відносинами. Іншими словами, 

суб’єкт-об’єктне відношення завжди реально існує всередині суб’єкт-

суб’єктних зв’язків. Останні є онтологічно первинними» [152, с. 170]. Отже, 

мова йде про духовну природу спілкування.  

«Глибинне спілкування» Г. С. Батищева – це ті рівні людського буття, 

які за визначенням принципово не можуть бути охоплені формальною 

схемою і розкриваються лише у діалозі (полілозі). 

Глибинне спілкування – ціннісно і сутнісно наповнене. Лише на такому 

рівні ми можемо говорити про духовність, якщо під останньою розуміти 

пошук, практичну діяльність, з допомогою яких людина здійснює внутрішнє 

самоперетворення, яке є необхідним для досягнення істини, для 

самовизначення. Однак, слід додати, що рух людини до Духовного знизу має 

одночасно здійснюватись рухом Духа згори – на зустріч людині. Якщо не 
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буде взаємного руху, то духовна сфера так і залишиться для людини 

непізнаною. 

Філософ вважає культуру глибинного спілкування деяким онтологічно 

загальним знаменником, деяким загальним початком, що гармонізує.            

Г. С. Батищев зауважує, що велика прірва розмежовує витончене глибинно-

спілкуюче звернення до світу, який чує суб’єкт, і комунікативну активність 

суб’єкта, що чує тільки самого себе. Глибинне спілкування – це 

поліфонічний діалог (багатоголосся, яке утворює гармонійну мелодію, а не 

какофонію), багаторівнева глибинна зустрічі, другодомінантність, готовність 

до переваги себе іншим. 

На думку В. А. Малахова, саме сформульоване філософом завдання 

поєднання діалогічності із ціннісною вертикаллю і здатністю самовіддачі є 

провідною думкою Батищева періоду його творчої зрілості [272, с. 364]. Це 

завдання вчений називає неологізмом – другодомінантність, змістом якої є 

любов до Іншого як найвища цінність. Принцип другодомінантності 

виводить людського суб’єкта за межі власного Я, назустріч іншим – але там, 

де є інші, є і Третій: незримо присутній Абсолют, над-Адресат, до якого, в 

кінцевому рахунку, і адресоване наше звернення. Вертикаль, яку відкриває 

для нас віддання переваги Іншому не уривається на одиничному моральному 

акті. 

Ця ідея наближує людське Я до безмежних глибин і високості 

Універсуму. Наверненість до Іншого, як її розуміє Батищев, є необхідним 

моментом людського становлення – вона проходить крізь усе людське буття. 

Це піднесена вселенська доброзичливість до всіх і до всього. Будучи 

спрямованими до Іншого, ми, згідно з Батищевим, відкриваємо для себе 

царину спільної з ним посвяченості.  

У глибинному спілкуванні наявні уже згадані «запорогові», таємничі 

рівні, що не підлягають об’єктивації. Саме на цих глибинах зосереджений 

істинний творчий потенціал спілкування. Саме у довірі до цієї глибини слід 

шукати витоки людської співпричетності. 
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Вчений визнає позалюдську дійсність найважливішою складовою 

вселенського спілкування, універсальних зв’язків глибинної співтворчості, 

тому ми і можемо говорити про духовну природу такого спілкування. В той 

же час людство виступає як суб’єкт, перед яким постає космічна 

відповідальність за креативну участь у такому діалозі, за вирішення все 

більш і більш складних завдань універсального Космогенезу. Та, перш ніж 

вдосконалювати світ і людей, потрібно почати з себе, а вдосконалення 

кожного окремого суб’єкта можливе лише  в ситуації поваги до іншого. 

Що собою являє людське життя? За Батищевим, це єдиний складний 

вчинок, який вимагає від кожного з нас ціннісної вірності законам Всесвіту. 

Коли є така ціннісна цілісність суб’єкта, ми можемо говорити про 

адекватність останнього об’єктивній діалектиці Універсуму.  

Чому люди не обирають для себе лише глибинне спілкування? І що 

штовхає людину на шлях своєцентризму? Г. С. Батищев вказує не тільки на 

банальний егоїзм людини, що є споживачем за рахунок світу, але й на 

схильність індивіда не довіряти світові (він навіть вводить поняття 

«онтологічної недовіри»), усе брати на себе та нездатність визнати творчу 

співучасть у власній суб’єктності і долі відомих і невідомих нам Інших – 

наших партнерів по вселенському спілкуванні. 

Філософ констатує, що сучасникам властиве замикання на собі, яке 

позбавляє особистість щастя повноцінного творчого буття.  

Щоправда, є і свої незрозумілості у розмірковуваннях філософа: його 

невгамовне тяжіння до універсального і всезагального спілкування наче 

переступає через конкретну одиничну людину в своїй націленості до 

Універсуму, суб’єкт спілкування випадає з поля зору Г. С. Батищева. Ми 

постійно читаємо про зверненість до Іншого, але немає у мислителя 

звернення до Ти; наш співрозмовник в якусь мить постає для нас як 

можливість через нього адресуватись об’єктивній діалектиці Універсуму, а за 

такого розуміння спілкування ми не можемо говорити про його 

безкорисність.  
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Людина досить беззахисна і обмежена істота і в житті далеко не завжди 

дотримується високих ідеалів і принципів. Але навіть за маленький відрізок, 

який людині належить пройти по землі, вона може відчувати своє безсмертя і 

єднання із Всесвітом. 

Ідеї цього підрозділу були відображені у авторських публікаціях [106; 

107; 109; 115]. 

 

Висновки до другого розділу 

 

1. Рух Г. С. Батищева від принципу діяльності до концепції «глибинного 

спілкування» реально постає трансцендуванням обмеженості «діяльнісного 

підходу».  

2. У межах концепції «глибинного спілкування» стає можливим 

формулювання суті «діяльнісного редукціонізму» у філософсько-освітній 

проекції, якій, своєю чергою, являю собою яскравий вираз старого 

педагогічного мислення. 

3. Розрізнення психо-лінгво-комунікації та онто-комунікації дає змогу 

побачити обмеженість форм спілкування у традиційній педагогічній 

взаємодії і окреслити дійсні сутнісні параметри спілкування власне 

глибинного, яке є своєрідним філософським парафразом релігійного досвіду. 

4. Проблематизація постає не просто способом оживлення педагогічного 

спілкування, а формою його онтологічного поглиблення. 

5. Саме ситуація глибинного спілкування здатна трансцендувати феномени 

відчуження, в тому числі – і у сфері освіти. Ми вважаємо за доцільне 

вибудовувати педагогічні стосунки, зокрема,  за принципом «ісіхії», який 

відображає, найбільш влучно, сутність глибинного спілкування учасників 

педагогічного процесу. Саме поняття «ісіхія» наділене могутнім зарядом 

творчого потенціалу і така творчість нестиме в собі глибинний сокровенний 

сенс. 

 



107 
 

 

РОЗДІЛ 3. ТИПИ СОЦІАЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У КУЛЬТУРІ ТА 

СПОСОБИ ПОБУДОВИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОСТОРУ 

 

Суспільство на будь-якій сходинці його розвитку і в будь-якому 

конкретному його прояві – це складне сплетіння багатьох різноманітних 

зв’язків і відносин людей. Життя суспільства не вичерпується життям 

конкретних індивідів, які його утворюють. Складний, повний протиріч 

клубок людських взаємин і їхніх результатів і є тим, що утворює суспільство.  

Різні соціологи і філософи по-різному підходили до проблеми типізації 

суспільств. Скажімо, Марксова соціологія в основу класифікації суспільств 

поклала спосіб виробництва матеріальних благ, виробничі стосунки і перш за 

все відношення до власності. Маркс ділить усі суспільства на п’ять основних 

суспільно-економічних формацій: первіснообщинну, рабовласницьку, 

феодальну, капіталістичну і комуністичну (включаючи і соціалістичне 

суспільство як її початкову, первинну фазу). Соціологи Г. Ленскі та              

Дж. Ленскі ділять суспільства за основним способом добування засобів для 

існування. Вони розрізняють суспільства мисливців і збирачів, садоводні 

суспільства, аграрні суспільства, промислові. Німецький соціолог Ф. Тьоніс 

основну увагу зосередив на розрізненні двох основних типів суспільства: 

допромислового, традиційного (Гемайншафт – сільська, християнська 

община) і сучасного, промислово-міського (Гезельшафт). Сьогодні дуже 

розповсюдженим є поділ суспільств на доіндустріальні або традиційні         

(Д. Бел, А. Турен, та ін..), які в сучасному розумінні сприймаються як 

відсталі, примітивні, консервативні, закриті, невільницькі суспільства, та 

індустріальні, тобто такі, які мають розвинуту промислову основу, динамічні, 

гнучкі, вільні і відкриті за організацією соціального життя, а також – 

постіндустріальні: це суспільства найрозвинутіших країн, виробничою 

основою яких є досягнення науково-технічної революції. Це, звичайно, 

далеко не повний перелік існуючих типологій суспільств, однак ми більш 
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уважно зупинимось саме на типології соціальних зв’язків Г. С. Батищева, яка 

є, по-перше, своєрідним підсумком-синтезом існуючих тогочасних типологій 

(хронологічно: по 80-90-ті рр. ХХ ст.), а, по-друге, ця типологія явно 

виходить за рамки лише типології, а точніше, – вона є не лише типологією 

суспільств, але і типологією світоглядів в якійсь мірі. 

Найбільш повно і систематизовано ідеї філософа висвітлені у праці 

«Вступ до діалектики творчості» [24]. Проте основні ідеї стосовно цієї 

проблеми були викладені ним раніше [65].  

Типологія соціальних зв’язків, створена Генріхом Батищевим, певним 

чином опирається на типологію Маркса. Але якщо для Маркса перехід 

одного типу соціальних зв’язків в інший здійснюється в контексті всесвітньо-

історичного прогресу, то для Батищева на перший план виходить 

позачасовий характер цих зв’язків. Він переконливо доводить, що різні типи 

зв’язків можуть – навіть коли це входить в протиріччя – суміщатися в житті 

однієї і тієї ж людини, внаслідок чого людина є неоднорідною, складною, з 

прихованими принципово новими тенденціями.  З цього приводу В. А. 

Малахов пише: «Якщо К. Маркс, обмірковуючи засади подібного поділу, мав 

на думці історико-формаційну перспективу просування від феодалізму 

(«місцево-обмежений» тип зв’язків) через капіталізм (суспільство 

«атомізованих» індивідів) до комунізму – очікуваного гармонійного 

співбуття вільних людських індивідуальностей, то у Батищева окреслені 

позиції постають передусім як актуальні “тут” і “тепер” для будь-якої 

людини екзистенціальні можливості, морально значущі проекти її 

самореалізації» [269, с. 277].  

Серед різноманітних типів зв’язків вчений перш за все виділяє зв’язки 

несвобідної співприналежності індивіда разом з йому подібними до 

безмежного Цілого, по відношенню до якого індивід є лише його складовою, 

позбавленої суттєвої самостійності. Це не означає, що індивід виступає лише 

своєрідною лялькою-маріонеткою. Ні, тут можуть бути присутні і 

самостійність, і свідома самодисципліна, і критична самооцінка, і 
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саморегуляція, але тільки за умови, якщо вся ця сфера знаходиться всередині 

більш широкої сфери несвободи як частина в цілому. Звідси випливає, що 

наші індивідуальні вчинки керовані більш суттєвими процесами, що стоять 

вище індивідуальної самостійності людини. 

 Отже йдеться про соціал-органічні зв’язки, які, в свою чергу, бувають 

замкнутими і роз’єднаними. Батищев наголошує, що такі зв’язки у 

суспільстві відповідають певному світогляду, а саме: субстанціалізму, в 

якому індивід постає лише як акциденція єдиної світової субстанції, наділена 

дуже обмеженою самостійністю [24, с. 392]. Класиками такого підходу                 

Г. С. Батищев вважає Спінозу і Гегеля. Аналізуючи замкнуті соціал-органічні 

зв’язки, вчений зосереджує свою увагу на особливостях суспільства: за його 

переконанням, замкнуто-органічні зв’язки, коли індивід зорієнтований на 

Істоту-Ідола як на деякого колективного суб’єкта, позбавляють людину 

власних здібностей, індивідуально-особистісних ознак. Індивіди-акциденції 

не прагнуть до розкриття свого особистісного змісту, не тривожаться 

загадками свого буття, існуючи як частинка множини. Звикаючи до ефекту 

натовпу, вони «підганяють» свою поведінку, все своє життя під трафаретні 

стереотипи. Йде переорієнтація індивіда на абстрактні, масово-

безособистісні ознаки-вимоги, виконання яких позбавляє роботи над самим 

собою як суб’єктом. У суспільстві йде підміна внутрішнього зовнішнім, 

підміна власного життя індивіда з його атрибутами суб’єктності 

онтологічним. 

 В. А. Малахов  розуміє індивіда соціал-органічного типу як момент 

збірного цілого і порівнює його із «симфонічною особистістю»                       

Л. П. Карсавіна [269, с. 277]. «Симфонічна особистість» – це досконала 

соціальна особистість. Говорячи аксіологічною мовою, «симфонічна 

особистість» є соціальною особистістю в її ціннісному значенні. Звідси і 

образно-музичний термін «симфонічна». В роботі «Про особистість» [228] 

Лева Карсавіна «симфонічна особистість» постає як начало, яке об’єднує в 

собі як індивідуальну, так і соціальну особистості. Більш того, дане поняття 
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стає символом справжньої єдності (всеєдності) буття взагалі в його 

просторово-часових якісностях. Бо, по-суті, позицію мислителя можна 

виразити формулою: все є особистість. У метафізиці всеєдності Карсавіна 

мова йде про грандіозну, космічну симфонію, центральною темою якої є 

людина і людська історія. Нам видається, що мова йде про боголюдство, про 

соборність, а не про розчинення індивідуального в колективному. Тому ми не 

знаходимо тут аналогій із соціал-органічними зв’язками в суспільстві за 

Генріхом Батищевим, а якщо і знаходимо – то швидше при порівнянні 

особистості гармонійного типу, де панує принцип поліфонії (також музичний 

термін, який підкреслює в даному контексті єдність багатоманітного при 

повноцінному звучанні одиничного).      

Щодо розімкнутих соціал-органічних зв’язків, то в них індивід теж 

належить  деякому Цілому, у даному випадку індивід також не може досягти 

справжньої самостійності, відповідальності, здійснити вільний вибір, але 

тільки тому, що зустрічає перед собою і в самому собі таку дійсність, що 

об’єктивно перевищує рівень розвитку і вдосконалення його власних сил – 

рівень його суб’єктності. Таку дійсність індивід не може розпредметити. 

Причини можуть бути різними: це віртуальна дійсність, до якої індивід 

відповідно не має доступу; це дійсність, доступна індивідові тільки 

поверхнево-формально, оскільки насичена складними проблемами і 

парадоксальними труднощами. Ми вважаємо, що цінність розімкнутих 

соціал-органічних зв’язків полягає в тому, що людина раптом починає 

розуміти, що вона не просто підкорена деякому Цілому, а може бути з Ним 

на рівних позиціях – у спілкуванні. Людина, можливо вперше, починає 

відчувати себе особистістю, неповторною, а головне – потрібною, оскільки в 

її внутрішньому світі є щось таке, що має тільки вона, тільки вона може це 

подарувати світові.  

«Людина <…> самим буттям “кинута” в істину буття, щоб ек-зистуючи 

<…> берегти істину буття, щоб в світлі буття суще з’явилось як суще. Як 

воно є <…> чи з’явиться воно і як з’явиться вирішує сама людина» – вважає               



111 
 

М. Гайдеґґер [383, с. 198].  Він наголошує, що сенс буття полягає в тому, що 

буття нам дане в його непотаємності, тобто сенс безпосередньо є відкритим 

людині. Відкритість сенсу – сенс буття – дозволяє нам говорити про 

розуміння сенсу, а, значить, про розуміння самого буття. Розуміння – це 

відкритість світу, це буття-в-світі, буття-з-іншими [382, c. 40-41]. І хоча 

людині в розімкнутих соціал-органічних зв’язках поки-що нічого сказати 

світові, вона відкрита йому і готова слухати. Мовчання про буття                 

(М. Гайдеґґер) є розумінням буття, воно є прологом до розмови. 

Г. С. Батищев пише, що у кожного з нас є власний поріг 

розпредметнення (змістовної доступності), за яким ми не можемо бути по-

справжньому суб’єктами [24, с. 303–310]. Можливо саме тому ми  і 

виступаємо одне для одного такими цінними у спілкуванні, що кожен 

розпредметнює той рівень віртуального буття, який доступний лише йому, а, 

значить, наше спілкування є завжди таким, що взаємно збагачує. У зв’язках із 

згаданою вище дійсністю індивід виступає як індивід-акциденція, або 

часточка деякого Цілого, але це відбувається не внаслідок втрати або 

заперечення своєї суб’єктності індивідом, а тому, що такі зв’язки є поза 

сферою його індивідуальної суб’єктності. Такі зв’язки, за Г. С. Батищевим, є 

зв’язками співналежності безмежному Всесвіту (а що таке Всесвіт, на думку                 

Г. С. Батищева? Всесвіт не тотожній природі або матерії, він не речовинний, 

а суб’єктний. Людина не може присвоювати Всесвіт і навіть освоювати його, 

а лише слугувати безмежному Всесвіту, безмежному Універсуму. Людські 

цінності вкорінені саме в безмежному Універсумі, з яким людина глибинно 

пов’язана на віртуальному рівні. Спробуємо з’ясувати, що ж таке – 

віртуальний рівень буття.  

«Virtualis» з латинської перекладається як можливий, так само з 

англійської мови «virtual» перекладається як фактичний; не номінальний, а 

дійсний. В словнику іноземних мов (М., 1987 р.) термін «віртуальний» 

визначається як «можливий», такий, який може чи повинен проявитись за 

певних умов. В. І. Стрєлков вважає, що «неможливість вербального 
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вираження віртуальних структур свідомості не означає того, що ці структури 

взагалі не можуть себе виразити в наявній свідомості. Такою мовою (виразу – 

Б. І.) можна вважати мову переживань суб’єкта. Якщо відштовхуватись від 

того, що переживання супроводжують різні рівні свідомості в якості їхніх 

репрезентативних супутників, своєрідних дзеркал, то можна припустити, що 

такі очевидні для інтроспекції уважного до свого внутрішнього світу суб’єкта 

переживання як почуття захоплення перед буттям в цілому, все розуміння, 

відчуття прозорості вічного світу, його субстанційної близькості і 

спорідненості із суб’єктом <…> є дзеркалами тих рівнів буття, які 

знаходяться за порогом актуального розпредмечення. Невідповідність цієї 

мови вербалізмові розсудкового рівня свідомості надто часто призводить до 

того, що заперечується сам факт віртуальної свідомості» [355, с. 201-202]. 

Віртуальні рівні буття цілковито невимовні для розсудку. Але при цьому ця 

невимовність є чеснотою, яка дає можливість сприймати глибинні структури 

буття в чистому вигляді. Г. С. Батищев писав, що Універсум відкритий на 

різних своїх рівнях суб’єкту у відповідності до ступеню відкритості суб’єкта 

назустріч Універсуму, в силу подібності суб’єкта останньому, в силу його, 

суб’єкта, глибини. Глибинна подібність, яка виникає з духовного росту 

суб’єкта, переживається останнім як сутнісна єдність його і Універсуму. Це є 

однією з основ моральної орієнтації особистості в її прагненні до інших 

особистостей. Однак, шлях знаходження себе в іншому не є легким. Цьому 

шляху притаманні глухі кути самозакоханості і егоцентризму. Такі глухі кути 

є насильницьким перериванням духовного становлення, адже тоді 

особистість самообмежується. Людину лякає власна безконечність. 

    Єдність і подібність людини і світу досягається завдяки існуванню 

процесу взаємодії людини і світу. Тільки в живому спілкуванні світу і 

людини можливе пізнання віртуальних рівнів буття останньою. Скажімо, 

пізнання для П. О. Флоренського не є вивченням об’єкта суб’єктом; це 

завжди живе чуттєве спілкування з тим, що пізнаєш, справжнє єднання того, 

хто пізнає з тим, кого пізнають. Процес єднання тут розуміється як 
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віртуальний, оскільки він залежить від внутрішнього світу людини, від її 

готовності до взаємодії з об’єктами, що пізнаються як суб’єкти. Шляхи 

пізнання намічаються, на думку П. О. Флоренського, не тим, хто пізнає, а 

тим, кого пізнають: «… шляхи намічаються із осередку. Їх може бути 

незкінчена кількість, це гра реальності, яку пізнають» [375, с. 32]. Такий 

висновок суперечить традиційним уявленням про пізнання, однак, і              

П. О. Флоренський,  і Г. С. Батищев переконані, що таке пізнання є єдино 

правильним. П. О. Флоренський говорить про те, що реальність є 

багатоцентровою, а це означає, що не існує об’єктивно головних об’єктів для 

пізнання  (пам’ятаємо, що Г. С. Батищев неодноразово наполягає на тому, що 

ми не повинні проходити «повз» речі та явища, які нам зустрічаються на 

шляху, оскільки це буде біг по поверхні. Справжнє пізнання відбувається на 

глибині, коли відбувається зустріч того, хто пізнає з тим, кого пізнають). 

Звідси можна зробити висновок, що будь-який об’єкт здатен вивести людину, 

що його пізнає на розуміння і пізнання внутрішніх сенсів буття.  

Відкриті соціал-органічні зв’язки є духовним пробудженням 

особистості. Однак, таке пробудження рідко буває легким, воно, як правило, 

супроводжується кризовими подіями в житті людини. Допоки людина 

формально виконує свої функції, пов’язані з суспільними обов’язками, 

приймає життя, не задаючи питань про сенс і цінності, то вона знаходиться у 

комфортному стані. Поява рефлексії перериває комфортний стан, викликає 

духовні потрясіння, веде до страждань. Тоді особисті інтереси стають 

другорядними і людина починає замислюватись про сенс свого життя. Однак, 

якщо людина не зуміє в цей час зустрітись із світом духовних цінностей, 

вона розпочне шлях душевного спустошення, нігілізму, морального 

скептицизму і навіть – морального розкладу – внутрішнього відчуження. 

Людина стає впертою і нетерпимою. Такий спосіб «бути» веде до того, що 

відчуження стає утвердженням власної обмеженої волі як абсолютної, а 

абсолютна свобода на думку Ф. Геґеля є смертю. Саме таку ситуацію – 

духовної смерті – ми можемо спостерігати в соціал-атомістичних зв’язках.  
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Для того, щоб духовне пробудження було даром, благодаттю, кожній 

людині необхідно розвивати в собі почуття відповідальності за своє свавілля. 

Моральне вдосконалення людини виключає самовдоволення, егоцентризм. 

На шляху самостановлення людини далеко не останню роль може відіграти 

хороший педагог: адже ми починаємось як особистості ще дітьми.  

Достатньо злободенно звучить у Батищева аналіз соціал-атомістичних 

зв’язків, що виступають як зв’язки байдужості. Тут людина виступає як 

самодовліюча одиниця, як індивід-атом, для якого самостійність можлива за 

умов самоізоляції і ціннісної самотності в якості для себе єдиної онтологічної 

одиниці. Такий світогляд філософ називає анти-субстанціалізмом. Індивід 

постає в анти-субстанціалізмі як суверенна субстанція, протиставляючи себе 

світові [24, с. 404-410].  

Дуже влучну характеристику закритих соціал-атомістичних зв’язків 

знаходимо у В. А. Малахова, який вважає такий тип зв’язків втратою 

суб’єктивної свободи: «Так, під виглядом вищої моральної й інтелектуальної 

чесноти індивідам нав’язується відмова від власного досвіду, мислення, 

совісті, смаку – заради того, що визнається належним всередині даної 

локальної спільноти» [269, с. 278]. І далі, екстраполюючи ці характеристики 

на нашу сучасність, В. А. Малахов пише: «Скажемо прямо: яскравим 

утіленням цього замкненого різновиду соціал-органічного життєустрою 

видається нам «ідеальний світ» сучасного націоналізму, з його 

моралізаторським і водночас прагматичним традиціоналізмом, теплим 

почуттям спільнотної солідарності [269, с. 278–279]. Але існують ще і 

відкриті соціал-атомістичні зв’язки.  

Хочемо відзначити, що відкриті соціал-атомістичні зв’язки можна 

прочитати не лише як негативне явище (хоча для самого Г. С. Батищева 

людина-атоміст – це навіть менше, ніж нульова величина, адже людина, яка 

змушена шукати опору лише в собі, втрачає, в кінцевому рахунку, і 

можливість саморозуміння. Про це писали Х. Ортега-і-Гассет, Е. Кассірер,        

М. Шелер та інші). 
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В якійсь мірі, такий атомізм може постати  і як стан духовних пошуків 

людини, яка вийшла з лона однієї парадигми, але ще не знайшла для себе 

альтернативної, або не знайшла свого місця в середині якоїсь спільноти. З 

такої позиції можна вже говорити не про самовдоволеного егоїста, що 

перебуває в стані самоізоляції, а про людину-шукача, яка є дуже вибагливою 

до віянь ззовні, адже це екзистенційно важливо, з ким і заради чого бути, 

спілкуватись, діяти: це вже на рівні розімкнутих соціал-атомістичних 

зв’язків [269, с. 279]. Периферійний зв’язок з іншими людьми буде 

зруйнований за умов глибокого переживання людиною несправжності свого 

існування. Тоді інші люди можуть в якійсь мірі постати як перешкода нашій 

схвильованості (Д. Гільдебрандт) вищими і непереминаючими цінностями. 

Людина за таких умов шукатиме самотності, але тільки тому, що попередні 

соціальні зв’язки тримають її на периферії. Самотність, до якої прагне 

людина, означає не віддалення останньої від інших людей, а лише спосіб 

більш глибокого їх набуття. Але для того, щоб вступити з іншими в 

глибинний зв’язок, необхідно спершу звільнитись від периферійних 

прив’язаностей. Ми пропонуємо соціал-атомістичні зв’язки розуміти саме в 

такому контексті.  

Щодо самого Генріха Батищева, то тут все однозначно: атомізм – це 

відкидання самої можливості будь-якого сенсу і будь-якої зустрічі з 

адресатом для процесу самопошуків і самоздобуття. Це повний нігілізм. 

Нема до кого вирушати. І нема заради чого розпочинати цей рух. Бо атоміст 

уже вирішив Центром Універсуму зробити себе,  а периферія: природа, живі 

люди, зрештою сама Об’єктивна Діалектика Універсуму – це лише тло і 

комора для останнього.  

Німецький письменник Герман Гессе писав, що наше Я – це тюрма, в 

якій ми сидимо. Уявлення про єдність «Я» – це заблудження науки, яке цінне 

тільки тим, що спрощує життя вихователям і педагогам, які бояться думати і 

експериментувати. Будь-яке «Я», пише Г. Гессе, навіть найнаївніше – це не 

єдність, а багатоскладений світ, це маленьке зоряне небо, хаос форм, ступенів 
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і станів, наслідків і можливостей. Люди намагаються відмежуватись від 

світу, замкнутись у власному «Я», а потрібно навпаки уміти розчинитись, 

скинути з себе оболонку. Гессе пише, що відчайдушно триматись за своє 

«Я», відчайдушно чіплятись за життя – це означає іти вірним шляхом до 

вічної смерті, в той час, як уміння вмирати, скидати з себе оболонку, вічно 

поступатись своїм «Я» заради перемін веде до безсмертя [173, с. 205].  

Атоміст закривається в собі від усіх, він німий, він не бажає 

спілкуватись. В повсякденній мові є вислови: він не бажає відкритись в 

словах; він чує тільки себе. Ці вислови стосуються саме індивідів-атомістів. 

Закритість – це німина; живе слово – це те, що звільняє від пустої абстракції 

закритості. Беззмістовність і нудність є найяскравішими ознаками закритості. 

Такий морально-екзистенційний стан людини Генріх Батищев називає 

своєцентризмом – на противагу другодомінантності (ці поняття детальніше 

розглянемо далі). Опускаючи  детальну характеристику закритих 

атомістичних зв’язків, зупинимось на аналізі такого явища, як плюралізм, 

оскільки Г. С. Батищев досліджував його саме у рамках цих зв’язків. Багато 

хто сьогодні вважає плюралізм досягненням демократії, ознакою свободи від 

ідеологічного диктату. Г. С. Батищев бачить принципову різницю між 

плюралізмом і поліфонією. На думку філософа, плюралізм – це байдужість 

одне до одного, що виступає в формі взаємної терпимості. Це форма 

ввічливості і домовленості, формально-дипломатичної стриманості. Ця 

терпимість є скупою, замороженою, що веде до замкненості індивідів-атомів 

і релятивізації цінностей, виправданої гаслом: «Кожен по-своєму має 

рацію!». Але це гасло псевдодемократичне. Плюралізм витікає із замкненого 

атомізму і навіть претендує на те, щоб бути творчою життєвою позицією. Що 

ж тоді творчість? У даному випадку творчість розуміється як щось таке, що 

може переступити через що завгодно, бо воно поза нормами, вона не знає ні 

до чого шани, благоговіння, нарешті вона безпринципна і вважає своїм 

правом тільки себе ставити першопочатком усього. Це плюралістичний культ 

оригінальності, або, точніше, псевдооригінальності, з якою ми, на жаль, 



117 
 

стикаємось зараз чи не на кожному кроці під захисними гаслами: «У кожного 

свій смак», «Все має право на існування « і т.п. Така псевдооригінальність 

деформує структуру суб’єктно-особистісного світу в той час, коли по-

справжньому ціннісне, глибинне, виправдане губиться у різноманітних 

спробах вигідної самоподачі. За такої умови творчість не прагне поглиблення 

змісту, це беззмістовний рух. Як результат – однодення, розраховане на 

сенсацію, на попит і оплату з боку людей, далеких від об’єктивної оцінки 

творчості, приречене на круговерть повторів. Отже, плюралізм – поняття, 

дуже далеке від поліфонічності (багатоголосся).  

Серед соціальних зв’язків Г. С. Батищев виділяє гармонійні зв’язки, 

маючи їх за спосіб побудови та відтворювання універсальної діяльності, що є 

справжнім творчим ставленням до світу. Згідно поглядів Г. С. Батищева, 

творчість є виразом не стільки суб’єкт-об’єктних, відносин. Глибинний вимір 

творчості виступає не стільки як вироблення чогось нового, скільки як 

спілкування, спілкування поміж-суб’єктне, міжпарадигмальне. Не плюралізм, 

а логіка поліфонії (яку автор різко протиставляє логіці зняття) є характерною 

для розвитку гармонійних систем, логіка спів-творчості. Вчений звертає 

увагу не тільки на створення нового, але й на наслідування, маючи на увазі і 

культурні традиції, і об’єктивну діалектику Всесвіту. Наше життя є 

безперервною зустріччю двох необмежених становлень – істинно 

абсолютного, космічного, та людського, відносно-абсолютного. Поліфонія 

різних, але рівноправних, взаємодоповнюючих і взаємодіючих парадигм 

постає для Генріха Степановича суспільним, моральним і естетичним 

ідеалом [24, с. 44-53].  

Повертаючись до філософських поглядів Г. С. Батищева, слід зауважити, 

що неподоланим внутрішнім парадоксом поглядів Г. С. Батищева постає той 

факт, що негативно оцінена мислителем логіка зняття постає центральною 

логікою його концепції. Справа в тому, що сутність органічних і 

атомістичних зв’язків, згідно з Г. С. Батищевим, знімається в сутності 

гармонійних суспільних зв’язків, і це корінним чином зумовлює і розвиток 
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суспільства в цілому і становлення світогляду окремої особистості [24, с. 97]. 

Неприязне ставлення до субстанціалізму не спричинило негативного 

ставлення філософа до самої категорії субстанції. Він ставить запитання: «Як 

врятувати ідею субстанційності від субстанціалізму?» [24, с. 98]. І відповідає: 

«Діалектичне розуміння субстанційного змісту принципово не-центричне, 

але розімкнуте на безмежність» [24, с. 99]. Скоріш за все, головним ідейним 

ворогом Генріха Степановича постає антропоцентризм, який розглядається 

філософом як теоретична підстава анти-субстанціалізму: «дійсна сокровенна 

цінність поліфонічних стосунків полягає в тому, що саме в їхній атмосфері 

людина стає здатною свобідно приймати для себе всю привабливість не-

антропоцентриської орієнтації, тобто такої орієнтації, при якій людина не 

себе проголошує Мірилом Всіх Речей, але відкриває і наслідує універсальні 

Мірила в самій невичерпній і безмежній об’єктивній діалектиці» [24, с. 100]. 

Як підкреслював Г. С. Батищев, гармонійні соціальні зв’язки, що є творчим 

ставленням до світу, не виступають утопічним ідеалом. Вони завжди 

існували (хоча і не мали відповідного розвитку), отже, вони поза часом, 

завжди присутні в особистому світі людини, поєднуючись з іншими 

різноманітними зв’язками. Питання в тому, щоб зробити саме гармонійні 

зв’язки домінуючими в нашому житті. В. О. Лекторський підкреслює: «<…> 

гармонійні соціальні зв’язки, як їх розуміє Г. C. Батищев, це не те ж саме, що 

соціалізм і комунізм в уяві Карла Маркса [247, с. 13]. 

Ніякого інертного суб’єктного буття не буває. Людина змінює 

об’єктивну ситуацію, здійснюючи себе в діяльності. Разом з тим людина 

змінюється і сама. Зміни об’єктивних обставин і самопереображення людини 

не співпадають одне з одним. Ця теза, висунута Г. С. Батищевим, відходить 

від класичної тези Маркса, що через зміну обставин людина змінюється і 

сама. Аналізуючи праці К. Маркса, філософ впевнено заявляє: «поняття про 

відносини поліфонічні, або гармонійні, треба з усією чіткістю і різкістю 

відмежувати від поняття про байдужий атомізм, або атомістичний плюралізм 

[24, с. 49]. Більш за це: Г. С. Батищев вважає, що байдуже існування – це 
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існування «за чийсь рахунок» -  «за рахунок, можливо, невидимої, але значно 

більш глибоко просякнутої співпричетності [24, с. 49]. Міркування                     

Г. С. Батищева щодо соціальних зв’язків перегукуються з думками 

німецького філософа і соціолога Фердинанта Тьоніса, який в основі людської 

соціальності вбачав волю. Тьоніс стверджував, що соціальний зв'язок 

виникає тоді, коли люди знаходяться у стані взаємоутвердження. Ф. Тьоніс 

розрізняє два типи волі – «сутнісну» і «вибіркову». В першому воля домінує 

над мисленням, у другому – мислення над волею. Два типи волі 

конституюють два головних типи соціальних зв’язків – общинний і 

суспільний. Всі види зв’язків, в яких переважає сутнісна воля він називає 

общиною, а ті, які формуються з допомогою вибіркової волі – суспільством. 

Стосунки між людьми в общині засновані на взаємному знайомстві і пізнанні 

один одного, симпатії і підсвідомій довірі; для них характерні близькість, 

відкритість, щирість і глибина почуттів, взаємовиручка. До емпіричних форм 

общинності Тьоніс відносить сімейні зв’язки, дружбу. Різні типи общинності: 

сім’ ї, роди, клани, сільські, релігійні общини – утворюють, на думку 

мислителя, базу будь-якого конкретно-історичного суспільства. Суспільні 

соціальні зв’язки є наче надбудовою над общинними зв’язками. Суспільство 

за Тьонісом – це соціальний зв'язок між чужими, незнайомими людьми, воно 

ґрунтується на взаємній недовірі і договорі і фактично протиставляється 

общинності. Антитеза Тьоніса «община-суспільство» стала універсальною 

мислинєвою схемою для критики сучасності на базі протиставлення культури 

і цивілізації, природно-органічного і штучно-механічного (технічного). Нам 

видається, що таке розрізнення є – хоча і сформульоване іншою 

термінологією – у Генріха Батищева. Культура і цивілізація співвідносяться у 

мислителя як гармонійні зв’язки із соціал-органічними та соціал-

атомістичними зв’язками. Симпатії і одного і другого автора на боці 

культури, хоча цивілізація є необхідною складовою буття сучасної людини. 

Важливо інше – не робити стосунки, які панують у цивілізації 

універсальними та всезагальними. Проти такого «універсалізму» і націлена 
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критика філософа. Особливо, якщо йдеться про міжсуб’єктні стосунки, про 

сферу спілкування.  

Криза в педагогіці співпадає з тим, що відбувається в області культури і 

гуманітарного знання («криза філософії», «криза історії», «смерть автора», 

«смерть людини» – відповідь на ці питання варто шукати вже «за шкільною 

лавою»). Власне «людське» знаходиться не всередині індивіда, а поміж, в 

просторі людських взаємовідносин, людських об'єднань, дитячо-дорослих 

спільнот. Тому дуже важливо, як цей простір буде організований: розумно 

чи розсудково [152, с. 253–260].  

Простір – категорія, яка цікавить спеціалістів різних областей науки: 

філософів, психологів, педагогів, лінгвістів. Дуже часто до простору 

підходять як до пустого вмістилища для різноманітних об’єктів. Ми 

вважаємо, що це неправильна позиція, але розуміємо, що таке ставлення 

зумовлене частково історично. Якщо звернутись до етимології слова, то 

можна з’ясувати наступне: латинське spatium (звідки і французьке espace та 

англійське space) – від дієслова spatior: «крокувати» (в німецькій spazieren: 

«гуляти» ). Spatium є простір, який твориться і вимірюється крокуванням, 

тобто дискретний, рубаний, а не плавний, як Декартівське  extension: 

«тягучість», «розтягнення». А ось німецький термін «Raum» (простір) 

означає  «пусто», «чисто»; так-що германське відчуття простору – це 

усунення, очищення, а не розповсюдження, протяжність, розтікання [177, с. 

12].  

Ф. Т. Михайлов розуміє простір як форму внутрішньої організації 

матеріалу того чи іншого процесу, тобто сам процес невіддільний від його 

матеріалу, це процесу матеріал, який в даний момент простягається у бутті 

Всесвіту, який простягає себе [285, с. 348]. Не варто зводити простір також і 

до «середовища». Під останнім часто розуміють сукупність умов, факторів, 

обставин, ситуацій. Ні, простір – це спосіб організації матеріалу, чи певний 

спосіб побудови стосунків. Відштовхуючись від наведеного визначення 

простору, можемо експлікувати поняття освітнього простору. 
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Питанням «освітнього простору» займались такі дослідники, як                       

М. Я. Віленський та Е. В. Мещерякова [138], А. Я. Данилюк,                           

В. І. Гінецинський, Л. М. Новікова, Г. М. Сєріков, В. І. Слободчиков,            

В. А. Конев, Н. В. Скотна [293], В. С. Возняк [152], Ф. Т. Михайлов [289].   

Розуміння «освітнього простору» часто зводиться до існуючого в 

соціумі «місця», де суб’єктивно задається множина відносин і зв’язків і де 

здійснюється спеціальна діяльність різних систем (державних, суспільних і 

змішаних) по розвитку індивіда та його соціалізації. Такий локалізований та 

інструментальний підхід нас аж ніяк не задовольняє, оскільки ми не 

розуміємо, як для засвоєння учнями культурно-історичного процесу можна 

відводити якесь певне, обмежене місце. Можна цілковито погодитись з        

Ф. Т. Михайловим, що освітній простір є простором реально-ідеальної 

культури і об’єднує всіх суб’єктів спілкування спільною справою, яку вони 

здійснюють [289, с. 234-235]. Культура – феномен цілісний, їй не потрібно 

відводити якесь місце в суспільстві. Вважаємо, що таке поверхневе і 

розсудкове розуміння дійсності (і не лише освітянської) і спричиняє 

проблеми, які ми намагаємось вирішити знову ж таки поверхнево і 

розсудково. Освітній простір також розуміється як єдиний, а не дискретний: 

прилучення учнів до світу культури – ось фундаментальне завдання 

загальнопедагогічної підготовки. Культура при цьому розуміється як система 

загальнолюдських цінностей, творчих способів діяльності і особистих 

досягнень людей. Так розуміли завдання освіти педагоги-новатори.  

Схожих поглядів дотримувався і російський філософ Генріх Батищев, 

який вважав, що немає більшої небезпеки, аніж викривлене, вульгаризоване 

розуміння педагогічного процесу та педагогічних істин. Він вперто 

наголошував, що дітей потрібно рятувати від нерозумних педагогів, які, в 

свою чергу, живуть у нерозумному суспільстві. Немає потреби доводити, що 

зв’язки, які панують у суспільстві, пануватимуть і в школі, яка є соціальним 

інститутом.  
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Одразу ж хочемо сказати, що у сфері освіти (як і в будь-якій іншій) наявні 

одночасно усі типи соціальних зв’язків, питання полягає лише в тому, які з 

них переважають. Ми знаємо, що коли мова йде про стосунки між людьми, 

то не буває так, щоб ці стосунки були або абсолютним добром або ж навпаки 

– абсолютним злом.  Однак, в наших силах корелювати ці стосунки з певним 

ідеалом. Саме на це і звертав увагу Генріх Батищев, пропонуючи за ідеал 

побудову педагогічного простору на засадах гармонійного типу зв’язків. 

Виховання стає глибинним спілкуванням (і тому стає ефективнішою і освіта 

в цілому) тоді, коли в ньому реалізується домінанта на Іншого як домінанта 

буття кожного у відношенні поміж-суб’єктності. Глибинне спілкування на 

думку Генріха Степановича Батищева, на відміну від інформаційно-

ситуативного, яке найбільш розповсюджене в навчальному процесі, та від 

реактивного, яке є характерною ознакою авторитарного виховання, –  це 

завжди зустріч двох поколінь, які рухаються назустріч одне одному в історії, 

але при цьому є глибинно співпричетні одне одному в даний момент історії, 

коли його учасники спільно «вчаться жити».  Ф. Т. Михайлов так визначає 

культуру: «культура є не що інше, як передумова, процес і результат 

творення людьми життєво необхідних їм звернень одне до одного і до себе 

самих.. Але тим самим вона – творення і створеність представлень, 

переживань, афектів, волі і думок, і всіх інших суб’єктивних мотивів 

життєдіяльності людини, які стали предметом осмисленого переживання і 

для них самих у своїй адресованій іншим (і собі) озовнішності» [285, с. 266].  

А ось це ж визначення по-іншому: «культура є не що інше, як процес 

постійного творення зовнішньої зверненості неспокійної душі людської до 

суб’єктивності  інших людей, які так само наполегливо шукають співчуття в 

осмисленому освоєнні свого трагічно самотнього і завжди суспільного 

(можливого лише у спілкуванні, через звернення до інших) буття» [285, с. 

266]. В. С. Возняк та В. В. Лімонченко пишуть: «За яких умов, коли – той чи 

інший феномен постає саме як феномен культури, а не просто корисна річ? – 

Коли він звернений до мене, воли крізь нього проступають звернення інших 
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суб’єктів до мене в пошуках спів-чуття, спів-мислія, спів-дії, коли він стає 

способом мого власного звернення до самого себе і водночас покладений як 

форма мого (завжди так чи інакше креативного) звернення до суб’єктивності  

інших» [144, c. 20]. 

Отже, культура – це не просте нагромадження речей і думок людей, які 

жили в різні історичні епохи. Це і є живі люди, їхні конкретні долі, які 

проглядають з-за сторінок романів чи наукових трактатів, прочитуються в 

плавних рухах скульптур чи строгих лініях архітектурних споруд. А також 

люди, які живуть тут і тепер, та є співтворцями культури. Тому й 

інтерпретувати культурний процес слід, враховуючи її, культури, контекст, а 

не відірвано від людей, які її творили, ситуативно. Лише тоді і стає 

зрозумілим, як така зустріч поколінь може відбутись. Очевидною стає і 

думка філософа Батищева про актуалізацію людиною себе через творчість. 

Адже творча людина, навіть якщо вона уже давно не з нами, однаково буде  

більш живою та актуальною, аніж обмежений обиватель і егоїст.  

Возняк В. С., враховуючи ідеї Г. С. Батищева,  пише про гармонійний 

тип соціальних зв’язків у освіті наступне: «Гармонійний тип зв'язків 

пов'язаний з універсальною діяльністю та істинно творчим ставленням до 

світу, де панує суб’єкт-суб’єктне відношення, яке включає у себе як 

підпорядкований момент суб’єкт-об’єктне. Це – спілкування поміж-

суб’єктне, поміж-парадигмальне і навіть над-парадигмальне [152, с. 259]. 

Отож мова йде про побудову педагогічного процесу за логікою 

поліфонування, а не за логікою антагоністичного агону. Може здатись, що 

запропонований філософом ідеал є недосяжним. Однак гармонійні типи 

людських стосунків існували завжди. Якщо б вони були неможливими, то 

творча діяльність також була б неможливою. А ми бачимо, що це не так: 

людству відомі численні зразки справжньої творчості. Гармонійні зв’язки 

покладені у творчості і через неї виражаються, а тому вони – поза часом. 

Сама типологія Г. С. Батищева позбавлена хронологічної періодизації. Такі 

зв’язки матимуть місце в будь-який історичний час і в будь-якій 
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індивідуальній долі, химерно переплітаючись з іншими типами зв’язків. 

Однак наше завдання зробити гармонійні зв’язки домінуючими у суспільстві. 

Школа, яку застали ми, мало чим відрізняється від школи, про яку писав 

Генріх Степанович, основними рисами якої є анахронізм (мова йде про 

душевно-духовний застій, про неадекватне розуміння часу та історичних 

змін, невстигання за останніми), неповноцінність (школа розуміється як 

придаток до інших суспільних сфер, який змушений їх обслуговувати згідно 

до віянь і запитів часу. Таке позерство і конформізм неминуче пустить 

паростки в дитячі душі; логічно очікувати, що в майбутньому діти виростуть 

пристосуванцями та підлизами, не здатними на власний аксіологічний вибір). 

Школа, яку часто поетично називають колискою нації, мала б задавати тон, 

створювати атмосферу в суспільстві, викохуючи ініціативно-творчий тип 

особистості. Ще одна риса, якою наділена школа, це груба педагогічна 

інженерія: система одностороннього впливу на вихованців за аналогією з 

об’єктами-речами.  

Ми вже говорили вище, що таке ставлення може бути наслідком 

онтологічної глухоти, коли суб’єкт не лише егоїстично чує тільки себе 

(насправді він і себе не чує), але й бере на себе сміливість бути Мірилом для 

інших. Про такий тип відношення йдеться при аналізі філософом соціал-

атомістичного типу зв’язків. Виголошена Протагором теза: «Людина – міра 

всіх речей» починає буквально втілюватись у життя. Коли ці міркування 

застосувати до шкільних реалій, то бачимо, що вчитель і постає вельми часто 

таким мірилом, мотивуючи це своїм віком, досвідом, знаннями, статусом. Всі 

ці зовнішні атрибути начебто дають йому право ставитись до учнів зверхньо, 

як до матеріалу, який ще потрібно сформувати, як до tabula rasa, нехтуючи 

духовно-душевним світом вихованця. Кого ми ризикуємо виховати? Або 

невпевнених в собі людей, які ні про що не мають власної думки, а 

користуються лише заготовленими на кожен випадок життя прописними 

істинами (Кант назвав би таких людей позбавленими здатності судження: без 

уяви, фантазії та творчого підходу до дійсності). Або ж таких самих зверхніх 
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і своємірних індивідів. Якщо критично глянути на ситуацію, яка панує в 

суспільстві, то ще раз засвідчимо істинність спостережень Ортеги-і-Гассета, 

який констатує повстання мас у суспільстві, які  заполонили собою не лише 

освітній простір, але і просто – простір (ми в даному випадку іронізуємо і над 

собою, адже пам’ятаємо, що і самі неминуче вплетені у зв’язки, які панують 

у суспільстві). Маси (люди з нульовою індивідуальністю) з’являються не 

просто так, вони з’являються як наслідок цілеспрямованого виховання, 

істотною ознакою якого було ставлення до дітей як до істот, яким ще тільки 

належить стати людьми, які нічого не розуміють і самі ні на що не здатні. І 

дорослі поблажливо починають цю істоту олюднювати шляхом подачі 

готових, набутих непосильною працею, знань, умінь та навичок. Благі 

наміри, ніхто і не заперечує, та що з того. Ці знання можна було б здобувати 

під час навчання і самими учнями шляхом самостійного розпредметнення 

культурно-історичного процесу у вигляді задач-загадок (за термінологією    

Г. Батищева). Маси з’являються від невіри у людину та від бажання 

спростити їй життя. У Г. С. Батищева є своє категоричне судження з цього 

приводу: це люди, які живуть за чийсь рахунок, пристосуванці. 

С. Л. Соловейчик ретельно критикував такий підхід до дитини, 

наголошуючи, що не буває бездарних і нетямущих учнів: «Ви блискучий 

вчитель, у вас найкращі діти!». Не приписами і настановами виховуються 

діти, а співчуттям і розумінням, увагою і любов’ю. Діти, які не зазнали цієї 

уваги ризикують вирости егоїстами, оскільки жалітимуть себе, а не інших. А 

про яку увагу може йти мова у соціал-органічному типі зв’язків? Всі мають 

бути однаковими, а значить – непомітними. Ми знову згадуємо сучасну 

школу і розуміємо, що так воно і є, на жаль. Якщо школа схожа на інкубатор 

по вирощуванню майбутніх спеціалістів, то їй просто ніколи приділяти своїм 

вихованцям увагу. 

Якщо дитина не відчуває себе співавтором історії, не відчуває себе 

творцем, то знання будуть мертвими, вони будуть лише засобами для 

досягнення своїх меркантильних цілей. Ось як про такий підхід до знань 
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пише Г. С. Батищев: «Виховуватись, змінюватись, навіть працювати над 

собою – це для спрощувача означає: інакше, краще, ефективніше 

озброюватись. Такий його замкнений горизонт [69, с. 2].  

Коли ми аналізували перші два типи соціальних зв’язків, то говорили, 

що і в першому і в другому випадку індивід не є самобутньою особистістю. 

Чи то він зливається із всезагальним цілим (як, скажімо, в авторитарних 

режимах) чи відокремлюється від спільноти як автономна одиниця, хоча і 

терпимий до існування таких же автономних одиниць (псевдодемократизм). 

Але і в першому і в другому випадку світоглядний горизонт людини є 

замкнутим і задушливим; як перша так і друга позиція індивіда не є 

евристичною.  

Щоправда, у розімкнутих соціал-органічних і соціал-атомістичних 

зв’язках є можливість вийти на якісно новий рівень буття. Хочемо 

наголосити, що реальний шлях до гармонійних педагогічних стосунків 

лежить, окрім усього, через активацію відкритих соціал-огранічних та 

соціал-атомістичних стосунків.  В цих зв’язках освітній простір постає як 

система відкрита, нелінійна, що перебуває у стані далекому від рівноваги 

(екстраполюємо визначення із синергетики). А, значить, освітній простір вже 

не визначається тільки зв’язками, які панують всередині нього самого, але і 

зв’язками зовнішніми (тут, щоправда, ми бачимо не тільки плюс, але і велику 

небезпеку такої відкритості, оскільки впливи можуть бути не тільки 

позитивними). Однак, відкритість – це, безперечно,  рух і становлення, це 

готовність до спілкування. Педагог може спільно з учнями вибудовувати 

освітній процес так, щоб ця відкритість була направлена на сферу 

абсолютного. Нам видається, що гармонійний тип зв’язків також є відкритим 

– іманентно – за своєю природою. Людина постійно себе творить, постійно 

долає межі своїх потенцій, щоб набувати нові можливості. Мовою діалектики 

– це нескінчене становлення. Сутність людини за Г. С. Батищевим, полягає у 

постійному динамічному її розвитку. Ми не маємо ніякої «власної» кінцевої 

природи, яка була б нам дана заздалегідь. Людина є істотою, що трансцендує, 
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постійно виходить за власні межі – виходить до інших людей, адже вона 

повністю «сплетена» із живих зв’язків спілкування з іншими людьми. Тільки 

тому людина може ставитись і до власного буття по-людськи. Багатство і 

рівень розвитку людини залежить від багатства спілкування, з якого вона 

виросла. Спілкуватися і бути людиною – це, фактично, одне і те ж.     

В сучасній освіті ми спостерігаємо химерне змішування замкнутих 

соціал-органічних і соціал-атомістичних зв’язків, які майже цілком 

заполонили педагогічний простір, і як не парадоксально, вони в реальності 

чудово вживаються одне з одним, доповнюючи одне одного, - але не 

гармонійно, а какофонічно. Як би там не було, але це розсудковий спосіб 

побудови педагогічного простору, а не розумний. А якщо й існують чи 

виникають – найчастіше спонтанно – в цій сфері гармонійні зв’язки, то вони 

залишаються на периферії. Привести цей простір в більш-менш людську 

(тобто – розумну) форму – означає забезпечити безумовне верховенство, 

пріоритет, первинність саме гармонійного типу зв’язків. 

В школі будь-який педагогічний авторитаризм (від самого грубого і 

відвертого і до замаскованого «панібратства») пов’язаний із уподібненням 

людини до чогось простого, речоподібного. Зворотнім боком авторитаризму 

(культу порядку і форми) може стати анархізм, жага до вседозволеності. Ми 

зараз і маємо можливість спостерігати за юнацьким бунтом проти нас, 

дорослих, проти наших моральних настанов, від яких дітей верне, оскільки 

слова, за якими стоїть порожнеча, а не змістовна наповненість, завжди 

викликають таку реакцію. Бажання відстояти свою свободу і свою 

індивідуальність в ненормально організованому як соціальному так і 

педагогічному просторі завжди виливається у неконтрольовану 

вседозволеність. Це хоча й інстинктивне, але природне прагнення людини 

жити по-справжньому. Але бунт – це завжди негативна залежність від того, 

проти чого бунтуєш. Казав же Геґель: той, хто втікає – не вільний, оскільки 

знаходиться в негативній залежності від того, від чого тікає. Не бунтувати 
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потрібно (з допомогою старих методів того ж насилля), а шукати вихід на 

якісно новий рівень буття. 

Г. С. Батищев формулює три типи педагогіки, які на нашу думку 

відповідають його типології соціальних зв’язків у суспільстві: 1) педагогіка 

формування; 2) педагогіка здібностей, або розвитку заради розвитку; 3) 

педагогіка власне виховання, або педагогіка спів-творчості і безумовно-

ціннісної присвяти [69].  

Батищев Г. С. ставить вісім питань, які допоможуть педагогові 

відповісти до якого типу педагогіки слід віднести його власну діяльність, 

наголошуючи, що в чистому вигляді ці три типи педагогіки не представлені у 

педагогічній практиці. Ось перелік питань, своєрідний екзамен для педагога: 

1) на що націлене виховання? 2) як педагогіка бачить і приймає вихованця? 

3) хто виховує? 4) як, якими провідними методами? 5) чому саме виховує і 

вчить? 6) в лоні якої культури, яких її сфер виховуються діти? 7) який, в 

ідеалі, результат виховання? 8) характеристика вихованця з точки зору 

людського покликання [69, c. 2].  

Чим характеризується перший тип педагогіки? Субстанційним підходом 

до дійсності. Стверджується панування речі над людиною. Людина за таких 

умов втрачає свою цілісність: адже вона вже не є самоціллю, а стає засобом – 

засобом для Субстанції (чи то мова йде про певні соціальні структури, 

установи, чи про якісь приписи і норми), стає річчю серед інших речей. Мова 

в такому випадку йде не про самоформування людини, а про її вторинність, 

про її сформованість первинними речами. Таким чином відбувається підміна 

самокритичних пошуків і творчості деяким антропоморфним або 

соціоморфним образом абсолютного, що виключає всяку таємничість. 

Відбувається сумна підміна діалектики зустрічі з дійсністю – 

самозамиканням в логічному преформізмі. Це веде до спрощення життя: з 

людини знімається будь-яка відповідальність – породжується аксіологічний 

нігілізм. Цінності перетворюються на засоби існування. Отже і учень 

бачиться педагогом як слухняний робочий матеріал, як зліпок, з якого можна 
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виліпити що-завгодно. Будь-які прояви творчої активності учня різко 

присікаються. Дитина – душевно-духовний нуль! Основне завдання 

навчального закладу – виховати доброго виконавця, «продукт», придатний 

для вжитку суспільством, який не несе відповідальності ні за свій вибір, ні за 

свої вчинки. Цей тип освіти  є  проявом зведення культури до цивілізації. Але 

ж педагог має зрозуміти, що ми живемо тут і зараз – отже, і вчинки мають 

бути такими: зараз і тут! Ось тут і постає акт вибору, адже індивід 

покликаний у будь-яку ситуацію привнести світ цінностей, інакше вчинок 

буде псевдовчинком. Отже, індивід має прагнути жити, не підмінюючи 

культуру її сурогатом.  Г. С. Батищев (разом із К. Марксом) стверджує, що 

сутність людини – не абстракт, притаманний окремому індивіду, в своїй 

дійсності вона є ансамбль усіх суспільних стосунків. «.Людина є 

універсальною всезагальною істотою. І ця її універсальність та всезагальність 

реалізуються в її діяльності. Отже, мова йде про самотворчість. Однак, 

виховуватися, змінюватися, навіть працювати над собою – це для 

спрощувача означає: інакше, краще, ефективніше озброюватися. Такий його 

замкнутий горизонт [69, с. 2]. Проте такий утилітаризм гранично суперечить 

самій природі людської душі, дійсним законам її утворення, формування, 

виростання. В. С. Возняк слушно стверджує: «Душа як індивідуалізований 

дух проростає в безкорисному відношенні, в безкорисній безпосередності і 

самоцільності кожного учасника спілкування [145, с. 287]. Тобто, тільки тоді, 

коли людина робить щось просто так, не за користю, не просто для 

підтримання своєї життєдіяльності, лише тоді вона і є, строго кажучи, 

людиною.  

На думку Г. С. Батищева, відчужений  стан  є результатом панування 

цивілізації над культурою, підміни живого неперервного (глибинного!) 

спілкування, становлення і творчості, і – хотілось би додати особисто від     

Ф. Т. Михайлова – пошуку людьми співчуття і співрозуміння,  пануванням 

Речі над людиною. Тоді речі стають «господарями» дійсності, а людина 

перетворюється на річ серед інших речей, на автомат, машину. Одним з 
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факторів, що певним чином сприяв закріпленню відчуження і водночас був 

своєрідним виявом його, постає емпіристське спрямування в науці, яке 

набуло обертів в Новий час, розповсюдивши такий підхід і на всі інші сфери 

людського буття, в тому числі – і на освіту. Тут ми солідарні із                      

Ф. Т. Михайловим, який критикує емпіризм в  педагогічному мисленні. 

Емпіристська парадигма так чи інакше схиляється до інструменталізму.   В. 

Г. Скотний зазначає: «Наука у ХVІІІ столітті сприймається як 

інструментальний розум, а освіта осмислюється як засіб для набуття знань 

для оволодіння природою. І сама дійсність, і знання про неї виявилися 

інструментальними <…> Просвітництво намагалось раціоналізувати і 

водночас дисциплінувати людські потяги, інтереси, прагнення, встановити 

контроль розуму над внутрішньою природою людини [339, с. 152]. Освіта у 

традиційному розумінні розглядається як допоміжний засіб, який виховує в 

людині розум; спочатку – з допомогою дорослих, які переконують, повчають, 

дають настанови, потім дитині пропонується читати  книги, відвідувати 

уроки і лекції, а вже опісля, коли за спиною чималий багаж знань, вона 

розпочинає самостійно рефлектувати. Школа розуміється як заклад, який 

дисциплінує розум.  

Отож, таке спілкування не може бути глибинним: а саме таким, яке 

зачіпає запорогові рівні тих, хто спілкується, їхні справжні, сутнісні інтереси. 

Таке спілкування виливається у механічне засвоєння інформації, у адекватне 

її відтворення, тобто – у монолог вчителя, учні при цьому залишаються 

пасивними. Смішно інше – знання, яке так наполегливо заучувалось для 

подальшого його використання на практиці, учні насправді не вміють 

застосувати в реальному житті. І не дивно: життя – це не готовий сценарій і 

не алгоритм, воно вимагає гнучкого мислення. Цей тип педагогіки є 

авторитарним. 

Другий тип педагогіки є, на перший погляд, запереченням першого, але 

насправді є його оберненим боком (такий собі дволикий Янус). Якщо перший 

тип характеризувався пануванням речі над людиною, то тут проголошується 
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панування людини над всіма речами (анти-субстанціалізм). Людська 

діяльність підноситься до «надпарадигмального простору» і є невід’ємним 

атрибутом людського розвитку. Культивується розвиток, натомість 

формуванню ззовні проголошується самоформування, яке простягається у 

безконечність. «Провідним методом стає явний діалог і змагання в розвитку, 

зараження потребою у розвитку, в навчанні і вихованні внутрішньо 

культурними інтересами» [69, с. 2]. Пріоритет цілковито віддається культурі, 

а не цивілізації. Така освіта покликана виховати всебічно розвинутого 

індивіда, який сам здатен обирати, що для нього цінне і важливе, який сам 

розпоряджатиметься своїм життям, матиме змогу самостійно виконати своє 

призначення, але така педагогіка не дає, на думку Г. C. Батищева 

найголовнішого – безумовних цінностей, критеріїв внутрішнього володіння 

здібностями. 

Лише на перший погляд може здатись, що мова йде про неперервне 

самовдосконалення. Насправді така освіченість перетворюється на безмірне 

присвоєння і експансію усіх культурних набутків. Це, в свою чергу, 

призводить до експансії суб’єктивності, до відчуження. В такій ситуації 

неможливо діяти за логікою предмету, а лише – за логікою власної користі. 

Другий тип педагогіки ризикує виховати самоутвердженців і егоїстів.  

І, нарешті, третій тип педагогіки, який і є на думку філософа єдино 

можливим і правильним виходом із кризи освіти: «Тут віддається пріоритет 

тому ярусу в структурі душевно-духовного світу, який повинен бути вищим 

за всі здібності, таланти і сили, вищим за діяльнісну сферу, а саме – 

безумовно-ціннісною посвяченістю <…> Такий, більш високий ярус 

покликаний націлювати людину, всю її долю-життя до згоди з істиною і 

красою, добром і спілкуванням [69, с. 2]. Саме на цьому рівні ми і можемо 

говорити про глибинне спілкування усіх суб’єктів комунікації, про 

співтворчість,  взаємопроникнення у душевно-духовний світ Іншого. 

Педагог такого рівня виховує за принципом: подібне викликається 

подібним. Він запрошує учнів не тільки у світ культури, але і витонченої 
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гармонії, адже важливіше – прилучатись до культури, а не присвоювати її. 

Дуже важливим критерієм у таких стосунках є взаємодовіра і взаємоповага, 

яка передує будь-якому знанню. Співпраця – ось ключове слово такої освіти. 

Говорити про культуру глибинного спілкування – це  «входити у буттєву 

серцевину людини й її культури» [51, с. 126], адже тільки той, хто не 

женеться за зовнішнім, а працює над своїм істинним Я, шукає себе, може 

стати світоглядно принциповою і непідкупною людиною, співтворцем цілого 

Універсуму. «Сама життєдіяльність і форми спілкування учня і вчителя в 

руслі педагогіки співробітництва здійснюються за розумним типом, де зміна 

обставин, форм взаємовідношення самими суб’єктами постає дійсним 

шляхом їх самозмін. А той зміст, який є предметом спілкування <…>, постає 

як культура» [145, с. 324–325] – стверджує  В. С. Возняк.  Саме таким чином і 

можливе повернення в культуру, саме так і можливе подолання кризи в освіті 

(та і не лише в освіті).  

Рефреном через усі розмірковування Г. С. Батищева є думка, що нове 

педагогічне мислення виходить з пріоритету виховання людини як 

особистості над виробництвом речей, енергій і інформації. Воно виходить з 

пріоритету становлення душевно-духовного світу кожної людини над всіма 

завданнями, які торкаються речових порядків.  

Для того, щоб досягнути бажаних результатів, мислитель радить підняти 

культуру педагогічного мислення з допомогою наступних принципів: 

принцип випереджуючої поваги, який полягає у повазі до кожної людини, бо 

вона наділена унікальним душевно-духовним світом. Ця повага не є 

нагородою за заслуги, а дарується авансом (тут важко не згадати 

християнську традицію, згідно з якою кожна людина є унікальною іскрою 

Божою, яку творець любить завжди і навіть всупереч усьому. В християнстві 

людина варта поваги і шани вже тому, що вона – образ і подоба Бога). 

Другий принцип: принцип випереджуючого очікування є не чим іншим, як 

непереможною вірою в людину, у її приховані і явні потенції до 

самооновлення. Педагог, згідно цього принципу, ніколи не зможе поставити 
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штамп на учневі: це дурна дитина, не талановита дитина, а, навпаки, 

покликаний бути в постійному поліфонічному діалозі із душевно-духовним 

світом дитини. Ця готовність до нових відкриттів і знахідок є вірою, що 

дитина не є тотожною собі, бо тотожними собі є тільки речі-об’єкти. Третій 

принцип звучить так: принцип співвіднесеності душевно-духовного світу 

людини з усім об’єктивним світом. Мова йде про універсальність людської 

природи, про синтез усіх вимірів, цілісність особистісного світу. Четвертий 

принцип: спілкування або взаємної співпричетності. Йдеться  про обмін 

багатством душевно-духовного світу учасників поліфонічного діалогу 

(діалогу, в якому лунає багатоголосся усіх, хто спілкується, сплітаючись у 

«струнку мелодію «, а не в набір звуків (це вже, так-би мовити, плюралізм), 

про вміння ставити себе на місце іншого (другодомінантність), надавати 

пріоритет іншому. П’ятий принцип: створення подібного подібним – не 

можна застосовувати нижчу сферу, щоб викликати до життя вищу. Творчість 

породжується лише творчістю, становлення – становленням, духовність – 

духовністю. Такий принцип духовного життя. Шостий принцип: 

представництва або відповідальності вихователя за включення вихованців в 

усі зв’язки із світом, такий вчитель має бути уособлення всього роду 

людського: нести дітям те найкраще і найцінніше, що може подарувати 

культура. І останній принцип: світоглядної принциповості або вірності 

вертикальній ієрархії цінностей [72, с. 2]. 

Чому Г. С. Батищев покладає такі великі надії у докорінній зміні нашого 

буття саме на освіту? Чому він наголошує, що потрібен остаточний перехід 

до нового педагогічного мислення, а не покращення уже існуючого? Чи не 

тому, що освіта і є (в своєму «нормальному», природному стані) тією самою 

зустріччю і спілкуванням між собою усіх поколінь, а якщо це так, то лише 

через неї ми і можемо повернутись в культуру, до свого істинно людського 

буття.  

Та чи готова освіта зараз до такого повернення? Ні, не скоро вона буде 

готовою, але, зрештою, кому, як не людині міняти стан речей, творцем якого 
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і є остання? Стверджувати себе безсилим перед обставинами – це 

стверджувати себе об’єктом, а не активним суб’єктом. Отож, щоб розпочати 

якісні зміни у сфері освіти Г. С. Батищев радить, щоб педагог спочатку чесно 

відповів собі, чи готовий він вчитись від дітей. Що це означає? Ось відповідь 

самого Г. С. Батищева: «Найбільш інтенсивний і чистий процес душевно-

духовного становлення саме в дитинстві. А якщо так, то і навчатись його 

діалектики слід, звертаючись до дитинства. І до того «вічного дитинства», 

яке живе і працює в кожному творцеві культури і завжди живить його собою 

[69, с. 2]. Мова йде про невичерпно багате буття дитини. Подорож світом 

дитинства – це вічна дорога становлення і відкриттів, це безупинний пошук 

самих підстав людського існування, це щира відкритість до світу і людей, а 

не своєцентризм і меркантильність. Це той тривожний і приємний неспокій, 

який притаманний великим творцям і винахідникам. Дозволимо собі 

маленьку ремарку: занурення у світ дитинства – це прагнення до цілісності 

особистості, адже саме в дитинстві ми ставимось і до себе і до світу 

синкретично, ми і світ – це одне ціле, це живий, одухотворений організм. Ось 

чому духовність ми можемо шукати саме в дитинстві. І філософія, і 

педагогіка є тугою за цілісністю, за повноцінною особистістю, але педагогіка 

є спробою подолати цю тугу, намаганням «створити» особистість з 

допомогою освіти і виховання, а філософія є принципово відкритою до змін, 

є постійним доланням власних меж, здатністю до трансцендування; за 

педагогікою ми спостерігаємо – досить часто – бажання зупинитись на 

чомусь сталому, закоренілому, на якійсь абсолютній істині, системі, 

концепції, доктрині, а це вже редукція. Спроба знайти цілісність в рамках 

якоїсь певної дійсності веде до ідеологізації і демагогії. Відкритість на 

Інобуття – ось що мало би поєднувати філософію і педагогіку. Адже 

особистість і є такою відкритістю на Інобуття, за Гайдеґґером,  вона є 

отвором у бутті, тобто, з одного боку, людина з самої себе нічого не здатна 

здобути, і в такому випадку їй необхідно опановувати здобутки культурно-

історичного розвитку, а з другого боку – усе буття проходить через її душу, 
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щоразу залишаючи її іншою. Завдання педагогіки: виховати особистість, 

тому її бажання замикатись на якійсь системі – і не дивно – призводить до 

загибелі особистості. Це, на нашу думку, найбільша провина сучасної освіти. 

І криза її полягає не лише у суспільних змінах, які відбиваються і на освіті, а 

у її холодній самозамкненості, у небажанні рефлексивно відреагувати на 

ситуацію, що склалась. 

  В якості висновків: всі спроби будувати свобідне і щасливе суспільство 

при покріпаченні особистості закінчувались рано чи пізно провалом, бо 

немає свобідного суспільства без вільних людей, якщо особистість 

пригнічується, то община перетворюється в стадо. Бунтуючи проти такої 

несвободи, людина зрештою починає самоутверджуватись будь-якими 

шляхами. Без діалогу і пошуку взаєморозуміння особистість перетворюється 

на істоту, яка дбатиме лише за власні інтереси. Ця істота утверджує себе в 

конкурентній боротьбі з іншими, не знаючи ні співпереживання, ні співчуття, 

не розуміючи інших. І тільки в умовах глибинного спілкування, 

співпричетності кожного кожному, можна говорити про гармонійне 

суспільство. Те саме стосується і школи. Тільки трансформація педагогічного 

простору (а саме: способу побудови стосунків між вчителем та учнем) при 

верховенстві гармонійного типу зв’язків між учасниками педагогічного 

спілкування принесе бажані плоди. Такі спроби вже робились у освітній 

практиці педагогів-новаторів і, вважаємо, не припиняються і по сьогодні, бо 

якщо б вони припинились, то ми  зараз не говорили б ні про школу, ні про 

проблеми останньої. 

Питання, підняті у даному розділі, висвітлювались у публікації автора 

[103]. 

Висновки до третього розділу 

 

1. Розімкнуті соціал-органічні і соціал-атомістичні зв’язки містять в собі 

евристичний потенціал, оскільки їх актуалізація може слугувати виходом на 

рівень гармонійної побудови суспільства.  Цінність розімкнутих соціальних 
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зв’язків полягає в тому, що людина раптом починає розуміти, що вона не 

просто підкорена деякому Цілому, а може бути з Ним на рівних позиціях – у 

спілкуванні. Людина, можливо вперше, починає відчувати себе особистістю, 

неповторною, а головне – потрібною, оскільки в її внутрішньому світі є щось 

таке, що має тільки вона, тільки вона може це подарувати світові.  

2. У сучасній освіті ми спостерігаємо химерне змішування замкнутих 

соціал-органічних і соціал-атомістичних зв’язків, які майже цілком 

заполонили педагогічний простір, і як не парадоксально, вони в реальності 

чудово вживаються одне з одним, доповнюючи одне одного, – але не 

гармонійно, а какофонічно, а якщо й існують чи виникають – найчастіше 

спонтанно – в цій сфері гармонійні зв’язки, то вони залишаються на 

периферії. Привести цей простір в більш-менш людську (тобто – розумну) 

форму – означає забезпечити безумовне верховенство, пріоритет, 

первинність саме гармонійного типу зв’язків. 

3. Реальний педагогічний простір, що забезпечує цілісний саморозвиток 

особистості, повинен будуватись за типом гармонійних зв’язків.  
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РОЗДІЛ 4. УНІВЕРСАЛІЇ «ГЛИБИННОГО СПІЛКУВАННЯ» ЯК 

РЕГУЛЯТИВНІ ІДЕЇ НОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ 

 

В процесі дослідження у попередніх розділах ми з’ясували, що глибинне 

спілкування за своєю природою діалектичне, тому до нього не можна 

підходити однозначно. Навіть монологічно налаштована комунікація (психо-

лінгво-комунікація) може містити в собі серйозний діалогічний потенціал, 

якщо вона не втратила зв’язку з власною глибиною. Діалог при цьому може 

розумітись як погранична ситуація, яка може поставати містком від  

комунікації до спілкування.  Хочемо підкреслити, що при цьому не варто 

вважати психо-лінгво-комунікацію формою глибинного спілкування, а слід 

розуміти останню як іншу якість зовнішнього спілкування. За таких обставин 

ми можемо говорити про зовнішнє і внутрішнє спілкування.  

Ми бачимо необхідність в аналізі «глибинного спілкування» в 

педагогічному просторі, оскільки можуть виникнути питання, а як же 

втілювати таке спілкування в педагогічній практиці. В цьому розділі ми 

ставимо перед собою завдання запропонувати принципи розгортання 

спілкування в педагогічному просторі, взявши в основу універсалії 

глибинного спілкування Г. С. Батищева, які можуть послужити поштовхом 

до виходу з педагогічної кризи. Навчання поза спілкуванням неможливе, як 

неможливе і саме буття людини поза спілкуванням, адже ніщо не існує як 

«індивідуальність», яка дана сама по собі (Іоан Зізіулас). Як особистості 

немає поза спілкуванням, так і спілкування не може відбуватись поза 

особистістю, саме буття постає як спілкування.  

Для того, щоб «глибинне спілкування» розгорнулося у реальному 

педагогічному просторі, необхідно, щоб його принципи (універсалії) стали 

регулятивними ідеями нового педагогічного мислення. На засадах старого 

педагогічного мислення ці принципи, ідеї (універсалії) неспроможні до 

здійснення, оскільки відсутній суб’єкт такої діяльності, суб’єкт саме такого – 

глибинного-спілкування. Проте й нового педагогічного мислення не буде 
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поза ідеями «глибинного спілкування». Нове педагогічне мислення (згадаймо 

ще раз: його увів Г. С. Батищев у 1988 році) – це таке, яке здатне крок за 

кроком розв’язувати клубки суперечностей освітнього процесу, з якими 

звичайне («старе») мислення впоратись не може. До основних принципів 

власне нового педагогічного мислення, згідно з концепцією В. С. Возняка 

[152], можна віднести: 

- визначення  себе саме як мислення і як педагогічного, тобто тримати 

перед своїм рефлексивним контролем міру своєї відповідності істотним, 

сутнісним вимірам освітньої діяльності; 

- переосмислення змісту понять «навчання» і «виховання»; 

- забезпечення домінування суб’єкт-суб’єкних стосунків над суб’єкт-

об’єктними, витіснення останніх на периферію; 

- радикальний перехід від розсудку до розуму, від діяльності 

пристосування та використання до діяльності розпредметнення і творення; 

- активація змісту навчання як культури і перетворення її у «третій 

суб’єкт» освітнього процесу; 

- забезпечення цілісності освітнього процесу (не «моральне виховання», 

а моральність усього виховання, не «естетичне виховання», а естетичність 

усього виховання, тобто дбання про його по-людськи чуттєву повноту).   

Принципи ж нового педагогічного мислення, за Г. С. Батищевим, 

відповідають повність універсаліям «глибинного спілкування». До речі, в 

філософсько-освітня концепція В. С. Возняка формувалась під безперечним 

впливом ідей Г. С. Батищева (рівним чином, і Е. В. Ільєнкова, і                       

В. О. Босенка).   

Універсалії Г. С. Батищева є своєрідним дороговказом у світ глибинного 

спілкування. Саме за їхньою логікою могло б розгортатись спілкування і в 

школі. В кожному з нас вже є наявним всезагальне, зміст усієї культури, 

який педагог мав би допомогти учневі розкрити в собі в процесі спілкування. 

Шалва Амонашвілі знайшов дуже влучну метафору для вираження цієї 

думки: в чаші дитини спить зародок зерна культури. Універсалії глибинного 
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спілкування є тими підказками, які нас проведуть у світ справжнього 

спілкування. Філософ Г. С. Батищев є першим серед філософів, який 

розробив мовою науки, мовою високої філософської діалектики принципи 

розгортання глибинного спілкування. 

У якому смислі Г. С. Батищев вживає самий термін «універсалія», коли 

пише про універсалії глибинного спілкування? Сам автор ніяк не роз’яснює 

своєї позиції. Нам здається, що у нього «універсалія» аж ніяк не є просто 

«загальним поняттям». Якщо взяти ґрунтовне дослідження С.С. Нєрєтіної та 

О. П. Огурцова «Шлях до універсалій» [296], то там ми не знайдемо аналогу 

того значення, який Г. С. Батищев вкладає в самий термін «універсалія».  

Скоріше у нього йдеться про «трансценденталії», котрі, як відомо, 

утворюються не шляхом абстрагування від одиничного, а шляхом «згущення 

якостей» [312, с. 94], що певним чином аналогічно геґелівському «конкретно-

всезагальному» (в ільєнківській інтерпретації). Можна стверджувати, що у Г. 

С. Батищева під вивіскою «універсалії» йдеться про принципи глибинного 

спілкування, або певні концепти (у тлумаченні С.С. Нєрєтіної [297] як акт 

схоплення смислу проблеми у мовленнєвому висловлюванні). Принаймні, це 

питання потребує окремого аналізу, що виходить за межі наших 

дослідницьких завдань.  

Відчуження, яким пронизано усі сфери суспільного буття, проявляється, 

в першу чергу, у відчуженому спілкуванні, тобто спілкуванні знелюдненому 

(О. Суворов), і найперше відчуження проявляється в школі, яка наче дзеркало 

відображує всі хвороби суспільства (М. Ліпін). Відчужене і знелюднене 

спілкування, за О. Суворовим, це «завжди АБСТРАКТНЕ спілкування. Саме 

в абстрактності – його сутність. Насправді «спілкування» відбувається не між 

людьми, а між абстрактними уявленнями – про що б то не було [357].  

Абстрактними, на жаль, є і теоретичні дискурси про школу. Дуже рідко 

ми маємо справу із дійсно теоретично обґрунтованими працями, з глибоким 

категоріальним аналізом, як правило, ми стикаємось з лозунгами, які 

вказують на  нову мету, до якої школи потрібно рухатись: до школи вільного 
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саморозвитку, до школи фізичного і духовного здоров’я, до школи перемоги 

національної ідеї і таке інше. Після цього нас переконують у необхідності 

соціалізації особистості учня, його адаптації до соціуму, створення умов для 

його саморозвитку: тобто ми маємо справу з абстрактами, які не підлягають 

верифікації і просто – розумінню. Такий тип дискурсу і спілкування можна, 

слідом за Феліксом Михайловим визначити як: «педагогічну презумпцію 

абсолютної цінності вербалізованого знання, яка антигуманна і 

антигуманістична» [286, с. 443]. І справді, ми маємо справу з мовленнєвою 

активністю, з психо-лінгво-комунікацією. В. С. Возняк пише про 

педагогічний вербалізм наступне: «У контексті традиційної педагогічної 

моделі спотворене саме середовище, спотворений простір, а тому власне 

людське спілкування (як людське) – давно стало одним із занять серед решти 

повсякденних турбот і забав. І тоді слово перестає бути подією, а виступає 

лише засобом, засобом здійснення ‘педагогічної взаємодії’, а не дійсно 

людського спілкування, засобом передачі інформації. І тоді таким чином 

спотворене слово, мовлення саме стає середовищем, простором збіднілої, 

суто функціональної комунікації  [148, с. 262]. 

Найяскравішою ознакою кризи спілкування в школі є те, що діти школу 

не люблять. Не люблять незалежно від оцінок і свого статусу у класі, у 

школі. Факт неможливий у «школі радості» В. О. Сухомлинського, 

неможливий у Ш. Амонашвілі, М. П. Щетініна і одночасно широко 

розповсюджений в Україні (та і у всьому пострадянському просторі). Ці 

педагоги розуміють, що особистість реалізується лише як вираження 

вільного спілкування, в любові. Поза спілкуванням в любові особистість 

втрачає свою унікальність і «стає істотою, схожою на інші істоти, “річчю” 

без абсолютної “ідентичності”, без “імені”, без обличчя» [212, с.175]. 

Якщо ми стверджуємо, що універсалії «глибинного спілкування» 

постають регулятивними ідеями нового педагогічного мислення, то стосовно 

визначення природи самого педагогічного мислення слід сказати наступне. Не 

можна його можна визначити як таке мислення, що здійснюється в 
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педагогічній сфері. Але якщо, припустимо, в цій сфері царює якесь інше, 

наприклад, суто інженерне мислення? Що ж тоді робить його власне 

педагогічним? Виникає питання: наскільки «педагогічне мислення» є власне 

мисленням і власне педагогічним? Можливою є така позиція: «педагогічне 

мислення» – це вимір, зріз, «сектор» того цілокупного мислення, що 

здійснюється в суспільстві поруч із іншими «секторами» – науковим, 

політичним, економічним, правничим і т.п. мисленнями, і тому має як спільні 

риси з ними, так і свої специфічні властивості. Проте такий підхід, на мій 

погляд, страждає однобічністю [152, с. 197]. 

Проблема має бути схоплена у вимірі всезагального. Мислення як таке 

постає людською здатністю здійснювати діяльність у відповідності з 

об’єктивними закономірностями реальності, у відповідності, як сказав би 

Геґель, до «суті справи». А для цього суб’єкт повинен вміти змінювати, 

перебудовувати форми, схеми, образи власної активності, тобто здійснювати 

діяльність в ідеальному плані. Тоді мислення постає всезагальною ідеальною 

формою діяльності людини, що відповідає всезагальним формам самої 

реальності. Ці всезагальні, універсальні форми буття, тотожні формам 

мислення, є категорії як точки зрощення субстанції і суб’єкту, людини і 

світу, індивідуальної свідомості і культурно-історичного досвіду [152, с. 

198]. Тому категорії як діяльнісні здатності суб’єкту є конкретними, 

змістовними, хоча й безперечно апріорними по відношенню до свідомості 

індивіда.      

  Якщо «педагогічне мислення» є власне мисленням, то воно містить в 

собі всі універсально-всезагальні визначення мислення як такого. Якщо ж 

«педагогічне мислення» є педагогічним, то воно постає людським мисленням 

як всезагальною здатністю здійснювати адекватну діяльність в освітній 

сфері, тобто там, де відбувається, за словами Ф. Т. Михайлова, «зустріч 

поколінь, що звертаються одне до одного, зустріч, в якій культура оживає, 

поновлюється й триває від віку до віку» [285, с. 268]. В. С. Возняк, до 

концепції педагогічного мислення якого ми звертаємось, стверджує: «від 
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«педагогічного мислення» за його «поняттям» вимагається сутнісна 

відповідність природі освітнього процесу у його всезагальних вимірах. 

Сутнісна ж логіка процесу освіти є логікою становлення людської 

суб’єктності, саморозвитку особистості, є логікою змістовного 

розпредмечення культурно-історичних форм людської діяльності і 

спілкування; а така логіка не може не співпадати із всезагальним логосом як 

саморозвитку субстанції, так і творчої діяльності, тобто – із сутністю свободи 

як граничної основи людського буття в світі. Тому, на мою думку, 

педагогічне мислення за своєю природою не може мати своєї якоїсь «фахової 

специфіки», оскільки його «предмет», його сфера є таким особливим, що 

найбільш цілісно, повно й змістовно втілює і виражає всезагальне, 

універсальне у самому способі людського світовідношення. Тому педагогічне 

мислення не може не поставати як Розум в смислі вищої єдності свідомості і 

самосвідомості, як таке мислення,  регулятивними принципами якого є 

Істина, Добро і Краса як абсолюти людського (і не тільки) буття взагалі» 

[152, c. 201]. 

Можна вважати, що таке педагогічне мислення, так зрозуміле 

педагогічне мислення й є, власне, новим, оскільки існуюча педагогічна 

ментальність, способи представлення у теоретичних побудовах реальних 

педагогічних практик глибоко вражені розсудковістю і приречені на 

відтворення спотвореного стану освіти. 

Для переходу до нового педагогічного мислення потрібний реальний 

перехід до глибинного спілкування у способах здійснення взаємин учасників 

педагогічного процесу. Орієнтирами такого переходу як чистого роду 

регулятивними ідеями (відповідно до Канта) служить, на нашу думку, 

окреслені Г. С. Батищевим універсалії глибинного спілкування. 

Г. С. Батищев ось так формулює універсалії глибинного спілкування:  

«1. Світоствердження: визнання і все життєве утвердження 

безперечної… абсолютної первинності й такої ж абсолютної пріоритетності 

Універсуму, як світу всіх можливих світів… утвердження цієї первинності й 
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пріоритетності над будь-якою суб’єктністю і над будь-яким скільки завгодно 

значним буттям у всіх можливих відношеннях… 

2. Спів-причетність: <…> універсальна взаємна спів-причетність 

кожного усім суб’єктам в Універсумі і усіх – кожному… 

3. Пріоритет безумовно-ціннісного відношення до світу над будь-

якими… обмеженими началами, цілями, інтересами тощо; пріоритет 

абсолютного над відносним, вищого над нижчим, більш досконалого над 

менш досконалим – і беззастережне дотримання цієї смислової ієрархічності 

всім життям і кожним цілісним відповідальним учинком <…>. 

4. Домінантність на всіх Інших <…>. 

5. Випереджуюче утвердження гідності кожного Іншого в неявних, 

віртуальних шарах його буття, в його можливості бути інакшим <…>. 

6. Творчість як вільний дар зустрічі, дар міжсуб’єктності <…> 

7. Спів-творчість: креативна участь у розв’язанні дедалі важчих завдань 

універсального Космогенезу у вільному служінні йому, в ціннісній 

посвяченості йому і прийнятті авторитетів такого служіння і такої 

посвяченості» [51, с. 126–129]. 

Проаналізуємо кожну універсалію «глибинного спілкування» зокрема, 

щоб з’ясувати їхнє принципове значення для сучасної освіти. Одна з 

універсалій концепції глибинного спілкування Г. С. Батищева – 

«світоутвердження» – стоїть у протиріччі з пануючим у сучасній культурі 

світоглядом з його інтенцією до індивідуалізації та автономізації 

індивідуального. Разом з тим глобалізаційні процеси та виклики оголюють 

проблему трансцендування ego, пошуків  єднання перед лицем спільних, 

глобальних проблем. Проблема трансформації свідомості та зміни 

світоглядних орієнтирів широко обговорюється світовою науковою 

громадськістю. Однією із найбільш впливових сфер людської діяльності, що 

можуть сприяти необхідній трансформації, є сфера педагогічна. Розгляд 

моделі педагогічного мислення, що регулюється ідеєю світоутвердження, та 

протиріччя між даною ідеєю і провідною світоглядною установкою 
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сучасності допоможе знайти шляхи до розв’язання проблем сучасного 

глобального світу. Звернемо увагу, що питання стосовно утвердження буття, 

світу, а не просто окремої людської суб’єктивності, завжди так чи інакше 

стояли у центрі уваги класичної філософської рефлексії. 

В. А. Малахов, розглядаючи універсалію «світоутвердження», зазначає, 

що і сам Г. С. Батищев був втіленням світоутвердження. Кожне слово своєї 

концепції він намагався втілити у власному житті. Ось як про це пише           

В. А. Малахов: «Знаю напевно, що був він воістину здатний страждати від 

страждань і смерті будь якої живої істоти, що знаходилась поряд, чи це 

тварина, чи квітка; декому з моїх друзів він, відомим лише йому способом, 

знімав головний біль. Так, в якійсь, нехай невимовно малій, посильній для 

вразливого смертного мірі він дійсно жив Світом, випромінював його 

“світовість” (рос. – мировость) з себе. Що ж стосується утвердження такої 

внутрісвітової ‘суб’єктності’, як людина, <…> Генріх Степанович був 

принциповим противником “самоутвердження”, “ своє центризму”, 

“антропоцентризму”» [271, с. 298].  

«Світоутвердження» – це той вектор, з якого має розпочинатись будь-

який рух на шляху становлення особистості як такої. У філософа ця 

універсалія – під номером один. Однак, вже сама її назва наштовхує на безліч 

запитань, адже цілком незрозуміло, як можна утверджувати світ? Для чого, 

зрештою, його утверджувати і, якщо потрібно, то як це робити? Ми звикли, 

що в першу чергу потрібно самим утвердитись в своїй неповторності, знайти 

своє місце в житті і т.д. А тут – світ. Мало того, сам Генріх Батищев 

стверджує, що утверджувати себе – це прояв своєцентризму і егоїзму. Таке 

бачення явно конфліктує із сучасним культом індивідуалізму. Ще більш 

незрозуміло це стає тоді, коли з’ясовується, що Генріх Батищев відстоює 

гуманістичну позицію (адже відомо, що гуманізм так чи інакше сповідує 

індивідуалізм).  

Відповімо спершу на питання: а що означає самостверджуватись, бути 

індивідуалістом? У філософському словнику можна знайти наступне: це тип 
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світогляду, суттю якого є абсолютизація позиції окремого індивіда в його 

протиставленні суспільству як такому. Еріх Фром в своїй праці «Мати чи 

бути?»  визначає індивідуалізм як «право власності на самого себе» [381, с. 

97], тобто, як право і обов’язок присвятити всю свою енергію досягненню 

власних успіхів. Цікаве визначення подає Тейяр де Шарден: «недоліком» він 

називає здатність індивіда стати антиподом цілого [316, с. 204]. Говорячи про 

індивідуалізм, ми неодмінно будемо фіксувати протистояння автономної 

частинки деякому цілому. В нашому випадку це буде світ. Розрив частини з її 

цілим – ось як би ми визначили самоствердження.  Коли починаємо так 

розуміти себе і свою роль в світі, то питання про світоутвердження 

знімається, адже заперечуючи світ, ми тим самим заперечуємо самих себе, а 

утверджуючи останній, ми утверджуємо і себе. Однак, з’являється ще одне 

непросте питання: а як все-таки, утверджуючи «світ як такий», не згубити 

власне обличчя? Де та тонесенька межа між моїм як моїм, і тим, що 

називається світом? Для Генріха Батищева світ є таємничо безконечним, це 

живе і пульсуюче, невичерпно багатоманітне збірне Над-ціле, яке в кожній 

своїй точці випромінює світло, тепло, сенс, свободу, любов, в кожній своїй 

точці проникнуте присутністю відомих і невідомих нам суб’єктностей [271, 

с. 297–298]. Ми ставимо акцент на словосполученні «збірне Над-ціле». Це і 

буде, нехай частковою, але відповіддю на наше питання: ми, як особистості, 

усвідомлюючи і не заперечуючи свою приналежність до світу, тим самим не 

втрачаємо своєї неповторності, а навпаки – стаємо неповторними учасниками 

поліфонічної співучасті з усім живим в Універсумі. Це тільки поверхневе 

бачення і розуміння утверджує себе як щось єдине і окреме, але є інший 

рівень розуміння – це бачення взаємозв’язків, це вміння утвердити світ 

іншого як такий, що конституює власну суб’єктивність.  

Коли ми будемо говорити про універсалію «світоутвердження» в освіті, 

то будемо відштовхуватись від фундаментальної еквівалентності мікро- та 

макрокосмосу. Сам процес освіти трактуватимемо в дусі давніх греків: як 

процес перетворення хаосу в космос, як  внесення парадигми в хаос. Можна 
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подивитись на процес освіти і з такої точки зору: як на продукування нового 

знання, чогось –  з нічого, коли знання, яке виникає, є новим не лише для 

учнів, але і для самого вчителя. Лише тоді освіта, як свідомість, 

характеризуватиметься інтенціональністю: направленістю свідомості на світ і 

на себе у світі. Освіта постає як космізація: досягнення тотожності свідомості 

і буття; містичне за суттю, наукове пізнання об’єктивних закономірностей 

матеріального (і не тільки) світу.  

Прагнути до пізнання – природно. Саме в пізнанні ми 

самоідентифікуємось як істоти, причетні до Універсуму. Наше прагнення до 

пізнання є виявленням пориву до цілого, пориву до (за К. Ясперсом) 

фундаментальної вертикалі – від іманентного до трансцендентного. Правдиве 

прагнення людини до освіченості, до того, щоб стати тим, ким ти є, це 

прагнення до єдності з трансцендентним (з Богом, Абсолютом, з граничними 

основами буття, з об’єктивними законами природи, суспільства і мислення, і 

т. д.). Екзистенційний сенс освіти полягає в досягненні повноти буття. Ось 

чому Г. С. Батищев наполягає на виключній важливості освітньої сфери у 

нашому становленні. Ненормально і неприродно, коли освіта стає нудним і 

непотрібним заняттям, мертвим та відчуженим. Це плата нам за те, що ми 

перекручуємо сутність  освіти як такої, пропонуємо дітям обернені форми 

останньої. Самоствердження і індивідуалізм, які сучасна освіта взяла собі за 

кредо, і є такою оберненою формою. Освіта, позбавлена естетичного, 

релігійного і філософського сенсу, перетворюється на царину розсудку з його 

своємірністю і короткозорістю. Освіта ж покликана формувати не лише 

розсудок, але і розум (має сприяти формуванню душі, духу). Саме 

відсутність нудьги є лакмусовим папірцем істинності освітнього процесу, 

остання ж є карою за те, що ми віддали перевагу цілям розсудку, а не розуму. 

Виникає нудьга тоді, коли світ розглядається не з точки зору вищих 

цінностей, а з точки зору утилітарних потреб. Нудьга панує в «світі як 

майстерні», але її немає у «світі як храмі» (хоча, брак нашої освіченості – у 

значенні бути осяяним світлом – змушує нас нудьгувати і у храмі).     
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Коли ми на перший план висуваємо себе і свої інтереси, ми не тільки 

перестаємо розуміти інших людей, але також перестаємо бачити світ. 

Думаючи лише про свою користь, ми опиняємось в ситуації онтологічної 

покинутості. Адже  дещо має свій сенс не саме по собі, а лише через свою 

співвіднесеність з іншим, у взаємозв’язку у складі певної цілісності. Ми 

успадкували буржуазний за духом тип педагогіки, найяскравішими рисами 

якого є утилітарність та індивідуалізм. Ми змалку привчаємо дітей, що вони 

повинні самостверджувати свою індивідуальність. Таке виховання рано чи 

пізно призводить до відсутності в молоді широких суспільних ідеалів, таких 

як: служіння людям, науці, мистецтву. Індивідуалізм, за великим рахунком, 

обмежує людину та її свободу, оскільки суттєво замикає  її в партикулярних 

інтересах та прагненнях, а також позбавляє життя внутрішнього наповнення. 

«Забуття буття» (М. Гайдеґґер) є проблемою номер один нашого часу.  

Що значить утверджувати світ? І чому самоутвердження – це проблема, 

яку необхідно осмислювати і розв’язувати? Ми ще раз повторимось: коли 

мова йде про самоствердження, ми тим самим заперечуємо ціле, з яким ми 

першопочатково зрощені. Про частину і ціле пише В. В. Бібіхін: «частина – 

<…> насильницьки відірване, відгризене <…>. Частина, до того як ми 

прийшли нею розпорядитись, пройшла через травматичний пункт 

спотворення цілого» [85, с. 155,160]. Відособлений індивід і є такою 

відгризеною частиною цілого; чим більше таких індивідів, тим більше 

розірваним є ціле. Наш світ зараз дуже хворий, оскільки він і є отим 

пошматованим цілим; наводити конкретні приклади його хвороби немає 

потреби: вони очевидні. 

 Г. С. Батищев пише: «…нове педагогічне мислення бере за свої найвищі 

критерії те, що стоїть набагато вище за всі часткові і відомчі, ситуативні 

запити і норми – універсальні цінності» [18, с. 2]. Найпершою універсальною 

цінністю є світ. Ми повинні з самого початку, як тільки дитина приходить в 

школу, вчити її бачити світ навколо. Та що там вчити, вона сама ще не 

розучилась його бачити, нам треба, як педагогам, лише не нашкодити, не 
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зруйнувати цього живого зв’язку дитини зі світом, з цілим Універсумом. І 

тоді учні навчаться бачити раніше, аніж свою особистість, лице світу, вони 

його впізнаватимуть у всьому. Занурюючись споглядально у інше, ми 

втрачаємо себе. Але втрачаємо себе як частину, відірвану від цілого, і самі 

стаємо тим цілим. Тільки так ми можемо вмістити в собі увесь космос: 

стерши межі між Я і ВОНО. А ці межі стираються тільки за однієї умови; 

коли «Воно» перетворюється для нас на «Ти», – адже «Я-Ти» стосунок 

онтологічно первинний. Щоправда, людині властиво боятись безмежного: 

вона не знає, що з ним робити. І тоді з’являється спокуса «звузити» людину, 

оскільки вона надто широка, щоб охопити її розумінням. Розсудком 

космічність людини точно не охопити. Наша нинішня освіта цим, 

здебільшого, і займається: «звужує» особистість до відособленого, 

егоцентричного індивіда. Ми говоримо про необхідність нового розуміння 

освіти (Г. С. Батищев неодноразово на цьому наполягає у своїх працях, 

стверджуючи, що наше мислення, ми самі повинні змінитись, перш, ніж 

розпочати зміни в освіті. Змінимось ми – зміни в освіту прийдуть самі по 

собі).   

Походження проблеми самоствердження і відособлення частково можна 

зрозуміти. В. В. Бібіхін пише, що світ є для нас найближчим. Ми тому його і 

не помічаємо, не бачимо, що дивимось ним і через нього. Неможливо 

виступати із світу так, щоб побачити його збоку [85, с. 173]; тільки світ 

невидимий робить можливим світобачення [85, с. 175]. Ми розуміємо під 

світом невидимим світ духовний. Тож, мова йде про духовний подвиг 

педагога, без якого неможливо побудувати глибинні, істинні стосунки з 

учнями. В. С. Возняк стверджує, що найпершим  обов’язком вчителя є таке 

виховання учнів, яке допоможе розкритися і самореалізуватися їхньому духу, 

таке виховання, яке дасть можливість самому Духу бути вихователем [145, с. 

296]. А що це означає?  Виховання Духом – це шлях розвитку людства: «Але 

шлях цей пролягає не через емпіричне уречнення, а прокладається в 

трансцендентальному і не може явитись чи бути описаним категоріями 
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уречненого буття і розсудково-речовного пізнання» [145, с. 296]. Не 

потрібно, на думку В. С. Возняка, когось зумисне виховувати, тим паче – в 

дусі чогось (мова йде про моралізування, в якому завжди криється зверхність 

над людиною).  

У Геґеля знаходимо розуміння духу як найвищої і завершальної 

сходинки розвитку абсолютної ідеї, коли вона знімає попередню сходинку 

свого природного інобуття. Дух виявляє себе як ідея, яка досягла свого для-

себе-буття. Дух є суб’єктість, що сама себе конструює, не буває духу не 

суб’єктного і не суб’єктивного. Він є глибинною причетністю людини 

безконечним смислам універсального буття. 

Думаючи над тим, як потрібно педагогу вибудовувати педагогічний 

простір, щоб зустріч дитини із світом відбулась, ми зіткнулись з проблемою, 

що остаточних порад тут не може бути. Але аналізуючи спогади про 

дитинство великих людей, ми прийшли до висновку, що їхні наставники (чи 

то вчителі, чи то родичі) вміли дарувати дітям віру в чудо, у загадку, в 

таємницю. При зустрічі з чудом виникає сильне і незвичне враження; 

здивування і радість пробуджують цікавість в дитині до знань. Часом досвід 

пережитого чуда залишає в дитині слід на все життя. Ось кілька спогадів: 

Творець теорії сонячно-біосферних зв’язків О. Чижевський так згадує 

своє дитинство: «Коли я зараз ретроспективно проглядаю все своє життя, я 

бачу, що основні його магістралі були закладені вже у ранньому дитинстві і 

чітко проявили себе до дев’ятого чи десятого року життя. Не було або нема 

такої речі, явища чи події, які б не залишили в мені сліду. І я не знаю, що 

таке “пройти повз” <…> Моя стихія – велике хвилювання <…> Моє 

дитинство, моя юність – ось основа мого наукового успіху, в них сила моєї 

енергії, моєї творчості» [цит. за: 411, c. 10–24]. 

Із спогадів І. Канта: «Моя мама була <…> сповнена почуттями, 

благочестивою і справедливою жінкою та ніжною матір’ю, вона була 

прикладом для своїх дітей… Я ніколи не забуду своєї мами, так як вона 

посіяла і зростила в мені перші зерна добра, вона відкрила моє серце 
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враженням від природи, вона розбудила і розширила мій розум, а її уроки 

мали постійний і священний вплив на все моє життя» [180, c. 10-12].  

«Світ дарують» – пише В. В. Бібіхін [85, с. 20]. А що це означає? Як 

можна подарувати світ? Ми вважаємо, що це можливо тільки тоді, коли 

дитина стикається з таким феноменом як повнота. Цілим світ буває тоді, коли 

нас охоплює відчуття, що його походження не окреслене нашим тілом, а 

стосується всього. Г. C. Померанц пише: «жодна культура не може 

відмовитись від образу Єдиного, Цілого, який охоплює всіх і кожного. В 

своїй причетності Цілому ми наче знаходимо сенс і свого окремого життя. З 

живим відчуттям Єдиного пов’язана і моральність» [319, с. 438]. Коли 

вчителю вдасться розкрити в учневі відчуття Єдиного, проблема моральності 

такого учня буде знятою, оскільки не можна чинити неморально, коли 

утверджуєш не себе, а цілий Універсум.  

Не можна не погодитись з В. В. Бібіхіним: «Монада – око цілого. Через 

усі монади ціле світу дивиться на себе і бачить в першу чергу знову ж таки 

себе» [85, с. 144]. Ми всі причетні до цілого, а тим самим – одне одному. Ми 

– око цілого, а, отже, такі ж безмежні, як і сам Універсум. Ми повинні 

навчитись бачити людину як цілісну систему, причетну до цілісного 

оточуючого світу. При цьому, людина як подоба Макрокосмосу – 

багаторівнева система Універсуму – є складною багаторівневою 

«мікрокосмічною» системою. Людина є реальним втіленням всіх ієрархій 

космогенезу. 

Сучасна людина живе наче у двох реальностях. Свідомо і щоденно вона 

існує в штучній, породженій – так чи інакше свідомою – матеріально-

духовною діяльністю людей реальності. Тут вона творець і перетворювач. 

Друга реальність, яку ми знаходимо в природній розумній організації 

всесвіту, ми поки-що тільки відкриваємо для себе. В цій «розумній 

реальності» людина ще має себе знайти і усвідомити. Очевидно, що 

сьогоднішня криза співіснування людини і природи породжена конфліктом 

цих двох реальностей: не знаходячи себе в природному розумному 
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середовищі, людина не може усвідомити свого істинного призначення в світі, 

своєї ролі в еволюційному процесі. Але найголовніше – конфлікт цих 

реальностей поглиблює наростаючу кризу цілісності людини. Коли людина 

починає уявляти себе не як частину чогось вищого і безконечного, а як дещо 

саме по собі єдине і самодостатнє, тоді вона, фактично, цю цілісність і 

єдність втрачає. Власна творчість людини починає закривати від неї 

природну реальність. Наблизитись до цілісності людина може лише тоді, 

коли не буде себе звеличувати над світом. Головне для людини – самій 

навчитись бути гармонійною, навчитись перебувати в гармонії з людьми, з 

природою, з Універсумом. Школа, яка прагне виховувати цілісну 

особистість, має, в першу чергу, допомогти дитині знайти себе.  

Отже, підсумуємо: світоутвердження ми можемо розглядати як 

регулятивну ідею нового педагогічного мислення, на противагу 

егоцентричному, відособленому і індивідуалізованому мисленню. Адже, 

будь-яка велика дорога починається з відправного пункту. В нашому випадку 

таким пунктом на шляху до безмежного самовдосконалення є ідея 

світоутвердження. І саме школа має взяти на себе виклик сучасності, 

оскільки вона є одним із найвпливовіших чинників, що впливають на 

становлення особистості і має високий потенціал для трансформації 

свідомості людини. 

Світоутвердження протистоїть своє-центризму – як антропо-, так і соціо-

центризму. Але чому має утверджуватися саме Світ, а не суб’єкт? А через 

те, що все у світі взаємопроникнене  одне одним, все причетне усьому. Отже, 

друга універсалія розкриває підстави першої, з одного боку, і показує шлях її 

реалізації, з другого. 

Отже, друга універсалія «глибинного спілкування» – спів-причетність. 

Бути у стані причетності, бути спів-причетним – не якась абстрактна 

моральна вимога, що йде з певної ідейної позиції. Подібні моральні приписи 

– якими б правильними й прекраснодушними вони не були, самі по собі, як 
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відомо, безсилі. Інша річ, коли вони мають глибинні онтологічні підстави, 

які не може спростувати жодна зла або добра людська воля.  

На наш погляд, онтологічним ґрунтом універсальної взаємної 

співпричетності постає об’єктивна всеєдність, універсальний внутрішній 

зв'язок усього сущого. Смисл всеєдності є глибоко метафізичним, оскільки 

присутність усього в усьому має не матеріальну, а ідеальну природу. У межах 

матеріальної сфери кожне «щось» закрите, непроникливе, обмежене 

особливим буттям; в нематеріальній же сфері кожна істота відкрита, 

прониклива і «містить усіх в собі і себе в усіх» [351, c. 78]. Найбільш , 

загадкове, таємниче, неосяжне у всеєдності – присутність одного в іншому, 

кожного – в кожному, усього – в усьому, у кожному – усього, – саме 

присутність, а не  наявність, яка залишає фізичні сліди. Таким чином, 

присутність має яскраво виражену ідеальну природу. 

Саме у присутності (одного – в іншому у контексті  всеєдності) 

криється тайна немислимої спорідненості людини і світу.  Яким чином ми 

можемо знати про таку все-присутність, про всеєдність? – Реальним 

прообразом, «протофеноменом» її виступає сфера душевно-духовного, 

особистісного самобуття, а ще ближче – наше власне «я», котре здатне до 

усе-присутності, усюдності і здатне вбирати у себе всесвітнє «усе». 

Звісно, тверезий раціоналіст, та ще й з певними натуралістичними 

звичками, одразу ж і неодмінно буде заперечувати: яке право ми маємо 

чисто суб’єктивний спосіб буття накидати на весь універсум? Адже це 

«антропоморфізм»! – Зрозуміло, нічого нікуди «накидати» не треба. Проте, 

мабуть, слід змиритися з тим фактом, що людина освоює світ у формах 

власної активності, у своєму образі і самим своїм образом (але не в смислі 

деякої «своєрідності», часткової особливості), – це по-перше. А по-друге, 

глибини реальності розкриваються нам не у зовнішньому спостереженні, а 

крізь самих себе – не «за аналогією» з собою, а через мислячий  душевно-

духовний досвід, у тому числі і досвід осмислення граничних засад 
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власного самобуття. Одним із підсумків такого самоосмислення його й 

постає категорія «всеєдність». 

Можна погодитись з С. С. Хоружим у його визначення всеєдності як 

категорії онтології, «що позначає принцип внутрішньої форми досконалої 

єдності множини, згідно з яким всі елементи такої множини тотожні між 

собою і тотожні цілому, але водночас не зливаються у нерозпізнавану і 

суцільну єдність, а утворюють особливий поліфонічний лад» [393, c. XVIII-

XIX]. Характерно, що автор даного визначення вважає, що істотність 

всеєдності не піддається розсудково-дискурсивному обчисленню.  

Якщо всеєдність є істинно-сутнє, то якою є доля, якою є значимість 

одиничного, індивідуального, часткового? Чи не розчиняє метафізика 

всеєдності одинично-індивідуальне буття в єдиному, чи не стверджує вона 

пріоритет і панування всезагального над окремим? – Одномірно-розсудкова 

свідомість на подібні питання відповідає однозначно: система «всеєдності» 

не може не приносити в жертву окреме, індивідуальне, одиничне в ім’я 

всезагального. Правда, тут можливі варіанти: подібного роду ушкоджена 

свідомість може або протестувати проти метафізичного «тоталітаризму», 

відстоюючи до хрипоти права індивідуального з його невпинними 

пошуками «ідентифікації», або санкціонувати панування абстрактної 

загальності над окремим, будучи вірним ідеологічним слугою такого 

придушення всіх відмінностей. 

Біда у тім, що розсудкові інфікована свідомість представляє «єдність» 

та «все загальність» за власним образом і подобою, тобто – суто 

абстрактно. Перевагою ж метафізики всеєдності є те, що вона своїм 

ненав’язливим апофатизмом не дається в лапи розсудку, залишаючись 

непредметною та незрозумілою для нього. Метафізика всеєдності не є 

розсудковою метафізикою, – вона наскрізь діалектична, є спекулятивно, 

умоглядно конкретною й  інтуїтивно насиченою глибинними людськими 

переживаннями.  
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Звернемося до досвіду російської філософії. Наша «самість» як 

безпосереднє самобуття, вважає  С. Л. Франк, є всеєдністю буття, узятою як 

одиничне. Вона є ободиниченою всеєдністю. «Самість», тобто моє життя, як 

воно існує зсередини для мене і для себе самого, – чинить спротив 

розчиненню у безумовному бутті і «ревниво оберігає своє власне буття». 

Проте цей «спротив» здійснюється не проти всеєдності і не всупереч їй. 

Адже «в істинній всеєдності повинно було б бути збережене саме все – і в 

тому числі, отже, і першочергово, і наше власне самобуття в усій його 

повноті і метафізичній глибині» [377, c. 423]. Моя «самість» не тільки не 

поглинається всеєдністю, вона зберігається завдяки цій всеєдності. Вона 

«зіткана» цілковито з неї, вирощена нею, саме є всеєдністю, взятою як 

одиничне, одне, сама є безмежним у  конкретній формі обмеженого. – Ось 

тут містяться онтологічні витоки людської свободи. Людина здатна до 

самовизначення через те, що несе у собі універсальні сили самого буття, що 

вона сама є всеєдністю, взятою в одній «точці». 

Коли ж «самість» забуває про своє походження, свою спорідненість, 

про свою істинну батьківщину і природу й протиставляє себе іншим 

«самостям» та самій всеєдності буття, покладаючи себе саму мірилом 

істини, будучи цілковито стурбованою пошуками та утвердженням 

виключно «свого», – тоді у світ приходить зло. Утворюється «тріщина у 

всеєдності» (С. Л. Франк). Як помічає Гегель, зло «є нічим іншим, як духом, 

що ставить себе на вістря своєї одиничності» [166, с. 26].  При цьому, у 

«ситуації зла» або у «стані зла» самість аж ніяк не втрачає своєї іманентної 

свободи, але діє всупереч своїй природі й водночас сутності всеєдиного 

буття. Ось в чому секрет жахливої сили й енергії зла: не маючи власного 

«джерела живлення» (адже зло – не субстанційне), воно озброюється силою 

й міццю всеєдності.  

Свобода як самовизначення у контексті всеєдності іманентно 

пов’язана з позитивною всеєдністю, яку Володимир Соловйов визначає 

наступним чином: «Я називаю істинною, або позитивною, всеєдністю таку, 
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в котрій єдине існує не за рахунок усіх або на школу їм, а на користь усіх. 

Хибна, негативна єдність придушує або поглинає елементи, що входять в 

неї і сама виявляється, таким чином, пустотою; істинна єдність зберігає і 

підсилює своє елементи, здійснюючись в них як повнота буття» [348, c. 

552]. Отже, зло може виходити не тільки від здурілої самості, що нанизала 

себе на вістря своєї відокремленості та виключності, але і від такої 

«єдності», котра в ім’я самої себе прагне придушити чи поглинути 

одиничне. Побідного роду «єдність» вельми схожа на любиму розсудком 

категорію «абстрактно-загальне». Правда, часто утвердження «хибної, 

негативної єдності» виявляється саме результатом активності засліпленої у 

самоствердженні «самості», котра підмінює собою дійсну всеєдність, 

зводячи саму себе в абсолют. 

В істинній всеєдності (значить, і в істинній свободі) ніщо не 

приноситься в жертву: ані часткове, ані всезагальне. Водночас між ними не 

можу й бути, так би мовити, «ліберального» стосунку – «сам живи і давай 

жити іншим». Немає «часткового» та «всезагального», між котрими слід 

встановити якісь зв’язки.  Йдеться не про те, що «часткове» і «всезагальне» 

повинні жити мирно, чемно поступаючись одне одному місцем. «Часткове 

буття є ідеальним або гідним лише постільки, оскільки воно не заперечує 

всезагального, а дає йому місце в собі, і точно так само загальне є ідеальним 

або гідним тією мірою, якою воно дає в собі місце частковому» [350 c. 361]. 

– Отже, дати «місце в собі» іншому, вмістити його, а не просто трошки 

«посунутися». Дійсна свобода вміщує в себе буття і прагне здійснювати 

його смисли, а не просто втілювати «свої». 

Гідне, ідеальне буття, – продовжує Володимир Соловйов, – є «повна 

свобода складових частин у досконалій єдності цілого» [350, с. 361]. 

Позитивна всеєдність є «простір часткового буття в єдності всезагального» 

[6, с. 362]. Звернемо увагу: не обмеження часткового буття, не підкорення 

його всезагальному, а саме – «простір». А свободи без простору не буває. 

Причому В. С. Соловйов вважає, що забезпечення подібного простору 
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часткового буття в єдності всезагального утворює ідеальну сутність добра, 

істини і краси. «Гідне ідеальне буття вимагає однакового простору для 

цілого і для частин, отже, це не є свобода від особливостей, а тільки від їх 

виключності. Повнота цієї свободи вимагає, щоб усі часткові елементи 

знаходили себе одне в одному і в цілому, кожне покладало себе в іншому й 

інше в себе, відчувало в своїй частковості єдність цілого і в цілому – свою 

частковість, одним словом, абсолютну солідарність усього існуючого, Бог – 

усе в усіх» [350, c. 395-–96]. 

Таким чином, метафізика всеєдності, як стверджує В. С. Возняк 

[141; 142], розкривається як метафізика свободи, – як це не суперечить 

логіці здорового глузду: якщо є зв’язаність, то про яку свободу, власне, 

йдеться? У сфері істинно всеїдного все існує ніби відповідно до величної 

формули: «нероздільно і незлиянно»: усе зберігає свою самостійність і 

самовизначення завдяки взаємопроникненню і абсолютно взаємно проникає 

завдяки самостоянню.  

Будучи онтологією свободи, всеєдність водночас виявляє себе як її 

логіка (логос): «Критерієм гідного або ідеального буття взагалі є найбільша 

самостійність частин при найбільшій єдності цілого» [350, c. 392]. 

Позитивна всеєдність є «життя всіх одне для одного в одному» [350, c. 393].  

Підґрунтям людської свободи постає всеєдність, спосіб здійснення 

якої визначає й логіку свободи. Сваволя (як формальна й перекручена 

свобода) має місце лише у негативній єдності, але вона є вторинною, 

похідною – від позитивної всеєдності. Онтологічно свобода не починається 

з сваволі.  

Якщо світоутвердження протистоїть своє-центризму і своє-мірству, 

то принцип спів-причетності протистоїть егоїзмові, суб’єктній  

замкненості, відрубності, атомарності.  Бути спів-причетним усім суб’єктам 

в Універсумі – є природою людини, способом її істинного буття, який 

відповідає  способу влаштування самого безмежного світу у його 

неосяжних глибинах і знаходить своє само-усвідомлення в людині. Значить, 
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егоїстичне самоствердження – протиприродне, це псування як людської 

природи, так і матінки-природи, порушення онтологічних зв’язків.  

   Г. С. Батищев відштовхується від думки, що «я» взагалі не може 

існувати без іншого. Бути – означає бути для іншого і через нього для себе. 

Друга універсалія «глибинного спілкування» є, фактично, виразом філософії 

зустрічі, творцями якої вважають Ф. Розенцвейга, М. Бубера, Е. Левінаса.    

Г. С. Батищев наполягає на тому, що ми маємо розуміти, що у людини немає 

внутрішньої суверенної атомарної території, в цілому вона постійно 

знаходиться на межі; заглядаючи всередину себе, вона дивиться в очі іншого 

або ж очима іншого. Внутрішня індивідуальність в людині має сенс остільки, 

оскільки може бути доступною для іншого: «Людина не саму себе зводить до 

Мірила Усім Речам – і не людство –, але відкриває в інших все нові і нові 

Мірила для себе: така позиція несвоємірства» [51, с. 128]. С. Л. Франк пише: 

«У зустрічі “я” і “ти” відбувається саморозкриття один для одного двох 

закритих в собі сущих носіїв буття. При цьому “моє” самобуття наче 

зустрічає і впізнає свою власну сутність за межами себе самого» [377, с. 355].     

Е. Левінас вважає зустріч з ближнім подією, явищем в першу чергу етичного 

порядку. В зустрічі з іншим вирішальним моментом є почуття і усвідомлення 

відповідальності. Друга людина, на думку і Е. Левінаса і Г. Батищева не 

тільки має право бути іншою, але і є іншою. Г. С. Батищев пише: «Завдання 

знайти себе народжується саме із вільного рішення зустріти в інших і через 

інших у Вищому Началі універсуму дещо таке, що не менше, а можливо 

навіть і більше гідне увійти всередину і утворити оновлене, збагачене і 

доповнене, більш справжнє власне Я <…>» [43, с. 108].  

Яким має бути педагогічне спілкування, в якому утверджується спів-

причетність кожного усім?  Спілкування має бути людяним, в першу чергу, 

не варто ділити його на педагогічне і  не-педагогічне, якщо вдуматись – то це 

абсурд (а, тим не менше, це звичайний поділ). Г. С. Батищев говорить: «Нам 

потрібна не школа грубої педагогічної інженерії, не система 

одностороннього впливу на вихованців за аналогією з об’єктами-речами, але 
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школа педагогічного спілкування як логіки взаємної співпричетності 

поліфонічного взаємовпливу і глибинної поваги до душевно-духовного світу 

кожного» [72].  

 Отож, друга універсалія Г.  Батищева – це фактично універсалія 

зустрічі. «Зустріч» – філософський термін, який вживається для означення 

особливого процесу взаєморозуміння і взаємодії суб’єктів у глибинному 

спілкуванні, в якому діють принципи прийняття і другодомінантності, тобто 

йдеться про направленість особистості на іншого. Глибинне спілкування на 

думку Г. С. Батищева, на відміну від інформаційно-ситуативного 

спілкування, яке є найрозповсюдженішим в навчальному процесі, на відміну 

від реактивного спілкування, яке характеризує авторитарне виховання, – це 

завжди зустріч поколінь, це завжди утримання ситуації співпричетності 

Буттю і Спів-Буттю. «Діалогічність – це відкритість усім» [95, с. 141] – 

пише М. Бубер, це прорив не лише у священне і героїчне, але і в наше 

повсякдення, в якому раптом нам відкривається світ у його величі. Досвід 

іншого дозволяє нам подивитись на світ очима іншого, стати очима іншого.  

Адекватне розуміння універсалії спів-причетності у межах нового 

педагогічного мислення допомагає вчителю уникати як протистояння 

колективізму та індивідуалізму, так і їх зовнішнього, абстрактного, 

еклектичного поєднання (що притаманне старій педагогічній ментальності). 

Адже саме через концепт «позитивна всеєдність» можна усвідомити вельми 

тонку діалектику взаємопроникнення колективності (спільності) та 

індивідуальності (неподільності). Друга універсалія «глибинного 

спілкування» як регулятивна ідея педагогічного мислення орієнтує діяльність 

педагога на створення такого педагогічного простору, у якому спів-

причетністість стає не вимогою, а способом здійснення усіх без винятку 

стосунків учасників освітнього процесу. І тоді зміст навчання перестане бути 

чужим матеріалом для завоєння, а поставатиме як власне культура, як те, що 

органічно входить у мій дух і мою душу, олюднюючи, культивуючи їх. Лише 

у такому контексті через подолання холодної чужості й байдужості 
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«матеріалу» з-бувається моя спів-причетність роду людському, вдячна 

причетність до досвіду попередніх поколінь. Мистецтво вчителя – відкрити 

дорогу учням до цього досвіду як до живої, вкрай необхідної та бажаної 

реальності. А як відкривається така дорога? – Разом зі своїми учнями стати 

на цей шлях, увійти в його неспокій, разом з ними перебувати у ситуації 

спів-причетності. Як навчити спів-причетності? – Тільки самою спів-

причетністю ж, адже полум’я – від полум’я, а не від гарних й водночас 

безпорадних слів, закликів, повчань. 

Лише тоді виховання в школі стане істиною буття, самим життям. Адже, 

як пише М. Гайдеггер, людина своїм буттям кинута в істину буття, щоб 

екзистуючи, берегти істину буття, щоб в світлі буття суще явилось як суще, 

як воно є [383, c. 198].  

Третя універсалія Г. С. Батищева: пріоритет безумовно-ціннісного 

відношення до світу над будь-якими обмеженими началами, цілями, 

інтересами тощо. Саме послідовне виявлення або актуалізація більш високих 

рівнів Космогенезу індивідуальною свідомістю людини є основою не лише 

індивідуального і соціального, але і космічного становлення.  

Проблема цінностей у філософії є достатньо неоднозначною, сповненою 

протиріч та загадок. Відповідно і ставлення до цієї проблеми є 

неоднозначним. У сучасних дослідженнях з проблематики цінностей можна 

виокремити два основні підходи: 1) підхід, який утверджує суб’єктно-

об’єктний характер цінностей (М. С. Каган,  Л. М. Столович,                            

О. М. Бакурадзе); 2) підхід, згідно якого специфіку цінностей слід шукати у 

міжсуб’єктних відносинах (О. Г. Дробницький,    Г. П. Вижлецов та інші). Ми 

вважаємо, що Г. С. Батищев є прихильником саме другого напрямку 

дослідження, однак строго віднести його напрацювання до якогось із 

напрямків ми не можемо, оскільки його важко вкласти в будь-які рамки: 

твори філософа є органічним переплетінням і православної ортодоксальної 

думки, і марксизму, і діалектики, і комунікативної філософії.  
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вперше питання про цінності поставив Сократ, який зробив їх 

центральним пунктом своєї філософії, сформулювавши його у вигляді 

питання: що є благо? Благом є реалізована цінність – корисність. В античній і 

середньовічній філософії питання про цінності було безпосередньо включене 

в структуру питання про буття: повнота буття розумілась як абсолютна 

цінність для людини, яка виражала одночасно етичні і естетичні ідеали. В 

концепції Платона Єдине або Благо були тотожними Буттю, Добру, Красі. 

Такого ж онтологічного і холістичного трактування стосовно природи 

цінностей дотримується і вся платонівська гілка у філософії, аж до Гегеля і 

Кроче.   

Відповідно, аксіологія як окремий розділ філософського знання виникає 

тоді, коли поняття буття розщеплюється на два елементи: реальність і 

цінність як можливість практичної реалізації. Завдання аксіології в цьому 

випадку – показати можливості практичного розуму в загальній структурі 

буття. 

Найбільш відомі аксіологічні теорії: натуралістичний психологізм 

(Мейнонг, Перрі, Дьюі, Льюіс), трансценденталізм (Віндельбанд, Ріккьор), 

персоналістичний онтологізм (Шелер, Гартман), культурно-історичний 

релятивізм (Дільтей), соціологізм (Вебер, Толкотт, Парсонс).  

Слід зазначити, що інтерпретація Г. С. Батищевим ціннісної 

проблематики є вельми самобутньою, тому і приваблива для дослідження.  

Третя універсалія «глибинного спілкування» Г. С. Батищева 

формулюється так: « Пріоритет безумовно-ціннісного відношення до світу 

над будь-якими <…> обмеженими началами, цілями, інтересами тощо; 

пріоритет абсолютного над відносним, вищого над нижчим, більш 

досконалого над менш досконалим – і беззастережне дотримання цієї 

смислової ієрархічності всім життям і кожним цілісним відповідальним 

учинком…» [51, с. 127]. Таке категоричне формулювання універсалії 

філософом на перший погляд насторожує, а можливо навіть відштовхує. Є 

щось в слові «цінність» – нормативне, юриспрудентське, а в «ієрархії» – 
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відтінок зверхності. Для християнина, скажімо, така ієрархічність є взагалі 

недоречною (за В. А. Малаховим), оскільки шанс на спасіння має кожен, 

незалежно від онтологічних східців і духовних рангів, а тут за логікою 

вимальовується інша картина: хто не віддає пріоритет вищим цінностям, той 

рухається  «шляхом власного онтологічного зникання» (за Г. С. Батищевим). 

Слово «цінність» наче знецінює ту реальність, яку намагається звеличити.   

О. Г. Дробницький пише: «Цінності свідомості – нормативно-оцінні уявлення 

– містять в собі “готове рішення”, “формулу життя” для волі та почуття. Але 

вони не розшифровують індивідові соціально-історичного змісту його 

діяльності та його місця в світі. Це й не потребується в кожному окремому 

випадку: позначити житейську проблему і одержати на неї готову відповідь 

найчастіше буває достатньо. А тому і зберігають своє значення морально-

естетичні цінності, “формули”, в яких соціально-історичний зміст 

“зашифрований” у вигляді “умовного знаку”. В них схований й не проступає 

наявно велетенський досвід, логіка послідовного “розмірковування” 

поколінь, і вони дозволяють людині орієнтуватись у суспільному і 

природному світі “без зайвих балачок”» [200, с. 279–280]. Та чи про це мова 

у російського філософа, невже все так просто і однозначно прочитується у       

Г. С. Батищева? Невже він справді просто недодивився чогось суттєвого і 

важливого у своїй концепції? А можливо філософ зумисне так гостро 

формулює проблему: щоб привернути до неї додаткову увагу, підкреслити її 

важливість? А також сам термін «цінність», очевидно, є двояким. 

Досі ми говорили про розсудкове розуміння терміну:  зведення світу 

речей і людських стосунків до цін та вартостей. Таке ставлення до цінностей 

не є простою упередженістю. Звернувшись до семантики слова, знаходимо 

наступне пояснення слова «цінність»: «якість об'єкта, яка визначає його 

важливість, корисність, вартість» ].  

Але є ще і «розумне» розуміння аксіології, власне, про яку і йтиметься 

далі. У В. С. Возняка читаємо: «На рівні аксіологічної посвяченості вищому 

(а це – власне розумне відношення, але не тільки розумове) я в унікальній, 
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індивідуально неповторній дії, відношенні, творі реалізую це вище, втілюю 

його, продовжую його життя. Розсудок лише орієнтується на “цінності”. 

Розум здатний само-визначатися в горизонті цінностей, визначати себе 

ними, здійснюючи їх зміст в собі і собою» [152, с. 283–284]. Розум здатний 

самовизначатись в контексті цінностей, перетворюючи їх зміст у спосіб 

здійснення власної активності. Отже, мова йде про задавання певних 

векторів, які вказують нам шлях до самовдосконалення та самопізнання. 

Цими векторами в нашому житті можуть поставати цінності. В даному 

випадку нам буде ближчим слово «ідеал», однак в автора концепції 

«глибинного спілкування» – цінності. Спробуємо відповісти на питання, 

чому саме цінностям автор віддає перевагу (оскільки прояснення цього 

моменту є важливим для подальшої інтерпретації універсалії) і чим вони, 

власне, принципово відрізняються від ідеалу, якщо відрізняються. 

«Ідеал» певним чином корелюється з терміном «цінності», коли ми 

говоримо про останні не з позицій розсудку. Ми свідомо зупинились на 

визначенні саме Е. В. Ільєнкова, вчителя  Г. С. Батищева, адже саме 

філософська традиція, яку започаткував Е. В. Ільєнков, є найбільш близькою 

і прийнятною для самого Г. С. Батищева, не зважаючи на те, що в останні 

роки своєї філософської творчості Г. С. Батищев активно критикував позицію 

Е. В. Ільєнкова. Однак багато чого їх і ріднило. 

 Колізії людського ідеалу дуже цікавили Е. В. Ільєнкова, який вважав, 

що доки людська сутність не буде розгорнута адекватним чином в своїй 

повноті у дійсності, ідеал буде для людської самосвідомості лише дечим 

зовнішнім, винесеним «за дужки» [199]. Ми візьмемо на себе сміливість 

проінтерпретувати такий ідеал саме як цінність, яка містить в собі риси і 

божественного і убогого. Такий недоконаний ідеал (або цінність) є 

деспотичним за своєю суттю, деяким нормативним органом, гарантом норм 

думки і поведінки. За В. С. Возняком, ідеал є більш онтологічно навантажена 

категорія, деякий момент наслідування, а цінності більш співвіднесені з 

людською значимістю. Цінність – це недоконаний ідеал, а ідеал – доконана 
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цінність. Ідеалу – прагнуть, до ідеалу рухаються, на цінності – орієнтуються. 

З позицій ідеалу оцінюють реальність (ось де: оцінка, цінність).  

Цінність є інтерпретаційним конструктом, цінність – це інтерпретація, в 

якій суб’єкт надає перевагу (Ганс Ленк). Кількісною характеристикою 

цінності є оцінка. М. В. Ліпін пише: «Якщо істинний ідеал одночасно є 

розумним, прекрасним та моральним, то його спрощення та абстрагування 

призводять до розсудкового перетворення норм та ціннісних орієнтирів в 

усіх сферах людського буття. Коли мислення починає підмінятися готовими, 

«правильними» догмами, тоді орієнтиром виступають наявні прагматичні 

потреби. В такому випадку внутрішній вимір особистості, душа в системі 

людських пріоритетів перетворюються у дещо другорядне, якщо взагалі не у 

зайве. Свобода може бути тільки свободою “від”, а не “для”. Нерозумний 

ідеал здатний зробити безглуздими минуле та теперішнє, які виступають як 

підготовка впровадження абстрактного образу майбутнього» [254, с. 49]. 

Та було б логічно припустити, що окрім кількісної характеристики 

цінності є ще і якісна. Власне, про якісні характеристики цінностей, на нашу 

думку, і йдеться у Генріха Батищева. Ми ще раз повторимо формулювання, 

наведене вище: ідеал – це доконана цінність, а цінність – це недоконаний 

ідеал. Ідеал в такому контексті постає деякою «річчю в собі», завершеним, 

абсолютним, а – головне – таким, що не вимагає від людини ніяких 

додаткових зусиль, ніякої співтворчості. Він – шлях, до нього треба дорости. 

А як? Можливо, саме цінності і допомагають нам долучатись до 

абсолютного? І не просто долучатись, а брати активну участь у бутті 

абсолюту через власну творчість. Власне, шоста і сьома універсалія філософа 

може бути поясненням цієї думки. Ми можемо бути не лише сліпими 

виконавцями якихось всезагальних приписів, ми можемо самі створювати (і, 

мабуть, зобов’язані це робити як мислячі істоти) певну аксіологічну 

реальність. Реальність, яка і уможливить для нас долучення до світу 

абсолютного. Для цього, вважає Г. С. Батищев, необхідно чітко визначитись: 

а що дійсно є вагомим для нас, як істот моральних і мислячих, а що є таким, 
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що перешкоджає нашому самоздійсненню. Не сумніваємось, що сам філософ 

активно протестував би проти позиції аморфного і невдумливого дотримання 

певних правил та приписів. Однак, для чого все-таки нам потрібна саме 

ієрархічна аксіологія? Можна поставити питання більш чітко: а для чого нам 

культивувати саме духовні цінності? І яким чином ми можемо зіставити 

цінності духовні із цінностями матеріальними? Відповідь на ці питання 

криється у самій природі Абсолюту: духовні переживання вічні, матеріальні 

– кінцеві, мають часовий, а значить і дещо ущербний, трагічний характер. І 

тільки усвідомлення цієї трагічності і може нас штовхнути на служіння 

вищим цінностям. У Семена Франка читаємо: «Сама можливість трагедії 

передбачає ті глибини людського духу, в яких він, піднімаючись над нею, 

має міцну основу свого буття в блаженному спокої і гармонії <…> трагедія є 

втратою рівноваги, нестійким положенням, яке вимагає завершення і має 

сенс тільки перед лицем спокою і гармонії» [378, с. 428]. Абсолют постає як 

вища аксіологічна реальність. 

Саме послідовне виявлення або актуалізація більш високих рівнів 

Космогенезу індивідуальною свідомістю людини є основою не лише 

індивідуального і соціального, але і космічного становлення. Без ціннісного 

відношення до світу неможлива творча діяльність. Саме в Космосі має місце 

беззаперечне підпорядкування нижчого Вищому. Скажімо, для                 

К. Е. Ціолковського космос є єдиним живим організмом. Вчений проголошує 

принцип монізму, який у нього означає єдність матеріального і духовного 

аспектів Всесвіту, живої і неживої матерії, єдність людини і космосу, тобто 

мова йде про включеність людини в «ритми космічної еволюції», 

виводимість етичних норм з метафізики космосу. Тобто стверджується 

єдність знань і моралі [397]. Ця думка є дуже цікавою для педагогіки, 

оскільки вказує на аксіологічний характер знань. Це саме інформація (звісно, 

у певному вимірі) є безціннісною, нецінною, вона не має відношення до 

конкретного буття людини, вона існує для всіх і ні для кого одночасно; 

справжнє знання ціннісно наповнене.   
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М. О. Лоський пропонує нам розуміти цінність не як явище лише 

суб’єктивного характеру; ціннісний характер світу передбачає наявність 

суб’єктів, але з цього ще не випливає, що цінності цілковито обумовлені 

буттям суб’єктів. Цінність є дечим, що виходить за межі протилежності 

суб’єкта і об’єкта, оскільки обумовлюється відношенням суб’єкта до того, що 

є вищим за будь-яке суб’єктне буття, а саме: до Абсолютної повноти буття 

[263].  А. Маслоу стверджує: «Світ об’єктів, світ речей у певній мірі свобідні 

від цінностей. Але людські істоти не є вільними від цінностей; цінності 

визначають їхнє життя, – вони живуть в ім’я цінностей» [277]. У                         

В. П. Вєряскіної знаходимо думку про ієрархічність цінностей: «плодовитою 

є ідея ієрархічності цінностей, яка витікає з самої сутності цінності. Так, 

наприклад, існують ‘вищі’ і ‘нижчі’ цінності. Те, що якась цінність є “більш 

високою”, аніж друга, осягається в особливому акті пізнання цінностей, який 

називається наданням переваги» [137].  

Очевидно, Г. С. Батищев наполягає на розумінні цінності як 

самовартісності всього, що ми вважаємо вищими духовними цінностями, 

вони є самонеобхідними, і такими, без яких ми неможливі як особистості 

(хоча і вони без нас – також неможливі). Це діалектичний парадокс філософа, 

оскільки цінність у нього – це дещо самодостатнє і довершене і водночас 

таке, що знаходиться у становленні, потребує креативних зусиль кожного з 

нас. Цінність постає як всезагальна об’єктивна форма самої дійсності, а 

ціннісне відношення до світу – це відношення, націлене на абсолютне. 

Діалектика цінностей передбачає також і діалектику зустрічі: з собою, 

іншими людьми, світом, Абсолютом. 

Найвищою цінністю тут розумітиметься, на нашу думку,  сама зустріч як 

дар поміжсуб’єктності. Зустрітись – це дозволити іншому бути самим собою. 

Таке розуміння зустрічі нас наближає до поняття «любові», адже саме у 

ситуації любові ми перестаємо бачити в собі центр і ціль існування. Любити 

– це вміння надати перевагу іншому на противагу собі, визнати його 

дорогоцінність і унікальність. У ситуації любові немає самоствердження, 
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немає бажання заявити про свої права, немає бажання існувати попри інших і 

незважаючи на них. Коли людина відзначена чиєюсь любов’ю, їй уже не 

потрібно стверджувати своє буття, їй не потрібно вирізнятись між іншими, бо 

вона стає єдиною і неповторною. Мало побачити і почути когось. Потрібно і 

самому зуміти відкритись іншому назустріч.  

Людина має спрямувати кожний свій вчинок і усе своє життя не на те, 

щоб у першу чергу вимагати щось для себе – на що хворе наше сьогоднішнє 

суспільство, – а на те, щоб щось самій віддавати світові, універсальному 

Космогенезу. 

Говорячи про універсальну ієрархію Всесвіту, Г. С. Батищев підкреслює, 

що така ж ієрархія має бути представлена також і усередині особистісного 

світу, як йому самому невід’ємно властива. Кожна особистість – 

неповторний модифікований лик-образ, якому (в ідеалі) має бути притаманна 

відповідна діалектична надгармонія досконалості. 

Вчений писав, що ми існуємо ніби у чорновому варіанті, не знаходячи в 

собі терпіння і мужності сім разів відміряти і один раз відрізати  у кожному 

суттєвому вчинку. Від вчинків половинчастих, фрагментарних, від вчинків-

чернеток ми покликані перейти до цілісних вчинків, у всій правді зустрічі з 

Універсумом. 

Людина повинна почати із себе, вимагаючи в першу чергу від себе 

надійності для інших, гідного буття, яке було б для інших запорукою 

довір’я. Йдеться про суд совісті, суд особистісного совісного контролю, які 

творять особистісний світ зсередини. 

Для людини, чия душа «прокинулася», властивий стан, коли їй бракне не 

просто чогось матеріального або часу чи простору, а когось – і не просто 

когось, а такого (таких) когось, без яких вона просто не відчуває себе собою. 

«Їй бракує когось багатьох і багатьох, гідних того, щоб вона прийняла їх 

цілковито» [43, с. 107], – зазначає Г. С. Батищев у роботі «Знайти і набути 

себе». Хто ж ті хтось? Це ті, що увійшли у більш глибоку спорідненість з 

Вищим надбуттєвим началом усього буття, з ким можна споріднитися 
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надприродними, культурно-змістовними і непроминальними узами. Врешті 

такій людині бракує і самого Вищого начала. І більше за це: людині вже 

бракне самої себе, гідної прилучитися до абсолютної Батьківщини. 

Отже, ми маємо надавати пріоритет безумовно-ціннісному відношенню 

до світу, на противагу – хай і дуже важливим,  але умовно-локальним і 

історично обмеженим цілям. 

Можна сказати: людина є істотою оцінюючою, визначаючою якість. 

Визначення цінностей і встановлення їхньої ієрархії є трансцендентальною 

функцією свідомості. Навіть дикун оцінює явища, з якими стикається. Але 

чому філософ Г. С. Батищев так загострює нашу увагу на начебто очевидних 

речах? Чи не тому, що в нашому світі ієрархія цінностей перевернулась з ніг 

на голову, де нижче стало вищим, вище взагалі задавлено. Ієрархія цінностей 

тепер визначається за принципом користі при цілковитій байдужості до 

істини. Постає питання вже навіть не про цінності, які творить людина, а про 

цінність самої людини. Людина перестала розуміти для чого вона живе і не 

має часу задуматись над сенсом життя. Життя людини заповнене засобами 

для життя, які перетворились на самоціль. Відбувається підміна цілей життя 

засобами.  

Творчість цінностей нам необхідна не для спасіння, як висловилась би 

віруюча людина, а для повноти буттювання, для відновлення власної 

цілісності. Мова йде про індивідуальне, соціальне і космічне переображення. 

Творення духовної культури (як культури духовного ставлення до світу і 

самого себе) завжди передбачає дотримання ієрархії цінностей, єдиної 

ієрархії, яку можна виправдати.  

Шукаючи відповідь на питання, чому Г. С. Батищев саме 

світоутвердження формулює як першу універсалію «глибинного 

спілкування» (базову, відтправну точку будь-яких наших пошуків як 

мисленнєвих, так і онтологічних, етичних, естетичних), ми стикнулися з 

двома позиціями у розумінні поняття «світ». Перша позиція – досить 

розповсюджена у натуралістично налаштованих колах: ставлення до світу як 
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до певної множини речей, і людина як частина емпірично-осягненного світу 

також постає  як річ. Особистість за таких умов бачиться частковою та суто 

індивідуальною на противагу всезагальному та універсальному, яким може 

бути Природа,  Дух або Соціальне життя. М. О. Бердяєв пише: «Невірний той 

органічний універсалізм, для якого особистість є частиною світу. При такому 

погляді на саму особистість встановлюється зовсім не органічний погляд. 

Особистість завжди є ціле, а не частина, і це ціле дане всередині існування, а 

не у зовнішньому природному світі. Особистість не є об’єктом і не належить 

об’єктивованому світу, в якому її неможливо знайти. Можна сказати, що 

особистість поза-світова. Зустріч з особистістю для мене є зустріччю з “ти”, а 

не з об’єктом» [84, c. 218]. В особистості нам відкривається не світ речей, а 

світ конкретних живих людей, світ сутностей та їх екзистенційних стосунків, 

та спілкування. Етична аксіома говорить: особистість не може бути частиною 

будь-чого, вона завжди – ціле, вона не може бути засобом, вона — самоціль. 

Таким чином, перший погляд на «світ» виявляється обмеженим.  

Кардинально протилежною позицією у трактуванні поняття «світ» буде 

розуміння останнього як цілісності, світу як Цілого. Така позиція, на наш 

погляд, найбільш повно розкрита В. В. Бібіхіним у його праці «Світ»: «Цілий 

світ слід розуміти <…> як відновлений у неушкодженій цілісності, 

врятований. Навіть якщо зібрати весь світ, що залишився, чи буде він цілим? 

Скільки з нього пішло незворотньо? Скільки видів живих істот зникло, і 

відродити їх неможливо? Скільки людей пішло завчасно, не сказавши свого 

слова? Звідки тепер цілий врятований світ? Хіба він не похитнувся 

остаточно, хіба світ як він є у своєму єстві не втрачено необоротно? Чи 

означає це, що треба якось влаштовуватись у пошкодженому  світі? Ми 

можемо знайти себе у  цілому – і більш ніде. Ми втратили світ, не могли його 

не втратити – але й не маємо права його втрачати. Єдиною можливістю для 

нас залишається не втратити його відсутності, не забути своєї втрати. Тут і 

наш останній шанс не втратити самих себе. Допустити світ для нас тепер 

значить – не випустити його з виду як вже втрачений, не змиритися з його 
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відсутністю. Чи можна, скажуть нам, берегти те, що вже відсутнє, цілий світ? 

Чи не краще, якщо хоч частинки його залишились, скористатися наостанок 

ними, а там будь що буде? Тільки хто користуватиметься, коли нас самих 

уже нема й, хоча частинки світу ще є, ми вже втратили себе, розгублені в 

прямому, а не в переносному і не в алегоричному сенсі? Людини без світу 

немає. Ніде, як у цілому світі, не може мати місце людське єство, чиста 

присутність з її основною мелодією, мовчазною згодою. Ціле присутнє лише 

в нашому надриві від того, що його немає» [86, c. 428]. 

     Таким чином, світ постає як Ціле, а ми як присутність Цілого, як його 

єдино можливий спосіб представлення й буття. Вертаючись до універсалії 

«світо утвердження», можна сказати: утверджуючи світ як Ціле, ми 

утверджуємо власну універсальність. Екстраполюючи ідею світу як цілого на 

концепцію Г. С. Батищева, ми можемо зробити висновок, що коли ми 

спілкуємось, то завжди маємо справу з Цілим: цілим світом, цілим 

Універсумом, які потенційно присутні в нашому спілкуванні, ми і самі 

присутні у спілкуванні цілковито, повністю, усім своїм єством, і ця цілісність 

постає і як наша здатність, і як наша даність, яка реалізується у творчому акті 

й спів-творчості.  

     І хоча ми не можемо усе багатство світу звести до якоїсь конкретної 

людини або явища, між внутрішньою сутністю людини і «Об’єктивною 

діалектикою Універсуму» є сутнісний інтимний зв’язок, а об’єднує їх «спів-

причетність кожного всім суб’єктам в Універсумі і всіх – кожному. В цій 

спів-причетності ми бачимо себе як в підготованій для нас суто об’єктивно 

<…>» [51, с. 127]. Кожен новий рівень сходження сходинками Космогенезу 

багатий на нові відкриття і нові суб’єкти такого онтологічного спілкування. І 

саме ціннісна вертикаль, що введена самим філософом в його концепцію, 

наче випростовує його онтологію, робить останню ієрархічною. Онтологія 

стає по суті етикою. А це принциповий поворот думки, оскільки тепер ми 

можемо ставитися до буття особистісно, – воно одухотворене.  
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Кожен індивід – це малий універсум, спільнота універсумів.                    

Г. С. Батищев, намагаючись у межах філософії говорити про універсальність 

людини, виходить на проблему другодомінантності. І наштовхує його на ці 

роздуми О. О. Ухтомський [366]. Домінанта (лат. Dominanta – панівний) – 

поняття, впроваджене ним у науку для пояснення принципу роботи нервових 

центрів і визначення панівної рефлекторної системи, котра визначає 

спрямованість і системність поведінки індивіда в конкретний момент. 

Особливою властивою людині домінантою є домінанта на іншого. Саме вона 

створює основу для моральної поведінки. Згідно теорії О. О. Ухтомського, 

всі поняття й уявлення, якими користується індивідуум, є слідом пережитих 

ним домінант. Він писав, що якщо у людини домінує власне «Я», то вона 

бачить в інших людях лише свою проекцію, «двійника»; така людина, як 

правило, «судить по собі» всіх інших [367, с. 371–435]. Домінування в 

людині власного «Я» – ознака егоїзму, своєцентризму. Егоїстичні люди не 

здатні на діалог, так як не можуть звільнитися від свого двійника і пробитися 

крізь шкарлупу самозамкненості до іншого, до співрозмовника, вони 

страждають від внутрішньої самотності і нездатні зрозуміти іншого таким, 

який він сам по собі. Але якщо намагатися відсувати себе на другий план, а 

на перший план ставити іншу людину, то поступово виробляється «домінанта 

на іншого», «домінанта на Співрозмовника», більш за те, тільки в цьому 

людина знаходить себе як особистість, – пише О. Ухтомский [367, с. 385]. 

Популярна істина: пізнай світ, щоби пізнати себе, – набуває тут по-новому 

гострого звучання: пізнай не заради себе, а заради Іншого, перенеси 

домінанту з себе на іншу людину, зроби Її центром спілкування, а не себе. 

Вийди зі своєї темниці, щоб побачити світ очима інших людей, адже лише 

так і можна отримати справді нові знання: «Раціоналіст бачить закон лише у 

собі й примушує реальність обертатися навколо своєї теорії як центру. 

Буттєвик бачить закон тільки у Бутті й змушує себе і свої теорії обертатися 

навколо Буття як центру. Раціоналіст каже: я визначаю Буття. Буттєвик 

навпаки: Буття визначає мене і мою свідомість. Раціоналіст коригує Буття по 
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собі. Буттєвик коригує себе по Буттю. Правда по-середині, тобто в живій 

бесіді людини з Буттям, включаючи в останнє всіх інших людей и живе 

взагалі. Людина каже Буттю: ти видаєш мене, адже я діяв так, вірячи твоїм 

законам. А Буття відповідає: ти не зовсім розумів мої закони, і тобі треба 

постраждати, щоб перейти у кращий зір  та розуміння. Ні Буття не є мертвий 

і сліпий закон, ні людина не є маріонетка в руках сліпого закону, ні її 

теоретичне розуміння не є останній розум світу. Норма в  живій Бесіді, в якій 

відкриті вуха кожного для всіх інших і в якій будується історія»,  – стверджує 

О. Ухтомський [367, с. 281]. 

Перенести домінанту на іншу людину – значить здійснити своєрідний 

«коперніканський переворот», повністю змінити систему координат, змістити 

центр тяжіння з себе на іншого, бути готовим завжди віддати перевагу 

інтересам і потребам іншого, віддати перевагу нововідкритим законам 

всесвіту, а не своїм, нерідко обмеженим, інтересам і поглядам. В нашій 

діяльності з’являється нова категорія – категорія Особистості, а коли ми 

маємо справу не з предметами, а з Особистістю, тоді наша поведінка стає 

принципово іншою, світ раптово оживає, починає розмовляти. Тут ми вперше 

зустрічаємося з логікою міжсуб’єктності, яка у спілкуванні постає  не фоном, 

а «живою тканиною». Саме етична складова спілкування має стати 

домінуючою. Г. С. Батищев пише: «Якщо тепер звернутися до власне 

моральності, то чи вона не виявиться все ж достатньо близькою до 

міжсуб’єктності і включеною у її сферу? Чи не перевершує вона пізнавальної 

і художньої культури своєю наближенністю чи не впритул до здійснення 

вчинку?» [51, с. 117]. 

«Домінантністъ на всіх Інших» – це спроба засвідчити світу свою 

достовірність, свою присутність, свою надійність, а не вимагати такої 

достовірності від інших. Це як у Е. Левінаса: Інший уже достовірний самим 

фактом своєї присутності, уже тим, що він – Інший. Погляд Іншого – це двері 

у нескінченність, тому коли ми готові до самопожертви заради іншого, ми 

тим самим даємо  нескінченному дозвіл розімкнути наш горизонт.  
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Йдеться про несиметричність нашого спілкування: коли ми опиняємось 

у ситуації діалогу, ми маємо бути готові до того, що наша відкритість і 

доброзичливість можуть залишитися без відповіді. Саме за такої готовності 

до будь-якого результату, стверджує Е. Левінас, ми можемо говорити про 

етичність такого спілкування. Однак, нам слід продовжити лінію цих 

міркувань: другодомінантне ставлення до ближнього – це не лише готовність 

йти на жертви заради нього, не лише самому віддавати, але також готовність 

смиренно приймати дар ближнього, і лише тоді – дари Космогенезу. 

Спілкуватись – це завжди і давати, і брати одночасно. Несиметричність 

спілкування зберігається, але зміщується в область онтології: Г. С. Батищев 

весь час наполягає, що наше пізнання обмежене, існують запорогові змісти 

Космогенезу, котрі розкриваються поступово і для кожного по-різному, все 

залежить від рівня глибинної культури індивідууму. І справа у нашій 

внутрішній готовності прийняти «Дар Об’єктивної діалектики Універсуму».  

Справжнім поетом Особистості можна назвати Е. Левінаса, чия 

філософія мала великий вплив на погляди зрілого Г. С. Батищева. І саме ця 

філософія, на нашу думку, має безпосереднє відношення до проблеми 

другодомінантності. Е. Левінас впроваджує в західну філософію концепт 

Іншого, абсолютного, трансцендентного Іншого, а етика у нього постає як 

фундаментальна дисципліна про Іншого. Інший завжди образ і подоба 

Абсолютного Іншого. Інша людина схожа на Бога уже тому, що я до неї 

звертаюсь, чекаю від неї одкровення: коли я дивлюсь в обличчя іншій 

людині, в її очі, то розумію, що на мене дивиться Нескінченість, що з цим 

поглядом в мій світ втручається щось невідоме та незрозуміле; і тоді вперше 

задаю собі питання: Хто на мене дивиться очима іншого? Однак Іншого 

неможливо пізнати, так як це означатиме зведення останнього до речі. Е. 

Левінас вводить поняття епифанії лиця і, аналізуючи це поняття, приходить 

до висновку, що прийняти Іншого значить, прийти  Бога. Лик, Лице – це те, 

що являє себе (тоді як річ проявляє). Лице Іншого – це слід Нескінченого. 
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Шукати Бога – йти слідом, але не вертатися у минуле. Адже не шукають 

втраченого раю, а йдуть у землю обітовану.  

Інший ставить тотожне під запитання, розламує будь-яку 

фундаментальну єдність. Інший несе свою «іншість» як сутність. «Інший, 

оскільки він Інший, – не просто alter ego; він є те, що я не є. І він такий не в 

силу свого характеру чи психології, але в силу самого свого буття іншим. 

Він, скажімо, слабкий та бідний, “принижений та ображений”, а я ось багатий 

та сильний. Можна сказати, що міжсуб’єктний простір несиметричний. 

Зовнішність буття іншого виникла не просто завдяки простору, що розділив 

понятійно тотожнє; вона і не понятійне розрізнення, що проявляється ніби-то 

в просторовій зовнішності. Ставлення “іншості” – не просторове і не 

понятійне», – пише Е. Левінас [245, с. 90–91]. 

Відповідальність за Іншого одночасно постає і відповідальністю за все, 

навіть за світ, в якому Інший існує. Нести відповідальність тільки так і 

можливо – за Все, коли віриш, що від твоєї віри і відповідальності залежить 

доля світу. Ця відповідальності не тільки дуже висока і моральна справа, але 

також і свідчення нашої глибокої драми: ми не можемо не прагнути до 

Нескінченого, свідченням якого є Лик Іншого, але разом з тим не можемо цю 

Нескінченість охопити. І все ж Інший завжди звернений до нас, завжди 

говорить з нами. В цій конкретності етичного свідчення нам и відкривається 

Бог. 

Проблема другодомінантності у Г. С. Батищева тісно пов’язана з 

концептом проблематизації. Проблематизувати дійсність значить схоплювати 

останню в її цілісності. В такому контексті рішення якоїсь проблеми ще не 

означає, що на цьому її евристичний потенціал вичерпано, а швидше навпаки 

– це вихід на новий рівень пізнання, який також буде насичений проблемами 

й загадками. Проблематизація формує спектр можливостей пізнання, вона 

може розумітись як підстава процесу постановки проблем, будучи більш 

глибинною структурою пізнавальної діяльності. Проблематизацію можна 

розуміти як здатність сприйняти досвід Іншого. Вихід на Іншого – це так чи 
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інакше проблематизація самого себе як чогось самодостатнього і 

самозамкненого, це вміння зустрічатися з Іншим лицем до лиця, приймати її 

інакшість, її світоглядні і моральні установки. А лише так проблематизація й 

можлива: в умінні чути іншого і тим самим збагачуватися новими смислами: 

«Тут людина не повідомляє щось про щось, але являє саму себе, не 

тлумачить, не  переконує, а розкриває правду навіть і за межами тлумачності 

– все як є! Тут він не запитує про щось, а самого себе ставить під питання – 

проблематизує себе, як можлтвого для іншого. Тут він нічого не потребує, 

нічого нікому не нав’язує, не проектує на іншого своє мірило, але, навпаки, 

розкритий назустріч парадоксальній інакшості мірила іншого. Він очікує 

неочікуваного. Тут, в глибинному спілкуванні, людське слово виступає у 

рідкісній для теперішніх часів і незвичні функції – голосу самого цілісного 

вчинку; це – слово-вчинок. Це – промовляння буття в його самоадресованості 

іншому» [51, c 125]. 

Коли подолано егоцентричну домінанту, в душі народжується 

універсальна точка зору, котра спільна усім і кожному. Домінанта на іншого 

і є такою універсальною всезагальною точкою зору. Це точка, в якій 

сходяться всі точки індивідуальностей. Це той самий центр колеса із 

порівняння авви Дорофея, від якого розходяться спиці. Чим ближче ми, 

стоячи на спицях, підходимо до центру, тим ближче стаємо і одне до одного 

[335]. Глибинне спілкування це суто онтологічний, об’єктивний процес спів-

буття. Значення слова «спілкування» зміщується в бік граничного 

послаблення його змісту, так як людина тут адресує не щось від себе і замість 

себе, а саму себе віртуально тотальному Адресату. Діалог (кожне 

переживання, думка, почуття, вчинок) проходить на фоні відповідного 

розуміння незримо присутнього Третього, котрий і є трансцендентним та 

іманентним для учасників діалогу. 

Все казане має вельми безпосереднє відношення до сучасних проблем, 

що катастрофічно загострюються в сфері педагогічного спілкування. Коли ми 

говоримо про перенесення домінанти на Іншого, про домінування Іншого, то, 
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безумовно, говоримо не про потурання смакам та поглядам ближнього, не 

про зречення самого себе, не про рабське скорення Іншому, котрий панує над 

нами. Це вже ситуація обернених форм, яка не має жодного відношення до 

проблеми другодомінантності. Вертаючись знову подумки до першої 

універсалії світоутвердження, до ситуації, коли світ ми силою своєї волі 

утримуємо як Ціле, те саме можна сказати і про Іншого, коли ми, спілкуючись 

з ним, бачимо його не частково , а як Ціле і домінанта переноситься саме на 

цілісність Іншого, на його глибинну сутність. Це ситуація випереджувальної 

поваги, коли потенційне стає настільки бажаним, що лише воно й може бути 

справжнім суб’єктом спілкування. Сфера міжсуб’єктності – це завжди сфера 

панування такої цілісності, яка скріплюється Абсолютним Третім учасником 

такого спілкування. Саме незримий лик Нададресату, який накладається на 

кожного з нас і постає у якості домінанти. 

Філософська концепція глибинного спілкування Г. С. Батищева по суті 

своїй є глибоко педагогічною, хоча піднімає не лише педагогічні проблеми. 

Відкритість і цілісність бачення – ось головне, до чого закликає філософ. 

Готовність до зустрічі і прийняття чогось іншого, навіть ворожого на перший 

погляд, як свого, готовність до творчості, до подивування – все це створює в 

уяві образ людини юної, по-дитячому відкритої і довірливої.  

Коли ми намагаємось говорити про міжсуб’єктне другодомінантне 

спілкування в межах педагогічного простору, то неодмінно вийдемо на 

поняття Третього в такому спілкуванні. Третього як об’єднуючого, 

зв’язуючого начала в педагогчному спілкуванні. Адже коли йдеться про 

глибинне педагогічне спілкування, то там неможливо домінування когось з 

учасників педагогічного процесу, як це прийнято в класичній схемі, де 

вчитель домінує над учнями. Хоча уявити собі ситуацію, в якій учні 

домінують над учителем, достатньо важко. Швидше, це сходження 

сходинками загальнолюдських знань, які нерозривні з цінностями, пережиті 

всередині власного досвіду. В таких умовах міжсуб’єктність в педагогічному 

спілкуванні – це сам зміст спілкування. В. С. Возняк стверджує: «Справжнім 
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суб’єктом <…> адекватного педагогічного процесу є сам зміст спілкування, 

сама атмосфера спілкувальності, співпраці, контекст живих суб’єкт-

суб’єктних відносин, котрі наповнені смислами, укорінені в культурі і є 

особистісно значимими. Такий контекст – не просто “фон”, не просто 

“середовище”, а наче жива тканина, здатна до розвитку. Найбільш істотним 

є той факт, що цей суб’єктний контекст втягує в себе предметний матеріал 

уже не як об’єкт вивчення, насичення, споживання, а саме як культурний 

зміст» [152, с. 247]. Справжній суб’єкт педагогічного процесу незримий, 

позбавлений предметності, тому так складно організувати освітнє 

спілкування за мірками цього незримого, але істинного суб’єкта, якому 

можна дати різні імена: «Дух», «Культура», «Свобода», «Спів-праця», 

«Спілкування». Немає сумнівів, що стати причетним до царства Духу можна 

лише зрікшись своїх обмежених мірок заради мір абсолютних, тобто 

повністю і безкорисно перенести домінанту з себе на предмет, який з цього 

моменту більш не постає мертвим задубілим зліпком, що не має жодного 

відношення до реального життя ні учнів, ні учителя, але як раз і є цим 

життям, явленим у всій повноті і цілісності. 

Розуміння між учителем і учнем відбувається завдяки спільно 

пережитому духовному досвіду. Тільки в духовній єдності народжується 

живе слово, а можливо це в умовах універсальної взаємної спів-причетності 

кожного всім суб’єктам в Універсумі і всіх кожному. Навчитися по-

справжньому бачити Іншого можна лише за умови домінанти на Іншого. 

Навчитися другодомінантності можна лише у ситуації дійсної орієнтації 

вчителя на учнів (а не на абстрактні вимоги чиновних інстанцій чи на власні 

виховательські примхи), а їх спів-буттєвого спілкування – на Світ як ціле.  

Другодомінатності можна навчитися не через повчання і моралізування, а 

виключно у ситуації дійсної другодомінантності як способу розгортання 

педагогічного спілкування. Руйнуючи взаємність і рівну співпричетність між 

вихованцем і вихователем, догма про педагогічну всемогутність шкідлива ще 
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і тим, що орієнтує на підміну власних вчинків вихованця і його внутрішньої 

роботи – маніпулятивною активністю, яка вривається ззовні [16, с. 2].  

П’ята універсалія «глибинного спілкування»: Випереджуюче 

утвердження гідності кожного Іншого в неявних, віртуальних шарах його 

буття, в його можливості бути інакшим. 

Передові педагогічні системи, починаючи з Я. Корчака, підкреслюють  

важливість побудови стосунків між педагогом і учнями на засадах поваги. 

Такими є педагогіка Паоло Фрейре [379; 380], «Школа діалогу культур»        

В. С. Біблера і С.  Ю.  Курганова, «школа радості» В. Сухомлинського, школа 

М.П. Щетиніна. 

Генріх Батищев формулює принцип випереджуючої поваги, який: « Має 

на увазі дещо набагато більш містке і глибоке, аніж те, що розуміється під 

повагою в звичному для нас вживанні. Істинно педагогічно будь-яка людина 

завжди є первинно гідною поваги до неї  понад і незалежно від будь-яких її 

соціальних ролей, життєвих результатів і заслуг, рівня розвитку і свідомості, 

віку і т.п. Це повага до неї як до наділеної унікальним душевно-духовним 

світом. Це – не визнання за якимись заслугами або наявними якостями, але 

саме до будь-яких заслуг і якостей, що саме й відкриває з максимальною 

імовірністю шлях до наступного їх набуття. Це – повага не заднім числом, 

але авансом, за презумпцією» [72]. Людина має заздалегідь поважати іншу 

людину, шанувати її гідність, пам’ятаючи, що кожна людська особистість є, 

як зі своїми позитивним, так і негативним досвідом, своєрідним суб’єктним 

світом. Повага суб’єкта до іншого суб’єкта має бути безвідносною до заслуг 

та готових результатів: адже душевний світ є більшим за будь-які результати. 

Повага до іншого має бути випереджуючою. Особливо важливо це тоді, коли 

йдеться про дитину – у неї все попереду. На думку філософа, саме 

випереджуюча повага до іншого (в тому числі і прощення) «креативно 

випереджує можливе майбутнє і тим самим робить його більш   імовірним     

[51, c. 128]. Ми вважаємо за дар вміння вірити в людину. Не лише педагог, 

але і кожен з нас мав би володіти цим вмінням. Що це значить? Мова, 
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звичайно, не йде про обожнення людини, а йдеться про те, що в кожному з 

нас можна роздивитись іскру абсолютного, всезагально-значимого. Саме оце 

абсолютне, що є в кожному з нас і заслуговує на повагу, наперед задану. 

Коли педагог на якомусь учневі ставить тавро невезучого, неуспішного, 

некмітливого, він тим самим відштовхується від логіки власної корисливості. 

Насправді такий педагог не бачить учня таким, яким він є сам по собі, а 

бачить його тільки крізь призму власного бачення та власних очікувань. 

Коли мислення шукає «лише свого», воно тим самим шукає користі для 

себе, цілісність індивідуальності втрачається в процесі спілкування: «Однак 

подумаємо: чи не прихована тут небезпечна догма старого педагогічного 

мислення? Догма про першопочаткову порожнечу дитини, так наче вона – 

від початку лише «білий листок». І разом з тим догма про таку ж 

першопочаткову, дану нам виховательську повноту: дитя – ніщо, виховання 

– все, виховання всемогутнє і в принципі безмірне, потрібно лише оволодіти 

його механізмом, засвоїти його важелі – методи педагогічної інженерії» – 

читаємо в Г. С. Батищева, який аналізує позитивістське мислення у сфері 

освіти [16, с. 2].  Ми повинні зважати на існування в людському бутті 

«запорогових рівнів», які є позамежними для будь-яких спроб людини 

оволодіти потенціями повністю і остаточно, а, отже, ми маємо постійно 

пам’ятати про приховані віртуальні можливості кожного. 

Д. Гільдебрант вважає, що під впливом цінностей люди духовно 

пробуджуються, цінності об’єднують людей. Людина, яка віддає перевагу 

абсолютним цінностям, починає бачити інших людей на їхньому 

об’єктивному метафізичному місці. З’являється зацікавленість іншим, але не 

така зацікавленість, яка щойно виникла, а яку щойно усвідомили, а вона була 

завжди. Справжня схвильованість світом цінностей завжди означає 

актуалізацію люблячого Я. По-справжньому овіяна диханням цінностей 

особистість розкривається до інших людей. Адже будь-яка любовна 

зацікавленість основана на ціннісній даності іншої людини.  
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Шосту і сьому універсалії не можна розглядати, відірвавши їх одна від 

одної: творчість як вільний дар зустрічі, дар міжсуб’єктності; спів-

творчість: креативна участь у розв’язанні дедалі важчих завдань 

універсального Космогенезу у вільному служінні йому, в ціннісній 

посвяченості йому і прийнятті авторитетів такого служіння і такої 

посвяченості. Г. С. Батищев вважає, що творчість це не просто одна із 

характеристик людини, а її основний спосіб буття. Творчість, яка є ніби 

нашим останнім вчинком, має бути насичена внутрішнім суб’єктним світом 

(«Тут – і зараз!» – каже про це Г. С. Батищев); слід прагнути у творчості до 

повноти присутності самого себе, пам’ятаючи, що присутні у ній тільки 

«одним із своїх облич» – «ролепроявом». Стосовно творчості у сучасній 

філософсько-педагогічній літературі існує безліч досліджень (зокрема, [267; 

268; 413], проте, на наш погляд, ніхто так сильно, істотно, змістовно і 

вдумливо не писав про творчість, як Генріх Батищев – в усі періоди свого 

життя у цапині філософії.  

Справжня творчість, за переконанням Г. С. Батищева, за своєю сутністю 

завжди є спів-творчістю людини і Універсуму і вона є домінантною не тільки 

на людину, але й на позалюдську дійсність. У той же час творчість, 

орієнтована тільки на себе – на самореалізацію, своємірність, своєцентризм, 

– ціннісно спустошена (філософ називає її «вкраденою творчістю»), вона 

закриває і витісняє з людини її дух і душу. Щоправда, вкрадена творчість є 

досить плодовитою, але ці сумнівні плоди вона силоміць нав’язує 

Універсуму і переконана, що змінює світ. Отже, така плодовитість почасти 

значно гірша за безпліддя. Справжній творець має заздалегідь подумати над 

тим, які плоди хоче мати, а це означає подумати про корені цих плодів: 

утвердити в собі всю безхитрісну правду вчинку, ніби саме цей вчинок – 

останній у земному житті! Слід прагнути до відкритості у зустрічі з будь-

якою ситуацією, з усім змістом подій. Треба відмовитися від бажання 

редагувати дійсність, відмовитись від звички приймати тільки те, що не є для 

нас загадкою, не має запорогового змісту. «Творчість – ось істинне вікно у 
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безмежність», – визначення Г. С. Батищева. Одначе він одразу ж застерігає, 

що творчість може бути й дзеркалом, що відбиває власну обмеженість 

суб’єкта. У своїх працях Г. С. Батищев з болем відзначає, що людство, 

захопившись рухом уперед і уперед, озброєнням силами і засобами 

самоствердження у боротьбі за власні переваги, не розуміє, що цей рух 

власне не є сходженням рівнями вдосконалення. Всіляко вихваляється 

готовність і здатність людини кинути виклик (за правом Прометея), ні перед 

чим не схилити голову у шані. Досить часто у критерій творчості ставиться 

так звана своє-оригінальність, – іншими словами, суб’єктивістське поняття 

підмінює поняття оригінальності в смислі нашої вірності і вдячності 

Первісному оригіналу. 

Творчість нам стане доступною лише тоді, коли ми відкинемо 

своємірство і будемо готові сприйняти дари культури. А інакше наша 

творчість залишиться лише на рівні інновацій (останні є оберненою формою 

творчості, її завмерлим імпульсом): «Творчість, яка отримує форму товару, 

виступає як інновація, як створення нового» – пише М. В. Ліпін [255, с. 134]. 

І далі: «В рамках інноваційної діяльності “застиглі”, “ згаслі” форми творчості 

продовжують працювати,  забезпечуючи зростаюче панування людства над 

сущим» – робить висновок М. В. Ліпін [255, с. 134]. На такому рівні 

творчість не відбувається. Г. С. Батищев пише: «Людина закрита і 

“заякорена” в собі, яка прикріпилась до виключності “свого” буття і тим 

самим забракувала все інше і “чуже” для неї буття Всесвіту як НЕ-своє, 

ніколи не прийме своїм серцем все буття Універсуму і його абсолютний 

Джерело-Підсумок, його Абсолютність <…>» [43, с. 105]. О. О. Хамідов 

стверджує, що людина стає людиною в тій мірі, в якій перестає практично 

уподібнюватись кінцевій істоті, перестає бути замкнутою на своїй якісній і 

кількісній визначеності. Людина як суб’єкт постійно в становленні. Лише 

виходячи за межі власної кінцевості, визначеності наявного людського буття, 

зумовленого культурно-історичним рівнем розвитку людського суспільства, 

індивід стає дійсно Людиною, Особистістю. Такий вихід можливий в актах 
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творчості, глибинної співпричетності буттю і дійсної міжсуб’єктної 

взаємності. З цього випливає, що освіта – це глибоко онтологічний, 

вкорінений у бутті культурно-космічний феномен, абсолютний рух 

становлення, невпинного утворення (рос. образовывания) Людини. Той, хто 

вчиться, вчиться в першу чергу бути, а не тільки знати. А той, хто вчить, 

вчить не знанням самим по собі, а способам буття в Світі, при цьому сам 

буттюючи і знаючи [389]. 

Освітній процес має організовуватись адекватно людському буттю. А 

для цього потрібно, як правильно зазначав Г. C. Батищев, розпочати зміни з 

себе, адже важливо не так те, чого ми навчаємо, а як ми навчаємо. Сам 

простір побудови стосунків у школі здатен виховувати: діти спостерігають за 

нами, дорослими, намагаються наслідувати, вони здатні уловлювати 

найменшу фальш навіть у наших жестах і міміці. Тому вони так не люблять 

тих дорослих, які постійно моралізують, проголошують, в принципі, 

правильні істини, а самі так жити не вміють. Не словами, а нашими вчинками 

виховуються діти. А моралізаторів діти ненавидять, і це найсумніша правда.   

«Без іманентної присутності в освітньому процесі творчого мислення 

якісні зміни у цій сфері просто неможливі. Творчість та свобода як основні 

характеристики особистості породжуються тільки творчістю та свободою. 

Тому організація учбового процесу повинна не просто допускати творчість та 

свободу, а містити їх в собі як основне начало, що визначає логіку руху 

усього процесу. Освіта є таким процесом, у який  усі сторони, що його 

забезпечують, повинні бути залучені безпосередньо, невимушено усією 

своєю цілісністю, тобто поставати у ньому як особистості. Саме тоді 

знімається зовнішня мотивація та доцільність як визначальний момент 

освітньої діяльності, знімається примушування нуждою [255, с. 140] – пише 

М. В. Ліпін. Саме творчість надає вкоріненості людини в бутті, в школі 

творчість знімає усі нужди та примуси, робить шкільне життя цікавим та 

осмисленим. Г. С. Батищев високо оцінював ідеї видатного російського 
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психолога С. Л. Рубінштейна [322], якій принципи творчої самодіяльності 

розглядав у контексті філософських основ сучасної педагогіки [71]. 

Але Г. С. Батищев говорить не просто про індивідуальну творчість, а про 

спів-творчість, яка основана на співробітництві і співдружності. 

Формулюючи «Принцип спілкування або взаємної співпричетності», він 

пише: «Культура нового педагогічного мислення з’єднує в гармонійну 

співдружність усе багатоманіття новаторських ініціатив, шкільних 

експериментів, синтезує досвіди різного типу» [72]. Тут філософ 

перегукується не тільки з педагогами-новаторами, але, знову ж таки, з         

М. Реріхом, який у спілкуванні з своїми учнями намагався створити 

атмосферу співдружності. Саме слово «співдружність» стало для нього 

синонімом «спілкування», в якому є нагадування про єднання. Близькою до 

співдружності є і співпраця, вважає М. Реріх. Ідеальним вважається таке 

спілкування, до якого прагнуть і в радості і в горі. І Микола Реріх і Олена 

Реріх пишуть, що неправильно під час душевної напруги прагнути до 

розсіяння одне від одного, адже в скрутний час людина прагне бути поруч з 

тим, в кому вона впевнена. І такою людиною для учнів має стати вчитель. 

Виховання як співпраця з дітьми є природнім вихованням                      

(С. Соловейчик), дух співробітництва ми відчуваємо у кожній дружній сім’ ї. 

Власне кажучи, це є колективне виховання, бо колектив – це спільна праця і 

спільне духовне життя навіть двох людей. Співробітництво так сильно 

впливає на дитину, що усі інші засоби виховання стають просто 

непотрібними. Тільки спільна фізична, душевна і духовна праця виховує 

дитину по-справжньому. Співпраця здатна перерости у співтворчість – 

найщасливіший стан духу. Співтворчість – це спільне перетворення 

дійсності, в нашому контексті – створення нової педагогічної реальності на 

засадах діалогізму. Як здійснити це спільне перетворення? Що таке спів-

творчість в реальній педагогічній практиці? Ми вважаємо, що такою спів-

творчістю постає імпровізація. На цю думку ми наштовхнулись у                 

М. Епштейна, який пише наступне: «В імпровізації таємниця творчості 
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розкривається найбільш інтимно і спонтанно, як самостворення особистості 

тут і тепер» [410].  

Слово «імпровізація» походить від латинського «providere» 

(передбачати) і буквально означає «непередбачене». Імпровізувати – це 

творити непередбачено, несподівано для самого творця. Те саме відбувається 

і в творчості, але в творчості непередбачене знаходиться в розумі творця; під 

час імпровізації непередбачене знаходиться в свідомості іншої людини, поза 

горизонтом самого творця. Тому імпровізація, на відміну від зосередженої 

лише на собі творчості, з необхідністю включає в себе саме спілкування. 

Специфічний характер імпровізації полягає в тому, що вона є творчістю 

через спілкування. Але якщо в спілкуванні людина, яка говорить, транслює 

іншим уже те, що їй відомо, то в імпровізації всі учасники наштовхуються на 

дещо невідоме.  

На думку М. Епштейна в процесі імпровізації творчість і комунікація 

скоріш посилюють, аніж нейтралізують один одного. Він пише: «Я наче стаю 

на позицію інших, відчуваю їхнє очікування і здивування по відношенню до 

мене, і той “незнайомець”, яким я виглядаю в їхніх очах, спричиняє мене 

знайти в собі, точніше, створити цю “іншість” <…>. Зустріч з свідомістю 

іншого і відкриття іншості у власній свідомості – два взаємно стимулюючих 

процеси в імпровізації» [410]. Імпровізація – це не тільки соціальна, але й 

екзистенційна подія, це рідкісний приклад екзистенційної соціальності.        

М. Епштейн пише: «<…> це творчість транс-індивідуальна, яка включає в 

себе багатоманіття індивідуальних підходів і інтерпретацій» [410]. Отже, 

побудова уроків на імпровізаціях може бути одним з шляхів педагога і учнів 

до співтворчості.  

М. Реріх писав, що без прагнення до співзвучності немає творчості         

[328, с. 72]. Мова не йде про однодумців, які перегукуються в процесі 

спілкування, думати якраз вони можуть по-різному, але саме це і утворює 

багатство смислів, які можна осягнути в спів-творчості одне з одним і, як 

наслідок, з цілим Універсумом. 
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Зміст «любовного виховання», зміст співробітництва між дорослим і 

дитиною несуть для нас і десять заповідей для батьків Я. Корчака:  

«1. Не очікуй, що твоя дитина буде такою, як ти або такою, як ти хочеш. 

Допоможи їй стати не тобою, а собою. 

2. Не вимагай від дитини плати за все, що ти для неї зробив. Ти дав їй 

життя, як вона може віддячити тобі? Вона дасть життя другому, а другий – 

третьому, і це незворотній закон вдячності. 

3. Не виміщай на дитині свої образи, щоб на старість не їсти гіркий хліб. 

Бо що посієш, те і зійде. 

4. Не стався до її проблем зверхньо. Життя дане кожному по силах і, 

будь певен, їй воно тяжке не менше, аніж тобі, а можливо і більше, оскільки в 

неї немає досвіду. 

5. Не принижуй! 

6. Не забувай, що найважливіші зустрічі людини – це її зустрічі з дітьми. 

Звертай більше уваги на них – ми ніколи не можемо знати, кого ми 

зустрічаємо в дитині. 

7. Не муч себе, якщо не можеш зробити чогось для своєї дитини. Муч, 

якщо можеш – але не робиш. Пам’ятай, для дитини зроблено недостатньо, 

якщо не зроблено все. 

8. Дитина – це не тиран, який заволодів усім твоїм життям, не лише плід 

плоті і крові. Це та дорогоцінна чаша, яку Життя дало тобі на збереження і 

розвиток в ній творчого вогню… 

9. Вмій любити чужу дитину. Ніколи не роби чужій того, що не хотів би, 

щоб робили твоїй. 

10. Люби свою дитину будь-якою – неталановитою, невезучою, 

дорослою. Спілкуючись з нею – радій, тому що дитина – це свято, яке поки-

що з тобою» [233].  

Універсалії глибинного спілкування – це ті вектори, які вказують нам 

шлях у власну глибину. Саме до цього глибинного рівня всі ми прагнемо 

навіть тоді, коли наша діяльність стає відчуженою, коли навколо панують 
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обернені форми. Нудьга, невдоволення, злість – симптоми того, що ми 

відірвались від власної глибини (Антоній Сурозький). Прикро, що найперше 

це відбивається на наших дітях, в яких це відчуття глибини ще не згасло. 

Ідеї Г. С. Батищева стосовно «глибинного спілкування» вельми істотно 

корелюються з артикуляцією християнського досвіду. Можна сказати без 

перебільшення, що твори філософа завершального періоду його творчості 

постають унікальним досвідом вираження християнських ідей (зокрема, 

православ’я) мовою діалектичної філософії. Більш за те, концепція 

«глибинного спілкування» так чи інакше знаходиться в ідейному руслі 

православної антропології, – якщо взяти за основу нову працю                       

В. В. Лімонченко [251], присвячену методології антропологічного дискурсу 

православ’я.     

Універсалії «глибинного спілкування» є саме регулятивними ідеями 

нового педагогічного мислення. Доведення їх світоглядного настрою та 

конкретного змісту до рівня «методик» (тобто – до реальних кроків 

здійснення педагогічного процесу) – справа не філософа, а педагога. Філософ 

не повчає педагогіку, не підміняє собою педагога, – взагалі він не повинен 

братися не за свою справу. Але й при цьому педагог не повинен просто 

використовувати й «застосовувати на практиці» ті чи інші філософські 

концепти. Дуже хочеться, щоб вчитель навчився (нарешті!) мислити по-

філософськи, вирішуючи свої реальні і найскладніші у Всесвіті завдання. 

Питання, підняті у цьому розділі, представлені у публікаціях автора 

[100; 101; 110; 111; 113; 116; 119; 121; 122; 123; 136; 127; 128; 129; 130; 134]. 

 
 

Висновки з четвертого розділу 

 

     1.Універсалії глибинного спілкування – це ті вектори, які вказують нам 

шлях до побудови гармонійних стосунків, шлях до гармонійного 

спілкування. Мова йде, фактично, про зовсім іншу освіту, про докорінну 
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зміну останньої. Цінність універсалій полягає в тому, що їх можна 

розглядати як регулятивні ідеї нового педагогічного мислення, а тим самим –

як практичні засади педагогічної роботи.   

2. Усі універсалії глибинного спілкування внутрішньо пов’язані, їх 

діалектика розкриває той спосіб людського світовідношення, який відповідає 

людській сутності та людському призначенню у бутті. При цьому такий 

спосіб побудови стосунків людини зі світом, з ближніми і з самою собою 

відповідає власне християнським засадам.  

3. Орієнтація педагогічного мислення на світоутвердження, а не на 

індивідуалістичне самоствердження, на співпричетність, а не на 

відокремленість, на пріоритет ціннісного відношення стосовно всіляких 

партикулярних завдань, на домінантність на всіх інших, а не на утвердження 

суто свого, на спів-творчість, а не просто на творчість в обернених формах 

«інновацій» – здатна істотно та змістовно подолати обмеженості старого 

педагогічного менталітету і увійти у ситуацію нового педагогічного 

мислення. 
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ВИСНОВКИ 

 

Основні результати дисертаційного дослідження можна звести до таких 

позицій: 

1. Концепція «глибинного спілкування» (Г. С. Батищев) пропонує нове 

розуміння освіти, засноване на переконанні, що освіта – це глибоко 

онтологічний, вкорінений у бутті культурно-космічний феномен, абсолютний 

рух становлення, невпинного утворення Людини. Смисл навчання – у тому, 

щоб крок за кроком ставати людиною, бути, а не просто набувати ті чи інші 

навички та вміння. 

2. У межах концепції «глибинного спілкування» освіта розуміється не 

просто як вищий тип здійснення діяльності (вищий тип розвитку), але як 

квінтесенція спілкування як такого, де розкривається сенс та тайна 

онтологічної посвяченості та покликання людини, її універсальна спів-

причетність усьому і всім. Такий підхід до сфери освіти долає сучасні 

однобічні її тлумачення як сфери «надання освітніх послуг», як суто 

інституалізованої області соціального життя, як «підготовки до життя», 

певної «соціалізації» з метою адаптації індивідів до готових соціальних 

структур, коли освіта не тільки фінансується за «залишковим принципом», 

але й розглядається як щось периферійне, надлишкове. 

3. Занурення змісту ідей «глибинного спілкування» у філософсько-

педагогічний вимір є не просто прикладанням теоретичних схем до реальних 

педагогічних практик, а виступає способом збагачення (розвитку) цих ідей, 

набуття ними тонусу живих звернень людської суб’єктивності до 

суб’єктивності інших, і тим самим – до самої себе.   

4. Аналіз сутності глибинного спілкування містить у собі серйозний 

евристичний потенціал для подальших досліджень феномену спілкування в 

області антропології, соціальної філософії, педагогіки, етики, культурології, 

релігійної філософії. 
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5. Методологія сучасного філософсько-освітнього дискурсу не повинна 

надмірно захоплюватись модними методологічними побудовами, а гранично 

активувати методологічний потенціал класичної діалектики як логіки та 

теорії пізнання, подальшим розвитком якої постає сама концепція 

«глибинного спілкування» з її категоріями та універсаліями. 

6. Філософсько-освітній дискурс останніх років занадто стурбований 

проблемами «самореалізації особистості»; при цьому у тіні залишається 

усвідомлення того факту, що акцент лише на «самореалізації» обтяжений 

індивідуалізмом, релятивізмом та егоїзмом і тому не може не приводити до 

негативних наслідків у царині душевно-духовного світу особистості.  

7. Розрізнення психо-лінгво-комунікації та онто-комунікації орієнтує як 

педагогічну рефлексію, так і педагогічну діяльність на рух педагогічного 

спілкування у бік «глибини» людського буття як вияву глибини цілісності 

буття. Саме онтологічне поглиблення педагогічного спілкування дає змогу 

долати кризові явища у сучасному молодіжному середовищі, такі, як втрата 

абсолютних вимірів ціннісних орієнтирів, втеча від реалій життя та дійсного 

поміжсуб’єктного спілкування у віртуальний простір соціальних мереж та 

ігор.    

8. Як для філософсько-педагогічного дискурсу, так і для реальних 

педагогічних практик вельми важливим постає розуміння специфіки соціал-

органічних, соціал-атомістичних та гармонійних зв’язків, що, у свою чергу, 

сприятиме здійсненню руху до утвердження верховенства гармонійних 

зв’язків у способах побудови педагогічного простору, зменшуючи тиск 

феноменів відчуженої соціальності.  

9. Залучення змісту універсалій глибинного спілкування до педагогічного 

процесу як регулятивних ідей нового педагогічного мислення дозволяє 

осмислити і сформулювати принципи розгортання спілкування за 

гармонійним типом у педагогічному просторі. Для того, щоб перевести у 

філософсько-педагогічний вимір і у власне практично-педагогічний план ідеї 

концепції Г. С. Батищева стосовно «глибинного спілкування» та його 
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«універсалій», потрібно не просто застосовувати ті чи інші методичні 

прийоми, а вміти розпредметити філософсько-світоглядний зміст цих ідей, 

довести їх до розуміння саморуху освітньої діяльності, навчитися мислити їх 

і мислити ними, тобто – перетворити зміст ідей «глибинного спілкування» 

на діяльну здатність педагога. Для того, щоб універсалії «глибинного 

спілкування» стали регулятивними ідеями власне педагогічного мислення, 

педагогові потрібно піднятися на певний рівень філософської культури. 

Регулятивні ідеї не можна редукувати до простих «методичних порад», адже 

останніх потребує лише такий вчитель, що позбавлений звички активувати, 

напружувати своє мислення. 

10. Оскільки універсалії «глибинного спілкування» являють собою 

філософсько-діалектичну артикуляцію істин християнського 

світовідношення, то засвоєння цих ідей сучасним педагогічним мисленням, а 

значить, і відповідними педагогічними практиками, побудова педагогічних 

стосунків як самого «глибинного спілкування» дозволить перестати говорити 

про «виховання дітей у дусі християнських цінностей» і перейти до 

виховання (навчання) їх самим духом християнської Істини.  
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