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Посвещение.  

на хората, които градят 
семейства

Посвещавам тази книга на великото и трудно изку-
ство да създаваш семейство и на хората, които го 
практикуват, в частност тези, които образоват деца-

та си у дома. Посвещавам я специално на фамилиите Хичън 
от Плимът, Англия, Брантфорд, Канада и Юниънтаун, 
Пенсилвания, а най-вече на скъпия ми приятел от шейсет 
и пет години, Роналд Брайт Хичън. Благодарение на тази 
фамилия станах свидетел на най-прекрасните форми на 
семейство. Освен това, без постоянната подкрепа и съвети 
на Рон тази книга (както и всичко останало, което съм пи-
сал) нямаше никога да се появи на бял свят. Историческият 
архив на фамилията Хичън се съхранява от Джон Хичън в 
Инвърбъри, Шотландия.

С Рон и семейството му сме сродни души от десетго-
дишна възраст. За мен те винаги са били пример за тран-
цендентално съвършенство. Неговият предшественик Ри-
чард Хичън е бил почетен кмет1 на Плимът по времето, 
когато оттам е отплувал корабът „Мейфлауър“; друг не-
гов предшественик, Джон Брайт, бил смутителят, който 
допринесъл за либерализацията на търговията в Англия 
през 1846 г.; братовчед му Тревър Хауард е любимият ми 

 1 Lord mayor – в Англия почетен церемониален пост. – Б.пр.
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филмов актьор благодарение на играта му в „Прокуден 
от островите“ и ролята му на свирепия Лорд Кардиган в 
„Атаката на леката бригада“1. Чичо му Луис Боман печели 
първия медал „Карнеги“ за това, че рискува живота си, за 
да спаси други.

Баща му Тед Хичън ми е преподавал алгебра. Майка 
му, Вирджиния Боман ме криеше, когато бягах от учили-
ще (а кучето му Флика ме хапеше, където и да се скрия). 
В Корнел брат му Лари ми беше спонсор в студентско-
то братство. Племенницата му Джини прояви голямо 
търпение към мен и ме съветва, като играеше ролята на 
дъщеря ми Бризеида, когато след дълго очакване дойде 
моментът отново да се събера с нея в изпъстрените с ор-
хидеи джунгли на Чиапас. Племенникът му Лари Уилям 
ми помогна да проумея пагубното безумие на колежан-
ските степени в Бръшляновата лига2. Децата му Брета, 
Лизи, Пол и Джефри ми показаха какво означава да имаш 
брат и сестра както в тежки, така и в щастливи моменти. 
Зетьовете му Стивън и Ричард ни отвориха очите с каква 
лекота може да се осъществи свързването на две семей-
ства. Внуците му Джефри, Кортни, Шанън, Катрин, Одри, 
Мия, Хедър, Джон и Джеси ми разкриха дълбокия смисъл, 
криещ се в горчивата радост, с която щафетата се предава 
на следващото поколение.

 1 Атаката на леката бригада е кавалерийска атака, водена от Лорд 
Кардиган по време на Кримската война, пословична както с нера-
зумието на командването и дадените жертви, така и със смелостта, 
демонстрирана от войниците. – Б.пр.

 2 Ivy League (от Ivies, остар. „осем“, т.е. Лигата на осемте) включва 
осем частни учебни заведения – колеж и университети – в САЩ. 
Терминът се употребява най-вече като събирателно за тези заведе-
ния и като нарицателно за академични постижения, труден прием 
и социален елитизъм. Става въпрос за университетите в Браун, Ко-
лумбия, Корнел, Харвард, Принстън, Пенсилвания, Йейл и колежът 
в Дартмът. Всички те са на върха в класацията на списание „Юес 
Нюз енд Уърлд Рипорт“ на колежите и университетите. – Б.пр.
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След толкова много години, в доста напреднала въз-
раст, все още се вдъхновявам от начина, по който Роналд 
продължава да се развива и променя. Любовта и верност-
та му към смелата Пинг Ли от Шанхай и дръзката Ј дъще-
ря Кер Ксин ме изпълват с надежда за човечеството.

О, Плимът! О, Канада! О, Юниънтаун! Пазете фамилия-
та Хичън; бдете над чадото си, моя скъп приятел Роналд, и 
съхранете духа на предшествениците му. Пазете всичките 
ни семейства взети заедно и всяко поотделно.



Пролог.  

Против училището

Преподавал съм в продължение на трийсет години – 
както в най-лошите, така и в най-добрите училища 
в Манхатън. За този период успях да се превърна в 

изключителен специалист по скуката. Тя бе пропила целия 
ми свят и ако някой попиташе децата (както често правех) 
защо са толкова отегчени, те винаги отговаряха следното: 
защото се бъхтят за глупости, защото това, което правят, 
няма смисъл, защото вече знаят тези неща. Казваха, че ис-
кат да правят нещо истинско, не само да киснат по столо-
вете. Казваха, че учителите не знаят кой знае колко за пред-
метите си, а и очевидно не искат да узнаят. Те бяха съвсем 
прави: учителите бяха не по-малко отегчени от самите тях.

Скуката е състояние, типично за учителите. Всеки, 
който е прекарал известно време в учителската закусвал-
ня, познава дежурната атмосфера на униние, хленч и пе-
симизъм. Както може да се досетите, когато попитам учи-
телите защо са отегчени, те обвиняват децата. На кой не 
би му дотегнало да преподава на незаинтересовани гру-
бияни, които мислят само за оценки? Ако въобще им пука 
и за това. Естествено самите учители са продукт на съща-
та дванайсетгодишна задължителна училищна програма, 
коя то дотяга до смърт на учениците им. Освен това в ро-
лята си на училищен персонал са притиснати в капана на 
структури, чиято хватка е още по-строга от тази, стиснала 
децата. Кой е виновен тогава?
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Всички ние. Това го научих от дядо си. Една сутрин, 
когато бях на седем, му се оплаках, че ми е скучно. Той ме 
цапардоса по главата. Каза ми повече никога да не упо-
требявам тази дума в негово присъствие, защото ако ми е 
скучно, сам съм си виновен. Забавленията и ученето бяха 
изцяло мое задължение и ако някой не разбираше това, бе 
инфантилна личност, от която по-добре да се страни и да 
не Ј се гласува доверие. Тази случка завинаги ме излекува 
от скуката и през годините аз успях да предам същия урок 
на някои блестящи ученици. В болшинството от случаите 
обаче съпротивата, оказвана в лицето на общоприетото 
схващане, че скуката и детинщината няма как да не при-
състват в класната стая, изглеждаше безнадеждна. Често 
ми се налагаше да нарушавам правилата и дори закона, за 
да помогна на децата да не попаднат в нейния капан.

Както можеше да се очаква, империята отговори на 
удара; вдетинените възрастни редовно бъркат елементар-
ната опозиция с нелоялност. Веднъж, когато се върнах от 
отпуск по болест, открих, че болничните ми са били тайно 
унищожени, след което съм бил уволнен и ми е било от-
нето правото да преподавам. След девет месеца ходене по 
мъките успях да си възстановя това право благодарение 
на училищната секретарка, свидетел на заговора. Не ис-
кам да си спомням последиците, които това преживяване 
имаше за семейството ми. Когато през 1991 г. се пенсиони-
рах, вече бях насъбрал достатъчно причини да мисля, че 
училищата ни – институции за дългосрочно насилствено 
лишаване от свобода на ученици и учители в подобни на 
килии помещения – са виртуални фабрики за възпроиз-
водство на детинщина. Тогава просто не можех да проу-
мея защо трябва да е така. От опита си бях разбрал нещо, 
което сигурно е ясно и на много други учители, но те не го 
огласяват от страх от репресии: ако искаме, можем съвсем 
лесно и евтино да се отървем от старите безумни структу-
ри и да помогнем на децата да се образоват, вместо само 
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да се школуват. Има начин да насърчим най-добрите ха-
рактеристики на младостта – любопитството, авантюри-
зма, упоритостта, способността за изненадващи прозре-
ния. Трябва просто да сме по-гъвкави по отношение на 
времето, текстовете и тестовете, като дадем на децата въз-
можност да контактуват с някои наистина компетентни 
възрастни, както и автономията, от която се нуждаят, за 
могат от време на време да поемат рискове.

Никой обаче не иска да направи това. Колкото повече 
търсех причината и продължавах да дълбая в „проблема“ с 
училището от гледната точка на инженер, толкова повече ми 
убягваше най-важният въпрос: ами какво ако излезе, че учи-
лището няма никакъв „проблем“? Какво ако то е такова – 
напълно противоречащо на здравия разум и дългия опит в 
начина, по който децата учат – не защото не е наред, а имен-
но защото е съвсем наред? Възможно ли е Джордж Буш без 
да иска да е казал истината, обявявайки, че няма да допусне 
да изпусне нито едно дете1? Възможно ли е нашите училища 
да са създадени, за да може нито едно дете да не порасне?

∫

Наистина ли ни трябва училище? Говоря не за обра-
зование, а за насилствено школуване: шест часа дневно, 
пет дни в седмицата, девет месеца в годината в продълже-
ние на дванайсет години. Дали тази убийствена рутинна 
дейност е наистина наложителна? И в случай че е, то с как-
ва цел? Не се оправдавайте с четенето, писането и арит-
метиката, защото двата милиона щастливи домашни уче-
ници отдавна са опровергали това банално оправдание. А 
дори и да не бяха те, има достатъчно видни американци, 

 1 Една от първите мерки на Буш след идването му на власт е Законът 
за предотвратяване на отпадането на деца от училище – Leave no 
child behind Act, критикуван наред с друго и за това, че още повече 
централизира властта в училищата и ги поставя в услуга на воен-
ните. – Б.пр.
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които никога не са преминавали през дванайсетгодиш-
ната центрофуга, на която са подложени децата ни днес. 
Въпреки това не са пострадали ни най-малко. Джордж 
Вашингтон, Бенджамин Франклин, Томас Джеферсън, 
Ейбрахам Линкълн? Без съмнение някой ги е обучавал, но 
те не са били продукт на училищната система и нито един 
от тях не е „завършил“ средно образование. През по-голя-
мата част от американската история децата като цяло не 
са ходили на училище, въпреки това сред тях са се издиг-
нали адмирали като Фарагът; изобретатели като Едисон; 
водещи бизнесмени като Карнеги и Рокфелер; писатели 
като Мелвил, Туейн и Конрад; и дори учени като Маргарет 
Мийд. Факт е, че съвсем доскоро младите хора на тринай-
сет години не са били считани за деца. Ариел Дюрант е 
била щастливо женена за съпруга си от петнайсетгодиш-
на възраст и заедно с него написва изключително добра 
многотомна история на света. Кой би си позволил да твър-
ди, че тази жена не е била образована? Тя определено не е 
била школувана, не и необразована обаче.

В тази страна са ни учили (т.е. школували) да мислим, 
че „успехът“ е синоним на „школуването“ или най-малкото 
е зависим от него. В исторически план обаче това изобщо 
не е вярно – нито в интелектуално, нито във финансово от-
ношение. Днес по целия свят има достатъчно много хора, 
които намират начини да се образоват и без да прибягват до 
услугите на задължителното средно образование в учили-
ща, които прекалено често приличат на затвори. Защо тога-
ва американците бъркат образованието с функциите на тази 
система? Каква точно е целта на държавните училища?

Масовото задължително школуване нахлува в нашата 
страна между 1905 и 1915 г., въпреки че е било замислено 
много по-рано и за въвеждането му се е настоявало през 
по-голямата част от XIX в. Съществуват грубо казано три 
причини за предизвикването на този невероятен катакли-
зъм в семейния живот и културните традиции:
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1. Да създадем добри хора.
2. Да възпитаме добри граждани.
3. Да помогнем на всеки да постигне най-доброто от 

себе си.

Тези причини продължават да бъдат цитирани повсе-
местно и повечето от нас ги приемат за една малко или мно-
го свястна дефиниция на мисията на държавното образова-
ние, колкото и да не успяват училищата да я постигнат на 
практика. Това обаче е сериозна грешка. Съществува огро-
мно количество изненадващо откровена литература за ис-
тинската цел на задължителното образование. Разполагаме 
например с великия Хенри Луис Менкен, който през април 
1924 г. пише в „Дъ Америкън Меркюри“, че целта на дър-
жавното образование съвсем не е

„...да влее знание в младите екземпляри от човешки вид 
и да събуди интелигентността им. Нищо не би могло 
да бъде по-далеч от истината. Целта е... просто да се 
ограничи развитието на възможно най-много индивиди 
отвъд определено безопасно ниво, да се селекционират 
и обучат стандартизирани граждани, да се елиминират 
разнобоят и оригиналността. Това е целта както в 
Съединените щати, така и навсякъде другаде“.

Поради репутацията на Менкен като сатирик хора-
та се изкушават да не вземат сериозно този пасаж, въз-
приемайки го като хипербола и сарказъм. Статията обаче 
продължава, разкривайки произхода на модела, по който е 
създадена нашата образователна система. Тя го открива в 
отдавна изчезналата, но не и забравена военизирана дър-
жавност в Прусия. Макар че Менкен със сигурност е бил 
наясно колко иронично звучи статията му на фона на ско-
рошната ни война с Германия – наследница на пруската 
мисъл и култура, той е съвсем сериозен. Образователната 
ни система наистина произлиза от Прусия и това е серио-
зен повод за притеснение.
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Щом прогледнем за странния факт, че нашите училища 
имат пруско потекло, то започва отвсякъде да ни се наби-
ва на очи. Уилям Джеймс многократно се позовава на него 
в началото на века. Орестес Браунсън, героят в книгата на 
Кристофър Лаш от 1991 г. „Истинското и единствено небе“1, 
още през 1840 г. публично осъжда подчинеността на амери-
канските училища на пруския модел. Седмият годишен до-
клад на Томас Ман пред Масачусетската комисия по образо-
ванието през 1843 г. е по същество хвалебствие на страната 
на Фридрих Велики и призив за въвеждане на неговия об-
разователен модел в Америка. Едва ли е чудно застрашител-
ното разпространение на пруската култура в Америка, като 
се има пред вид ранната ни връзка с тази утопична държава. 
По време на Американската революция Вашингтон е имал 
адютант от Прусия2. През 1795 г. тук се установяват толкова 
немскоговорящи заселници, че конгресът обмисля дали да 
не преведе федералните закони на немски. Най-шокиращ 
обаче е фактът, че сме успели да възприемем така ревностно 
един от най-лошите аспекти на пруската култура – образо-
вателната Ј система, създадена с цел да култивира посред-
ственост, да осакати душевния, вътрешния живот, да лиши 
учениците от ръководни качества и да осигури хрисими и 
непълноценни граждани. Всичко това е подчинено на целта 
населението да стане „управляемо“.

∫

За пръв път започнах да прозирам истинската цел на 
американското училище благодарение на Джеймс Брайънт 
Конант – президент на Харвард в продължение на двайсет 
години, специалист по отровни газове от Първата светов на 

 1 The True and Only Heaven by Christopher Lasch. – Б.пр.
 2 Благодарение на тренировките, водени от барон фон Щойбен, 

войската значително подобрява боеспособността си. Той въвежда 
официални правила за обучението, реда и дисциплината в амери-
канската армия, валидни и до днес. – Б.пр.
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война, ръководител на проекта за атомната бомба от Втората 
световна война, висш комисар на американската окупаци-
онна зона в Германия след Втората световна война и една от 
най-влиятелните фигури на XX в. Без Конант най-вероятно 
нямаше да се радваме на днешното стандартизирано тесту-
ване и неговия разцвет, нито на подобна благословия за гра-
мадните гимназии, които държат на склад по две до четири 
хиляди ученици (една от тях е известната „Колумбайн“ в 
Литълтън, Колорадо). Скоро след като се пенсионирах, про-
четох обемното есе на Конант от 1959 г., озаглавено „Детето, 
родителят и държавата“. Бях силно заинтригуван от меж-
ду другото подхвърлено там твърдение, че съвременните 
училища са плод на „революцията“, издирижирана между 
1905 и 1930 г. Революция? Той не се задълбочава много в 
тази тема, но насочва любопитния и неосведомен читател 
към книгата на Александър Инглис „Принципи на средното 
образование“1 от 1918 г., в която „човек вижда тази револю-
ция през очите на революционера“.

Инглис, на чието име е кръстена почетна лекция по 
въпросите на образованието в Харвард, казва пределно 
ясно, че задължителното школуване на този континент 
има същото предназначение, което е имало в Прусия през 
двайсетте години на XIX в.: то е петата колона в напъп-
ващото демократично движение, което заплашва да даде 
на селяните и пролетариата глас в обществените дела. 
Съвременното индустриализирано, задължително учили-
ще е трябвало да осъществи един вид хирургична намеса, 
която да предотврати вероятното единение между тези 
низши класи. Разделете децата по предмети, по възрасти, 
чрез постоянно оценяване на тестове и по множество дру-
ги подмолни начини, и едва ли ще има някакъв шанс не-
вежите човешки маси, разделени още от детска възраст, да 
се интегрират отново в едно опасно цяло.

 1 Alexander Inglis – Principles of Secondary Education. – Б.пр.
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Инглис разбива целта (истинската цел) на съвременно-
то училище на шест основни функции. Всяка от тях сама по 
себе си може да изправи косите на хората, които са доста-
тъчно простодушни, че да вярват в трите традиционни цели 
на образованието, споменати по-горе:

1. Приспособяване. Училищата са предназначени 
да съз дадат и затвърдят определени рефлекторни 
нагласи спрямо властта. Естествено, това напъл-
но изключва способността за критична преценка. 
Елиминира също така идеята, че трябва да се препо-
дават полезни или интересни неща, защото няма как 
да изпиташ рефлекса за подчинение на децата, преди 
да си разбрал дали можеш да ги накараш да учат и 
правят глупави и досадни неща.

2. Интеграция. Това може да се нарече и „конформи-
зъм“, тъй като намерението е децата да се уеднаквят 
колкото се може повече. Конформистите са предска-
зуеми, а това е изключително полезно в случаите, ко-
гато трябва да се впрегне и манипулира многоброй-
на работна сила.

3. Диагностициране и разпределение. Училището е 
предназначено да определи социалната роля, под-
ходяща за всеки ученик. Това става чрез механично 
и анекдотично създаване на архив от данни за него. 
Нещо като „постоянно досие“. Да, и вие имате такова.

4. Диференциация. След като социалната им роля бъде 
„диагностицирана“, децата биват сортирани съо-
бразно нея и обучени точно толкова, колкото изис-
ква дестинацията им в социалната машина – нито 
грам повече. Дотук бяхме с идеята, че в училище все-
ки трябва да постигне най-доброто от себе си.

5. Селекция. Тук става въпрос не за свободен избор, а 
за Дарвиновата теория за естествения подбор, при-
ложена към така наречените от него привилегиро-
вани раси. Накратко, идеята е да се подпомогнат 
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процесите чрез целенасочена селекция. Училищата 
трябва да маркират неподходящите деца (ученици-
те с лоши оценки, от провинцията и други подобни 
злочестини) достатъчно ясно, така че връстниците 
им да гледат на тях като на по-низши и да ги лишат 
от шанса да се размножават. Ето какво целят всички 
тези малки унижения, които започват още от първи 
клас: да отмият боклука и той да се оттече в канала.

6. Пропедевтика. Социалната система, структурирана 
съобразно тези правила, изисква наличието на елитна 
група, която да се грижи за останалите. Ето защо една 
малка част от децата тихомълком биват научавани как 
да управляват този нескончаем проект, как да наблю-
дават и контролират населението, което съзнателно е 
било видиотено и обезоръжено, за да може правител-
ството да функционира безпроблемно и корпорациите 
да не страдат от липса на изпълнителна работна ръка.

За жалост истинската цел на задължителното държав-
но образование в нашата страна е именно такава.

И за да не смятате Инглис за изолиран случай, някак-
ва странна откачалка с твърде циничен поглед към обра-
зователната дейност, ще ви кажа, че той съвсем не е сам. 
Самият Конант стъпва на идеите на Хорас Ман и другите 
като него, пледирайки неуморно за създаване на амери-
канска училищна система, следваща тези принципи. Хора 
като Джордж Пийбоди, който спонсорира задължително-
то училище в американския Юг, несъмнено са разбирали, 
че пруската система е полезна не само за създаването на 
безобиден електорат и сервилна работна сила. Тя произ-
вежда и едно виртуално стадо; тя селекционира особен 
вид добитък – консуматори, лишени от разсъдък. С време-
то множество индустриални титани осъзнават огромната 
полза, която носят селекционирането и отглеждането на 
подобен род добитък с помощта на държавното образова-
ние. Някои от тях са Андрю Карнеги и Джон Рокфелер.
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∫

Казах го. Сега вече знаете. И без разсъжденията на 
Карл Маркс за голямата класова борба може спокойно да 
видим, че подобен сблъсък е изцяло в интересите на уп-
равлението (както икономическо, така и политическо) – а 
именно да видиотява хората, да ги деморализира, да ги раз-
деля и накрая да ги захвърля, ако не са се пригодили към 
неговите изисквания. Ето изявлението на Американската 
асоциация на учителите от 1909 г.: „Искаме да дадем либе-
рално образование на една определена класа, докато друга, 
по необходимост много по-голяма във всяко общество, се 
въздържи от привилегията да го получи и бъде обучена 
на определен брой трудоемки ръчни операции“. Мотивите 
зад отвратителните решения, необходими за постигането 
на тези цели, няма защо да са класови. Те могат да се дъл-
жат предимно на страх или на широкоразпространеното 
днес убеждение, че най-висшата добродетел е „ефектив-
ността“, а не любовта, свободата, смехът или надеждата. Те 
могат да са мотивирани не от друго, а просто от алчност.

Икономиката, която е основана на масовото произ-
водство и е организирана така, че да облагодетелства голе-
мите корпорации, а не малкия бизнес или семейната фер-
ма, обещава натрупване на големи състояния. Масовото 
производство обаче изисква и масова консумация, а в 
началото на XX в. повечето американци са смятали за 
неестествено и глупаво да купуват неща, от които не се 
нуждаят. В това отношение задължителното училище се 
явило като манна небесна. То нямало защо директно да 
обучава децата да мислят, че трябва непрестанно да пот-
ребяват стоки, тъй като направило нещо далеч по-добро: 
то ги поощрило да престанат да мислят. Така те станали 
лесна жертва за едно друго голямо изобретение на съвре-
менността – маркетинга.

Не е нужно да си учил маркетинг, за да знаеш, че има 
две групи хора, които винаги могат да бъдат убедени да 
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консумират повече, отколкото се нуждаят: пристрастени-
те и децата. Училището има голям успех в склоняването 
на децата ни към пристрастеност, а още по-голям – в пре-
връщането им във вечни деца. Това също не е случайно. 
Редица теоретици – като се започне от Платон, мине се 
през Русо и се стигне до нашия Инглис – са разбирали, че 
ако децата бъдат скупчени с други деца, лишени от отго-
ворност и независимост и насърчени да развият единстве-
но дребнави емоции от рода на алчност, завист, ревност и 
страх, те може и да пораснат на ръст, но никога няма да 
съзреят. В изданието от 1934 г. на известната тогава кни-
га „Държавното образование в САЩ“ Елууд Къбърли де-
тайлно описва и възхвалява начина, по който стратегията 
за постепенно удължаване на времето, прекарано в учили-
ще, вече е успяла да продължи детството с две до шест го-
дини. При това по онова време насилственото школуване 
е било сравнително ново явление. Същият този Къбърли е 
близък приятел и колега с д-р Инглис: и двамата са ръко-
водили отдели за публикуване на учебници в издателство 
„Хаутън Мифлин“ – Къбърли е отговарял за учебниците 
за основното, а Инглис – за средното образование. В до-
пълнение, Къбърли е бил декан на влиятелната педаго-
гическа школа на Станфорд и е поддържал приятелски 
връзки с Конант в Харвард. В книгата си „Управление на 
държавните училища“ (1922) той пише че „Училищата 
ни са ... фабрики, в които суровият материал (децата) се 
обработва и му се придава форма ... Това е работата на 
училището: да моделира учениците съгласно зададените 
спецификации“.

Състоянието на обществото ни днес дава пределно 
ясна представа какво е било естеството на тези специ-
фикации. Зрелостта отсъства от почти всички аспекти на 
живота ни. Законите, улесняващи развода, са отменили 
нуждата да се полагат усилия за изграждане на взаимоот-
ношения. Лесните кредити са отмахнали необходимостта 
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от финансово въздържание. Лесните отговори са премах-
нали необходимостта да се задават въпроси. Превърнали 
сме се в нация от деца, които с радост подчиняват прецен-
ките и волята си на политически призиви и комерсиални 
ласкателства, които биха звучали обидно за човек, който е 
наистина възрастен. Първо си купуваме телевизори, после 
си купуваме нещата, които ни показват по тях. Купуваме 
си маратонки по $150, независимо дали ни трябват или не, 
след което те се скъсват необичайно бързо и ние охотно 
си купуваме следващия чифт. Караме големи джипове и 
вярваме в лъжата, че те са едва ли не застраховка „живот“ 
дори и да се преобърнем в тях. Най-лошото е, че окото 
ни не мигва, когато Ари Флейшър1 ни каже да „внимаваме 
какво говорим“, дори и ако все още помним как някога сме 
учили, че Америка е свободна страна. Просто слушаме и 
това е. Школуването ни си е свършило работата.

• ∫

Сега добрата новина. Ако сме наясно с логиката на 
съвременното училище, става лесно да избегнем уловките 
му. Училището обучава децата да станат наемни служите-
ли и потребители; вие учете децата си да бъдат лидери и 
авантюристи, да обичат приключенията. Училището съз-
дава у децата рефлекс за покорство; вие научете децата си 
да мислят критично и самостоятелно. Добре обучените 
деца са лесно податливи на скука; вие помогнете на своите 
деца да развият вътрешния си живот, така че никога да не 
им е скучно. Подтиквайте ги да се занимават със сериоз-
ни неща, с нещата на възрастните – с история, литерату-
ра, философия, музика, изкуство, икономика, теология – 
всичко, което учителите познават достатъчно добре, че 
да се досетят да го избягват. Провокирайте развитието на 

 1 Флейшър – първият прессекретар на Белия дом по времето на 
Джордж Буш. – Б.пр.
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децата си, като им предоставите достатъчно възможност 
за уединение, за да имат шанс да се научат да се наслажда-
ват на собствената си компания и да водят вътрешен диа-
лог. Добре школуваните хора са дресирани да се страхуват 
да остават сами; те търсят постоянна компания в лицето 
на телевизията, компютъра, мобилния телефон и повърх-
ностните познанства, които бързо се създават и бързо се 
изоставят. Децата ви заслужават да изживеят живота си 
по-смислено и са способни да го направят.

Първо обаче трябва да отрезвеете относно истинска-
та същност на нашите училища: това са лаборатории, в 
които се провеждат експерименти със съзнанието; това 
са тренировъчни центрове за създаване на навици и на-
гласи, необходими на корпоративното общество. Ако де-
цата успеят да получат нещо добро от задължителното 
образование, то това става случайно; истинската му цел 
е да ги превърне в слуги. Не позволявайте някой да удъл-
жи детството на децата ви дори с един ден. Щом Дейвид 
Фарагът е могъл да поеме командването на пленен бри-
тански военен кораб преди да навърши тринайсет години, 
щом Бенджамин Франклин е успял сам да се научи да е пе-
чатар на същата възраст (след което да се захване с учене, 
което не би понесло на никой съвременен първокурсник 
в „Йейл“), никой не може да каже какво биха постигнали 
вашите деца. След всичко, което съм видял през живота си 
и след цели трийсет години на бойното поле на училище-
то, съм стигнал до заключение, че на света геният се среща 
не по-рядко от посредствеността. Ние просто потискаме 
гения, защото още не сме намерили начин да управляваме 
население, състоящо се от образовани хора. Мисля че този 
проблем има едно съвсем елегантно и просто разрешение. 
Нека се управляват сами.


