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ФИЛОСОФСКИ  ФРАГМЕНТИ 

  

“Човек съм и мисля, че никой друг човек не ми е чужд” - Мигел Унамуно. 

“Този, който се ражда, страда и умира – най-вече умира” 

“Знам, че нищо не знам.” 

“Свободният не желае да властва над никого” – Бердяев. 

“Ценността на човека не са парите, службата, а свободен е онзи, който има свободно време” 

– Сократ. 

“Докато се съмнявахме, ние открихме толкова голяма свобода в себе си, че можем да не 

вярваме в онова, което е истинско добре” – Декарт. 

“Не е закон онова, което един човек, който и да е той, заповядва самовластно” – Русо.  

“Невинност е детето, едно ново начало, едно изначално движение, една свещена повеля. Да 

бъде!” –  Ницше. 

“Човек, това звучи гордо” – М. Горки. 

“Човекът е тъмно същество” – Гьоте. 

“Човекът не е само космическо природно същество, - човекът е и историческо същество” – 

Ясперс. 

“Истината е норма за себе си и за погрешното” – Спиноза. 

“Правните отношения предполагат взаимно признаване между хората” – Фихте. 

“Защо искам да знам откъде и накъде отивам, накъде отива това, което ме заобикаля и 

какво означава всичко това” – Мигел де Унамуно. 

“Аз не  мога да съдя за това, което всъщност е, без да го обичам, и от това което обичам 

искам едно – да бъде!” – Ясперс. 

“Човекът е мяра за всички неща” – Протагор. 

“Философията се състои тъкмо в това, да познаваме границите си” – Кант. 

“Тълпите никога не са имали нужда от истината” – Любен. 

“Щастието и безсмислието са две деца на една и съща земя” – Камю. 

“Човек за човека е бог” – Спиноза.  

“На мнението противостои истината” – Хегел. 

“Природата поражда много по-справедливи закони, от тези които ние създаваме” – Монтен. 

“Предпочитам опасната свобода пред спокойното робство” – Русо. 

“Най-добрият начин да се разберем помежду си, е да замълчим” – Витгенщайн. 

“Човекът играе само там, където е човек в пълното значение на думата, и изцяло е човек 

само там, където играе” – Шилер. 

“Величието на човека е в мисълта” –Хамилтън. 

“Истината е норма за себе си и за погрешното” – Спиноза. 

“Младостта е грешка, която всеки ден се поправя” – Шведска поговорка. 

“Две неща са безкрайни” – човешката глупост и Вселената. За Вселената впрочем, не съм 

сигурен” – Айнщайн. 

“Аз съм роб чрез моите пороци и свободен чрез угризенията си” – Русо. 
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“Волята в нас е винаги свободна, само че не винаги добра” – Августин. 

“Колкото по-цивилизовани са хората, толкова повече те са актьори” – Кант. 

“Природата може да се победи само чрез подчинение” – Бейкън. 

“Човек е нищожен, щом съзнава нищожеството си, но същевременно е велик, защото го 

съзнава” – Паскал. 

“Философия има тогава, когато става дума не за чужди, а за собствени идеи” – Бердяев. 

“Подчинението на закона, който човек сам си предписва е свобода” – Русо. 

“Да си човек, означава да ставаш човек” – Ясперс. 

“Да се откажеш от свободата си, означава да се откажеш от качеството си на човек, от 

правата, които това  качество ти дава, дори от задълженията си” – Русо. 

 “Същността на философията е в търсенето на истината, а не в нейното притежание” – 

Ясперс. 

“Човек се ражда свбоден, а навсякъде е в окови” – Русо. 

“Който живее извън държавата поради природата си, а не по силата на обстоятелствата, или 

стои по-долу или превъзхожда обикновения човек” – Аристотел. 

 “Най-мъдро е времето - то открива всичко” – Талес. 

“Нека оставим фактите сами да говорят” - Леополд Ранке. 

“Нашето общество е потребителско” – Бауман. 

“Присъствие без разстояние” – Сартр. 

“Границите на моя език са граници на моя свят” – Витгенщайн. 

“За това, за което не може да се говори, трябва да се мълчи” – Витгенщайн. 

“Най-силен е този, който е най-самотен” – Ибсен. 

“Науката прави хората лениви” – Ницше. 

“По-добре е да обичаме със строгост, отколкото да мамим с кротост” – Августин. 

“Философията е всъщност стремеж навред да сме си у дома” – Новалис. 

“Всико разумно е действително, и всичко действително е разумно” – Хегел.  

“Да се откажеш от свободата си, това означава да се откажеш от качеството си на човек” – 

Русо. 

“Тъкмо най-утъпканите и най-често използваните пътища ни заблуждават най-много” – 

Сенека. 

“Човекът и изобщо всеки разумен човек съществува като цел сам по себе си, не само като 

средство” – Кант. 

“Човек може да бъде победен, но не и унищожен” – Хеменгуей. 

“Няма значение какво говорят за мен, по-важното е да не отговаря на истината” – Катрин 

Хепбърн.  

“Вселенският страх е може би най-творческото от всички първични чувства.” – Шпенглер. 

“Чудесата на света произтичат от това, че ние не познаваме природата, а не от самата нейна  

същност. Навикът притъпява нашия  ум” – Бейкън. 

“Всяка картина на света е отрязък от света. Светът не може да се превърне в картина” – 

Ясперс.  


