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На пачатку эры Мэйдзі (1868–1912) жыў знакаміты барацьбіт, які зваўся О Намі — Вялізныя Хвалі. Надзвычай
дужы, ён добра валодаў майстэрствам барацьбы. Пад час трэніровак ён нават перамагаў свайго настаўніка, але
публічна быў такім нерашучым, што яго вучні лёгка баролі яго.
О Намі зразумеў, што трэба звярнуцца па дапамогу да майстра дзэн. Побач, у маленькім храме, у той час спыніўся
Хакаю — вандроўны настаўнік, і О Намі пайшоў пабачыцца з ім і распавесці пра сваю бяду.
— Тваё імя Вялізныя Хвалі, — сказаў настаўнік, — таму застанься ў храме на гэтую ноч і ўяўляй, што ты і ёсць
гэтыя вялізныя валы. Болей ты не сарамлівы барацьбіт. Ты — гэтыя вялізныя масы вады, якія змятаюць усё на сваім
шляху, усё праглынаюць. Рабі так і ты станеш найлепшым барацьбітам у краіне.
Настаўнік зышоў. О Намі сеў і пачаў медытацыю, спрабуючы ўявіць сябе гэтымі хвалямі. Ён думаў пра розныя рэчы.
Потым пакрысе ён пачаў усё болей і болей адчуваць хвалі. Ноч ішла, і хвалі станавіліся ўсё большымі. Яны праглынулі
кветкі ў вазах. Затапілі нават Будду ў альтанцы. На ранку не засталося нават храма — нічога акрамя прыліву і
адліву бязмежнага акіяну.
Ранiцай настаўнік знайшоў О Намі ў медытацыі, з мяккай усмешкай на вуснах. Ён дакрануўся да пляча барацьбіта.
— Зараз нішто не здолее патурбаваць цябе, — сказаў ён. — Ты і ёсць гэтыя хвалі. Ты будзеш зносіць усё перад сабою.
У гэты дзень О Намі выступіў у спаборніцтве барацьбітаў і перамог. Пасля гэтага ніхто ў Японіі не быў здольны
перамагчы яго.1

алі дзіцячае ўспрыняцце многія лічаць “табула раса”, “чыс!
тай дошкай”, на якой працуе педагог, ствараючы новую
асобу2, педагагічная праца з дарослымі непазбежна сутыкаец!
ца з іх папярэднім досведам, назапашанымі ведамі, сфармава!
нымі поглядамі. На навучанне “дакладным” дысцыплінам гэта не
моцна паўплывае, бо транслююцца веды. З гуманітарнымі і
практыка!арыентаванымі дысцыплінамі ўсё складаней. Напры!
клад, калі пад час курсаў павышэння кваліфікацыі настаўнік пра!
пануе выкарыстоўваць адзіны шлях вырашэння праблемы там,
дзе ўжо існуе некалькі варыянтаў, якія шматразова выкары!
стоўваліся яго “вучнямі” ў практычнай дзейнасці і маюць сваіх
прыхільнікаў, яго словы будуць успрыняты крытычна. Калі яго
мэта — давесці інавацыйны, нестандартны метад, яму таксама
прыйдзецца пераадольваць інэрцыю думак і г.д.
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Безумоўна, не трэба кваліфікаваць гэтую акалічнасць як
негатыўную: так, з аднаго боку, трансляваць веды ў сітуацыі,
калі педагагічная інтэрвенцыя праходзіць праз асабісты
“фільтр”, больш складана, але ў першую чаргу гэта адбіваец!
ца на самых прымітыўных метадах педагагічнага ўздзеяння,
цалкам дырэктыўных. Добры настаўнік/трэнер заўжды вало!
дае спосабамі выкарыстання асабістага досведу сваіх вучняў
такім чынам, каб ён не толькі не перашкаджаў, але і дапама!
гаў у працэсе навучання. Зрэшты, кожная асаблівасць вучня
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можа быць скарыстана ў якасці сваеасаблівага “ключыка” да!
сягнення педагагічнай мэты.
У гэтым артыкуле я прапаную падрабязна абмеркаваць
такі прыём з арсенала прафесійнага педагога, як выкары!
станне метафар. З пункта гледжання тэорыі літаратуры
метафара (ад грэч. Metaphora — перанос) — від паэты
чнага тропа, пабудаванага на знешнім ці ўнутраным пада
бенстве вобразаў, з'яў, прадметаў. У аснове метафары пе
ранясенне характэрных асаблівасцей аднаго прадмета ці
з'явы на іншыя шляхам вылучэння найбольш агульных во
бразных рыс і ўласцівасцей… Метафара істотна паглыбляе
ўнутраны змест вобраза, надае яму новыя сэнсавыя ад
ценні, што і абумовіла яе выключную пашыранасць у паэты
чнай творчасці, мастацкім асацыятыўным мысленні наогул3.
Нас, безумоўна, не цікавіць метафара ў гэтым, літаратур!
ным сэнсе, хоць заўжды прыемна, калі мова педагога рас!
квечана яркімі, прыгожымі вобразамі. Нас зараз больш
цікавіць гэты тэрмін у яго “метафарычным сэнсе”, як
іншасказанне, у якім аб'екты апісваемай рэальнасці,
сувязі і адносіны паміж імі замяняюцца іншымі, захоўваючы
пры гэтым і падкрэсліваючы галоўныя з пункта гледжання

Гэтая і іншыя будыстскія прыпавесці перакладзены паводле: “Плоть и кость дзен”. Пер. с англ. В.И. Нелина. Калининград: Российский
Запад, 1992.
Хоць да гэтай пары яшчэ ідзе вайна эндагенных і экзагенных тэорый развіцця.
Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі: у 5!і т. МН., 1986.

генератара метафары характарыстыкі адлюстроўваемых у
ёй рэальных аб'ектаў і іх адносінаў.4
Такім чынам, мы будзем размаўляць пра шырэйшае кола
прыёмаў і дзеянняў, заснаваных на выкарыстанні вобразнага
супастаўлення розных аб'ектаў. Другое вызначэнне пад!
крэслівае тое, што стварэнне і ўжыванне метафары мэта!
накіраванае, і яна ствараецца, каб падкрэсліць некаторыя
з'явы, зманіпуляваць увагай “спажыўца” метафары, а калі больш
дакладна — змяніць фокус яго ўвагі. Метафара дазваляе далу!
чыць да разумення сухога зместу навучання правае паўшар'е5,
робячы яго больш поўным. Яркія і кампактныя вобразы мата!
фар дазваляюць лёгка запамінаць асноўныя моманты.
У такой шырокай інтэрпрэтацыі могуць быць як мікра!
прыёмы, выкарыстаныя ў межах іншых метадаў выкладання
матэрыялу, так і самастойныя метады. Не ўкладаючы шмат ме!
тадалагічнага сэнсу, але проста дзеля лепшай структурызацыі
далейшай размовы прапаную падзяліць педагагічныя метафа!
ры па іх “велічыні”. Гэта простая і, на першы погляд, фармаль!
ная рыса шмат у чым абумоўлівае працу з метафарай.

Мікраўзровень
На мікра!ўзроўні праца з метафарамі — гэта ў першую чаргу
праца з сімваламі і рытуаламі дзеля аздаблення іншых наву!
чальных методык. Так, напрыклад, пад час правядзення група!
вой дыскусіі неабходна зарганізаваць паслядоўнасць выказ!
ванняў. Падняцце рукі як маўклівая просьба даць слова — вя!
домы са школы сімвал, які выкарыстоўваецца дзеля гэтага.
Але праз сваю відавочную сувязь са школай ён можа не спа!
дабацца дарослым. У трэнінгавай групе ў такіх выпадках тра!
дыцыйна замяняюць яго на перадачу маркера ці мячыка на!
ступнаму прамоўцу. Гэта толькі прыклад такой мікра!метафа!
ры ў дзеянні. Такая мікра!метафара працуе тым лепей, чым
больш прыкметаў рытуалаў яна мае. Містыфікацыя пратаколь!
ных момантаў узаемадзеяння “напампоўвае” маленькія дэталі
дадатковым сэнсам. Так іх лепш запомніць, а значыць — яны
будуць часцей і больш дакладна выконвацца.
Дзіўна, але гэта магчымасць вельмі рэдка выкарыстоўва!
ецца з!за ляноты, недахопу часу/рэсурсаў ці проста з!за мер!
кавання, што праца з дарослымі не патрабуе такіх высілкаў.
Але практыка працы з дарослай групай даводзіць, што выка!
нанне працэдур у дарослай групе нашмат цяжэй чымсці ў
дзіцячай. Дзеці прызвычаіліся падпарадкоўвацца дарослым, і
часцей парушаюць працэдуры праз забыўлівасць ці эмацый!
ную няўстойлівасць. Тлумачэнне працэдуры дзецям можа дас!
таткова паспяхова прайсці па форме “нельга, бо я так сказаў”.
З дарослымі, відавочна, у большасці выпадкаў такія аргументы
не пройдуць. Да того!ж, нават пасля ўсталявання правіл і пра!
цэдур, іх суб'ектыўнае ўяўленне пра тое, што багаты жыццёвы
досвед дае права “перашкодзіць іншаму, але сказаць/зрабіць
вельмі важную рэч”, зруйнавала шмат педагагічных задумак.
Найскладанейшая група для працы — трэнеры/настаўнікі.
Іх крытычнае стаўленне і аналіз працэсу, а не толькі зместу,
часта вынікае ў шматлікія “а давайце лепш зробім вось так”.
Змаўчаць у выпадках, калі адзін трэнер бачыць неэфек!
тыўную працу другога атрымоўваецца толькі ў самых дасвед!
чаных і разважлівых, якія разумеюць, што скончыць методыку
ў запланаваным фармаце ў любым выпадку будзе больш эфе!
ктыўна, чым перарабляць усё з нуля “ў полі”.
Вяртаючыся да працэдуры перадачы права голасу ў гру!
пе, у падлеткаў, напрыклад, з!за іх гіперактыўнасці працэду!
4
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ра з падняццем рукі ці перадачай маркера можа лёгка раз!
валіцца. Тады трэба ўскладніць сімвал (болей рытуалізаваць
яго): у групе з цотнай колькасцю ўдзельнікаў передаваць
маркер чалавеку насупраць наступнага прамоўцы, або аба!
вязаць у канцы прамовы сказаць спецыяльную рытуальную
фразу (напрыклад, “Карфаген трэба зруйнаваць”) і г.д.
Свядомасць чалавека працуе так, што нават калі паміж
нейкімі падзеямі не існуе ніякай сувязі, яно ўсё роўна ство!
рыць нейкае тлумачэнне, пазіцыянуючы гэтыя з'явы ў агульнай
“карце сусвету”. Таму не трэба баяцца дадаваць у
“сур'ёзныя” заняткі абстрактную сімволіку. Яе нават не варта
тлумачыць. Адзінае, чаго трэба перасцерагацца — каб яна не
была занадта агульнаўжывальнай, “зацёртай” (як паднятая ру!
ка для голасу) і таму нецікавай. Калі не хапае задумак, дастат!
кова пачытаць у вольную хвілінку адну з кніжак Мірчэ Эліадэ,
ці класікаў містычнага рэалізму (Борхеса і г.д.), каб наталіцца
міфалогіяй на доўгі час.
Імператар Гоэдзей вывучаў дзэн пад кіраў:
ніцтвам Гудо. Неяк ён спытаў у на:
стаўніка: “Дзэн вучыць, што розум і ёсць
Будда. Ці так гэта?”
Гудо адказаў: “Калі я скажу «Так», то вы выра:
шыце, што зразумелі без сапраўднага разу:
мення. Калі скажу «Не», то буду супярэчыць
таму, што многія разумеюць дакладна”.

Яшчэ адзін прыклад выкарыстання мікра!метафар — гэта
рэагаванне на пытанні, на якія з некаторых нагодаў нельга
даць просты адказ. Такія сітуацыі не адзінкавыя. Безумоўна, я
не кажу пра тыя выпадкі, дзе педагог проста недастаткова
кампетэнтны, каб адказаць на пытанне. У першую чаргу гэта
тыя пытанні, якія патрабуюць ад настаўніка прыняцця
асабістай адказнасці ці ацэнкі нейкай з'явы, якая можа здацца
неэтычнай. Напрыклад, прапанова параўнаць якасць паслу!
гаў кампаній!канкурэнтаў і г.д. Можна, безумоўна, наўпрост
растлумачыць сваё нежаданне адказваць, але гэта паставіць
таго, хто зрабіў запыт, у няёмкае становішча перад групай.
Яшчэ адна нагода, якая можа змусіць трэнера пазбегнуць
прамога адказу, добра апісана ў наступным каане:
Філосаф запытаўся ў Будды: “Без слоў і не
моўчкі — перадай мне ісціну!” Будда нічога не
адказаў. Філасаф падзякаваў Будду словамі:
— Дзякуючы тваёй міласэрнасці, я вы:
правіў свае памылкі і накіраваўся да
ісціннага шляху.
Калі філосаф зышоў, Ананда запытаўся
Будду, што ён зрабіў. Будда адказаў:
— Добры конь бяжыць нават ад ценю бізуна.

Г.зн. гатовыя ці заўчасныя адказы перашкаджаюць пазнаваль!
най актыўнасці навучэнца, спыняючы яе сваёй яснасцю і катэга!
рычнасцю. Калі трэнер бачыць, што ўдзельнік групы мае дастат!
кова рэсурсаў, каб самастойна знайсці правільны адказ на пы!
танне, магчыма, трэба даць яму шанец дайсці да ўсяго самому.
Таксама здараецца, што вельмі цяжкае/спрэчнае пытан!
не задаецца дастаткова дасведчаным чалавекам у якасці
хітрыка, каб разгарнуць пашыраную дыскусію на гэту тэму і
атрымаць магчымасць прапагандаваць свае погляды. Пера!
ход да гэтай тэмы можа не ўваходзіць ў праект занятку, як ён
бачыцца трэнеру, г.зн. адцягваць час і рэсурсы ад вырашэн!
ня асноўнай задачы. У такім выпадку прапанова замест адка!

Инструменты развития бизнеса: тренинг и консалтинг / Составители Л. Кроль, Е. Пуртова. М., 2001.
Хоць, вядома, самі ўяўленні аб працы правага і левага паўшар'я моцна спрошчаныя і павінны ўспрымацца зноў жа як метафара, выява.

21
часопiс нефармальнай адукацыi

трэнерская дзейнасць у некамерцыйнай арганізацыі

трэнерская дзейнасць у некамерцыйнай арганізацыі

№4(10), 2006

зу метафары, вобраза, прыпавесці не дае магчымасці пра!
цягнуць размову. У той жа час гэта не проста маніпуляцыя —
прапанаваны ў якасці адказу вобраз можа часткова адказваць
на пытанне і заахвочваць да далейшага (але асобнага ад гру!
павага працэсу) разважання над ім.

Мідзіўзровень
Нан Ін, японскі майстар дзэн, які жыў у эру
Мэйдзі (1868–1912), прымаў у сябе прафе:
сара універсітэта, які прыйшоў пара:
спытваць пра дзэн.
Нан Ін наліваў гарбату. Наліўшы поўны ку:
бак , ён працягваў ліць далей.
Прафесар глядзеў на бягучую праз край
гарбату і, нарэшце, не вытрываўшы,
выклікнуў:
— Ён жа поўны. Больш не ўваходзіць!
— Вось як гэты кубак, — адказаў Нан Ін, — і
вы напоўненыя сваімі меркаваннямі і раз:
вагамі. Як жа я магу паказаць вам дзэн, па:
куль вы не апаражніце свой кубак?

Метафара ў класічным разуменні — гэта кароткая гісторыя, аль!
бо маляўнічае апісанне, якое дазваляе інакш зірнуць на звыклыя
рэчы. Як і ў выпадку з кубкам гарбаты, метафара ў першую чар!
гу ўжываецца ў сітуацыях, калі простае выкладанне матэрыялу
або перакананне праз якія!небудзь чыннікі неэфектыўныя. Такія
кароткія гісторыі, байкі — вельмі папулярны жанр, і акрамя педа!
гагічнай вартасці маюць таксама літаратурную прывабнасць6.
Самая першая падстава для ўжывання метафары, аб якой
можна падумаць, — гэта выклад новага матэрыялу, які не мае
суадносінаў з асабістым досведам вучняў. Успомніце, ці рас!
павядалі вам пра пасажыраў цягніка, якія глядзяць з вакна, калі
ў школе ўводзілі паняцце тэорыі рэлятыўнасці.

часопiс нефармальнай адукацыi
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інсайтам7. Пры гэтым эфектыўнасць уздзеяння шмат у чым за!
лежыць ад асобы таго, хто чуе метафару, сапраўды гэтак жа,
як расказаны анекдот па!рознаму ўспрымаецца людзьмі.
Калі манах Нінакава быў гатовы сысці з
гэтага свету, яго наведаў майстар дзэн
Іккю. “Можна мне даць табе наказ?” —
спытаў ён. “Я прыйшоў сюды адзін, — адка:
заў Нінакава, — адзін і сыду. Чым ты мо:
жаш мне дапамагчы?”
— Калі ты лічыш, што ты на самой справе
прыйшоў і сыдзеш, то ты памыляешся, —
адказаў Іккю. — Дазволь паказаць табе
шлях, у якім няма прыходу і сыходу.

Падчас індывідуальнай працы, напрыклад, дадатковых
тлумачэнняў матэрыялу адсталаму, у трэнера ёсць магчы!
масць падабраць выявы, якія найлепшым чынам будуць ус!
прынятыя менавіта гэтым чалавекам. Для гэтага неабходна
пабудаваць метафару на аснове выяў, якія выкарыстаў ён
сам, “гаварыць на яго мове”. Усе мы болей ці меней карыста!
емся вобразным мысленнем, асабліва калі яшчэ недастатко!
ва разбіраемся ў тэме гутаркі. І прымеціць выкарыстаныя вы!
явы ў гутарцы не так і складана. “Вяртанне” гэтых выяў, інкар!
парацыя іх у ствараемую метафару значна ўзмацняе яе эфект,
хоць, вядома, не варта карыстацца гэтай маёй парадай за!
надта наўпрост, каб не атрымалася “…колеры заходу над га!
рамі, толькі зялёныя”. Сама тая выява, якую выкладчык запа!
зычвае ў вучня, відавочна недастаткова добрая, каб растлу!
мачыць сітуацыю, інакш проста не было б патрэбы ў дадатко!
вых тлумачэннях. Больш таго, яна ўжо выстаялася ў свядо!
масці вучня, і на ёй складаней зрабіць новыя акцэнты. Тым не
менш, удалае сумяшчэнне старых выяў у новай метафары
можа шматкроць узмацніць яе ўздзеянне8.

Тут варта адзначыць, што звычайна прынята адрозніваць
метафару і вобразнае параўнанне (хоць у дадзеным артыкуле
гэта правіла не выконваецца). Калі ў параўнанні прамаўляец!
ца звязка “гэтакая ўласцівасць Х падобна да гэтакай
уласцівасці Y”, то ў метафары аб'ект параўнання цалкам за!
мяшчаецца: “X ігрыксуе”. Гэта робіць метафару больш далікат!
ным спосабам. Менш відавочным, і таму яна амаль беспераш!
кодна праходзіць скрозь жорны сумненняў і крытыкі.

Таксама метафарычныя выявы валодаюць вялікім патэн!
цыялам для інсайтаў. Нават без звароту да псіхааналізу ясна,
што прыўнясенне новых сувязей, параўнанне, зрушэнне ак!
цэнтаў, якое адбываецца пры метафарычным апісанні, вельмі
эўрыстычна. У сітуацыі, калі “за дрэвамі не відаць лесу” ме!
навіта метафара дапамагае злучыць паміж сабой розныя эле!
менты галаваломкі ў адзіную стройную гарманічную выяву.
Магчымы і процілеглы выпадак, калі абмяркоўваюцца занадта
складаныя тэма і ідэі, каб выразна іх апісаць словамі ў фар!
мальным выглядзе. Тады тлумачэнне вучням ідэй у выглядзе
выяў дазваляе атрымаць хоць!бы расплывісты адказ, які по!
тым можна развіць і ў выніку дамагчыся лепшага і больш дэ!
талёвага разумення праблемы. Пры рашэнні творчых задач
праца на ўзроўні метафар перад пераходам да ўзроўню
фармальнай логікі дазваляе пераадолець “замыленасць”,
інэрцыю ўспрыняцця і мыслення. Ужыванне метафар (у
больш строгай, стандартызаванай форме) стала часткай ме!
тодыкі рашэння задач ТРВЗ (ТРИЗ)9.

З пункта гледжання класічнага псіхааналізу эканомія сэн!
саў, якая адбываецца пры складанні некалькіх выяў разам,
акумулюе ўнутраную псіхічную энергію, што вызваляецца ў
момант яе разумення. Таму цікавасць метафар шмат у чым за!
лежыць ад нечаканасці звязкі: чым складаней сувязь, тым
больш яна захоплівае слухача. Псіхалагічны механізм уздзе!
яння метафары цалкам аналагічны ўспрыманню жартаў і гума!
рыстычных гісторый і з'яўляецца па сутнасці мініяцюрным

Заданні, якія прапануюць вучням выказаць свае думкі ў
метафарычнай форме, таксама дазваляюць атрымаць ад іх
інфармацыю, якая ў іншай сітуацыі засталася б нявыказанай з!
за сарамлівасці, уплыву сацыяльных фактараў. Так, у выклад!
чыка з'яўляецца магчымасць пачуць крытыку ў свой адрас,
якая звычайна не выказваецца адкрыта. У сваю чаргу, яна даз!
валяе і выкладчыку выказаць свае прэтэнзіі або пажаданні да
групы і яе ўдзельнікаў. Уласцівая метафары ўмоўная мадаль!

Таксама метафара выкарыстоўваецца для рашэння выха!
ваўчых задач і пераканання, паколькі выклікае не толькі рацы!
янальны, але і эмацыйны водгук. Метафара спатрэбіцца для
таго, каб прабіць “шчыт” недаверу, сарамлівасці або апатыі. І
нарэшце, метафары актыўна выкарыстоўваюцца пры ра!
шэнні творчых задач.
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Гэты тэрмін выкарыстоўваецца ў шматлікіх псіхааналітычных плынях і азначае “азарэнне”, раптоўнае ўсведамленне раней незразуме!
лых з'яў, узаемасувязей.
Гэты прыём актыўна выкарыстоўваўся вядомым псіхатэрапеўтам Мілтанам Эрыксанам.
Тэорыя Рашэння Вынаходніцкіх Задач (Теория Решения Изобретательских Задач) Г.С. Альтшуллера.

насць “як бы” змякчае магчымую рэакцыю з боку таго, на ка!
го накіравана крытыка. Выказаныя ў такой форме заўвагі не
закрануць самалюбства, ён не “губляе твар” (гэта ў першую
чаргу важна, калі гутарка адбываецца публічна).
Ну і нарэшце, метафара з'яўляецца безумоўна лепшым спо!
сабам выказаць пачуцці публічна. Калі пры рэфлексіі ў канцы
семінара або трэнінгу не зададзена выява, у межах якой адбыва!
юцца выказванні, то ў лепшым выпадку можна атрымаць адказы
ўзроўню “Мне было добра” або “Усё прайшло нармалёва”.

Макраўзровень
Макра!метафарай можна лічыць правядзенне ролевых гуль!
няў. Так, напрыклад, класічныя гульні “Яхта” або “Незаселеная
выспа” ніяк не звязаны па сюжэту з паўсядзённым жыццём.
Было б глупствам сцвярджаць, што іх мэта — падрыхтаваць
удзельнікаў да шпіёнскай працы ў тылу ворага або выжыван!
ню пасля крушэння карабля ў акіяне. Тым не менш, дзякуючы
здольнасці спалучыць новы досвед з агульнай тэмай заняткаў
і перанесці яго за рамкі гульнявой сітуацыі, ролевыя гульні
з'яўляюцца вельмі эфектыўнымі.
Асноўная вартасць ролевых гульняў — іх маштабнасць —
адначасова з'яўляецца і іх недахопам. Калі гульня будзе пра!
ведзена неэфектыўна, праваліцца, то гэта будзе азначаць
страту вялікай колькасці часу, сіл удзельнікаў, можа расчара!
ваць іх у працэсе. Таму пры правядзенні ролевай гульні важ!
на добра падрыхтавацца і зважаць на дэталі.
Ужо ў сітуацыі аповеду параўнальна невялікай гісторыі!
метафары вельмі значная роля ўступу, прадмовы. Удзельнікаў
неабходна падрыхтаваць да ўспрымання інфармацыі, скан!
цэнтраваць іх увагу. Калі карыстацца тэрмінамі гіпнатэра!
пеўтаў, уласна метафары павінен папярэднічаць этап “навя!
дзення”. У выпадку з аповедам, вельмі часта выкарыстоўваец!
ца досыць просты ў засваенні прыём “перакрыжавання рэ!
альнасцей”. Ён пабудаваны на аповедзе некалькіх сюжэтных
ліній адначасова, паміж якімі аўтар нечакана пераскоквае ў
рамках аднаго надзвычай доўгага складаназалежнага сказа.
Гэты прыём зусім не новы. Знаёмая нам прэамбула “Жылі!
былі” ў вусным аповедзе разгортваецца ў доўгі наратыў з па!
драбязнымі расказамі пра тое, якія звяры водзяцца ў трыдзя!
сятым царстве і якія людзі ў якіх церамах жывуць. Неабход!
насць сачыць за хуткімі сэнсавымі скокамі апавядальніка пры!
коўвае да сябе ўвагу слухачоў, выматвае іх лагічнае мыслен!
не шматлікімі дзеепрыслоўнымі зваротамі і, зрэшты, зніжае
крытычнасць да далейшага аповеду, таму дываны!самалёты і
цмокі ўспрымаюцца спакойна, выклікаюць не болей здзіў!
лення, чым рашэнні Мінадукацыі.
Танчэйшы, але вельмі эфектыўны метад — тэматычная ар!
ганізацыя10 працоўнай прасторы групы. Паколькі магчымас!
цей абставіць ролевую гульню як сапраўдную тэатральную
дзею няшмат, можна прапанаваць удзельнікам групы самім
стварыць адпаведны рэквізіт11. Само стварэнне разнастай!
най сімволікі будучай гульні таксама можна рытуалізаваць
(напрыклад, абмеркаваць выбар найбольш прыдатных (пры!
датных па сэнсу) колераў для кожнай гульнявой фракцыі, суп!
раваджаць усталёўку рэквізітаў харавым дэкламаваннем вер!
шаў і г.д.). Адна з мэтаў усіх гэтых мерапрыемстваў —
максімальна адвесці свядомасць удзельнікаў ад штодзённасці
і падрыхтаваць іх да новага досведу, перажыванняў, а такса!
ма ўзмацніць суб'ектыўную значнасць падзеі — чым больш на!
маганняў выдаткавана ўдзельнікам на працэс, тым важнейшы
10
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для яго вынік. Пры гэтым важная паслядоўнасць у нашых пра!
пановах удзельнікам, якая спрацоўвае па прынцыпу “нагі ў
дзвярах”: цяжка ўпэўніць сталага самавітага чалавека згуляць
ролю Чырвонага Капялюшыка, але калі ён ужо змайстраваў
такую выдатную пілотку з каляровай паперы і збегаў у буфет
за піражкамі, то шанцаў нашмат болей.
Пра тое, як трэба выводзіць удзельнікаў з ролевай гульні
і праводзіць абмеркаванне, было напісана ўжо шмат, таму на
гэтым спыняцца не будзем.
У якасці макра!макра!метафары можна прапанаваць тыя
выявы, якія ляжаць у аснове жыццёвых сцэнараў і навуковых па!
радыгм (напрыклад, выява “габрэйскай маці” або “кібернетыч!
ны падыход у адукацыі”). Яны надзвычай абагульненыя і мала
адрозніваюцца, але аказваюць значны ўплыў на паводзіны ча!
лавека, структуруючы яго светаўспрыманне або прафесійную
дзейнасць. Калі жыццёвыя сцэнары лепш пакінуць для вывучэн!
ня і працы псіхологам!паслядоўнікам Берна, то кожны педагог!
прафесіянал павінен як мінімум усведамляць у рамках якой па!
радыгмы навучання і парадыгмы прадмета навучання ён пра!
цуе. Безсэнсоўна заклікаць не трансляваць і прапагандаваць
уласную пазіцыю, але пры навучанні дарослых вельмі часта
можна сутыкнуцца з сітуацыяй, дзе вучань быў выхаваны на
іншых ідэалах. У гэтым выпадку важна здолець адрозніць нера!
зуменне матэрыялу і канфлікт пазіцый вучня і выкладчыка.
Шмат гадоў назад жылі ў Кітаі два сябры.
Адзін з іх умеў выдатна іграць на арфе, а
другі ўмеў выдатна слухаць.
Калі першы граў і спяваў пра гару, другі мог
сказаць: “Бачу наперадзе гару”. Калі адзін
граў на тэму вады, то другі мог выклікнуць:
“Вось струменіцца крыніца!”
Але аднойчы гэты слухач захварэў і памёр.
Яго сябар:музыка перарэзаў струны сваёй
арфы і ніколі больш не граў. З тых часоў пе:
рарэзанне струн арфы назаўжды заста:
лося знакам блізкага сяброўства.

Напрыканцы можна нагадаць, што ўспрыманне выяў, ме!
тафар вельмі індывідуальна. На прапанаваную выяву наклада!
юцца асабістыя перажыванні і досвед, непазбежна скажаючы
яе. Такім чынам, метафара — гэта прадукт сумеснай працы
творцы метафары і слухача. Ніколі нельга быць упэўненым у
тым, што вынік будзе супадаць з задуманым. У той жа час
моцнае скажэнне першапачатковай задумкі павінна насця!
рожыць: прыўнесенае слухачом у выяву з'яўляецца для яго на
дадзены момант найбольш актуальным псіхічным перажыван!
нем, “прасочваючымся” ў выяву. Да таго, пакуль сітуацыя,
якая займае розум слухача, не вырашыцца або страціць сваю
актуальнасць, шанцы на паспяховае ўздзеянне з дапамогай
метафары вельмі невялікія. Калі яго клопаты звязаны з наву!
чальным працэсам — гэта прамое ўказанне на тэрміновую
неабходнасць прапрацаваць гэтую тэму.
Хогэн з манастыра Сэйре памкнуўся было
чытаць навучанні перад абедам, калі за:
значыў, што бамбукавы экран, які апуска:
ецца для медытацыі, не падняты. Ён пака:
заў на гэта манахам, і двое з іх усталі і
скруцілі яго ўверх.
Назіраючы за імі, Хогэн сказаў: “У першага
манаха стан добры, не тое што ў другога”.

Мессмер — адзін з першых гіпнатызёраў, які лячыў захворванні з дапамогай “жывёльнага магнетызму”, арганізоўваў свае сеансы як
складаныя пышныя рытуалы з выкарыстаннем алхімічнай і рэлігійнай сімволікі.
Паколькі на ролевую гульню ў любым выпадку ідзе шмат часу, то выдаткаваць на гэта 15–20 хвілін цалкам магчыма.

23
часопiс нефармальнай адукацыi

трэнерская дзейнасць у некамерцыйнай арганізацыі

