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Стремежът ни към справедливост 

Едно от малките неща, на които всички можем да се съгласим, е нуждата от 

справедливост в света. Но що е това, толкова желано нещо справедливост? 

Справедливостта, в нейния най-широк смисъл, е принципът, че хората получават онова, 

което заслужават. Никой не е съгласен с това какво представлява „заслуженото“. 

Справедливостта представлява различни неща за различни хора и затова е трудно да се  

отговори на въпроса: Станал ли е светът по-справедлив? 

От къде идва този стремеж за справедливост тогава? От природата?  Когато 

зебра оцелее след атака от лъв, мислите ли, че зебрата иска справедливост за стореното 

от лъва? Не, зебрата се радва само, че е оцеляла. Истината е, че природата няма понятие 

за справедливост. Вместо това справедливостта е понятие, нужно за нашето оцеляване 

като хора, като общество. Ние не сме особено силен или бърз вид. Как тогава станахме 

господарите на Земята? Този въпрос задава Ювал Харари в книгата си “Сапиенс”. 

Основният аргумент на Харари е, че Сапиенс доминират света, защото това е 

единственото животно, което може да си сътрудничи гъвкаво в голям брой. Той твърди, 

че способността на хората да си сътрудничат, произтича от неговата уникална 

способност да вярва в неща, съществуващи чисто във въображението, като богове, 

нации, пари и справедливост. Хората си сътрудничат, ако преценят, че това е по-

изгодно за тях от несътрудничеството. Когато хората се кооперират, винаги има някой, 

който ще се опита да се възползва и да „получи“ повече от това,  което „дават“. Тогава 

кооперацията става изгодна само за определени хора и неизгодна за останалите, 

включилите се в нея. За да можем да оцелеем, трябва да си сътрудничим, да сме 

равнопоставени и за да можем да си сътрудничим, ни трябва справедливост. 

Несправедливост: Честа причина за несправедливостта е човешкият егоизъм. 

Както Платон подробно описва в „Републиката“, хората често извършват 

несправедливости, когато преценят, че това е в техен интерес. Най-тъмните прояви на 



несправедливост, като робството, се запазват толкова дълго време само защото група от 

хора натрупват огромни богатства като експлоатират други хора. Човешката 

несправедливост не винаги е причинена от опит за извличане на несправедливо 

предимство или злоба; това може да е просто резултат от неправилното вземане на 

решения или интелектуален недостиг. Например, проучвания са установили, че колкото 

повече време е минало от последната почивка на съдиите, толкова е по-малък шансът 

те да отсъдят за условно освобождаване на лишен от свобода.  

Системата, чрез която се справяме с несправедливостта ,изглежда проста отвън, 

някой извършва нарушение и ако има достатъчно доказателства ,за да се докаже вината 

му, се налага наказание спрямо тежестта на престъплението. В реалността обаче тази 

система лесно може да стане съюзник на несправедливостта, ако нейната независимост 

бъде възпрепятствана. Една от първите задачи на авторитарните правителства е да се 

възползват от съдебната система, за да се отърват от политически опоненти и всякакви 

заплахи за тяхната власт. Дори и ако съдебната система не бъде възпрепятствана отвън, 

тя пак е в опасност да стане инструмент на несправедливостта отвътре. Твърде много 

невинни стават виновни и обратното заради корупция, дискриминация или от просто 

човешки грешки. Съдебната ни система трябва да е независима и безпристрастна, ако 

искаме тя да не стане източник на това, срещу което трябва да се бори: 

несправедливостта.  

Справедливост : Колкото повече човечеството узрее, толкова повече ще 

полагаме усилия да осигурим и изпитаме справедливост на всяко ниво на обществото и 

във всяка сфера на живота. Въпросът как да постигнем това, е кариерата на безброй 

философи. Просвещението дава основите на европейската либерална мисъл: правото на 

личността, естественото равенство на всички хора, изкуственият характер на 

политическия ред, виждането, че цялата законна политическа власт трябва да бъде 

„представителна“ и да се основава на съгласието на хората и либерално тълкуване на 

закона, което оставя на хората свободата да правят каквото законът изрично не 

забранява. 

Демократичната правова държава е нещо сравнително ново в човешката 

история. През 19. век по-голямата част от населението на света живее в колониални 

империи, автокрации или анокрации. В края на 19. век се наблюдава ограничена 

експанзия на демокрациите. Оттогава се наблюдава обща тенденция към нарастване на 

дела на световното население, живеещо под демокрация, с изключение на периода 



преди и по време на Втората световна война. След падането на Берлинската стена 

почти всички комунистическите диктатури  изчезват и повечето от 

източноевропейските се заменят с демократични системи. Военни правителства в 

Латинска Америка губят власт и редица африкански диктатори падат. Чак до 1994 г. 

мнозинството от човешкото население живеят в автократични държави. 

Ако погледнем демокрацията в по-прекия смисъл на думата, то истинското 

народовластие е по-младо и от това. В началото на 20. век в малкия брой демокрации, 

това какво представлява „народът“ е всъщност една малка група от хора, обикновено 

изключваща жените и/или малцинствата. Върховенството на закона, правата и 

демокрацията не идват от никъде. Те са резултат от борбата на безброй кървави 

революции и мирни движения. Те идват от хора, действайки против нещо, което смятат 

за несправедливо. Те не трябва да се приемат като дадености, защото в момента, в 

който спрем да се борим за тях, те ще изчезнат. 

Станал ли е светът по-справедлив? Успешен ли е стремежът ни към 

справедливост? Почти. Разгледахме примери на някой от най-големите прояви на 

несправедливост, които произлизат от несъвършения ни стремеж към справедливост. 

Но несправедливостта не е факт от живота, който трябва да преглътнем. Точно този 

стремеж води до възможността все повече гражданите да имат глас върху това какво се 

случва в държавата, в която живеят. Трябва да се подчертае какъв голям прогрес е този 

факт. През изминалата част от човешката история за повечето хора това не е било 

възможност, дори не е било мечта. 

 Ако има такова нещо като прогрес какво го причинява? Прогресът не е 

мистериозна сила на историята, която ни движи към справедливост и ни издига все по-

нависоко. Прогресът е резултат от човешките усилия, управлявани от стремежа ни към 

справедливост. Всички промени се случват не чрез неизбежни физични сили, а с високо 

триене и с голямо усилие. А “тласъкът” за това действие идва от регистрирането на 

тревога в човешкото състояние. Много несправедливости остават, но идеи как да се 

справим с тях, са изречени и безкраен брой тепърва ще биват замислени. Никога няма 

да имаме перфектен свят, би било опасно да се преследва такъв, но няма ограничение за 

справедливите подобренията, които искаме и можем да постигнем. 

 


