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„Стремежът ни към Справедливост“ (есе за конкурс на Окръжен съд Пазарджик) 

 Справедливост – дума, понятие, категория, качество, ценност, добродетел. Всичко в 

едно и всяко от изброените има огромно значение в човешкия свят, заедно и по отделно.  

 Справедливостта не е само това да има закони по целият цвят и ние да ги спазваме! 

Справедливост също така значи да си честен, почтен, истинен и дори сам да си справедлив 

към себе си. Има доста какво да се каже, но ще говорим за най - основните и значими 

неща. Нека започнем първо с това, че за мен справедливостта е хармония. Има ли 

хармония, има и спокойствие, има ли спокойствие има и щастие. Едното е свързано с 

другото.  Често си казваме „ Животът не е справедлив.“. Казваме „Защо на този човек му 

се случват хубави неща и винаги е радостен и усмихнат, а мене щастието ме подминава и 

ми се случват все неща, които ме карат да се чувствам зле? Това не е честно.“   

 Да… Понякога животът не е честен, не е справедлив за някого. Не се чувстваме добре 

поради факта, че може би по-често гледаме от лошата страна, сякаш сме неспособни да 

погледнем и от добрата. Не напразно хората са казали „Всяко едно зло е за добро.“ 

Понякога не можеш да мислиш позитивно и не можеш да си кажеш простите думи „и  това 

ще отмине” и да се усмихнеш. Не всеки може да бъде силен и да превъзмогне болките, 

страданията, неуспехите и несправедливостта към него. Просто това, което се иска, е да си 

справедлив първо към себе си, след това към останалите. Първо трябва да осъзнаеш, че от 

теб се иска да си автентичен и добронамерен, а не да очакваш за себе си повече, отколкото 

другите имат или ти се полага, защото това е несправедливост, а справедливост е, когато 

всичко е поравно, когато другите имат толкова, колкото и ти или според заслугите ти. 

 Справедливост е, когато всички спазват законите и правилата! Един човек, за да е 

справедлив към теб, трябва да му отговориш със същото, да си справедлив към него. Не 

можеш да се опитваш да саботираш някого, да го караш да се чувства виновен за нещо, да  

му разбиеш представите за теб и след това да очакваш да е справедлив към теб! Както е 

казал Емануил Кант „Когато справедливостта изчезва, то не остава нищо, което би могло 

да придаде ценност в живота!“  

 Справедливостта следва правила, правила за всички. Във всяко едно нещо си има 

привила. В приятелството, в любовта между двама, в обществото, в съдебната зала, дори и 

в детската игра и в абсолютно всяко едно нещо! Те са в основата и на законите, които 

трябва да спазваш, нарушиш ли ги, си понасяш последствията. 

 Всеки иска да са справедливи към него, но малко са тези, които са справедливи с 

останалите … Ако някой е извършил престъпление и никой не е взел мерки, това също се 

брои за престъпление. Няма смисъл в това да има закони, но да няма справедливост. 

Смисълът е законът да пази справедливостта. Законът е ред. Светът щеше да е по-добър, 

ако ние на Земята бяхме справедливи един спрямо друг, може би тогава, невинните хора 

нямаше да страдат повече от виновните! Редът поражда справедливостта! 

 Най-важната функция, основната роля на държавата е да осигурява справедливост. 

Под  „справедливост” разбирам - по-бедният да има възможност да се изучи, болният да 

може да се лекува и ниските доходи да са достатъчни за един по-достоен живот, дори и по-

беден от средства! Не да отнемаме от богатите, а да създаваме възможност за реализация 

на всички, които имат заложби да развият себе си. Така е справедливо. Липсата на 

справедливост по достойнство и заслуги, ражда недоволство. Всичко се изчерпва! Не 

забравяй, че търпението на човек не е безгранично и в един момент му писва от това, 

светът да е несправедлив и егоцентричен.  



 Хората можем да бъдем по-добри. Можем да бъдем по-лоялни и да сме хора, които 

действат в рамките на закона, и в това да можем да казваме истината – свободно и да се 

стремим към справедливост.  Да не се страхуваш от изпитите, на които ще те подложи 

животът. 

 Вярно е, животът днес е тежък и остър. Животът е като сабя, може да си забие острия 

си връх, от който много ще боли. Животът е най-строгият, но и най-добрият учител. Той ти 

дава тези изпити, които никога преди не се е налагало да решаваш. В живота правиш 

неочаквани тестове и резултатите не винаги са добри и ако са лоши, си наясно, че 

несправедливите хора ще те смажат! Никога не можем да бъдем напълно готови за това, 

което живота ни предстои и за цялата му реалност. И да знам, че и това не е справедливо… 

Има моменти, когато в сърцето ти да бушуват пожари, да има бури в душата ти, да има 

торнадо от ръзхвърлени мисли и цунами в очите ти, животът няма да ни спести и 

земетресението в съществуването ни, но някъде там ще има хора, които да изгасят пожара, 

да донесат тишина след бурята, да подредят заедно с теб мислите, да градят с теб след 

земетресението. Хора, за които справедливостта освен добродетел е и ценност.   

 Вярно е. Не всеки е способен да те извади от калта, повечето ще те бутнат точно в нея 

и ти може би ще да имаш намерението да извадиш този човек от калта и да го почистиш 

след това. Това се нарича любов, когато дори някой те замръси, ти си готов да го почистиш 

и да го обичаш все още, дори с мръсните му действия и егостични постъпки. Когато някои 

ти стори нещо лошо, това е несправедливо, но ти продължаваш да вървиш напред. Една 

китайска поговорка гласи „Когато наближава буря, някои строят стени, други – вятърни 

мелници.” Всеки това ще то разбере по различен начин, но аз го разбирам като 

ПОЗИТИВНОСТ  и че във всяко лошо си има и нещо добро. Като надежда, че всяка 

ситуация има своя позитивен смисъл. За това има смисъл да се стремим към 

справедливостта, колкото и несправедлив да е около нас света. Колелото се върти и не 

спира. Ту си на върха, ту си в основата. Важно е да не губиш морала си и чувството за 

справедливост.  

 Всеки един човек си има морал и всеки един трябва да изгради своя характер. Не 

можеш да мразиш някого според това, което харесва и според това, което не харесва. 

Всеки е различен. Може да се живее всеки един без дискриминация и без да се съди човек,  

въз основа на раса, пол, сексуална ориентация, полова идентичност, религия, увреждане, 

убеждение, възраст или още други характеристики. Това е израз на социалната ни 

справедливост. Не можем да избирем какви да се родим, но всеки е свободен да бъде, 

какъвто си иска, да облича това, което му се харесва, да вярва в онова, което иска. 

Несправедливо е да се съди някой по външния му вид и по това, че е с увреждания! Не 

избираме съдбата, която ни изпраща животът. Това което разбрах от малкия си път в този 

живот е, че най-важното е да си позитивен и добър човек. Добрият човек е справедлив 

човек. Добротата може да побеждава лошотията. Справедливостта намалява тъгата.  

Задръж вътре в себе си само положителните неща, а именно това да си добросърдечен,  

добронамерен, честен, уважавай, бъди щедър, човеколюбив и човек, който да обича. Най- 

вече трябва да си справедлив първо към себе си и след това към останалите!  

 Най-ценното е да можеш да намериш себе си и да знаеш какво искаш, след това да 

намериш човек, с когото наистина ще държите един на друг, човек, който ще иска да си 

добре и ще ти изтрива всеки път сълзите…, човекът, който ще ти желае доброто и ще иска 

се усмихваш. Трябва да намериш човек, който ще е справедлив спрямо теб и ти спрямо 

него. Без да те лъже, използва и манипулира, макар че за нашето съвременно поколение, 

това е нещо типично. Но!!! Но ни има! Има едно огромно НО! Но когато ти подбереш 

правилните хора до себе си и когато допуснеш само автенничите хора до теб, тогава ще 

успееш да разбереш, кой ще е до теб като един истински партньор. Кой ще стои плътно до 

теб и кой ще е справедлив с теб и с другите около вас. Любовта е нещо прекрасно. Тя е 

едно чувство, което не можеш да го опишеш дори и с 1500 думи. Любовта е обич, любовта 

е загриженост, любовта е щастие. Тя е липса, когато един човек е далеч от теб. Любовта е  

СПРАВЕДЛИВОСТ! Както и справедливостта е любов! Любов може да почувстваш от 

приятели, близки роднини и най – вече от родители, това почти винаги е най- силната 



любов и най – голямата справедливост макар и дори понякога да се оплакваш, че твоите 

родители не са ти купили най- скъпия телефон. Не са ти купили най- скъпия телефон, за да 

може и сестра ти също да има телефон. И това е справедливо. Може би сте нямали скъпи 

телефони, но поне и двете сте имали телефони. Това е справедливостта! Колкото и 

нечестно да ти се струва, че друг около теб има по-скъп и модерен телефон. Замисли се 

наистина за нещата, които за теб са справедливи и за нещата, които за теб не са 

справедливи. Помисли добре на над това, че има много хора по света, които нямат, какво 

да сложат на масата, а други изхвърлят хратана по кошовете и да плачат за най-новия 

телефон… Помисли си кое не е справедливо. Помисли си за хората, които настина са 

справедливи към теб и това как ти ще почувстваш, ако хората, с които се държиш 

несправедливо, започнат да се държат по същият начин като теб… Убедена съм, че ще се 

обидиш и ще се почувстваш зле. Убедена съм, че повече дори няма да искаш да ги 

погледнеш… Замисли се, когато те свалят поглед от теб и си спомни за своето държание. 

Тогава ще е справедливо.  

 Не се наказвай с това да лъжеш себе си. Не падай на нивото на останалите, за които 

справедливостта е просто дума от тълковния речник, а не ценност. Те толкова и си могат. 

Не влизай в техните обувки, не върши нещо непозволено и нещо, което ще ти изиграе 

лоша шега. Престъпленията винаги имат последствия в съдебната зала. В съда те наказват 

според наказателния кодекс, спрямо това, което си извършил, но животът ще те накаже 

много по- жестоко. Несправедливите хора винаги остават сами, дори и сред многото 

несправедливи около тях, защото несправедливите хора са сами за себе си.   

 

 


