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Шановний пане Пепке, 

Я щиро зрадів Вашому листу. Крім люб'язних зауважень, він дозволив мені 

дізнатися про сміливість, з якою Ви і Ваші однодумці взялися за роботу в горах Аспен з 

метою реалізувати важливу потребу в Американському житті. Моя відповідь 

продемонструє Вам, якщо у Вас вистачить терпіння прочитати її до кінця, ступінь мого 

щирого інтересу до вашої роботи і багатьох її можливостей. 

Новина, що ви плануєте щось на зразок університету для Аспена, не викликає у мене 

сміху – хіба що посмішку від радості. Я без сумнівів аплодую тому факту, що ви 

схиляєтеся до цієї ідеї. У вашому короткому описі є лише натяк на те, до чого конкретно 

ви прагнете. Але і цих слів достатньо, щоб я в загальних рисах уявив напрям, в якому 

спрямовані ваші наміри. Втім, виходячи з моїх скромних знань про ті елементарні речі, які 

складають освіту в США, я не можу в повній мірі уявити різноманітні деталі Вашої 

пропозиції. Відповідно, мені важко висловити свою думку з цієї теми. Щоб отримати таку 

можливість, і я зроблю це з усією ретельністю і задоволенням, мені потрібно отримати 

відповіді на наступні питання від одного з Ваших помічників: 

1) Яку кількість студентів, на вашу думку, буде можливо і зручно зібрати там разом. 

2) Яку попередню освіту вони повинні будуть мати. 

3) Яке суспільне становище займатиме більшість з них. 

4) Ви плануєте приймати студентів лише з Колорадо і сусідніх штатів чи з усієї 

країни? 

5) Ви визнаєте можливість навчання без присудження вчених ступенів. В такому 

випадку, які інші цілі і мотиви можуть залучити студентів в Аспен? 

Оскільки я не люблю працювати з загальними відомостями, мені потрібно знати ці 

подробиці, аби сформувати свою думку. 

В очікуванні цих відомостей я стисло викладу свої ідеї, що виникли під час мого 

перебування в Аспені. Я обіцяв вислати Вам програму того, що можна було б зробити в 

сфері навчання в майбутньому. Перепрошую, що не зробив цього раніше. Прошу вас 

взяти до уваги, що я повернувся з насиченої подорожі по Німеччині в середині вересня. 

Мені довелося виступати з доповіддю про Гете в Гамбурзі і Штутгарті, і про більш 

серйозні речі в новому університеті в Берліні. У мене було багато зобов'язань в Німеччині, 

які я мав виконати; більш того, я повинен був почати підготовку до другого року в моєму 

Гуманітарному Інституті, який почнеться через кілька днів з мого тривалого курсу під 

назвою «Людина і люди» (детальне дослідження соціального факту, яке складається з 

елементарніших і фундаментальніших фактів реальності про те, що являє собою 

«суспільство»), а також до інших цілісних систем курсів та семінарів, в яких мені 

потрібно брати участь особисто. Оскільки я повністю занурююсь у все, чим би я не 

займався – це єдиний спосіб робити що-небудь добре і в повній мірі залишатися собою – я 

повністю віддався Аспену в ті чудові два тижні, що я провів там, я просяк атмосферою 

цього місця до мозку кісток. При цьому я дізнався безліч речей, і я просто повинен був 



реагувати на них. Отже, одного разу мені прийшли, раптово і цілковито, разом з багатьма 

іншими предметами, ідеї, які я тепер стисло викладаю. 

Слово «університет» несе в собі ядерне значення: удосконаленні знання, 

“Hochschule”. Але крім цього ядерного значення воно має на увазі (всюди, але зараз я 

говорю лише про США) безліч інших супутніх значень. Коли я намагаюся застосувати 

слово «університет» до вашого проекту в Аспені, ці супутні значення не дозволяють мені 

це зробити. Навпаки, я можу надати свободу своїй уяві, якщо відсторонюсь від самого 

слова і буду дотримуватись його ядерного значення: вдосконалені знання і освіта. На 

підставі цієї точки, щойно ми досягнемо успіху в точному визначенні нового починання, 

ймовірно, не виникне заперечень і навіть буде рекомендовано використовувати цей термін 

знову в якості назви нового інституту. 

  Пам'ятаючи про це, я бачу у вашій ініціативі разючу можливість для створення 

чогось абсолютно нового, такого необхідного в сучасній Америці, і чогось, що може 

поступово залучити, що стосується як студентів, так і вчителів, представників кращих 

інтелектуальних сил цієї країни. 

Відмовившись від слова «університет», ми звільняємо себе від зобов'язань - котрі 

лякають своєю різноманітністю і кількістю - які має на увазі цей термін, і можемо уявити 

собі школу вищого рівня, в якій буде вкрай мало приписів, а увага буде сконцентрована на 

ефективності освіти, з зрозумілим, конкретним, привабливим педагогічним, при цьому 

гуманітарним, стилем, що наділена великою привабливістю для кращої американської 

свідомості. 

Це буде так: 

1. Створюється вища школа гуманітарних наук. Під гуманітарними науками я 

розумію не лише традиційні гуманітарні науки - які узагальнено наведені в 

дослідженні Греції і Риму - але всі ті питання, які мають відношення до людського 

факту зокрема, включаючи - і навіть, перш за все - найсучасніші їх проблеми. 

Причини, які спонукають нас робити спроби, наступні: в Америці спостерігається 

значний дисбаланс у сфері освіти на користь натуралістичної (не гуманітаристичної), 

фізичної, біологічної та технічної освіти. Ідея в цьому випадку полягає в тому, щоб 

сконцентруватися на темах культури, які недостатньо трактуються в американському 

світосприйнятті. Слід звернути увагу, що також в Європі ми відчуваємо необхідність 

приділяти більше уваги, і в новому ключі, проблемам факту «Людина». Звідси, серед 

багатьох інших факторів, заснування мого Гуманітарного Інституту. 

2. Вища школа гуманітарних наук повинна бути - принаймні, зараз - не дослідним 

центром, а спробою комплексного навчання. У моїй «Місії Університету» я 

постулюю нагальну потребу у створенні вчення синтезу, тобто такого типу науково-

інтелектуальної роботи, який зосереджений на створенні всепредметного 

«синтетичного вчення», щоб зробити можливим повне об'єднання освіти і людського 

життя. 

3. Наслідком виконання пунктів 1 і 2 буде те, що така нова школа буде пропонувати 

досить обмежене число дисциплін. Фізичні та біологічні науки будуть скорочені до 

одного предмета. Це не Утопія. Якщо сьогодні ви вирушите до Німеччини і запитаєте, 

які інтелектуальні фігури є найбільш видатними, відповідь буде - фон Вайцзеккер і 

Йордан. Їх останніми і класичними книгами є: 

 

Йордан:  Розвиток фізики 

 Фізика і таємниця органічного життя 

Фон Вайцзеккер: Історія природи 

Ці книги фактично є єдиною дисципліною, осередком всіх фізичних та біологічних 

предметів. 



Інші «sensu strictu» гуманітарні дисципліни, як ви можете бачити, приблизно 

викладені в моїй «Місії Університету». До згаданих там предметів, які є лише базовими, 

слід додати інші, щоб досягти загального числа в п'ятнадцять - двадцять одиниць. 

До цього до навчального плану основних предметів слід додати короткі і ефективні 

додаткові предмети інструментального характеру точно у тій мірі, в якій вони необхідні 

тим або іншим студентам. Наприклад, вони повинні краще освоїти Латинь, грецьку або 

будь-які інші мови, критично важливі і сповнені основи економічної науки, включаючи 

економічну історію, і т.д. Ці додаткові дисципліни могли б надаватися як доповнення до їх 

роботі тими ж професорами, які читають лекції з основних утворюючих предметів. 

4. Комплексне викладання можна було б втілити на базі бібліотеки з дуже 

невеликим, але майстерно підібраним переліком книг. Суть такої обмеженості не в 

тому, щоб створити відчуття позбавлення, нестачі, але, навпаки, в створенні 

усвідомлено позитивного відчуття; бо мета буде в тому, щоб навчити читати, тобто 

дійсно вбирати важливу книгу, що вірно також і при ознайомленні з принципами 

концентрації або конденсації і синтезу. Ідея полягає в тому, щоб спробувати дати 

освіту і культуру, в якій є чистий нерв, без жирової тканини і лімфатичного достатку. 

До сих пір я обмежувався виключно дидактичним аспектом. Тепер я торкнуся власне 

освітнього аспекту. У цій сфері, насправді, також можливо, бажано і необхідно ввести 

певні інновації. 

Мистецтво жити полягає в тому, щоб використовувати всі можливі обставини, 

включаючи ті, які здаються негативними, щоб витягти з них оптимальний результат. 

Давайте спробуємо зробити це в цьому випадку. 

Той факт, що нова школа буде заснована в Аспені, далеко від великих міст, в 

географічній місцевості, прославленій своєю красою - тим, що в історії живопису 

називається "героїчним ландшафтом, Heroische Ladschaft"-, в середовищі, яке чудове 

влітку і суворе в іншу пору року, - спонукає до спроби створення освітнього стилю, який 

не лише новий, але і необхідний як частковий каталізатор в житті країни. Моя ідея полягає 

в наступному: 

Виробничі техніки США наповнили ринок прекрасними предметами. Завдяки їм, 

рівень комфорту життя в Америці виключно високий. Проте, у мене склалося враження, 

що американці страждають від надлишку комфорту. Чи не суб'єктивно говорити так? Чи 

можна говорити про надмірне комфорті? Хіба не бажано - навіть більш того, необхідно, 

щоб комфорт людини не був необмежений, саме з тією метою, щоб ніщо матеріальне чи 

фізичне не стало перешкодою, і щоб вона могла присвятити себе тому, щоб бути 

людиною? Без сумніву. Як може існувати одиниця виміру, яка дозволяє назвати певний 

рівень комфорту надмірним? 

Наскільки я розбираюся в питанні, така одиниця виміру все ж є - і постає перед нами 

в самому принципі, що змушує нас бажати і прагнути до комфорту. Я говорив раніше, що 

необхідно і важливо, щоб людина, яка вільна від матеріальних перешкод, змогла 

присвятити себе тому, щоб бути людиною, інакше кажучи, дозволити своєму 

внутрішньому «я» жити активно і повністю віддавати себе роздумам, уяві, любові і 

почуттям. Людина є «духовність». І ми можемо називати певний рівень комфорту 

надмірним, якщо він не здійснює такого ефекту, а людина віддає себе комфорту, замість 

того, щоб віддавати себе - собі. Я думаю, мене зрозуміють, якщо я скажу, що, на мій 

погляд, американці мають занадто багато речей. Коло особистого життя американця надто 

зайняте приладами, пристроями, пристосуваннями. Під час моєї поїздки в Штати у мене 

склалося враження, що американець ризикує загубитися в предметах, жити в предметах.  

Бо мова йде не лише про те, щоб мати і піклуватися про них, а й про те, щоб надмірно 

турбуватися про них, жадати їх, захоплюватися ними, бути одержимим їх виробництвом і 

придбаннями, жертвувати заради них занадто великою частиною себе, свого захоплення, 

уяви, уваги, енергії. Якщо така ймовірність, про яку я згадую, хоч трохи відповідає 



дійсності, ми стикаємося з випадком надмірного комфорту, якому нам слід було б 

протидіяти. 

5. Отже, з моєї точки зору, освіта в новій Вищій школі має відрізнятися ступенем 

дискомфорту. Студенти повинні вести у всіх сенсах дуже аскетичне життя; вони 

повинні користуватися настільки обмеженими зручностями, наскільки це 

можливо без шкоди для їх працездатності - і радості. 

Нова школа, яка в дидактичному сенсі буде «аттичною», з точки зору освіти буде 

«спартанською». Завдяки новій школі ми доб'ємося того, що в Америці стане модним не 

обходиться без предметів, а вміти обходитися без них з радістю. 

Спартанський характер школи не повинен зводитися до того, що я назвав 

"аскетизмом", він швидше повинен полягати в тому, що учні повинні розвивати свою 

опірність за допомогою фізичних вправ і постійного докладання певних зусиль. Частиною 

системи обов'язків школи має бути певна примусова праця, що не є декоративною за 

своєю суттю, але корисна для Аспена; прокладання доріг, будівництво мостів, 

облагороджування садів, будівництво будинків і громадських центрів. У Гамбурзі, куди я 

відправився з Аспена, щоб виступити з доповіддю про Гете, повітряні нальоти зруйнували 

університет. Але! Будівля, де я виступав, була прекрасно відновлена, цеглинка за 

цеглинкою, самими студентами! 

 Тому першим освітнім принципом школи має бути: 

 А. Спартанство 

Але американське життя, в силу того, як формувалася країна, страждає від нестачі 

сил, які є в соціальному плані аристократичними. Зауважте, я говорю про 

аристократичність соціальну, не політичну. 

Саме тому не вистачає, тобто, є в недостатній кількості, якість, яка властива і 

необхідна кожній по-справжньому сильній людині, а саме - елегантність. Уявлення про 

неї, як правило, дурне і поверхневе. Той факт, що вона є компонентом і водночас ознакою 

кожного справді енергійного життя, повністю ігнорується. Причину цього я не можу 

висловити в декількох словах, саме тому, що це дуже глибоке питання; але я б взяв на себе 

зобов'язання прочитати в Аспені курс з шести лекцій під такою простою назвою: 

Елегантність. 

Наважусь припустити, що, якщо я прочитаю такий курс, ви будете здивовані, коли 

ви зрозумієте, що такі очевидні, явні і важливі для людини речі, перераховані мною, 

ніколи не згадувалися в цій темі. 

Я сказав, що в освітньому плані Школа буде популяризувати "спартанський" стиль у 

викладанні і заохочувати аскетизм. Але Спарта - це не лише аскетизм, все те, що я 

включаю в це поняття: енергія, твердість, постійне докладання зусиль, стійкість і т.д., для 

кожного грека також передбачалася інша відмінна риса: Коли грек думав про 

інтелектуальну майстерність, йому на розум приходило слово "аттицизм", але коли він 

хотів подумати про елегантність, йому на розум приходило слово "дорізм". Витончена 

сторона в елліністичній культурі завжди була "доричною", такою якою була Спарта. 

Тому другим освітнім принципом має бути: 

B. Елегантність 

Вона повинна пронизувати, впливати на все життя людини, починаючи з його жестів 

і ходьби, манери одягатися, використовувати мову, вести бесіду, виступати на публіці, і 

закінчуючи самою інтимною стороною моральних та інтелектуальних дій. Наша манера 

реагувати на те, як наш ближній поводиться з нами, може бути елегантною або 

неелегантно. Стати власником акцій великої промислової компанії можна елегантним або 

неелегантно способом. Також загальновідомо, що "елегантне" рішення може бути 

знайдено навіть для математичної задачі, наприклад, для доказу важливою теореми. Хто б 

не взяв на себе працю проаналізувати, які риси роблять математичне міркування 



елегантним, зрозуміє, немов раптово вражений блискавкою думки, все, на що я натякаю 

щодо життєво важливою людської чесноти під назвою "елегантність". 

Цей другий принцип підводить нас до третього аспекту нашої нової школи. 

Я згадував, що клімат Аспена, з його співом і дискантом зими і літа надають життю 

тут дві різні форми, які протистоять і доповнюють один одного у вдалому річному ритмі. 

Ці обставини також слід враховувати в "ratio paedagogica". Було б бажано, щоб студенти 

відпочивали взимку; з іншого боку, було б бажано, щоб вони залишалися в Аспені влітку.  

Дух Нової школи повинен полягати у відмові робити що-небудь за примхою або 

просто заради того, щоб зробити це; він повинен полягати в спротиві  будь-якої справи, 

яке "призначене, щоб викинути щось з голови". Навпаки, він повинен полягати в 

прихильності людини реальності і, подібно до хорошого моряка, руху круто до вітру і 

розуміння, як плисти при бічному вітрі, з метою усвідомлення її правил і принципів, 

слідуючи натхненню, яке кожна реальність несе в собі і передає нам, якщо на неї 

дивляться з повагою, відданістю і ентузіазмом. 

Підкоряючись космічного ритму, Нова школа повинна мати дві форми життя: 

зимову, яка триває практично весь рік, і літню, яка триває з початку липня до кінця 

вересня. Різниця між ними повинна бути кардинальною. Зимове спартанство, не 

відмовляючись від своїх основних норм, має бути доповнене тим, що є найрізкішій 

опозицією йому: Версалем. 

Аспен є і, в першу чергу може бути надзвичайно, самим елегантним літнім 

курортом. Як у Шекспіра: «Законодавець смаків і пристойності, їх дзеркало ...» 

Цей справді елегантний світ повинен спокуситися саме спартанською стороною 

Аспена, тобто їх потрібно змусити визнати, що елегантно не розраховувати на великі 

розкішні готелі, театри і т.д. Навпаки, в літній сезон вони переглянуть своє розуміння 

елегантності, розкоші на користь елегантності аскетизму. Присутність по-справжньому 

неординарних жінок є найважливішою необхідністю. 

До цього можна додати все те, чим Аспен є і може стати абсолютно іншим від Нової 

школи: літні види спорту в чудових долинах на тлі снігу, "saison de haute musique" і т.д .... 

Крім того, влітку школа додасть до свого звичайного навчального плану не дуже велику 

серію курсів і лекцій, покликаних зібрати там п'ять або шість чоловік найвищого 

інтелектуального рангу. Для того щоб їх спільне життя була плідним, абсолютно 

необхідно, щоб їх інтелектуальний рівень був приблизно однаковим. Неважливо, якщо 

один з них дотримується ідеї А, а інший - В. Для того, щоб їх зустріч була плідною, 

важливо, щоб їх протилежні думки А і В перебували на одному рівні. І навпаки, 

непродуктивно, якщо двоє дотримуються ідеї А, але кожен з них думає про цю ідею на 

різному рівні. (Будь ласка, збережіть цю думку в таємниці: об'єднання людей, що 

підписали лист, адресований пану Хатчинс, було б абсолютно безплідним, оскільки вони є 

представниками абсолютно різних інтелектуальних рівнів, і їх розмова могла б привести 

лише до безглуздої балаканини). 

Предмет цих курсів, лекцій і семінарів повинен бути виключно живим, глибоко 

гуманітарним, і представляти інтерес для широкого загалу, навіть якщо їх потрібно буде 

вивчати з усією науковою суворістю. 

Завдяки такій координації Аспена як світського літнього курорту, з одного боку, і 

наукового Аспена, з іншого, можна одночасно досягти кількох цілей. 

По-перше, студенти, які весь рік жили поза "світу", тобто поза всякою "суєтністю", 

раптом відчувають себе зануреними у світ - і це найкращий зі світів - інтелектуально і 

соціально. 

Не обов'язково, щоб студенти мали особистий і безпосередній контакт з тими 

людьми, які будують свій "світ для обраних", обраних за "соціальну елегантність" або 

високий інтелектуальний стан. Досить, щоб студенти бачили, як вони живуть. Таке життя 

цих людей - чоловіків і жінок - в достатній мірі осяює своїм прикладом молоді душі, 

навіть при відсутності особистих відносин. Так було в Європі п'ятдесят років тому: у 



багатьох місцях, наприклад, на "днях моди" в театрах і на великих наукових і 

літературних церемоніях молоді люди мали можливість бачити, просто бачити таких 

гідних наслідування особистостей; і це впливало на них без їх усвідомлення, змушуючи 

наслідувати характерам еталонів. Дезорганізована, споганена форма суспільного життя 

останніх років призвела до того, що ця можливість зникла; перш за все, дуже молоді 

жінки, дівчата, не можуть знайти можливість отримати більше, вирішальне враження, яке 

справляє присутність еталона. Дівчаткам слід спостерігати за такими зразковими жінками 

з деякої відстані, бачити, що вони існують, рухаються, демонструють свої манери. 

По-друге, має місце і зворотний вплив: «елегантні люди», в свою чергу, виявляються 

зануреними в високоінтелектуальне і моральне середовище, стимулююче і аскетичне, 

тобто у вимір елегантності, з яким вони не знайомі або про який вони менш інформовані.  

Тоді як "gens du monde" набагато більш чутливі і проникливі, ніж прийнято вважати - 

Декарт неодноразово і недвозначно стверджував, що дотримується протилежної думки, - 

вони швидко відчувають себе зарядженими, якщо так можна висловитися, новою і 

вишуканою енергією, цікавляться зусиллями розуму і втрачають - свій частково 

виправданий страх по відношенню до всієї "педагогіки". 

Ідея полягає в тому, щоб створити в літньому Аспені "світ". "Світ", однак, не 

передбачає випадкового скупчення окремих людей. Таке спільне існування неодмінно має 

бути обумовлено єдністю. Для досягнення такого єднання важливо, щоб вони відвідували 

курси та лекції, концерти та фестивалі, як це було у випадку двохсотріччя Гете і його 

музичного аналога. Однак така єдність не буде досяжною, якщо в Аспені не буде 

постійного механізму суспільного життя. Що я тут пропоную? 

Ви вважаєте в вашому листі, шановний пан Пепке, що я посміюся, отримавши 

новини про те, що ви і ваші однодумці плануєте створення університету в Аспені. Як ви 

бачите, ваші припущення не виправдалися. Я, навпаки, вважаю високоймовірним що ви і 

ваші однодумці безумовно посмієтеся після прочитання останньої пропозиції в моєму 

проекті, де говориться: «найбільш нагальною потребою Аспена є місце, яке може 

розмістити тисячу людей, і де ці люди зможуть вільно переміщатися, проводити свій час з 

комфортом, приймати їжу, пити чай і інші напої - зустрічатися один з одним всі разом 

багато разів на дню. Це буде місце для їх спільного існування, місце співіснування 

практично всіх відвідувачів Аспена. Приміщення має займати не більше цокольного 

поверху, зі стінами і стелею найменш пишної архітектури. Я не думаю, що буде складно 

влаштувати хороший ресторан і т.п. Підлога приміщення має бути ступінчаста, щоб всі 

могли бачити один одного у величезному просторі, я знаю, ви посміхнетеся, але у мене є 

вагомі підстави вважати, що ця незначна фізична деталь життєво важлива для проекту, 

який коротко викладено на цих сторінках. 

Найбільший недолік того, що протягом століть називалося "духом" - я плекаю щиру 

відразу до цього слова - полягає в тому, що майже завжди забувається, що він не може 

існувати без так званої "матерії", і не має необхідного смирення, щоб приймати в 

розрахунок матерію. 

Підводячи підсумок: ідея полягає в створенні Вищої школи, призначеної для 

навчання молодих людей, в основному американців, з розумінням того, що їм належить 

стати групою головної меншини, яка згодом впливатиме на всі верстви американського 

життя. 

Оскільки я хотів би приділити належну увагу цікавому документу від пана Хатчинса, 

який ви люб'язно прислали, я почекаю до наступного листа з коментарями по ньому. 

Я зв'язався з вашими племінниками в той же день, коли отримав ваш лист в Лісабоні, 

в якому говорилося про їхню присутність там. Через два дні вони їхали в Англію, але я 

мав задоволення запросити їх на вечерю разом з моєю португальською подругою, однією з 

найбільш неординарних дам в Португалії, наполовину англійкою, дружиною майора Луїса 

Піни, нині португальського військового аташе в Лондоні. Таким чином, я мав задоволення 

познайомитися з ними не в Англії, де я ніколи не був, а в Лісабоні. 



Я шлю вашій доньці Поле і всім Вам мої найкращі вітання з нагоди її весілля і радий 

чути, що дві інші ваші дочки, прекрасні створіння, також добре себе почувають. 

 

З найкращими побажаннями їм і пані Пепке, 

Щиро Ваш 

Хосе Ортега-і-Гассет 

 

 

 

 

 

 


