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ГРАДСКИ КЛУБ ФИЛОСОФИЯ –  ВАРНА, СОУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ” 

С УЧАСТИЕТО НА УЧЕНИЦИ ОТ СОУ „ЕЛИН ПЕЛИН” – ВАРНА 

 

СЪЗДАДЕН Е ПЪРВИЯТ УЧИЛИЩЕН КЛУБ 

ПО ФИЛОСОФИЯ ВЪВ ВАРНА 

 

На 06.11.2014 г. в Библиотеката на СОУ „Димчо Дебелянов” – Варна по повод 
Световния ден на философията под егидата на Юнеско – 20.11.2014 г. бе учреден Клуб 
Философия. За първи път във варненско училище се създава подобен клуб от ученици в 
9-12 клас. Тенденцията новата формация да прерасне в градски клуб по философия с 
физическо и виртуално участие, бе подкрепена и от доц. д-р по право Масис Хаджолян, 
присъствал на първата сбирка и припомнил на младите философи мъдрости за живота, 
естетиката, етиката и взаимоотношенията между хората, гражданското поведение на 
човека. Предметен цикъл „Философия”, включващ дисциплините: психология, логика, 
етика, философия, философия на правото, свят и личност, както и изучаваните в ЗИП – 
„Ценности и обществена среда”, „Авторитетите във философията, школи” и 
„Световните религии” в това училище буди интерес у учениците с възможността да 
изразяват и нестандартни собствени мнения, и становища по мисли на философи, 
съвременни евристични идеи, афористично отношение към проблеми и въпроси от 
живота, концептуални виждания. 

 Сред задачите, стоящи пред учредителите и членовете на Клуба  е и издаването 
на списание „Нашата философия”, което има вече подготвен сигнален ел. брой (и брой 
на табло в няколко части), а първият му брой като книжно тяло се очаква през м. април 
2015 г.– през м. май 2015 г. е предвидена и премиерата му (на 12 май от 18.00 ч.в Радио 
Варна, в Майски салон на изкуствата на Община Варна под егидата на Кмета на града 
Г-н Иван Портних). 

Към тази инициатива (и особено – прерастването на Клуб Философия в градска 
формация) с ентусиазъм и желание се включиха ученици в 9-12 клас от СОУ „Елин 
Пелин” – Варна, където през последните обучението по философия предизвиква 
интереса на учениците и на философията се гледа като на една от предпочитаните 
матуритетни дисциплини. Младите философи от двете училища, заявили желание за 
участие в Градски Клуб Философия – Варна от СОУ „Димчо Дебелянов” и СОУ „Елин 
Пелин” вече изпратиха свои разработки и в конкурса за есе „Българският път” 
(Потенциал, проблеми, перспективи) на СУ „Св. Климент Охридски” по повод 
Световния ден на философията, където до крайния срок – 10.11.2014 г. на адрес 
philosophyday2014@gmail.com са постъпили (по една от гимназия, според регламента) 
есета от общо 62 български училища. СОУ „Димчо Дебелянов” – Варна се представя с 
есе на Илина Георгиева от 10 ª клас, а СОУ „Елин Пелин” Варна с есе на Йоана 
Войчева – 11 ª клас.  
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На снимката: Учредителите на Клуб Философия – ученици от 9 б , 10 ª и 11 ª клас на СОУ 

„Д.Дебелянов”, доц. д-р по право Масис Хаджолян, учителят по философия – Станислав Пенев и 
Виолета Чернева – библиотекар пред къта по философия, подреден в библиотеката на СОУ 

„Д.Дебелянов”. 

 

 

 

 

На снимката: Учениците – философи преди  поредното си клубно занимание. 
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СВЕТОВЕН ДЕН НА ФИЛОСОФИЯТА – 

20 НОЕМВРИ 2014 ГОДИНА 

 

УЧАСТИЕ НА ГРАДСКИ КЛУБ ФИЛОСОФИЯ – ВАРНА В КОНКУРСА НА 
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

РЕГЛАМЕНТ 

Тема: Българският  път  (Потенциал, проблеми, перспективи) 

Участници: ученици 9-12 клас; 

Етапи: Училищен; Национален. 

Срокове: Училищен етап – предаване на текста в училище – 1 ноември  2014 г.; 
Национален етап – срок за изпращане на текста по мейл до комисията в СУ „Св. 
Климент Охридски”- 10 ноември 2014 г. 

Процедура: 

Учениците предават работите си на своя учител по философия;  

Учителят по философия оценява и класира работите; 

Най-добрата работа се изпраща в СУ  „Св. Климент Охридски” (всяко училище е 
представено чрез текста на един ученик). 

Адрес за изпращане на текста: philosophyday2014@gmail.com  работата трябва да бъде 
изпратена от учителя по философия или директора на училището. 

Оценители: 

Училищен етап – учителят по философия; Национален етап – преподаватели по 
философия от СУ „Св. Климент Охридски”. 

Критерии за оценяване: Умение за философско осмисляне на темата – 40 т.;  
Оригиналност – 30 т.; Убедителност – 30 т. 

Награди за ученици:  първа награда – 300 лв.; втора награда – 200 лв.; трета награда – 
100 лв.; книги; покана за честването в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски”;  
публикация в сборник, който ще бъде издаден от Университетско издателство на СУ 
„Св. Климент Охридски”през 2015 г. 

 Награди за учители:  книги;  покана за честването в Аулата на СУ “Св. Климент 
Охридски”. 
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„БЪЛГАРСКИЯТ ПЪТ” (ПОТЕНЦИАЛ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ) –  

из есе (та) на младите философи (ученици от СОУ „Д.Дебелянов” – Варна) 

 

КРАСИ КИРОВА – 9 б клас  

*   *   * 

„България е страна с изключително красива природа, както казваме – с неземна 
красота, а също и с богато културно и историческо наследство. Но се оказва, че по-
голяма част от населението на България е готово да я напусне и то – завинаги. Това се 
дължи на ниските заплати днес, на недостига на качествена работа, на ниските 
пенсии…  

Страната ни остава без младите си хора – напускат я предимно те и това е 
неприятно, може да се нарече „тежък исторически момент”, може да се определи като 
„драма”. Добре е, че повечето от младите ни сънародници учат в чужбина, но после 
дали ще се завърнат в родината си? Защото ние, младите, не търсим само висока 
заплата, но и успешна реализация в живота си.” 

 

 

ЯНИЦА ЖЕКОВА – 9 б клас 

*   *   * 

„По кой път бих искала да тръгна в живота? Всеки от малък желае да придобие 
добра професия, да се занимава с нещо, което е уважавано и полезно. И иска да стане – 
балерина, полицай, пожарникар, дори космонавт.  

Едно е да желаеш да поемеш по добър път, съвсем друго е да го извървиш до 
края и да постигнеш желаното. Всеки сам трябва да прецени кое е по-добре за него, 
защото пред нас ще се появяват и много странични пътища, кръстопътищата ще са 
много, а сигурно – и широка възможност за избор. 

 Често чувам хората да спорят за съществуването на така наречената –  „съдба”. 
Честно казано, не вярвам много, че я има. Това, което не мога да приема е, че съдбата 
ни вече е предначертана и нашите решения и избор нямат никакво значение. След като 
всичко е решено, защо да се стремим към по-доброто? Мисля, че все пак има неща, 
които не зависят от нас самите, но пътищата, по които поемаме са важни и имат голямо 
значение. Усъвършенстването на човека е много дълъг процес.” 
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СТИВЪН МИТЕВ – 9 б клас 

*   *   * 

„Аз се гордея да кажа, че съм българин. Обичам България. Обичам всяко нейно 
кътче. Тя за мен е земен рай, създаден от Бог и досътворен от човека. Дори да е най-
малката страна на света, аз пак ще я обичам, защото е моята Родина. В коя малка 
държава са събрани толкова красоти? Кой турист, посетил страната ни не се е 
възхищавал от нея? Затова се подготвям да постигна повече и каквото направя в живота 
да е свързано с развитието на България. Аз обичам България!” 

 

 

ЛИДИЯ БОРИСОВА – 9 б клас 

*   *   * 

„Особено в последно време се наблюдава голяма разлика в културните нива на 
хората. Все по-често се сблъскваме с невъзпитани хора, които хвърлят боклуци по 
земята, плюят, много трудно можеш да разбереш какво си говорят… Такива са не 
малко от днешните българи. Всеки се прави на такъв, какъвто не е и парадира 
безпричинно. 

Гледаш как младите хора се надпреварват кой да има по-хубава кола, кой да е с 
по-хубави дрехи. Някои искат да останат да живеят тук, други – не. Причината е в 
реализацията – по-амбициозните искат да постигнат повече и да живеят по друг 
начин… 

Нима ние нямаме добри училища и университети, които след като ги завършим 
да се устроим и да живеем добре?  

През последните години са имигрирали много хора – умни, добри, амбициозни 
българи, млади хора, които са бъдещето на страната ни. Отиват навън да се борят за 
мечтите си. А какво по-хубаво от това тук, в България, да открият своето място и 
своето добро настояще и бъдеще.” 
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 РАДОСЛАВ СТАМОВ – 9 б клас 

*   *   * 

„Нашата природа е много красива, но е много замърсена. Ние не се грижим 
достатъчно тя да бъде чиста, да можем да я използваме пълноценно и да сме напълно 
щастливи с нея. България в момента е страна с неразвита икономика и природните й 
красоти могат да компенсират това – да се развие туризмът, да се превърне самият той 
в една постоянна и стабилна индустрия.  

Самата природа предполага много добри дадености за спорта. Може би ще 
успеем да създадем такъв спорт, да даваме в спорта още повече от себе си, за да можем 
да представяме България добре в Европа, в света. Бих се радвал много, ако и в другите 
сфери – на икономиката, на стопанския живот се развиваме градивно, за да докажем на 
другите, че България е една страна, която има всичко, а хората й – качества т.е. 
способни са, умеят да се справят с трудностите в живота.” 

 

ДЕЯН ГЕОРГИЕВ – 9 б клас 

*   *   * 

„Възстановяването на природата е непрекъснат процес. От нас, хората, зависи да 
я използваме без да нарушаваме екологичното равновесие. Изчислено е, че за 
задоволяване на човешките потребности са необходими 40 на сто от ежегодната чиста 
продукция. Към 2030 г. този процент навярно ще се удвои, а това ще доведе до по-
бързото разпадане на естествените биологични системи – гори, пасища, риболовни 
обекти, обработваема земя. Процесът на изграждане на екологично устойчива 
икономика може да се реализира след създаването на екологично общество. В 
екосистемата на бъдещето основен източник на материали за индустрията могат да 
бъдат рециклираните изделия.  

Бихме могли да кажем, че България се намира по средата на трудния път за 
изграждане на хармоничното единство „човек – природа – икономика“, което е в 
основата на устойчивото развитие.“ 

 

НЕХРИН ВЕЛИЕВ – 9 б клас 

*   *   * 

„Мисля, че всеки трябва да спре за момент и да размисли върху това, какво върши. 
Един пише: „Да живее България!“, а в същото време изсипва боклук по улиците или 
прави нещо лошо в някоя тъмна уличка. Необходимо е съзнание и самосъзнание, за да 
се оправим по-скоро.”  



  9 

 

ЧЕСТВАНЕ НА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ФИЛОСОФИЯТА – 

20 НОЕМВРИ 2014 ГОДИНА 

 

В СОУ „Димчо Дебелянов” – Варна  20 ноември 2014 г. – Световен ден на 
Философията бе отбелязан тържествено с открити уроци по философските дисциплини: 
Психология и логика, Етика и право и Философия.  

Учениците обсъждаха казуси, решаваха логически задачи, четоха свои 
афоризми и есета, собствени философски мисли, запознаха се със съдържанието на 
есето на Илина Георгиева от 10 ª клас, успешно участвала в конкурса  „Българският 
път” (Потенциал, проблеми, перспективи) на СУ „Св. Климент Охридски”, както и с 
рецитация на абзаци от интересни философски виждания, идеи и концепции. Не бяха 
подминати също и философски мнения, идеи и афоризми на ученици, писали за 
конкурса. 

Очертани бяха обема и съдържанието на първи брой на списание „Нашата 
философия” – първото философско ученическо списание в град Варна, издавано от 
редколегията и Градски Клуб Философия – Варна (засега с ел. брой и брой на табло в 
няколко части, определено за отпечатване в книжно тяло през м. април 2015 г.). 

Представени бяха сертификатите на десетокласничката Илина Георгиева, на 
единадесетокласничката от СОУ „Елин Пелин” Йоана Войчева, на учителя по 
предметен цикъл „Философия” Станислав Пенев, получени от журито, в което е и 
философът Желю Желев - президент на демократична България за участието им в 
конкурса на СУ „Св. Климент Охридски” и за отбелязването на  Световния ден на 
Философията. 
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УЧАСТИЕ НА СОУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ” – ВАРНА  

В КОНКУРСА ЗА ЕСЕ „БЪЛГАРСКИЯТ ПЪТ”  

 (ПОТЕНЦИАЛ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ)  

НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”  

 ПО ПОВОД СВЕТОВНИЯ ДЕН  НА ФИЛОСОФИЯТА – 20.11.2014 Г. 

 

ИЛИНА ГЕОРГИЕВА – 10 ª клас СОУ „Димчо Дебелянов” град Варна 

 

БЪЛГАРСКИЯТ ПЪТ 

България. Тук се родих преди 16 години и за първи път тук почувствах, че съм 
щастлива. 

 България това сме всички ние – хората на България, гражданите на една 
малка, но прекрасна страна, всички, които имаме възможност да сътворяваме блага, 
както и да изградим един добре подреден свят за себе си, за децата си, за тези, които ще 
ни продължат утре. Пътят пред нас затова е и път, че ни дава перспектива, разкрива ни 
възможности, прави ни мобилни и концептуални, извисява ни и ни дарява с ценностите, 
които ни утвърждават и ни правят щастливи – нас, българите, сред другите народи от 
Европейския Съюз, от света. 

Пътят на всеки народ е път на борба с трудностите – за утвърждаване, за 
възприемане на стойностното, за оцеляване в един динамичен, бързо променящ се и 
мултикултурен свят.     Точно затова възможността да пътуваме ни кара често пъти да 
се замисляме – накъде пътуваме: към новите технологии и силата на демократичното 
проявление, към страните, които са по-напред от нас, към постижения, превръщащи 
успеха в даденост, към иновации и оригинални изобретения, към открития с 
универсален характер или просто към глобалния хуманизъм и неговите конкретни 
измерения. Пътят, който всеки един от нас трябва да измине – житейският път, е 
същевременно и едно препятствие, което всеки сам, по свой начин, на определеното от 
живота място и в определеното му  време е длъжен да преодолее. Ние имаме своите 
основания да се стремим да вървим напред като народ и като държава – България е 
една от най-старите европейски държави, а народът ни е умен и талантлив и е 
преодолял много трудности, познава много превратности  на историята. А тези, които 
искат да са като нас, трябва и те като нас да се самоопознаят и да опознаят света, да 
преодолеят катаклизмите и всички изпитания успешно. 

Днешният път на България води към държавите с развита демокрация, с богата 
и силна икономика, с демократично държавно устройство и с хуманистично отношение 
към всеки гражданин. Това е пътят на оригиналното и изпреварващо мислене, на 
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подчертаните придобивки и характеристики на прогреса, на измеренията на 
рационалното и конкретния прагматизъм, на глобалното единство и индивидуална 
специфичност, с които в някои области можем да се похвалим и ние. 

 

Нашият, българският път все пак е стръмен и хлъзгав. Но той започва от 
здраво и устойчиво място – води своето начало от родния край и бащиния дом, има 
традиции, има осъзнати цели и важни перспективи. И всичко това се дължи на 
прословутата българска устойчивост и отговорност, на нашите български умения и 
устрем, на нашите заложби. Всички ние – гражданите на Р България трябва в този 
исторически момент сами да определим българския път, така че в края на нашето 
всеобщо пътешествие да бъдем горди, че сме българи. И ние вече вървим по него – към 
глобална Европа, към общите цели на още 27 държави от ЕС, към изграждането на 
един стабилен и мирен свят с голямо разнообразие и голямо единство в него. Това не е 
просто едно начинание, а осъзната и постигана реалност с постоянни измерения 
колкото и да е трудно сега. 

И аз, и моето поколение не си правим илюзии, че пътят ще е лесен – напротив, 
той ще е по-труден от всякога и всеки от нас сам ще определи разстоянието, което ще 
премине. Ние, гражданите на България, напоследък  много често пътуваме по точно 
определени маршрути. Но опитът на българина е изключително богат и ценен и затова 
може да бъде единствено и само единен, обществено отговорен, граждански устойчив. 
Нашият стремеж е подложен на непрекъсната възходяща промяна, свързана със 
знанията и опита на всеки един от нас. Стремим се към едно всеобщо израстване и 
национална гордост от това, което имаме, и от това, което създаваме (въпреки 
временните моменти на застой или усложненията). 

Точно ние, младото поколение сме призвани и сме личностите, които трябва 
смело да продължим напред – след нашите майки и бащи, да завършим започнатото, да 
помогнем на родината си да се присъедини окончателно и към европейските държави, и 
към европейското отечество, към европейския начин на мислене, към европейското 
семейство. Пътят е и ще бъде труден, но си заслужава да бъде изминат. И един ден, 
стигайки до нашата крайна цел, да си кажем – тя  оправда, наистина,  цялото пътуване, 
започнато с желание, превърнало се в стремеж, обогатило ни с необходимите знания и 
опит.  

Българският път винаги е бил специфичен и е тясно свързан с успеха и 
достойнството на рода ни – това е духовният път на българина с неговите ценностите, 
дълг, отговорност, достойнство. Защото българинът притежава всички необходими 
качества да се справи с предизвикателствата на времето. 
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УЧАСТИЕ НА СОУ „ЕЛИН ПЕЛИН” – ВАРНА 

В КОНКУРСА ЗА ЕСЕ „БЪЛГАРСКИЯТ ПЪТ” 

(ПОТЕНЦИАЛ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ) 

НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”  

ПО ПОВОД СВЕТОВНИЯ ДЕН  НА ФИЛОСОФИЯТА – 20.11.2014 Г. 

 

ЙОАНА ВОЙЧЕВА – 11 а клас СОУ „Елин Пелин” град Варна 

БЪЛГАРСКИЯТ ПЪТ 

Ако трябва да боравя с асоциации, първата, която ми хрумва за 
словосъчетанието „Българският път“ е: „лъкатуша”. Всеки път, всяка пътечка е 
създадена да ни води някъде. Какво представлява българският път? Колко дълъг е бил и 
ще бъде? А колко труден е той и къде ще ни изведе? Всичко това, сякаш ни отпраща в 
една красива, гъста и зелена гора. В тази гора се прокрадват хиляди снопчета слънчеви 
лъчи. Някои успяват да докоснат земята, по която вървим, други стигат само до 
определени клонки и листа от преплелите се едно в друго дървета, а трети топлят само 
върховете на короните на величествената безмълвна красота. И ето, сред тази зелена, 
обгърната от топлина гора се вижда криволичеща пътека. Любопитство и безпокойство, 
смелост и нерешителност са емоциите, които ни завладяват, стоейки на тази пътека. 
Много от същите емоции са властвали в сърцата на тези, които първи са стъпили на нея 
и са положили труд в създаването на красивата ни страна, България. Българският път е 
извървян в много различни посоки. Често пъти, тези посоки са се пресичали някъде във 
времето и там отново са се срещали минало и настояще. Българският път е труден, но 
все пак крайпътните камъни, изумрудено зелената му красота и величествени върхове 
са били каузата, която си е заслужавала. Робство и много пролята кръв има пропити в 
този дълъг път. Борба за власт, територии и лишения са също част от пътя на България. 
И в тази наша красива страна, всеки има своя път. Всеки има своята българска пътечка. 
Каква ще бъде тази пътека, до голяма степен зависи от нас. Ако изграждането на една 
държава зависи от народа й, то всяка една негова пътека показва лицето на държавата. 
В миналото, България е имала своите красиви и великолепни лица. Достолепни българи 
са градили и отъпквали пътя на страната ни. Благодарение на всеки един от тях, ние 
имаме минало и постижения, имаме своята собствена история, своя извървян български 
път. И, ако се замислим, всеки път има своята история. Дори и най-малката, едва 
забележима пътека, за която много, много не се знае, която е в огромната гъста гора, 
която е пресичана от много други пътеки, но има своя основател, своите последователи, 
които са дръзнали да минат по нея и тези, които предстои да я открият. Такъв е 
Българският път. Близо до други красиви и големи държави, които са извървели много 
и са се разраствали и развивали бурно, които имат Джордано Бруно, Рене Декарт, 
Волтер, Жан-Жак Русо, Имануел Кант, България е изживявала бурни катаклизми и 
народът й се е топял под хомот и нищета. Българският път сякаш все още догонва 
големите. Вероятно този стремеж ще бъде дълъг и все мъничко ще му остава, за да се 
изравни с останалите. Ала в крайна сметка, ако нямаме цел по пътя си, която да ни 
тласка да вървим напред, животът ни губи смисъла си. Така е и в простото ни 
ежедневие. Дори и в него, ние имаме цел. Да стaнем сутрин, да се подготвим, да 
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излезем и да тръгне по пътеките на задачите си. Вървейки натам, ние обикновено 
избираме едни и същи маршрути и познати места, едни и същи пътеки. Но това, което 
правим различно, е да променяме скоростта към целта, която преследваме. Понякога 
бързаме, друг път отлагаме това бързане, но важно е да стигнем до целта. Важно е също 
и какво влагаме като средства, за да постигнем намеренията си. Какво сме готови да 
загубим, защото е неизбежно да се лишим от нещо, в името на нещо? Дали това ще 
бъде сън, приятели, храна или време за себе си, резултатът от достигната цел ще ни 
компенсира. Вървейки всеки по своя път, е добре да не се самозабравя, да не забравя, 
какъв е бил преди да закрачи по новия път. Защото както казах, всеки път си има 
минало и история, и тези, които дойдат след нас, ще направят същото, но и ще ни 
съдят. Затова, ние сме длъжни пред себе си и пред тези, които ще ни последват да 
постъпваме така, че да няма за какво да съжаляваме, когато се обърнем назад. Така 
трябва да е и по пътят, който извървява и ще извърви нашият, българският народ 
занапред – българският път не зависи само от един човек или от няколко човека.Той се 
гради и извървява от всички ни. Ако искаме да се гордеем и да не се срамуваме, когато 
обърнем взор назад, трябва да умеем да гледаме в една и съща посока напред – и 
всички заедно. България сякаш е разпъната в много посоки и накрая ще остане без 
почва, ако тези, които ни движат дърпат краищата й по своите лични пътеки. Личните 
пътеки, не са пътя на България. Българският път, трябва да се гради по общ разум, под 
обща емоция, трепет и милеене. Така както са милеели Васил Левски, Христо Ботев, 
Райна Княгиня, Драган Цанков, Любен Каравелов, Софроний Врачански и всички 
други  наши достойни събратя и сестри.  

Колко труден ще е бъдещият ни общ път, никой не може да каже и не знае, но 
той има още да криволичи в неизвестното, да догонва големите, да се доказва пред 
Европейския съюз, пред света. И всичко това, всяка от тези трудности, с които 
предстои да се сблъска България е именно пътят на израстването й, пътят на 
демокрацията, на любовта към човека и живота, на отдадеността на Родината. 

 Опитът е велик учител, защото няма лош опит. Всеки опит ни учи на нещо, 
дори и по-лошият. А и всяка пътека има своя край, докато стигне търсения път. Дали 
тази на България е задънена или ще ни преоткрие, ще ни доведе до нови пътища, дали 
ще се отклонява или стриктно ще следва само една линия, едва ли някой може да каже. 
Но ние сме тръгнали – и няма да спрем, докато не намерим себе си и желаното, не се 
преобразим и станем истински съвременници. Не бива да позволяваме тъмни и тежки 
сенки от миналото да ни владеят, защото само ще всяват несигурност и страх в 
бъдещето. В строежа на българския път трябва да бдим за обединяването в общи цели с 
другите народи от Европейския съюз и да се стремим да останат зад нас миналите 
проблеми. 

 Обикновено в гората е тихо и хармонично, дори когато вали дъжд. Вятърът 
кърши клони и брули листата на дърветата, но не може да промени пътеките, които 
вече са там отдавна. 

*   *   * 

Йоана Войчева, Илина Георгиева и Станислав Пенев получиха покани за участие в 
честването на Световния ден на Философията в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски” 
(на което присъства  от името на тримата Йоана Войчева). 
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УЧАСТИЕ НА СОУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ” – ВАРНА И НА СОУ „ЕЛИН 
ПЕЛИН” – ВАРНА В ОЛИМПИАДА ПО ФИЛОСОФИЯ 2014-2015 Г. 

 

    Примерни заглавия за разработка на есе за Олимпиада по философия –  

                             2014 – 2015 г. на училищен и Общински кръг 

 

1. „Всяка наука носи вреда на този, който не е постигнал науката за доброто.” Мишел дьо 
Монтен 

2. „Добрите нрави имат по-голямо значение от добрите закони.” Тацит 

3. „Няма толкова висша цел, която да оправдае използването на всякакви средства.” 
Алберт Айнщайн 

4. „Добродетелта на човека се измерва не с неговите необикновени усилия, а с 
ежедневното му поведение.” Блез Паскал 

5. „Справедливостта не е част от добродетелта, а цялата добродетел.” Аристотел 

6. „Човек е осъден да бъде свободен.” Жан-Пол Сартр 

7. „Материята е необходимост, съзнанието е свобода.” Анри Бергсон 

8. „Ако не знаеш кое е твоето пристанище, за тебе няма попътен вятър.” Сенека 

9. „Съвестта е равна на хиляди свидетели.” Квинтилиан 

10. „Искреността е източник на всяка гениалност.” Лудвиг Бьорне 

11. „Никой не се лъже тъй лесно, както онзи, който си въобразява, че е излъгал другите.” 
Ларошфуко 

12. „Здрав дух в здраво тяло.” Хипократ 

13. „Няма достатъчно проницателен човек, който да е способен да разбере злото, което 
сам върши.” Ларошфуко 

14. „От всички престъпления най-тежкото е безсърдечието.” Конфуций 

15. „Два пъти не можеш да минеш през една и съща река.” Хераклит 

16. „Началото и краят на любовта се познават по затруднението, в което попадат 
влюбените, когато са насаме.” Лабрюйер 

17. „Най-старото и единствено природно общество е семейството.”  Жан-Жак Русо 

18. „Въпросът за смисъла на живота е най-неотложният въпрос.” Албер Камю 
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19. „Онзи, който има защо да живее, може да мине почти с всякакво как.” Фридрих 
Ницше 

20. „Всичко възвишено е тъй трудно, както и рядко.” Спиноза  

21. „Животът има смисъл само като задача или дълг.” Джузепе Мадзини 

22. „За да почувствате цената на това, което притежавате, представете си, че сте го 
загубили.” Плутарх 

23. „Състоянията са неравни, защото хората са получили от природата различни 
способности и по още по-различен начин са се възползвали от тях.” Бенжамин Франклин 

24. „Свободата, Санчо, и човешкото достойнство са най-великото благо за човека.” Мигел 
де Сервантес 

25. „Едно и също нещо е мисълта и онова, за което мисълта съществува.” Парменид 

26. „Ако натегнеш прекалено струната, тя ще се скъса. Ако я оставиш отпусната, тя няма 
да свири.” Сидхарта Гуатама – Буда 

27. „Човекът е въже, опънато между звяра и свръхчовека – въже над пропаст…” Фридрих 
Ницше 

28. „Две неща изпълват духа с винаги ново и нарастващо възхищение и нарастващо 
страхопочитание, колкото по-често и по продължително размишлението се занимава с тях: 
звездното небе над мен и моралният закон в мен.” Имануел Кант 

29. „Границите на моя език са границите на моя свят.” Лудвиг Витгенщайн 

30. „Пътят на война е в равновесието между ужаса да си човек и чудото да си човек.” 
Карлос Кастанеда 

31. „Свободата няма цена” Станислав Пенев 

 

 

 

* За участие в „Олимпиада по Философия 2014-2015 г.” се допускат и философски 
разработки по теми, извън препоръчаните, както и по теми, които вълнуват с 
актуалността си в настоящия момент младите философи.  
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ОЛИМПИАДА ПО ФИЛОСОФИЯ – ОБЩИНСКИ КРЪГ 

СОУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ” – ВАРНА 

 

БИЛЯНА СТАЛЕВА – 11 ª клас 

„ВЪПРОСЪТ ЗА СМИСЪЛА НА ЖИВОТА Е НАЙ-НЕОТЛОЖНИЯТ ВЪПРОС.” 

Албер Камю 

Всички се питаме: Какъв е смисълът на живота? Този въпрос се задава често. 
Всички живи същества в природата се раждат и умират. Това е кръговратът на живота – 
като действие и като смисъл. И той е пред очите ни – всяка пролет дърветата напъпват 
и се раззеленяват, а през лятото техните плодове узряват, когато настъпи есента идва 
листопадът и клоните им се оголват. 

Нека да разгледаме човека като едно от живите същества на планетата и да 
обърнем внимание на развитието му. Интересното е, че ние трудно намираме смисъла 
на нещата, а какво остава тогава за нещо толкова мащабно като живота. Той е едно 
непрестанно движение напред, преход от една форма в друга, рушене и създаване 
отново. 

За някои хора, бих казала, че смисълът на живота им е в придобитото, в 
парите, т.е. в материалните неща. Мисля, че би трябвало да се обръща внимание повече 
на нематериалните, на духовните измерения. Те са особено стойностни и ценни, когато 
се отнасят до семейството, приятелите, любимите хора. С пари и слава не могат да се 
купят любовта или здравето (до някаква степен и това може, но не всичко се купува с 
пари) – духовното не подлежи на оценка. Да, вярно е, че повечето хора не биха те 
погледнали, ако не си с някоя скъпа, хубава дрешка, придобивка от МОЛ-а или нямаш 
скъпа, лъскава, нова кола, но според мен не бива да е така! 

Мисля, че смисълът на живота не е в натрупването на пари, коли, печеленето 
на слава на всяка цена, в материалните блага, не е толкова подчертаното във 
външността (външността, показната страна на нещата) или във физическата красота на 
някого, ако отвътре той е „гнил” (без ценностна система и ясна ориентация за добро и 
зло). За мен смисълът на живота е в ежедневното присъствие на щастието в него, 
защото няма значение кой си, откъде си и накъде отиваш, важното е, докато вървиш по 
своя път да бъдеш щастлив и удовлетворен от това, което вършиш. За мен това, което 
прави живота пълноценен, са мечтите. Те са началото, първата стъпка, от която започва 
всичко, придаващо смисъл на живота – мечтаейки, човек си поставя определена цел, 
която ще преследва. 

За съжаление днес много хора не откриват ясен и конкретен смисъл в своя 
живот или в живота като градивно и извисяващо битие, което не е хубаво. Може би 
защото те са загубили или са разрушили умението си да мечтаят, загубили са смисъла и 
стремежа да реализират мечти и желания. А случи ли се това, всичко губи смисъл – 
мечтите губят очарование, любовта губи значение, границата между болката и радостта 
се заличава... 
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Жалко е, че тези наши съвременници, не могат да целенасочат живота си, не 
могат да определят смисъла на съществуването и усилията си. Те се лутат без цел и 
посока като сенки. Миналото на тези хора е мъгливо и дори мрачно (много от тях сами 
не си го спомнят), а да не говорим за бъдещето им – то пък е несигурно. Тези, които са 
намерили посоката на живота си, от друга страна са по-енергични, щастливи и уверени, 
наслаждават се на всяка секунда живот, на всяка глътка въздух, която вдъхват. Те се 
борят всеки ден за запазването на мечтите си, не позволяват да бъдат лесно преодолени 
или лесно прекършени, те са се научили да побеждават. 

Една арабска поговорка гласи: „Да живееш, означава да се сражаваш.” Да се 
сражаваш в името на всичко, което те прави щастлив, да се бориш, за да оставиш нещо 
ценно след себе си – това е смисълът на живота. 
 
 
СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА – 11 а клас 
 

„ЧОВЕК Е ОСЪДЕН ДА БЪДЕ СВОБОДЕН.” 
Жан-Пол Сартр 

 
Свободата е ценност, както и човешко благо, а също – и право, което всеки 

иска да има в живота си. Целта на човека е да се освободи духовно от ограничаващите 
го закони, правила, норми, табута, да има правото да върши всичко, където и когато 
поиска. И както е казал Яне Сандански „Да живееш значи да се бориш: робът за 
свобода, свободният – за съвършенство”. 

Докато си роб на нечии забрани, желаеш свободата, а после се опитваш да 
постигнеш съвършенството в живота! Свободата се явява не само съдбовна 
необходимост, но и една присъда на самия живот. И рано или късно я имаме. Но в 
стремежа си към съвършенство понякога сами ограничаваме  свободата си, слагаме 
граници на самите себе си. 

Свободата е една отговорност, която всеки носи. Често пъти човек сам потиска 
своите желания и стремежи, сам се спира да прави неща, които може да извършва само 
когато се чувства свободен. Защото едно нещо е привлекателно, докато не го 
притежаваш, докато не е твое. После намираш друго, за което да се бориш. И важното е 
да си свободен, и да не бъдеш затворен в клетка от самия себе си.  

Свободата е монета с две лица – сам избираш как да я обърнеш, да я 
използваш като сила, с която да постигнеш целите си или тя да е защита на твоята 
слабост. И както се казва, всяко ограничаване и самоограничаване в каквото и да е ни 
отдалечава от свободата. Слага ни оковите на хората, собствените ни окови, оковите на 
живота. 

Свободата е една не много сладка присъда, поднесена ни от съдбата. А не 
избира ли сам човек да приеме свободата? И сам да реши дали е осъден или е дарен с 
велика ценност?! 
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АНТОАНЕТА АВРАМОВА – 11 а клас 
 
„АКО НЕ ЗНАЕШ, КОЕ Е ТВОЕТО ПРИСТАНИЩЕ, ЗА ТЕБ ПОПЪТЕН ВЯТЪР 

НЯМА.” 
Сенека 

 
Основната мисъл, която пробужда този цитат у мен е за целите, които човек 

сам си поставя. В тази посока думите на Сенека могат да се перифразират  така: „Ако 
не знаеш каква е целта ти, за тебе няма помощ!” 

По време на своя кратък живот на Земята човек се самоопределя и същото 
става с целите му. Между цел и мечта разликата е малка и много често се обединяват 
всички усилия, насочени в конкретната посока. Например, моята мечта е да завърша 
университет. Това е и моя цел, цел на човек, който е готов на всичко, за да я постигне. 
В случая – да намери пристанището си. Тогава, когато човек дава всичко от себе си и се 
стреми към достигане на житейската истина на мечтата си, тогава ще повее попътният 
вятър и ще му помогне по-лесно да акостира един ден там, накъдето върви. 

Но има и друг тип хора. Те също имат цели, но с малката разлика, че не искат 
да дадат каквото и да е от себе си, за да се получи нещо положително. Тогава помощ те 
няма да имат отникъде и от никого и ще останат само с мечтата си. Този тип човек няма 
да е пълноценен като предходния, защото не е положил труд и не е научил нищо ново – 
не се развива. 

Очакването на някои реализирането на целите им да дойде наготово е пълна 
загуба на време, защото, както знаем времето е ценно, а и чудеса няма. Затова бързо 
трябва да си поставим нашите цели и да пристъпим към постигането им, за да не  
деградираме морално. 

Затова мисълта на философа Сенека „Ако не знаеш кое е твоето пристанище, 
за тебе няма попътен вятър” според мене се отнася за хората, които знаят как да 
постигната желаното в живота си, постоянно си поставят нови и нови цели и се стремят 
да ги реализират. Хората, които се радват и морално, и духовно на развитието си. 
Хората, които вярват в себе си, вярват, че могат.  
 
 
РОСТИСЛАВ ПЕНЧЕВ – 11 а клас 

 
„МАТЕРИЯТА Е НЕОБХОДИМОСТ, СЪЗНАНИЕТО Е СВОБОДА.” 

Анри Бергсон 
 
Материалният свят обхваща много важна част от съвременния живот. За някои 

той е по-важен от духовния. Според известната Пирамида на ценностите на Маслоу на 
най-ниското ниво стоят физиологичните потребности на всеки един от нас – храна, 
вода, съня и здравето. Това са първите неща, от които се нуждае и малкото дете. 
Единствено след като те са задоволени, човек би имал мотивация да се развива и да 
задоволява по-висшите си потребности. Така, например, за гладния бездомник 
единствената цел е намирането на храна и подслон, а социалните контакти не са негов 
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приоритет. Ако продължа да се изкачвам по пирамидата ще докажа, че след 
обикновените физиологични потребности следва нуждата от сигурност, 
принадлежност, увереност и самоусъвършенстване – все неща, които говорят за 
развитието на една личност. Следователно, за да има човек някакво развитие в своя 
живот, за да се усъвършенства и да се приближава към един по-пълноценен живот, той 
трябва да задоволи в определена последователност първо най-обикновените си 
необходимости, това, от което се нуждае и малкото дете и след това да продължи с 
изграждането и надграждането на своята същност. 

В задоволяването на елементарните потребности за човекът не се изисква 
някакво кой знае какво високо ниво на интелект. Всъщност, материята, материалните 
неща са необходимост – без тях не може да оцелее никой: нито човекът, нито 
животното. Това, което прави човека значим, разумен индивид, пътят който трябва да 
извърви от дете, за да стане личност – това е пътят на мисълта, пътят на постигане на 
разумното. 

Философията е наука на особеното, моралното, нравственото, водещото 
познание, една наука, предизвикваща специфичен стремеж към знания. Този стремеж 
ни тласка към търсенето на различни отношения, към търсенето на личността сред 
другите личности и личното удовлетворение от постигнатото. Основна дефиниция за 
същността на философията за мен е „питане и ориентир за мястото на човека в битието 
и за смисъла на човешкото съществуване”. Всеки човек има свое място сред 
останалите, има свой собствен мироглед и свой собствен начин на мислене. Именно, 
мисълта е тази, която различава човек от човека и прави човека най-достойното 
същество на земята. Такава е тезата и на Декарт, който твърди: „Аз мисля, 
следователно съществувам.” Това е точката на самосъзнание, която може да отдели 
всеки от другите. Защото никой не може да мисли вместо другия – мисълта е нещо 
индивидуално, тя дава свободата на човека да разсъждава, да философства и да намира 
свой собствен смисъл в заобикалящия го свят. 

Ето защо философията е тази наука, която отваря врати пред нас, води ни към 
различните пътища на мисълта и по този начин откриваме новото. Философията ни 
дава свобода, а материята е просто необходимост. 

 
 
ВАСИЛЕНА ВАСИЛЕВА – 11 а клас 
 

ИСТИНСКАТА ЛЮБОВ – МЕЧТА ИЛИ РЕАЛНОСТ 
 

В човешкия живот любовта заема особено важно място, защото тя е част от 
духовния свят на човека. 

Мечта или реалност е тя е често срещаната дилема за любовта. Но все пак 
хората трябва да мечтаят, а след това и да реализират мечтите си. За да стане реалност 
мечтата трябва да се вложат чувства, усилия. Някои хора казват: „Който търси, 
намира”. Може би са прави. И с любовта  е така – тя идва, но ако не сме готови да я 
посрещнем… И обикновено я търсим – трябва да потърсим това чувство, тази истинска 
любов. 
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За мен истинската любов съществува, т.е. аз приемам, че е реалност. Бих се 
опитала да опиша какво значи думата „любов”, но ще е много трудно. Каквото и да 
кажа ще е недостатъчно. Любовта е привличане, страст, уважение, но преди всичко 
трябва е и опознаване. Ако видим  на пътя сред нищото една ароматна, красива червена 
роза, ще спрем да я откъснем, но ако не знаем, че тя е бодлива, може да се убодем – 
това е естествената й защитна маска.  

Истинската любов, голямата любов е една мечта за всеки, която всеки по свой 
начин се мъчи да превърне в реалност. Тя може да бъде споделена и несподелена. При 
споделената любов е необходимо разбирателство между партньорите, както и 
искреност в чувствата им. Докато при една несподелена любов нещата са по-сложни. 
Тук влюбеният няма възможност да покаже чувствата си и просто възможността да 
бъде отхвърлена е много голяма. 

Любовта е болка и радост, мъка и щастие. Тя може да те направи безумно 
щастлив, но може и да те накара да страдаш. Много често си задаваме въпроса: „Защо 
ни е любовта, след като наранява толкова много?”. Може би го прави, за да се научим 
да бъдем по-силни  и да обичаме истински. Тя е единствената, която може да ни накара 
да се борим докрай за другия, защото, както всичко останало в този живот, любовта е 
борба, борба за щастие. Дори когато имаме разочарования, не трябва да спираме да 
вярваме, че един ден – в близко или далечно бъдеще ще намерим това, което търсим. 

 
 
ДЕЯН ГЕОРГИЕВ – 9 б клас 

 
„ЧОВЕК САМ ПРАВИ СЕБЕ СИ.” 

Жан-Пол Сартр 
 

Човекът е това, което сам направи от себе си, но дали това зависи единствено от него? 
От друга страна – ако сам не вземе живота си в ръце, то кой е той? 
Би трябвало всеки да желае, да иска много да живее смислен живот, да има към какво 
да се стреми с всички сили, да предприема определени стъпки към осъществяването й. 
Според един философ човекът се ражда свободен, а после цял живот е в окови – в тези 
на обществото, на нормите, на законите, на държавата. Развитието на живота на всеки 
човек се влияе от външни фактори, това развитие не зависи изцяло от човека. Онова, 
което би желал да извърши през живота си всеки, често бива възпрепятствано и всички 
усилия понякога са безполезни. Защото преди да направиш това, което искаш в живота 
си, трябва да си достоен да го посрещнеш. Основната разлика между хората, които 
постигат мечтите и целите си и тези, които не до там успяват е, че едните са родени под 
щастлива звезда и съдбата е по-благосклонна към тях, а късметът не ги изоставя. Това е 
тезата на хората, които вярват, че човекът не е само това, което прави. Тези хора 
смятат, че силите и възможностите не са единствените, които помагат за осъществяване 
на целите, но пък това да се предадеш определено не е начин за справяне с проблемите 
в живота. 
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Друга част от хората пък смятат, че ако не вземат живота си в ръце – няма кой да го 
направи. Създадени сме, за да моделираме себе си така, че да успеем и да бъдем 
щастливи. 
Независимо какъв живот ще живееш, какъв късмет ще имаш, колко умен и можещ ще 
си, не бива да забравяш, че основата поставяш ти. Изграждайки се като човек с 
ценности ще бъдеш непоклатим и близо до това, което желаеш. Това, заради което 
трябва да се гордееш със себе си или обратното – да не харесваш у себе си – ти сам си 
го направил, ти си създател на това, което си. За всичко си отговорен самият ти. 
 
 
БАХРИ ХЮСЕИН – 10 б клас 
 

БАРИЕРИ В ОБЩЕСТВОТО 
 

Човекът е социално същество. Той не може да живее без да общува, но в 
процеса на общуването възникват пречки, които затрудняват нормалното общуване. 

Негативните мисли, някои чувства, неясните ценности и емоциите са пречките, 
които трябва да преодолеем, за да можем да общуваме пълноценно. Нашите чувства се 
определят от нашите вълнения. Не събитията, а смисълът, който им преписваме е 
важен. Събитието е същото, променя се само смисълът на събитието. Когато започне да 
се променя смисълът, се променят и чувствата. Всички ние имаме негативни мисли. 
Когато се намираме в ситуации, които ни разстройват, мислите се задействат и 
придават негативен смисъл. Тези мисли се пораждат като следствие на чувства, на 
действия. Едно от най-големите препятствия при общуването са емоциите. 
Изграждането на връзка с други винаги е съпроводено със страх – страх от 
неизвестното, че може другият Аз да не ни приема такива, каквито сме. Този страх дава 
защитна реакция на Аз-а да сложи маска, за да може да се хареса на другия, но ако това 
е много различно от истинското ни Аз, при разкриването ни другият може да се 
отдръпне. 

Тревожността е свързана със страха от нараняване и се изразява с несигурност 
в собствената сигурност във връзката с другия. Тревожността засяга дълбоко мислите, 
емоциите  поведението, когато се почувстваме   наскърбени, предадени, наранени ние 
започваме да се изпълваме с негодувание и гняв. Когато сме разгневени ние вярваме, че 
имаме сериозни причини за това. Ние се чувстваме несправедливо наранени и може 
продължително да мислим за това, колко лошо са се отнесли с нас. Случилото се не 
може да се забрави лесно. Гневът може да има вредни последици върху връзката. 
Страхът от самота, завистта и ревността също са големи пречки в общуването. Има 
много трудности, които съзнателно или несъзнателно ни влияят в общуването. Тези 
бариери могат да бъдат премахнати ако пожелаем като си зададем някои въпроси. 
Например, защо се случва дадено нещо, дали ние не сме виновни? За да общуваме 
пълноценно трябва  да ценим, уважаваме и изслушваме другия Аз и най-вече да му 
имаме доверие. 

Общуването е сложен процес, който среща много пречки и трудности, но 
когато имаме желание това да продължи, намираме и начин да го направим. 
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ИЛИЯ  ГРИГОРОВ – 10 а клас 
 

„СВОБОДАТА НЯМА ЦЕНА.”  
Станислав Пенев 

 
Свободата. Това е измерение на духа и морала, което ни кара да се чувстваме 
пълноценни като хора и граждани, да сме удовлетворени от мислите и постъпките си, 
да сме добре, да ни е комфортно, да сме точно на място си. 
Това е едно усещане, че можем да постигнем повече, едно състояние, което ни дава 
възможност за по-смели мисли и действия, водещи до добро, да се развиваме в някоя 
област по наш начин. 
Свободата не се купува, тя няма цена. Тя ни кара да се чувстваме още по-щастливи, че 
съществуваме, тя е главният център на словото. Например, ако не съществуваше 
свобода на словото, този свят можеше да не съществува и в момента можеше да ги 
няма много неща, които използваме днес – книгата, компютъра, съвременния дизайн и 
изобщо тази модерна техника. Те са създадени от хора, които ценят свободата и са 
имали свободата да творят, помислят какво ще направят и как ще го направят, не са се 
ограничавали – не са позволили това да стане. И благодарение на свободата им в 
момента имаме всички тези придобивки, които ползваме и каузата: свобода на… 
(словото).  
Свободата не е само материална, а е преди всичко – душевна. Тя не може да се отнеме с 
исканията на хора, които навреждат на другите. Свободата е безценен дар за нас, хората 
и ние трябва да я използваме, разбира се с някаква точно, определена граница. 
Свободата изгражда човека като личност и ето защо тя няма цена. 
 
 
СТИВЪН МИТЕВ -  9 б клас 
 

ПРИЯТЕЛСТВОТО 
 
За мен приятелството е едно от най-важните неща на този свят. Приятелството 

трябва да се пази, защото то само за миг може да бъде  разрушено. 
За мен приятелството е ценност. Доброто, истинското приятелство се гради.  

Приятелството се създава и остава в повечето случаи вечно.   
Приятел е този, на който можеш да се довериш и на който можеш да разчиташ 

в труден момент. Добрият приятел винаги дава искрен съвет. Истинският приятел е 
винаги там, за да ти подаде ръка. 

За голямо съжаление истинските приятели са много малко. За мен те са по-
важни от всичко. Истинските приятели ти вярват безрезервно и отношенията са 
истински. По-добре да се броят на пръстите на едната ръка, отколкото да са много, но 
да са лицемери. 
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Приятелството може да се създаде на всяка възраст. Истинските приятели са 
тези, с които можеш да споделяш еднакви интереси. За мен приятелството е нещо 
важно в този живот. 
 
 
 
ИЛИНА ГЕОРГИЕВА – 10 ª клас 
 

„СВОБОДАТА НЯМА ЦЕНА.” 
Станислав Пенев 

 
Свободата е нещо невероятно, нещо, с което трябва да се гордеем. Тя е това 

усещане, което имаме, че отваряйки ръце прегръщаме целия свят, че чувстваме как 
вятърът ни обсипва с любовта си – с цялата любов на природата, че птиците пеят с 
тоновете на най-нежните си мелодии и звучи ромона на потоците, шума на реките, а 
ние докосваме красотата. Всеки човек има усещането за свобода, за нареченото от нас – 
свобода! И никой не желае да бъде пленник някъде или на някого, дори на собствената 
си воля. 

Свободата е нещо неописуемо! Тя ни дава криле и ни учи, че всеки един от нас 
трябва да бъде свободен, да изразява себе си и да чувства красота на живота и любовта 
към него по свой начин! Не бива с лекомислие да се отнасяме към хората и да 
нарушаваме свободата им, защото тя е едно от най-ценните блага, които всеки от нас 
трябва да притежава, а след това идва увереността и стремежа към дадена цел. 

Чрез свободата човек слага началото и по свой начин решава по кой път да 
поеме. През целия си живот ние неизбежно се борим за свободата си. Тя трябва 
ежедневно да се защитава. Силата на свободата е свързана с желанието ни да бъдем 
свободни и с волята на всеки от нас. 

Живеем във време на демокрация и всички сме свободни граждани, а в същото 
време човек трябва да се освободи от зависимостите – трябва да постигне вътрешна 
свобода, свобода без съмнение и унижение.  

Свободата е красива като природата, следователно природата е свобода. Ние 
сме част от природата, затова трябва да бъдем свободни . 

Човек, загубил свободата си, губи всичко! 
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ОЛИМПИАДА ПО ФИЛОСОФИЯ – ОБЩИНСКИ КРЪГ 

 
СОУ „ЕЛИН ПЕЛИН” – ВАРНА 

 
 СИМОНА ЙОРДАНОВА – 11 ª клас 
  
 

„ЧОВЕК Е ОСЪДЕН ДА БЪДЕ СВОБОДЕН.” 
Жан-Пол Сартр 

 
Всички хора се стремят към свобода. Всеки иска да бъде свободен, но не знае 

как да придобие свободата си. Аз мисля, че проблемът за свободата е част от 
осмислянето на човешкия живот. „Живот без свобода е нищо.” Това е без съмнение 
така, но въпросът за човешката свобода е свързан и с отговорността пред другите. 
Свободата е отговорност. Затова бих посочила и друга мисъл на Сартр. „Ние искаме 
свободата заради свободата и при всяко особено обстоятелство. И искайки свободата 
ние откриваме, че тя напълно зависи от свободата на другите и че свободата на другите 
зависи от нашата.” 

Наистина, свободата като определение на човека не зависи от другите, но от 
момента на обвързването си с нея аз съм длъжна, когато искам моята свобода да искам 
и свободата на другите; аз мога да си поставям моята свобода като цел само ако 
наравно поставям и свободата на другите като цел. Преследвайки свободата, човек се 
стреми към добро, към правда. Свободата на личността е свързана с нейното 
подчинение на определени закони и форми. Единствено обществото, което е способно 
да създаде управление и закони, на които всички се подчиняват доброволно, е свободно 
и не би достигнало до революции. Но възниква противоречието дали човекът е 
свободен, след като зависи от обществото или от природата. Нима човек може да спре 
да се подчинява на законите на природата – например, да спре да старее… 

Личността може да постигне една относителна свобода т.е.  такава, която 
възможно най-плътно да се доближава до абсолютната, но която да не нарушава 
развитието на обществото. Според мен човек е зависим от обкръжаващата го среда, 
защото тя му дава онези удобства, които са нужни за неговия живот. Ето защо не може 
да спре да се подчинява на тези принципи, защото ако реши да стане напълно свободен, 
той може да навреди на заобикалящия го свят. С оглед на своята свобода той ще прояви 
егоизъм и в никакъв случай не ще се оправдае целта му. Равностойно е да обявим, че 
един престъпник действа възможно най-добре. Обществото е една подредена система и 
ако човек реши да се освободи от нея, той рискува не само да разруши част от 
структурата на системата, но и оттам да навреди и на себе си. Защото човекът е елемент 
от тази порядъчност и е свързан с нея. Освен това човекът е свързан с редица 
междучовешки икономически, социални потребности, които не се прекъсват толкова 
лесно. Ако човек лиши себе си от обществото (духовно и материално изключване) той 
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рискува да изгуби своя път. А щастието и свободата често пъти живеят в две страни и в 
две отделни земи, и два пътя водят до тях. Единият (този на щастието) е пътят на 
успеха, на придобиването на блага, на имането и на грижата по неговото опазване, или 
пътят на реалното. Другият (този на свободата) е път, който води по неясните граници 
на прехода и е пътят на възможното. Човек никога не избира само една от тези посоки с 
намерението да й остане верен, макар че идеята за вярната посока непрекъснато го 
ръководи.  

Свободата е не само висша ценност, но и непосилно бреме за човека. Защото 
свободата е и отговорност. За да е свободен един човек трябва не само да взима 
независимо своите решения, но и да осъзнава следствията от тях. 

Всички хора се стремят към свободата, но повечето от тях не са достигнали 
зрелостта да бъдат свободни, т.е. да бъдат независими, рационални, обективни… Всеки 
от нас притежава инстинкт за свобода – няма човек, на когото тя да не е необходима. 
Затова всеки един от нас се стреми да я достигне, но неколцина са тези, които я 
достигат истински.  

Днес ние се радваме, че не се подчиняваме на някаква външна власт, че сме 
свободни да изразяваме нашите чувства, мисли, идеи и желания. Да, обаче малко са 
тези, които осъзнават зависимостта си от дадена организация, държавата или от друг 
човек. Малко са тези, които разбират, че човек започва да се превръща в автомат, в 
машина, макар че остава с впечатлението, че е свободен човек. Той не осъзнава, че 
спазва строго установения ред, че потиска своите чувства. Фактор, оказващ огромно 
влияние за потискането на спонтанните чувства, оттам и на стремежа за свобода, на 
стремежа за изразяване на собствено мнение и виждане на нещата за нещастие се 
оказва образованието. Образованието, което трябва да учи хората да мислят 
самостоятелно, да развива и усъвършенства техните умствени възможности и да ги 
насърчи да обогатяват своите знания и култура. Свободен си да се бориш или да се 
примириш с нещата. Свободен си да бъдеш такъв, какъвто си и си свободен да 
позволиш на някой друг да те представлява. 

С една дума – свободата е избор, който не всеки може да възприеме или да 
доведе но край. Всеки човек трябва сам да определи границите на своята свобода. 
Всеки има неограничена свобода, но само в граници, наложени от самия него. За да 
бъде свободен, не трябва другите да поставят границите на свободата му, за да избегнат 
конфликти с нея – човек трябва да си ги постави. Това е умението да бъдеш свободен. 
Единственият начин да наложиш своята свобода над тази на другите, без да бъдеш в 
конфликт с нея – човек трябва сам да определи свободата си и докъде тя се простира. Т 

Всеки има неограничена свобода, но само в граници, наложени от самия него. 
Само като индивидуална личност човек може изцяло да се възползва от свободата си. 
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СТАНИСЛАВА СТАНЧЕВА – 11 ª клас 
 

„СВОБОДАТА, САНЧО, Е ЕДНО ОТ НАЙ-ЦЕННИТЕ БЛАГА.” 
Мигел де Сервантес 

 
Ако свободата е благо, то ние или сме лишени от него или не го притежаваме 

напълно. Ако свободата е ценност, то всеки, който я притежава би я съхранявал и би 
бил горд с притежанието си. Тогава свободата става привилегия, а не право. 

Колко е приемливо на пръв поглед да можеш да правиш всичко, каквото 
искаш, да избираш всеки път нещата по желание, а не по важност, да не зависиш от 
другите… Кой не би искал да е господар на самия себе си? Всеки иска да има повече 
права, но забравя, че с увеличаването им се увеличават и задълженията му. В 
действителност, обаче, пълна свобода няма. Страх ме е да си помисля какво щеше да 
стане ако всеки можеше да действа самоволно и без да се съобразява с околните. 
Светът щеше да е една безразборна и хаотична сбирщина от безполезни същества, 
интересуващи се единствено от собственото си благо, но свободни! Такава 
неограничена и егоистична злоупотреба с правата, които имаме, не наричам свобода, а 
свободия, защото свободата не е равна на цялото щастие, а ограничението от правила 
не е равносилно на цялото нещастие. Нуждата от ред налага наличието на правила. И 
тези правила контролират и регулират действията на човека, в зависимост от това къде 
се намира. Ако сме в училище сме длъжни да спазваме училищния правилник, ако 
шофираме се съобразяваме с правилата за движение по пътищата. Все пак 
обществените правила не целят да ощетят някого, а да регулират така свободата, че да 
има за всички т.е. един човек с действията си, печелейки лична свобода да не отнема от 
личната свобода на друг човек. Това е затворът на свободните. Решетките му са именно 
правилата, които ограничават човека с непрестанните си изисквания за поведение, а 
надзирателят е самото общество. 

Подвластен на страховете си човек остава завинаги там… Затворниците могат 
да са физически оковани, но вътрешно да се чувстват свободни – в мислите и в мечтите 
си, защото те са безгранични и носят радост и надежда със себе си. И обратното – един 
физически свободен човек може да е зависим от наркотици, алкохол, цигари. Освен на 
материални неща ставаме подвластни и на гордостта си, позволявайки тя да ни завладее 
и да заживеем в нейния измислен свят, считайки че сме повече от другите и че 
заслужаваме повече от тях. 

Свободни сме да избираме хората в най-близкото си обкръжение. Имаме право 
да преценим кои хора можем да допуснем близо до себе си, да им се доверим. 
Приятелите са важна част от живота на всеки човек, затова свободата да ги подбираме е 
ценност. И както един футболен треньор учи играчите си да са добри футболисти, за да 
печелят, така и обществото се нуждае от хора, които добре си вършат работата, за да се 
развива и усъвършенства. Няма друг начин за победа освен спазването на правилата на 
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обществения отбор. Да се научим да живеем правилно изисква много усилия и 
старание, затова не всеки може да бъде добър спортист в отбора, наречен живот. 

„Винаги съм чувал да казват, Санчо, че да правиш добро на простаци е все 
едно да наливаш в морето вода”  – Дон Кихот. 
  
 
ПЛАМЕНА СТОЯНОВА – 10 ª клас 

 
„СПРАВЕДЛИВОСТТА И НЕСПРАВЕДЛИВОСТТА СА КАЧЕСТВА НА 

ХОРАТА, КОИТО ЖИВЕЯТ В ОБЩЕСТВО, А НЕ В САМОТА” 
Томас Хобс 

 
„Справедливостта не е част от добродетелта, а цялата добродетел.” е казал 

Аристотел и тъй като нейна противоположност е именно несправедливостта, от това 
следва, че не е след пороците, но пък несправедливостта не е само част от порока, а е 
целият порок. Именно „царицата на добродетелите” и „кралят на пороците” са тези две 
противоположности, които се появяват при човешкия избор във всеки един момент. И 
точно тук е проблемът:  нима самотният човек не притежава тези две категории, както 
този – живеещ в обществото? Нима само гражданинът е склонен да има това, което 
самотникът няма? 

Позовавайки се на субстанцията, към която материалистите се стремят, а 
именно – всичко съществуващо е продукт на материята и фактът, че англичанинът 
Томас Хобс е последовател на тяхната тематика, ни навява мисълта, че човекът е човек, 
само когато играе ролята на самия себе си. Така – все той, човекът, е способен да мисли 
и разсъждава адекватно, да чувства истински и естествено да усеща гледните точки на 
останалите, защото нима мислите, че един отдалечен от обществото индивид, който не 
познава своите ценности и обстоятелствата, пред които често трябва да се изправя, 
може да усети положителните и отрицателните черти на егото си. А именно – той може 
да живее със своята собствена представа за света, за обществото, но тя при всички 
случаи ще бъде нереална, тъй като за самотника е невъзможно да познава естеството на 
целия заобикалящ го истински, реален свят. „Свободата не е плод, който расте при 
всеки климат, затова не е достатъчна за всеки.” казва Жан-Жак Русо и ако обединим 
това негово твърдение с казаното досега, то именно свободомислещият интелигентен, 
живеещият в обществото човек е притежател на двете главни категории:на доброто и 
злото, справедливостта и несправедливостта и обратното – на самотният, живеещ в 
рамките на своя идеал, окован в границите на недостъпната за него свобода човек, 
както се подразбира –  и неспособен да има и да притежава тези отрицания. 

Но нима това означава, че самотникът няма място в обществото? Нима това 
означава, че той не притежава основите на зараждаща се свобода в самия него? Нима 
това означава, че той е една непроменяща се величина по време на дните на неговото 
съществуване? Не, не бих твърдяла това! 

„Човек е осъден да бъде свободен.” обявява Сартр. И точно това е начинът, по 
който всеки е склонен и може да мисли. От гражданина до подцененият самотник. И 
щом това е така, то кардиналната добродетел и нейната противоположност са явление 
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при всеки един от нас, независимо какво е моментното ни състояние. Независимо дали 
сме щастливи или нещастието е подвеждащото ни чувство. Тогава, когато едно от тези 
две състояния властват, времето е подходящо, съответно за добри или за зли дела. А 
безразличието е знак на недобронамереността, която отново е породена от злото. 

Няма нищо срамно от това да се страхуваме. Съгласен ли е или не, всеки човек 
има страх от нещо. Това, което трябва да направим е да разберем от какво се 
страхуваме, защото когато се изправим срещу него можем да го победим или може да 
се възползваме. „Никой не е безстрашен така, както никой не е идеален” – може би 
точно това е страхът на самотният човек: да преглъща безразличието на другия, да 
обикаля в ъгъла на обществото – там, където няма място под „светлинния екран”, да се 
справя забравен от обикновения гражданин, тъй като неговото мнение няма място в 
мнозинството, „да живее” незабелязан от останалите, но белязан от оковите на 
свободата. А може би това е цялостния страх на човечеството? Кой знае? 

Може би е начин на живот, който избира човекът, стремейки се просто към 
следващия ден на ежедневието или към такъв, който е по-добре да бъде запомнен, 
отколкото да бъде непременно записан като житейска хроника. Хората казват, че да 
видиш самотник не е нищо особено, но един ден,  в точния момент, на точното място 
някой допълва: „…да видим група от самотници означава, че се задава буря!” 
 
 
АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА – 10 ª клас 
 
        „ОТ ВСИЧКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НАЙ-ТЕЖКОТО Е БЕЗСЪРДЕЧИЕТО.”                    
 
                                                                                                                                    Конфуций 
 

Доста нашумяла тема в нашия свят е темата за престъпленията. За убийства, 
кражби, изневери – за всички тези лоши постъпки на хората. Връзката помежду тях не е 
голяма, но всяко едно престъпление се свежда до общото за тях – показва как човек е 
способен на всичко. Как от едно малко негово решение може да се превърне в истински 
убиец. Убиец, чийто страх се превръща в жестокост. Името на тази жестокост е 
безсърдечието. 

Да си човек значи да умееш да живееш. Да отсяваш нещата. Но в какво се крие 
тайната на живота никой не може да обясни. Дори философите са непосилни да 
обяснят. В цялата тази подредена Вселена има неразкриваема енигма. Раждаш се, 
растеш, учиш се и идва момент, в който избираш по кой път да тръгнеш. Да бъдеш 
добър или лош. Това са максими, които съществуват още от зараждането на света. 
Живеем в свят, където всеки има отредено място. Вероятно това е съдбата ни – 
откровено забулена потайност на Природата. Това е светът, в който доброто се цени, а 
лошото се презира.  

Хуманизмът е висша човешка ценност. Той ни учи да обичаме, да бъдем 
състрадателни, да се отнасяме с достойнство – да бъдем хора. Защото, когато си такъв 
си умен. Най-красивото и най-чистото в човешката природа е добротата. Тя прави 
хората щастливи. Доброто обединява, неговата магическа сила е нещо неземно. 
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Добротата и топлотата на хората са тези, които крепят човечеството. Когато човек е 
тъжен, отчаян има нужда от сърдечност. Тогава му е най-необходима добра дума. 
Конфуций е философът, който залага в своите разсъждения идеята за човечността. 
Всеки трябва да бъде разумен – да цени родителите си, да приема чуждата болка и да 
съчувства. Майка Тереза е една от мъдрите жени. Тя ни учи на добро. Живяла е, за да 
помага. Истинското щастие се крие в сърцето на човек. 

Може би злото идва от друго измерение, щом хората го осъждат. Но то е сред 
нас. При някой е малко, в други повече, в трети е пропило съзнанието им. Може би не 
трябва да се делят така хората? Не, напротив. Така изглежда човечеството. Жалко, но е 
реално. Всеки таи лошото в себе си. Ако успяваш да прикриваш лошото, да го 
игнорираш и живееш вярвайки, че само доброто води света, ще бъдеш жив. Хиляди са 
примерите за коравосърдечието на хората – примерно, войните. 

Според мен светът е на път да стигне до края си. Причините са неизброими, но 
ето един факт е, че се самоубиваме. И това бавно ни довежда до ръба на пропастта. 
Там, където сърцата ще останат закоравели и безмилостни, вследствие на отчаянието. 
Вероятно има много пътища, както и друг живот, който би ни върнал доброто. Защото 
цялата Вселена е кръговрат, който ни учи. А когато живееш добре и си нужен за някой,  
е гаранция, че имаш сърце. Сърце, с което да обичаш. И да не страдаш след това. 
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ФИЛОСОФСКИ МИСЛИ, МНЕНИЯ И ИДЕИ, ИЗРАЗЕНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 
2014-2015 ГОДИНА ПО РАЗЛИЧНИ УТВЪРДЕНИ ФИЛОСОФСКИ 

СХВАЩАНИЯ И ВИЖДАНИЯ ОТ МЛАДИТЕ ФИЛОСОФИ  
НА СОУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ” – ВАРНА 

    

РАДОСЛАВ СТАМОВ  – 9 б клас 
 

„ФИЛОСОФИЯТА Е ПРОСТО ДОБЪР СЪВЕТ.”  
Сенека 

 
Възникването на философията е възникване и на науките. Дълго време, 

(особено в древността) цялото човешко познание се е наричало философия – науката не 
само е била свързана с философията, но и се е отъждествявала с нея.  

Философията е инициатива за един нов начин на живот, при който хората се 
уповават на възможностите на собствения си разум, а не само на обичаите и вярванията 
на дедите. Философията дразни любопитството с факта, че нейната поява се свързва с 
дейността на седемте мъдреци, че името й означава любов към мъдростта, ловкостта и 
майсторството, и привлича неспокойните и будни хора с търсещи умове. 
 

 

ФИЛИП МУРАД – 9 ª клас 

„ДОБРИТЕ НРАВИ ИМАТ ПО-ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ ОТ ДОБРИТЕ ЗАКОНИ.” 
Тацит 

Още от древни времена хората са започнали да създават закони. Целта им е 
била да гарантират обществения ред и сигурност. Така хората са живели по-спокойно, а 
обществото се е развивало и просперирало. Това продължава и днес. Продължава 
много векове и утвърждава човешката воля за ред, търпимост и законност. 

Хората създават най-различни закони. Те заклеймяват кражбите, убийствата, 
измамите, насилието… 

Но законите са нищо, ако хората нямат добро държане и подобаващо 
поведение. А те се формират в семейството още от най-ранна детска възраст. 
Правилното възпитание създава и правилна представа за това кое е лошо и кое е добро, 
кое е правилно и кое е недопустимо. 

Ако самите хора са неосъзнати и преценката им за заобикалящия ни свят е 
неправилна, те са склонни да извършат различни престъпления. В тези случаи те могат 
да причинят зло на околните без ни най-малко да съжаляват. А това вече е огромно 
престъпление, включително и нравствено. 

Така, че правилното поведение и спазването на неписаните морални и 
нравствени правила за взаимоотношенията между хората от всеки един от нас, е много 
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по-значимо в живота и по-важно от какъвто и да е писан закон, от няколко написани 
реда. 
БАХРИ БЕДРИ –  9 б клас 

 
„АЗ ЗНАМ, ЧЕ НИЩО НЕ ЗНАМ.”  

Сократ 
 

Всеки втори човек знае, че не знае не само всичко, но и още и още нещо в 
дадена област. Това е безспорен факт. Физиците, например, знаят за гравитацията и 
движението на телата, биолозите – за клетките и строежа на тялото, историците – за 
хора и войни, философите – за развитието на мисленето, но всички до един не са в 
състояние да обхванат цялостно всичко.  

А какво знам аз? Аз уча за хора, които никога не съм и няма да срещна, за 
войни, в които никога не съм и няма да участвам, за планети, на които никога не съм 
бил и едва ли ще бъда, за молекули, атоми и йони, които не мога да видя, за абстрактни 
неща, които не мога да докосна и да почувствам. Получавам познания и мъдрост, да се 
поуча, за да не стане така, както е станало някога или да съм наясно с необходимите 
екзистенц минимум познания. Навярно това е необходимо, но преди всичко е важно в 
какво посока ще мислиш, как и доколко ще можеш да осмислиш и начертаеш пътя си. 
Осъзнавам също, че има толкова много неща, които никога няма да опознаем напълно и 
да почувстваме със сетивата си, но това ли е наистина най-важното от краткия ни 
„престой” на земята? Според мен не. 

Лично за мен, най-важното нещо е да опозная себе си. Да се саморазбереш – 
как би реагирал в дадени моменти, които засягат твой близък или приятел, а и теб, е 
много важно. 

Като започнем да се вглеждаме в човека става ясно, че не можем напълно да 
разберем  от какво се състои духовното, не можем да видим какво има в нас – в нашето 
съзнание и мислене. Всички знаем, че  на теория човекът има сърце, мозък, черен и бял 
дроб, както и много други малки и големи органи, без които животът ни не би бил 
нормален и пълноценен. Днес ние знаем всичко, но не е нужно на масовия човек да 
знае само какво се крие в неговото тяло, защото в противен случай Бог щеше да ни 
направи прозрачни, а какво представлява духът?.... 

Още едно нещо, в което не можем да сме сигурни, е произходът на човека. 
Откъде сме дошли, как сме се появили? Дали Бог ни е създал, както твърдят в 
религията, или сме възникнали по пътя на еволюцията, или от някакъв незнаен 
организъм, обитавал водата преди милиони години, дали не сме по-нова „версия” на 
маймуните, например? Има много теории, но нито една не е напълно доказана и 
категорична. 

И затова, сред тези теории, идва ред – ред да сложи разума. Това „сиво 
орехче”, намиращо се в черепната ми кутия, ме кара да си задавам тези въпроси. 
Казват, че човек опознава себе си в продължение на години и накрая пак остават 
неразяснени неща, въпроси, на които не може да си отговори. Но докъде се простира 
нашият разум, нашият интелект? Защо ползваме само 30 % от капацитета на мозъка си 
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– къде остават другите 70 %? Защо в съзнанието на човека почти нищо не е фиксирано 
ясно, защо винаги има съмнения и дали винаги духът и тялото са в хармония? 

Според мен, най-вероятно използваме толкова малко от капацитета на мозъка 
си, защото някой ден, след много години други индивиди – по-добри и по-стойностни 
от нас, ще се появят и ще използват цялата му необятна сила, за да създават, а не да 
рушат. 

Може би Бог или т.нар. Всевишна сила, създала ни някога, е знаела, че ако 
хората използват цялата мощност на мозъка си, то може би Земята отдавна щеше да 
бъде погубена и разрушена. 

 
 
СОНГЮЛ ЧАУШ – 10 ª клас 

 
„СЪВЕСТТА СЛЕДВА ЧОВЕКА КАТО СЯНКА.” 

Имануел Кант 
 

Съвестта е мярка, критерий за добро и зло, за справедливо и несправедливо, 
което е в теб (с теб) от раждането ти. То е това, което те прави по-добър човек и не ти 
дава мира, когато знаеш, че си постъпил лошо и неетично. 

При някои хора съвестта е много по-проявена. 
Според мен, това зависи от възпитанието на човека, както и от придобитата 

култура. Животът също променя хората. Всичко, което човекът преживява, играе важна 
роля в идентификацията му – какъв е и какъв ще стане.  

Мисълта: „Съвестта следва човека като сянка” подсказва, че съвестта е 
човешката преценка за стореното, вътрешната мярка на човека за света т.е. тя е в теб и 
е нещо, което не може да бъде премахнато или скрито. Но и всичко зависи най-вече от 
личността. 

Ако я нямаше съвестта, светът щеше да бъде място, на което не може да се 
живее. Тя регулира взаимоотношенията. Но повечето хора често вършат това, което 
съвестта не приема, а не неща, които съвестта им подсказва.  

И става така, че всеки човек прави онова, което мисли за правилно, а след това 
съжалява. 

Всъщност, съвестта е много по-силна отколкото си мислим. 
 

 
ГЕРГАНА ТОДОРОВА – 10 ª клас 
 

„СЪВЕСТТА СЛЕДВА ЧОВЕКА КАТО СЯНКА.” 
Имануел Кант 

 
Съвестта е част от нашата същност – невидима, но винаги ни следва и човек 

никога не може да избяга от нея. Това е едно странно усещане, което задава много 
въпроси и изисква от нас и много отговори. 
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Но не трябва да се смята, че съвестта е един безкомпромисен преследвач и 
съдник, тя е и съветник, който ни дава правото на избор. Във всеки случай тя 
съществува, било то „чиста” или „нечиста”, тя е и нашата сянка, нашето Аз. Не трябва 
да се губи и да се загърбва. Съвестта е морален закон, който ни напътства, който винаги 
трябва да носим в себе си, за да ни напомня за задълженията ни, за неосъществените 
цели и да ни помага при осъществяването им. 

Съвестта е призвана да ни показва пътя на доброто, на справедливостта, да ни 
следва по пътя, който сме си избрали и да съгласуваме с нея всяка своя стъпка. Пътят, 
по който се учим да прощаваме и да помагаме, да се разкайваме за грешките и за 
силата, която ни е нужна, за да поискаме прошка както пред всички, така и пред самите 
нас. 
 
 
ЮЛИЯНА ПЕТРОВА – 10 ª клас 

 
„НИЕ ОТГОВАРЯМЕ НЕ САМО ЗА ТОВА, КОЕТО ВЪРШИМ,  

НО И ЗА ТОВА, КОЕТО НЕ ВЪРШИМ.”  
Жан-Батист Молиер 

 
В днешно време могат да се срещнат различни отговори на въпроси и идеи, 

извлечени от всякакви нива – на персонажи на обществото, принадлежащи към 
контрастите на 21 век. Те засягат политиката, поражда много казуси, пламенни 
спорове, имат критическа насоченост и до голяма степен обобщават след един анализ – 
превърнал се в поука за поведението и морала на съвременния човек. 

Мъдростта на Молиеровите думи обаче се отнася не само до отговорността, а и 
до силата на дублираната ключова дума с единично отрицание – „вършим” и „не 
вършим”. Великият драматург Молиер подчертава, че става въпрос за действие и за 
отговорността, която то носи със себе си, но разглежда и втори случай – на неговото 
отсъствие, а отговорността остава същата. Ясно се откроява, че това не е обикновено 
действие, а е просто бездействие, характеризиращо се със своята специфика, висока 
мащабност и проблематика, и подлежащо на дълбок и глобален коментар. 

Човекът е изящно творение на природата. Притежава втора сигнална система – 
именно това прави всеки от нас, хората, отговорни. Поради това, макар и нейно 
уникално творение, той се отделя от нея като частен случай, защото иначе бихме 
казали, че природата носи отговорност сама за себе си и с тази антитеза доста хора биха 
се съгласили. Но човекът е съзнателен – съзнателна същност! 

 
 
ИЛИНА ГЕОРГИЕВА – 10 ª клас 

 
ФИЛОСОФСКИТЕ МИСЛИ И НИЕ 

 
* Според мен „Философията е просто един добър съвет” подчертава, че 

науката философия ни учи да сме още по-добри хора, да сме човечни. На това се крепи 
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целият свят. Има хора, които не го осъзнават, има и такива, които го осъзнават и все 
пак продължават да се държат неетично. Понякога имаме нужда от един добър съвет, 
затова имаме нужда от философията. 

* „Да виждаме несправедливостта и да мълчим означава да участваме в нея” 
отбелязва Жан-Жак Русо. Според тази философска мисъл несправедливостта ни е 
победила и може да ни завладее. Да гледаме на нея като на нещо невинно нямаме 
право. Ако не й обръщаме внимание, даваме й възможност тя да се разпростре 
навсякъде и задълго… Ако гледаме  как някой невинен го наказват, вървим срещу 
истината. Затова мълчанието е съучастничество.  

* „Човек е осъден да бъде свободен” Жан-Пол Сартр. 
Всички се раждаме невинни. Затова се казва, че докато сме още деца трябва да 

ценим това и да използваме времето си да си създадем устойчив и жизнено непоклатим 
морал. Защото започваме да го градим тогава, когато сме чисти, напълно свободни, 
невинни. Раждаме се със свободата си и трябва да изберем как, кога и защо да я 
използваме. И имаме правото да се изградим физически и духом свободни, за да не 
може никой да ни побеждава и по този начин да защитим нашата свобода.  

* „По-добре прост и честен, отколкото умен и лъжлив” Софокъл. 
Хубаво е да си умен и честен, но тези две качества рядко се срещат в идеална 

комбинация. Лъжата е един от основните  грехове на човечеството. Да се лъже не е 
пристойно за никого, но все пак много хора го правят. Да си честен е нещо хубаво, да 
казваш истината на хората може да се окаже, обаче трудно, но все пак честността 
винаги е по-добре да се наложи –  да се наложи над лъжата.  

* „Съвестта следва човека като сянка” Имануел Кант. 
На латински consienta означава „знание” (осъзнаване) или по друг начин, 

казано – съвест. Съвестта е потребност за човешката личност – да носи отговорност за 
своите постъпки. Съвестта обикновено се осъзнава като неудобство, което се проявява 
вследствие на нарушените етични и морални норми. 

Лесно е да направим нещо лошо, трудното е да го осъзнаем и поправим. Както 
сянката, така и съвестта ни следва. Сянката не се появява, ако няма слънце. 
Следователно няма да имаме гузна съвест, ако не сме направили нещо нередно. Но 
дори да извършим нещо нередно несъзнателно, хубаво е, а и би трябвало, вместо да 
бягаме от съвестта си или поне да се опитваме да избягаме, да опитаме да поправим 
създадената (дадената) бъркотия. 

* „За да се научиш да казваш истината на хората, първо трябва да се научиш да 
я казваш на самия себе си.” Лев Толстой. 

Тази мисъл ми напомня за една друга мисъл: „Преди да обичаш друг, обичай 
себе си.” – Майкъл Коли Дейвис (актьор). 
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ИЛИЯ ГРИГОРОВ – 10 ª клас 
 

„СЪВЕСТТА Е СЪЗНАНИЕТО ЗА ВЪТРЕШНИЯТ СЪД В ЧОВЕКА.” 
Имануел Кант 

 
Съвестта е нашето вродено морално знание. И доколкото е тя, дотолкова сме 

хора. Тя е една опора, върху която се гради човечеството. Тя нито се учи, нито се 
преподава, а не може (не трябва) и да се управлява. Ние хората не знаем кога съвестта 
ни ще се обади, защото така сме устроени: съвестта контролира всичко, което 
помислим или извършваме. Тя е тази сила, която ни подтиква към различни действия. 
От тях ние, както и самата тя можем да бъдем удовлетворени, а понякога достигаме и 
до разочарования, които ни  нараняват. 

Съвестта ни показва истината и правилния път в живота. Тя, именно, показва 
какви сме и защо сме такива. Например, ние казваме, че съвестта ни гризе, защото сме 
извършили нещо нередно и по този начин сме наранили нечии други чувства, 
включително и нашите, а после се извиняваме за това наше действие. Но 
удовлетворяващ момент за нас е когато кажем, че съвестта ни е чиста, защото тогава 
ние сме се пречистили от някакво терзаещо зло и се чувстваме в хармония със света и 
хората. Човекът може да бъде осъден за някоя негова постъпка, но според мисълта на 
Емануел Кант – съденият и съдещият са с едно и също лице – това е самият човек, 
човекът със съвест и това съм призван да бъда самият аз. Съвестта е не само вътрешен 
съд на човека – тя е предопределила пътя му и той я следва и слуша за всичко. 

 
ЕМАНУЕЛА КАРАГЬОЗОВА – 9 ª клас 

 
„ЧОВЕК Е ОСЪДЕН ДА БЪДЕ СВОБОДЕН.”  

Жан-Пол Сартр 
 
Всички хора се стремят към свобода. Всеки иска да бъде свободен, но не знае 

как да придобие свободата си. Аз мисля, че проблемът за свободата може да се свърже 
с осмислянето на човешкия живот в контекста на  „Живот без свобода е нищо.”  

Така е без съмнение, но въпросът за човешката свобода е свързан и с 
отговорността пред другите. Защото самата свободата е отговорност. Затова бих 
посочила виждането по този въпрос на Жан-Пол Сартр: „Ние искаме свободата заради 
свободата и при всяко особено обстоятелство. И искайки свободата ние откриваме, че 
тя напълно зависи от свободата на другите и че свободата на другите зависи от 
нашата.” Наистина, свободата като определение на човека не зависи от другите, но от 
момента на обвързването аз съм длъжна в същото време, когато искам моята свобода да 
искам и свободата на другите. Аз мога да поставям моята свобода като цел само ако 
поставям и свободата на другите като цел. 

Преследвайки свободата си човекът се стреми към доброто. Според мен 
човекът е зависим от обкръжаващата го среда, защото тя му дава удобствата, които са 
нужни за живота.  
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Свободата е, обаче, не само висша ценност, но и непосилно бреме за човека. 
Защото свободата го прави още по-отговорен. За да е свободен човек трябва не само да 
взима своите решения, но и да осъзнава следствията от тях. Всеки от нас притежава 
инстинкт за свобода, няма човек, на когото тя да не е необходима. Затова всеки един от 
нас се стреми да я достигне. Но най-важното е всеки човек сам да може да определя 
границите на своята свобода. За да бъде свободен не трябва другите да поставят 
границите на свободата му. Всеки един от нас има неограничена свобода, но само в 
граници, наложени от самия него. Така човек може изцяло да се възползва от свободата 
си. 

 
АТАНАС РАДЕВ – 9 ª  клас 

 
„ЧОВЕК СЕ РАЖДА СВОБОДЕН, А НАВСЯКЪДЕ Е В ОКОВИ.” 

Жан-Жак Русо 
 
Човек винаги застава пред някакви дилеми през живота си, които трябва да 

разреши. Почти всеки ден трябва да избира между доброто и злото, между моралното 
или неморалното и дори между това дали да бъде свободен или подвластен на някого. 
Този избор в повечето случаи зависи само от самия човек. Той сам решава как да 
постъпи в дадената ситуация. Според мен тази мисъл на Жан-Жак Русо поражда много 
въпроси. 

Според мен той се опитва да ни внуши, че човекът сам взема решенията си и 
затова самостоятелно решава какво да извърши, как да постъпи, но винаги нещо го 
задържа и се чувства в „окови”. Това са оковите на съвестта на човека, които го 
принуждават да постъпва правилно и биха могли да го възпрат, да го спрат да не 
сгреши. Аз, например,  мога да кажа, че съм подвластен на родителите си, на учителите 
си, на други хора по-висшестоящи от мен. Въпреки, че аз съм свободна личност, която 
избира какво да прави. Но е така, защото се съобразявам, стремя се да не обидя или да 
не накърня достойнството на някого. Ако това се случи волно или неволно аз трябва да 
се извиня на човека, когото съм наранил. С няколко думи – свободен съм да изразя 
своето мнение, но по начин, по който бих бил както изчерпателен и ясен, така и 
толерантен и дискретен.  

Всеки човек се ражда свободен, но тази своя свобода трябва да умеем да я 
контролираме, защото когато пристъпим границата човекът в нас вече е станал 
нахален, неуважаващ, незаинтересован.... В дадената ситуация „Човек се учи, докато е 
жив”, но не научи ли първо какво е свободата, нищо не е научил. 

Дори и да си най-добрият в дадена област, не си ли наясно по този въпрос за 
цял живот ще си останеш некомпетентен, необразован. 
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ТЕОДОРА РАЧЕВА – 9 ª  клас 
 

„ЧОВЕКЪТ Е ОСЪДЕН ДА БЪДЕ СВОБОДЕН.” 
Жан-Пол Сартр 

 
За всеки свободата е нещо различно, но границата между свобода и свободия е 

твърде тясна и лесно може да бъде премината. За някои свободата е способността и 
правото да правят каквото си поискат. За други хора тя се ограничава в правото да 
гласуват… 

А свободата (да си свободен) не е просто едно човешко право, тя е избор. 
Всеки сам избира пътя си, но свободата да избираш и отговорността на избора ти 
вървят ръка за ръка. Можем да кажем, че човекът е щастлив със своята „присъда” – 
присъдата да се стреми цял живот към свободата и да я има като изначална величина в 
своя житейски път.  

Каквото и да правиш, не можеш да избягаш от свободата на избора. Дори да 
избереш или да не избереш – пак избираш. Животът е театър. От теб зависи дали ще 
играеш главната роля в своя живот. Има хора, които се страхуват да направят своя 
избор. Те не се страхуват от самата свобода, а от последствията на избора си. Ето, така, 
свободата, толкова желана от всички нас, се оказва понякога наказание, присъда. 
Според мен всеки човек на земята има правото да бъде свободен – каквото и да прави, 
той винаги избира. Но е създаден и да мисли като най-висше същество. Човекът си и 
човек – трябва да носи последствията от избора си. Затова нека внимаваме какво 
избираме. 

 
 
ЙОРДАНКА СТАНИСЛАВОВА – 9 ª  клас 

 
„ЧОВЕК СЕ РАЖДА СВОБОДЕН, А НАВСЯКЪДЕ Е В ОКОВИ.” 

Жан-Жак Русо 
 

Човекът се ражда, за да бъде свободна и достойна личност. Много хора си 
мислят, че са зависими от нещо, а всъщност – не са. Някои не могат да осъзнаят, че 
всъщност, са свободни. Никой не ги задължава да правят каквото и да е. Така че, да си 
свободен е част от теб самия. Дори когато си затворен в най-тъмната стая на света, 
душата ти може да е свободна, да мечтае и да не е зависима от нищо 

Всъщност, да си зависим според мен е една самозаблуда, в която човек се 
затваря. Започва да мисли така, защото някой вътре в него му го натяква непрекъснато. 

Всеки трябва да знае, че е свободен физически или психически, а може би и в 
двата случая. Най-важното е, когато си свободен да си щастлив, защото свобода без 
щастие е като да си на безлюден остров – пусто  и самотно. 

За себе си смятам, че съм един свободен и щастлив човек, който не позволява 
на други или дори на себе си да мисли, че е заключен или зависим от нещо нереално. 
Затова смятам, че човек още от раждането си става свободен и точно за това е роден. 
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СИЯНА ПЕТРОВА – 9 ª клас 
 

„ЧОВЕК СЕ РАЖДА СВОБОДЕН, А НАВСЯКЪДЕ Е В ОКОВИ.” 
Жан-Жак Русо 

 
Човек сам решава как да постъпи, но винаги има едни „окови”, които го 

принуждават да се замисли, да прецени, да постъпи правилно. Според мен тези, така 
наречени „окови”, са много важни, за да осъзнае човекът същността на свободата. 
Вътрешни и външни са задръжките за всеки един от нас. Външните са установени – те 
са писаните правила, а вътрешните се концентрират главно около съвестта –  само тя би 
могла да те спре, за да не сгрешиш. Ако този „вътрешен глас” не се послуша, той се 
„обажда” постоянно като напомня винаги за лошата постъпка. 

Почти всеки ден човек трябва да избира между доброто и злото, между 
моралното и неморалното и дори между това дали да бъде свободен или подвластен на 
някого. Този избор в повечето случаи зависи само от самия човек. Той сам решава 
какво да направи в дадената ситуация. Какво означава да бъдеш свободен? Повечето 
тийнейджъри биха отговорили, че свободата е самоконтрол, че човек е свободен, когато 
прави каквото си иска без никой да го ограничава, но всъщност, според мен, нещата не 
стоят по този начин. За мен свободата е право на лично мнение, право на начин на 
изказване, но разумно и преценено. Така нито пристъпваш моралното, нито пък 
пренебрегваме своята  свобода т.е. своя избор. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  40 

 
ФИЛОСОФСКИ МИСЛИ, МНЕНИЯ И ИДЕИ, ИЗРАЗЕНИ В ЕСЕТА НА 

ОПРЕДЕЛЕНИ ТЕМИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2014-2015 ГОДИНА  
ОТ МЛАДИТЕ ФИЛОСОФИ НА СОУ „ЕЛИН ПЕЛИН” –ВАРНА 

 
ДЕНИС ИССА АЛ АХДАР – 12 ª клас  

 
БЪЛГАРИЯ В БЪДЕЩЕТО 

 
Това есе на тема „България в бъдещето – това е мое лично мнение и всички 

примери, които са вписани по-долу не са насочени срещу никой и нищо, а са лично мои 
примери и виждания за България. 

Днес България е в неповторима вътрешно политическа и икономическа криза. 
Последиците може би ще са толкова унищожителни, че ще се усетят дори и след век, 
но не това е грандиозният провал на държавата. Според мен провалът е най-голям за 
малкия и нещастен човек, който е наказан да търпи тези последици. Според мен всичко 
започва от това, че един беден и млад човек, тепърва проходил в живота, е смазан от 
безпаричието, изгубил е своите надежди и мечти за дадена реализация и се оказва 
сломен. Сломеният човек винаги отваря една завистлива страна у себе си и започва да 
завижда на по-заможните хора, а най-близките такива са на запад. Младият човек не 
тръгва прибързано. Голяма част от тази млада вълна остава все още в нашата Родина. 

В България създава семейство и макар останал тук, той бяга най-малкото в 
големия град. Той е информиран от интернет, телевизия и приятели за начина на живот 
в по-икономически заможните държави и започва едно постоянно сравнение на 
определени държави с нашата, докато в един момент дори започва да ненавижда 
държавата си. Когато в семейството се родят деца те не са научавани на нашите 
традиции, култура, занаяти, история, а биват вкарвани в различни езикови гимназии. 
Така в тях се  инвестират средства за реализацията им в чужбина. Тези деца израстват. 
Те гледат на България като на гнездо, от което задължително трябва да отлетят. За тях 
западът е като рай. Живей по правилата, учи тук на земята (България) и ще отидеш в 
Рая (западът). Това според много хора е приемливо, но никой не поглежда към 
демографската криза и етническата карта на страната. Но защо, защо да го правят ако 
бяха възпитани в родолюбие и патриотизъм. Може би щяха, но ако не бяха принизени 
до това финансово и неблагоприятно състояние от държавата. Това е вроден инстинкт 
за оцеляване – усетиш ли опасност – бягай!!! Ето как всичко е вързано като на верига. 
Лошо правителство, хаос в държавата, безпаричие, забравени семейни ценности, 
избран път извън родината, претопяване на етноса и изчезване. Това е сценарият, по 
който живеем. 

Днес е факт, че определени малцинства в държавата се множат много по-бързо 
от нас. Села изчезват. Престъпността нараства. Това е доказателство за 
безпомощността на държавата, но представете си една картина с по-светъл фон. Според 
мен състоянието на държавата е толкова критично, че само резки промени биха довели 
до светлото бъдеще. 
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Искам да дам пример за едно рязко подновяване на управлението на България, 
ако начело на държавата застане монархично управление и вкара малко в 
конституцията и изкара малко от там. Би станало интересно ако се инвестира малко 
повече в малкия и среден бизнес и бъдат изгонени чуждите уж инвеститори.Да, ще 
понесем глоби, но на фона на това, което губим е като се получава – да те глобят 10 
лева, а  в замяна да вземеш нова кола. 

Да си представим, че същото въображаемо правителство направи така, че на 
следващо преброяване без да предупреди народа в личните карти на гражданите да 
впише и съответния етнос. След около 3 месеца да речем това правителство ще каже – 
след 9 месеца ще бъде вкаран нов закон: всеки, различен  от българския етнос 
гражданин  ще, участва в преразпределение. След това ще бъдат обявени гражданите с 
небългарски произход, които имат право да работят и да движат бизнес. След това те 
изпадат в безизходица и биват принудени да напуснат страната ни. Да бъдат спрени 
всякакви помощи и надбавки за малцинствата и другите, които не се самоопределят 
като българи. Да бъде инвестирано в просветата, медицината, археологията и 
историята, които вдигат националната гордост. Да бъде инвестирано в спорта, флота, 
армията, земеделието и вътрешните работи, когато малкият и средният бизнес пробият, 
а всички чужди фирми бъдат редуцирани и по-лошите – игнорирани. 

Вратите за бъдещето на България може би са  хиляди. Някои биха казали, че 
представите ми за добро бъдеще са крайни. Това е моето виждане за светла България. 
Всяко хубаво нещо изисква отдаване, компетентност и справедливост. 
 
ГАЛЕ ИВОВА – 11 ª клас 

 
„ВСИЧКО ВЪЗВИШЕНО Е ТЪЙ ТРУДНО, КАКТО И РЯДКО.”  

Спиноза 
 

Всичко, което си струва, е трудно! Всеки човек иска най-доброто за себе си, но 
в същото време това да става без много затруднение. Онова, което е леснодостъпно и е 
постижимо за всеки, но е интересно само за тези, които не ценят качественото. Хората, 
които са отказали да полагат усилие и занимание, се задоволяват с обикновеното. 
Всички трудни неща са толкова отблъскващи за слабохарактерните хора, защото те не 
искат да повярват, че е по силите им да ги осъществят. Когато искаш истински нещо 
поставяш си цел и се стремиш да я реализираш, дори да отнеме много време. Няма по-
щастлив човек от този, който постига целите си! Да ценим качественото, подбраното, 
безценното става все по-голяма рядкост. 

А кое, всъщност, наричаме възвишено? 
Примерно един възвишен човек става такъв като с усилия запази съвестта и 

репутацията си чисти, става уважаван както от себе си, така и от околните. Един 
възвишен човек прави това, което той намира за редно, без да се безпокои, че може да 
изглежда странен. За мен думата странен не е обида, напротив означава, че си различен, 
необикновен. 

Хората, които искат да реализират мечтите си, но не се осмеляват да направят 
първата крачка от страх да не направят грешка и след това да бъдат осмивани, умират 
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без да открият, че най-голямото благо е да постигнеш нещо, което си мислил, че не 
можеш да имаш. Колкото по-недостижимо е нещо, толкова по-голям е интересът към 
него. Може да бъде трудно, сложно, дори да изглежда невъзможно, но всичко 
възвишено заслужава положения труд. Да имаш воля, упоритост, твърдост и 
постоянство и задължително, но най-вече – желание. Има ли желание, има и начин! Да 
бъдеш независим, свободен, да бъдеш доволен от себе си и от това, което си постигнал, 
въпросът е ти да си удовлетворен и горд с това, което имаш и си реализирал! Няма 
невъзможни неща – всичко е въпрос на желание. („Няма не мога, има не искам!”) 

 
 
БЕДРИЕ ХЮСЕИН – 10 ª клас 

 
НАЙ-ЖЕЛАНОТО – ЛЮБОВТА! 

 
Какво е любовта? – Една капка на наслада във вечността. Тя ни завладява и 

разумът ни вече не помага, че и за какво ни е той, тя ни управлява. Тя е най-мощната 
сила в живота ни, която може да те прати в рая, но и бързо може да ти покаже, че раят 
не съществува. Любовта няма време, тя не пита – просто идва и преобръща целия ти 
свят. Идва и те опожарява, но ти не бягаш, не мърдаш дори, просто седиш и тя те 
изгаря. Пуска разноцветни багри в смисъла на живота ти и ти помага да осмислиш 
смисъла на съществуването си. 

Истинската любов е чиста, както чиста е водата, падаща от водопада. Тя е 
искрена, преплитаща се с преплитащите се чувства на две сродни души. Любовта е 
свежест, напъпило цвете под изгрева на нощта. 

Пет букви, необикновено съчетание на звуци, най-силната дума, най-силният 
смисъл, единствена по рода си, единствена по сила, по значение, единствена по величие 
и красота, най-прекрасната сила. Тя е това, което ще остане вечно. Тя дава без да 
очаква обратното, тя е смирена, не се гордее, не върши подли неща, на всичко се 
надява, на всичко хваща вяра, не завижда, тя отваря очите, но отваря сърцата, тя ще 
изкара наяве всичко, което таиш в сърцето си, ще помогне да намериш мечтите си, ще 
изпита всичко, ще поправи всичко, ще те заведе на правилното място, ще отвори 
всички заключени врати, като те хване за ръка няма да искаш да те пусне никога, ще 
излекува раните ти, ще ти създаде невидими криле, ще си мислиш, че летиш, ще се 
усмихваш, ще се смееш, много ще се смееш, ще крещиш, ще пееш, ще сънуваш буден, 
ще се чувстваш сякаш си във филм, а в главната роля си ти, но сценарият го няма – ще 
се луташ безсмислено, ще вършиш глупости, ще те е срам, ще вярваш, ще говориш, ще 
мълчиш, ще бягаш, ще тичаш, ще падаш, ще ставаш, но вярвай ми, никога няма да се 
откажеш! 

Какво седя тук и обяснявам… Любовта не може точно да се обясни. Тя е 
необяснима – ако можехме да я обясним щяхме да я сложим в рамка, а тя трябва да 
съществува свободно. Тя е нещо лично, твърде лично за всеки от нас, тъй като всеки 
сам проглежда с нейните очи.  

И всички сме родени с тази дарба да обичаме. Не можем без нея. Неслучайно 
казват, че любовта е магия и от нейния плен трудно ще се освободиш. 
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                                      2015 – ГОДИНА НА ЕЛИАС КАНЕТИ 

 

Елиас Канети е български белетрист, есеист и драматург от еврейски (сефардски)  

произход, роден в гр. Русе (някога Русчук). Е. Канети прекарва детските си години – 

1905-1911 в Русе. След това живее във Виена от седем годишен, където научава немски 
език, по това време вече владее български, английски и френски. В последствие 

семейството се мести в Цюрих, а след това във Франкфурт, където Канети завършва 
гимназия. През 1924 г. Канети  завършва химия във Виенския университет с докторат. 

Влияние над него упражняват Франц Кафка, Георг Бюхнер и психоаналитичната школа 

на Зигмунд Фройд. Философската позиция на Канети е противоположна на тази на 
Фройд. Той не приема съществуването у човека на нагон към смъртта, т. 

нар. танатос: „Не само смятам формулирането на нагона към смъртта за погрешно, 
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но и не вярвам той да съществува“. Основни теми в творчеството на Канети стават 
смъртта и агресията.   

В Лондон, където се премества през 1938 г., отнесъл своите видения от детството в 

крайдунавския Русе, започва да работи над философския си труд "Маси и власт", 
негов opus magnum, който завършва едва през 1960. Опирайки се на 

феноменологическото описание на елементарния опит на пребиваването в масата, 
Канети разкрива различни състояния и динамика на масите, стигайки до важни изводи 

относно механиката на властта. Масите и властта са свързани изначално и 

непрестанно. Писателят заявява:„Масите са единствената среда, в която човек може 
да отхвърли страха от съприкосновението“ и също: „Заради благодатния миг, 
когато никой не е нещо повече от другия и не е по-добър от него, хората се 
превръщат в маса“. 

През1981 г. Елиас Канети получава Нобеловата награда за литература за цялостното си 

творчество, характеризиращо се с далновидност, идейно богатство и художествена 
мощ. Прочути са думите му: "Всичко, което преживях по-късно, вече ми се бе 

случило в Русчук". На церемонията в Стокхолм той произнася: „Днес, след събитията 
в Хирошима,  всеки знае какво представлява войната и тъкмо фактът, че всеки знае 
това, е нашата единствена надежда“. В чест на писателя родният му град Русе 

учредява през 2005 г. националната литературна награда"Елиас Канети". По 

време на първата проведена през 1992 г. в България международна конференция, 

посветена на творчеството на писателя, в Русе се учредява Международно 
дружество Елиас Канети. 

 

 

УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЕЛИАС КАНЕТИ – НОСИТЕЛ НА НОБЕЛОВА 
НАГРАДА, ОБЯВЕН ОТ МЕЖДУНАРОДНО ДРУЖЕСТВО „ЕЛИАС КАНЕТИ” 

И ПГИУ „ЕЛИАС КАНЕТИ” – РУСЕ 

 

ЙОАНА ВОЙЧЕВА – 11 ª клас, СОУ Елин Пелин” 

,,НИЩО НЕ ПЛАШИ ЧОВЕК ТАКА, КАКТО ДОПИРЪТ С НЕИЗВЕСТНОТО.” 

 Елиас Канети (из ,,Маса и власт”) 

 

Всеки от нас се чувства спокойно, когато е в свои води. Не винаги тези „наши 
води”, обаче, ни правят щастливи. Трябва да умеем да се адаптираме към новото – 
непознатото, защото след всеки край идва началото на нещо ново. 
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Непознатото в повечето случаи ни кара да изпитваме страх, защото е 
изпълнено с хиляди въпроси без отговор. За да се докоснем до непознатото, ние трябва 
да пренебрегнем страха си. Това чувство е причината да не се впускаме в екстремни 
ситауции, в интересни и вълнуващи действие, докато вървим по (изминаваме) своят 
житейски път. Трябва да излезем от черупката на страха, който разяжда винаги нашата 
установена сигурност, за да се почувстваме истински живи. Страхът ни лишава от 
много възможности. Ние се страхуваме да не изгубим старото (сигурното) в търсенето 
на нещо по-добро. Много хора живеят в заблудата, че положението, в което се намират, 
е най-доброто за тях. Но често пъти в живота е като в хазарта. Който залага печели. 
Тази печалба може да е власт, пари, приятели, а дори и да няма такава – да загубим, пак 
научаваме нещо: придобиваме опит. Защо се спирам на загубата? Защото тя винаги ни 
учи на нещо ново. Тя ни изнася урок. Ние израстваме чрез тях, чрез загубите. Ето защо 
за мен и загубата е печалба. А какво става с тези, които не залагат или стоят със 
скръстени ръце без да са активни? Нищо. Те губят безброй много възможности. Дори 
тази, да стъпят на следващото, по-високото, непознатото още стъпало. Тук ще дам 
пример с йерархията в обществото. Всеизвестно е, че бедните хора са мнозинство, 
следвани от средната класа и богатите. Въпросът, който изниква е – ,,Защо това е 
така?”. Аз веднага изразявам мнение и се аргументирам. Средно статистическият беден 
човек е страхлив. Може би обстоятелствата са го направили такъв, но това е факт. 
Страх го е да не загуби нископлатената си работа, с която изхранва семейството си, и 
това положение не го прави щастлив. Работата му не му осигурява всичко необходимо. 
Но при първата мисъл да напусне, веднага изникват въпросите: ,,Как ще си платя 
тока?”, ,,Ще имам закъснение с наема…”, ,,Как ще сменя дисковете на колата?”, ,,Как 
ще платя детската градина?”. Този пример, мисля, че говори много. Този средно 
статистически беден човек изпитва страх да не пропилее и минималното, което 
получава и е общо, взето доволен от житейската си позиция. Той не мисли за 
вариантите, които му се разкриват, за да се почувства по-добре, да се усъвършенства, 
да се квалифицира, да получи по-високоплатена работа. Той е обсебен от мисълта да не 
загуби сигурното. Макар сигурното да е съпътствано от няколко негови грешни стъпки 
преди, които той не осъзнава и сега. Това са хората, които предпочитат малкото, 
временната сигурност пред щастието. Това са хората с робска психика... 

Човек трябва да рискува и да опитва винаги нещо ново, което да го кара да 
върви напред. Не всичко в живота е печалба, но не това трябва да ни плаши, а именно 
нещастния ни в не малко случаи и скучен живот. Преди всяко хубаво нещо, което е 
някъде там в непознатото, ние трябва да изминем определен път и да научим уроците, 
които животът ни предоставя. Най-хубавото нещо, което един човек може да направи 
за себе си е да се отърве от страховете си. 

 Всички имаме една и съща съдба накрая. Най-голямата загуба ще се усети 
тогава, когато се обърнем и не видим нищо зад гърба си. Нищото, което е било 
сигурното. Нищото, което не сме рискували някога или поне веднъж да загубим. 

м. април 2015 г., Варна 



  46 

АКО ВАШАТА ФИЛОСОФИЯ СЪВПАДА С АФОРИСТИЧНОТО И 
ФИЛОСОФСКО МИСЛЕНЕ НА СТАНИСЛАВ ЙЕЖИ ЛЕЦ , ИЗБЕРЕТЕ 

СВОИТЕ АФОРИЗМИ ИЛИ АФОРИСТИЧНИ МИСЛИ ОТ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ВИ ПОВЕЧЕ ОТ 500 НЕГОВИ  ШЕДЬОВРИ 

 

 

 

 

Барон Станѝслав Йѐжи Лец е полски поет, афорист, сатирик, преводач, юрист и 
филолог от еврейски произход. Известен е с находчивите си афоризми, епиграми и 

сентенции. Преди Първата световна война семейството му се преселва във Виена, 

където получава първоначалното си образование. Завършва право през 1933 г. в 
Лвовския университет, основан през 1661 г. от крал Ян ІІ Кажимеж. Пише и публикува 

поезия. Счита, че поезията и политиката са неделими. През 1939 г. публикува два тома 
сатира. След окупирането на Полша от Германия е арестуван и прибран в 

Тарнополския концлагер. Успява да избяга и е заловен, но като интелектуалец е 

пощаден при разстрела на останалите бегълци. По-късно се присъединява към Армия 
Людова. След победата е бил културен аташе на посолството на Полша във Виена. 

Продължава да пише и публикува книгата „Разходката на циника“. През 1950 г. поради 
несъгласие с тоталитарния режим в Полша, се премества в Израел, заедно със 

съпругата, сина и дъщеря си. Две години по-късно се връща във Варшава, където 

продължава да пише, но полските власти го наказват, като многократно забраняват да 
се публикуват негови творби. Въпреки това той издава четири книги поезия и сатира. 

На известната му книга е сатиричната „Невчесани мисли”, издадена малко преди 
смъртта му. Умира на 7 май 1966 г. във Варшава. 
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АФОРИЗМИТЕ И МИСЛИТЕ НА СТАНИСЛАВ ЙЕЖИ ЛЕЦ СА ПОДРЕДЕНИ 
СПОРЕД ИЗБОРА НА 4 ЕКИПА ОТ СОУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ” – ВАРНА И 
ОТ 4 ЕКИПА ОТ СОУ „ЕЛИН ПЕЛИН” – ВАРНА. В ЕКИПИТЕ СА ВКЛЮЧЕНИ 
СЛЕДНИТЕ УЧЕНИЦИ:  

Иво Филев, Джансел Халид, Яница Петрова, Гергана Тодорова, Жасмина Тодорова, 
Нели Спирова, Недко Денков, Недялко Стефанов, Илина Георгиева, Елиан Христов от 
10 а клас; Ростислав Пенчев, Антоанета Аврамова, Василена Василева, Станислава 
Стоянова, Биляна Сталева от 11 а клас ОТ СОУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ” И Мария 
Щерева, Веселина Церова, Златомир Стоянов, Петър Тодоров, Иван Петров, Саша 
Димитрова, Пламена Стоянова, Надежда Костадинова, Гала Колева от 10 а клас; 
Силвия Кръстева, Росен Йорданов, Антоанета Христова, Неделин Христов, Васил Коев, 
Емона Енева, Владимир Петков, Станислава Станчева, Диян Миронов, Йоана Войчева 
от 11 а клас; Никол Енева, Мустафа Мустафов, Красимир Андонов, Ина Димова, Галя 
Станчева, Фатме Хюсеин, Хюсеин Христов, Милен Маринов от 12 а клас ОТ СОУ 
„ЕЛИН ПЕЛИН”. 

СТАНИСЛАВ ЙЕЖИ ЛЕЦ –  АФОРИЗМИ, ФИЛОСОФСКИ МИСЛИ 
 

* Имаше чиста съвест — никога не беше я употребявал. 

* За да се изкачиш на високо, трябва да си свиеш крилата! 

* Към своята мъдрост прибавяй по нещо и от чуждата глупост! 

* Красива лъжа? Внимание! Това вече е творчество. 

* Винаги съществува и още по-остра тъпота.  

* Науките са за великите. За малките остават поуките. 

* Страшни са слабостите на силата. 

* Трябва ти много търпение, за да се научиш на търпение.  

* Най-много форми притежава абстракцията. 

* И гласът на съвестта претърпява мутация. 

* Да събаряме бастилиите, преди да са ги построили.  

* Моралът пада на все по-удобни постели. 

* На много неща се научих насън – там хората говорят без да го усукват.  

* Истинският враг няма никога да те изостави. 

* Можеш да затвориш устата, но не и въпроса. 

* Бъди алтруист, зачитай чуждия егоизъм! 

* Ударил съм встрани? Точно там беше целта ми. 

* На онези, които мълчат, не можеш да им отнемеш думата. 

* Най-често губят свободата тези, които я жадуват. 
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* Колкото по-ниско падаш, толкова по-малко те боли. 

* Как да разпознаят свободата онези, които не са я виждали? 

* От една система няма да се измъкнем скоро – от слънчевата. 

* Във всяка страна въпросът на Хамлет звучи различно. 

* Бъди реалист: не казвай истината. 

* Най-хубаво подлагат крак джуджетата, това е тяхната зона. 

* Общуването с джуджета деформира гръбнака. 

* Великото време може да вмести в себе си внушителен брой малки хора. 

* Общочовешки са тези ценности, които нямаш сметка да контрабандираш от страна в 

страна. 

* Когато врагът потрива ръце, е дошъл твоят миг! Нали твоите са свободни. 

* Съвестта му беше чиста. Неизползвана. 

* Глупостта никога не минава граници – където и да стъпи все е на своя територия. 

* Раните зарастват, но белезите растат заедно с тях. 

* О, самота, колко си пренаселена! 

* Ние обичаме нашият вътрешен глас да идва отвън. 

* Първобитният човек не е бил първобитен. Бил е на равнището на тогавашната 

цивилизация. 

* Това, което не можеш да си го представиш, често можеш да си го купиш. 

* Когато няма вятър и ветропоказателят е с характер. 

* Побъркват се само хора със здрав разсъдък. 

* Несътворените неща възникват едва след Сътворението на света. 

* И не си създавайте богове по свой образ и подобие. 

* Питаш ме как свири оня виртуоз? В неговото изпълнение имаше нещо човешко: той 

сбърка. 

* Допустимо ли е човек да минава покрай истината? Да, ако я изпреварва. 

* В началото бе словото, едва след това настъпи мълчанието. 

* Вийте! Ще се почувствате по-млади с милион години!  

м. април 2015 г., Варна 
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ГОСТУВА НИ 

Д-р Георги Венин  

Из „НЕ СЪМ ЧОРАН…или  Между съня и разсъмването“ 

*** 

Внушението е бащата на истината (ако тя съществува). И/или на лъжата (чието 
съществуване зависи от съществуването на истината). Майката е инстинктът за 
оцеляване, тъй като истината и лъжата са създадени, за да бъдат спасителни пояси в 
морето на познанието/незнанието. Инстинктът за оцеляване, оплоден от семето на 
самовнушението, ражда абстрактните критерии, призвани да отделят истина от лъжа. 
Няма ли ги, човечеството ще се самоунищожи. Затова дори Дейвид Хюм е възприемал 
реалностите като истини, макар теоретично да ги е отрекъл. 

(Това, което написах току-що, би могло да бъде истина. Или лъжа…) 

*** 

Аз не вярвам (първа степен). Аз не вярвам, че не вярвам (втора степен). Аз не 
вярвам, че не вярвам, че не вярвам (трета степен). И така нататък… Но, дявол да го 
вземе, все някаква вяра в някоя от следващите степени трябва да има, за да мога да 
съдя, а следователно и да твърдя, че съществуват тези предходни степени и че те 
съдържат тъкмо неверие… А неизбежната вяра е вярата, която предполага наличието на 
вяра – разумнопринудителното допускане, че… не може да няма вяра! 

(Такива метафизични блудкавости не удовлетворяват нервното ми съзнание. 
Не преставам да ровя, да диря из скалните безводия капки спасителна влага… 

Който не вярва в нищо, е самоубиец. Но пред всяка от малкото ми вери стърчи 
проскубаната метлица на съмнението и вдига прахоляк, от който засмъдява погледът… 
вперен в един път, дето не се вижда много ясно. Но така се помита земята, по която ще 
пристъпят нозете на верите ми в следващия миг, и е сигурно поне, че няма да се окалят 
или да се препънат ò някое камъче. Така прашната мъгла на скепсиса притежава повече 
скрита яснота от безоблачното небе на розовогледството, чиято прекомерна светлина 
изравнява илюзорно пътя на вярата, изтрива сенките на камъните, лишава ги от зрим 
обем.) 

*** 

Двата мита за Крит (древните елини са били наясно). Дедал и Икар: крушение 
на неовладения идеализъм; и Тезей и Ариадна: тържество на заземения прагматизъм. 

*** 

Т.нар. азбучни истини ние произнасяме като заклинания, предопитно 
наизустени, засукани сякаш с майчиното мляко, някак „несдъвкани”, неподложени на 
аналитична дисекция; мозъкът дори не се напъва да ги смели. Как при това положение 
тези изстрадани от другиго „аксиоматични” истини ще напътват нашето поведение, ще 
предрешават в голяма степен нашите житейски избори! Колко често при първия 
сблъсък с „живия живот” сме готови да ги озаптим в килийки, на чиито решетки сами 
сме изписали табелки „Общи фрази”! 
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*** 

Различието между „важно” и „съществено”: важно е това, което сочи или 
установява нужната посока; съществено е това, което движи или може да задвижи 
конкретното нещо в тази посока. 

*** 

По някаква рекламьорско-търгашеска инерция, дори когато се мотае из 
лабиринтите на диалектиката, нашият съвременен многознайко равнополага, че и 
отъждествява, понятието качество с нещо височинно, с високо качество. И когато 
произнася „Количествените натрупвания водят до качествени изменения”, той 
самодоволно си въобразява, че тези качествени изменения са непременно преходи от 
по-низш към по-висш ред – макар в дефиницията това изобщо да не е заложено! И 
отказва да проумее, че най-често хаотичните, самоцелни натрупвания водят до 
качествена деградация. 

*** 

И справедливостта, и истината са възприятия. Но истината е сетивно доловена 
абстракция, която (подобно на красотата) претендира за универсалност (за 
универсална психоза…). Тя е като верското усещане за вътрешна светлина, която обаче 
иска да мине за слънцето, зримо и топло над всички. 

Справедливостта е субективна конкретност и като вампир живее в мрака на 
нощите. Тя степва червата ви, запраща гневни искрометни иглици към разбуненото ви 
сърце, пресушава с пламък небцето ви и бие тревожни камбани в разжарения ви мозък. 
Каква ти флегматична страст! (Томас Ман) Такава е по-скоро истината. 

Често съм се питал в чие име са избити повече хора. 

Сега ми се струва, че напипвам отговора: повече кървави касапници се 
обявяват в името на истината, но се водят в името на справедливостта. Истината може 
да е повод и знаме, но справедливостта е мотив и изстрел. 

Макар и двете да са смътни и условни, истината изглежда по-анемична; 
справедливостта кърви. Може би защото така нареченото чувство за истина е 
изолирано (и по този начин омаломощено) от чувството за лъжа. Докато 
справедливостта, освен по отекващото във вените усетливо външно несъответствие 
(преценка на менливия „аз”), черпи сили от интерференцията, от пълното сливане на 
чувството за справедливост с чувството за несправедливост. Всъщност това е едно 
чувство. 

Така би могло да бъде обяснена жизнеността на юдаизма. 

*** 

Размирствата на ума отдалечават човека от света. 

Размирствата на сърцето отдалечават света от човека. 
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В едно доста дълго и объркано разсъждение за свободата накрая Елиас Канети 
отронва: „Всеки човек може да се възползва от всичкия въздух и свободата да дишаш е 
единствената, която до ден-днешен не е била истински отнемана или унищожавана.” 

Диша тялото, това благо е отнето на душата. Питайте хриптящите гърди на 
астматиците и свистящите ноздри на умиращите от задух – това поредно доказателство, 
че абсолютната свобода е химера! 

*** 

Поредната стълба: 

Начетеният (както и свръхначетеният – ерудитът) е архивар на пепел, прах и пръст. 
Строител на паноптикуми от мъртви факти. 

Интелектуалецът е лихвар, който дава под наем трофеите на демоните, убити от него 
през сафаритата в собствената му джунгла (понякога просто резерват), или хербарии на 
пеперуди, чиито страници са слепени не с идеи, а със слюнка. 

Съзерцателят е антикварен художник на сенки; той рисува пеперудите – и живи, и 
мъртви (от хербария на интелектуалеца), – но не продава картините си, трупа ги в 
мазетата на душата си, за да не ги погледне повторно. 

Интелигентният съзира в топлийките, с които интелектуалецът пробожда 
препарираните си пеперуди, гвоздеите от Разпятието; рамките от картините на 
Съзерцателния са сякаш гредите на Кръста. 

Духовният е клошар, който събира прашасали, разпокъсани хербарии и изхвърлени 
избледнели картини без рамки – и докато се опитва да издуха праха от тях, пеперудите 
оживяват под дъха му и политат след него… 

Из „СЪНЯТ НА КАКАВИДАТА“ 

***      Съвсем правомерно е да се търси пресечна точка в аналитичния сблъсък между 
абстрактната и конкретната свобода, да се мислят те ведно. Защото двете съществуват в 
обща плоскост: плоскостта на свободата. Абстрактната свобода домува в конкретната, 
както душата – в тялото. 

Но е нелепо да смесвате в ретортата на ума абстрактната (божествена, 
предначална, битийна) свобода и конкретната (земна, житейска, битова) необходимост. 
(Аз имам съзнание на свободно Божие творение, но се появява една полицейска палка – 
туп по главата! – и съзнанието „отплува”…) 

Все едно да мериш вечността с хронометър. 

***Съзнанието ни е като океан, но мозъкът ни – като вкаменена молюска на дъното му. 
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НАШАТА ФИЛОСОФИЯ, брой 1 

 

Списание за философски мнения, идеи и отношение към Философията 

на младите хора от българските училища 

Издава Градски Клуб Философия – Варна, СОУ „Димчо Дебелянов” 

с участие на ученици от СОУ „Елин Пелин” – Варна 

и с помощта, и подкрепата на издателство „ИЗКУСТВА” 
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