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Най-важното качество, което може да притежава човек, много по-ценно от 

всяко материално благо на този свят,  е възможността да се нарече „свободен“. 

Това е най- голямото постижение, към което всеки един от нас се стреми през 

целия си съзнателен живот, защото свободата се намира много по-дълбоко от 

повърхностния слой на реалността, в която съществуваме – свободата е 

състояние на душата, тя е характеристика на най-сложното произведение на 

природата, а именно – на човека. От тук следва, че човек е свободен едва когато 

в съзнанието си е такъв – когато решенията, които взима за себе си, са в 

съответствие с неговата воля. Но защо тогава е толкова трудно човек да извоюва 

свободата си? 

Стремежът към постигането на свободата е най-древната реликва, предавана 

от древни времена и съхранена чак до днес. Метафорично казано, желанието да 

се постигне пълна свобода на духа е закоренено в нас и е единствената връзка с 

дедите ни, които са се борили както за свободата на личността в рамките на 

държавата, така и за освобождаване на родината от поробителите през вековете. 

Историята предоставя много факти, които са пример за борбите за свобода 

както по нашите земи, така и в целия свят. Тя ни дава основание да вярваме, че 

именно това желание е мотивирало предците ни, давало им е силата, от която са 

имали нужда, за да постигнат целта си. Българската история е изпълнена със 

знаменити битки и многобройни победи, както и герои, борили се с последните 

си сили за свободата на народа и на милото отечество. Васил Левски, Христо 

Ботев, Георги Сава Раковски са само част от имената на храбреците на България, 

посветили живота си на Освобождението. Днес ние не разбираме стойността на 

тази ценност, която във времена на робство е била единствен и недостижим 

идеал, защото ни е предоставена именно от тези бележити българи и не е нужно 

да се борим за нея. Ние не я приемаме като цел, към която да се стремим, а по-

скоро като даденост – един факт, който сме приели от раждането си и на който 

не обръщаме особено внимание до момента, в който разберем, че някой може да 

ни го открадне. Както една стара народна мъдрост гласи: „Човек осъзнава какво 

е имал едва когато го загуби“. Но нима е нужно някой да посегне на свободата 

ни, за да разберем колко значима е тя всъщност? Не! Можем да проумеем това 

само опознавайки историята си и отчитайки какво предимство е това да си 

свободен. С времето ценностите и нагласите на народа се променят, но както 

знаем: „Народ, който не познава миналото си, няма бъдеще“, затова нека не 

забравяме какво могъщество е свободата и колко важна е тя за народа.  



От гледна точка на философията свободата – това е възможност човек сам да 

прави избори, които са в хармония с неговите собствени желания. От тук следва, 

че всеки наш избор е проява на личната ни свобода, за която носим пълна 

отговорност, тоест изборът е безвъзвратно свързан и с последствията от него – с 

отговорността от вземането на решения. В крайна сметка човек е роб на 

собствените си решения, тоест човек е роб на самия себе си, на мислите си, 

защото има случаи, в които той съзнателно се лишава от правото си на избор – 

предоставя го на друг и точно в този момент той вече престава да бъде свободен, 

а е подвластен на решенията на другите. Беглецът от отговорност винаги ще 

робува на чуждата воля и то напълно осъзнато. Цял живот ще търси спасителен 

пояс, за който да се захване – авторитетна личност, на която да предостави 

правото си на избор. 

В двадесет и първи век мнозинството от населението бърка понятията 

„свобода“ и „анархия“. Това, че човек е свободен, не означава, че трябва да 

предприема решения, които са в разрез с конституцията на държавата, в която 

живее. Изборите, които всеки сам прави за себе си, не трябва да причиняват вреда 

на околните и да ги нараняват, защото както твърди Аристотел: „Човекът е 

социално животно“, тоест човекът е неделима част от обществото, а извън него, 

по думи на древногръцкия философ,  е или Бог, или звяр. 

Личността може да се определи само от „другите“ – от обществото.  Човекът 

е един индивид, който изолиран на самотен остров, не би се различавал от 

останалите животински видове в природата – неговите цели ще са чисто 

примитивни, свързани с преживяването на деня, но няма да има възможността да 

развие разума, езика, знанията си и да надгради себе си. Бидейки част от 

различните социални групи, обаче, той поставя началото на изграждането на 

своето социално Аз – личността. Започва осъзнато да взема решения, които да 

определят живота му и ето тук е мястото да вмъкнем основния принцип на 

екзистенциализма: „Съществуването предхожда  същността“ – а именно че 

роденият вече човек е склонен сам да моделира както себе си, така и живота си 

чрез своите избори. 

Казваме, че човек не е безгранично свободен, че неговите избори имат рамка 

на допустимото, а тя може да бъде както правна – представена от законите на 

една държава, така и морална – където основен съдник е съвестта. Спазвайки 

общоприетите правила и етични норми, всеки знае докъде се простира свободата 

му, както и тази на околните. От тук можем да направим заключението, че 

свободата ни има „окови“, поставени от самите нас или от закона, но това не 

означава, че сме лишени от нея. Човек никога не е напълно свободен дори да си 

въобразява, че е така. Всяко нещо, преминало прага на позволеното, се превръща 

в негова крайност и губи смисъла си. Пример за това са именно понятията 



свобода и анархия, които нагледно илюстрират изменението на съдържанието на 

началната, позволена норма и крайната, опасна такава. 

В момент като този – на извънредното положение, предизвикано от 

пандемия, когато държавата ни, а и целият свят трябва да спазва определени 

норми, а именно – населението да не напуска домовете си, всички осъзнаваме 

свободата, която сме имали. В момента сме свободни граждани, но лишени от 

свободата да се социализираме – свободни, но затворени в своите жилища. Точно 

сега имаме времето, което ни е нужно, за да надникнем дълбоко в себе си и да 

разберем как е изградена нашата ценностна система. Ще открием, че здравето 

ни, както и това на близките ни, е най-важно за нас, но и ще осъзнаем колко 

хубаво е да си свободен всъщност. Отново загубили част от свободата си, ние 

разбираме важността ѝ.  

Свободата е ценността, която има изключително важно значение за нас. 

Животът днес е динамичен и суров, но лишени от тази ценност, ние не бихме 

оцелели. В определен етап от живота си осъзнаваме колко възможности открива 

пред нас свободата – да опознаваме света, да се сприятеляваме, да изразяваме 

свободно мнението си и като цяло да бъдем хора, в пълния смисъл на понятието 

„човек“.  


