
Подих свободи 
 

Свобода у країні дійсно є: свобода чиновників, водіїв лексусів, що 

збивають жінок і дітей, не несучи за це покарання. Та 

найбільше свободи у зеленого долара. 
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Свобода асоціюється з можливістю робити те, що хочеш, що подобається. 

Але твоя свобода закінчується там, де починається свобода іншого. Отже,  їй 

притаманне обмеження – в першу чергу, законом і нормами поведінки. 

Людство боролось за свободу віками, адже це найбільша цінність кожного 

індивіда. Воля веде за собою і відповідальність.  

 

Свободи завжди не достатньо. Навіть найбільш демократичні держави 

ігнорують людські права, якщо виникає загроза для втілення задумів 

правителів. Люди тут – маріонетки, вони хоч і говорять те, що думають, 

обирають того, кого хочуть і що хочуть, але лише доти, доки лялькар не 

потягне за мотузки чи взагалі не обірве їх.  

 

Ми вільні, доки наша свобода не заважає. ЇЇ істинне призначення – рятувати 

від рабства, але більшістю і далі керують рабські звички. Свобода передбачає 

відсутність залежності, але ми залежні від довколишніх людей, їхніх думок і 

поглядів, від речей, ба, навіть від моди – моди на все. З відвойованими 

можливостями ми й далі заганяємо себе в рабські кайдани залежності від 

матеріального світу. Істинно вільним є той, хто нічого не має?  

 

Українці не знають, що таке істинна свобода, не вміють її цінувати, вона 

цінується лише тоді, коли здобута у важкій боротьбі і лише тими, хто за неї 

боровся. Ми відчуваємо обмеження в свободі слова, неважливо, чи в засобах 

масової інформації, чи на шкільних уроках, семінарських виступах. Нас 

обмежують у нашій діяльності, вбиваючи в голови радянську істину: 

«ініціатива карається». Нас учать бути сірими, розмовляти пошепки і 

підкорятись ієрархічно вищому. Хоча свобода в країні дійсно є: свобода 

чиновників, водіїв  лексусів, що збивають жінок і дітей, не несучи покарання. 

Та найбільше свободи у зеленого – долара. Наш подих свободи перекритий. І 

лише від українського народу залежить його відкоркування.  



 

Боротьба за свободу не може бути разовою, вона щоденна – своїми діями, 

своїми словами. Свобода не повинна залежати від платіжної спроможності, 

вона можлива для кожного.        


