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Vlastní práce
Svoboda jako dokonalost člověka
Nikdy jsem nepřemýšlela nad tím, co vlastně znamená slovo svoboda. Používala
jsem ho, ale nikdy jsem se nepozastavila nad tím, co vlastně svoboda člověku
umožňuje. Abych řekla pravdu, nesouhlasím s přímým názvem této práce. Člověk
není a nikdy nebude dokonalou bytostí, proto svoboda (což je nedefinovatelný pojem)
nemůže být jeho dokonalostí. Aby vznikl souvislý text, budu si muset položit několik
otázek!

Co je svoboda?
“Svoboda je možnost, případně také schopnost volit, rozhodovat a jednat podle
své vůle, ať je jakákoli, a nést za to přiměřenou odpovědnost.” - Takto zní definice,
kterou volně nalezneme na internetu. Je to ale velice relativní, vždyť otázkou “Co
svoboda je anebo čím může být?” se zabývá filosofie už odpradávna. Pro odpověď
musíte dojít, až si položíte dvě základní otázky“ Jsme součástí všeho? “a ” Je všechno
součástí nás?”. Svým způsobem je to ale vlastně jednoduché! Svoboda neexistuje.
Můžeme rozlišovat svobodu vnitřní a vnější, pojem svobody můžeme jistě dále
konkretizovat, ale vždy nám bude něco bránit. Bránit v tom být naprosto “free”.
Například se svobodně rozhodnete, že chcete létat, ale neumožní vám to gravitační
síla a další faktory, a tak vyskočíte z okna a zabijete se. Je to to samé, jako když si
chcete zatancovat a nemáte nohy. Faktory ovlivňující naše činy nám ubírají možnost
mít plnou svobodu. I přestože žijeme ve státě, ve kterém můžeme své projevy dávat
najevo, nejsme nikde vězněni, jsme vlastně naprosto nesvobodní ve svých hlavách.
Celé lidstvo je ovlivněno tolika podněty z vnějšku, komercí, je vždy řízeno
okolnostmi, že o absolutní svobodě nemůže být řeči. Neexistuje řešení! Svobodu sice
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člověk bude mít, ale nikdy ne plnou. Nemůže být dokonalostí (jak už bylo řečeno)
nedokonalého tvora, ale možná právě to je na ní to dokonalé. Svoboda je dokonalá už
jen v tom, že nikdy nebudete schopni vyjádřit, čím vlastně je!
Jak je dnes vnímána?
Podle mě je důležité si otázky pokládat co nejkomplexnějším způsobem, a proto
jsem se neptala jen sebe, ale i ostatních. Pro vnímání svobody v dnešní době jsem si
musela promluvit s veřejností. Některé myšlenky byly hluboké, jiné zase připomínaly
obyčejnou “google” definici. Nikdo ale není schopen mi opovědět na to, co je
svoboda, a nedivím se, ani já toho nejsem schopna. Každý si v dnešní době
uvědomuje, že žije ve svobodném státě. Jen málo jedinců je schopno si připustit, že
jsme i přes demokracii někým řízeni, a tím pádem svoboda není plná! “Svoboda je
dělat si, co chci!”- Takto vám odpoví mladí lidé, naopak ti zralejší odpovídají:
“Svoboda je něco, co jsme měli a pak jsme to ztratili za komunistů a teď to opět
máme”. Když jsem nad všemi odpověďmi od různých lidí přemýšlela, došlo mi, že
každý pro stejné slovo má různou definici, i přesto se v nich dá najít stejný základ. “Každý z nás si sám může určit, jak bude svobodný, zaleží jen na něm.” Kdybych se
přestěhovala do Číny, neměla bych tolik svobody, co mám zde v Čechách díky jinému
státnímu zřízení. Svobodu by nikdo z nás nechtěl ztratit. Svoboda je ale něco, co se
bere jako samozřejmost. Až kdybychom ji ztratili, uvědomíme si, co vlastně pro
člověka znamená!
Co znamená třeba pro mě?
Pro mě je svoboda slovem, které patří do mého slovníku nedefinovatelných slov.
Je to úplně to samé, jako kdyby se mě někdo zeptal, co pro mě znamená slovo láska,
štěstí atd. Svobodu máme každý, ale problém je, že si jí už tolik nevážíme. Já svobodu
v rámci patřičných mezí mám a jsem za to ráda. Nejvíce svobodná si ale připadám při
meditaci. Je to asi zvláštní, ale beru svobodu jako něco podobného vzduchu. Nemohla
bych bez ní existovat. Rodiče, učitelé a lékaři, případně společnost jako celek, mi
mohou vymezit hranice mé svobody vnější, ale ve svém nitru to budu vždy já. Svazuje
mě spousta jiných věcí. Důležité je ale to, co cítím a vím, že mi nikdo nikdy nevezme
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plnou svobodu. Protože má mysl zůstane v každém momentě mého života otevřená
a svobodná.
Mé otázky sice asi nerozluštily to, co je svoboda ani to, čím může být pro
člověka dokonalá…
Jde pouze o pohled patnáctileté dívky, která se ponořila do otázky, kterou není
schopen nikdo po staletí uspokojivě vyřešit…
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