
Подих Свободи

Для свободи дуже важливо бути Людиною, а не електоратом, 
ресурсом чи натовпом

Марія Геник, Одеса

Захід сонця на даху багатоповерхівки почався раптово. Зустрічаю 
вечір, дивлячись кудись у далечінь. Багряніє урбаністичний 
краєвид. Вдихаю вологий вітер. Пахне відлигою і морем – воно 
видніється там, на горизонті. Саме цей вітер приніс сюди її, 
свободу. Вона відчувається кожною клітиною тіла, це через неї 
хочеться дихати на повні груди і кричати,  хочеться летіти…  

Дивлюся вниз: там прощається з черговим днем моє місто, моя 
країна. Там, унизу, в цей самий момент партія влади встановлює 
свою «вертикаль», там порушують права людини й намагаються 
закрити незалежні телеканали. Можливо, зараз в одному з цих 
будинків когось катують на допиті, а на одній із цих вулиць б’ють 
людину лише за її діяльність на благо України (в рідній Одесі, на 
жаль, трапляються і такі випадки). Це там, унизу, все котиться до 
авторитаризму, все нахабніше перекривається кисень… А я стою, 
сповнена свободою. Просто тут і зараз.

Річ у тім, що свобода починається із самої людини. Внутрішня 
свобода кожного з нас є головною умовою утвердження свободи 
нашої країни.

Уявіть купку людей із рабською психологією, людей, які не мають 
поваги ні до себе самих, ні, тим більше, до довколишніх. І раптом 
вони отримують «готову», вільну й демократичну країну. І ось цим 
людям, нездатним навіть заявити про свої права, дістається миттєва 
величезна порція свободи (ковтком її не назвати).

Вони не знатимуть, що робити з нею. Свобода задушить цих людей, 
знищить  останній розум. Будьте впевнені: через деякий час така 
держава перестане бути вільною або припинить своє існування. І 
все це через те, що люди, які звикли лише брехати, прогинатися 
перед сильнішими і зраджувати одне одного, не зможуть і не 



захочуть підтримувати цю свободу: вона їм не потрібна. Адже 
значно легше забитися у свою «хату  скраю» і злодійкувато 
визирати звідти на світ довкола.

Ось чому свідомість кожного окремо взятого громадянина є такою 
важливою. Адже країну творять люди. А для свободи дуже важливо 
бути Людиною,а не електоратом, ресурсом, натовпом чи ще 
чимось. Саме такі Люди і творять Народ. І якщо ми зможемо 
заявити про себе, як про спільноту вільних людей у вільній країні, 
владі доведеться рахуватися з нами. 

Доказів цієї істини в історії є чимало. Важливу роль також відіграє 
єдність народу у його прагненні до свободи. Наша згуртованість та 
солідарність є важливим кроком до побудови вільної країни. 
Свобода прийде, коли неповторність та унікальність кожної 
особистості житиме у гармонії з потребами й інтересами країни.

Але я вважаю, що свобода – це також велика відповідальність. По-
перше, вільна людина повинна сама ухвалювати рішення і нести 
відповідальність за свої вчинки. По-друге, вільним можна назвати 
лише того, хто поважає думки й погляди інших і не нав’язує їм 
своїх поглядів. Адже там, де починається  нав’язування, 
закінчується свобода. 

Тут доречно згадати знаменитий вислів, що «свобода однієї людини 
закінчується там, де починається свобода іншої». І звичайно, перш 
ніж вимагати чогось від своєї країни, згадай, що ти сам зробив для 
неї.

…Сонце вже сховалося за горизонтом, містом скрадаються сутінки, 
які й вивели мене з глибокої задуми. Але досить балачок. Час діяти. 


