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ПРЕДГОВОР

През последната година имах честта да създам и развия клуб по философия.
Събрах няколко единадесетокласници - прекрасни млади хора, с чиито труд и
постижения ще се запознаете тук. Това издание е тяхно от първата до
последната страница и е грандиозният, макар и символичен, финал на
нашия клуб за тази година. За това време с тях философствахме за всичко и
нищо, за действителността и въображението, за свободата и оковите, за
обективното и субективното, за любовта и болката, за истината и
непостижимостта й. Видях ги как порастват и все повече моята роля да
задавам провокиращи въпроси, ставаше тяхна.
Парадоксално е, но най-хубавото усещане за мен като учител е да се
чувстваш излишен. Да зная, че мога да стана, да изляза от стаята и да затворя
вратата, но те ще продължат да мислят, да чувстват, да преживяват
философията. Истински сладко-горчиво усещане, което описва
противоречивостта на самия живот. 
Така че, мили читателю, тук ще видиш труда на едни млади хора на ръба на
пълнолетието, които избраха философията за свой другар. 
А вие, скъпи мои философи, продължавайте да вървите по пътя на
философията и съвсем скоро ще осъзнаете, че този път всъщност е спирала,
която ви води все по-надълбоко. Накъде?
Очаквам вие да кажете.”
Габриела Поборникова, ръководител на клуба по философия

“Да бъдеш себе си е нещо трудно, винаги е било и ще е, докато тези рамки
съществуващи отпреди, не се разхлабят и не оставят "художниците", 
именно ние, да обрисуваме нашия живот по начина, по който искаме, д
говорим и пишем по нашите виждания. Но всеки силен човек, който не иск
да бъде в картината на другите, намира малката вратичка. За мен това 
философията. Не само че научих неща, но усвоих да бъда пълноценна
обичаща и разбираща различното. Това е малката сфера в целия космос
която ми дава силата, която по принцип се изпиваше от мен. Енергията
която лесно се превръщаше в черен, буреносен облак, сега сама мога да 
превърна в това, което искам. Рамките за това "кое , как и трябва да с
случва", бързо избягаха от мислите ми и дойдоха важните въпроси, коит
бихте намерили за себе си точно тук - във философията.”
Ан-Мари Коцева, 11.б клас

“Философията винаги е била подарък за мен. От всички
предмети, философията е единственият предмет, в който
мога не само да си почина, но и да осмисля много важни
въпроси, засягащи мен и околните. Със сигурност
философията е много важен предмет, който на практика би
ни помогнал в живота. За мен клубчето беше място, в което
можех не само да си изкажа мнението, но и да чуя и други
гледни точки и да разбера хората около мен.”
Ясин Тамим, 11.а клас 



“Учейки философия и психология в училище, аз израснах заедно с идеите на Кант, Ницше, Фром, Фройд,
Юнг и много други.
Ако трябва да опиша философията с няколко думи, то те биха били: любов, промяна и съмнение. Любовта
ни кара да продължаваме напред, кара ни да се задълбочаваме в собствената ни личност и в различните
идеи за света и човека. Обичайки философията, вие със сигурност ще започнете да обичате още повече
света и себе си, защото ще ги преоткриете и погледнете през много различни призми.
Промяната. Това е онази магия, която философията ни причинява. Ако се задълбочим дотолкова, че да
променим себе си, то ние сме истински философи. Благодарение именно на този предмет, който е
безграничен, колкото и парадоксално да звучи, аз намерих своята граница. Благодарение на
философията се научих, че не всичко е в наш контрол и най-важното е, че в това няма абсолютно нищо
лошо. Понякога е по-добре да оставим нещата, които не са в нашите граници, просто да си вървят по
течението. Но най-важното, за да схванеш, практикуваш, осъзнаеш и заобичаш философията, е
търпението, то ще ни помогне промяната да е дълготрайна и истински ценна за нас.
Съмнявайте се. Винаги поставяйте всичко под съмнение. Опитайте се да го оспорите. Направите ли го, то
вие наистина ще съществувате. Както е казал Декарт: ,,Мисля, следователно съществувам“. Мислете.
Бъдете креативни. И никога не се отказвайте. Винаги във философията има една тъмна, тясна, пряка,
трудна за намиране, но успеете ли да я намерите, то вие ще стигнете до необятни светове. Просто се
съмнявайте.
Благодаря на госпожа Поборникова, която повярва в мен, която ме накара да мисля, да се смея, плача и
ядосвам заедно с философията. Тя ме научи да излизам извън границата, но и да си слагам собствена
такава. Научи ме да обичам себе си и бавно,но славно да се превърна в една по-добра личност. В едно
по-добро Аз.
А на вас, тези, които четат това списание, ви пожелавам да се отпуснете. Не се страхувайте. Тук няма
правилен и грешен отговор. Бъдете смели и креативни, подлагайте са на изпитания и не се отказвайте.
Обичайте философията и винаги търсете онази различна пряка, отклонявайте се от пътя. Ще бъдете
различни, защото ще научите много повече за себе си и за света отколкото очаквате.Приятно
философстване!
Диана Илиева, 11.б клас 

“С началото на учебната година изпитвах огромна еуфория за това, че за
първи път ще участвам в клуба по философия. Още от малка имам
изключително бърза мисъл и винаги съм била пълна с въпроси. Като малка,
рядко получавах отговори на тях, тъй като винаги бяха заплетени и хората,
към които бяха насочени, трудно можеха да ги разплетат.
Още в осми клас знаех, че философията ще ми стане един от най-любимите
предмети, ако не и най-любимият. Най-накрая щях да изучавам предмет, в
който можех да изразявам мнението си, без то да бъде вярно или невярно.
Щях да получа отговори на въпроси, на които никога досега не съм
получавала, или ако нямаше да получа отговор, щях да получа възможност да
задълбоча въпроса си и евентуално сама да достигна до отговора.
Старая се максимално много да получа и да дам от и на философията.
Колкото повече се чудим, философстваме и размишляваме, толкова повече
ще получим.” 
Димана Спасова, 11. а клас  



“Философията, съзнателно или не е, в нашите животи. Това, което
зависи от нас, за да я забележим, е да се съмняваме. Съмнението,
което ще ни кара да търсим отговори. 
В края на 10. клас, имах възможността да взема решение, дали в
11. клас искам да бъда част от философския ни кръг, под името на
“клубче” или допълнителни часове. Това беше нова възможност, за
да мога да се изразявам по-свободно, без да има ограниченията на
учебния формат. Същевременно, екипът, който сформирахме се
състои от ученици, които имат желание за развитие не само в
училище, а и във философията. Все едно всичко беше така, както
трябва да бъде. Взаимността в екипа ни дава положителните
резултати. Желанието да научим и да обединяваме идеи ни
мотивира повече и повече. В резултат на всичките ни безгрижни
усилия, успяхме да създадем единство, развитие и постижения.”
Елиф Дейна Чачан, 11.а клас 

"Уча предмета философия от осми клас. В началото той не ми беше
интересен, защото трябваше да помня много имена и различни
теории. От тази година обаче, когато станах единадесети клас,
благодарение на клубчето по философия, открих, че философията
може да бъде интересна, полезна и интригуваща. Клубчето ме
научи, че във философията винаги мога да задам моят любим
въпрос ЗАЩО. Също така разбрах, че във философията няма
правилен и грешен отговор. Дори и да бъда на различно мнение от
останалите, стига да се аргументирам добре, то ще бъде зачетено
за вярно. Благодарение на това клубче се научих по-добре, ясно и
аргументирано да пиша моите есета. Благодарен съм на госпожа
Поборникова, която ме накара да прочета някоя друга книга и да
изгледам един-два интересни филма, чрез които подобрих изказа и
мисленето си. С една дума бих могъл да опиша философията като
израстване, защото тя променя нас, погледа ни към света и
останалите."
Виктор Борисов, 11.б клас 

"Философията е дума с много значения. Най-базовата 
любов към мъдростта. Изменя значението си при всек
заради пътя, по който ни води. Благодарение на таз
"наука" успявам да намеря най-разнообразни решени
за ежедневни проблеми. Участвайки в клуба п
философия, започнах да израствам като личност и д
опознавам себе си. Благодарение на госпожата ни п
философия - Г. Поборникова, успях да си отдъхна о
себичното ежедневие."
Любомир Даскалов, 11.б клас 



Кои сме ние? Блиц интервю.
 

Философията в една дума?
Любим философ
Любима философска мисъл
Любимият ти философски въпрос
Сократ или Платон?
Платон или Аристотел
Декарт или Лок?
Религия или атеизъм?
Дедукция или индукция?
Животът - има или няма смисъл?
Пожелание за всички учещи философия.

За да придобиете малко по-добра представа кои сме ние и как се
свързваме с философията, направихме блиц интервю с всеки от клуба.
Предизвикваме и теб, читателю, да отговориш на същите въпроси като
нас. 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Диана Илиева, 11.б 
1.Мъдрост
2.Ницше
3. “Всичко, което не ме убива, ме прави по-
силен.”- Фр.Ницше
4.Съществувам ли наистина?
5.Сократ
6.Платон
7.Декарт
8. Не съм сигурна-агностицизъм
9. Индукция
10.Винаги ИМА!
11.Мислете иновативно, различно, креативно,
задълбочено, рационално и винаги с любов.

Виктор Славов, 11.б клас 
1.Мислене
2.Зигмунд Фройд
3. “Сам кова съдбата си.”
4. “Кое е първо - кокошката или яйцето?”
5. Сократ
6. Аристотел
7. Декарт 
8. Агностицизъм
9. Индукция
10. Има смисъл
11.Винаги да са подготвени за думата защо.

Неразгадана
Карл Роджърс
НИКОГА НЯМА ДА НАПРАВИШ НИЩО НА ТОЗИ
СВЯТ БЕЗ СМЕЛОСТ. ТЯ Е НАЙ-ПРЕКРАСНОТО
КАЧЕСТВО НА УМА СЛЕД ЧЕСТНОСТТА.
Има ли живот след смъртта ?
Сократ
Аристотел
Декарт
Агностицизъм
Индукция
Има, стига да го намериш.
Не приемайте философията като типичния
предмет в училище, а като шанс да откриете
нови мисли и идеи за света и най-вече за себе
си.

Ан-Мари Коцева, 11.б клас 
1. Всичко
2. Йонги Мингюр Ринпоче
3. Нямам, търся я
4. Кой съм аз? 
5. Сократ
6. Аристотел
7. Рене Декарт
8. Атеизъм, може би и двете.
9. Индукция 
10. Не знам.
11. Философствайте!
Ясин Тамим, 11.а клас 



Интересна
Чарлс Буковски
My ambition is handicapped by
laziness.
Какъв е смисълът на живота?
Сократ
Аристотел
Рене
Атеизъм 
Индукция
Не, защото ще умрем.
Успех!

Любомир Даскалов, 11.б клас 
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Интерес;
Жан - Пол Сартр;
"Адът - това са другите!" - Жан - Пол
Сартр
Има ли живот след смъртта? / Защо
съществувам?
Сократ;
Платон;
Лок;
Атеизъм, но не в най - чистата си
форма;
Дедукция;
Ние сами създаваме / намираме
смисъла на живота си;
Колкото по - надълбоко влизате и
колкото повече четете, толкова
повече ще се чудите и ще търсите
отговори.

Димана Спасова, 11.а клас 
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

СБОРНИК ОТ ЕСЕТА
В следващите страници ви каним да се потопите в света на философското есе. Тук ще
откриете най-различни съкровища на младата философска мисъл. Всички есета са
писани през учебната 2021/2022 година и влизат в три категории - есета от Световния
ден на философията (18.11.2021г.), есета от конкурса, който обявихме през април за
философско есе, както и подбрани есета на учениците от клуба по философия. За
конкурса през април месец почетни места заеха Виктория Танчева (8в, първо място),
Лиа Ивайлова (9а, второ място) и Кристиян Георгиев (8.в, трето място). 

„Животът трябва да се изживява като игра“
Виктория Танчева (8в, първо място)

    Ние сме тук с една единствена задача, да живеем за живота. Когато сме на прага на смъртта
единственият начин да видим дали сме живели истински е да се вгледаме назад и да видим дали сме се
възхищавали на живота ни. При една игра, няма значение дали ще е настолна, електронна или
спортна, винаги се играе за победа и изпускаме същинската част на играта, а тя е самото преживяване.
Ако играем за победа винаги ще губим, защото тя не е целта, която трябва да си поставим. Много
играчи се стремят към победата, но те ще разберат на финала, че са загубили най-важното, самото
споделяне на момент с определени хора. В живота е същото, хората живеят, за парите и си мислят, че
като имат власт могат да контролират другите и да ги направят безчувствени зомбита. Но ще ви кажа 



нещо, може да се случи на малък процент от населението, но ние сме част от поколението, в което
хората са егоистични. А тази арогантност може и да има добри страни, защото населението ще започне
да мисли за собствените си чувства и ще избухне, когато разбере, че някой иска да му отнеме свободата.
Затова хората живеят, за да обичат, да мразят, да се вълнуват, да се страхуват, да танцуват, да падат, да
пеят, да тъгуват, да мечтаят и да чувстват болката. Животът трябва да се изживява като игра, не защото
ще имате възможност за стратегическа победа, а защото ще можем да преминем през едно море от
чувства и приключения и накрая на играта няма да си кажем „Леле аз спечелих с измама, колко съм
умен!“ или „ Имам големи богатства, няма от какво да се притеснявам, вече съм могъщ!“, а ще изречем
гордо „Аз изживях живота си като една игра, изпълнена с толкова много красоти!“. След всичко което се
е случило ние винаги ще останем хора.
 Човек живее с изборите си и ако избереш да бъдеш себе си, ще избереш правилния път. Ние сме част
от човечеството и това означава, че не сме перфектни, никога не сме били и никога няма да бъдем. Ще
правим грешки през целия си живот и това не означава, че сме провал, а че имаме право да се
поправим следващия път и нищо не може да ни спре. Та ние погубваме себе си, но това не означава
автоматично, че трябва да се предаваме, точно обратното трябва да се бори и да не се предаваме.
Събуждаш се и първата ти мисъл е, че ти се спи, а не как да спечеля пари (да победя играта).
„Предизвикателствата правят живота интересен, а преодоляването им е това, което прави живота
смислен.“ – Джошуа Дж. Марин. Животът трябва да се живее стъпка по стъпка, а не за края, както една
игра не се играе за победата, а за следващия ход. Ако живеем за края ще изпуснем смисъла на живота,
защото повярвайте ми, смисълът на живота не е как ще спечелим пари и дали накрая имаме богатство, а
това дали сме могли да минем през едно препятствие и после през друго, защото стъпка по стъпка се
стига до края на един добре изживян живот. Няма значение дали си победил стратегически една игра,
защото никога няма да ти помогне стратегията. Следващият ход е важен, дали си го минал, но не
стратегически, а щастлив. Щастието може би е едно от най - силните оръжия в живота. Всеки човек се
ражда с едно, но доста хора го губят, но това определено не означава, че не можем да го намерим.
Търси си щастието. То ще ти помогне за преминаването на препятствия. Трябва да вярваме в себе си и
тогава няма да имаме нужда от победа.
 Не трябва да живееш за прищевките си, защото не трябва да забравяш, че има хора около теб, които те
обичат. Имаш родители, които ще те подкрепят цял живот, имаш приятели, които ще бъдат до теб до
края и дори домашният ти любимец не би те оставил никога. Но ако мислиш само как да победиш
живота, ти ще ги изоставиш и забравиш, а така ще бъдеш не само нещастен, но и самотен, а това никога
не означава, че си добре. Ние сме хора имаме нужда от друг хора, те са нашия източник на енергия. Те
винаги ще ни гушнат, когато сме тъжни или имаме чувството, че всичко се разпада. Ако сме сами, ние
ще разберем колко е тъжен този свят без човека, когото обичаме, защото той те е държал преди жива, а
сега когато го няма ти вече нямаш опора и падаш забравяйки, че има други хора, които те обичат, но
това вече няма значене, защото вече си пропаднал в бездънната яма и не можеш да се качиш. „Това е
краят“ си казваш, но искам да ме чуеш добре, ти не сам, има и други хора на твоето място и трябва да се
сетиш, че си част от хората, които ще трябва да се преборят с чувството си, че не са достатъчно добри.
Осъзнаваш, че можеш да живееш живота си като игра и че си много назад, но трябва да вземеш зара.
Хвърли го и продължавай напред, защото има други хора, които винаги ще ти помогнат. Ние сме хора и
това означава, че много лесно можем да пропаднем, но същото това, че сме хора ни кара да не се
предаваме. Просто не се предавайте.
 Животът трябва да се изживява като игра, защото животът е безкрупулен и единственият начин да го
изживеем рискувайки, е като си представим, че е игра, както е и да не оставяме нищо да ни попречи да
хвърлим зарчето и да продължим напред. Ние понякога сме твърде амбициозни и стремим към нещо
невъзможно като победата на живота и губим смисъла на всичко. Живейте за днес, не вчера или утре. 

Carpe diem.



„Веднъж завинаги искам да не знам много – мъдростта слага граници и на познанието.“ - Фридрих
Ницше

Лиа Ивайлова, 9.а, второ място 
     Всички си мислим, че знаем всичко – или поне си мислим, че знаем всичко. Искаме да бъдем най - добрата
версия на себе си, да покажем, че знаем, да успяваме да помогнем на човек, когато се нуждае от съвет. Искаме да
знаем как да бъдем мъдри и гъвкави в живота, но непременно ли трябва да знаем всичко? Ако знаем всичко, как
тогава се учим? Как опознаваме света с времето? Както казват: ,,Човек се учи, докато е жив“. 
     С времето, чрез научни открития и технологии, човечеството улеснява и усъвършенства живота, науката ни
запознава с началото на нашето съществуване, макар и пак да не е абсолютно доказано. Изникват много въпроси
в главите ни всеки изминал ден. Явно щом пещерните хора от каменната ера са искали нещо повече като
познание, освен умения за оцеляване, е имало за какво. Ако сега ни видеха, обаче, щяха да се уплашат….Защото
днешният свят е пълен с прекалено много технологии и манипулации – хората все повече излизат от рамките,
защото парите са основата и те контролират нашия свят. Мъдростта пък за много е безсмислена, но и за много е
полезна и най-значима. 
    Като човек , предан на мъдростта, не мога непременно да се нарека мъдра. Не защото искам някой да ме нарича
така, или защото съм решила,че трябва да бъда най-мъдрия човек на света, както много хора визират например
някои от японските мъдреци. А защото не знам всичко и не мога да знам всичко, мога да знам много. ,,Знам, че
нищо не знам.” е казал нашия скъп Сократ, който е един пример за човек, живял още по времето на Древна
Гърция и считан за гений и мъдрец в науката и в изкуството на философията. Но разбрал, че не всичко е очевидно
и разбрано от нас в живота. Разбрал е, че знае , мисли и умее, но всичко това, което ни се казва може да е просто
мит, просто някакво предположение, знае ли човек. Това, което той знае за себе си никой не може да го промени,
а това, което е научил, си остава за него и го изгражда като човек. Прави изводи за живота от това,което е научил
и видял. И въпреки това знае, че нищо не знае. Защото като цяло и до ден днешен учените не могат да разберат
истината за живота и земята, на която живеем. Всичко са просто теории, и теории, и теории…
    Мъдростта, от своя страна, помага изключително много в това ние да изразяваме себе си и да бъдем добри
хора. Ние се променяме с всеки изминал ден, съответно, и мисленето ни се променя. Оттам – мъдростта и
ценностите ни. И накрая изграждаме нов живот ,който в началото не осъзнаваме, че съществува, защото тези
малки промени всеки ден не ни правят впечатление, докато не се съберат всички заедно и не започнат да ни учат.
Вероятно и за това тийн фазата е, може би, най-трудна – тогава мислим прекалено за тези промени, защото и
тогава те са най-драстични. Ето защо ни трябва граница – мъдростта не е просто научно познание, а познание за
живота, за нас. Един учен, ако направи 10 опита с една и съща химична формула и различни елементи, логично
получава 10 различни нови реакции. А целта му е да открие една основна, с която да работи по-лесно. Същото е и
с мъдростта – имаме петнадесет хиляди извода за живота, които сме чували, или помислили, или приели….но за
нас, например, има само една основна. От другите можем да извлечем поука и така всъщност да изградим нашата
представа за живота. Но както в училище не можем да смиламе толкова много информация, така и познанието
мъдрост е нещо, с което вътрешно се борим – кое е ценно за мен, всъщност? Как стоят реално нещата? Какво ме
прави шастлив? Ами сега всичко това около мен реално ли е? Къде сгреших в тази ситуация? Какво да правя с
живота си? Прекалено много въпроси, но често почти никакви отговори. През целия живот ние разнищваме тези
си наши въпроси в главата, учейки се от грешки и спънки, падайки и ставайки отново, докато накрая не умрем. Ако
се стремим да бъдем най-мъдрите, то ще ни се наложи да проучим всяка една тънкост от философията. Всяка една
дребна подробност на мъдростта. А това, лично за мен, ще си е като сървайвър игра. Защото прекаленото ни
познание води до прекалено много разсъждения и както казах, смилане на информация. Започваме да се
объркваме, да премисляме всичко и всеки и да се лутаме из мисли…и да не изградим онова, което се опитваме да
изградим. Всички открития ,които са направени от различни учени са важни, но и непълни. Всеки ще ти каже, че
неговата теория е истината. А къде е твоята истина? И как, при толкова много познание, ще можеш да я защитиш?
Кое от всичко ще кажеш? 
     Познанието както в науката и образованието като цяло, така и в мъдростта е нещо ценно, но с граници. За да се
учим през целия си живот ние правим грешка след грешка и така се променяме и променяме възгледите си. Ако
веднъж уж всичко сме разбрали , бъдещето ще е скучно. И не толкова полезно. Понякога науката отстъпва на
мъдростта – не всичко на тази галактика е обяснимо. То просто го има, там е и дори да не се разбере защо е там,
не е краят на света. Някои неща човек сам трябва да си ги тълкува както може. А мъдростта е точното определение
за гледната точка, която не всеки ще каже, че е правилна, тя си остава за нас… 



 „Веднъж завинаги искам да не знам много - мъдростта слага граници и на познанието.“ –
Ницше

Кристиян Георгиев, 8.в клас, трето място
    Ницше нарича себе си „човек, чието най - голямо желание е да изгубва поне една успокоителна
илюзия, който търси и намира щастието си във всекидневно растящо освобождаване на духа“ като че ли
Бог е най-успокоителната сред илюзиите му, с които той иска да се раздели. Но сякаш не му достигат
силите да понесе тази раздяла. Според него страданията на човека, неговият блян за един свят, отвъд
страданието, са дали живот на Бога. Когато човек е интелигентен, той си слага сам на себе си граници,
защото само интелигентният човек може да осъзнае това, което много отдавна Сократ е казал: „Аз знам,
че нищо не знам, но има такива, които и това не знаят“. Тогава когато знаеш, ти сам осъзнаваш, че не
знаеш, така ти поставяш на себе си граници и само по този начин ти можеш да станеш част от
обществото, тоест ти си извън обществото и си вътре в него. 
       Всеки от нас притежава его и се стреми към своята най - добра версия. Но въпреки, че това, колкото
и да се стремим да бъдем перфекти, ние не сме Бог и никога не бихме могли да достигнем
перфектността. По най-добрия начин можем да изобразим същността на човека с пирамида на Маслоу.
Хората задоволяваме базовите си нужди и се развиваме, за да достигнем най - важната част от
пирамидата - самоусъвършенстването. И въпреки това знанията, които притежава образованият човек
много често могат да му донесат единствено болка и падение. Когато знаем много, ние започваме и да
осъзнаваме много, достигаме точката, в която гледаме света по един по - различен начин. 
    Но защо този знаещ, интелигентен човек си поставя граници? С този цитат Ницше визира точно с
това, че знае прекалено много, а общуването с другите е трудно и така интелигентният човек е отритнат
от обществото. Той знае много, прекалено много, но никога няма да знае всичко, така той се затваря в
себе си и другите не биха го приели такъв какъвто е той. Той иска да знае всичко, но самото знание
причинява единствено болка. Ако приемем, че човек знае нещо повече от другите той иска да сподели
знанието си. Точно този случай е много често срещан в човешката история. Всички гении са смятани за
луди, от Айнщайн, Едисън, Питагор през Ван Гог, Моцарт и Джордано Бруно изгорен на клада, заради
своят ум и възгледи през Инквизицията. Всеки човек, знаещ много поне веднъж е искал да не го знае.
Познанието се свежда до това, което ние сме познали, а мъдростта е не само знанието, но и това което
си научил. Ценностите, усещанията, знанията всичко това е част от мъдростта . Мъдростта е бариерата
между този и един друг свят, това са две вселени срещнали се в едно тяло, а това тяло винаги ще е от
двете страни, но никога не би могло да бъде част и от двете.

На 18 ноември 2021г. отбелязахме Световния ден на философията. Бе обявен
конкурс за философско есе на тема „Да философстваш означава да бъдеш на
път“ (К. Ясперс). Ученици от 8. до 11. клас се включиха в конкурса, а почетни

места спечелиха Наталия Иванова, 8.а (първо място), Цветеслава Петрова, 9.а
(второ място), и Катерина Гоцова, 10.а (трето място).

,, Да философстваш означава да бъдеш на път “ (К. Яспрес)
Наталия Иванова, 8.а клас, първо място

  Според мен да философстваш и да пътуваш са две доста близки неща, но има и една мааалка, но
съществена разлика между тези две неща. Нека първо да видим какво означава да бъдеш на път, да
пътуваш.
  Преди пътуването трябва да се снабдим с нужните неща за едно пътуване: пари, дрехи, вода, храна,
превозно средство... 
   Друго важно нещо за пътуването е това да имаме дестинация. Все пак е хубаво да знаем къде отиваме,
да се водим към една определена точка и хората, които ще пътуват, да се радват от определената
дестинация, която е хубаво да бъде обсъдена с всеки от пътуващите.
Едно пътуване се нуждае и от добра компания. Няма значение с кого сме на път или пък с колко души...
Важното е да се забавляваме и да останат добри спомени от пътуването. Това означава също и да се
поставяме в позицията на другите хора, на хората, с които ще пътуваме. Да чуем техните желания за това
къде искат да отидем, кои места искат да посетим, колко време искат да останем, с кого искат да отидем, с
какво искат да отидем..., но разбира се е хубаво да виждаме същото и от другата страна.



  Повечето хора предпочитат да пътуват сами. Например, за да си починат малко от хората и просто да
бъдат сами със себе си. Да осмислят някои неща, да се поуспокоят... Но това е тяхно решение. А и все пак
всеки от нас понякога иска просто да бъде сам със себе си, да подреди мислите си, да се зареди с нова
енергия, да се поуспокои от всички напрежения от ежедневието си...
  Търпението е много важна част и от подготовката за пътуването, и от самото пътуване, и по време на
пътуването. Важно е и да бъдем съсредоточени, за да не объркаме пътя все пак. Освен търпеливи трябва
да бъдем също и щастливи. Трябва да сме настроени позитивно за предстоящия път.
  Нека сега да видим кои са допирните точки на философстването и пътуването, като отново разгледаме
нужните неща, но този път за философстването. Както при пътуването, така и при философстването,
трябва да сме подготвени с нужните неща. За философстването ни трябва информация за определената
тема на философстване, също ни трябват и аргументи, с които да подкрепим нашата теза, нашето мнение,
за да запазим позицията си.
  По-горе казах, че при пътуването се налага да чуем желанието на всеки от хората, с които ще пътуване,
да се поставим да тяхна позиция, но както вече казах, е хубаво да виждаме същото и от другата страна.
Това също се налага и при философстването. По-горе също казах. че за едно пътуване ни трябва и
превозно средство. За философстването също ни трябва превозно средство и то е желанието и любовта.
Любовта към философията и желанието да философстваме, да говорим по различни теми, да разглеждаме
различни позиции, да четем за различни философи и за техните мисли, за техните тези. Любовта и
желанието за двете неща, които ни водят напред и ни подтикват да се развиваме в различни области, в
различни сфери, като в това число говоря и за философията, за философстването.
 Също както понякога искаме да пътуваме сами, да останем насаме с мислите си, така и при
философстването е хубаво да оставаме насаме с мислите си, да не бързаме да говорим, а първо хубаво да
помислим по въпроса, който се обсъжда.
   Както при пътуването, така и при философстването търпението е много важна част. Това да изтърпим
някого, който не се държи прилично по време на сериозни теми, да изчакваме другите и те да говорят, да
ги изслушваме с търпение, да бъдем съсредоточени в това, което ни казват.
Както вече казах, за пътуването ни е нужна и добра компания, без значение от броя на хората, с която да
се забавляваме. Също така ни трябва и компания, отново без значение от броя на хората, с която да
говорим, с която да философстваме, с която да се развиваме тази област, в тази сфера на философията и на
философстването, с която да се забавляваме. Все пак философията и философстването могат да бъдат и
много забавни точно като едно пътуване.
   Трябва да бъдем и съсредоточени, за да не изгубим не само пътя си за пътуване, както при пътуването,
но и да не губим пътя и от нашата дестинация. Дестинацията отново е нещо общо и нещо много важно
при пътуването и при философстването. Трябва да имаме определена идея, определена мисъл, с която да
въздействаме по добър начин на хората, да се стремим към една точка и говоренето ни, всяка дума, която
казваме, да бъде насочена към тази една точка.
   Щастието е неизменна част и от двете неща. Както е хубаво да гледаме на пътуването с усмивка, така е
хубаво и да не гледаме на философстването като нещо отегчаващо, като нещо скучно...Колкото и да е
обмислено едно пътуване, колкото и да сме обмислили един отговор на някой философски въпрос, доста
често се случва да импровизираме. Импровизацията е друга обща на точка на пътуването и на
философстването. То по принцип се случва доста често и доста често, дори винаги, се оказва  забавно и
понякога също може дори да бъде и по-добра импровизацията от нашия изпипан до нааай-малката
подробност план.
    Е, вече разбрахме колко мнооого допирни точки имат това да философстваш и това да бъдеш на път.
В началото обаче казах, че според мен има и една мааалка разлика....Разликата е, че въпреки и да има
нови пътувания, всяко пътуване стига до край, спомените обаче остават вечни.
  Но няма определен отговор на някой философски въпрос. Различните хора дават различни отговори на
различните философски въпроси. Така че философстването няма край, защото хора постоянно се раждат и
отговори на философски въпроси ще има много.
  Спомени могат да ни останат така, както от пътуването, така и от разговоряне по някакви философски
въпроси. Така че ето и още една допирна точка на тези две прекрасни неща.... спомените
,, Да философстваш означава да бъдеш на път “.... напълно съм съгласна с това твърдение.



   „Да философстваш означава да си на път“ – Карл Ясперс
Цветеслава Петрова, 9.а клас, второ място

   В своя живот един човек винаги е на път. Стреми се да опознае бъдещето, настоящето и
миналото. Навлизаме в непознатото, за да разгадаем загадките и накрая да достигнем до верния
отговор или истината. Заплетени между желаното и недостижимото, ние търсим сила, която ще ни
подпира в жизнения ни път и понеже животът е най-непредсказуемото нещо, ние започваме да си
задаваме въпроси. За тези въпроси ни помага науката философия. Според великия философ Карл
Ясперс ,,Да философстваш означава да си на път“. Философията според мен е наука, която обяснява
заобикалящото ни пространство. Научно наблюдение за устройството на света в неговата цялост и
значение спрямо човека. Ако един индивид не изпитва желание да научи повече от собствения сн
мозъчен капацитет, то едва ли философските разбирания и въпроси ще му помогнат. Нужното за
разбирането на това какво е да опознаваш новото или да научим ново нещо, е любопитство към
мъдростта. Това любопитство след време прераства в любов. Философстването е преоткриване на
странностите в определени неща. Намирайки се в състояние, което ни кара да мислим извън зоната
си на комфорт, ние се опитваме да излезем от това състояние, за да постигнем всеобща хармония с
вътрешното си ,,аз“. Съзнанието ни умее да вижда избягващите детайли, а умът се опитва да
обхване хоризонта на вече съществуващото. Така ние разсъждаваме по различни проблеми.
Задавали сте си въпроси от типа на:
„Дали ще се осмеля да погледна в бъдещето?“
„Всички ли гледат в миналото?“ 
„Ние с определена роля ли сме на Земята?“
„Защо животът е толкова кратък?“
    На тези въпроси няма правилен отговор, защото ние всички поемаме по различен път и имаме
различно виждане за всеки въпрос, защото все пак рано или късно човек открива правилните
отговори за самия себе си. В търсенето на тези отговори, ние правим живота си пълноценен. Ако
извън нашето съществува пространство, то вътре в нас, в нашите души, се намира една необятна
вселена. С нейната тайнственост и необятност, тя предизвиква вълнение в нашето сърце, или по-
скоро у онзи, който е посмял да се гмурне в нейната мистерия.

„Да философстваш означава да бъдеш на път.“ 
Катерина Гоцова, 10.а клас, трето място 

 Както всички сме учили, чрез философията и нейните въпроси, ние достигаме до търсени отговори.
Нейната роля е като на едни очила, каращи ни да съзрем истините, които сме търсили и така, докато
не достигнем целта си, а именно отговора на въпроса, който ни е накарал да поемем към това
пътешествие наречено философстване. 
 В така забързаното и натоварено с ангажименти ежедневие, у нас се пробужда непокорното
желание да се откъснем от реалността и да потеглим по необятните ветрове на някоя друга част от
нашето съзнание, частта която задава въпроси и трескаво се впуска към намирането на логичните
им решения и именно това ме кара да смятам, че философията е един друг свят, до който пътят е
философстването. 
 Често пъти се питам, има ли разлика между обикновеното мислене и философстването.
Определено границите между двете в някои отношения са много близки, освен това мисленето
често пъти играе ролята на портал, пренасящ ни към необятната същност на философията. Това че
мисленето е понякога наш спътник, то също може да бъде просто една плеоназа и това, в следствие
на битовата ни обремененост, докато да достигнеш до това да си задаваш философски въпроси и да
започнеш да се полюшваш постепенно по вълните на тяхното осъзнаване, това е вглъбеността,
която кара мисълта ти да се рее от непознатият бриз на “любовта към мъдростта” и всичко това се
случва измежду всички битови ангажираности на нашето съзнание.



Сега с голямо вълнение ние, учениците от клуба по философия, ви представяме
нашите любими есета, които сътворихме през тази учебна година. 

"Когато открия кой съм, аз ще съм свободен."
Ан–Мари Коцева, 11.б

  Кой и какво съм аз? Човек, дете, или може би нещо по-дълбоко - стигмата. Онзи белег на тялото на
Иисус, на майка ми... на мен. Раждам се и ставам "човек" - в онези роли пред различните личности. 
  Пораствам и уверено мога да твърдя, че се научих да играя добре ролите си. Помага ми, не винаги,
но се справям! Овладявам или ми се струва? Говоря, пиша, мисля, но идеята липсва. Идеята за това
кой съм и защо съм. Важна ли е думата "съм"? Определя ли ме? Роден ли съм такъв или ставам? 
  Животът ми е като пликче. Малко тъжно определение, но смятам, че е най-точното! Защо ли?
Защото в началото е празен, пълнят го с всичко: емоции , държание , обществените
закономерности, и освен тези неща хората си позволяват да ме използват. Позволявам ли го, честно
не, поробват ли ме - само тялото. Духът си остава, някъде там, в далечното, не откритото. И вярвам,
че някой ден, когато го открия, ще знам как да стана свободен. Все още не съм готов , затова съм
тук... 
  Чета и се възхищавам на онези хора, които пишат за неизговореното. Нещата, които са тъй
страшни, че по-добре да сънуваш кошмар. Порастваш и проблемите идват - затова кой си и защо си.
Никой не мисли за нещата, които си преживял. На някои не им пука, а на други не им се занимава.
Оставаш сам... понякога с мислите си или може би само с присъствието си. Мислиш , обмисляш ,
решаваш , но не действаш. Болка, отчаяние? Не! Страх! Живеем живот, в който срещаме всичко ,
запознаваме се, но пак ни е страх. Страхът е силен, защото го подхранваме. Навлиза и открива
онова "съм", което с години сме се опитвали да намерим. Седи и го приклещва. Чувам воплите!
Нищо не мога да направя. Поробила ме е една окова, за която ключът е някъде там... в морето,
живота... Годините минават, а аз все още съм "някой", който е част от всички останали, но не и от
самия себе си. Чувствам, че съм част от романа на Елисън. " Невидим" за обществото  и най-жалкото
а мен. Не виждам какъв съм и не мога да се определя. Ралф е от малкото хора, които показват
разочарованието от комунизма. Признавам си , аз не бих бил толкова смел. Нещото, за което
съжалявам , че не съм постигнал. Философията, от друга страна ми помага , изказвам се , забравяйки
да мисля дали ще се хареса на останалите.  И точно в този момент ставам друг... може би философ.
  Философствам и разбирам, че не животът ми е пликчето, а аз самият. Когато употребата ми се
запълни догоре, ме заместват. Заместват ме с някой по-млад, някой , който се е съхранявал добре. Аз
не успях, но кажи ми как да успееш в този живот? Бих попитал този човек, но егото ми не го
позволява. Живеех с него и добре се разбирахме. Като всяка връзка имахме и спорове , но и ми
помагаше. Запазваше ме, да, не от всичко, но се опитваше. Бяхме подвластни един на друг. В един
момент си тръгна. Тихо , нежно. Не разбрах как стана , но мисля, че е, защото вече имах истински
партньор. Чувствах подкрепата, която ми бе нужна, за да "покълна" отново. Чувствах се жив, но
свободата някак си все още не искаше да дойде. Изморих се да я търся. Бях твърдо решен, че вече
не се нуждая от нея. Животът си минаваше , както колите , чакащи на светофарите. 
  Страхът като че ли бе забравил да си сложи страшната маска и стана приятел с това "съм" .
Позволих го, както всеки човек. Беше най-лесно. Лесно да се откажеш и просто да съществуваш.
Работих , грижех се, но не и за "себе си". Доказвах се на хора, които дори не харесвах. Купувах неща,
от които нямах нужда и правех неща, удовлетворяващи другите. Честно, вече ме беше срам пред
себе си да признавам, че не знам кой съм. Реших да не го мисля. Подтискаше ме. Опитите ми да се
открия , бяха бързо изтрити. Седях сам, мислейки дали съм тук, дали трябва да съм тук и защо без
видими белезници, съм заклещен в собствения си затвор. 
   Силата ми да търся нещо, което не искаше да бъде намерено ме изтощи. Станах възрастен. С
приоритети, уважение и мнение, но така и не разбрах кой съм...
Бях свободен да съществувам, да обичам и да бъда някой за някой, но така и не успях да бъда
СВОБОДЕН за себе си.



„Постъпвай така, че правилото на твоята воля да може да се превърне във всеобщ закон." -
Имануел Кант

Виктор Борисов, 11.б
 

  Имануел Кант е философ, на който се опитвам да поддръжавам, особено на идеята му за категоричния
императив, нещото, за което ще пиша в това есе. Той дава на света множество идеи, върху които да
разсъждаваме и отговори на различни въпроси, които всеки един от нас си е задавал поне един път или
предстои да си зададе. Заради неговата философия, много от хората започват да поддръжават на него, да
постъпват, така както Кант описва за вярно и морално, защото са видели, че наистина има много смисъл в
нещата, които казва.
 Ние хората трябва да постъпваме така, както искаме другите да постъпват с нас. Когато сме лидери, всяко
наше решение трябва да се подложи под съмнение, дали ако го извършим ще е добре за нас, околните и
дали това наше действие може да се приеме като закон за всички хора по света. Смятам, че нашите
решения и идеи произлизат от разума, точно както мислят и рационалистите, например Рене Декарт. Дори
това да решим дали да извършим нещо произлиза от там.
 Когато имаме някаква власт, когато можем да взимаме решения за много хора, ние трябва да сме сигурни,
че казаното от нас ще е правилно. Решението ни трябва да бъде подложено под съмнение, дали то ще бъде
удовлетворяващо, както за нас, така и за другите. Ако това решение може да бъде закон за всички, то може
да го осъществим.
  Нашите решения идват не от сетивата, както мислят емпириците, а от разума, както милят рационалистите.
Такъв велик ум е Рене Декарт, съгласявам се с тази негова идея. Идеята произлиза от разума, там „се крият“
нашите разсъждения и мисли относно това. Човешкият разум е проектиран да приема себе си за властващ
лидер. Когато той е на по - висока позиция от другите, тогава същият този разум, трябва да прецени всяко
негово действие, дали би се харесало на останалите, на него самият и дали би било правилно. Не винаги
разумът ни предоставя правилните решения, нито решения които винаги ще ни се харесват. За вторите,
ние поставяме другите пред нас. Решенията на човека освен разума, трябва да бъдат и повлияни от морала.
Какво всъщност е морал? Моралът е това нещо, което ни помага да разграничим доброто от лошото. Най -
високата точка на морала е добрата воля, тя има същата функция като на категоричния императив.
Решенията, които взимаме не винаги може да ни се харесат. На първо място да сложим общото благо, тоест
да сложим другите пред себе си. Ако не харесваме някое решение, което бихме могли да вземем, но на
другите би им харесало, да го вземем за общото благо от добра воля. Не трябва да оставяме на един, дали
ще е пост, или нещо друго да ни определя как да се държим с останалите хора около нас. Трябва да
използваме разума си, защото всичките тези негативни отношения, които сме проявили към другите хора,
ще връхлетят към нас и ще ни смажат. За това трябва да имаме добра воля и да използваме разума си и да
взимаме решения като първо мислим, дали ще се хареса на останалите, а не да ни хареса само на нас и да
го приемем. Това да си лидер не означава да угаждаш на себе си, а точно обратното - да си отборен играч,
да видиш интересите на другите, да се съобразиш с техните желания и да взимаш решения и да създаваш
закони, които ще бъдат полезни и най - вече харесвани от всички. В заключение на този аргумент, бих
казал, че Кантовият Категоричен Императив е лидерът на нашите решения, идеи и закони, които може да
дадем.
           В една институция, каквато е училището, учителите се чувстват по-висши, защото имат по - висок пост
от децата, на които преподават. Когато един човек има някакъв по - висок пост от някого друг, той би могъл
да се отнася с него по - невъзпитано и арогантно, защото е на по - високо ниво в йерархията от него. Но
ако учителят се размине с шефа си например, той ще му говори на Вие, ще бъде любезен и ще се държи
прилично и възпитано, защото той (директорът) е на още по - високо ниво в йерархията от учителя. Дали е
правилно това? Не мисля. Това да се държиш по такъв начин с останалите, които са по - малко висши от теб
трябва да ни вдъхва идеята у нас за лидерство, за това да взимаме правилни решения, такива каквито ще са
полезни за всички. Категоричният Императив на Кант казва: „Дръж се към другия така, както ти би искал той
да се държи към теб“. Смятам, че това трябва да бъде като идея, закон за всички хора, независимо тяхната
възраст.
  Нашите решения са повлияни от разума, те не винаги ще ни харесват, но от морална гледна точка и добра
воля, в името на общото благо трябва да ги приложим. Дадената ни лидерска позиция не ни е дадена
безпричинно, трябва да се докажем, а това е един добър начин това да стане. Ако нашето решение се
приеме като всеобщ зокон, то тогава ние можем да го приложим.



"Разумът е единственото нещо, което ни прави хора и ни отличава от зверовете.
Предпочитам да вярвам, че той съществува във всеки един от нас." - Рене Декарт 

Диана Илиева, 11.б клас 
 Рене Декарт е един от най-известните рационалисти в историята на философията. Теориите му се
доближават много до моите виждания. Това ме вдъхновява изключително много, защото ми дава
възможността малка частица от мен да усети философа в себе си. Това далеч не означава, че съм философ,
а по - скоро един любопитен човек, подлагайки всичко под съмнение. Напред и нагоре ме води разумът,
не сетивата. 
   Представям си света като един escape room / стая, в която с група хора трябва да взимат решения, за да
излезете от нея /. За да излезем от тази стая, ние трябва да използваме разума си, именно той ни
различава от зверовете. Разумът е нещо невидимо, не може да се пипне, но вярвам в силата му. Вярвам,
че всеки един от нас го притежава, въпреки че той не винаги ни води по правилния път. Разумът се
възпитава точно както децата.
  Escape room-ът е нашата собствена преграда към философстването. За преодоляването на тази граница,
ние трябва да използваме само и единствено разумът ни. Оттам идват всичките ни идеи, не трябва да се
поддаваме на емоциите си, а само и единствено на собственото си Аз. Това е раликата между нас и
зверовете, те живеят чрез сетивата и емоциите, а ние чрез разума, защото само той ни спасява в
трудностите, поставени ни от живота. Дали животът ни щеше да е същият, ако идеите ни идваха от
сетивата? Смятам не. Защо ли? Защото повлияни от емоциите, видяното, допира, ние сме прекалено
„крехки“ за взимане на важни решения. Например нещо ни е ядосало, но в същия този момент трябва да
вземем ключово за нас решение, ние блъскаме, ругаем и от гняв можем да вземем решение, за което след
време е възможно да съжаляваме. Зверовете също са така, те живеят не чрез собствени правила и
принципи, а чрез чисто животинските сетива. Когато говорим с назидателен тон, те ни слушат, а като сме
добри се превръщат в зверчета.
  За постигането на целта, а именно счупването на въпросната стена, трябва да минем през редица
загадки и изпитания, заедно с другите хора, чиято цел е същата като нашата. Ние сме един отбор, всеки
един от нас взима самостоятелно решения, които биха били полезни за в бъдеще. Е, разбира се, винаги
има въможност да се намери този някой, който да иска да ,,прецака“ останалите. Но въпреки това и той
взима решенията си, благодарение на разума. Благодарение на него, ние мислим и следователно
съществуваме, точно както е казал Декарт: „Мисля, следователно съществувам.“ Разумът ни дава идеята,
благодарение на която ние започваме дългия път към философстването, прилагайки мисълта. Всяка
реализирана идея ни придвижва като пионка към крайната цел, а именно пречупването на границите.
Щом ние имаме развитие, претърпяваме метаморфози в живота ни, благодарение на разума, идеята и
мисълта, то ние съществуваме. Това ме кара да вярвам,че разумът съществува, че той ни държи живи и че
той е единственото, което ни различава от зверовете.
 Както вече разбрахме, всеки един от нас има принос към достигането до финала чрез взимането на
важни решения и идеи. Ако всички се вслушаме в думите за категоричния императив на Кант, които
гласят: "Постъпвай така, че правилото на твоята воля да може да се превърне във всеобщ закон.", пътят
към финала ще е много по - бърз, лесен, качествен и стойностен. Ние като същества, използващи разума
си, бихме могли да се запитаме дали нашето решение ще се хареса, ще бъде ли полезно, ще може ли да
бъде като закон за всички в тази наша игра. Ако отговорът е „да“, то ние може да го приложим,
безпроблемно това наше решение, защото то ще удовлетворява всички ни. Има една стъпка след
проявата на разума и преди взимането на разумно решение, а именно съмнението. Според Декарт, то
трябва да бъде прилагано във всяка една ситуация, дори взимането на решение. Съмнението тук се
изразява в това дали нашето решение би се харесало на другите.
  Разумът е това, което ни различава от зверовете, той ни помага да съборим собствената си преграда,
която ние сами си поставяме. Разумът дава смисъл на мисълта и е предпоставка да започнем да се
съмняваме. Щом има съмнение, щом търсим отговор на такива въпроси, щом имаме идеи, мислим и
разсъждаваме, то разумът съществува, дори и нематериално.Той е там, тук, вътре в нас. Той е причината
ние да съществуваме и животът ни да е такъв, какъвто е.



„Любов“
 Димана Спасова, 11.а 

   Любовта, такава каквато всички си я представяме - навременна, красива и чиста е една доста добра идея
на това, което всъщност ние ще я направим. Ние сами сме отговорни за това какво ще представлява
любовта и с колкото повече грижа и съвест се отнасяме към нея, толкова по - хубава ще е тя.
  Когато споделяме любовта си с някого, тя може да е толкова невинна, че даже да не усетим кога е
започнала. За жалост, често се случва да не разберем кога е началото на края на това прекрасно явление.
Колкото повече се отдаваме на момента, толкова по - добре. Всеки миг, споделен с някого, когото обичаме
е безценен. Вярвайки, че това, което имаме ще е вечно, ние си създаваме една невероятно красива
утопия, която най-често приключва доста емоционално и преждевременно.
  Тук идва момента на себеосъзнаване. Колкото по - малко разчитаме на другите да ни доставят любовта,
от която всеки от нас има малко или много нужда, толкова по - малък е шансът накрая да страдаме.
Имайки малки и красиви моменти със себе си, човек осъзнава колко много може да постигне сам. Ние сме
отговорни за създаване на любов към самите нас и колкото повече се ценим и уважаваме, толкова повече
ще се обичаме.
   Любовта е най - красива, когато е споделена, но е най - истинска, когато ние сами я създаваме за себе
си.

"Бог е мъртъв" - Фридрих Ницше
 Любомир Даскалов, 11.б

 Какво иска да каже Ницше с това изказване, че Бог е умрял просто така или, че за него Бог не съществува?
Бог е една от най-важните и влиятелни фигури не само в историята, но и в сегашното. Немският философ,
които е опрделен като нихилист говори за самото естество на религията, на християнството през онова
време.  
 “Бог е мъртъв. Бог остава мъртъв. И ние го убихме.” Как сме убили Бог? Защо ще остане мъртъв и какво
иска да каже Ницше? Това, което сме придали на Бог и което той ни е придал е довело до погрома на
човека.  
 Той смята, че заради християнството и неговият “жрец” ние сме слаби. Състраданието, емпатията и
съчувствието ни правят слаби, отдалечаваме се от истинските ние. Трябва да оценяваме живота тук и
сега. Слабостта, която притежават тези, към които имаме тези чувства ни я предават. Те не живеят живота
си, а чакат да дойде смъртта им, отвъдното. Нуждата за добротата под формата на състрадание и
съчувствие не ние е нужна, а това, от което се нуждаем е сила и воля, воля за власт.  
 В Библията пише, че онези, които се стараят да следват Божиите стандарти за добро и зло, ще имат полза
сега и в бъдеще. Църквата и Бог определят това, което трябва да сме. Без тях ние не можем да направим
нищо, ние сме нищо. Естеството на човека, на всичко се губи, минавайки през църквата и нейният Бог. Те
измислят правилата на играта, без правила в самото си естество. Естеството не е себе си ако е променено
от нещо. Живота е определен от тях, от техните ценности и това, което свръхсъществото отвъд нас
определя. 
 Смъртта на Бог в неговото мислене ще доведе до отхвърляне на вярата за космически или физически
ред, но и на отхвърляне на самите абсолютни ценности – до отхвърляне на вярата в обективният и
универсален морален закон, задължителен за всички индивиди. 
 В книгата “The Gay Science” той описва до какво може да доведе - пълен нихилизъм и загуба на воля.
Отричането на Бог би довело някои до лудост. Пример е лудия мъж, за който Фридрих пише. Тича из
маркета и вика - "Търся Бог! Търся Бог!" Той предизвиква забавление и никой не го приема на сериозно.
Може би е предприел океанско пътешествие? Изгубил си пътя като малко дете? Може би той се страхува
от нас (невярващите) и се крие? – много смях. Разочарован, лудият разбива фенера си на земята,
крещейки, че "Бог е мъртъв и ние го убихме, ти и аз!" Това на кратко описва как той си представя силно
вярващите да реагират. Отричането от нещо, на което си вярвал с години, може би и с десетилетия има
силата да те съкруши. 
 Философията на Фридрих Ницше на кратко относно Бог е, че: 
Бог е мъртъв, защото това е нужното, за да бъдат изменени погледите ни и да почнем да гледаме към
себе си, а не към празното небе, в което би трябвало всемогъщия да ни наблюдава и съди. Под това да
гледаме към себе си се има предвид да ценим човешката воля, която притежаваме, която стои с нас и ни
води. Ценностите ни от към Божеството да бъдат изоставени, забравени и затрити от нашите ценности,
това човешко, което наистина е важно и ни прави хора. 
 



Според мен това е много добър подход за затриването на Божията воля, която ни спира да оценим това,
което е наистина ценно. Но разбира се не е перфектен и си има големи недостатъци. 
 За да се измени всичко трябва всички да са така настроени. Вярващите и църквата трябва да приемат, че
всичко, в което са вярвали, за което са учили не може да бъде част от морала на обществото и изцяло ще
бъде просто история, спомен от миналите години. Това няма как да преуспее, защото ние хората се водим
от нашето своеволие. Дори и всичко да е срещу нас, ние имаме нужната воля да отстояваме на нашето. Тази
воля е една от най фундаменталните неща, които Ницше иска да повдигнем в нашия свят. 
 Слабостта, за която той говори с такова отвращение може и да не бъда лоша за нас. Преобразим ли
мисленето си и осъзнаем ли кое е наистина важно наистина може да ни е от полза. Състраданието към
“сакатите” както той се обръща към тях има силата да ни помогне за промяната. Ако примерно видим човек,
изсъхнал отвътре, станал просто монотонен, какво би могъл да внуши в нас? Би ли могъл да ни мотивира да
не бъдем такива или да ни накара да го оплюваме, че е стигнал до там, до такава пропаст. Или пък може да
бъде като един тласък за нас, да отидем и да му помогнем и да го научим на истинските ценности. Да му
покажеш, че с волята можем да стигнем нови височини, да се въздигнем и да отидем отвъд миналото. Както
не сме оставили религията да ни въздържа, така и можем да се освободим и от собствените си окови. Тази
слабост има силата да ни направи по-добри и да изоставим част от егоистичното си Аз. 
 Със слабостта се вижда и силата, без слабост няма сила, защото няма как да знаем нещо без неговата
противоположност. Тя може да бъде фактор в промяната ни. Тази промяна ще бъде под формата на измяна
на моралните ценности, реда на света и на света в нас наречен съзнание. 
 Лудостта, която ни дава като пример в “The Gay Science”е възможна. Това отказване от всичко изведнъж,
което е било представа за света и като цяло вселената ще ни подтикне към лудостта. Ще търсим отреченото,
загубено в миналото докато сме принудени да вярваме в новото, което противоречи на на него. 
 Относно смъртта на Бог, той няма да е умрял наистина. Той винаги ще бъде в сенките, ще е сред нас. Все
ще има някой, който да повярва в него и няма да почине в мир при положение, че още се някои хора се
крепят на него. Както има хора, които вярват, че Земята е плоска, дори и да е доказано, че не е, така ще има
и вярващи в този Бог, който всички други отричат. Не може да се погребе нещо, което е сред нас. 
 Смъртта на Бог може да доведе до раздялата на хората, на религиозоните и на нерелигиозните. Това може
да доведе до много конфликти и обществени проблеми. Но дали ще бъдем свободни и дали с тази свобода
ще осъзнаем кое наистина е ценно зависи от самите нас. Да намерим истинското за нас е въпрос на воля и
духовна сила. Достатъчна ли е волята ни в момента или трябва да бъдем още по решени и устремени, за да
създадем вяра, която е само наша и не е влияна от никой друг? Смъртта му ще бъда само началото, но не и
отговора, който Ницше търси.

"Ние сме като хамелеони - приемаме цвета, морала и характера на тези, които са около нас." -
Джон Лок

Ясин Тамим, 11.а 

 В един живот човек се ражда, расте, изгражда и така нататък. В този живот ние сме заобиколени от
семейство, приятели и познати, с които преминаваме през по-голяма част от времето. Време, в което
градим себе си и характера ни. Човек не се ражда, знаейки, че харесва колите и футбола, или че обича грима
и модата. Не, това го прихваща от околността. Ние се раждаме като една празна чаша или tabula rasa, която
малко по малко поема от заобикалящия кръг. 
 Според теорията за транзакционния анализ на Ерик Бърн начинът, по който е конструиран характерът на
човека, е изграден от миналото. В живота се формират Аз - състояния, които са Аз - Дете, Аз - Родител и Аз -
възрастен. Чрез тях се гради човекът. Първото състояние - Аз - Детето, минава в началото на детството.
Това са моментите, в които се грижат за нас и ни контролират. Следва Аз - Родиител, когато ние се грижим за
някого или контролираме нещо/някого, като например някой приятел си удари коляното и вие му кажете
сложи си лепенка. Аз - Възрастен вече е състоянието, в което ние сами решаваме, задаваме си въпроси и
търсим отговор. В тези три състояния ние се изграждаме. В първите две взимаме пример от нашите
родители, а в последният вече се образуваме самите ние.  
 Според мен теорията на Ерик Бърн може да бъде вярна, но не напълно. Има хора, които са живели в
изолация. Има и случаи на деца, отгледани от животни, прихващайки техните навици и характеристики. Тези
хора не могат да минат през тези състояния. Но това не ги спира да се влияят от околността им. Всеки човек 



Аристотел 
Аристотел вероятно е бил слаб и нисък и е говорил твърде бързо.
Карл Густав Юнг
Юнг не е бил примерен съпруг. Имал дълга извънбрачна връзка с пациентката си Сабина Спилрейн-
Шефтел.
В момента, в който Юнг умира, мълния удря любимото му дърво в градината, близо до Цюрих, а
приятелят му Лорънс Ван дер Пост сънува, че Юнг му маха за сбогом и му казва „Ще се видим ". На
следващия ден Ван дер Пост научил, че смъртта на Юнг е настъпила приблизително в същия момент,
когато и сънят.
Зигмунд Фройд 
Въпреки ограничените си финансови възможности, родителите на Фройд забелязват неговия потенциал
и го записват да учи.
Фройд е сред първите специалисти, които определят кокаина като добро обезболяващо.
По-късно предписва на свой приятел (пристрастен към морфина) кокаин, с надеждата, че това ще го
излекува и ще го избави от неговата пристрастеност. За съжаление, нещата дори се влошават и година
по-късно човекът умира, а Фройд е истински потресен от случилото се.
Фридрих Ницше
Ницше е твърд атеист, въпреки че и двамата му дядовци са били свещеници, а баща му - протестантски
пастор.
През 1869 г. той се отказва от пруското гражданство и доживява остатъка от живота си, без да
принадлежи на никоя държава.

в живота ни влияе по някакъв начин, който гради идентичността ни. Дори не само истински хора. Всеки като
малък е копирал любимия си герой, героиня или е влизал в ролята на някоя професия, която го е вълнувала. 
 В заключение човек не може да изгради сам личността си, невъзможно е, без да си даде пример от
обкръжението си. Ние наистина сме една празна чаша, в която всеки по - малко полива нещо, с което се
изграждаме.

Любопитни факти за
философите

Ан-Мари Коцева, Виктор Борисов, Ясин Тамим

 Тъй като все пак това е списание, а в списанията обикновено разкриват и
някоя друга любопитна клюка, затова събрахме тук няколко интересни
факти за познатите ни философи и психолози. Колко от тях знаете?



Какво препоръчваме?
В следващите страници ще видите няколко препоръчани книги
от нас и един личностен тест. Надяваме се препоръките ни да
бъдат полезни. 

"Изкуството да обичаш", Ерих Фром
Диана Илиева

,,Изкуството да обичаш“ е книга от немския психоаналитик и философ Ерих
Фром. Тя оставя голямо поле за размисъл върху темата за любовта.
Психологът разбира любовта като изкуство, което е плод на ученето, точно
както е изкуство да се живее. Според Фром дори един момент на щастие може
да компенсира всички страдания, които животът ни е предоставил до
момента. Единственото, което трябва да знаете, е как да обичате и да бъдете
обичани от приятелите си, партньора си, вашето семейство. Така намирате
смисъл в живота си и напредвате винаги. Книгата ме научи, че любовта е
изкуство, което се изучава цял живот. Лесно е да обичаме, но най-трудното
нещо е да запазиш огъня на любовта жив завинаги, както в началото.
Препоръчвам ви тази книга, защото е интересна, дава ви една по-различна
перспектива как да гледате над любовта и как да я практикувате. След като я
прочетох и започнах да усвоявам на едно по-дълбоко ниво това, което
намерих вътре, усещам по-силна и огнена любов не само към приятелят ми,
но и към моето семейство..

Да обичаш света, Йонги Мингюр Ринпоче
Ан-Мари Коцева 

Да уважаваш изборите си, да ги приемаш, а не съдиш, означава
да бъдеш силен. Четейки тази книга, силата, която ми липсваше
дълго за всички решения, които някога бях взимала и още
взимам, ме накара да осъзная, че единствено Аз имам
отговорност за случващото ми се. "Кое, как и защо" ми се случва 
 бяха малките въпроси, които да овладееш, не бе така лесно. Тази
книга ме прехвърляше в много светове, но не в тези, в които бе
писателя, а в тези, които мечтаех аз да бъда, сценария, който се
движеше по редовете, не бе на Ринпоче, а моя. Силата също бе
моя, но това, което научих, не беше нито мое, нито негово дело.
Беше на онези хора, които вече бяха готови за този свят и
обучаваха нас, неосъзнатите и страхливите. Препоръчвам ви
тази книга, не защото ми е харесала , а защото ми помогна.
Помогна ми да заобичам не само света , а може би най-важното -
себе си. Ако все още търсите кои сте и от кои трудности не
можете да се спасите, тук в този малък "прозорец" , ще намерите
онзи свят, в който сте само вие и решенията как да
трансформирате всеки страх в нещо ползотворно.



Как да научим нещо ново за себе си?
Диана Илиева

16 personality test е личностен тест, чрез който може да научите много за себе си.
Тестът отнема не повече от 12 минути. За да получите най-верния за вас резултат,
отговаряйте честно, дори и вашият отговор да не ви допада. Старайте се да не
давате неутрални отговори. 16 personality test е толкова точен, че даже може да се
стреснете. От него също така ще разберете защо правите някои неща по
определен начин. Този тест е много интересен и ние от нашето клубче по
философия го направихме. Всеки в нашата чат група смени името си според това
какъв резултат му е изчислил теста.

https://www.16personalities.com/bg

"Мисленето", Даниел Канеман
Любомир Даскалов 

Даниъл Канеман ни води на вълнуващо пътешествие из
дълбините на ума и ни обяснява двете системи, които
ръководят начина, по който мислим. Система 1 е бърза,
интуитивна и емоционална. Система 2 е бавна, съзнателна
и логична. Тази книга е една от най-интересните, които
съм чел някога. Разхождайки ни из аномалиите на ума,
чрез много ловки задачи. Всяка страница грабва
любопитното в нас и го завежда на едно много интересно
приключение, създавайки критични знания по пътя

https://www.16personalities.com/bg


КРЪСТОСЛОВИЦА
А накрая ще ви предизвикаме с една философска
кръстословица. Ако не знаете някой отговор, обърнете се
към нас или към учителя си по философия.

Философия на съмнението
Първият философ
Ученик на Анаксимандър
Начин на живот, пълен с лишения
Наука, която изучава нравите и морала в
обществото
Всеобщ възглед за света
На коя школа е представител Зигмунд Фройд?
Кой е създател на пирамидата на
потребностите?
Умението за съпреживяване се нарича
Коя религия проповядва, че всичко в живота е
страдание?

Въпроси за кръстословица
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.



Това не е краят, а само
началото. 


