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Какво е толерантност?

“Не съм съгласен с това, което казвате. Но ще пожертвам целия си
живот, защитавайки правото ви да изказвате собствено си мнение“.
Волтер

Толерантност означава търпимост към друг начин на живот, поведение, 
обичаи, чувства, мнения, идеи, вероизповедания. По такъв начин
толерантността е свързана със свободата на инакомислещите в широкия
смисъл на тази дума. Не в смисъла, който се е утвърдил в политическата
сфера, който е по-близък до понятията милосърдие и снизхождение.



Толерантността изразява способността да се установи
и съхрани общуването с хората, отличаващи се в 
някакво отношение от нас. Разбира се, трябва да се
има предвид, че съществуват граници на търпимост, 
т.е. наличие на някакви морални предели, 
разрешаващи да не се смесват толерантните
отношения с позволяването във всичко и безразличие
към ценностите, хранещи убеждения. В противен
случай ще ни се наложи да се съгласим с 
определението:

„Толерантността е добродетел на хората, които

не вярват в нищо“. - Г. К. Честъртон



Балансираната толерантност е зародишът на 
свободата и хармонията. (Франсис Кастел)

Естествена (натурална) толерантност

Този вид толерантност означава 
любознателност и доверчивост, 
присъщи изначално на малкото дете. 
Те не се определят и не определят 
качествата на неговото „Аз“. 
Процесът на изграждането на 
личността, т.е. неговата 
персонализация, все още не е довела 
до разделението на индивидуалния и 
социален опит към съществуването 
на обособени планове на поведение и 
преживяване и т.н.



Толерантност в днешно време проявяват 
най-извисените, надарените с най-голямо сърце и вътрешна сила. Те са
пламъчето, проблясващо в тъмнината и студенината на обществото.



Докато всеки човек претендира за свободата си като въпрос 
на право, свободата, която предоставя на други хора, е 
въпрос на толерантност.

Уолтър Липман

https://www.crossroadbg.com/uoltar-lipman.html


“Толерантност. Да си толерантен означава да приемаш хората такива, 
каквито са, въпреки техните различия. Толерантността означава да 
уважаваш другия, независимо какъв е той. Тя започва с изслушването му, 
не с обезкуражаване или потъпкване на самочувствието му. За да бъдеш 
толерантен, трябва да приемеш, че светът не е създаден само за теб… “



Ние добиваме сила, кураж и увереност с всяко изпитания, 
при което се изправяме лице в лице със страховете си… 
трябва да правим това, което мислим, че не сме способни
да направим.”

Елинор Рузвелт



‘’Най-големият резултат от образованието е толерантността"!

Хелън Келър



Толерантността предполага уважение към друг
човек не защото той греши или дори защото е 
прав, а защото е човек.

John Cogley Commonweal



„Толерантността е 
източник на мир, а 
нетърпимостта източник
на безредици и раздори“ 

Пиер Бейл



Ако можехме да се
вгледаме в сърцата на
другия и да разберем
уникалните
предизвикателства, пред
които е изправен всеки от
нас, мисля, че бихме се
отнасяли един към друг
много по-нежно, с повече
любов, търпение, 
толерантност и грижа.

Марвин Аштън



Човешкото семейство е много разнообразно, с много различни вярвания и 
култури и начини на живот. Много конфликти в нашия свят се причиняват, 
когато хората са нетолерантни към начините, по които другите виждат света. 
Ученето на толерантност е важен крайъгълен камък за създаването на
по-добър свят.

Робърт Алън Силвърщайн



Толерантността е положителното и сърдечно усилие за 
разбиране на чуждите вярвания, практики и навици, без 
непременно да ги споделяте или приемате. 

Джошуа Либман
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