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Zamysleme se spolu nad tématem: „Co kdysi znamenalo a co pro mě dnes znamená slovo 

svoboda?“ 

Nejdříve se musíme společně vrátit do doby komunismu. Do časů, kdy lidi přestal sužovat 

strach, který jim způsoboval trpkou bolest. Co znamenala svoboda dříve? V průběhu 

druhé světové války vládl všude strach. Jeho korunu mu sebral až konec války. A ten byl 

sladký jako políbení od maminky. Svoboda. V té době nádherné slovo. Myslím si, že 

dokonce nejhezčí. Svoboda znamenala sundání želízek z nohou a rukou, rozvázání 

provazů, které sužovaly naše tělo. Odkrytí pusy, která musela být zacpaná. Svoboda 

znamenala možnost se v klidu nadechnout. Dar, který byl lidu odebrán a později vrácen, 

a proto si ho podle mého názoru velice vážili. Myslím, že si lid v tehdejší době svobody 

velice vážil a byl za ni vděčný. 

Ze svobody v době po 2. světové válce se ale nikdo dlouho neradoval, protože přišel únor 

1948 a s ním represe proti lidem, jež měli jiné politické smýšlení či pro komunisty 

nepřijatelný původ. Mezi lidmi se objevil zase strašák obav z toho, aby někde neřekli něco 

nevhodného či aby neměli „nesprávný“ názor na směřování naší země. Zatím jsme se 

neučili o politických procesech v 50. letech, ale kdo se zajímá, tak ví, že lidé vězněni, 

mučeni a dokonce popravováni pro svůj politický názor. Listopad 1989 přinesl do naší 

země opět svobodu, každý může říci svůj názor a nemusí se bát represí.  

Pro dnešní mládež je svoboda samozřejmost. Domnívám se ale, že bychom si jí měli vážit 

stejným způsobem jako lidé z doby po totalitě. To, že momentálně žádný konflikt či jiný 

druh problému není, neznamená samozřejmost míru. Pro mě osobně je svoboda obrovský 

dar. Cennější než jakékoliv zlato či všechny drahokamy světa. V lidském životě jsou určité 

věci, které si nemůžeme koupit. Lidé si jich cení o mnoho méně než věcí hmotných. Pro 

mne to ale tak není. Vážím si svobody, lásky a rodiny rozměry většími než boží metr. 

Chtěla bych zdůraznit, že co je dáno, může být odebráno. Svoboda není samozřejmost. 

Může zmizet stejně jako padající hvězda a měli bychom si ji vážit mírou doby po totalitě. 


