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КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

Настоящият сборник включва доклади, изнесени по 
време на последните две, VII и VIII издание, национални 
методични конференции Проблеми и перспективи на фило-
софското образование в българските университети, проведени 
през 2014 и 2016 г. в Творческия дом на СУ „Св. Климент 
Охридски“ в Китен. Първата конференция в Китен е ор-
ганизирана през 2000 г. от инициативен комитет. По вре-
ме на провеждането ѝ се ражда идеята за създаването на 
Сдружение на университетските преподаватели по философия 
в България (СУПФБ). От второто издание на форума, състоя-
ло се през септември 2002 г., организацията му се поема от 
СУПФБ и специалност „Философия“ на СУ „Св. Климент 
Охридски“.

Всяко издание на форума е посветено на конкретна 
тема1. Така например общата тема на шестата конферен-
ция, проведена през юни 2009 г., е „Философското образо-
вание и неговият публичен образ“, а на седмата е „Филосо-
фия на реформите в академичното образование“. По време 
на конференциите се провеждат кръгли маси, като темите 
на първата са „Взаимодействие на обучението по фило-
софия в средните и висшите училища“ и „Чуждестранни 
образователни модели по философия“; на втората – „Кре-
дитната система и философското образование“, на третата 
– „Европейската интеграция и философското образование 
в България“, а на седмата – „Предизвикателства пред фило-
софското образование в контекста на законовите промени 
във висшето образование“. В рамките на последното из-
дание на форума бяха организирани дискусии по темите 
„Проблеми и перспективи на философското образование 
и преподаването на философски дисциплини във висшите 
училища“ и „Стандарти и стандартизация на учителската 
правоспособност за преподаване на философски дисцип
лини в средните училища”.

Мая Митренцева Промяна в методиката на обучението по филосо-
фия във връзка с обучението по стандарти в средното и висшето учи-
лище / 155 
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КАКВО Е ДА СИ ОБРАЗОВАН1

Петер Бири2

Образованието е нещо, което хората правят със себе си и за 
себе си. Човек се образова. Да ни обучат могат други, да обра-
зова обаче може само всеки сам себе си. Това не е само игра на 
думи. Да образоваш себе си наистина е нещо съвсем различно 
от това да бъдеш образован. Ние минаваме през някакво обу-
чение с цел да можем нещо. Когато обаче се образоваме, ние 
работим за това да станем нещо – ние се стремим да съществу-
ваме по определен начин в света. Как можем да опишем този 
начин?

Образованието като ориентиране в света

Образованието започва с любопитството. Убиете ли у ня-
кого любопитството, вие го лишавате от възможността да се 
образова. Любопитството се състои в ненаситното желание да 
научиш какво има в света. То може да се насочва в най-раз-
лични посоки – нагоре към звездите и надолу към атомите и 
квантите, навън към многообразието на естествените видове и 
навътре към фантастичната сложност на човешкия организъм, 
назад към историята на Вселената, Земята и човешкото обще-
ство и напред към въпроса, какво ще стане с нашата планета, с 
нашите форми на живот и с нашите представи за себе си. Ви-
наги всичко опира до две неща – да знаем какво е положението 
и да разберем защо е такова.

Количеството на онова, което може да се узнае и да се раз-
бере, е гигантско и расте с всеки изминал ден. Да се образо-
ваш не може да означава да тичаш задъхан след всичките тези 
неща. Решението е човек да си направи една приблизителна 
карта на онова, което може да се знае и да се разбере, и да 
се научи как е възможно да се научат още неща за отделните 
провинции. 
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Образованието следователно е учене в две отношения – чо-
век изучава света и се учи на учене.

При това възникват две неща, които са еднакво важни. 
Едното е усет за пропорции. За да е образован човек, съвсем не 
е нужно да знае точното число на езиците, които съществуват 
по света. Но все пак той трябва да знае, че те са по-скоро 4000, 
а не 40. Китай е страната с най-многобройно население, но да-
леч не е най-голямата страна. Броят на химичните елементи 
не възлиза на стотици. Скоростта на светлината не е нито 10, 
нито 1 милион километра в секунда. Вселената е не на няколко 
милиона, а на няколко милиарда години. Средновековието не 
започва с раждането на Исус, а Новото време не е започна-
ло преди 100 години. Трябва правилно да бъде оценено също 
така значението на хора и техните постижения. Луи Пастьор е 
по-важен за човечеството от Пеле, откриването на книгопеча-
тането и на електрическата крушка имат много по-важни по-
следици от изобретяването на електрическата самобръсначка 
или на червилото.

Второто нещо, което се появява в хода на ориентирането 
в света, е известен усет за точност – разбиране за това, какво 
означава да познаваш и да разбираш нещо точно: някакъв ми-
нерал, някакво заболяване, симфония, правна система, поли-
тическо движение или пък игра. Няма човек, който да познава 
точно повече от една микроскопична частица от света. Но това 
не се и изисква от идеята за образование. Образованият човек 
обаче има представа от това, какво е точност, и че в различните 
области на знанието тя означава съвсем различни неща.

Образованието като просвещение

Образованият следователно е човек, който знае как да се 
ориентира в света. Каква обаче е ценността на това ориентира-
не? „Знанието е сила.“ Що се отнася до образованието обаче, 
това не може да означава, човек да господства над другите със 
своето знание. Силата на знанието е в друго – тя пречи човек 
да се превърне в жертва. Който има знания за света, по-труд-

но може да бъде подвеждан и може да се защитава, ако други 
се опитат да го направят играчка в името на своите интереси 
– така е например с политиката или с рекламата. Ориентира-
нето в света обаче не е единственото, което има значение. Да 
си образован означава също така да си наясно в какво се със-
тоят знанието и разбирането и какви са техните граници. Това 
означава човек да си зададе въпроса, какво знам и разбирам в 
действителност. Това означава да си направиш рекапитулация 
на онова, което знаеш и разбираш. Тук е мястото на такива въп-
роси като „Какви доказателства имам в полза на моите убеж-
дения?“, „Надеждни ли са тези доказателства?“, „Те действи-
телно ли доказват това, което изглежда, че доказват?“, „Какво 
представляват добрите аргументи и какво е измамлива софис-
тика?“. Знанието, за което става дума тук, е знание от втори по-
рядък. То е онова, което отличава наивния от образования учен, 
сериозния от ограничения журналист, който никога досега не 
е чувал нищо за критика на източниците. Знанието от втори 
порядък ни предпазва от това да станем жертви на суеверието. 
Кога едно събитие прави друго събитие вероятно? Какво пред-
ставлява един закон за разлика от една случайна корелация? 
Какво отличава едно истинско от едно привидно обяснение? 
Това ни е необходимо да знаем, когато преценяваме някакъв 
риск и когато искаме да си изградим мнение за всички онези 
прогнози, с които ни бомбардират всеки ден. Човек, който има 
будно съзнание за тези неща, ще запазва скептична дистанция 
не само спрямо езотеричната литература, но и спрямо научни 
прогнози, аргументи в предизборни кампании, обещания на 
психотерапията и дръзките изхвърляния в изследванията на 
мозъка. Такъв човек се дразни, когато чува как другите папа-
галски повтарят някакви научни формули. Образованият в та-
къв дух може да прави разлика между чисто реторични фасади 
и правилни мисли. Той е в състояние да прави това, защото 
за него са станали втора природа два въпроса: „Какво точно 
означава това?“ и „Откъде знаем, че това е така?“. Постоянно-
то поставяне на тези въпроси събужда у нас съпротивителни 
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сили спрямо реторичната дресировка, промиването на мозъци 
и сектантството, то изостря чувствителността ни към слепите 
навици на мисленето и говоренето, към модите и към всяка 
форма на сляпо угодничество. Така вече не могат да ни под-
ведат или да ни хванат натясно, а дърдорковците, гурутата и 
самонадеяните журналисти нямат никакъв шанс. Това е високо 
благо и неговото име е интелектуална неподкупност.

Образованието като историческо съзнание

Просветеното съзнание на образования обаче е не само 
критично съзнание. То е белязано от знака на историческото 
любопитство – как е станало така, че ние мислим, чувстваме, 
говорим и живеем по този начин? И в основата на цялото това 
любопитство е мисълта, че нещата можеха да станат и по друг 
начин – нашата култура не познава метафизическа необходи-
мост. Просветеното съзнание следователно е съзнание за исто-
рическа случайност. То намира израз в способността да наб-
людаваш собствената култура от известна дистанция и да си 
създадеш иронична и игрова нагласа към нея. Това не означава 
да не си верен на собствената форма на живот. Означава само 
да стоиш настрана от наивната и арогантна идея, че собстве-
ната форма на живот е едва ли не по-адекватна на някаква си 
същност на човека от всяка друга. Подобна самонадеяност, 
която е част от същината на всеки империализъм и всяко ми-
сионерство, е недвусмислен белег на необразованост. 

Историческото съзнание води до потребността да усвоиш 
повторно и културата, в чието лоно по случайност си се фор-
мирал. Това е нещо, което има много общо с размишление-
то върху езика. Да се хвърли светлина върху нашата история 
като участници в определена култура означава преди всичко 
да си припомним историята на нашите думи, защото ние сме 
говорещи същества и нищо не допринася повече за културна-
та ни идентичност от думите, чрез които придаваме форма на 
нашето отношение към природата, другите хора и към нас са-
мите. Човешките форми на живот се образуват чрез езици, в 

които намират израз светогледи. Това, как виждаме света, се 
проявява в централните категории, около които е групиран да-
ден език. Как са възникнали тези категории, как са се проме-
няли те? На човек бързо му идват наум категории като „дух“, 
„душа“, „съзнание“ и „разум“ – онези думи, които служат за 
обозначаване на особеното за човека, на неговото особено 
достойнство. Историческите промени тук са драматични и са 
оставили след себе си мисловна несигурност, познаването на 
която е част от образованието. Подобно нещо важи и за идеи-
те за добро и зло, вина и възмездие, уважение и достойнство, 
свобода и справедливост. Историите на думите показват колко 
много разнородни, дифузни и фрагментарни неща се крият под 
гладката повърхност. Думи като „жестокост“ и „страдание“, 
„щастие“ и „невъзмутимост“ са примери за това, как в много 
малко на брой думи кристализират представите на една култу-
ра за самата себе си. В езика на чувствата намира израз това, 
как участниците в една култура гледат на себе си. Формите на 
живот и техните оценки намират израз в основополагащите 
метафори и човек наистина е навлязъл в една култура едва ко-
гато овладял езика на нежността, ругатните и неприличните 
думи – когато знае какви езикови табута съществуват.

Да се познава дадена култура означава човек да е наясно 
с нейните представи за морална почтеност. Ние израстваме с 
определени морални повели и забрани, възприемаме ги, вдиш-
вайки ги заедно с въздуха на бащиния дом, възприемаме ги от 
улицата, от филмите, от книгите, които ни разтърсват и ни фор-
мират – те съставят нашата морална идентичност и определят 
нашите морални възприятия като възмущение, гняв и гузна 
съвест. Най-напред – и това е част от сериозността на морала 
– ние полагаме тези неща като абсолютни, ние ги научаваме 
не като една възможност измежду много други възможности. 
Тогава образователният процес се състои в това да обърнем 
внимание, че в други части на света, в други общества и при 
други форми на живот хората имат други идеи и възприятия 
за добро и злото, че нашата морална идентичност е случайна, 
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една историческа случайност, че така например извън моно-
теистичните религии не могат да бъдат открити представи за 
грях и смирение, че отмъщението и отплатата съвсем не на-
всякъде се смятат за осъдителни, че страданието, смъртта и 
щастието могат да бъдат мислени по съвсем друг начин и че на 
други места хората се справят с физическите и моралните зли-
ни в света без идеята, че тези злини не са последната дума и че 
някога в бъдещето още веднъж ще се въздаде справедливост. 

За вярващия човек образованието може да означава и раз-
търсване. Сигурно е шок да разбереш, че милиарди хора явно 
нямат правилната вяра. Съответно ще е трудно да се признае 
и очевидното, а именно, че в какво вярвам, на какви богослу-
жения ходя и в края на краищата какъв е моят морал, е въпрос 
на географска и обществена случайност. Защото част от съдър-
жанието на религиозната вяра е, че тя не бива да се основава 
на историческа случайност. Това заплашва да обезцени вярата, 
тъй като религията изведнъж би се оказала играчка в ръцете на 
историческата случайност. Така че образованието има подри-
вен ефект, когато става дума за светоглед. То води до осъзна-
ването на относителността на всяка форма на живот. Тотали-
тарните идеологии, но и църквата се опитват системно да за-
душават този аспект на образованието – това обяснява откъде 
идват например забраните на книги и забраните за пътуване. В 
исляма за излизане от религиозната общност се полага смърт-
но наказание. Образованието руши тоталитарната метафизика 
и схваща религията само като израз на формата, която хората 
искат да придадат на своя живот. Религията –  такава е моята 
мисъл – няма нищо общо с метафизическа истина, а с фор-
мирането на идентичност, с въпроса, как искаме да живеем. 
Познаването на алтернативите само на пръв поглед я лишава 
от нейната стойност – стойността ѝ може да се преживее дори 
като по-висока, защото сега вече си имаме работа не с неумо-
лима съдба, а със свободен избор. Би могло да се каже, че само 
който познава и признава историческата случайност на своята 
културна и морална идентичност, е станал наистина възрастен. 

Човек все още не е поел напълно отговорността за собствения 
си живот, докато се оставя чужда инстанция да му предписва 
как следва да се мисли за любовта и смъртта, за морала и за 
щастието.

Съзнанието за историческа случайност включва в себе си 
и много други неща: най-напред знание за различни държавни 
форми и правни системи, но и неща като представи за интим-
ност, онова, което е повод за срам, отношението към тялото, 
формите на учтивост и достойнство, как се празнува и как хо-
рата се обличат, отношението към опиатите, формите на раз-
пуснатост и нежност, кога да плачем и кога да се смеем, фор-
мите на хумор, изразите на скръбта, погребалните ритуали, 
кое е обидно, как да се храним, какво е обект на презрение, как 
установяват контакт помежду си мъжете и жените, формите на 
флирта. И тук да бъдеш образован означава да имаш познания 
за многообразието, респект пред чуждото, да се откажеш от 
високомерието.

Когато съм образован в този смисъл, изпитвам особен вид 
любопитство да знам какво щеше да е, ако бях израснал в друг 
език, на друго място и по друго време или пък при друг климат. 
Какво щеше да е, ако имах друга професия или принадлежах 
към друг социален слой. Имам нужда да пътувам с будно съз-
нание, за да разширя вътрешните си граници. Образованието 
кара хората да се пристрастяват към документални филми.

До този момент дефинирах образованието като ориенти-
ране в света, просвещение и историческо съзнание. Сега към 
това ще прибавя още една дефиниция, която харесвам най-мно-
го. Образованият е човек, който има възможно най-широко и 
най-дълбоко разбиране на многото възможности за изживява-
не на един човешки живот.

Образованието като артикулираност

Образованият човек чете. Само че не е достатъчно човек 
да чете много и да знае много. Съществуват, колкото и пара-
доксално да звучи това, необразовани учени. Разликата е, че 
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образованият знае да чете книги така, че те да го променят. 
„Не ни ли предпазва хуманизмът от нищо?“ – пита Гюнтер Ан-
дерш, имайки предвид Хайнрих Химлер, който произхожда от 
хуманистично образовано буржоазно семейство. Отговорът е: 
той предпазва само онзи, който не просто консумира хуманис-
тични произведения, а се оставя те да му повлияят, онзи, който 
след четенето е станал друг. Недвусмислен белег на образова-
нието е, че човек не гледа на знанието като на просто събиране 
на информация, като на приятно прекарване на времето или 
като на обществен декор, а като на нещо, което може да означа-
ва вътрешна промяна и вътрешно разширяване, които оказват 
влияние върху нашите действия. Това важи не само за случаи-
те, когато става въпрос за значими в морално отношение неща. 
Образованият човек става друг и чрез поезията. Именно това 
го отличава от буржоата и от еснафа.

Онзи, който чете научни книги, чува в главата си цял хор от 
гласове, когато се опитва да си състави правилна преценка за 
дадено нещо. Той вече не е сам. С него се случва нещо, когато 
чете Волтер, Фройд, Бултман или Дарвин. След това вижда све-
та по друг начин и може да говори по друг начин, по-диферен-
цирано, за него и да познава повече взаимовръзки. Онзи, който 
чете художествена литература, учи още нещо по-различно, а 
именно как може да се говори за мисленето, волята и чувства-
та на хората. Той учи езика на душата. Той научава, че човек 
може да има по-различни усещания за едни и същи неща от 
тези, с които той самият е свикнал. Друга любов, друга омраза. 
Той научава нови думи и нови метафори за душевните съби-
тия. Тъй като неговият речник, неговият репертоар от понятия 
са станали по-големи, той може да говори по-нюансирано за 
своите преживявания, а това от своя страна прави възможно за 
него да има и по-диференцирани възприятия.

Сега вече имаме още една дефиниция на образования. 
Образованият човек е онзи, който може да говори по-добре и 
по-диференцирано за света и за себе си от онези, които само 
повтарят откъслечни думи и частици от мисли, с които са се 

сблъскали много отдавна. Неговата способност да артикулира 
себе си по-добре му позволява все повече да задълбочава и да 
усложнява своето себеразбиране със съзнанието, че това ни-
кога няма да свърши, защото просто няма как да се достигне 
същината на Аз-а.

Образованието като себепознание

Отличително за човешката личност е това, че що се отнася 
до нейните мнения, желания и емоции, тя може да стане проб-
лем за самата себе си и може да проявява загриженост за себе 
си. Образованието е нещо, което е свързано с тази способност. 
Напълно възможно е някой да е отлично образован и да се ори-
ентира толкова добре, че да може с успех да навигира в света, 
само че ако не може по този начин да се изправи пред себе си и 
да работи върху себе си, той няма образование в пълния и богат 
смисъл на тази дума. При това може да става дума за образо-
ванието като себепознание – вместо просто да мисля, желая и 
чувствам определени неща, аз мога да се запитам откъде идват 
те, какъв е техният произход и на какво се основават. В случая 
на мисленето и имането предвид по този начин възниква онова 
знание от втори порядък, за което вече стана дума. Но дали и 
моята рефлектираност, що се отнася до моята воля и до моите 
емоции, става по-голяма: как съм стигнал до тях? Какво им е 
дало подтик и колко добре са обосновани те? Става въпрос за 
това човек да разбере своето мислене, чувстване и воля, а не 
да остави тези неща просто да се случват. Става въпрос за ин-
терпретация на моето минало и за хвърляне на светлина върху 
моите проекти за бъдещето, накратко – за изграждането и до-
изграждането на представи за себе си. 

Образованият е рефлексивен и в това отношение, че си за-
дава въпроси като този: откъде знам, че тази представа за мен 
самия не е измамна; имам ли изобщо привилегирован достъп 
до самия себе си; представите за себе си просто открити ли са, 
или са изобретени? Образованият – такава е следващата ми де-
финиция – е човек, който познава себе си и знае за трудностите 
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пред това познание. Той е човек, чиято представа за себе си 
може със скептична будност да бъде държана в неопределе-
ност. Човек, който е наясно с крехкото многообразие вътре в 
самия него и не приема за чиста монета нито една социална 
идентичност.

Образованието като самоопределение

В процеса на образование не става дума за разширяване на 
познанието за самия себе си. Става дума за това човек да оцени 
себе си в своето мислене, чувстване и воля, да се идентифици-
ра с една част от тях и да се дистанцира от останалата. В това 
се състои създаването на душевна идентичност. Така ние съз-
даваме нещо като душевна скулптура на самите нас.

Възможно е по различни причини да не съм доволен от 
света на моите мисли и чувства, защото например им липсва 
ориентация и вътрешна съгласуваност, защото навън постоян-
но понасям удари, защото изглеждам чужд на себе си. Тогава 
имам нужда от „възпитание на чувствата“ в най-широкия сми-
съл на тази дума, т.е. от онзи вид образование, който някога 
справедливо се е наричал „образование на сърцето“. Опирайки 
се на нарастващото разбиране на логиката и динамиката на моя 
вътрешен живот, аз научавам, че мислите, желанията и чув-
ствата не са някаква неотвратима съдба, а нещо, което може да 
бъде обработвано и променяно. Научавам какво означава да се 
самоопределям не само в моите постъпки, но и в моите жела-
ния и преживявания. Самоопределението не може да се състои 
в това да се барикадирам в някаква вътрешна крепост, за да 
избягам от всяко влияние от страна на други хора, което може 
да съдържа отровата на определянето от други. Онова, което 
научавам, е нещо по-различно – научавам се да правя разлика 
между влияние, което ме отчуждава от самия мен, и едно дру-
го влияние, което ме прави по-свободен, защото ме води все 
по-близо до самия мен. Всяка форма на психотерапия, която 
надхвърля рамките на простото приспособяване към средата, 
допринася за този вид вътрешно образование. В такъв смисъл 

самоопределянето не се извършва от някаква по-висока пози-
ция, от която някой като че ли режисира душевните събития. 
Аз-ът не е нещо по-различно от самите тези душевни събития. 
Да определям сам себе си може да означава само следното: 
постоянно става свързване, разкъсване и ново свързване на 
епизоди, състояния и предразположения, които съм аз самият 
– едно постоянно проектиране, отрицание и пренареждане на 
моята представа за мен самия, тя ми служи за мащаб на онова, 
което се случва с мен вътрешно. Образованият е човек, който 
сам определя какъв да бъде неговият душевен облик, създавай-
ки пространство за един постоянен процес на ново преценява-
не на себе си и понасяйки свързаната с това несигурност. Така 
той става субект в собствения смисъл на думата.

Образованието като морална чувствителност

„Възпитание на чувствата“ и „образование на сърцето“ 
могат обаче да означават и нещо по-различно – развиване на 
морална чувствителност. От разбирането на случайността на 
собствената културна идентичност се поражда толерантност 
– не просто изтърпяване на чуждото, а истински и естествен 
респект към всички начини да се живее. Не че това е винаги 
лесно. Особено трудно е, когато чуждото е в разрез със собст-
вените ни морални очаквания. Какво да правим с жестокостта, 
която ни изпълва с ярост, но която на друго място е приета за 
част от живота? Образованието е трудното за изучаване изку-
ство да се поддържа баланс между признаването на чуждото и 
верността към собствените морални възгледи. Цялата работа 
се състои в това да се издържи на това напрежение – тук обра-
зованието изисква безстрашие.

Видяхме вече, че колкото по-добре човек владее езика на 
преживяванията, толкова по-диференцирани са и неговите 
възприятия. От това следва, че и неговите отношения с други-
те стават по-богати. Това важи преди всичко за способността, 
която наричаме „способност за вживяване“. Тя е измерител за 
образованост – колкото по-образован е човек, толкова повече 
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той може да се вживява в положението на други. Образование-
то прави възможно точното социално въображение. То е онова, 
което изважда на показ прикритите форми на социално потис-
ничество и хвърля светлина върху жестокости, на които сме се 
натъкнали, без да сме им обърнали внимание. В тази си форма 
образованието наистина е крепост срещу жестокостта. За да 
извърши човек това, което е извършил Химлер, той трябва да 
страда от невероятна липса на въображение.

Образованието като поетичен опит

Обучението е ориентирано винаги към някаква полза – чо-
век придобива ноу-хау, за да постигне някаква цел. В противо-
положност на това образованието, за което става дума тук, е 
ценност сама по себе си, каквато е например любовта. Би било 
погрешно да се каже, че то е средство за това човек да стане 
щастлив, тъй като към щастието не можем да се движим по 
план. Освен това щастието не е невъзможно и без образование. 
Има обаче преживявания на щастие, които са най-тясно свър-
зани с обсъдените аспекти на образованието: радостта да раз-
береш нещо в света по-добре; освобождаващото преживяване 
да се отърсиш от някакво суеверие; щастието при четенето на 
книга, която открива пред очите ни историческа перспектива; 
яркото впечатление от филм, който показва колко различен е 
животът на друго място; щастливото чувство да учиш език 
само заради собствените си преживявания; радостната изнена-
да, когато изведнъж разберем себе си по-добре; облекчението, 
когато някой успее да напусне до болка познатите коловози на 
живота и така в по-голяма степен да постигне самоопределе-
ние; изненадващото чувство, че с нарастването на собствената 
ни морална чувствителност става по-широк и нашият вътре-
шен мир.

Образованието отваря и още едно измерение на щастието – 
интензифицирания опит при четенето на поезия, при гледане-
то на картини, при слушането на музика. Силата, с която греят 
думите, картините и мелодиите, се открива изцяло само пред 

онзи, който познава тяхното място в онази многослойна тъкан 
от човешки дейности, наречена култура. 

Нито един човек, който познава наситеността на подобни 
мигове, няма да сбърка образованието с обучението и да дрън-
ка, че при образованието работата била хората да станели по-
добре тренирани за бъдещето.

Страстно образование

Образованият човек може да се познае по неговите бурни 
реакции на всичко, което е пречка пред образованието. Реак-
циите са бурни, защото всъщност става дума за всичко – за 
ориентиране, за просвещение и себепознание, за въображение, 
за самоопределение и морална чувствителност, за изкуство и 
за щастие. Не може да има никакво снизхождение и никакво 
безразличие към преднамерено издигнатите препятствия или 
пък към циничната немарливост. Булевардните вестници, кои-
то от чиста жажда за печалби рушат всичко онова, за което 
току-що говорих, могат да предизвикват само най-силна пог-
нуса. И изобщо образованият е човек, който се гнуси от опре-
делени неща – от лъжливостта на рекламата и предизборните 
кампании, от фрази, клишета и от всички форми на неискре-
ност, от евфемизмите и циничната информационна политика 
на военните, от всички форми на надутост и угодничество, 
каквито намираме и в добрите буржоазни вестници, смятащи 
себе си именно за пространства на образованието. Образова-
ният човек гледа на всяка дреболия като на частен случай на 
голяма злина и енергичността на неговите реакции нараства 
при всеки опит за омаловажаване. Защото, както вече казах, 
става дума за всичко.

Превод от немски Христо П. Тодоров



184 185

Бележки

1 Преводът на този текст е публикуван за първи път в ИЗВЕСТИЯ на Ху-
манитарния департамент в МГУ „Св. Иван Рилски“, Т. VIII, 2008, 72–81.
2 Роденият през 1944 г. в Берн Петер Бири от 1993 г. е професор по съвре-
менна философия в Свободния университет в Берлин. Той е титуляр на 
катедра „Философия на езика и аналитична философия“. Под псевдонима 
Паскал Мерсие е публикувал романите Мълчанието на Перлман (1995), 
Акордьорът на пиана (1998), Нощен влак за Лисабон (2004) и Леа (2007). 
Под собственото си име е издал философските бестселъри Занаятът на 
свободата (2001) и Един начин да се живее. Върху многообразието на 
човешкото достойнство (2013).

КОЙ Е ОБРАЗОВАН ЧОВЕК 
(Из една промоционална реч, 1994 г.)1

Роберт Шпеман2

Образованите хора не са по-полезни от необразованите и 
шансовете им за кариера не са по-добри. Обществените учи-
лища не са заинтересувани да възпитават образовани хора. За 
образованите хора това не е възражение. Защо не е? Какъв е 
образованият човек?

1. Образованият човек е оставил зад себе си анималис-
тичния егоцентризъм. Първоначално всеки от нас е в центъра 
на своя свят. Той поставя всичко, което намира като „околен 
свят“, по-ниско от себе си и му придава значение, което отра-
зява потребностите на собствената му природа. Образованият 
човек е започнал да възприема действителността както самия 
себе си. „Образовам“ означава „събуждам обективни интере-
си“, „да се образоваш“ означава „да направиш себе си обек-
тивен“. Гьоте пише: „Да споделяш е естествено. Да приемаш 
споделеното така, както то е предадено, е образование“3. Нещо 
„да прие маш, както то е предадено“, предполага, че ние знаем: 
извън нас има други центрове на света и други перспективи 
към него. Другите са не само част от моя свят, аз също съм 
част от техните светове. Образован е този, който се интересува 
как изглежда светът в очите на другите и който се е научил да 
разширява по този начин собствения си свят.

2. Образованият човек е в състояние съзнателно да го пра-
ви. Собственото му чувство за ценност не страда от това, а 
пораства с него. Необразованият възприема себе си твърде се-
риозно и като много важен, в същото време чувството му за 
собствена ценност обикновено е слабо. Образованият знае, че 
е само „още един“. Той не се взима твърде на сериозно и не 
се смята за много важен. Но тъй като собственото му чувство 
за ценност не е обвързано със сравнението с другите, той има 



186 187

изявено самочувствие за собствената си ценност. Себерелати-
визирането и себеуважението не са противоречие за него. Точ-
но тази парадоксалност е характерна за отношението му към 
света. Почти няма нещо, което да не е от интерес за него, но 
малко неща са му наистина важни.

3. Знанието на образованите хора е структурирано. Това, 
което образованият знае, е вътрешно свързано. И там, където 
връзката се губи, той се опитва да изгради връзка или най-мал-
кото да разбере защо това трудно му се удава. Той не живее в 
различни светове, така че несъзнателно да прехожда от един в 
друг. Може да играе различни роли, но той е винаги този, който 
ги играе.

4. Образованият човек говори диференциран, богато нюан-
сиран разговорен език. Той често владее езика на една наука, 
но не му е подвластен и не се нуждае от научната термино-
логия като патерица, за да се ориентира в живота и за да се 
разбира с другите. Той казва „Аз бих искал“ или „Аз искам“, 
а не „Аз съм мотивиран“. Преди всичко образованият човек 
избягва психологическия жаргон. Психологията – както всяка 
наука – изхожда от условията на взаимозависимостите. В съ-
щината си тя е пасивна. Спонтанността, въпреки уверенията в 
обратното, не е предмет на психологията. Този, чийто жизнен 
свят е дотолкова колонизиран от науката, че не се доверява на 
самия себе си простичко да изразява елементарни отношения 
към нещата и да казва, когато това не му е по силите, не е об-
разован. Не е образован и този, който, макар и отхвърлил па-
териците на научната терминология, изпада във възвишен или 
заповеден тон.

5. Образованият човек се отличава по способността си да 
изпитва наслада и с дистанцията по отношение на консумаци-
ята. Още Епикур е знаел, че тези две неща са тясно обвързани. 
Този, който може истински да се радва на това, което му пред-
лага действителността, не се нуждае от много неща. А който 
се задоволява с малко, разполага с по-голяма сигурност, че на 
него рядко ще му липсва нещо. Отсъствието на някое удобство 

няма да възмущава този, който знае, че Гьоте и Николай от 
Куза не са го притежавали, а те са хора, общуването с които 
би предпочел пред това с повечето от съвременниците, които 
разполагат с удобството на едно мокро помещение (Н. Гомес 
Давила).

6. Образованият човек може да се идентифицира с нещо, 
без при това да е наивен или сляп. Той може да се идентифи-
цира с приятели, без да отрича грешките им. Може да оби-
ча отечеството си, без да пренебрегва отечествата на други-
те хора и преди всичко онези отечества, които са обичани от 
своите граждани. Чуждото за него е обогатяване, без което не 
би искал да живее, а не причина да се срамува от своето. Иден-
тификацията не означава отграничаване, а oikeiosis, сродство 
или да направиш нещо собствено. И когато в християнската 
литургия в нощта срещу Великден се казва, че Господ, „Бог на 
отците ни, преведе децата Израилеви тая нощ сухи през водите 
на Червено море“, не му е трудно да каже нито „отците ни“, 
нито „тая нощ“. Биологичната връзка за него не е условие за 
идентификация.

7. Образованият човек може да се удивлява, да се възхи-
щава без страх, че ще предаде себе си. В това отношение той 
е всъщност точно обратното на типа на ressentiment, за който 
говори Ницше, който трябва да направи всичко малко, за да 
не изглежда той самият твърде нищожен. Образованият може 
без злоба да се удивлява и да се радва на достойнства, които 
той самият не притежава. Защото той не извежда чувството за 
собствена ценност от сравнението с другите. Той също така не 
се страхува, че чрез благодарността ще попадне в зависимост. 
Да, той няма нищо против зависимостта от хората, на които се 
доверява. Той предпочита риска да бъде разочарован от прия-
телите си пред низостта да не им се доверява.

8. Образованият човек не се притеснява да оценява и да 
смята ценностните оценки за нещо повече от израз на су-
бективно предпочитание. Той приписва на собствените си цен-
ностни оценки обективна валидност. Точно затова е готов и да 
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ги коригира. Защото това, което няма претенция за обективна 
валидност, няма нужда и да бъде коригирано. Образованият 
човек се смята за способен да бъде прав, но не за безпогрешен. 
Кант е смятал естетическите оценки за обективно валидни 
също толкова, колкото и недоказуеми. Образованите хора са 
развили в общуването си със света различителна способност в 
достатъчна степен, за да се доверяват на оценката си за качест-
во. Те знаят, че има творби на изкуството, които са по-значими 
от други, и хора, които са по-добри от други. И дори когато не 
могат да го докажат, се оказва, че образованите хора стигат до 
едно свободно от принуда и съвсем не произволно съгласие по 
отношение на повечето от тези оценки.

9. Образованият човек знае, че образованието не е най-важ-
ното. Един образован човек може много лесно да стане преда-
тел. Вътрешната дистанция, която го отличава, прави за него 
предателството даже по-лесно, отколкото за останалите. Об-
разованието формира една човешки достойна нормалност. То 
не подготвя човека за случай на опасност и да решава за него. 
Шилер е разграничил в писмата върху естетическото възпи-
тание „моралната“ и „цялостната антропологическа оценка“4. 
Някой може да е добър човек и въпреки това да се поддаде на 
изкушението да не удържи на думата си. Някой може да е бе-
ден или да е негодник, но в решаващия миг да се запази почтен 
и да не изостави другите в беда. Не всеки, който в изключи-
телна ситуация постъпва нравствено, става с това добър човек.

Образованият човек не е склонен да прави доброто с уси-
лие. Понякога доброто не изглежда красиво и тогава той лесно 
се плаши. Наистина образован е само този, който го знае. И ако 
сам не отдръпва ръката си и не отвръща поглед, за да встъпи 
в небесното царство, той въпреки всичко цени този, който го 
прави, не по-малко от онзи, който се е отправил към ада.

10. Има обаче едно място, в което това да бъдеш образован 
и да бъдеш добър съвпадат. Образованият човек обича прия-
телството, преди всичко приятелството с другите образовани 
хора. Образованите хора изпитват радост един за друг, както 

казва Аристотел. Те изобщо се радват повече, отколкото дру-
гите. И това е, заради което си заслужава – независимо от слу-
чайностите на обществените ценностни оценки – да бъдеш 
образован човек.

Превод от немски Валентина Кънева
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