
 
ТЕМА 1: Дебати за ценностите 

Материали 
 
 

 
 
Аристотел (384-322 пр. Хр.) 
 
Т 1/1    Човекът и държавата 
 
За Аристотел “човекът по природа е образуващо държавата същество.... Ясно е, че държавата по 
природа е по-първична от индивида. Тъй като индивидът не е в състояние да живее сам за себе си, 
той се държи като част от едно цяло. Който обаче не може да живее в общество или в своята 
стопанска независимост не се нуждае от него, той като животно или като божество не е част 
от държавата. – Всички хора по природа имат стремеж към едно такова общество и който го е 
изградил за първи път, е създател на най-голямото благо.” (АРИСТОТЕЛ: Политика, 1252а- 1253а, 
Кл.д.сф., стр.37) 
 
Т 1/2        Цел на държавата 
 
“Целта на държавата е благородния живот.....А държавата е обединението на родовете и 
селските общини за един съвършен и самостоятелен живот. Както казваме, това в края на 
краищата е блаженият и благороден живот. Тоест, трябва да подготвим политическите 
общества за благородни действия, а не само за съвместен живот. Който допринася най-много за 
едно такова общество, той ще има и по-голямо участие в държавата от онези, които са 
равнодушни към свободата и спогодбата и дори са уверени в своето превъзходство, но притежават 
по-малко политически качества или от онези, които превъзхождат другите по богатство, но им 
отстъпват по добродетел.... (АРИСТОТЕЛ: Политика 1280б-1281а, Кл.д.сф.,стр.39) 
 
Т 1/3          Възпитание и закони 
 
“Държавният мъж като законодател трябва да съблюдава всичко, което се отнася до хората и 
тяхната дейност и най- вече по отношение на доброто и целта. Същото важи при вземането на 
решения за формите на живот и дейностите. Защото трябва да се работи и да може да се води 
война, но по - важно е да се пази мира и спокойствието и да се прави необходимото и полезното, а 
още по-важно е благородното.За постигането на тези цели трябва да се обучават не само децата, 
а и хората от всички възрасти, докато те се нуждаят от възпитанието.” (АРИСТОТЕЛ: 
Политика ,1333a – 1333б, Kл.д.сф.стр.42) 
 
T 1/4      Участието на гражданина в законодателството 
 
“Това, че решението трябва да се вземе по- скоро от множеството, от колкото от незначителен 
брой от най- добрите, трябва да се отстоява и защитава. Защото множеството, дори и когато 
отделният човек в него не е усърден, в своята цялост може да изглежда по-добро, не всеки сам за 
себе си, а целостта, към която са дали своя принос много хора, може да бъде по- добра от онази, 
която се състои от един единствен човек. Защото те са много и всеки има своя дял от добродетел 
и познание. Когато се обединят, те стават като един човек, който има много крака, ръце, и органи 
за възприятие, а това се отнася и за характера и интелекта.” (АРИСТОТЕЛ: Политика,  1281б – 
1282б, Кл.д.сф. стр.49) 
 
 


