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Втора среща 

на училищната лаборатория "Посрещане на различието" 

16 декември 2016г. 

Зала „Киносалон", 23 СУ "Фредерик Жолио-Кюри" 

 

Десислава Иванова 

Между социалния, образователния идеал и пространството за среща със 

субекта 

Училището като всяка една институция, създадена да отговори на нуждите на социума, 

отговаря на един или повече идеали. Първият, за който може да се сетим, свързан с 

училището, това е образователния идеал – образование за всяко едно дете, равен 

достъп и това, което сега се прибавя под натиска на научния дискурс – все повече 

информация, постижения и то отразени в цифри, включване на все повече фактори, по 

които се оценява образователния процес и т.н. Познаваме натиска на дискурса на 

господаря от 21 век, който все повече, като че ли безгранично, изисква резултатност, 

вписана в съотношението качество и цена. Но трябва да отбележим, че идеалите водят 

към универсализирането на всяка една институция и тогава имаме засилена склонност, 

подобна на тази на господаря, към това „всички са равни”. Оттук училището става 

естествено една структура, която се противопоставя на уникалността на субекта. 

Още една страна, която може да откроим като следствие от стремежа ни да следваме 

образователния и социалния идеал на нашето време е познатото ни и описано още от 

Зигмунд Фройд в „Цивилизацията и разочарованието от нея” необходимост, в която се 

намира всеки един цивилизован субект - да изтласка своя нагон. А това означава, че на 

всеки един субект, включен в цивилизационния процес, чиито инструмент е и 

училището, трябва да отхвърли в известна степен своето желание и своето 

наслаждение, да се отдалечи от „варварството”. Така с цената на едно субективно 

отхвърляне става възможно да се подчиним на закона на обществото, на правилата, 

важащи за всички, които санкционират и забраняват човешките злодеяния. Затова 
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естествено в социалните институции и в училището властва дискурса на заповедите и 

на наказанията. 

Натискът да се  намери идеално, а от там и универсално решение като че ли става все 

по-силен в модерните времена, в които живеем. Информацията се разпространява със 

скорост, която ни прави винаги недостатъчно подготвени за новото. Имаме технологии, 

които все повече изключват необходимостта да получаваме знанието през социалната 

връзка, да се допитваме до знаещия, символичен Друг – макар, че все още казваме „Да 

попитаме чичко гугл...”. Модерното дава и един друг натиск – обектите, които желаем, 

за да се забавляваме и от друга страна да се наслаждаваме са все повече достъпни, те 

са навсякъде около нас и ние ставаме подчинени на консуматорското изискване на 

модерния господар. А училището е призовано да отговори и на това! 

И независимо, че имаме все повече „отговори”, които съвременната наука дава, все по-

голямо знание и информация за света, ние се сблъскваме с увеличаване на стряскащи 

и трудни за разбиране феномени на човешкото поведение, включително и в училище – 

странности в поведението, насилие и агресия, зависимости, изключеност от 

общуване... Дали може да намерим някакво обяснение за това, което да ни помогне в 

сложната задача да посрещнем тези различия в училище? Практиката на езика, на това 

да се говори, на което психоанализата и психоаналитичната теория са подчинени, 

дават възможност да кажем, че  тези феномени са всъщност отговор - често 

преминаване в действие, предизвикано именно от цивилизационния процес на 

ограничаване и забрана, от натиска на идеала и съответно забраните и ограниченията 

и в същото време освободеността на модерното в търсенето на начини за 

наслаждение. Това са същите феномени, които познаваме и всеки един от нас като 

говорещо същество се сблъсква – изненадите на езика, в поведението, там, където ние 

не се разпознаваме като субекти на тези действия. Това е тази част от нас, която не се 

подава на нашите собствени норми – морални и цивилизационни, образователни – 

т.нар. несъзнавано или реалното на наслаждението. Нито една цифра, наредба, закон 

не е успяла да спре субективните прояви на това, че сме говорещи същества с тела и 

съответно правим грешки от различен характер, изпитваме вина, тревога, тъга, 

депресия, независимо от възрастта.  
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Това, което ние ви предлагаме в училищната лаборатория като работещ метод при 

срещата с различните субективни прояви, следвайки опита и теорията на 

лаканианската психоанализа, е регистърът на разговора.  Защото в разговора и ние като 

възрастни и децата се изправяме пред едно и също предизвикателство – това на езика 

и се сблъскваме с грешките и трудността да ги обясним, да намерим подходящите 

думи, но едновременно с това получаваме облекчение при назоваването на тези неща, 

които са вътре в нас и причиняват странностите в поведението. Разговаряйки с едно 

дете или юноша, ние отваряме пространство за това, което е трудно да се изкаже, 

което е „забранено” и се е проявило под формата на притеснителна странност, 

насилие, на агресия – в поведението и в езика, на нивото на тялото. Разговорът между 

нас като възрастни ни дава възможност да разберем и да се опитаме да намерим 

добър отговор на проблемите, с които се сблъскваме в работата си на учители, 

психолози, логопеди. Разговорът е и онова пространство, в което можем да предадем 

най-важното и за децата, и за младежите и за нас като възрастни – нашият опит за това 

как се справяме със собственото си наслаждение, или с онези изненадващи ни прояви 

на самите нас като субекти. Разговорът прави възможно да посрещнем различията си, 

да ги чуем и назовем и по този начин да успеем да пробием дискурса на 

универсалността, на свирепия идеал, който изключва нашата субективност. „Да 

пробием” – не означава, че идеалът изчезва, че го отричаме. Както посочва Лакан, 

всяко дете, всеки един нас структурира своя аз, преминавайки през Стадия на 

огледалото. Ние оформяме своя аз и своя образ, опирайки се на образа на аза на някой 

друг и този избран образ у другия е един идеален аз. Да посрещнем различието 

означава да направим място за многобройните субективни идеали. 

 

Източници: 

Сборник „Да научим езика на детето”, издание на френско-българския проект „Детето 

и неговите симптоми” 2009: 

Даниел Лакаде-Лабро, „Грешка и вина”; 

Даниел Роа, „Силата на словото, Да научим езика на детето”; 
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Бернар Сейнев, „Институцията – пространство за изобретения”; 

Жанвиев Клутур-Монрибо „Тъга-траур-депресия”. 

 

 

 

 


