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Обществото – това сме ние. Налагаме скрити правила, съдим другите, избираме 

как да се държим с останалите. Казва се, че законите пречат на човек да бъде 

свободен. Но те са измислени от нас не с цел отнемане на свободата, а когато някой 

отнема правото за свобода на друг човек, да се наложи съответното наказание. 

    В творбата си „ Философия на историята“ Хегел пише: „Подобно на зародиша, 

които съдържа в себе си цялата природа на дървото, вкуса, формата на плодовете, 

така и първите прояви на духа съдържат виртуално в себе си цялата история“. 

Следователно понятието човешка свобода има дълга история в различните народи. 

Например през Античността се смята че не са познавали значението на понятието 

„свобода“. 

    Източните народи не са знаели какво е духът и човекът, дали той е свободен и 

какво точно е свобода. Те са го приемали като нещо диво и глупаво. Чак при 

гърците се появява съзнанието за свобода. Но дори те не са осъзнавали че тя е 

присъща за всеки човек. Човешката свобода е свързана и с отговорността пред 

другите и пред държавата. Мисъл на Сартр: „Ние искаме свободата заради 

свободата и при всяко особено обстоятелство. И искайки свободата, ние откриваме, 

че тя напълно зависи от 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 длъжен в същото време, 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“ 

   Какво е свободата? Всеки човек ли е свободен? Защо ни е необходима свободата? 

   „Свобода: едно от най-ценните притежания на въображението“ - Амброз Бирс. 

Свободата не е само във въображението ни. Тя е способност да живеем без да 

зависим от другите. Свободата е върховна ценност, която може да бъде разглеждана 



в много аспекти – духовна, национална, социална. Ако човек лиши себе си от 

обществото и от себе си, той рискува да изгуби своя път. Всеки от нас държи на 

собствената си свобода, но самите ние си поставяме граници, обвинявайки другите 

за това. Тези граници са нашите окови, които сме свикнали да носим съобразявайки 

се с всичко и всички. Научени сме да го правим, както и да зависим от някого. 

Това да сме свободни се изразява в правото ни на мнение, правото ни да живеем 

както сметнем за добре, правото да се смеем, да плачем, да се развиваме, да се 

обличаме в наш си стил, правото да изобретяваме и да творим. Свободата  е основен 

човешки проблем,  философска категория, която засяга съществуването ни като 

личности.  

    Съобразявайки се с обществото ние ставаме негови роби. Следваме почти 

един и същ  „модел на поведение“.  В днешно време хората не приемат много 

различните, не се вслушват и не уважават чуждото мнение, изкуството не се цени и 

парите водят живота ни, а не нещата които харесваме. Голяма част от хората са 

завистливи, осъдителни, а ние се водим по тях… 

   „Нищо не е по-трудно и следователно по-ценно от това да можеш да взимаш 

решения“ - Наполеон Бонапарт.  

    „Свободата, Санчо, е едно от най-ценните блага, с които Бог дарява хората. С 

нея не могат да се сравнят нито съкровища, които крие земята, нито тези, които таи 

морето. Лишаването от свобода е най-голямото зло, което може да сполети човека.“ 

– (из Дон Кихот), Мигел де Сервантес. 

   Векове наред хората живеят в окови. Проблемът е, че самите ние си ги 

слагаме и очакваме някой да ни ги махне. Свободата не може да се отнеме, тя е в 

самите нас. Ако я желаем, се борим за нея, ако мълчим и търпим , то ние сме роби. 

 

  


