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„Стремежът ни към справедливост”  

 

Добър ден, скъпи читатели! За някои от вас това ще бъде поредната среща с мене, за 

други- една от малкото, а за трети – първата, но надявам се, не и последната. Именно 

поради тази причина днес реших да Ви се представя, да напомня за себе си- с желанието да 

спечеля повече приятели сред Вас и поне една божествена частица от мене, да остане у вас. 

Казвам се Справедливост и ми е изключително приятно! 

Философът  Имануил Кант твърди, че ако загина, „човешкият живот няма да има вече 

никаква стойност”… Ето защо стремежът на хората към мене е не само красив, но и 

задължителен. По принцип съм скромна, но сега, когато виждам, че интересът е малък, се 

натъжавам. Убедена съм, че нещо трябва да се промени. Нали е казано, че  „щом човекът не 

отива при планината, тя отива при него”. Така ще направя и аз! Нещо повече. Със себе си 

ще взема децата си  Истина и  Морал. Сигурна съм, че хората ще ме заобичат и заедно ще 

успеем да победим злото с име Несправедливост.  

          Не е лесно, не е илеко да се стреми человекът към мене. Не е, защото сам избира 

своите цели и ценности, които ще остави дори след себе си, сам решава кое е добро и кое 

не чак толкова. Има само едно- единствено ограничение- да не пречи на другите да правят 

същото. Въпросът обаче не е „Дали” да го направи, а „Защо” се налага да го върши. Та нали 

е „образ и подобие на Бога”, нали е „Неговото висше творение”. Тогава защо допуска да е 

несправедлив? Нали от зората на своето детство човекът създава неписаните, а след това и 

писаните закони, които го учат и му помагат да живее не „как да е”, а „както трябва”. Да 

спазва и да се стреми към общоприетите ценности, тоест към мене- справедливостта, която 

според Аристототел „Не е част от добродетелите, а е самата добродетел.”.  



        Позволете ми да ви разкажа малко за себе си. Името ми може да Ви се струва леко 

чудновато, но когато откриете смисъла, скрит в него,  вие ще го заобичате – сигурна съм! 

Оказва се, че кореновата му морфема е „прав”, тоест: право, правилно, чиито синоними са: 

ред, законност, правда. Сами разбирате, че моята роля е да се грижа за безпристрастността 

при вземането на морално или правно значими решения, осигуряващи хармоничен живот.  

            Моралният / личният/ проблем може да бъде разрешен по- бързо и по- леко от 

правния, защото както в миналото, така и сега съществува, т.н. „първичен самосъд”. Това е  

първата реакция на хомосапиенса- сам да възстанови справедливостта. То се оказва не само 

първично, но и първобитно. Когато сам защитаваш свободата си чрез саморазправа, 

действа също така „съдът на съвестта”, но това не е достатъчно. Приемайки, че моята и 

вашата съвест са различни, ние не можем да раздаваме еднакви и безпристрастни присъди 

на хората около нас. Още нещо, за което не се сещаме, но е хубаво да разсъждаваме, е това, 

че отмъщението премахва престъпника, но не и престъпността. Напротив, умножава я и 

става страшно. Именно поради тези причини, този метод не е достатъчно „общовалиден”, 

за да бъде успешен. За мен – Справедливостта – може да казват, че съм „всичко, всички 

възможности”, но на първо място съм обективна и никога пристрастна. Затова на човека му 

трябва нещо по- висше, нещо над него, на което той да вярва и да се подчинява за 

собственото и чуждото добро.  

      Когато Иисус отива, за да „свидетелства за истината”, Пилат го пита: „Що е 

истина?” . По този начин отказва да поеме отговорността да бъде съдник и приема 

решението на тълпата , която бичува и разпъва Иисус. Тогава какъв е шансът на човека да 

се справи сам? Прекалено различен е, за да успее, особено в днешно време, когато  

гражданите имат непреосмислени желания. Надделяват личните му нужди, а това се 

превръща в предпоставка за извършването на престъпления. Индивидът бърка свободата 

със свободията.Затова сам на себе си не би могъл да бъде полезен, нито безпристрастен. 

Примери за това можем да открием дори в себе си. Той става  „пропаст в съкратен вид”. 



Тогава на помощ идват „рицарите” в червените е черни тоги. Те не оставят човека сам. 

Воюват за неговите права и задължения. 

Какво представлява съдът като институция? За да реши даден въпрос, правото е иззело 

наказанието от сферата на частния живот и е създало публична институция.  Има един 

„рицар на рицарите”, но от женски род- съдебната власт. Името й е Темида.  Чрез хората 

си, а именно тези с червени и черни тоги, тя търси обективната истина и само истината, за 

да накаже престъпника. Този, чиято съвест  е изгубила гласа си в резултат на мощните 

низши пориви.  

      Темида въстава срещу първичния опит за саморазправа. Така се появява фигурата на 

съдията, който не е в никакъв случай отмъстител. Напротив! Той е човекът, който защитава 

външните прояви на човешката свобода по еднакви за всички лица норми. За него 

проблемът е казус, подведен под общите за всички закони, които са дори „по- 

справедливи” от отделния човек. Прави го чрез строгата, но безпристрастна присъда: 

„Невинен” или „Виновен”. 

       Тези служите на закона можем да нарече доктори, лекуващи моралното здраве на 

обществото. Те цял живот са на барикадата, срещайки се с доволни и недоволни лица, 

които не знаят, че тези рицари на справедливостта искат да съхранят „человешкото” не 

само у себе си и у другите, а в света като цяло. Не получават цветя и благодарности, защото 

малцина разбират каква главна роля играят в пиесата, наречена „Живот”. Аз разбирам! 

Подкрепям ги и ще го правя винаги и завинаги, защото отговорността, силата и калената 

воля, които притежават, ме възхищават.  

   Аз съм Вашата Справедливост и обичам всички ви, дори и вие да не го правите. Ще 

бъда тук и утре, и в други ден, защото имате нужда от мен за един по- спокоен и щастлив 

живот. Нека заедно унищожим горчивата отрова, която пронизва тялото ви.Само така ще  

се излекувате от  „вирусите” на Новото време, а иначе ще се сбъдне казаното от  „единия 

син” на България: „Толкова сме се парили и пак не сме се научили да духаме”. Време е да 



открием  „семето” на стремежа към доброто в душата си, за да поникне „цветето” на 

справедливостта в сърцата ни. Заедно можем. Ще го направим и ще пребъдем!   


