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СТРЕМЕЖЪТ  НИ КЪМ СПРАВЕДЛИВОСТ 

ЕСЕ 

Още в древността Хераклит оформя идеята, че справедливостта – това е идеалният ред  

на нещата и обществото.  Това е тема, която е намерила място в изследванията на 

множество автори, но в същото време не можем да се позовем на едно конкретно 

определение. Човечеството е изминало дълъг път, за да достигне всички технитечски 

изобретения и отрития, но в същото време не може да даде ясно определение за 

справедловостта. Тя се ограничава от един дълг, поставен на съвестта на всеки. Тя носи 

в самата себе си своите собствени изисквания, в този смисъл всеки един човек има 

собствени идеи и представи за нея, но в основата си аз я чувствам като равновесие 

между задълженията и правата. Като идея за справедливост виждам един нова свят, в 

който цари висш ред, който осигурява триумфа дори на незначителните и почитани 

интереси. Тя справедливостта ни задължава към равновесие и равенство, което да 

облагодетелства всички. Тя е право на всеки един човек от нашата планета и личното 

равенство също. Понятието за правото е тясно свързано с идеята за справедливостта, 

тъй като то я реализира, освен това тя взаимодейства с човешкия дух. Чрез нея даваме 

нашата преценка за различни социални явления, като даване и получаване, 

възможности и условия за тяхното реализиране, заслуги и признания, права и 

задължения, нарушение и санкции. Постигането на справедливост над всичките тези 

обществени отношения може да играе ролята на идеал, на цел, която съвпада с общото 

благо на обществото или на отделия човек. Свободата е гаранция за запазване на 

вътрешното равновесия и хармония в обществото. Дори според древногръцкият 

философ Аристотел тя е единствената гражданска добродетел. Също според него 

качеството добър човек не съвпада с добър гражданин, защото тя е савършенна 

добродетел, но не и в отнощенията на едно нещо спрямо друго. Те си съвпадат само 

тогава когато двете понятия се управляват от идеални закони. Само тогава човешкият 

род може да бъде защитен и справедливостта да гарантира свободата на отделния 

гражданин и да защитава позициите на тази свобода. Справедливостта е между онези 

явления, които трудно се потдават на определение, но в живота хората едва ли грешат 

по въпроса кое е справедливо. Дългата история на своето обществено съществуване 

ние хората сме осъзнали, че тя е най-важна за нашия съвместен живот. Осъзнали сме , 

че обществото е добро, когато е справедливо, а не е добро, когато е 



несправедливо.“Без справедливост не е възможен гражданският и обществен живот“- 

Аристотел. 


