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Дорогі друзі!  



Всіх нас, учасників Конкурсів, батьків, вчителів, організаторів та спонсорів можна 
привітати з виходом цієї чудової і в чомусь унікальної книжки.  

Навряд чи можна щось додати до наведених текстів. Думаю, що учнівські роботи будуть 
проаналізовані фахівцями, бо ми маємо достатньо матеріалу, щоб скласти певне уявлення 
про світогляд наших 15 17 річних школярів.  

Оскільки при оцінці робіт Оргкомітет дотримувався принципу есеїчності творів, то і я 
спробую написати мікроесе на тему "Як виникла ідея учнівського конкурсу з прав 
людини".  

Восени 95-го у мене не було навіть і думки про конкурс. Я опинився у чудовому місті 
Франкфурті-на-Майні. Саме опинився, бо літак швидко і непомітно долає простір. Важко 
собі уявити в подробицях, як можна відновити вщент зруйноване німецьке місто, як 
можна по цеглинці підняти, відтворити готичні башти соборів. (А може гарно, що не 
бачив, бо сучасна будівельна технологія при відновлюванні будинків 10-11 сторіччя, не 
захоплює, м'яко кажучи).  

Час на чужині летить стрімко. Залишився вже останній вечір, який ми традиційно 
проводимо вдома у Президента нашого Товариства пана Гнаука. Чудова і цікава людина. З 
СРСР його пов'язувало лише те, що його батько загинув під Луцьком. І кожного разу, 
перебуваючи в Україні, пан Гнаук, побачивши велику, на всю стіну, карту спробує знайти 
невеличке село, де збереглась, як пишуть, солдатська могила Гнаука-старшого.  

Живе доктор Гнаук у містечку Майнці, поблизу місця, де зустрічаються дві могутні 
європейські річки Рейн та Майн. Будинок невеликий, стандартний дешевий котедж. 
Працює пан Президент лікарем у великій діагностичній клініці. Завітати до неї 
пропонують рекламні щити у Франкфуртському аеропорту. Часу на громадську роботу не 
має. І тим не менш у 1972 році Райнхардт Гнаук з декількома однодумцями створює 
Товариство прав людини. Отак просто і ясно. Це вже потім Товариство стає міжнародним, 
бо ідея захисту прав людини ставала все більш актуальною в світі.  

Історія Товариства складна, шляхи його й сьогодні не вкриті трояндами.  

Це окрема цікава тема, але головне, що виплекане більш як за 25 років існування 
Товариства, - це гасло: "Боротись за права людини без насильства".  

Отже, ми швидко сіли за гостинний стіл, що накрила дружина Гнаука, полька за 
походженням. Тому у хаті там багато польської музики, книжок, картин. Але пляшки 
справжнього рейнського були відсунуті. Через 10-20 хвилин ми почали обговорювати 
головне для всіх, хто зібрався у пана Гнаука: долю товариства, плани роботи, як 
працювати в нових пострадянських умовах. Звичайно, йшлося про молодь, надію всіх 
країн та народів.  

І тоді стрункий, спортивного вигляду пан Гнаук вискочив з-за столу і хитрувато 
подивившись на гостей поліз кудись у схованку і витяг звідти... плакат-оголошення про 
німецький конкурс учнівських робіт з прав людини. З цього все й почалось. Потім 
акуратні німці знайшли текст Положення. Але де Майнц, а де Київ? І скільки треба пройти 
від ідеї Конкурсу до урочистого вручення дипломів. І чи снилось-мріялось у той осінній 
вечір 95-го кримчанам Артему і Сашку, західнякам Івану зі Стрия та Надійці з Івано-
Франківщини, Ользі з Києва та Сашку з Макарова (це під столицею), чи думалось їм, що 



через деякий час вони відвідають місце, де народилась ідея конкурсу, відвідають як 
переможці, найкращі в Україні?  

І на останнє. Як планетарні так і малі справи прокручують, мабуть таки, особи, а не маси. 
От і у I-му Оргкомітеті невпинним мотором був Фред Анаденко, колишній політв'язень і 
завжди громадянськи налаштована людина. М'яким пасом, що з'єднував нашу стрімкість з 
реаліями шкільного життя, була в Оргкомітеті Тетяна Борзенкова. І десь там зверху, з 
висот науки допомагала і підтримувала роботу Оргкомітету пані Людмила Заблоцька. 
Отакий рушійний трикутник. Він швидко перетворювався у багатогранник на верхівках 
якого ставали шановні експерти (у другому конкурсі їх було аж дванадцять). Ну, і якщо 
послідовно додержуватись геометричної термінології, то у самий відповідальний час 
Конкурсу у центрі багатогранника був Петро Рабінович, як втілення наукової 
неупередженості. І тоді цей магічний кристал генерував остаточне рішення журі: 
називались перші з рівних.  

Київ, Оболонь  Андрій Сухоруков  

Жовтень 1998 р.  Голова МТПЛ-УС, віце-президент 
МТПЛ  

 
Голова Оргкомітету I та II 
Конкурсів  
учнівських робіт з прав людини  

ВІД УПОРЯДНИКІВ 
Збірка містить близько 30 повних текстів та уривки з учнівських творів-есе, присвячених 
проблемам прав людини. Вони вибиралися нами з 22 робіт, що пройшли у фінал І 
Всеукраїнського конкурсу та 60 робіт півфіналістів II Всеукраїнського конкурсу (всього 
на ці конкурси надійшло, відповідно, 217 і 679 творів; більш детальні відомості про 
конкурси наведені в кінці книги). Вміщені також роботи учня четвертого класу В. 
Золотарьова та учня восьмого класу Ю. Самарця - учасників конкурсу "Права дітей - 
очами дітей", що проходив у м. Дніпродзержинську.  

Всі роботи публікуються мовою оригіналу. Повні тексти творів, незалежно від того, на 
який конкурс вони були надіслані, розподілені за тематикою на розділи: права дитини; 
право на життя; права, що не реалізовані в нашій країні; проблеми дискримінації; причини 
виникнення конфліктів; Загальна декларація прав людини.  

Сьомий розділ складається з уривків творів за всіма темами.  

Покажчик імен містить відомості про кожного з авторів надрукованих робіт (місце 
проживання та навчання, вчитель-консультант).  

Непростим завданням було відібрати матеріал для видання з такої кількості цікавих і 
яскравих творів. На жаль, наш вибір був обмежений обсягом книги. Ми намагались 
представити весь спектр висвітлених думок і переконань, незалежно від того, чи 
співпадають вони з нашими поглядами.  

Отже, надаємо слово дітям...  

Євген Захаров, співголова Харківської правозахисної групи,  



член журі І та II Всеукраїнських конкурсів. 

Володимир Каплун, член Харківської правозахисної групи,  

головний редактор бюлетеню  

"Права людини. Громадянська освіта"  

Які думки виникають у мене, коли я читаю конвенцію 
ООН про права дитини  

***  

права ребенка - глазами ребенка  

Я учусь в 4-ом классе 44-й средней школы города Днепродзержинска. Школа мне моя 
нравится: чистая, нарядная, светлая. У нас в школьном дневнике напечатаны "Права 
ребенка" и условные их обозначения на основании статей Конвенции ООН о правах 
ребенка. Каждый день я открываю этот дневник, чтобы посмотреть, что задано на завтра, 
и часто рассматриваю картинки и подписи под ними - на что имеют право дети во всем 
мире и в нашей стране в частности. Почти каждый день в жизни моих знакомых и 
незнакомых, друзей по классу, по подъезду, по двору, по микрорайону случаются 
нарушения их прав. Вот первая картинка в моем дневнике и надпись под ней: "ВСІ ДІТИ 
МАЮТЬ ПРАВО НА НАЛЕЖНЕ І ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ". А вчера вечером, после 
девяти часов, к нам стучались две девочки лет десяти-одиннадцати и вежливо просили, 
чтобы мы дали им что-нибудь покушать. Мама дала им несколько пирожков в пакетике, 
она всегда дает детям еду, когда те приходят. А некоторые наши соседи, которые живут не 
бедно, имеют по две машины, дачи, - прогоняют их и говорят им: "Вон отсюда, 
попрошайки!". Некоторые из этих детей от таких грубых слов пугаются и начинают 
плакать в подъезде. И я грустно смотрю на следующую картинку в моем дневнике, где 
под ней написано: "ЖОДНА ДИТИНА НЕ ПОВИННА БУТИ СКРИВДЖЕНА І 
ЗНЕВАЖЕНА". И во дворе, и в школе я иногда наблюдаю, как обижают слабых, бедно 
одетых детей, или которые плохо учатся. Но я знаю много добрых детей, которые, хоть и 
учатся плохо, но хорошие друзья, очень любят природу, животных. Когда с ними 
разговариваешь по-доброму, они раскрываются с очень хорошей стороны, много 
интересного тебе всего расскажут, а на уроках от насмешек они чувствуют себя 
неуверенно, запинаются, плохо соображают.  

"ВСІ ДІТИ МАЮТЬ ПРАВО НА НАВЧАННЯ". Вот я имею это право.  
Я хорошо учусь, стараюсь изо всех сил. Потому что очень хочу стать хирургом, делать 
операции людям и спасать им жизнь. Я давно интересуюсь медицинской литературой: 
газетами, журналами. Очень хочу, чтобы мне купили "Детскую анатомию", но она стоит 
20 гривень. Это очень дорого. Я собираю медицинские журналы, где описывают разные 
болезни и как их надо лечить, где пишут о новом медицинском оборудовании и как оно 
действует на болезни и на людей. У меня дома есть своя аптечка, где я храню разные 
пустые упаковки, бутылочки из-под лекарств, шприцы, инструкции по применению 
лекарств, различные проводки для обследования сердца, головного мозга, которые я сам 
придумал и иногда обвешиваю ими кого-нибудь из членов своей семьи, когда они 
соглашаются поиграть со мной в "больницу". Я понарошку им снимаю 
электрокардиограмму и сам рисую ее график. Или пытаюсь лечить нашего кота Сметану. 
Он послушно лежит и дремлет, когда я ему делаю разные лечебные процедуры: затыкаю в 



уши вату, делаю уколы понарошку или снимаю ему ЭКГ, обвешав всего проводками. 
Иногда я на нем осторожно испытываю какое-нибудь свое новое изобретение и изучаю 
его рефлексы. Мне мама говорит, что, чтобы стать хорошим хирургом, нужны и знания и 
крепкое здоровье, чтобы выстаивать помногу часов в операционной, и крепкие нервы - 
чтобы быть решительным при принятии решений во время операций. Поэтому я 
занимаюсь спортом, хожу на тренировки по тэквондо. Но иногда я тревожно думаю: "А 
где же мы возьмем деньги для поступления в медицинский институт?" Каждый год там 
увеличивают процент студентов-платников, и без денег туда может поступить только 
небольшая часть желающих. Я, конечно, постараюсь учиться в школе только на 
"отлично", как и сейчас, может, круглых отличников туда будут брать без денег? Так 
хочется в это верить.  

Каждый день я смотрю на картинку с надписью: "ВСІ ДІТИ МАЮТЬ ПРАВО НА 
МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ" и мне хочется плакать. Моей сестре восемнадцать лет. 
Она высокая, красивая, умная. С медалью окончила технический лицей и сама, без денег, 
поступила в наш институт на экономический факультет. Она умница, красавица, но у нее 
с детства болеет правая нога. А в последние пять лет у нее страшно гниет нога - вся 
правая голень. Она очень страдает от боли, никогда никуда не ходит, плохо спит по 
ночам, пьет обезболивающие пилюли и каждый день делает перевязки своим 
кровоточащим ранам. На мази, лекарства, бинты уходит очень много денег. Мы достаем 
ей всякие хорошие мази, лекарства, но ничего ей не помогает. Когда еще был Советский 
Союз, то родители возили ее постоянно в Москву во Всесоюзный детский центр 
травматологии и ортопедии, где ей после совершеннолетия должны были сделать три-
четыре операции на сосудах. Но Союз распался, а сейчас каждая такая операция стоит по 
полторы-две тысячи долларов. Где их взять? А нога гниет на живом человеке. Многие 
врачи советуют ей ампутировать ногу до колена, чем так мучиться. Спонсоров на такие 
операции мы найти не можем, а их делают за рубежом успешно. У нас же не дают 
никаких гарантий на хороший исход. А операции все равно придется оплачивать - хорошо 
они будут сделаны или плохо. Я очень люблю свою сестру, но не знаю, как ей помочь. 
Если я бы уже был хорошим хирургом, то я делал бы всем людям операции бесплатно, у 
которых нет денег, чтобы они не мучились. Но для этого, конечно, врачу должны 
повысить зарплату и выдавать ее вовремя, чтобы он хорошо питался сам и кормил хорошо 
свою семью.  

"ЖОДНА ДИТИНА НЕ ПОВИННА БУТИ ЖЕРТВОЮ НАСИЛЬСТВА АБО ВІЙНИ". О 
войне мне страшно и подумать, а вот насилие над детьми - это происходит часто. Об этом 
я узнаю из газет и телевизора, как насилуют и убивают детей разные маньяки. Мама мне 
часто рассказывает, что нельзя общаться с незнакомыми людьми, нельзя быть доверчивым 
к чужим людям, чтобы в лифт с незнакомыми не заходил, когда иду из школы. Она очень 
тревожится из-за этого и постоянно читает мне и сестре газеты. Так хочется забыть, что 
есть где-то войны, насилие; так не хочется, чтобы жили рядом с тобой голодные дети, 
которые ходят и просят по квартирам объедки; так хочется, чтобы для больных детей 
было бесплатное лечение и бесплатные операции, чтобы эти дети не мучились от боли! 
Получается, что у нас в стране эти права нарушаются и к детям относятся, как к мусорным 
котам. Мне очень нравятся из этих "Прав ребенка" только два права:  

1. "ВСІ ДІТИ МАЮТЬ ПРАВО НА ГРУ" - во время игр забываешь обо всех проблемах.  

2. "ДІТИ МОЖУТЬ ОБИРАТИ СВОЮ ВЛАСНУ РЕЛІГІЮ" - пока моя религия - это 
доброта моей мамы, моего папы и сестры ко мне, хотя я верю, что когда-то жил Иисус 
Христос, сын Божий, который пострадал за человеческие грехи, лечил людей и учил их 



праведно жить. Вот бы ему сейчас появиться и помочь бедным и обездоленным детям! 
Потому что он говорил: "Будьте как дети, ибо им принадлежит Царство небесное". 

Вадик Золотарев (г. Днепродзержинск)  

***  

Зачем мне детство?  

Зачем мучение?  

Зачем страданье?  
И след их на всю жизнь.  

Коли я читаю Конвенцію про права дитини, гортаючи сторінку за сторінкою, я 
переконуюся, що ці статті написані не для українських дітей. Хіба вона написана для 
дітей, які навколішки стоять в запльованих місцях в суворі морози чи спеку і просять... 
просять хліба. Коли діти заможних батьків хліб викидають. Нині ці діти поділені. Кажуть, 
що про них піклуються. Невже? Ними поповнюється цвинтар, бо жорстока смерть, як 
говорить народ, забирає їх, щоб вони не страждали. Багато з них жило в нормальних 
сім'ях, але неправильне життя їх зламало. В Конвенції говориться про сім'ю і дитину. Я 
більш як впевнена, що благополучних сімей сьогодні одиниці. Батьки продають своїх 
дітей. Це нормально? Де те сімейне оточення, атмосфера щастя, любові та розуміння? 
Лише на тридцяти листках Конвенції?  

Діти України навряд чи підуть боротися за мир, бо виховуються в безладді і жорстокості, 
вони ніколи не зрозуміють, що таке гідність і рівність. Вони не відчують свободи у вільній 
Україні. І це тоді, коли їм приділена особлива увага. Вони її не бачать, а ці права їм не 
допоможуть.  

Що сьогодні може зробити дитина, не маючи грошей? Нічого, бо гроші керують світом. 
Вона помирає в лікарні, бо немає коштів на операцію. Дякуючи медицині і лікарям 
загублено життя мого братика.  

В яке майбутнє вступлять випускники? В світ рабства. Я не взмозі буду продовжувати 
навчання лише через те, що мої батьки не мають доларів. Жодна з країн не хвилюється 
про долю українських дітей. Це показує сучасне життя. Навіщо ж тоді існує Конвенція 
про права дитини? Я не погоджуюсь з сучасним життям. Я не вірю в майбутнє. Я втратила 
надію. Це право на життя? Ні, впевнена, це право на смерть. 

Ірина Сидорчук (м.Шепетівка Хмельницької обл)  

***  

А ти, Україно, чому так мовчазно  

В безодні байдужості губиш синів?  

Тобі не потрібні їх душі прекрасні?  

Чи це владарює лиш Господа гнів?  



О.Соловей  

Коли мені вчитель правознавства нашої школи запропонувала написати твір-есе з прав 
людини, я довго думала, яку тему вибрати, потім почала сумніватись, чи зможу. I все ж, 
одна подія наштовхнула мене на рішення: писати! I писати про права дітей, писати про 
нас, тих, кого ще не назвеш дорослим, але все ж можна і треба назвати народом. Народом 
нашої України.  

Подія, яка стала причиною моїх роздумів, можливо, була і не такою трагічною. Подумаєш, 
в сусідній школі насильно постригли хлопця, який "завів" супермодну зачіску. Він довго 
опирався, доводив свої права на індивідуальність, але... Потім класний керівник узяла 
ножиці і відстригла йому частину волосся. От і все. I ні однокласники, ні батьки за хлопця 
не вступилися. Тепер він такий, як і всі.  

I от я подумала, що правова незалежність неповнолітніх зостається незадовільною. При 
всій кількості законів підліткам нашої країни все ж потрібен правовий захист, 
забезпечений підтримкою суспільства, його правозастосовчих і правоохоронних органів.  

Такої підтримки дуже не вистачає підліткам! Багато спроб дістати самостійність і 
незалежність розбиваються об кам`яну стіну байдужості. Важко, навіть неможливо 
наймати кімнату і жити окремо від батьків. На Заході молодь, яка одержує мінімальну 
зарплату, прагне бути самостійною, вести домашнє господарство окремо від батьків.  

Молоді люди з дитинства привчаються заробляти копійку і цінувати її. У нас же 
влаштуватися на яку-небудь роботу - проблема! Нас, як правило, не беруть. При цьому 
висувається багато аргументів, у тому числі - правових.  

За цим явищем стоїть великий комплекс найгостріших юридичних, економічних і навіть 
фізіологічних проблем.  

Перш за все мені хочеться відзначити той дивний факт, що ні юристи, ні сама держава не 
помічають, як фізично змінилося підростаюче покоління за останні десятиліття. Сьогодні 
дівчина 13-14 років набагато вища мами, юнак у цьому ж віці не поступається ні ростом, 
ні силою батькові. А суспільство все ще думає про нас, як про слабаків. Звичайно, є багато 
хворих дітей, але, думаю, в законодавстві слід переглянути норми, які обмежують права 
підлітків на виконання багатьох трудових функцій та операцій. Але погляньмо на 
проблему з іншого боку. Керівники підприємств не беруть на роботу підлітків, якщо 
навіть нема кому виконувати роботу. Чому? Для початку станемо на точку зору 
керівництва. Насправді, вигідно чи ні брати юнака чи дівчину на роботу? Не дуже... У 
підлітків занадто багато особливих прав і пільг. А дисципліна не найкраща, 
продуктивність праці низька. Весь колектив несе велику відповідальність за безпеку 
підлітка. Як бачимо, керівнику нема резону брати на роботу молоду людину.  

Але ж є й інші права! По-перше, відмова взяти на роботу може бути оскаржена в суді. Це 
потрібно знати кожній молодій людині і при необхідності скористатись цим правом. По-
друге, в законодавстві слід передбачити такі умови, щоб керівнику, колективу було 
вигідно брати на роботу підлітка. Тобто, економічні інтереси підлітка й виробництва 
повинні співпадати, а не суперечити один одному.  

Хочу зупиниться ще на одній проблемі молоді.  



Багато чого в житті підлітка визначає відношення батьків до своїх дітей. Вина дорослих в 
тому, що вони не хочуть визнати нас повноправними членами свого суспільства. Ніхто 
дітей не ображає так часто, як батьки - несправедливими докорами, покараннями, що не 
відповідають вчинку, роздратованістю, похмурим виглядом. Дитина довго носить у собі 
образу, а в майбутньому така дитина неспроможна одержувати задоволення від життя.  

Часто діти бояться батьків. Нестримані, злі, вони не хочуть хоча б частину вини взяти на 
себе, стати "громовідводом". Дитина залишається наодинці з бідою. А домашня сварка 
підштовхує навіть до самогубства. Та й зарубіжні фільми, що заполонили екран, 
підказують, як "краще" це зробити. Коли школа і батьки беруть дитину в облогу, їй вже 
бігти нікуди. Це початок кінця.  

Частіше за все батьки та дорослі оцінюють нас по тому, як ми вчимося, які оцінки в 
щоденнику. Ніби-то це про щось говорить. Знання та освіта не роблять людей кращими: 
більшість офіцерів СС мали вищу та середню освіту, але це не спинило їх від скоєння 
злочинів.  

Сьогодні найбільш поширені конфлікти: не дозволяють одягатися так, як хоче підліток, 
забирають гроші, читають листи, карають фізично, принижують, втручаються в особисті 
смаки, насильно порушують дружбу і любов. Iнколи справа доходить до справжніх 
утисків і знущань, які створюють вдома атмосферу тюрми.  

На жаль, школа теж сприяє такій жорстокості, організовуючи її, підбурюючи батьків.  

Iнколи і вчителі роблять все, що їм заманеться! Вони можуть дозволити собі образити 
учня, а то і вдарити його, відібрати записку чи ще щось зробити. У великого 
В.Сухомлинського є такі глибокі і щемливі слова: "Якщо учневі здається, що учитель був 
неправий стосовно нього, то значить так воно і є". Та чи багато ми знайдемо вчителів, які 
цим керуються? Частіше винен учень. А підліток - максималіст, і якщо не навчився 
прикидатись, то дуже швидко буде занесений до списку "важких" чи "дивних".  

Як же боротися з цими утисками, хамством, безпардонністю?  

В демократичній державі, правовій, яку ми будуємо, найбільш уваги повинно приділятися 
правам людини, підлітка.  

Домашня і шкільна тиранія - це, як правило, тиранія дрібна. Можливо, хтось скаже, що я 
розкриваю не ті проблеми. Дозволю собі не погодитись. Так, вона незначна, коли підлітків 
переслідують через дрібниці, але часто - деспотично і жорстоко.  

Справді, дрібниці, що прочитали записку, вдарили по потилиці, коли говорив на уроці, 
відібрали помаду чи пудру - "які ніжності при нашій бідності...", і що поганого, якщо 
зачинили в хаті на весь вихідний: нехай краще читає книги, ніж бігає по вулиці з 
"хуліганами".  

Все це дрібниці, що не гідні уваги права. Але зібрані разом, вони демонструють ганебне 
відношення до особистості, принижують гідність дитини, а це вже категорія юридична. 
Гідність оберігається судом.  

Але ми в нашому суспільстві не звикли, що юнак чи дівчина можуть звернутися до суду 
по захист цього свого найважливішого права. Так, не звикли. Але повинні бути впевнені, 
що суд, прокуратура захистять нас, наші гідність і честь.  



Але як вони можуть захищати нашу честь і гідність, якщо вони не захищали їх в дорослих, 
не захищали в громадян держави, а інколи і всіх народів - де ж тут думати про дітей?!  

Тиранія сама по собі ганебна, вона скалічує душі і перетворює вільних людей на 
моральних калік.  

Тому, я думаю, що Конвенція прав дитини - це прекрасно, але в Україні потрібен закон 
про права дитини. В ньому крім загально-юридичних положень могли бути визначені 
права дитини в сім`ї, в суспільстві, в державі. Таким чином, знайшли б відображення 
найбільш болючі з правової точки зору моменти зіткнення дітей із життям.  

Адже в існуванні прав дитини ніхто не сумнівається, але узагальнено в законодавстві їх не 
зафіксовано. Навіть сімейний кодекс, Основи законодавства про шлюб і сім`ю 
обмежуються дуже незвичайним терміном "інтереси неповнолітніх". Тому потрібен закон, 
який перетворив би дитину в самостійний об`єкт спеціальної правової охорони.  

I ще одну проблему хотіла б підняти. Чому ніде не публікують, скільки дітей закінчує 
життя самогубством? Так, це страшні цифри. Але, можливо, державі за них соромно?  

Діти стають постійною мішенню для крику і недовіри спочатку батьків, потім 
дитсадкових працівників, потім учителів. Якщо чимось відрізняєшся від інших - ти 
незручний, оскільки вимагаєш індивідуального підходу, особливих вимог. Для 
"незручних" учнів школа повертається багаторічними тортурами. Тому проти такого 
спрощеного підходу до справи підлітки протестують, як можуть. Шкільні конфлікти, на 
мою думку, - причина майже половини випадків самогубств. Та ще й сімейні конфлікти.  

В неблагодійних сім`ях діти живуть, як правило, в постійному страсі, пригніченості, 
образах. Майже кожен день: то мама погрожує викинутись із вікна, то п`яний батько бігає 
з ножем по квартирі.  

Підліток поступово звикається з думкою про смерть. Вона перестає його лякати. Щасливі 
діти, в яких матері , як би їм не було важко, не дозволяють собі нудьгувати, не псують 
іншим настрій своїми неприємностями, "не скисають", завжди підтримають. Але так не 
завжди буває.  

Так, самотність серед людей стає хворобою віку. А дітям так хочеться, щоб їх хтось 
любив, беріг, допомагав, турбувався про них, вислуховував їх! А наше суспільство, як на 
мене, більше дбає про свій зовнішній блиск, а не про реформи заради всього народу.  

I ще одне. У нас негідну поведінку дітей обговорюють на педрадах, нарадах при директорі 
школи, засіданнях батьківського комітету тощо. Не обходиться без "виховно-каральних" 
заходів. Та чому така жахлива нерівність? Рідко хто наважується засуджувати поведінку 
батьків. Хіба вже тоді, як син чи донька вчинили злочин. Iнколи батьки кажуть своїй 
дитині: "Нам соромно за тебе". Після чергового виклику до школи беруться виховувати 
різними покараннями замість того, щоб спокійно і розсудливо поговорити з дитиною, 
з`ясувати, що є причиною негідної поведінки чи неуспішності. Хто прагне зрозуміти тих, 
хто соромиться п`яного батька чи матір, знервований приходить до школи після сімейних 
чвар?  

Може, комусь і здається, що сьогоднішня молодь настільки раціональна і їй не до 
сентиментів. Та як часто за личиною байдужості - душевні муки. Мені здається, вже давно 
настав час "виховної години" для дорослих. Тому що в першу чергу від них залежить, 



якими виростемо, адже з колишніх невихованих учнів виростають невиховані дорослі. 
Сьогодні невихованість, на мою думку, стала нормою життя. Приклади - скільки завгодно. 
В нашій школі хтось регулярно бив вікна, тепер почав трощити штакетник. Що це? Невже 
помста за чергову двійку? Чи просто дикунство? Iдучи мостом через Здвиж, не перестаю 
дивуватись: чим завинила металева огорожа, що так знівечено її, ніби танки по ній 
пройшли. А перевернуті ящики для сміття? Невже лише підлітки чинять таке? Нерідко 
деякі дорослі так "веселяться" навіть у присутності своїх дітей.  

Недавно я була вражена побаченим біля автостанції "Макарів". Молодий чоловік, з виду 
інтелігентний, з хлопчиком років 7-8 (напевне сином) придбав у буфеті пляшку лимонаду, 
випив його, а пляшку розбив на тротуарі. Навіщо? Хтозна, про що він думав у ці хвилини. 
Та, впевнена, його син згодом чинитиме так само.  

Невихованість, наче інфекційна хвороба, викликала епідемію в суспільстві. Про що вже 
говорити, якщо навіть наш парламент не справляється з недугою. Iнакше як пояснити той 
факт, що часто на засіданнях відсутня більшість депутатів. А вони зобов`язувалися перед 
виборцями працювати активно на благо народу. Якщо відсутні - то це півбіди. Можливо, 
працюють у масах. Шокує інше - поведінка депутатів у залі: один спить, інший розв`язує 
кросворди, інші сміються, а іноді відверто показують один одному кулаки. Отож з таким 
законотворенням ми ще довго не зможемо виборсатися з прірви економічної кризи. 
"Маємо те, що маємо", - говорив екс-президент країни Л.Кравчук.  

То куди ж ми йдемо? В якому напрямку розвивається наше суспільство? Стає страшно, 
коли усвідомлюєш, що душі навколо нас напхані егоїзмом, що духовність підміняють 
грубістю і жадобою наживи, коли дорослі звинувачують дітей у неробстві, а ті в свою 
чергу старших у невдачах, бідах, розчаруваннях.  

Та що говорити, якщо навіть у батьків притуплений батьківський інстинкт, навіть 
звичайна жалість до своєї дитини. I тому кидають дітей напризволяще. Колись Януш 
Корчак просив прощати дітей, а сьогодні світ наче скаженіє до них: "Осудити, покласти 
край, покарати, обмежити..." Всередині жорстокого світу, побудованого на пригніченні 
людей, дитина не має і крихти рівності. Кругом насильство, тиранія, необмежена влада 
дорослих.  

Озирнімося навколо себе. У сьогоднішньому житті біди, труднощів і деспотизму по вінця. 
Що може, наприклад, напівголодна мама, в якої неприємності через лікарняні та 
безкінечні довідки з поліклініки? Вона змушена водити напівхворих дітей у дитсадок, 
розриватись між сім`єю і роботою, доводить себе і дітей... Заради чого?  

Дійсно, кожного переслідує почуття непотрібності, не дивлячись на велику самовіддачу. 
Нікому не потрібен ні ти, ні твої діти.  

Суспільство, держава відкидає хворих дітей, інвалідів з дитинства. Та не тільки їх - всіх, і 
стариків теж. Державі потрібні не діти і старі, хворі, а працівники. Якщо вона може 
вимагати від жінки, щоб та кожен день зраджувала своїх рідних заради міжнародних благ 
і суспільної трудової діяльності (за символічну плату), то така держава приречена.  

Суспільний рух милосердя - це добре, але дуже мало. Думаю, що держава повинна 
поміняти свою соціальну політику і відношення до дітей, до свого майбутнього.  

Авраам Лінкольн колись казав: "Те, чого сьогодні навчається в класі одне покоління, стає 
нормою життя наступного". Дійсно, якщо дорослі люди жорстокі і аморальні, то і діти 



будуть такими ж. Час задуматись над цим, адже моральне суспільство починається з 
моральних людей. Що посіється навколо дитини, з тим вона піде у велике життя.  

А сьогодні ми беззахисні, бо наша держава про нас не подбала. Не настав час, і хтозна, 
коли він прийде, і чи не буде тоді вже запізно? 

Інна Хахлюк (с.Макарів Макарівського району Київської обл.)  

***  

ТАТО  

(З СЕРІЇ "НЕВИГАДАНІ ІСТОРІЇ ПРО ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ  
ТА МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПРАВА ДИТИНИ") 

Від автора:  

Я не буду писати нарис про двох людей - жорстокого і доброго, егоїста і здатного на 
самопожертву, про трагічну, але щасливу долю найдорожчої для мене людини, про 
порушення прав дитини, знущання та свавілля дорослих, що трапилось зі мною ще за 
часів Радянської влади. Просто опишу події, що фактично мали місце, а висновки нехай 
зробить сам читач.  

...Я почув дзвінок у двері. Коли відчинив, побачив чоловіка у білому, і зрозумів, що це - 
лікар.  

- "Швидку" викликали?  

- Так, проходьте до кімнати, - запросив я.  

Тато нерухомо лежав у ліжку. Лікар оглянув його, виміряв тиск, уколов ліки. Перед тим, 
як піти, він сказав:  

- Тата треба берегти. Він потребує догляду й уваги. Коли полегшає, потрібне лікування у 
санаторії. А мамці своїй скажи...  

- Пробачте, але в нас немає мамки, - різко перервав я його.  

- Як це так? А хто вам тоді готує, займається пранням, прасує білизну? Я дивлюся, ти 
хлопець впораний.  

- Нас із братом Вітею татусь усьому навчив. I завжди доглядав. Але зараз зліг, як бачите, 
тож ми самі все робимо. Тато - інвалід другої групи. Він захищав школярів від восьми 
озброєних пістолетом злочинців. Його поранили пострілом у живіт і ще він отримав 
травму хребта і струс мозку. Але підлітків урятував! Це сталося давно, ми з братом ще 
були маленькі. Татові доводилося тяжко. А тепер ми й самі все вміємо робити.  

- Молодці! Але де ж ваша мама? Померла?  

- Ні. Та ми не знаємо, де вона, і не бажаємо знати! - невдоволено відповів я.  



- Чому ти про неї так нехороше? - заперечив лікар. - Мати ж - найкраща людина для 
дитини. Вона завжди приголубить, нагодує й чисто одягне.  

- Та не всі матері такі. А у нас тато: і приголубить, і смачно нагодує, і чисто одягне, і 
пожаліє, і сердешно поговорить із нами.  

- Розкажи детальніше, - попрохав мій співрозмовник.  

- Це сталося давно. Мені тоді виповнилося два роки, а Віті - три. Мати розлучилася з 
татом і вирішила забрати з собою майно, а нас віддати йому. Батько виконав її вимоги й 
офіційно відмовився від усього майна. Першої зими ми спали з ним утрьох на підлозі на 
двоспальному матраці. Спочатку він придбав холодильник, а потім усе потрібне. Життя 
його стало важке, але щасливе. Він працював учителем і вважав, що тільки у повній сім`ї 
може йти мова про повноцінне виховання дітей. I через чотири роки вирішив знайти маму, 
бо про це й ми мріяли. Тато запросив у гості жінку з Iркутська, з якою листувався. Вона 
привезла нам подарунки, було дуже цікаво, а ранком я попрохав її: "Мамо, я хочу їсти!" 
Наступного дня вони подали заяву до ЗАГСу. Потім рідна мати Тетяна, що мешкала 
поряд, почала зустрічати Вітю біля школи (він був першокласником), навчала його красти, 
грати на гроші, палити сірники в роті... I тоді тато вирішив повернутися з нами з Криму, 
де ми жили, до рідного Донбасу. Та обмін житла затримувався, невдовзі повинен був 
народитися братик Славко, і тато на деякий час відправив мене з новою мамою до 
Iркутська, де я вже мав уперше піти до школи. Навчався я добре, без трійок. Нарешті 
народився Славко, і тато приїхав на новорічне свято. Та потім знов повернувся до праці. 
Вже й обмін житла на Донбас завершувався. Але приїхала рідна мати, і мама Світлана 
запитала мене, з ким я хочу жити. Мені кортіло дізнатися про життя рідної матері, і я 
погодився їхати з нею. Та у неї мені не сподобалося. Вона жила з дядьком Геною, а той 
полюбляв хильнути і виховував мене паском. До того ж мені заборонили бачитися з 
батьком. Пізніше я дізнався, що мій тато боровся за права дітей і татусів, а за це його 
переслідував Комітет Державної Безпеки. До речі, нас із старшим братом прагнули 
віддати до дитбудинку лише на тій підставі, що цього вимагала наша мати. I якби тато на 
знак протесту не оголосив голодування і не вийшов з плакатом на площу в Сімферополі, 
то нас би з ним обов`язково розлучили. У боротьбі з дискримінацією татусів йому 
допомагали друзі-журналісти. Сам він співпрацював у редакціях телебачення, радіо, газет 
як позаштатний кореспондент. Неодноразово приїздили численні комісії. Навіть із 
Москви, з Комітету Радянських жінок. Тьоті зазирали до холодильника, куштували, як 
тато готує, але прискіпатися не було до чого. I суд вирішив таки залишити нас із татом, бо 
"передача дітей на виховання матері негативно вплине на психічний стан їх здоров`я". Але 
мати проігнорувала рішення суду. Я дуже сумував за татом, мені було лихе. Зовсім 
припинив відповідати вчителям на уроках, мати зі мною не займалася, тільки лупцювала. 
Та от якось зібрала речі й контейнером відправила до Узбекістану (вона обмінялася 
житлом з кримськими татарами, що поверталися на землі предків і що заплатили їй великі 
гроші, бо влада забороняла їм безперешкодне повернення). По дорозі мама Таня з дядьком 
Геною заїхали до Слов`янська, де біля школи схопили Вітю, вдарили й кинули в найняту 
машину та повезли до аеропорту сусідньої обасті, у Харків, а звідти вже літаком до міста 
Бекабаду в Узбекістані. Вітя вчинив опір, та дядько Гена впорався з ним, а стюардесі, що 
запідозрила оману, збрехали, ніби хлопчик вередливий і не хоче повертатися від бабусі.  

У Бекабаді почалося гірке життя. Вітя ходив до школи. Одного разу крізь візерунчасті 
скляні двері я вгледів, як мати і дядько Гена боляче лупцювали мого старшого брата. Мені 
стало жахливо, бо подібні стусани й сам неодноразово відчував на собі. А якось він 
спробував втекти зі школи, щоб пішки дістатись України, та його наздогнали в полі 
далеко за містом і дуже сильно побили. Та через три дні Вітя знову втік. Спіймали його не 



одразу. I дядько побив його нагаєм з вплетеним шматком свинцю. Iншого разу, коли ми 
вже засинали, увірвався п`яний дядько Гена й полоснув мого брата ножем по нозі. Мама 
Таня вгамувала Вітю й повела його до ванни замивати кров. Перев`язала ногу й наказала, 
щоб помовчував, бо інакше не стане захищати надалі.  

Мати казала мені весь час, що тато раніше Вітю, коли той жив з ним, страшенно бив, тому 
він такий заляканий і вередливий, що дядько Гена кращий, а батько - зовсім нелюд, мов 
лютий звір. Спочатку я заперечував, бо пам`ятав, що, коли жили з татом, такого не було. 
Але з часом почав вірити, особливо після виховання ланцюгом, дрючком чи міцною 
рукою по спині, по голові, що траплялося щодня. Я почав боятися свого тата, бо повірив, 
що він ще жорстокіший, і вже не прагнув з ним зустрічі. Якось був сам удома і раптом 
крізь вікно побачив тата і двох міліціонерів. Він покликав мене і запропонував вийти. Та я 
відмовився. Ще довго через кватирку він умовляв мене. Його голос був такий лагідний, я 
було вже погодився, та раптом згадав, що мене за це чекає покарання мами Тані та 
катування дядька Гени, якого примушували називати батьком. Я слухався, а Вітя не 
бажав, тому його знову лупцювали. Тут прийшли мати з дядьком і міліціонери почали 
пояснювати, що рішення суду треба виконувати. На вулиці з`явився Вітя, вгледів тата і 
побіг до нього. Потім усі пішли, залишивши мене знов самого. Коли мати повернулася, 
вона вперше мене не побила й пояснила: "Вітя дуже злякався свого батька і тому почав 
битися зі мною, щоб той не насварив його". З того часу дядько Гена лютував ще більше. 
Мамці казав, якщо не буде бити, то її синок, як підросте, буде годувати тільки її. Я 
стверджував, що він помиляється, і попрохав менше бити, але той з силою штовхнув мене, 
я відлетів до стіни і стукнувся головою об телефонну підставку. Лице заюшилося кров`ю, 
мати повела себе, як і раніше з братом, потім наклала бинти. Після цього випадку в мене 
на все життя залишився довжезний рубець, що сягає від лоба до скроні.  

Через деякий час дядько Гена покинув матір, але стало не набагато краще. Я лишився 
один із матір`ю у трикімнатній квартирі. Iноді й вона ненадовго (навіть вночі) зникала і я 
був сам, без нагляду. Не вмів готувати, їв яєшню без солі, жив упроголодь. У мене 
з`явилася пристрасть до вогню. Я підпалював смітники. Одного разу вирішив запалити в 
руці пластмасу. Коли розплавилася, вона бризнула на голі ноги. Я кинув її, та вогняні 
краплі вже опалили й руки. З`явилися криваві пухирі, але їх ніхто не лікував, мати просто 
знов побила. Через інфекцію, що потрапила під шкіру, з`явилися великі гнійники по 
всьому тілі. А я все підпалював. Якось підпалив сміття у бетонній трубі. Поклав туди 
папір, металевий предмет, що нагадував вибухівку. Але тут підійшов Немон - знайомий 
хлоп`як-узбек і запросив до себе додому поїсти. Нерідко я харчувався в друзів-підлітків. 
Наївшись, задоволений вийшов і раптом згадав про вогнище. Старші хлопці погукали: 
"Що там у тебе вибухнуло?" Я здивувався й побіг до багаття. У темряві ще світилися 
червоні вогники та валялися поруч шматки від розірваної труби. Та все ж і після цього я 
не зупинився. Палив сухе листя попід школою, де мене спіймав сторож, боляче надрав 
вуха й передав дорослим. Ті довго патякали про грати, зіпсовані людські долі, та мені 
було байдуже. Iнколи ночував у сусідів. Колись забув ключа у кімнаті, а двері зачинилися. 
Матері не дочекався. Повернувся ранком, вона вже була вдома. I хоч настало перше 
вересня, до школи не пішов ні того дня, ні наступного. Вчителі відмовили прийняти мене 
до третього класу і я залишився знов у другому. Отримував тільки двійки. Навіть із співів. 
Не пам`ятав уже жодного вірша чи пісні. Одного разу покликали до директора. Я 
злякався, що мене вирішили вигнати зі школи. Мати обов`язково битиме! Але в кабінеті 
директора на мене чекав тато. Мене умовили на десять діб поїхати з татом до Слав`янська 
в гості, а якщо не сподобається, то тато пообіцяв повернути назад. Ми поїхали до нарсуду 
з педагогами, де чомусь туди викликали й матір. Нарешті вона з`явилася, тоді я з переляку 
проскочив навколішки у неї між ніг до коридору. Мене там схопив якийсь чоловік і завів 
до іншої кімнати. Потім покликали тата, він розписався в якихось документах, що тепер 



особисто відповідає за мене, і нас посадили до автобуса, що прямував до Ташкенту. Тато 
зняв з себе шкарпетки і взув мене, адже я був у шльопанцях на босу ногу, у шкільних 
штанцях та сорочці на голім тілі. За вікном пропливав узбецький жовтень. Тато дістав 
кусень твердого сиру і я почав його обкусювати, тримаючи обома руками, немов 
ховрашок, поки не з`їв увесь. А кістки вистовбурчували шкіру на схудлому, виснаженому 
тілі.  

Лікар палив уже другу цигарку.  

- Невже все так і було?  

- Iстинний хрест, - побожився я і завершував розповідь: - Потім тато довго лікував мене і 
Вітю (у того був до всього ще й вроджений порок серця). Мене, а потім і Вітю, визнали 
інвалідами з дитинства. Але тато повернув до життя, сперечався з учителями, що не 
бажали навчати мене у загальній школі, наполягали віддати до спецзакладу. Але він не 
погодився. I постійно вів зі мною цікаві бесіди, вчив жити, навчив смачно готувати. Вітя 
закінчив училище №42 у Краматорську і отримав спеціальність кухаря. А я навчаюся в 
десятому класі, оволодіваю комп`ютерною технікою, цікавлюся англійською мовою і 
кіно- та фотоз`йомками. А ще мене обрали віце-президентом Асоціації Мужніх Татусів 
України, що об`єднує татусів-інвалідів, які виховують дітей без рідної матері та дітей-
інвалідів від 14 років з цих родин. От і допомагаю іншим разом із своїм татом.  

- Бережіть з братом тата, він у вас добра й мужня людина, найкращий приклад у житті. 
Але зараз він потребує вашої допомоги, - попрощався лікар і пішов до машини "швидкої 
допомоги".  

"Життя - відповідальна річ, - збагнув я. - Треба завжди знаходити в собі сили жити! Як мій 
тато, якого я дуже люблю".  

Я повільно ввійшов до кімнати. Тато заснув. I я обережно, щоб не збудити, поцілував його 
в щоку.  

P.S. Порушення прав дитини, що відбулося зі мною та моїм братом, та прав людини, що 
претерпів мій тато за Радянської влади, мають місце й нині. Про це свідчать численні 
листи, що надходять до мене, як віце-президента АМТУ.  

Пункт 3 статті 124 Кримінального кодексу України залишився незмінним з тих часів і 
фактично не передбачає відповідальності за викрадення дітей батьками, навіть якщо 
останні й позбавлені батьківських прав рішенням суду. Це суперечить міжнародній 
Конвенції про права дитини, яку Україна підписала ще у вересні 1991 року, а 
ратифікувала у травні 1995 року, тобто повинна змінити свої закони згідно з Конвенцією. 
Я вважаю, що необхідно п.3 ст.124 КК України переписати у новій редакції, де 
викрадання дітей батьками вважається злочином, свавіллям дорослих стосовно дитини, 
порушенням прав дитини і передбачити карну відповідальність для батьків шляхом 
позбавлення волі. Таким чином права дитини в Україні будуть захищені Законом держави.  

М.Коновалов (м.Слав'янськ Донецької обл.)  

***  

Мені 16 років. Я закінчую загальноосвітну гуманітарну гімназію. Хочу бути 
правозахисником. Захисником Прав Людини. 



Чистий аркуш паперу лежить переді мною. Мені треба на ньому викласти свої думки. Їх 
так багато! Вони втікають від мене, як різнокольорові клубочки з бабусиного кошика для 
плетіння. Я намагаюсь зловити їх - впіймати за нитку... Вони втікають від мене. І аркуш 
залишається чистим, білим-білим.  

Як знайти потрібні слова?  

Може, запросити на поміч зорову пам'ять?..  

Може, запросити на поміч музику?..  

Переді мною білий-білий аркуш. Як сніг... Як екран...  

Я сиджу в темній глядачевій залі. На екрані швидко змінюються кадри хроніки. Звуку 
немає. Тиша. 

...Безпритульні діти гріються навколо багаття...  

...З-під черева літака падають на велике місто бомби...  

...По дорозі в нестямі біжить дівчинка, опалена напалмом...  

...Діти в смугастій одежині показують оператору худеньки руки з витатуйованими 
номерами...  

...Голодні очі дітей 33-го...  

...Вулицями Берлина зосереджено марширують хлопчики з гітлерюгенду...  

...Принцеса Діана серед дітей, скалічених протипіхотними мінами...  

"...ЗНЕВАЖАННЯ Й НЕХТУВАННЯ ПРАВАМИ ЛЮДИНИ ПРИЗВЕЛИ ДО 
ВАРВАРСЬКИХ АКТІВ, ЯКІ ОБУРЮЮТЬ СОВІСТЬ ЛЮДСТВА..." 

Найстрашніше, що від цього страждають діти - найменш захищені, найбільш вразливі 
члени людської спільноти. Ось чому Організація Об'єднаних Націй в Загальній декларації 
прав людини проголосила, що "ДІТИ МАЮТЬ ПРАВО НА ОСОБЛИВЕ ПІКЛУВАННЯ 
ТА ДОПОМОГУ".  

Кажуть, що з того, як суспільство ставиться до жінок та дітей, можна мати правдиве 
уявлення про саме суспільство.  

Виголосити лозунг "все найкраще - дітям" дуже легко. А як же втілювати його в життя?  

З'являється звук - починає бити барабан.  

Так було:  

...Марширують піонери...  

...Діти на демонстрації роблять "піраміди"...  



...Плакат "Смерть ворогам народу"...  

..."Найбільший друг дітей" на трибуні Мавзолею...  

...Людожер Бокасса в червоному галстуці серед піонерів-артеківців...  

...Злітають ракети..  

...Марширують піонери...  

...Б'є барабан, б'є барабан, відбиваючи ритм. Все гучніше б'є барабан. Я затуляю вуха 
руками, щоб його не чути.  

З екрану в тиші на мене дивляться очі дітей 21-го, 33-го, 47-го...  

"...КОЖНА ДИТИНА МАЄ НЕВІД'ЄМНЕ ПРАВО НА ЖИТТЯ..." 

Все тече, все змінюється. Інші часи, інші ритми.  

...Підлітки на рок-концерті в залі Політехнічного...  

...На розі вулиць біля світлофора хлопчаки швидко миють скло "мерседесу"...  

...У "трубі" підземного переходу жебракують циганчата...  

...Нагородження переможців Соросівської олімпіади...  

...Діти торгують жуйками біля метро...  

...Оголені руки підлітків з численними слідами уколів. На долівці використані шприці...  

...Танцює маленька україночка у калиновім вінку...  

"ДЕРЖАВИ-СТОРОНИ ВІЗНАЮТЬ ПРАВО ДИТИНИ НА ЗАХИСТ ВІД ЕКОНОМІЧНОЇ 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ...  

...ПРИЙМАЮТЬ... ЗАХОДИ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ...  

...ВИЗНАЮТЬ ПРАВО ДИТИНИ НА ВІДПОЧИНОК І ДОЗВІЛЛЯ...  

...ВЖИВАЮТЬ ВСІХ НЕОБХІДНИХ ЗАХОДІВ..., ЩОБ ЗАХИСТИТИ ДІТЕЙ ВІД 
НЕЗАКОННОГО ЗЛОВЖИВАННЯ НАРКОТИЧНИМИ ЗАСОБАМИ ТА 
ПСИХОТРОПНИМИ РЕЧОВИНАМИ..."  

Все тече, все змінюється. Минають вожді, минають держави. Одне покоління приходить 
на зміну іншому. Та допоки на Землі народжуються діти, допоки дзвенить дитячий сміх, є 
у неї Надія. Є у неї Майбутнє. 

У залі тиша. Десь здалеку починає тихо лунати музика. Камера фіксує:  

...Мадонна Леонардо...  



...Мадонна Рафаеля...  

...Володимирська Божа Матір...  

..."Чорнобильська мати" Надія Матківська з черговим вантажем гуманітарної допомоги...  

...Марія Оранта у сяйві золотої смальти...  

Сяйво заливає весь екран. Це кольори Сонця, Неба, Вічної Весни.  

У центрі з'являється невеличка цяточка. Музика лунає голосніше.  

Камера наближає до нас зображення: по Дорозі Життя йдуть щасливі троє - Мама й Тато 
тримають за обидві ручки своє Дитя.  

Звучить хор. Я впізнаю цю музику! Бетховен. "Ода до радості".  

"...ДИТИНІ ДЛЯ ПОВНОГО ТА ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ НЕОБХІДНО 
ЗРОСТАТИ В СІМЕЙНОМУ ОТОЧЕННІ, В АТМОСФЕРІ ЩАСТЯ, ЛЮБОВІ ТА 
РОЗУМІННЯ."  

КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРАВА ДИТИНИ  

Кінець мого уявного фільму.  

Початок мого дорослого життя.  

Як чистий аркуш паперу...  

Ганна Смикодуб (м.Шостка Сумської обл.)  

***  

Осінь... За вікном сутеніє. Ще й не пізня пора, а голий, безлистий присмерк спеленав наше 
місто, мою вулицю. Якось сумно... Але чому? Чому так важко на серці? Сьогодні 
прочитала в нашій обласній газеті "Молодь Черкащини" про немовля, знайдене в піску на 
Черкаському пляжі. Це була дівчинка, її "виходили" лікарі, вона житиме. Але яка її 
подальша доля? Її та багатьох інших дітей України? "Діти - це майбутнє нації", - так 
записано в Національній програмі "Діти України". Тому я й замислилась: яким буде 
майбутнє України, чи є права у маленьких громадян держави, чи може хтось їх захистити? 
Шукаючи відповідь, звернулась до Конвенції ООН про права дитини. Генеральна 
Асамблея ООН прийняла Конвенцію про права дитини 20 листопада 1989 року, а Україна 
ратифікувала цей документ 27 червня 1991 року. Декларація прав дитини проголошена 
Генеральною Асамблеєю 20 листопада 1959 року. Рівно 30 років відділяють один 
документ від другого. Вони різні за жанром: декларація лише проголошує основні 
принципи, конвенція - це міжнародна угода з конкретної проблеми. Я вже знайома з цими 
документами міжнародного масштабу, але сьогодні читала Конвенцію з почуттям 
відповідальності: оцінювала дію кожної статті в нашій країні, складала факт до факту, 
намагаючись зрозуміти, який стан країни в цілому.  

Тож, які мої думки з приводу Конвенції про права дитини? Документ, звичайно, 
розумний, гуманний, несе в собі ідею справедливості. В ньому відчувається серйозна 



тривога доброзичливих дорослих про долю дитини. Діти в усіх країнах повинні мати 
пристойне життя, забезпечувати цей рівень повинна держава. В Декларації прав дитини 
зазначено: "Дитина, з огляду на її фізичну та розумову незрілість, потребує спеціальної 
охорони і піклування, включаючи і належний правовий захист - як до, так і після 
народження".  

Всі статті Конвенції мені сподобались, але в житті не все здійснюється. Так, стаття 2 
Конвенції передбачає, що всі права дитини забезпечуються за кожною дитиною 
незалежно навіть від майнового стану, стану здоров'я її батьків, опікунів або яких-небудь 
інших обставин". Всім зрозуміло, що доля дитини в найменшій мірі повинна залежати від 
матеріального добробуту її батьків, від наявності коштів у бюджеті держави. А якщо 
держава не може забезпечити пристойний рівень життя, що робити тоді дитині? Чому 
кошти з'являються у зв'язку з надзвичайними ситуаціями? Чому не можна створити 
міжнародний фонд допомоги дітям? Адже Конвенція ратифікована майже всіма 
державами світу. Щодня в пресі, по радіо, по телебаченню чуємо звернення батьків до 
співвітчизників, щоб допомогли зібрати кошти на оплату операції дитини за кордоном. А 
якби існував такий фонд, батьки могли б отримати кошти з нього цільовим призначенням.  

У статті 4 Конвенції говориться: "Сторони-держави вживають всіх необхідних 
законодавчих, адміністратівних та інших заходів щодо здійснення прав, визнаних у цій 
Конвенції. Щодо економічних, соціальних і культурних прав держави-учасниці вживають 
таких заходів у максимальних рамках наявних у них ресурсів". А якщо в Україні ресурси 
мінімальні? Що тоді мають робити діти? Незрозуміло, чому в багатих країнах не можуть 
робити операції всім дітям безкоштовно?  

Читаю далі... Стаття 6 визнає, що "кожна дитина має невід'ємне право на життя". Але 
скільки випадків відомо, коли новонароджених дітей знаходили на смітниках! А хто 
підрахував, скільки загинуло дітей у Чеченській війні, в Боснії та в інших "гарячих 
точках" світу? А скільки дітей гине в авто- та авіакатастрофах, від стихійного лиха? Ніде 
не публікуються такі дані. Мовчать країни. Мовчить і наша з вами Батьківщина.  

У статті 17 подано: "Сторони-держави визнають важливу роль засобів масової інформації 
і забезпечують, щоб дитина мала доступ до інформації..., особливо до таких матеріалів, які 
спрямовані на сприяння соціальному, духовному і моральному благополуччю". Та хіба ж 
в Україні зохочують засоби масової інформації до поширення матеріалів, корисних для 
дитини? Зрозуміло, що ні! В газетах більше реклами, ніж інформації; на телебаченні мало 
цікавих передач культурно-розвиваючого змісту. Періодичні видання для дітей батьки 
передплатити не можуть, бо вартість передплати велика. У нас в школі журнал 
"Однокласник" - єдине видання для школярів. Пам'ятаю час, коли ми вдома мали змогу 
передплатити і "Юний натураліст", і "Квант", і "Науку та життя". Ще й досі мама зберігає 
ці журнали як реліквію. А в наш час передплатити журнал неможливо, бо немає коштів. 
От і дивишся рекламу по телевізору. А діти, на яких щодня виливається цілий водоспад 
рекламних принад багатого і ситого життя, виявляється, стали своєрідними заручниками 
невідповідності екранних еталонів і того, що бачать вдома: змучених батьків, які сушать 
голови проблемами куцого бюджету. А тут і вулиця манить - парасольками відкритих 
кафе, де, здається, днями просиджують сучасні денді зі своїми довгоногими подругами, 
розгонистими авто, багатими вітринами. І в класі розмов більше не про перший бал 
Наташі Ростової чи закоханого Сосюру, а про атрибути заможного життя.  

У пункті С цієї ж статті читаю: "Сприяють виданню та розповсюдженню дитячої 
літератури". В Україні, мабуть, виконується тільки перша частина: "Сприяють 
виданню...", а про другу "...та розповсюдження", очевидно, забули. Гарні книжки в 



твердих обкладинках, з яскравими ілюстраціями практично переповнюють магазини, але 
ж вартість недоступна. Ось і залежуються книжки на полицях магазинів. А скільки було б 
користі, якби в кожній родині були дитячі книжки. Та в наш час батьки шукають гроші, 
щоб одягти та прогодувати дитину, а не купити книжку. Дитяча література стала 
розкішшю, а повинна бути необхідністю.  

Частина 2 статті 18 говорить: "Держави-учасниці подають батькам належну допомогу у 
виконанні ними своїх обов'язків щодо виховання дітей і забезпечують розвиток мережі 
дитячих закладів". Але з преси, передач телебачення, особливо напередодні нового 
навчального року, ми дізнаємось про закриття дитячих садочків, груп продовженого дня в 
школі, збільшення наповнюваності класів учнями. Не всі батьки можуть віддати дитину 
до дитячого садочка, бо не мають можливості платити. А харчування дітей в цих закладах 
взагалі не витримує ніякої критики. Допомогу сім'ям з дітьми призначають мізерну (від 5 
до 16 гривнів), та й ту не всім. А яка різниця, чия це сім'я: вчителя чи робітника, 
безробітнього чи лікаря?  

Читаю частину I цієї ж статті: "Батьки або у відповідних випадках законні опікуни несуть 
відповідальність за виховання і розвиток дитини". Чесні, добрі люди піклуються про дітей 
за веленням серця. Проте зустрічаються, на жаль, і такі, що не приділяють їм належної 
уваги, погано обходяться з дітьми, кидають їх напризволяще, позбавляють їх того, на що 
діти мають право. За статистикою, 90% підлітків, що стають на шлях бродяжництва, не 
знаходять спільної мови з батьками. Деякі стають на шлях злочинності. Можна наводити 
безліч прикладів таких випадків. Ось, наприклад, історія Сашка Пархоменка, що 
звільнився з Хуторської зони. У минулому - дитинство, в якому розлучені батьки-
алкоголики не дуже звертали уваги на хлопця: батько вважав, що його виховує мати, а та, 
навпаки, ці обов'язки покладала на колишнього чоловіка. Коли все-таки Сашко визнав, що 
майбутнє повинно бути поруч із батьком, будні почали складаться із спільних пиятик, які 
закінчувалися бійками. Вихід з цього хлопець намагався знайти жахливий. Тричі його, 
посинілого, витягували з петлі. І навіть, розлучившись з обома батьками, з порочного кола 
видертися не вдалось. Потрапив за грати на два роки за грабіж з нанесенням тілесних 
пошкоджень. А якщо молодий хлопець починає випивати з 13-15 років, скажіть: який з 
нього буде солдат - захисник Вітчизни, який сім'янин, який працівник? "Не пам'ятаю, - 
якось довірилась мені подруга, - коли чула від батьків ласкаві слова. Дома мене часто 
принижують, а якщо провинюсь, то обзивають такими словами, як "гадина", "чортова 
лялька", "повія" та іншими. Мені жаль дітей, що зростають в таких умовах. Адже вони 
озлоблені,  
зганяють свою злість на менших, намагаються мститися старшим, нерідко допускають 
хуліганські вчинки. А скільки є таких батьків, що самі допускають правопорушення і 
привчають до антисуспільної поведінки власних дітей. Неподалік від нас проживає 
родина. Батько в сім'ї є деспотом, примушує дітей красти, а якщо сини Микола і Іван 
нічого в дом не принесуть, батько їх б'є. Ніхто в сім'ї не працює, а тримають багато 
поросят і кролів за рахунок крадіжок, що здійснюють діти і дорослі. Діти систематично 
тікають з дому, мандрують.  

Перегортаю сторінку... Стаття 20, в якій читаю: "Дитина, яка тимчасово або постійно 
позбавлена свого сімейного оточення, має право бути усиновленою або в разі потреби 
бути влаштованою у відповідні заклади догляду за дітьми". До таких закладів і належать 
дитячі будинки, спецшколи та школи-інтернати. Це ненабагато краще за бродяжництво. 
Адже тема притулків, дитбудинків, сиріт в нашій країні досить болюча. Це той соціальний 
зріз, торкаючись якого важко залишитись байдужим. Ось, наприклад, писали в газеті про 
школу-інтернат, що в с.Михайлівці Кам'янського району. Діти в цьому інтернаті змушені 
спати в свіжепофарбованому приміщенні, в якому від пахощів фарби через хвилину 



паморочиться голова. А діти повинні витримувати тут цілу ніч! Їхній одяг і постільну 
білизну вже давно не прали, якщо прали взагалі. Деяки хлопчики змушені були працювати 
на сусідських городах за певну платню. А про стан їхнього здоров'я годі і казати! Якщо 
держава не в змозі платити зарплату педагогам регулярно, то де ж вона візьме кошти на 
лікування дітей в школі-інтернаті? З великими труднощами директору вдається 
"вибивати" гроші у райфінвідділі. І цих грошей ледве вистачає на їжу. Отож, влітку 
персонал школи разом з дітьми змушені працювати на городах (шкільному та сусідських). 
Дитячий будинок, за його призначенням, - виховний заклад для дітей, що залишились без 
батьків. У мирний час діти раніше потрапляли в дитячий будинок, якщо гинули батьки. 
Батьки дітей з інтернатів - живі. Та тільки немає куди піти дитині вихідного дня: немає у 
них домівки. Мабуть, про таких обездолених дітей матерів-алкоголічок писав Андрій 
Вознесенський:  

Тернії інтернатів...  

Матері - іуди.  

Назвати матір іудою - що може бути страшніше? Але як назвати ту, що народила і кинула 
дитину? Діти, зрозуміло, піднімуться. Та що їх чекає? Кому вони потрібні?  

У статті 24 читаю: "Держави-учасниці визнають право дитини на користування найбільш 
досконалими послугами системи охорони здоров'я". Невже наша держава прагне 
забезпечити дітям нашої крайни здоровий розвиток? Невже вона піклується про здоров'я 
дітей? Сама найпростіша операція коштує не менше ста гривнів. А окрім того, треба нести 
в лікарню з собою всі ліки, бинти, вату, постільну білизну і все інше. Лікарям, як і 
педагогам, зарплату виплачують нерегулярно. А ми ще хочемо, щоб лікування було 
якісним! Про яке лікування може іти мова, коли в лікарнях працюють "відмінники" 
медінститутів, які "отримали" свої дипломи з відзнакою, заплативши за них кругленьку 
суму? Звичайно, не всі лікарі такі, але таких дуже і дуже багато.  

Найбільше зацікавила мене стаття 28. В частині першій зазначається (пункт "а"): 
"...запроваджують безоплатну і обов'язкову початкову освіту". Про яку безоплатну освіту 
може йти мова, коли за шкільні підручники потрібно платити? І не всіх підручників 
вистачає. Наприклад, підручників з всесвітньої історії 4 книжки на клас. Але ж в класах 
більше, ніж по 30 учнів. А скільки треба купувати шкільного приладдя: зошитів, карт, 
безліч усіляких довідників і навіть деякі підручники. Зрозуміло, що купувати все це треба, 
але сума набігає кругленька. І все це наша "безкоштовна" освіта... А якщо в родині двоє, 
троє дітей шкільного віку? Ремонт класних приміщень також фінансують батьки. В пункті 
"б" зазначається: "...забезпечують доступність загальної професійної освіти". Після 9 
класу кожен учень може вступити на навчання в ПТУ або в технікум. А яка ж там освіта? 
Навіть, якщо закінчуєш цей навчальний заклад з відзнакою, куди можна влаштуватися на 
роботу? Що робити випускникам, коли заводи і фабрики не працюють? Їм нічого не 
лишається, як виїхати на заробітки за кордон або ж поповнювати лави безробітних у 
нашій країні.  

В пункті "с" цієї ж статті говориться: "...забезпечують доступність вищої освіти для всіх 
на основі здібностей кожного за допомогою всіх необхідних засобів". Так, можливо, інші 
країни і забезпечують доступність вищої освіти, а наша, мабуть, навпаки: забезпечує якраз 
її недоступність. Зараз в нашій країні знання не ціняться. До вищого навчального закладу 
можуть вступити тільки діти матеріально забезпечених батьків. А потім тим самим 
способом батьки влаштовують свою дитину на роботу, заплативши при цьому чималу 
суму грошей.  



Я, наприклад, люблю історію, цікавлюсь правом, відвідую Малу Академію наук з 
правознавства, беру участь у конкурсах та олімпіадах. Мрію стати юристом. Взірцем у цій 
справі вважаю колишнього міністра юстиції України Сергія Головатого, який, до речі, був 
випускником нашої школи. Але чи зможу я здобути вищу освіту, якщо у моїх батьків ледь 
вистачає коштів на утримання двох дітей (мене і брата). Інженером я не хочу бути, вчителі 
та лікарі державі вже не потрібні. А я не хочу бути "пропащою силою"!  

Ми хочемо, щоб молодь була освіченою, культурною. А чим зайнятися дітям у вільний 
час? Заняття в музичній школі, ізостудії, танцювальних гуртках і більшості інших - платні. 
Басейну та тенісних кортів в місті немає. Кінотеатр - один, Будинок культури - пустує. 
Тому молоді нічого не залишається, як вчиняти бійки, здійснювати правопорушення та 
злочини.  

У статті 36 можемо прочитати: "Сторони-держави захищають дитину від усіх форм 
експлуатації, що завдають шкоди будь-якому аспекту добробуту дитини". У багатьох 
країнах світу широко розповсуджена дитяча праця, хоча вона часто й заборонена законом. 
Наприклад, в Італії зареєстровано 600 тисяч малолітніх працівників, у Іспанії понад 400 
тисяч дітей і підлітків працюють у суспільному виробництві. В Англії 2,5 млн. дітей 
змушені допомагати сім'ям на шкоду своєму здоров'ю. Статистика України таких даних не 
наводить. Але ж ні для кого не є секретом, що наші діти працюють у "наймах" (на 
сусідських ділянках), миють машини бізнесменів, торгують, жебракують.  

Що ж тоді захищає наша держава і від чого, коли діти змушені жебракувати? Сидячи на 
базарній площі, вони просять у людей милостиню. Ці діти цілими днями сидять на картоні 
в будь-яку погоду, на холодній землі. Але ж хтось примушує їх це робити! Діти в такій 
спосіб можуть "заробити" собі безліч усіляких хвороб! Проте нікого це не хвилює: ні 
уряд, ні експлуататорів дитячої праці, ні будь-кого іншого.  

Минув рік з часу прийняття Конституції України. Та я вважаю, що прийняли її в такий 
період життя держави, коли вона аж ніяк не може гарантувати право на працю, на належні 
безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату. Гадаю, що Конституцію слід приймати 
тоді, коли держава матиме можливість гарантувати своїм громадянам права людини. Але 
Конституція вже прийнята, тому вона повинна діяти.  

Не можна сказати, що ніякі закони та статті Конвенції про права дитини не виконуються в 
нашій державі. Виконуються, і відчувається певне пікування про підростаюче покоління. 
Але, якщо ми хочемо зберегти націю, треба збільшити зусилля, повернутися обличчям до 
дітей та молоді, зробити все, щоб покращити їхнє життя. Мені приємно, що розумні люди 
піклуються, хоча б ратифікувавши Конвенцію, про моє добро. Про це свідчить прийняття 
Національної програми "Діти України", яка реалізується у комплексі з іншими 
програмами, зокрема Довгостроковою програмою поліпшення становища жінок, сім'ї, 
охорони материнства і дитинства, Державною національною програмою "Освіта" 
("Україна ХХI століття"), Національною програмою імунопрофілактики населення. 11 
лютого 1997 року було проведено День Уряду у Верховній Раді України з питань 
реалізації державної молодіжної політики.  

Ось, мабуть, і все, шановні судді. Ви можете погодитись із моїми думками, а можете і не 
погодитись. У будь-якому разі я не звинуватиму вас, якщо ви не підтримуєте моїх 
міркувань. Нам всім разом потрібно щось робити! Молодь наша не байдужа, вона не 
стоятиме осторонь, тільки навчить, як повернути на краще. Читаючи Загальну декларацію 
прав людини, Конвенцію про права дитини, Конституцію України, я знову і знову 
замислююсь над майбутнім нашої країни... Чи буде вона коли-небудь сильною і в 



політичному, і в економічному плані державою? Чи буде Конституція дійсно захищати 
права і свободи громадян України, гарантувати їх недоторканність, виховувати гідних 
синів та дочок України? Сьогодні я вже замислююсь, чи зможуть мої діти жити в новій 
Україні, безкоштовно навчатися, творити на благо Батьківщини. Я сподіваюсь, що 
зможуть, бо вірю в краще майбутнє країни. І намагатимусь зробити все, щоб доля нашого 
народу повернула на краще, щоб жили ми всі в мирі та злагоді. 

Оксана Палієва (м.Сміла Черкаської обл.)  

***  

Говорити про права людини в Україні сьогодні стало майже правилом гарного тону. Але я 
сподіваюсь, що моя робота все-таки внесе краплину користі в справу боротьби за права 
людини в Україні.  

Приєднавшись до Конвенції про права дитини (далі Конвенція) у 1991 році, Україна взяла 
на себе великі зобов'язання в царині забезпечення прав людини. Читаючи цей документ, у 
мене весь час виникали запитання типу "А що там в нас? В якому становищі наші діти?" 
Та і кому ж, як не мені, 17-тирічній, вже не зовсім дитині, але ще й не дорослій, близька ця 
тема.  

На мій погляд, повага прав людини починається із ставлення суспільства до своїх дітей, 
до їх прав. Адже сьогоднішнім дітям належить продовжити справу становлення 
справедливого і гуманного порядку у світі.  

Положення Конвенції мають своє відображення в законах України. Але мало 
продекларувати якісь права (адже всі ми пам'ятаєм гасла типу "Все найкраще дітям!", 
"Цей світ повинен належати дітям!" і т.п.), потрібно забезпечити продекларовані права, 
створити механізм реалізації прав кожної окремо взятої дитини.  

Відповідно до Конвенції діти, позбавлені родинного оточення, мають право на особливий 
захист та турботу з боку держави (ст.20 Конвенції). Так, у нашій країні чимало існує 
(набагато більше ніж хотілося б) дитбудинків. Раніше це вважалося (і продовжує 
вважатися) турботою про дітей. Але, щоб дитина почувала себе щасливою, мало 
забезпечити їй якісь харчі, одяг та житло (які не завжди найкращі). Необхідно створити 
умови, в яких дитина почувала б себе потрібною, захищеною, зігрітою людським теплом. 
В дитбудинках панує казарменна атмосфера, в якій діти не відчувають себе 
повноправними людьми (та навряд чи й просто людьми). Це гальмує не лише фізичний, а 
й розумовий розвиток дитини. Крім того, що діти мають погане харчування, старий одяг, 
мешкають у приміщеннях, іноді непридатних для нормального проживання, вони 
позбавлені людської турботи, розуміння і підтримки з боку старших. Адже їм, як і всім 
нам, іноді (а, можливо, і частіше ніж нам) потрібно звернутися за порадою, підтримкою, 
або допомогою до людини, яка має більший життєвий досвід, може щось порадити. 
Справжнє людське ставлення до дитбудинківців з боку вихователів скоріше виключення, 
ніж норма. Платня працівників дитбудинків, як правило, низька, от вони і ставляться до 
своєї роботи абияк. Але діти, діти ж ні в чому не винні!  

Вийшовши з дитбудинків, вони не мають матеріальної бази і вимушені ставати на 
злочинний шлях. Саме в дитинстві людина отримує життєву орієнтацію на життєві 
цінності, чого ці люди не отримали.  



Я ніколи не чула, щоб на вакансію в дитбудинку був конкурс. Як правило, йдуть туди ті, 
хто нічого кращого не знайшов. Так, для того, щоб у дитбудинки пішли справжні фахівці, 
які б любили свою роботу, потрібно хоча б підняти платню за таку нелегку працю. А для 
цього потрібні кошти. Та не слід на цьому економити, адже лише той, хто виріс в 
атмосфері взаємоповаги й любові, зможе стати гідним громадянином правової держави. 
Що посієш, те й пожнеш. І треба не забувати, що людина має багато потреб, але 
основними з них є потреба в любові і почуття власної гідності. Це дозволяє людині себе 
реалізувати й усвідомити особистістю.  

У відповідності з діючим законодавством про шлюб і сім'ю бажання дитини враховується 
лише у випадку прийняття рішень щодо усиновлення дитини та визначення місця її 
проживання (якщо ця дитина досягла 10 років). В інших випадках дитина права голосу не 
має. На мій погляд, це не зовсім відповідає статті 12 Конвенції. Необхідно закріпити право 
дитини бути почутою: прийняти закон, за яким би дитина могла виступати самостійним 
суб'єктом правовідносин для відстоювання своїх інтересів.  

Іноді виникають ситуації, при яких дитина хоче звернутись до юриста, лікаря так, щоб не 
знали батьки. Теоретично це можливо, але практично - ні, так як така допомога надається, 
як правило, за певну платню. Адже дорослий може звернутися до лікаря анонімно, а 
дитина - ні. Потрібно врегульовувати ці питання законодавчо; встановити гарантовану 
державою юридичну допомогу дітям. Мені здається, що подібну статтю можна було б 
внести і до Конвенції.  

Окремо хочеться зупинитись на статтях 28-29. Право на освіту. Чи повністю реалізоване 
це право в нашій країні? Зараз з'явилось чимало комерційних навчальних закладів. Це, 
звичайно, добре, що діти можуть одержати глибші знання, ніж у звичайних школах. Але 
багато дітей з малозабезпечених сімей не можуть навчатися там, де б вони бажали, 
оскільки батьки не мають змоги заплатити за навчання. А в звичайних школах ще досить 
часто зустрічаються вчителі з авторитарним підходом до навчання, вони вимагають, щоб 
діти були тупими "солдафончиками" з відсутністю власної думки і здатністю мислити. 
Часто дитина не має можливості відстоювати свою позицію. В школі діє принцип 
"Вчитель завжди правий", якими безглуздими б не були його вимоги, і ніхто не вважає за 
потрібне поцікавитися і думкою учня. А дітям хотілося б бачити поряд з собою 
доброзичливих наставників, до яких можна було б звернутися як до старших товаришів за 
порадою, підтримкою, поговорити про щось хвилююче і наболіле, відчути, що вчитель 
проникається твоїми проблемами.  

Що ж стосується вищої освіти... В Конвенції, Загальній декларації прав людини, 
Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права, Конвенції про 
боротьбу з дискримінацією в галузі освіти та інших міжнародних документах 
наголошується, що вища освіта має бути однаково доступною для всіх відповідно до 
здібностей кожного. Останнім часом в Україні стала широко розповсюджена комерційна 
форма навчання, що зробило недоступним навчання на престижних факультетах в вузах 
для деяких верств населення (гадаю, ні для кого не секрет, що на більш-менш престижних 
факультетах з "безоплатною" формою навчання, оплата вноситься хабарем як "прохідний 
бал"). Але ж чим вищий інтелектуальний потенціал країни, тим більш розвиненою буде ця 
країна. Освіта дає змогу набути нову освіту і забезпечити соціальний захист, зменшити 
безробіття. Держава повинна бути зацікавлена в високій освіченості своїх громадян. В 
останні десятиріччя в країнах Європи стали приділяти багато уваги розвитку вищої освіти. 
Наприклад, у Франції у вузи приймають усіх бажаючих, хто має атестат про середню 
освіту. Нам залишається лише мріяти про таке.  



В Конвенції, в ст.32 п.2.2, говориться, що держава повинна встановлювати певні вимоги 
щодо тривалості робочого дня, а в ст.36 йде мова про захист дитини від усіх форм 
експлуатації. Справді, ці статті мають своє відображення в Кодексі законів про працю. 
Але хочу розповісти про один епізод. Якось я зустріла давню подругу. "Подобається?" 
"Стомлююсь страшенно", - відповіла вона, і розповіла, що працює в ресторані по вісім-
дев'ять годин на добу. "Але за законом ти повинна працювати максимум 36 годин на 
тиждень!" (їй 17 років). "Нічого ти не розумієш. Цей ресторан належить англійцеві, це 
його приватна власність. Ніякої сили закони держави там не мають. А я працюю, бо іншої 
роботи знайти не можу". Марно я намагалась пояснити їй, що українські закони діють 
всюди на території держави, вона залишилась при думці, що я помиляюся. На цьому 
випадку видно, як дехто користується тим, що люди, як дорослі, так і діти, своїх прав не 
знають.  

Читаю статтю 40 і відразу згадую замітку в газеті, яку колись читала. Там йшлося про 
дітей, які утримуються в спецшколах та спецучилищах. Іду в бібліотеку, відшукую 
нормативні акти, деякі статистичні дані на цю тему (хочеться сподіватися, що я маю 
застарілу інформацію, якщо це так - наступні кілька абзаців можна пропустити). В Україні 
існує 11 спецшкіл і 3 спецучилища. Багато міжнародних документів проголошують право 
на захист від свавільного чи незаконного позбавлення волі (ст.9 Загальної декларації прав 
людини, ст.9 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, статті 5 та 6 
Європейської Конвенції з прав людини та інші). Але що ж діється з нашими 
співвітчизниками, які скоїли правопорушення, але не досягнули 14 років, і тому не 
можуть бути суб'єктами правопорушень? Виявляється, що до 1 липня 1993 року в Україні 
взагалі був відсутній закон, який регулював би це питання, а процедура прийняття рішень 
щодо направлення дітей до спеціальних учбових закладів була позасудовою. Закон "Про 
соціальний захист молоді" передбачає судовий розгляд таких справ. Але, як це часто в нас 
буває, відсутній механізм реалізації.  

Насправді ж діти місяцями сидять на хлібі й воді у слідчих ізоляторах, чекаючи на розгляд 
їхньої справи. Хіба ж це не жахливо?! А тим часом, "добрі дядечки" пояснюють дітям, що 
вони мають право на допомогу адвоката. "Але для цього потрібні гроші. А вони в тебе є?" 
І діти відмовляються від консультацій адвоката. Але в ст.6 п.3 Європейської Конвенції з 
прав людини говориться, що кожна людина, звинувачена у вчиненні злочину, має 
щонайменше такі права, як "...захищати себе особисто чи використовувати правову 
допомогу захисника на власний вибір або, якщо вона не має коштів для оплати правової 
допомоги захисника, одержувати таку допомогу безплатно, коли цього вимагають 
інтереси правосуддя..." Мені здається, що у випадках з неповнолітніми інтереси 
правосуддя цього особливо вимагають. Адже, якщо Феміда поведеться з дітьми (а вони ще 
зовсім діти!) несправедливо, якими ж вони стануть? Будуть чекати правового захисту від 
суду, чи будуть встановлювати справедливість тими засобами, яких вони набачаться у 
спецзакладі? Але, на жаль, здається, що працівники правоохоронних (тільки вдумайтесь у 
зміст цього слова!) органів, не замислюються над цими питаннями. Можливо, для таких 
людей потрібні уроки гуманізму, справедливості і навчити їх поважати інших людей, в 
тому числі, й дітей.  

Та ось дитину поміщають до такого закладу. І тепер вона відірвана від сім'ї, звичного для 
неї оточення, друзів, навколо чужі люди, вона не знає, до кого звернутися за допомогою 
(та я не впевнена, що там взагалі є людина, яка вислухає дитину). А скільки проблем може 
виникнути при спілкуванні з іншими дітьми, які теж там знаходяться!  

Уявімо собі ситуацію, що невинна дитина потрапила до такого закладу (що поробиш: 
навіть найдосвідченіші судді іноді помиляються). Дитина зіштовхується зі звірячими 



законами (іноді вони не кращі від законів дорослої зони), і часто, переступаючи через 
себе, вчиться виживати в нових умовах. А вийшовши на волю, людина використовує 
"значно ефективніші" засоби для виживання.  

Статистика свідчить, що мало кому перебування "там" допомогло виправитись. Але ж 
суспільство повинне бути зацікавленим, щоб ці діти стали на вірний шлях. Чи не краще, 
наприклад, організувати для дітей, що скоїли правопорушення, примусові візити до 
досвідченого психолога, і якщо вже і той розведе руками, застосовувати більш жорсткі 
санкції? Так, це обійдеться державі дорожче, але тільки на перший погляд.  

Певно можна ще довго говорити про права дитини, випадки їх порушень, недоліки 
законодавства (декларативність, відсутність механізму реалізації прав, тощо), але 
потрібно діяти. Отож, на мій погляд, необхідно:  

- налагодити механізм виконання законів;  

- ввести попередню експертизу державних рішень, що стосуються добробуту дітей;  

- гарантувати прожитковий мінімум для дитини шляхом державної дійсної матеріальної 
підтримки сімей з дітьми;  

- надати можливість батькам заробляти необхідні кошти для утримання дітей;  

- законодавчо закріпити принцип найповнішого забезпечення інтересів дитини за 
вирішенням будь-яких питань про неї і з нею;  

- гарантувати дитині юридичну допомогу;  

- реформувати систему сирітських закладів;  

- внести зміни у законодавство про всиновлення, запровадити альтернативні форми опіки 
над дітьми;  

- збереження в комунальній власності закладів освіти;  

- збереження безплатної вищої освіти;  

- запровадити нову систему запобігання злочинності серед дітей;  

- ввести нову систему виправних заходів, що застосовуються до дітей;  

- встановити гарантії працевлаштування неповнолітніх;  

- ввести обов'язкову мінімальну правову освіту серед дітей та молоді, щоб вони знали свої 
права та яким шляхом відновити порушені свої права, а також видавати правову 
періодику для молоді, яка б була доступною, організувати гуртки з прав людини і 
громадянина, організувати центр юридичних консультацій для підлітків.  

Я справді вірю, що в нас ще все попереду, і мої діти житимуть у правовій державі. Але не 
забувайте:  

Дитяча душа - храм. Не заносьте бруду в цей храм! 



Ольга Льодіна (м.Київ)  

***  

"Я - ЛЮДИНА, хоча ще ДИТИНА. І байдуже, чи я тільки-но з'явилась на світ, чи мені 5 
місяців, чи 15 років. Я живу. Маю право жити. Я вслухаюсь в світ, вдивляюсь в його, 
часом, не такі вже й добрі очі, вростаю в нього своїми думками, мріями, почуттями. Я 
стаю його часткою. Нехай і малесенькою. Але серед океану слів хтось почує і мій голос. 
Нехай тихий, але є в ньому та незвідана сила, якої не збагнути Вам, дорослим, 
заклопотаним власними справами, турботами... Я творю свій світ, він схований десь 
далеко-далеко, на межі між вічностью і реальністью. І однаково, чи білий він, чи чорний - 
ніхто не має право нівечити його.  

Я маю чисту душу. Не знищену гнівом, зрадою, заздрістю, не заплямовану підлістю, 
ненавистю і брехнею. Вона не стоїть на колінах перед блиском золотих монет, не прагне 
володіти імперіями, мільйонами людей, не торгує своєю честю і гідністю. Вона вільна від 
суєти. Ви можете насміхатись. Ви можете сто раз вторити: "Ти ще мала. Що ж бо ти знаєш 
про життя?.." Та хай відповість Вам Господь: "...Коли не навернетесь і не станете, як діти, 
- не ввійдете в Царство Небесне" (Євангеліє від св.Матвія 18:3).  

Мені не байдуже горе пораненої птахи і скривдженої людини, розпач Землі, що 
задихається від диму електростанцій і хімічних заводів. Я ж бо вірю в казку, я ж бо 
переконана: добро перемагає зло. Завжди.  

Я - проти зла, проти воєн і насильства, проти фальші і лицемірства, проти сварок і образ. 
Зазирніть мені у вічі і збагнете: я хочу бачити світ лише добрим, щасливим, усміхненим. 
Благаю: не розбивайте моїх рожевих мрій! Бо ж, зрештою, не так вже й мало залежить від 
Вас...  

ДИТИНА  

P.S. Хто ж, як не Ви, захистить мене?" 

Приблизно так виглядав би лист дитини до людини дорослої. Але кому його адресувати? 
Як задовго чекати на відповідь? Та чи прийде вона? Чи знайде хвилинку вільного часу 
дорослий світ? І якою буде відповідь: "Діти - квіти землі. Все найкраще - дітям"? Суцільні 
знаки питання... Маленька людська істота ніяк не може вийти з їх лабіринту. "А що це 
таке? А цому воно таке, а не інакше?" - показує пальчиком маля. "Невже я нікому не 
потрібен? Навіщо ж я живу?" - хапається за голову підліток. А нитка Аріадни губиться 
десь в теміні сумнівів...  

Пам'ятаю: в дитинстві я вважала, що життя стоїть на місці і що зараз мені 4 роки, і я від 
початку й до кінця залишусь 4-річною. Приблизно так. Та вже давно прийшов час 
розуміти: все-таки колись доведеться стати жителем дорослого світу, звикнути до його 
законів. Здавалося б, простіше простого. Та виявляється, що ці неписані закони настільки 
складні, як тільки-но переступаєш їх, відразу отримуєш вирок суспільства. Тому саме на 
межі світу дитинства й зрілості, світу мрій й реальності трапляється найбільше конфліктів. 
Стикаються до болю несхожі дві площини. І в точці їх перетину - істота, якій вже 
виповнилось 15, але ще не має 18. Цю точку перетину дорослі зазвичай називають 
"перехідним" або "важким" віком. Мені - 15. Я - представник саме цього покоління. 
Мільйони моїх однолітків починають заробляти на хліб. Інколи їх праця буває важкою, що 
дорослому не під силу. Мільйони ж опиняються по той бік добра - в кримінальному світі, 



чи світі алкоголю, куріння, наркотиків. І, фактично, кожен підліток стоїть перед 
найскладнішою і найважливішою проблемою життя - проблемою вибору. Це всього-
навсього статистика. Статистика, яка незмінно свідчить: з кожним роком діти 
дорослішають все швидше. І, зрештою, виходить: чим швидше вони стають дорослими, 
тим швидше опиняються серед жорстоких реалій життя.  

Всім відома аксіома: ідеальний світ - це просто примара. Вбивства, стихійні лиха, 
катастрофи. До цього всі звикли. І навіть якщо серед числа жертв - більшість дітей, - всім 
байдуже. Смерть не рахується ні з чим. І йдуть у вічність імена... Багато з них глибоко 
закореняться в пам'яті живих своїми словами, вчинками. А скільком не дано й першого 
слова мовити, не дозволено зробити жодного кроку!..  

Діти знають, що таке біль. Вони - не виняток в цьому суспільстві, їх не відгороджено 
муром безпеки, тому й потрапляють вони у вир життєвих перепитій, нещадних ні до кого. 
А часом той біль поволі нівечить їх ізсередини, зблиснувши образою в дитячих оченятах.  

...Йому ще не виповнилось й двох тижнів. Мати залишила немовля під дверима притулку. 
Воно не знатиме своїх батьків, свого імені, родоводу, зате звідає, що таке нужда і 
самотність... Анні вже 12. Вона - едина донька заможної знатної родини. Її батьки - на 
межі розлучення. Хай собі видумують дорослі, що розрив шлюбних стосунків в сім'ї 
найгірше переживає собака чи кіт, все одно найболючіший згусток страждань копичиться 
в душі дитини. Вона ж бо - творіння їхньої любові. Це почуття неждано ж зникло. А як 
дитина?.. Білл змушений найматись на роботу. Він досяг неабияких успіхів в навчанні, та 
матеріальна неспроможність і важка хвороба матері не дозволяють йому вчитися. Хлопець 
не має вибору... Пітер повернувся з вікенду, який провів з друзями за містом. Його сім'я 
варварськи вбита - згоріла в палаючому будинку. Містом котяться чутки: протестанти 
знову воюють з католиками. Душа Пітера - жевріюча рана... 14-річна Жаннет - жертва 
сексуального насильства. Наслідок жахливий - СНІД. І навіть якщо розстріляють з десяток 
підозрюваних, це вже не врятує її...  

Такими повідомленнями рясніють періодичні видання планети. Проте вони, як кажуть, не 
актуальні. Звичайно ж, важливішими є політичні переговори, технічний прогрес і т.п. І 
поволі знівечені дитячі долі стають просто статистикою, де біль кожного - лише 
мільйонна частка відсотка.  

А діти - невинні малі істоти - щоденно зазнають утисків. Виснажені війнами, голодом, 
релігійними та національними міжусобицями, вони просто страдають. Мільйони раз 
порушуються їх права, та в той момент це не має аніякого значення. Головне - вижити, 
видряпатись в менш-більш кращий світ, використати останній шанс. Якби ж зібрати 
докупи всі дитячі крики - і ті, що вирвались назовні, і ті, котрі залишились на 
самісінькому дні єства - людство, напевно, оглохло б...  

Моє особисте ставлення до Конвенції ООН про права дитини? Надзвичайно важливим є 
вже сам факт її існування. Адже цей документ став своєрідним гарантом безпеки дитини 
чи не по всій планеті. Він ствердив, що дитина - це також людина, тільки маленька. 
Людина з усіма її невід'ємними правами і свободами. Конвенція ООН про права дитини - 
це щит, викуваний з чистого золота правди, яким дитина в кожну хвилину може захистити 
себе від безправ'я і всемогутності цього світу... Життєво необхідний документ. Та чи всі 
читали хоча б окремі його пункти, витяги? Я, наприклад, вперше ознайомилась з 
Конвенцією тільки цього року, хоча мені вже 15, і років через 2-3 вона не відіграла б в 
моєму житті жодної ролі. Чому б не ввести хоча б поверхневого вивчення цього 



міжнародного правового документу в шкільний курс правознавства? Дивний факт: діти, 
вивчаючи права і обов'язки дорослих, абсолютно нічого не знають про свої...  

Без філософії і великих вступів перейду до того, що має право на клаптик цього білого 
паперу, що болить мені найбільше - до прав дітей в УКРАЇНІ. Вірніше, до реалізації цих 
прав, бо, як відомо, для дітей усього світу вони абсолютно однакові.  

Україна - цілком мирна європейська держава. То ж, виходить, життя українських дітей - 
повна ідилія. Проте це аж ніяк не відповідає істині. Укрїнські діти, опинившись між двох 
епох, в досить непривітному коридорі, який сполучає політичне минуле і майбутнє 
України, не можуть розібратися в різноманітності життєвих цінностей. В них чимало 
проблем, значна частина негараздів має прямий стосунок до порушення прав дитини.  

Я не збираюсь судити Уряд України. Моєму малому дитячому розумові не під силу 
політичні, соціально-економічні та юридичні головоломки. Та я знаю одне: якщо хтось, 
незважаючи на установлені закони, безкарно порушує права будь-якої особи, - це просто 
несправедливо. До чого я веду? А до того, що проаналізувавши вимоги, які ставить 
Конвенція до кожной з держав-учасниць, і ситуацію, яка на даний час склалася в Україні, 
бачу наступне:  

ВИМОГИ  ФАКТИ  
ПОВИННО БУТИ  Є  

Дитина... з моменту 
народження має право на ім'я і 
набуття громадянства...(ст.7, 
п.1).  

Держави-учасниці 
забезпечують, щоб дитина не 
розлучалася зі своїми 
батьками всупереч їх 
бажанню... (ст.9, п.1).  

Держави-учасниці вживають... 
усіх необхідних заходів для 
запобігнення викрадення 
дітей...(ст.35)  

"Справа львівських дітей" - 
один з найскандальніших 
процесів в Україні. Дітей 
продають, як звичайнісіньку 
сировину. Що далі? В залі 
суду нема основних 
потерпілих - вони десь за 
океаном вчаться вимовляти 
перші слова чужинецькою 
мовою. Може, їм і краще... 
там. Та хіба комусь дано цей 
абсурдний привілей: 
докорінно змінювати дитячі 
долі, водночас набиваючи 
грошима власні кишені?!  

Держави-учасниці вживають 
необхідних заходів для:  

а) зниження рівнів смертності  
немовлят і дитячої смертності 
(ст.24, п.2).  

Ні для кого не секрет: 
демографічна криза набирає 
в Україні все більших 
обертів. І чи не найбільша 
смертність спостерігається 
серед дітей.  

Держави-учасниці визнають 
право кожної дитини на рівень 
життя, необхідний для... 
розвитку дитини. Батьки... 
несуть основну 
відповідальність за 
забеспечення... умов життя 

Безробіття, невиплата 
заборгованості по заробітній 
платі, фінансова 
неспроможність дорослого 
населення - основні 
чинники, які аж ніяк не 
сприяють повноцінному 



(ст.27, п.1-2).  розвитку дитячої 
особистості.  

Держави-учасниці... вживають 
заходів для сприяння 
регулярному відвідуванню 
шкіл і зниженню кількості 
учнів, що залишили школу 
(ст.28, п.1) Держави-учасниці 
поважають і заохочують право 
дитини на всебічну участь у 
культурному та творчому 
житті...(ст.31, п.2)  

Освіта... Графік її цінності в 
нашій державі останнім 
часом різко падає вниз. 
Масово скорочується 
кількість класів, навчальних 
дисциплін. Що вже казати 
про тиражі підручників? 
Сотні позашкільних закладів 
втратили своє право на 
існування. То ж зовсім не 
дивним є питання: "Звідки ж 
береться така "розбещена" 
молодь?".  

Що б там не говорили, цей світ ділиться. Ділиться на чорних і білих, багатих і бідних, 
міських і сільських, дорослих і ще зовсім малих. І, як правило, другі завжди перебувають 
в залежності від перших.  

Дитина - ніжна квітка, якою треба милуватись, прислухатись до її ніжного шепоту, 
щоденно доглядати за нею, але ні в якому разі не нівечити це маленьке тендітне 
створення. Бо ж незабаром виросте вона, розправить свої крила. Чи будуть зловіщі чорні 
плями на її душі, залежить тільки від Вас - дорослих... Ось які думки виникають в мене, 
коли я читаю Конвенцію ООН про права дитини. Дорослі! Ніколи не забувайте: ви теж 
були колись дітьми!!! І тоді все буде гаразд... 

Надія Трач (с.Задністрянськ Галицького району Івано-Франківської обл.) 

ЯК Я РОЗУМІЮ ПРАВО НА ЖИТТЯ  
***  

"Якщо можна допускати смерть як відхилення від недосяжного ідеалу: вбивство для 
самооборони, для захисту, - то вбивство холодне, над беззбройним, суперечить душі 
народу".  

Володимир Соловйов  

Так вже сталося, що досі я мало замислювалася над проблемою дотримання прав людини 
в нашій країні, хоча знала про її існування з преси, теле- і радіопередач. Поштовхом до 
роздумів послужило те, що в дев'ятому класі я почала вивчати новий предмет - 
правознавство. Усвідомлення того, яке значення для повнокровного життя суспільства 
мають гнучкі і справедливі закони, змусило замислитись над деякими протиріччями.  

Вже рік ми маємо нову Конституцію, де законодавчо закріплено, що людина, її здоров'я, 
честь і гідність, недоторканність і безпека вважаються найвищою суспільною цінністю. 
Чому ж ці положення (такі правильні на папері) не діють в житті?  



Я розумію, що наша держава молода, що тільки формується як правова, більшість її 
громадян юридично необізнані і не звикли цивілізовано захищати свої інтереси і не 
порушувати права інших. Але ж як довго чекати зрушень не краще?  

Невже нинішньому поколінню українців не судилося жити в правовій державі, а лише 
бути вічним її будівельником? Що нам перешкоджує вже зараз скасувати протиріччя в 
законодавстві і нарешті почати дотримуватись його на практиці?  

Звичайно, я маю надто мало життєвого досвіду і спеціальних знань, але вже зараз 
розумію, що держава, проголошуючи одне, а роблячи інше, не матиме майбутнього. Тому 
винесення смертних вироків - законодавчо закріплених вбивств - я вважаю за 
найяскравіший приклад порушення прав людини, а дії держави, що узаконює подібне - 
найбільшим лицемірством. Якщо Україна прагне стати правовою державою, то в ній 
немає місця подвійній моралі.  

Я не закликаю до поблажливості до злочинців всіх рівнів і мастей: рецидивістів, садистів, 
державних зрадників і т.ін., не виступаю на їхній захист. Ні! Я за те, щоб кожен злочинець 
був покараний в міру своєї провини. Але мене обурюють методи, якими держава 
намагається розв'язати свої проблеми.  

Чому за тяжкий злочин людину потрібно неодмінно стратити? Адже, на мою думку, одну 
жорстокість зупинити іншою неможливо, і це буде не справедлива кара, а звичайна 
помста. Держава, караючи злочинця на смерть, скидає зі своїх плечей зайвий клопіт. 
Навіщо ламати собі голову, чому став можливим сам факт злочину, прагнути усунути 
причину, що сприяла його скоєнню, щоб в майбутньому подібне не повторилося. Адже 
так простіше: ти вбив, тебе вбили. І немає проблем.  

А те, що працьовитий споконвіку народ перестав бути господарем на своїй землі, 
здається, нікого не турбує. Чому українці плідно працюють на економіку Канади, США, 
Бразилії, Аргентини, Росії, країн Європи, а вдома приречені на безробіття, злидні, 
нікчемне існування? Чому держава, що забрала в людини, яка все своє свідоме життя 
працювала на неї, здоров'я, силу, не може забезпечити цій людині пристойну старість? 
Куди подіти молодих українців, які, виконуючи інтернаціональний обов'язок колишнього 
СРСР, навчились вбивати собі подібних і тепер поповнили ряди вбивць або стали 
пацієнтами психіатрів?  

Чому доведені до відчаю свинським існуванням, споєні, отруєні Чорнобилем люди, 
повинні каратись державою так жорстоко?  

Я розумію, що ці проблеми залишені нам у спадок колишнім СРСР, але самі собою вони 
не зникнуть. І коли ми хочемо на руїнах побудувати нову державу, що дбатиме про своїх 
громадян, навіщо повторювати старі помилки? Адже хірургічне втручання не завжди 
доцільне. Навіщо створювати нові криваві рани, їх і так багато. Чому кара за злочин 
повинна бути кривавою помстою - кров за кров?  

Я розумію біль й розпач рідних тих, хто став жертвою насильства. Адже мати більше 
ніколи не приголубить свого дитяти, над яким поглумились, а потім вбили. Вбиті батьки 
не стануть своїм дітям порадниками в скрутну хвилину, не захистять від 
несправедливості. Але невже держава, караючи злочинця, має керуватись емоціями, а не 
здоровим глуздом?  



Де в наш час гарантія того, що судять саме винуватця людського горя, а не безвинну 
людину. Адже страченого за чужі злочини не повернути з небуття. Ще не забулись 
злочини, скоєні маніяком Михасевичем, котрий за чотирнадцять років вбив тридцять 
шість жінок. Замість нього було засуджено чотирнадцять осіб. Всі вони "добровільно" 
зізнались в скоєному. З цих чотирнадцяти одного стратили, один молодий чоловік осліп і 
став інвалідом, а один відсидів за "того хлопця" десять років. Як повернути життя, 
здоров'я, втрачені роки невинним жертвам слідства? І це далеко не одинокий випадок. 
Скільки їх описано в бюлетенях "Амністії".  

І що найцікавіше, засуджують до страти найчастіше озвірілих від життєвих негараздів 
осіб, що коїли злочини під дією алкоголю чи іншого допінгу, за так звані злочини на 
побутовій основі. А чомусь майже не чути про суд над тими, хто немов на полюванні, 
часто серед білого дня, на очах у десятків свідків, відстрілюють політичних діячів, 
журналістів, бізнесменів. Частіше всього ці вбивства так і залишаються нерозкритими.  

Проблема вбивств, в тім числі й узаконених державою, страшна й стара як світ. Злочинець 
має відповідати перед суспільством, в якому живе, за свої дії. Але невже в такий спосіб? 
Якщо логічно мислити - виконавець винесеного вироку теж є вбивцею. Адже вбиває він 
не захищаючись чи рятуючи чиєсь життя. Стріляє в беззбройну, собі подібну істоту. 
Нехай ця істота мерзотник, звір в людській подобі, але вона одного біологічного виду з 
катом і прагне жити.  

Хто замислювався над тим, як живеться безіменним виконавцям вироків з таким тягарем 
на душі?  

Я читала численні інтерв'ю з катами за рубежем і в колишньому СРСР. Всі вони без 
винятку свідчать про те, що до такої "роботи" звикнути неможливо. Страждає психіка, 
людина починає пиячити, скочується на дно, а іноді й божеволіє.  

Зрештою, з погляду християнської моралі, будь-яка насильницька смерть - найтяжчий 
гріх. І лише щиросердне каяття полегшує душу. А як покається той, кого стратили? І хто 
знає, що для злочинця буде більшим покаранням - власна смерть, чи довічна спокута, 
довічне ув'язання, коли роками людина залишиться наодинці зі своїми думками?  

Мене обурює те, що прихильники смертної кари аргументують її доцільність тим, що 
довічне ув'язнення злочинців ляже додатковим тягарем на плечі платників податків. 
Постає питання: а хто може підрахувати моральні збитки, завдані подібною 
"справедливою" карою?  

Розсудливі люди виступають проти подібної "справедливості". Політичний діяч - Коретта 
Кінг, чоловіка і свекруху якої засудили до смертної кари, сказала:  

"Зла не виправиш злом, здійсненим як знак розплати. Справедливість не вершиться 
позбавленням життя людини. Мораль не зміцнити санкціонованим вбивством".  

А ми хочемо виховувати народ шляхом вбивств. Не слід забувати, що в найзапеклішого 
злочинця є сім'я, яка не знає про його вчинки. І якими словами пояснити дітям, що 
держава вчинила правильно, вбивши їхнього батька за зло, що він заподіяв? Як вони це 
сприймуть? Чудовий приклад виховання, чи не правда? Ростіть, дітки,хорошими, інакше 
вас чекає те, що й вашого татуся.  



А що сказати матері? Ти, мовляв, сама винна в своєму горі, бо народила вбивцю. Адже 
вона носила під серцем не злочинця, а дитя. Каторжно працювала, щоб виростити його 
гідною людиною, своєю опорою в старості. Невже вона, гойдаючи колиску, мріяла 
побачити його вбивцею, насильником, звіром? Коли стався той жахливий надлом в її 
дитині, чому? Хто подумав про її нелюдську самотність після цього вироку? Бо навіть 
дитина-вбивця, дитина-звір - це її дитина, її найрідніша на світі істота, її кров - 
найпроклятіша, але й найдорожча.  

Так важко стояти на сторожі закону, бути справедливими суддями. Та все ж ми люди. Для 
того нам розум даний, щоб осмислювати свої вчинки.  

І я розумію, що в близькому майбутньому неможливо розв'язати всі проблеми, що так чи 
інакше провокують людей не злочини. Зміниться не одне покоління українців, перш ніж 
наша країна стане високоморальною, багатою не лише матеріально, а й духовно. Та великі 
справи починаються з малих. Тому будьмо милосердними. Не можна вирішувати долю 
людини розчерком пера... Не ми дали їй життя. Невже, серед собі подібних, ми знайдемо 
суддю, що вправі це життя забрати, навіть якщо воно нікчемне?  

Зважаючи на все це, користуюсь нагодою звернутись до Вас, шановні панове урядовці: 
"Зробіть крок назустріч нашому майбутньому. Не додавайте своїх ручаїв пролитої крові 
до річок, що пролились раніше. Стаття-вбивця не додає нашій державі могутності, 
авторітету на міжнародному рівні. Вдячні нащадки згодом оцінять важливість вашого 
кроку на шляху до побудови дійсно правової держави." 

Шадловська Зоя (с.Н.Дмитрівка Черкаської обл.)  

***  

Не знаю чому, але таким, як зараз, я не був ні однієї хвилини мого недовгого життя. А 
можливо, я ще раз переживаю його спочатку, лише тільки у пришвидшеному варіанті. За 
декілька днів, тижнів (хоч я й не знаю, скільки мені залишилось) усі пережиті години та 
хвилини закономірних збудження і меланхолії, непокори і смиренності раптово приходять 
до мене скороминущими митями. Я не впевнений: живу я минулим, чи теперішнім (не 
майбутнім - у цьому я не сумніваюсь), прагну знову жити чи спокійно чекаю долі - я 
роздвоююся між протиріччями. Та все-таки, попри весь песимізм надіюся, що цей світ 
виділить мені маленький куточок свого гігантського хмарочоса. Ніколи не дозволяв собі 
бути жалюгідним, а тепер не можу противитися цьому почуттю, яке, здається, повинна 
відчути на собі кожна людина. Адже для того вона й існує, щоб бути обділеною і 
повноцінною, радісною і нещасною, першою і останньою. А може ні. Можливо, щось чи 
хтось стоїть на сторожі її почуттів, регулює вирок: жити чи вмерти, духовно чи фізично. 
Напевно. Але існує ця охорона швидше всього на папері, а можливо, мені, смертнику, 
лише так здається. Я не відчуваю її. Може здатись, що для неї окрема особистість - ніщо, а 
на першому плані - народ, людство, суспільство. Але ж я частина цього людства, я, як і 
багато інших, його складова. Якщо я не бачу цього захисту, то невже людство має інші 
очі, ніж мої.  

Знайшовся ФІЛОСОФ! Канта розчитався. Інші в такій ситуації Біблію, а не теорію 
держави читають. І чому це він такий спокійний? Чому ж він таким не був, коли 
порушував закон? Зіпсував собі й іншим життя, хай і знає, що таке покарання. Він, 
напевно, цього слова зроду не чув. І "сучасний тюремник" з презирством пройшов повз 
камеру смертнику.  



Я - злочинець. Я член тієї групи людей, які вважаються небезпечними для держави і 
суспільства. Я той, кого засуджує закон. Я той, хто не заслужив бути повноправним 
членом суспільства, в якому живу. Ми всі однакові, окремо виділені і відділені від решти. 
Ми злочинці. А отже, напівправні, а то й безправні особистості. Напівправні, бо деяким з 
нас залишають маленьку групу прав, що дає нам зрозуміти, що ми іще частина 
суспільства; а безправні, бо у деяких з нас забирають право на життя, а без нього інші 
права не відіграють ніякої ролі і втрачають свою суть.  

Я маю проголошене право на свободу, але я її не маю. Ніщо не може принижувати мою 
гідність, але я страждаю морально від однієї думки, що я тут, і від згадки про те, хто я. Я 
маю право на свободу пересування, але мені не дозволено залишати приміщення, в якому 
я змушений перебувати останні дні життя. Як людина, я маю нескінчену низку прав, як 
злочинець - лише згадку про них. Закон світу сповнений протиріч, і ті, хто його складали, 
усвідомлюють цей його мінус. Та інакше не можна. Він існує у світі, повному радикально 
різних речей, почуттів, настроїв. Він змушений бути лояльним, але й карати. Dura lex, sed 
lex. Не закон створює нас, а ми створюємо його. Коли ж на землі буде існувати 
цивілізація, в основі якої буде повна гармонія. Суспільна гармонія в свою чергу зумовить 
гармонію в Законі. УТОПІЯ!!! Коли не буде таких, як я, чи він тоді потрібен. Можливо, 
світ за його допомогою, обмежуючи права злочинців, прагне створити таке суспільство 
злагоди, на окраїнах якого будуть сіріти стінами тюрми для тих, хто йому не підходить. 
Але ж десь у ньому знову зароджується дух того, що заховане в камерах за гратами. Сірі 
стіни тиснуть на суспільство, не дають про себе забути. То, можливо, найкраще було б 
просто знищити їх, щоб своїм виглядом вони не провокували ракових пухлин людства. І 
знову протиріччя, від якого ніде сховатися. Закон не тільки карає, а й охороняє. Він 
намагається бити так, щоб усі були задоволені, АЛЕ... Він хоче рахуватися з усіма разом й 
з кожною особистістю окремо. АЛЕ якби намагатися скомбінувати їх в одну модель, а 
потім іще втілити її в життя, то вона не проіснувала б і хвилини, бо була б суцільним 
безладдям.  

Якби ти тільки знав, як важко бути дружиною смертника, усвідомлювати, що скоро тебе 
не буде, і не швидко припиняться підозрілі погляди і тихі розмови за спиною. Якби ти 
знав, як інколи хочеться розплакатися посеред вулиці, адже вони мусять не сліпо 
засуджувати, а об'єктивно оцінити все.  

Дві росинки впали додолу.  

Здавалося б, що злочинці завдають аж занадто багато клопотів, що не лише було б просто 
знищити їх. Але світ прагне миру. Після стількох століть несправедливості, автократизму, 
абсолютизму і деспотії він став біля підніжжя ідеальної моделі світового суспільства. Він, 
як скалолаз, робить перші спроби, щоб дістатись до її вершини. Кожен неправильний рух 
збільшує його шанс зірватися вниз і знову починати все спочатку. Світ не зможе досягти 
дружби, добробуту, миру, не змінившись зсередини. Він не може вимагати справедливості 
від людей, якщо сам буде жорстоким і нещадним. Уся історія людства - суцільні 
кровопролиття, які стимулювали індивідуальні страхи особистості. Повноцінне 
суспільство повинно бути позбавленим їх - у цьому закладена формула його 
безперешкодного розвитку. Цим усім і пояснюється прагнення зупинити знищення людей 
у будь-який спосіб, що включає і заборону тортур, і примусових експериментів. Та знову 
злочинці - нерозв'язна проблема. На них потрібно здійснювати певний моральний тиск, 
але при цьому не забувати, що вони насамперед люди. Їхні права обмежуються, інколи до 
максимального мінімуму, але держава, даючи їм право на життя, уже не виступає 
нещадним тираном, яким вона була напротязі декількох тисячоліть. Але такі її дії ні в 
якому разі людина не мусить сприймати, як милосердний дарунок від неї. Право на життя 



- це право, яке лідер у свого підданого не вправі забрати, тим більше держава, для якої в 
певній мірі існують люди, але й яка існує для людей. Вона уповноважена захищати їх 
права, а не відбирати їх.  

Та не тільки держава є складовою життя людини. Ми всі незалежно від нашого статусу 
живемо у суспільстві. Ми можемо бути вигнанцями, злочинцями, ким завгодно, але ми 
будемо існувати, як частина суспільства. Воно закріпилося і стабілізувалося за весь час 
існування навіть краще, ніж держава. Людство в будь-який момент може скинути 
політичне правління країни, зажадати зміни законів чи правителя, але воно ніколи не 
насмілиться виступити проти суспільства, а іншими словами, проти себе. Суспільство має 
свої закони, які також повинні модернізуватися, але на відміну від законів державних вони 
більш стабільні, а то й інколи століттями незмінні. Воно створило державу, щоб його 
закони захищалися нею. Мій виступ проти держави - виклик суспільству. Злочинці є його 
непотрібною хворобливою складовою, бо "не таких" воно відкидає і зневажає. Хтось може 
заперечити мені, але якби це не було правдою, суспільство ніколи б не винайшло 
спартанських законів. Захоплене жагою видовищ, воно, як митець смакуючи створення 
свого витвору, вифантазувало кари злочинцям від відрубання руки злодюгам до 
привселюдних страт. Виходом з цієї ситуації стала держава, чиї закони закріплюють 
необхідні межі покарання, роблять так, щоб виконання покарання не засліпило його мети.  

Чи не час уже закінчувати цю справу. Правосуддя, звичайно, потрібна штука, але інколи 
воно занадто затягується. Та й взагалі, що таке людина, коли у держави проходять 
радикальні зміни.  

У залі суду потемніли люстри.  

Обмеження прав злочинців є неминучим, але й воно повинно мати свої межі. Бо потрібно 
пам'ятати, що життя - це є право людини, але не може бути подароване чи відібране, бо 
воно є вроджено людське. Без нього людина стає безправною істотою, хоч до останнього 
моменту життя вона ще має певні права. Але вони здаються занадто мізерними без права 
жити. І взагалі, ще ніяка ідея по-справжньому не вигравала на смерті. Для неї не потрібно 
віддавати чи забирати життя, а треба берегти його, тим більше, якщо це ідея миру. 

Ю. Рев'юк (м.Івано-Франківськ)  

***  

Усім, про що буде сказано нижче, я висловлюю свою особисту думку, засновану на 
невеликому особистому досвіді, прочитаних книгах, фільмах та телепередачах, які я 
продивилася, а також на деяких власних гадках, які виникли під час облікування якихось 
життєвих явищ. Цілком можливо, що думка моя змініться через деякий час з певних  
обставин.  

Життя людини. Для чого воно? Чи вільна людина, що отримала такий дарунок від Бога, 
розпорядитися ним за своїм розумінням? Чи можуть люди судити і вирішувати: жити 
людині чи вмерти?  

Християнська релігія відповідає на це рівнозначно: Бог дав людині життя і він бере його у 
неї. Але людське суспільство живе за іншими законами. Люди вирішують долю інших 
людей, створюючи закони, моральні та юридичні. І за цими законами людину можна 
послати на гільйотину або електричний стілець, можна позбавити життя ще до 



народження. Питання про право людини на життя завжди пов'язане з правом людини на 
смерть.  

Конституції гуманних суспільств завжди стверджували право людини на життя: "Кожна 
людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений 
життя. Обов'язок держави - захищати життя людини. Кожен має право захищати своє 
життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань" (Стаття 27 
Конституції України).  

Ці права на життя записані й у Всесвітній декларації прав людини.  

Так, це вірно. Людина, що прийшла у цей світ, має право на життя, а держава повинна це 
право гарантувати, захистити його, якщо вона вважає себе гуманною.  

Та чи завжди продекларовані права людини втілюються в життя?  

На жаль, це не завжди так. Створення такого інституту, як страта, завжди було 
полемічним: у неї були свої прихильники, захисники та вороги.  

Прихильники відміни смертної кари стверджували, що вона вживається надзвичайно 
рідко. Так для чого ж її зберігати? У XX сторіччі писали, що смертна кара - застарілий 
звичай і дуже суперечливий. Вона має хист як повчання й налякування людей, хоч ці її 
сторони були б ефектні, коли б смертна кара використовувалася часто, як це було раніше.  

Смертна кара - це, звичайно, жахлива річ. Ні держава, ні люди не мають право стратити 
людину, що б вона не зробила, тому що життя дається один раз, відібрати його - значить 
вбити не тільки фізичну особу, а й цілий духовний світ.  

Але як оволодіти собою, подолати почуття гніву, справедливості покарання, коли перед 
тобою злодій, негідник, моральна потвора? Одна людина загубила іншу, вбила невинну 
дитину. Як до вбивці ставитися? Що з ним робити?  

У Франції на початку XX століття стався такий випадок. Червонодеревник Солейланд 
запропонував своему другові, робітникові Ерблінжеру, повести його дванадцятирічну 
доньку Марту на виставу. Дівчина була в захопленні, батьки вдячні. Але в дійсності, 
скориставшись відсутністю своєї дружини, Солейланд повів маленьку Марту себе додому 
й намагався її згвалтувати. Дівчина опиралася, і тоді Солейланд її задушив, розрубав на 
шматки, упакував їх в коробки, які відніс на залізничний вокзал, й залишив у камері 
зберігання. Лікарі признали Солейланда цілком осудним й тому винним в здійсненні 
злочину. Від таких злочинів здригається серце, але їх було та й є тисячі. І зрозуміло, чому 
вся Франція, в тому числі і дружина Солейланда, аплодувала цьому смертному вироку. 
Але яке ж було їх здивування, коли Фалл'єр, який в лютому 1906 р. став президентом 
Франції й з перших днів постійно милував засуджених на смертну кару, помилував й 
Солейланда. Вся країна обурилась. Люди, газети вибухнули гнівними словами в адресу 
президента, вимагаючи кари вбивці.  

Та страта сталася тільки через два роки, коли Солейланд поклав свою голову під ніж 
гільйотини. За ці два роки в країні були ухвалені багато-багато десятків смертних вироків 
і стільки ж милувань. Злочинці розгорнулися, тому смертна кара у Франції була 
відновлена.  



У чесних людей таке страшне покарання злочину - страта - народжує впевненість, що 
вони захищені, що їх безпека гарантована. Але ця впевненість нерідко ілюзерна: смертна 
кара лякає не всіх злочинців.  

Але все це - погляд зі сторони. А як же розглядають смертну кару люди, які приймають 
безпосередню участь в її здійснені, мається на увазі кат? Державний кат Французької 
Республіки Андре Обрехт (помер у 1985 р.) про свою професію написав книгу згадок 
"Чорний щоденник". В ній він розповідає про своє відношення до смертної кари. Про те, 
що йому огидне застосування смертної кари до жінок. Про те, що страта за тиранічними 
режимами здається йому особливо небезпечною. І все ж він залишається твердим її 
прихильником.  

А як же відноситься до смертної кари сам приречений? Що він відчуває? Чи визнає право 
інших себе карати? Мабуть, ні. Рідко люди, навіть відчуваючи свою вину, бажають 
розлучитися з життям. Але буває навпаки. Людина зробила якийсь жахливий злочин, а 
потім, як Жюл'єн Сорель, шкодує й розкаюється, не бажає подавати апеляцію.  

Звичайній людині важко розібратися, чи може існувати страта чи ні. Але я вважаю, що 
смертна кара - це вже остання міра. Суспільство повинне бути дуже досконалим, а судді 
непідкупними, щоб смертна кара існувала. Адже нерідко трапляються судові помилки, і 
тоді засуджується невинна людина. Чикатило ще "гуляв" по землі і робив злочини, а люди, 
яких вважали цим страшним маніяком, були страчені, і життя їм повернути вже 
неможливо.  

Кожний закон має свої негативні і позитивні риси. І це тому, що він один для всіх. Тому за 
однаковий злочин повинні відповідати однаково всі громадяни, незалежно від посади, 
соціального положення, статі тощо. Але недосконалість судової системи, корупція, 
фактична незахищенність людей приводять до несправедливого вироку. Я вважаю, що на 
сучасному стані нашого суспільства закон про смертну кару не дасть нічого, крім нових 
жертв, вже судових.  

Коли людина починає жити - з'явившись на цей світ чи ще у череві матері, чи можна 
позбавити її життя? Чи не є аморальним аборт? Аборт - це зло. Зло потому, що він згубно 
відбивається на здоров'ї жінки, і ще - забирає життя у дитини, яка могла народитися.  

Скільки жінок приходять до лікарів з благанням допомогти їм мати дитину, бо в 
молодості вони зробили аборт. Неможливість мати дитину, колисати її, виховувати - це 
трагедія у сім'ї. І все це - відплата за якусь хвилину, за необережність і необізнаність.  

Що можна цьому протиставити? Як захистити молодь від помилок? Я думаю, що 
хірургічне втручання - це вже хоч і необхідне, але дуже жорстоке діло як для 
ненародженої дитини, так і до її матері-дівчини. Здається, якщо б молодь була справді 
статево освічена, якщо б про секс більшість з нас дізнавалися не з порнофільмів, а з 
кваліфікованих бесід, добрих книжок, то таких трагедій було б значно менш.  

Молоді необхідні знання про статеві стосунки, про засоби зберігання здоров'я, потрібні 
гарні, але доступні за ціною контрацепції. І це була б справжня гарантія захисту життя і 
здоров'я молодих людей, а не просто декларації.  

Біологія і релігія говорять про життя людини, коли їй ще тільки декілька тижнів. То чи 
має вона, ця ще не народжена людина, право на життя? На це є різні погляди. Французькі 



жінки домагаються дозволу на аборт, хоч проти цього католицька церква і сам папа 
римський.  

Хто ж правий? Жінка, що бажає жити за власними планами, що не хоче або не може з 
різних причин мати декілька дітей? Чи той маленький, але вже живий шматочек, що так 
проситься на світ?  

Під час опитування населення більшість жінок стверджували, що якщо б вони знали стать 
й фізичний стан дитини, вони б відмовилися від аборту. Сучасна наука прямує так далеко, 
що стать дитини можливо визначити вже в три місяці розвитку. А в Німеччині існує 
навіть діагностика плода, яка дозволяє визначити фізичний стан плода в перші тижні 
вагітності.  

Майбутня дитина може стати небажаною. А небажана дитина в сім'ї - це немаловажна 
проблема, оскільки вона виявляється позбавленою батьківської ласки й тепла, їх 
відсутність викликає приховану, таємну злість на всіх навколишніх, що часто призводить 
до неочікуваних наслідків.  

В кожному приватному випадку аборта існують свої причини, які спонукали до його 
здійснення, в тому числі необхідність аборту через хронічні, інфекційні або спадкоємні 
захворювання батьків.  

Якщо аборти заборонити законом, то збільшиться кількість "підпільних" абортів, які 
скоріше будуть робитися не професіональним лікарем, а шарлатаном. А це стане однією з 
причин смерті багатьох жінок та значного погіршення їх здоров'я.  

В деяких країнах, таких, як Індія та Японія, аборти є необхідністю. Густота населення в 
Індії або в Японії найвища в світі. В Індії (де від 200 до 600 й більше чоловік на 1 кв. км) 
якщо населення буде постійно зростати, то держава, мабуть, їх просто прогодувати не 
зможе. Площа території Японії приблизно в десять разів меньша, ніж площа Індії, і 
приріст населення для такої невеличкої країни був би ще більший, ніж зараз, якщо б вже 
деякий час в Японії не існували певні обмеження, наприклад, на кількість членів в сім'ї.  

Але таке можливе в Індії чи в Японії. В нашій країні потребується зовсім інший підхід. В 
декотрих областях України (Черніговській, Полтавській, Сумській, кількох районах 
Дніпропетровської та Харьковської областей) смертність перевищує народженість, а 
багатодітних сімей від загальної кількості населення навіть менш, ніж 1%. Тобто кількість 
абортів слід зменшити. Але як жити людям? Як ростити дитину, виховувати її, вчити? 
Навіть пелюшки коштують так багато, що не кожна матір зможе їх купити. А ще треба 
дітей годувати, одягати, ще потрібні ліки, гроші на дитячий садок, школу. Це не все. 
Дитини завжди бажає щось нове, яскраве, солодощі, іграшки, розваги. А щоб дитина 
виросла не відлюдненою, товариською, культурно освіченою, її треба віддавати в гуртки, 
клуби, дитячі організації. Потрібні колосальні кошти, щоб виховати фізично й морально 
здорову дитину. А чи кожна сім'я може собі це дозволити? Держава повинна забезпечити 
сім'ї, гарантувати їм умови для розвитку їх дітей, якщо вона вважає себе гуманною і 
цивілізованою й піклується про майбутнє своєї країни.  

Знаючи всі ці факти, важко вирішити, ти проти чи за аборт? Але, мабуть, аборт - це не 
найліпший вихід. Ніж ліквідовувати наслідки, треба було б не допускати те, що є їх 
причиною, менш небезпечно користуватися противозачатковами засобами.  



Нарешті, жінка має право сама вирішувати робити їй аборт чи ні. Але при цьому вона 
повинна усвідомлювати, що абортом вона позбавляє життя маленького чоловічка.  

Якщо є необхідність аборту, то існує й протилежна проблема: неможливість сім'ї мати 
дитину через нездатність одного з батьків до продовження роду. Колись вона була справді 
нерозв'язною, але тепер з'явився спосіб досягти появи дитини в сім'ї - пробірка (до цього 
прибігають й повноцінні сім'ї). Чомусь багато хто відноситься з упередженнями до такого 
зачаття дітей. Однак це ідеальний спосіб зачати в усіх відношеннях нормальну дитину: 
адже підбираються найкращі взірці яйцекліток й сперми. Ембріон вирощується в пробірці 
до певного віку, а потім пересаджується в утробу матері, і все йде цілком природним 
шляхом.  

Дитина народжується в сім'ї, раніше не здатної до зачаття, і це чудово, бо все має право на 
життя.  

Але чи не будуть дорослі діти потім засуджувати батьків за цей вчинок через відношення 
до них їх ровесників, якщо останні дізналися про цю таємницю, тому що даний спосіб все 
ще залишається якоюсь новинкою, незвичайністю. Вони не повинні, бо мати життя, хоч 
здобуте і таким шляхом, краще, ніж взагалі не існувати чи жити і бути неповноцінним.  

Іноді виникають ситуації, коли треба вирішувати, чи можна рятувати життя однієї людини 
за рахунок іншої? Ця проблема виникає при трансплантації людських органів, яка 
поширюється все глибше і нерідко стає способом рятунку і продовження життя.  

Відомо, що органи можуть бути витягнутими з трупу, причому з трупу тільки-но померлої 
людини. Але як дізнатися, чи справді людина вмерла? Може бути, що вона могла би бути 
реанімірованою. Необхідні правові норми, які зведуть до мінімуму ризик витягнення 
органів з тіла людини, яку можливо було реанімірувати.  

Трансплантація деяких органів викликає особливі проблеми. Наприклад, пересаджування 
серця. Краще усього, звичайно, використовувати живе серце. Але ж де його дістати? Не 
можна ж взяти серце у живої людини? А чи мають право родичі вирішувати за неї, якщо 
людина знаходиться у непритомному стані. Пересаджування серця вживається вже 
достатньо широко, але такі проблеми так і не знайшли остаточного вирішення.  

Лікар, який здійснює пересаджування органів, часом стає перед низкою моральних та 
юридичних проблем. В медичній практиці був такий випадок, що відбувся в США. 
Сьомирічному хлопчикові була потрібна нирка. Проте у банку органів її не було. Батьки, 
заради рятунку життя єдиного сина, згодні були віддати свої нирки. Але лікар сказав, що 
необхідна нирка маленької дитини, навіть недоношеної немовляти. Батьки вирішили за 
договорюванням із лікарем зачати дитину-донора. Пройшов час, хлопчика врятували, а 
недоношене немовля загинуло. Таємна операція стала всім відомою, 1 лікаря, який зробив 
операцію, віддали під суд, тому що зруйнування плода старше за двадцять тижнів (термін, 
коли дозволяється аборт) вважається вбивством. Гучний процес закінчився виправданням 
лікаря.  

З трансплантацією органів пов'язано безліч злочинів, з яких помітне місце займають 
викрадення дітей. Адже було таке, що у бідняків Бразілії скупувалися діти, їм непотрібні, 
для відправки в більш розвинуті країни з метою витягнення органів, за які заплатять 
величезні гроші. Невже діти повинні платити своїм життям за невдачі батьків та їх 
соціальний стан?  



Часом виникає питання, чи є сенс у тому, щоб залишати життя дітям, які народилися з 
невиліковними психічними порушеннями й захворюваннями? Дітей цих кидають їх 
батьки, й відповідальність за них бере на себе держава. Вона виділяє кошти на їх 
утримування, на оплату праці людям, що знаходяться біля них й наглядають за ними. Діти 
позбавлені свідомості, й розумові їх здібності невеликі. Майже ніякої користі ні людям, ні 
державі принести вони не здатні. Не легше було б позбавитися від них при народженні? 
Але тут постає на захист їх життя загальнолюдський гуманний закон, що не дозволяє 
вбити ні в чому не винну дитину. Тільки її батьки є причиною недоліків немовляти. Якщо 
б хоч єдиний такий випадок мав місце і став відомим, десятки організацій захисту прав 
людини заявили би протест проти таких дій. Але чому? Ми, люди, прагнемо гуманності, 
людяності, але суперечуємо самі собі, визнаємо закони, що в дійності діють зовсім по-
іншому, ніж ми очікували. Навіщо чинити опір природі? Натуральний відбір з давніх-
давен складає частину життя тварин, завдяки йому слабкі, непотрібні і що є баластом 
тварини поступаються місцем для життя сильнішим, тим, хто може поліпшити рід. Це 
загальновідомий факт. Багато хто може заперечити, що не слід порівнювати нас з 
тваринами, бо ми - люди й вищі за них. Але, мабуть, це омана. Так, ми відрізняємося від 
тварин істотною еволюцією розуму, але у всьому іншому ми недалеко від них відійшли 
(почуття ненависті, обман та інше).  

Інші заперечать, що мені треба стати на місце цих бідолах, які навіть не мають можливості 
усвідомити своє нікчемне становище.  

Витрати держави на утримування цих дітей навіть не окуповуються тією незначною 
кількістю рабочих місць, які надають заклади такого призначення.  

Да, я свідомо пишу ці фашистьські думки. В наший країні цим дітям нічого не 
гарантовано - ні здоров'я, ні роботі. Лікування їх коштує колосальні гроші. В інших, більш 
розвинутих, цивілізованих країнах до них відносяться, як до нормальних, їх лікують, а у 
нас на цих дітей чіпляють ярлик ідіота, дауна. Залишити їх жити не є гуманним, це - 
псевдогуманізм. Нехай вони ліпше помруть, ніж будуть страждати усе життя.  

Так, безперечно, кожна людина має право на життя. Але й звідси виникає противолежна 
проблема: чи має людина право на смерть? Адже сучасна медична техніка може 
підтримати життя людини за допомогою різних апаратів, наприклад, дихання або апаратів 
для серця, печінки і таке інше. Але все ж нерідко таке життя, продовжене лише на день 
або рік, вигравається стражданнями. Існує безліч прикладів добровільного позбавлення 
життя. У 1986 р. в США в штаті Нью Джерсі якась Кетрін Феррел подала позов до суду 
про задоволення її бажання: відключити апарат, що підтримував її життя. Феррел 
страждала смертельним захворюванням, була абсолютно паралізованою, однак зберігла 
ясність думки і хотіла померти. Прийнявши все це до уваги, суд задовольнив позов 
Феррел.  

Припинення страждань тяжкохворого так само гуманно, як і збереження життя. Але 
досить часто за гуманністю приховується бажання позбавитися людини, як від тягаря, 
одержати спадщину тощо.  

Крім того, існує поняття евтаназії - позбавлення життя з милосердя. Вона включає в себе 
як право людини бути присипленою чи вбитою, так і право другої людини це зробити і не 
нести відповідальності. Зараз вбивство з милосердя - злочин і людина, яка його здійснила, 
вважається винною. Але все залежить від обставин. Отак, у 20-ті рр. в Кримінальному 
кодексі РРФСР була стаття (84), яка звільняла від відповідальності того, хто здійснив 
навмисне вбивство з почуття жалю. Ця стаття була викликана випадками вбивств 



командирів й тяжкопоранених за їх проханням, якщо їх не можна було евакуювати з поля 
бою, адже потрапити в полон до ворога, за тодішнею ідеологією, було рівносильно 
зрадити Батьківщині.  

Сучасне законодавство не вирішило цієї проблеми. І не дивно, бо питання це важке й 
викликає суперечки. Мабуть, право на евтаназію має людина, яка знаходиться у 
безвихідному становищі через важку й болючу хворобу.  

Но, жаль, теорія та практика не завжди узгоджуються. Навколишній світ набагато 
складніший.  

В нашій молодій Українській державі ця проблема особливо актуальна. Чимало законів - 
просто формальність для багатьох людей. Життя людини, її права у нас, та й навіть скрізь, 
залишаються лише літерами на папері. Головне завдання звичайної, рядової,  
яких багато, людини - це улаштувати своє життя, досіяти своєї  
мети, і закони цікавлять її тільки у тій мірі, в якій вони можуть  
торкнутися її.  

Право на життя включає у себе як право на саме життя, так й право на найнеобхідніші 
потреби життя (житло, харчування, одежа та інше).  

Створюючи чергового мешканця планети, природа й розуміння не має про те, що її 
творіння можна ненавидіти за колір шкіри, за національність, за місце народження, за 
соціальне середовище, до якого воно залежить. Всі рівні, всі мають однакове право на 
життя.  

Життя - це безліч випадків, які не можна розмістити у рамки кількох статтей Конституції 
або кодексу. Але все ж це життя повинна захищати кожна людина, люди й суспільство в 
цілому. Тільки тоді воно може називатися гуманним і цивілізованим. 

Наталія Серпіліна (м.Дніпропетровськ)  

***  

Декларація прав людини є сукупністю систем загальнообов'язкових норм поведінки, 
установлених державою, які потрібні кожному члену суспільства для повного 
демократичного розвитку особистості. Усі статті цього міжнародного документу важливі, 
бо вони спрямовані на охорону життя, свободи, гідності людини.  

Найголовнішим, задля якого існують інші, є право на життя. Цей швидкоплинний відрізок 
часу від народження до смерті - безцінний дар Бога, і ніхто не може позбавити кого-
небудь життя за будь-яких обставин.  

Внаслідок цього у багатьох цивілізованих країнах скасовано смертну кару як міру 
покарання. Кожен має право на життя, незважаючи ні на що, навіть коли він скоїв 
страшний вчинок - вбивство.  

Мені здається, потрібно залишати останній шанс злочинцю, бо це усе ж таки людина, яка 
збилася зі шляху істинного, правідного, для того, щоб він зміг виправитися, стати 
добрішим, звернутися до Бога, розкаятися за зроблене.  



Зло і жорстокість породжують ще більше зло і жорстокість, і так продовжується далі й 
далі. Потрібно припинити розростання ланцюга насильства. Для цього усі ми повинні 
бути гуманнішими і допомогти злочинцю, засудженому на загибель: вилікувати його 
душевну хворобу чи пристрасть, дати можливість замислитись над тим, що він забрав 
чиєсь життя, а йому його залишили, хоча й покарали довічним ув'язненням. Я думаю, 
помітивши і зрозумівши цей жест, колишній смертник зміниться на краще.  

Так, ця людина скоїла злочин: за своєю волею чи за чиїмось наказом. Але я вірю, що у 
кожного в глибині душі знаходяться позитивні риси характеру: доброта, совість, розум, 
справедливість, чесність та інші. Не можна вбивати їх, а треба зробити так, щоб гарні 
якості усе ж таки виявилися на ділі, а не зникли взагалі. Можливо, прийде час, коли ця 
людина зробить щось корисне для суспільства. Злочинець повинен збагнути, що життя 
краще, ніж смерть, і розкаятися у своїх вчинках. І тільки Бог може вибачити йому всі 
злочини або ж жорстоко покарає стражданнями, муками, сумлінням совісті.  

Також я проти смертної кари ще й тому, що нерідко трапляються юридичні помилки, в 
результаті яких страчують невинних. Мене вразила одна історія, яка сталася в місті 
Вітебську. Там декілька років орудував маніяк. Доки його піймали, понад десять осіб було 
засуджено за неправдивим обвинуваченням, а декого вже встигли й розстріляти. І серед 
цих приречених був юнак, єдиний син у старої матері, одна її опора. Уявіть, що він 
відчував, сидячи у камері смертників за злочин, якого не робив. А скільки сліз виплакала 
мати, думаючи про долю своєї дитини. Хлопця після довгих мук стратили. А невдовзі 
виявили справжнього винуватця. І тоді посивілій, хворій жінці представники слідчих 
органів принесли вибачення за свою помилку, яку неможливо виправити. Це жахливо!  

Так як в світі немає абсолютно надійної системи доводів у здійсненні злочинів, існування 
смертної кари - свого роду гарантія подібних невиправних помилок, тому що свідків 
можна підкупити, звинуваченого залякати або ж обманом змусити визнати свою вину, 
докази, експертизи підробити... Крім того, немало випадків, коли свідки цілком 
добросовісно помилялися, а обвинувачений щиро вважав, що винен у злочині, якого не 
здійснював. До того ж, саме право змінюється, особливо у нас, так стрімко, що покарані 
відповідно до вчорашнього законодавства можуть стати сьогодні невинними жертвами.  

Верховна Рада України наклала мораторій на смертну кару. Але я маю надію на те, що 
після остаточного її скасування, в нашій державі буде побудоване демократичне гуманне 
суспільство. На мою думку, краще вбивцю засудити до довічного ув'язнення, ніж стратити 
невинну людину, тому що смерть не виправиш.  

Життя як промінець світла у пітьмі, наче квітка. Починається з зернятка, виростає, 
розвивається, потім досягає повної міри розвитку. І врешті-решт, воно обривається, наче 
листя з дерева.  

Дитина - це теж саме зернятко, з якого може вирости щось надзвичайно цікаве, дивовижне 
та неповторне. Жінка, яка позбавила права на життя ще ненародженого малюка, взяла 
великий гріх на душу. Аборт - це вчинок, який, у моєму розумінні, асоціюється з 
вбивством майбутньої особистості.  

Існують дві думки з приводу проблеми: "Коли людина отримує право на життя?" Одні 
вважають, що воно приходить при народженні. Інші впевнені у тому, і я розділяю їхні 
погляди, що це право з'являється з моменту зачаття. Уже в утробі жінки майбутня 
особистість живе своїм життям. Дитина починає реагувати на настрій, поведінку матері, 
розуміти події, які відбуваються у навколишньому світі. Звичайно, повноправним членом 



суспільства вона стане лише після народження, під впливом різноманітних соціальних 
факторів. Але не можна відбирати свавільно останній шанс у беззахисної крихітки-
людини. Не можна не поважати її основне на даний час і поки що єдине право - право на 
життя, на самостійне існування.  

Але що штовхає жінок на аборт? Незабезпеченість, невпевненість у завтрашньому дні, 
необізнаність? Треба з цим якось боротися. Україна займає перше місце в світі за 
кількістю абортів: більше мільйона на рік. Сто тисяч з них роблять неповнолітні. Так не 
може бути! Це злочин проти себе, свого здоров'я, проти суспільства. Зрештою, 
непростимо позбавляти права на життя іншу людину - майбутнього громадянина нашої 
держави.  

Особливе занепокоєння викликають оті сто тисяч абортів, до яких вдаються неповнолітні 
дівчата. Не маючи життєвого досвіду, знань про негативні наслідки ранніх інтимних 
стосунків, ровесники порушують норми моралі, калічать своє здоров'я, душу, долю. Тому 
потрібно проводити програму статевого виховання молоді.  

Часто жінки зважуються на цей вчинок з-за невлаштованості, матеріальних труднощів, 
для їх усунення бажано забезпечувати майбутню матір в економічному плані.  

Аборт - це важливий крок у житті, на мою думку, його можна здійснити тільки у скрутних 
ситуаціях: тоді, коли вагітність може істотно зашкодити здоров'ю жінки. Але коли дитина 
небажана, заважає, не треба поспішати обривати цю ниточку, яка тільки з'явилася. 
Згадайте, скільки сімей страждають від того, що вони не можуть мати таку радість, як 
малюка...  

Тому, щоб мати не замислювалась над своїм майбутнім і долею дитини, щоб жінки не 
коїли злочин проти своєї часточки, потрібно не забороняти аборти, а створити всі умови 
для народження людини, її виховання та утримування.  

З проблемою вирішення питання "Жити чи не жити?" часто зустрічаємось у лікарнях. 
Якщо хворий страждає, живе тільки завдяки лікам та приборам, він вважає, що краще 
смерть, ніж таке життя. Але не треба губити останню надію - надію на одужання. Не 
можна вимикати прибори або більше не доглядати за хворою людиною тільки тому, що їй 
залишилось зовсім мало. Потрібно завжди вірити в краще. Можливо, через деякий час 
з'являться потрібні ліки. Також, хай рідко, але все ж таки трапляються на землі чудеса. 
Хворі, які були на грані смерті, несподівано видужують під впливом віри, надії та 
невідомої внутрішньої сили організму.  

Величезним горем народів усіх століть є війна, вона - зло, яке знеславлює людський рід. У 
цьому страшному пеклі гинуть сотні тисяч невинних жертв. Я часто задумуюсь над тим, 
чому, наприклад, водій, який ненароком покалічить кого-небудь, вважається злочинцем і 
карається законом, а правителі, що починають війни з незрозумілих для простого народу 
причин, не несуть ніякої відповідальності ні перед людьми, ні перед Богом.  

Велика Вітчизняна війна з фашистами мені зрозуміла, бо мешканці країни боролись з 
загарбниками, віддавали життя за рідну землю, за свій дім. А от бойові події в 
Афганістані, Чечні, інших місцях - це невиправдані жертви і злочин перед людством, який 
можна тільки беззастережно осуджувати. Визвольна війна священна, а всяка ж 
загарбницька - достойна прокляття. Я вважаю, кожен, хто стоїть біля керма держави, 
повинен уникати конфліктних міжнародних ситуацій так само, як капітан корабля 
обминає скелі, щоб зберегти людей, які довірили йому своє життя. Нікому не дано право 



віднімати його у вісімнадцяти-дев'ятнадцятирічних юнаків та у мирних жителів. Гострота 
трагічних подій поступово стирається, та не вщухає біль у серцях матерів, дружин, сестер, 
які втратили рідних.  

Великою загрозою для людей є ядерна зброя. Один раз світ вже був приголомшений 
японським вибухом в Хіросимі та Нагасаці. Десятки тисяч людей загинуло відразу ж, інші 
помирали поступово від розповсюдженої радіації, будівельні споруди були розгромлені 
вщент - такого лиха людство ще не знало. Щоб такого більше не сталося, країни світу 
повинні поступово роззброюватися. В Україні вже немає ядерної зброї, що характеризує її 
як державу, що прагне миру на своїй території та навколо себе.  

Буває, людина притиснута обставинами життя, зневірена, зболена, ображена каже собі, а 
часом знайомим та близьким: "Не хочеться жити. Не можу більше..."  

Нам здається, що ми абсолютно щирі тої миті. Може, й так. Але прибиті горем чи 
зломлені недолею, люди не особливо замислюються над змістом цих слів. А за якийсь час 
досить чийогось приязного усміху, слова розради чи зміни ситуації, і вони забувають про 
них і думають, що не все так уж погано влаштовано в цьому світі, що жевріє ще надія, бо є 
люди, котрі завжди з нами, є ті, заради кого мусимо і повинні жити. Звичайно, 
випробування інколи бувають надто важкими. Скажімо, смерть близьких. Але й тоді 
людина поволі, з плином часу, воскресає до нового життя, вже без них. Вона пам'ятає і 
трохи немов забуває водночас. Бо найперше, переймається долею тих, для кого сама є 
опорою, і це додає сили. Однак трапляється, що ми капітулюємо і даємо можливість 
зневірі заволодіти нашею душею, хворобі - тілом. Та ще тоді, коли кажуть нам, що ліків 
немає, що медицина безсила допомогти, а то бувають іще відвертішими: "Ідіть додому і 
помирайте". Деякі слабі духом люди, з них виходять справжні самогубці, так і роблять, а 
сильні вірою знайдуть вихід з будь-якої ситуації, ще й іншим допоможуть у скрутну 
хвилину.  

Отже, не втрачайте надії, що день завтрашній буде кращим, ніж сьогоднішній. Спробуйте 
створити навколо себе світло доброти.  

Цінуймо життя й оберігаймо як найсокровенніший дар! Своє власне й чуже... Життя 
Матері й Батька, Дитини і Юнака. Схиляймось у пошані перед літами і мудрістю 
Стареньких. Плекаймо і захищаймо малих і немічних . Життя - найпрекрасніша вигадка 
природи. Захоплюймось усім навколишнім: деревом, квіткою, мурашкою, краплею дощу, 
клекотом моря, шумом лісу, співом ластівки... Благословляймо кожну мить життя! Вона - 
неповторна. Як ми - самі...  

Олеся Щолок (м.Барвінкове Харківської обл.)  

***  

Я не прагну нав'язати в своїх роздумах яку-небудь філософію. Я просто висловлюю те, що 
накипіло в душі, що рветься через край. Впевнена, не завжди вдається. Хочеться говорити 
з відкритим серцем, а виходить надумано і сухо.  

На мою думку, найголовнішою із усіх норм Конституції України та міжнародно-правових 
актів є право на життя. Воно дається тільки раз, і кожному - своє. Довге чи коротке, воно 
все одно продовжується лише від народження до смерті людини, і його не можна прожити 
двічі.  



Право на життя повинно поважатися іншими людьми і забезпечуватись суспільством. 
Якщо цього немає, і право людини на життя обмежується, або не дотримується, як це 
було, наприклад, у нашій країні під час сталінських репресій, то таке суспільство не може 
вважатись достатньо гуманним і досконалим.  

Самовільно розпоряджатись життям іншої людини не може ніхто, навіть її батьки. Ні 
колір шкіри, ні національна належність, ні стать, ні вік, ні переконання, ні стан здоров'я не 
дають ніяких підстав порушувати священне право кожної людини на життя.  

"Ніхто не може бути свавільно, позбавлений життя", - записано в статті 6 Міжнародного 
пакту про громадянські та політичні права. Ця ж сама думка є провідною і в Загальній 
декларації прав людини, в Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні 
права, в Конституції України.  

Життя кожної людини - це своєрідний атом неосяжної безмірної вічності. Всі інші права 
людини, на мою думку, лише доповнюють, дають нам можливість повноцінніше 
використовувати право на життя.  

Спостерігаючи за дійсністю, я все більше переконуюсь, що самі люди, суспільство, 
держава, руйнують та підривають право на життя. Це право забирають безглузді черги, 
відсутність у певної групи людей роботи, мізерна заробітна плата, непевна економічна та 
екологична обстановка тощо. Люди в більшості думають не про те, як жити, а як вижити, 
як здобути засоби хоч для примітивного існування. Звичайно, за це не можна когось 
притягнути до кримінальної відповідальності, оскільки ніби немає прямих підстав для 
цього. Але як можна підрахувати, скільки людей померло лише від того, що хтось 
невчасно подав медичну допомогу або своєю грубістю призвів людину до смерті? У 
скількох людей викликає хворобу (а отже, відбирає право на життя!) забруднене 
навколишне середовище? А на скільки років скорочують життя сімейні негаразди, 
шкідливі звички, нераціональне харчування, безладний спосіб життя, постійні життєві 
стреси, песимізм, нудьга, злість, ворожість, заздрість, нечисте сумління?  

Зрозуміло, що життя є життя і в ньому буває все. Але ми, люди, могли б хоч трохи 
прагнути до того, щоб уникнути певної частини таких антижиттєвих дій, навчитись 
цінувати життя. Саме цінувати.  

А то що дивно. Всі міжнародно-правові документі забороняють пропаганду будь-якого 
насильства, вимагають того, що "ніхто не повинен зазнавати тортур або жорстокого, 
нелюдського чи такого, що принижує людську гідність, ставлення чи покарання" 
(Загальна декларація прав людини). А навколо так і "линуть" заклики до такого 
відношення. Наприклад, велика кількість іноземних та вітчизняних фільмів 
пропагандують вбивства. Ніхто нині в державі не контролює і не несе відповідальності за 
такий стан справ. Або ще до народження дитини батьки забезпечують її сумнівними 
іграшками: пістолетами, танками, автоматами, які вона в своїх дитячих іграх направляє на 
своїх тата і маму, тобто найдорожчих людей.  

А хто зверне увагу на той жах, яким сьогодні називається школа, - страшна установа, куди 
батьки віддають дітей, щоб одержати тугодумів, лінивих, грубих, хуліганів, які не 
шанують ні Бога, ні батька з матір'ю, ні педагогів, ні мудрості, ні старості, ні самого 
життя. І виростають такі діти в дорослих, які потім також недбало відносяться до життя. 
Прикладом цього можуть бути і недавні масові отруєння грибами в Україні. Здається, що 
люди збайдужіли до життя, перестали бачити в ньому сенс. Сьогодні це стало звичним, 
майже державною політикою.  



Кожна епоха може "похвалитися" байдужим відношенням до людського життя, і чи не 
найбільше наше двадцяте століття, яке вже поспішає до фіналу. Почавшись кривавими 
потрясіннями, вона вершить поминки чорнобилями, землетрусами, пострілами. Що нам 
ще прийдеться пізнати до його закінчення?  

Ми нервово вдивляємось в обличчя його пророків, його великих мучеників, мислителів, 
великих зрадників, великих вбивць. Одні мовчать. Інші кричать. І хто знає, чи не з'явиться 
новий пророк, можливо, в образі нового "поета Маяковського", який ідеї всепрощєння 
протиставляв ідею помсти. Заповіді "Не вбий!" - заповідь "Убий!".  

До мене -  

Хто всадив спокійно ніж  

І пішов від ворожого тіла з піснею!  

Фактично, ставши державним поетом, його вірші відображали офіційну політику Країни 
Рад, якій була потрібна "людина з рушницею". Маяковському, Радуряду та багатьом 
урядам інших країн така людина бачилась як ідеал епохи. Більше того, уже навіть не 
людина, а сама зброя, сам "товарищ Маузер".  

Який парадокс! Замість того, щоб прославляти Людину, її життя, прославляють 
"товаришів ножів, пістолетів"!!  

"Безбожний" світ стає нелюдською реальністю, будується по діловому і сухо. Спокійно 
суспільство реагує і на факти про те, що в часи революції в деяких селах виготовляли 
попільнички із людських черепів, яких було досить багато навколо. Фашисти пішли ще 
дальше, роблячи із людської шкіри рукавички, абажури, обкладинки книг тощо.  

Держава, суспільство, весь світ разом з Маяковським "люблять дивитись, як помирають 
діти". А яке людське серце може спокійно сприймати цей факт! Адже це вже не поезія. Це 
політика поета і самої держави.  

А сьогодні все повторюється і в нашому побуті. Ми зруйнували собори, перетворили 
родючі землі в болото, придушили річки та моря, то чому ж так само було б не поступати 
із людьми!  

І вже зовсім буденно ми сприймаємо таку ситуацію, свідком якої та учасницею мені 
довелось стати.  

...По телевізору показали дітей-калік. Наступного дня одна із бабусь в черзі, обговорюючи 
цей сюжет, здивовано запитувала: "Чому ж їх не знищують!? Користі від них ніякої, а 
державі одні збитки - годуй їх!" Частина людей її підтримали. То ж якої милості вони 
можуть чекати до себе? Страшно, коли масами заволоділо прагнення до насильства. Це 
насильство потім і збувається.  

В народі ще живі розмови про звірства Сталіна, Гітлера, Пол Пота. Але досить таких 
розмов! Сьогодні пора поговорити про самих себе. Давайте дамо "простій" людині 
глянуть в дзеркало, може, побачивши там бабу з косою, вона жахнеться не Сталіна, Берії 
чи інших, а саму себе?  

Можливо, ми колись зрозуміємо, що всякий, хто бажає смерті сусіду, і сам чийсь сусід!  



Колись О.Солженіцин сказав: "Наші руки нехай будуть чистими". Інший геніальний 
письменник Борис Пастернак, відповідаючи на запитання журналу "Магнум", про те, що 
таке людина, оцінив її так: "Кожна людина, кожна зокрема - виключення і особливий 
випадок. Адже її совість демонструє собою весь світ. І як нам добитися того, щоб не 
загасити цей світ?". Щоб навчитися любити просто людину? Як добитися того, щоб нас 
знову не перетворювали в налякану масу, яка може бути ким завгодно, але ніяк не 
народом.  

І все ж народу немає без людини. Маленької людини з великої букви.  

А в цієї людини є своє життя, на яке вона має право. Саме має! Ось чому я не згодна зі 
словами Гете, який писав у своєму "Фаусті":  

Лише той життя достойний і свободи,  

Хто кожен день іде за них на бій.  

Із цих слів виходить, що право на життя мають лише мужні люди, справжні воїни. А якщо 
людина просто скромна, сором'язлива, делікатна, то їй ніби-то немає вже і місця під 
сонцем. А як же тоді бути з тим, що людина має право не просто на життя, а й на певний 
спосіб життя? Не всі народжуються бійцями. Люди, які живуть скромно, непомітно, 
мовчки роблячи свою справу, приносять, на мою думку, більше користі, ніж ті, які 
постійно деруться на "барикади", стараються бути у всіх на виду.  

Людське життя не можна вмістити в якусь задану схему. Чим більше розвинуте 
суспільство, тим більше у ньому є можливостей для співіснування, різних способів життя. 
І все ж, право на життя передбачає свободу, а не вседозволеність людських дій. Право на 
життя - це одночасно і обов'язок людини бути гідною цього великого права, 
використовувати його на користь, а не на шкоду іншим людям і самій собі.  

Що ж потрібно зробити, щоб змінити саму суть людини? На мою думку, потрібно одне: 
підняти на висоту професію вчителя, лікаря, юриста. І все налагодиться. Нехай такий 
підхід і спрощує справу, адже сьогодні боротьбу за право на життя слід розпочати з 
відновлення зруйнованої людини. Її треба навчити, виховати, оздоровити - і їй стане 
потрібна країна, де поважають закон, життя кожної людини, а не насильство.  

Потрібно докорінно переорієнтувати міліцію на захист прав та гідності людини. Адже ми 
до сих пір маємо правоохоронні органи, які не зупиняють злочинність, а примножують її.  

Кожна людина, її життя - це велетенський і неповторний світ. І ця неповторність, 
унікальність кожної людини роблять її незамінною, а її втрату - невідтворимою.  

Тому не можна не погодитись зі словами Ліни Костенко:  

І в житті, як на полі мінному,  

Я просила в цьому сторіччі  

Хоч би той магазинний мінімум: -  

Люди, будьте взаємно вічливі!!  



І якби на те моя воля,  

Написала б я скрізь курсивами: -  

Так багато на світі горя,  

Люди, будьте взаємно красивими!!  

Поки що не існує законів, які б зобов'язували нас піклуватися про долю людства в цілому, 
оскільки, як правило, у більшості випадків дія цих законів обмежується певними 
державами.  

Проте сьогодні не можна не розуміти, що майбутнє людства, зокрема, збереження самого 
його існування, значною мірою залежить і від кожного з проживаючих на планеті людей. 
Нам не може бути байдужою доля нашої планети, майбутнє нащадків, і ми несемо 
відповідальність перед власним сумлінням.  

І можемо тільки сподіватись, що життя кожної людини і людства в цілому буде 
збережено. 

Олеся Колосюк (с.Макарів Київської області)  

***  

"Бо я маю право мати право", - так, пригадується, втішно співав Андрій Панчишин кілька 
років тому. І я, підстрибуючи в такт, весело вторила йому, ще власне гаразд не 
усвідомлюючи всієї азбуки своїх прав. Проте цілком гідно і справедливо розуміла, що я 
справді маю право. Бо я його мала і я його маю - право на усмішку і на сонце, право на 
настрій і на солодку каву, право на втіху і на смуток, право на банальність і на 
геніальність, зрештою, право на щастя (котре здекларували собі офіційно амеріканці ще у 
Констітуції США 1789-1791 рр.). Та все це і є глибоке й мудре природне право на життя.  

То що є для мене нині це право на життя? Іноді воно видається найвільнішим і 
найглибшим, найсокровеннішим і найнепорушнішим. Бо хто може заперечити його? Бо 
хто має право заперечити його? З'явилося разом зі мною, і, ймовірно, все моє життя є 
процесом, даною мені можливістю реалізації цього права. І ще десь поруч - відчуття 
відповідальності за нього перед собою, перед суспільством і ще перед чимось 
надзвичайно вищим, що перебуває в нас, і поміж нами, і над нами...  

Людині завжди хочеться бачити себе, своє життя захищеним, адже це єдине, чим вона по-
справжньому володіє, єдине, що приходить і відходить з тим "Я", що існує в ній самій. 
Протягом віків виробилася ціла низка стереотипів-застережень, захисників цього права: у 
вигляді вищого Божества, суспільної моралі і власного сумління. Прагнення захистити 
своє життя, свої права пройшло довгу дорогу людського самоусвідомлення: від 
егоїстичного "Я" - до суспільного "МИ" - і аж до "Я" у суспільстві і у світі. І нині 
природне право людини на життя трансформувалося у позитивне право, кодифіковане у 
законодавстві; тобто я - людина покоління кінця двадцятого століття - маю гарантоване 
право "на життя, на свободу, і на особисту недоторканність". Ці права, на мою думку, є 
найголовнішими, оскільки обумовлені самою природою людини. Перенесення названих 
прав у законодавчі теорії та структури - це захист їх від реальної та уявної загрози. Бо хто 
з нас нині, та й увесь час людської історії, може бути впевнений, що одна людина, а чи 
група людей, буде раціонально поводитися стосовно іншої та її прав? Так, звичайно, 



можна орієнтуватися на моральні закони, як внутрішні, так і суспільні, можна жити, 
керуючись принципом "стався до інших так, як ти хочеш, щоб ставилися до тебе", можна 
увійти у стан чи то легковажної меланхолії, чи то рішучого холерика і повісти 
навколишньому світові: на все воля Божа. Але, можливо, та воля була і є саме в тому, щоб 
свої права, своє життя, свою свободу ми зрозуміли належно і окреслили для себе якісь 
певні рамки, поза якими уже не свобода - а сваволя, уже не гармонія життя - а 
дискомфортний безлад. І ми повинні навчитися правити, правити собою і своєю 
Державою, створити таке суспільство, котре керується спільними інтересами і загальним 
добром спільноти в цілому, проте бачить у цій спільноті насамперед людину. Таким 
чином, кожен з нас стає суверенним суб'єктом, автором своїх власних прав, керуючись 
якими здобуваємо моральне право правити собою, правити своїм життям.  

То як захищене нині моє право на життя, моє право на свободу і особисту недоторканність 
у моїй країні? Ціла низка публікацій у пресі, телевізійних та радіомовних інтерв'ю 
констатує обнадійливий факт, що "Україна іде у фарватері змін у сфері прав людини, які 
тривають сьогодні на європейському континенті". І справді, права людини, затверджені у 
Конституції України, вбирають у себе весь європейський досвід, основою якого є 
"Декларація прав людини і громадянина" від 1789 року. У статтях 27 та 28 Конституції 
України проголошено: "Кожна людина має невід'ємне право на життя. Кожен має право на 
повагу до його гідності. Кожна людина має право на свободу та особисту 
недоторканність". Проте, чи ці гарантовані права не є тільки озвученням ідеалу, 
абсолютною моделлю? У якомусь випадку це завжди так - не лише в Україні, а й в будь-
якій іншій державі немає ідеального, безкомпромісного забезпечування цих прав, з яких, 
зрештою, виходять і всі наступні, себто так звані права другого й третього поколінь. Та й 
кожне із згаданих мною прав може розглядатися у різних ракурсах. Якщо ж я говоритиму 
нині про своє право на життя, на свободу і особисту недоторканність, то я його маю 
настільки і таким, яким стараюся вибудувати своїми вчинками, згармоніювати з своїм 
характером, співвіднести зі своїми потребами і запитами. Але мої життєві плани, хочу 
того чи ні, певною і то глибокою мірою пов'язані і узгоджені із життям спільноти, що 
починається найменшою - сім'єю - і виходить через національне і державне ствердження 
аж на обрії загальнолюдського існування. Та з іншого боку, мабуть, і сім'ю, і державу, і 
світ я бачу насамперед такими, якими хочу бачити. І якщо я маю право і бажаю життя 
гідного, сповненого справдешніх почуттів і світлої радості, волі і честі, то я хочу, я маю 
потребу бодай якоюсь частинкою прилучитися до будівництва своєї Держави, правової 
Держави. Бо тільки за цих умов я буду у своєму житті не тільки гостем, а справжнім 
господарем. Я буду жити у своєму власному світі, де сонця з ниток, а листя зелене і 
прозоре, де погляди навколишніх впевнені і чисті, де очі прагнуть неба і думки мають 
простір, що на ньому панують ідеї свободи і незалежності, мудрості і взаємоповаги. То це, 
напевно, і є той світ, те життя, до якого своїм найглибшим і найсуттєвішим началом 
прагне споконвіку Людина. 

Надія Михальчук (с.Середній Майдан Івано-Франківської обл.)  

Які права, НА МІЙ ПОГЛЯД, не реалізовані у нашій 
країні і як змінити цю ситуацію  

***  

Чи віддасть український народ свою свободу за миску чечевичної юшки?  



Я - син України. Один із 52 мільйонів її дітей. Порівняно з багатовіковою історією 
України-Русі, прожиті мною роки - це крапля в морі. Але за ці роки я навчився глибоко 
любити свою землю, свій народ, і мені не байдужа доля України.  

Мені болить, що на шостому році незалежності моя країна така занедбана, а люди такі 
нещасні. Чому стіни моїх міст облуплені, а дороги зяють вибоїнами? Чому ввечері гасне 
світло і мигтять каганці? Чому обдерті діти, старці, каліки простягають до мене руки, 
просячи милостиню?  

Мій батько, кваліфікований інженер-будівельник, без роботи. Я бачу, як він страждає від 
того, що не може забезпечити сім'ю. Моя мати, в якої вища освіта, змушена терпіти 
приниження в пошуках роботи, здобуваючи шматок хліба для нас, сина і двох дочок. Мої 
батьки у відчаї за майбутнє своїх дітей. Майбутнє, де немає перспектив на безплатне 
навчання, роботу, житло, на спосіб життя, гідний людини. У моїх рідних та знайомих - те 
саме.  

Я гортаю сторінки Загальної декларації прав людини, прийнятої Генеральною Асамблеєю 
ООН 10 грудня 1948 року, і вчитуюся у права, які дані мені від народження.  

Статті від першої до 21 гарантують громадянські права. Приміряю їх на собі. Ніхто мене 
не переслідує за колір шкіри, національність, релігійну приналежність (ст.2), моєму 
життю немає прямої загрози (ст.3), рабство та фізичні катування (ст.4-5) обійшли мене 
стороною.  

Право на рівність перед законом (ст.7), на суд (ст.8), право не зазнавати безпідставного 
арешту (ст.9), на недоторканність житла, таємницю кореспонденції (ст.12), право вільно 
пересуватися чи покинути свою країну та повернутися назад (ст.13), право шукати 
притулку від переслідувань (ст.14), право на громадянство (ст.15), на свободу релігії 
(ст.18), на свободу думки, на вільний обмін інформацією (ст.19) - все це я маю.  

Статті 21 та 22 говорять про право на свободу мирних зборів і демонстрацій, брати участь 
в управлінні своєю країною, на вільні вибори. Мій батько - член НРУ, мати - в Союзі 
Українок. Я і мої сестри - пластуни, члени Дитячої групи УАМА. Отож ці права на 
Україні збережені.  

Ці права я дістав у спадок від попередніх поколінь. Вони здобуті потом і кров'ю мого 
народу і, зрештою, всього людства.  

Але починаючи зі статті 22 картина змінюється:  

Стаття 22 - право на соціальне забезпечення. Моя бабуся має 55 років трудового стажу і 
58 грн. 90 коп. - пенсії. Знаю, що за такі гроші можна лише не вмерти з голоду.  

Ст.23 - право на працю. Право-то є, а праці немає.  

Ст.24 - право на відпочинок. Це право за мною зберігається.  

Ст.25 - право на підтримку, коли якась людина втратила працездатність. Невідомо, 
правда, хто повинен надавати цю підтримку, але влада не бере на себе за це 
відповідальності.  

Ст.26 - право на освіту. З цим у нас в країні все гаразд.  



Ст.27 - право вільно брати участь у культурному житті суспільства. Це вже не для мене і 
не для моїх батьків. Бо все це передбачає певний рівень матеріального достатку.  

Отже, у більшості громадян України порушені соціальні, економічні та культурні права. 
Голодний та озлоблений народ, втомившись від нестатків, всю причину цього бачить у 
демократії. Звідусіль чути нарікання: навіщо нам ті свободи? краще їсти дайте!  

Люди не розуміють, що надані їм свободи і є тим механізмом, який дасть можливість 
нагодувати їх та їхніх дітей. Як біблійний герой, який не вагаючись віддав своє 
первородство за миску чечевичної юшки, так і мій народ готовий віддати свою свободу в 
руки диктатора, аби він лише навів порядок.  

Але хіба люди самі не можуть навести порядок? Я впевнений, що можуть. Незабаром 
розпочнуться вибори до місцевих органів влади і Верховної Ради. Кожна партія вихваляє 
свою програму, і всі їхні програми обіцяють народу золоті гори.  

Не треба золотих гір. Треба, щоб політики забули про свої інтереси та примусили 
працювати уряд як треба. Законодавці нехай видають закони, урядовці їх виконують. А 
якщо виконують погано, то люди через суд добиватимуться справедливості. Якщо люди 
вважатимуть, що закон неправильний, то нехай збирають підписи, організовують 
демонстрації та вимагають від Верховної Ради прийняття правильних законів.  

Але щоб це все сталося, Україні потрібні розумні, сміливі та рішучі люди. Справжні 
апостоли Правди та Науки, про яких писав Т.Шевченко, люди, в яких би увірував мій 
ошуканий та зневірений народ. Люди, які б називали Зло - Злом, а Добро - Добром.  

Мусить бути у нації людина, яка виведе країну з кризи. Яка своєю особистою порядністю, 
справедливістю, розумом примусить повірити в існування Розуму, Чесності, 
Справедливості. Так, бути такою людиною дуже важко. Адже треба пожертвувати своїм 
особистим життям в ім'я народу. Та ще й невідомо, чи не буде ця жертва даремною. Бо ж 
один у полі не воїн. Треба збирати однодумців та мимоволі пристосовуватися до їхніх 
інтересів. Оскільки немає у нас спадкового царя, до вершин влади треба йти знизу, крок за 
кроком освоюючи щаблі влади.  

Україна зараз у руїні. Заростають бур'янами не лише заводи, а й людські душі. Серед моїх 
ровесників багато таких, хто за гроші готовий запродати душу дияволу, а майбутнє своє 
бачить лише поза межами України.  

Україно! Ти - моя мати. Я - твій син. Тобі ні на кого більше надіятися, окрім своїх дітей.  

Ті громадянсько-політичні права, які ми зараз маємо, дадуть можливість у майбутньому 
вибороти й соціально-економічні права.  

Ми будемо першими! Першими, але не останніми!  

Почекай, Україно! Вже надходить наш час! 

Володимир Микитяк (м.Дрогобич)  

***  

И будет мир - зеленый, добрый,парковый,  



Где будет жизнь - простое чудо всех,  

И в нем одна религия и партия  

Ее простое имя - человек.  

Е.Евтушенко, 1990  

Відомий діяч нашої культури Олександр Довженко висловив справедливу думку про те, 
що "ті держави здатні стати великими, у яких великі малі люди".  

I якраз проблема "людина - держава" завжди була однією з центральних у соціально-
політичній теорії і суспільній практиці. Ще античні держави створили таку політичну 
систему, в якій ідеалом громадянина стало гармонійне доповнення особистого і 
суспільного, де існували зацікавленість і участь народу в управлінні державою без 
бюрократії, що придушує людину.  

Iдея про те, що держава повинна безпосередньо відстоювати права людини в суспільстві, є 
найважливішою з досягнень наукової думки і політичної практики.  

В Конституції України (ст.3) записано, що "Людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.  

...Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження й забезпечення 
прав і свобод людини є головним обов`язком держави".  

Але я вважаю, що якраз ця стаття Конституції не виконується.  

Людина, її особисте життя, думки цікавлять нашу державу лише тою мірою, в якій вони 
забезпечують успішну її роботу.  

Після проголошення незалежності, Україні, на мою думку, не вдалося уникнути 
своєрідної "дитячої хвороби" державності, коли вона із знаряддя національного 
самовизначення перетворилася на фетиш, якому підпорядковуються і права людини.  

Самоосмислення державності українським народом, у всіх його прошарках ще тільки 
відбувається. Людина не довіряє державі! Чому? Відповідь відома. Україна тривалий час 
не була справжньою державою, її територія впродовж віків була розірвана між іншими 
країнами. А це історично вплинуло на формування цінностей, звичок, уявлень людей.  

Нині в державі панує хаос, відсутня в людей чітка самосвідомість, уявлення про цілі і 
шляхи подальшого розвитку, цінності, на які слід орієнтуватися. Людям важко віддати 
перевагу якійсь із численних конфронтуючих політичних течій: чи то націоналізму, 
лібералізму, соціалізму чи ще чомусь.  

Ситуація в державі нагадує нерозважливого господаря, який зруйнував свою вітху садибу, 
не подбавши заздалегідь ні про план нової забудови, ні про будівельні матеріали.  

Найгірше те, що існують могутні сили, які прямо зацікавлені у продовженні хаосу, 
безглуздя й беззаконня, оскільки це - запорука їх збагачення, одержання прибутків і 
можливість маніпуляції настроями та діями тих чи інших людей.  



Поглянемо, поруч із державою ми бачимо, що є дуже багато партій, організацій, груп, 
сект, які дуже високо оцінюють людину, гучномовно проголошують її неповторність. Але 
що ми бачимо насправді? Кров, війни, насильство...  

Iснування різних суспільних організацій, профспілок, неформальних об`єднань говорить 
про те, що різними людьми керують різні прагнення і кожен хоче мати можливість їх 
висловити.  

Людина, яка живе в суспільстві, не може не усвідомлювати, що вона міцно зв`язана з 
державою. Але все ж потрібно дати аналіз, які ці взаємозв`язки? Звичайно, у 
демократичній державі повинно ніби-то все робитися так, як хоче більшість. Але що ж 
робити з меншістю? Меншість - це хоч і менша, але частина суспільства. А в нас постійно 
відкидають думку меншості. Парадоксально, але коли знищували храми, торжествував все 
той же принцип переможця - так схотіла більшість. А в політичному житті здійснення 
цього принципу є ще страшнішим. Меншість репресованих інтелігентів, меншість 
розкуркулених селян тощо. Але ж це мільйони людей!  

Коли держава діє не в інтересах усього суспільства й разом з тим кожної людини, а в 
інтересах окремих політичних партій і соціальних груп, вона намагається силоміць 
нав`язати свої закони всім членам суспільства, поставити під контроль цих законів усі 
прояви людської життєдіяльності.  

I сьогодні не дуже віриться, що держава буде відповідати перед людиною за свою 
діяльність.  

Раніше, хочемо ми чи не хочемо, але радянській людині допомагали зберегти душевну 
рівновагу і стійко переносити всі тягарі соціального експерименту Велика Брехня і Віра в 
Світле Майбутнє. Велика Брехня ніби зникла. А віру в завтрашній день не зміцнює те, що 
сьогодні ми живемо гірше, ніж у минулому році. I як не жахатися за рік наступний, як 
повірити в завтра, якщо людей постійно обманювали, обманювали, обманювали?! I, я 
дозволю собі підкреслити, немає ознак покращення. А відомо, що соціальна нетерплячість 
викликає соціальну нестабільність.  

Так, на білих одежах незалежності ще немає кривавих плям: Чорнобиль, Тбілісі, Сумгаїт, - 
це все залишилось позаду. Але чи впевнені ми, що не оберемо до влади таких людей, які 
кинуть народ в нову катастрофу.  

Мимоволі згадуються дуже злі вірші Максиміліана Волошина:  

А в наши дни, когда необходимо  

Всеобщим равным, тайным и прямым  

Избрать достойного, -  

Единственный критерий  

Для выбора:  

Искусство кандидата  

Оклеветать противника  



И доказать  

Свою способность к лжи и преступленью.  

Поэтому парламентским вождем  

Является всегда наинаглейший  

И наиадекватнейший из всех.  

Политика есть дело грязное -  

Ей надо  

Людей практических,  

Не брезгающих кровью,  

Торговлей трупами  

И скупкой нечистот...  

Но избиратели доселе верят  

В возможность из трех сотен негодяев  

Построить честное правительство в стране.  

Звичайно, часи змінюються, і у сьогоднішнього покоління нібито з`явилися гарні шанси 
на чесний уряд. Але хочеться ще раз сказати: поки політика робиться брудними руками, 
цей шанс мінімальний.  

Рано чи пізно держава змушена буде розплатитися за свою бездушність. Але держава - це 
ми. Ми повинні розплатитись за тих, хто кожен рік помирає на очах від голоду і холоду - а 
їх сотні! За тих, у кого держава відібрала майже все: здоров`я, зарплату, спілкування, 
сім`ю, а ми не хочемо дати їм навіть інвалідну коляску. А їх сотні тисяч.  

Сьогодні держава продовжує не поважати людину, а людина - державу. Взаємна неповага 
породжує страх. Держава починає нарощувати механізм гноблення, силу, якою 
намагається відгородитися від людей.  

Люди терплять. Але чи довго це триватиме? Адже люди під впливом втрат, злиднів 
можуть піддаватися на всякі авантюри.  

Це цікава тема для роздумів. Більшість політиків боїться її зачіпати. Наш народ вигідно 
тримати у стані хворого. Нас не треба вбивати. Треба трішки підгодувати, пожаліти: кому 
пільги підкинути, кому - субсидії і все. I роби з нами що хочеш.  

Кому інвалід небезпечний, та ще ослаблений, який думає про їжу, а не про права?  



Прошу мене зрозуміти вірно. Я не шукаю відповіді на запитання. Я говорю це з болем і 
жалістю. Не можна ж списувати всі невдачі на війну, Чорнобиль та інші події, якими б 
драматичними вони не були.  

Саме тому, що наш народ поніс такі жертви, він не повинен більше страждати. А він 
принижений: відсутність найнеобхіднішого, вічні обіцянки, прохання потерпіти і згода 
потерпіти.  

Я відмовляюсь розуміти, як можна чекати житла по 15-20 років?! Але треба бути дуже 
віруючою людиною, щоб розцінювати це як свого роду посмертну компенсацію.  

Може це в мене вийшло різко, я не хотів бути грубим, цинічним. Але...  

Хто заглядав у вічі стареньких бабусь, які все своє життя проходили у "куфайці" і 
"товстяках", той мене зрозуміє. Що знали вони, вічні рабині держави? Де загубилося їх 
щастя?  

Трагічно сказав про таких бабусь поет П.Засенко; про їх смерть та буття:  

...Кожній бабці правління колгоспу в ці дні  

Видає по сосновій новенькій труні.  

В ній бабуся лежить на потертім рядні,  

На якім рахувала свої трудодні.  

I сьогодні ми не впевнені, що держава не поступить з нами так само, як із цими бабусями.  

Держава перетворюється на справжній цвинтар талантів. Багато розумних, чесних, 
енергійних, винахідливих людей у нашій системі спивається, погано закінчує своє життя, 
відходить у різноманітні хобі, втікає за кордон, торгує на базарах... А у школі нас 
закликають гарно вчитися... В той же час бюрократи проникли на високі пости і роблять 
свою справу, демагогічно висловлюючись про цінність людини.  

Навряд чи таке становище виведе країну з кризи, адже сьогодні дуже важко оцінити стан 
людини, яка (найголовніше!) втрачає або вже втратила надію на покращення життя.  

Крім того, хотів би звернути увагу і на те, що там, де людина стикається з державою, 
істина починає автоматично належати державі. Але ж це невірно! І проста, на мою думку, 
відповідь: істина там, де народ. Народ, який складає державу. Без нього немає держави, а 
держави немає без народу. Держава для людини, а не людина - для держави.  

А сьогодні людина все ж росте і помирає під контролем держави. Людина - смертна, 
держава - безсмертна. Тому стосунки держави і людини трагічно нерівні, оскільки програє 
завжди людина. I що ж повинно відбутися з державою, що повинно змінитися в свідомості 
людей, щоб державі стало вигідно захищати людину? Відповіді поки що немає.  

I все ж я вже засвоїв ту істину, що держава повинна поважати особистість, розум, знання, 
повинна визнавати права всякої людини вільно висловлювати свої погляди і будувати своє 
життя.  



Звичайно, нам сьогодні дали можливість думати і говорити, що ми хочемо, але ще не дали 
можливості жити так, як ми бажаємо.  

Оскільки людина мала, непримітна, а держава могутня і велична, то виникає і така думка, 
що людині дуже легко загубитись за державою, серед її механізмів. I якщо ми їй будемо 
непотрібні, вона нас знищить, адже на одному полюсі потреби людини, а на іншому - 
держави. I держава завжди стверджує свою особливість.  

Вивчаючи історію, літературу, я побачив, що держава завжди жертвувала людьми заради 
своєї справи. Вона відсилала їх в тюрми, кидала у війни, сумнівні новобудови, і взагалі 
мало жаліла.  

Я й сьогодні впевнений: якщо державі треба буде нас використати в новому Афганістані, 
побудувати БАМ, зупинити Чорнобиль чи ще щось - вона не зупиниться ні перед чим: ні 
перед брехнею, що немає небезпеки радіації; вона висуне нові патріотичні лозунги, і, 
найстрашніше, що люди повірять і підуть за державою.  

I коли ж, коли, зрештою, ми, люди, почнемо вимагати законів, які в першу чергу будуть 
задовольняти людей, а не державу. Державу, яка продовжує нас гнобити, давити, 
ображати, обмежувати в правах тощо. Більше того, вона втручається в наше особисте 
життя, вимагає поводитись саме так, а не інакше.  

Виходить ось такий парадокс: якщо держава людей не жаліє, що ж вона ставить вище 
людини? Відповідь знайти важко. Ідеали? Вони змінюються. Iдеї? Нетривкі. Традиції? 
Народжуються нові. Закони? Але ж їх змінюють люди, історичний розвиток. Як не 
дивись, але людина - найвища цінність.  

Життя, держава роблять нас злими, але не можна забувати, що ми, в свою чергу, в змозі 
зробити їх добрішими.  

Ми всі люди, але не вміємо любити людину. Віками нас учили любити героїв. Нас 
примушували прихилятися перед ними, а ми перестали вірити в них. А поважати, любити, 
цінувати просту людину так і не навчились!  

А, здається, вже пора. Iнакше нас знову перетворюватимуть в бидло! Потрібно не 
прикриватись лозунгами, партіями, програмами, а діяти...  

I слід замислитися, адже відповідей на багато питань нема... 

Олександр Кириленко (с.Макарів Київської обл.)  

***  

Вітаю всіх, хто не байдужий до проблеми забезпечення реалізації основних прав людини у 
світі. Я не можу оцінити важливість цих питань, тому що неможливо уявити цивілізовану 
країну без них.  

Людина і право. Дві такі близькі й невід'ємні концепції. Але завжди на шляху втілення їх у 
дійсність стоїть чимало перешкод. Погодьтеся, що досягти злагоди у цьому надзвичайно 
важно.  



Україна правова. Чи скоро зможемо з гордістю вимовити це слово? Можливо, бо перші 
кроки вже зроблено й не хочу зневіритись.  

Хоча я поки що школярка, та вже стараюсь дивитися на речі тверезо. І не випадково 
вибрала цю тему, адже проаналізувати, як забезпечуються права людини в Україні, і 
навіть спробувати підказати свої рішення досить цікаво.  

Отож - права людини й Україна. Проблема досить обширна і одним словом неможливо 
висвітлити.  

Як багато потрібно розібрати, щоб знайти основні причини того, що породжує 
несумісність у державі щодо основних прав людини. Людина та її свободи повинні стати 
важливим етапом досягнення законності в суспільстві. Але невирішених питань маса. 
Тільки починаєш задумуватись над питаннями: "Чи є у мене якісь права? Що зробити для 
того, щоб допомогти державі їх здійснювати?" Згадується Основний закон України - 
Конституція. Саме тут я і шукала відповіді на хвилюючі мене питання.  

Суцільний розділ, відведений на права, свободи та обов'язки людини і громадянина... Але 
чи все, що декларується - здійснюється? Звичайно, не все, є і прогалини.  

Не можу бути спокійною, коли читаю зовсім позбавлену здорового глузду в наш час 
статтю " Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя 
працею, яку він вільно обирає або на яку погоджується". Погоджується... А що робити тим 
нещасним людям, яким держава не в змозі забезпечити хоч який-небудь прибуток? Я 
вражена, що, здавалось би, елементарне не виконано. Ну, як повинна прожити молода 
людина з вищою освітою, коли її просто скорочують... Ось так працювала, надіялась, 
вірила - і крах всьому. Куди піти? Що робити? І знову бізнес, не собі - а другим... Варто 
задуматись, а що ж далі, коли сьогодні 64% освічених людей продають свою працю не 
своїй державі, вкладають досягнення не в розвиток культурного і економічного життя 
України, а підживлюють і без того вже плідний Захід.  

А як на рахунок життєвого рівня українців? Про який достатній рівень може йти мова, 
коли пенсіонери, здавалося б, люди, що в свій час прислужилися державі, не можуть 
оплатити мізерними грошами продукти харчування? Та чи вчасно вони їх отримують?  

Жахливе становище, справді. Але я ні в якому разі не хочу звинувачувати когось окремо. 
Всі ми добрі. Адже не лише Президент чи Уряд впливають на соціально-економічне життя 
України. Є ще чимало зовнішніх та внутрішніх чинників, які також немало важливі.  

Сказати по правді, ця тема дуже болісна особисто для мене. Ніколи не зможу просто 
сказати, що мені все це непотрібно, що мене не турбує становище Батьківщини. І у цей 
складний період державні мужи повинні розуміти, що ми - їх майбутнє. Болить душа, коли 
читаєш статтю 53 Конституції України, де чітко сказано: "Кожен має право на освіту. 
Держава забезпечує доступність і безоплатність шкільної, повної загальної середньої, 
вищої освіти". Зрозумійте, не кожен, хто має розум, має і гроші. Про яку безоплатну 
освіту йде мова, коли 50% вищих навчальних закладів України - платні? Нічого не маю 
проти доступної всім плати - хай буде! Але де простий селянин може дістати такі гроші? 
Хто забезпечить його дитині краще майбутнє? Залишається, скоритись долі чи кинути 
виклик мафіозним структурам?  



Ось переді мною стаття 55 Основного Закону: "Права і свободи людини і громадянина 
захищаються судом". Немає поки що у нас суда справедливого, з наявністю 
кваліфікованих вершителів доль людських.  

Не потрібно знати всіх, щоб зробити такий висновок. Недавно я стала свідком доповіді 
Президента України Леоніда Кучми, який проаналізував результати екзаменації суддів 
Конституційного Суду.  

Страшно подумати, що вони не знають найпримітивнішого. Шанована людина зі стажем 
роботи у правотворчих органах не зуміла дати належну відповідь на питання "Що таке 
судовий прецедент?"... Мені здається, що це інформація для роздумів. Хто є хто?  

Як не дивно, але зараз Україна стала об'єктом постійного вкладання інвестицій 
закордонних країн. А чому? Невже Захід такий зацікавлений щодо підняття економіки 
нашої країни? Нині, за даними голови правління НБУ Віктора Ющенка, в країні 
зареєстровані 17 банків за участю іноземного капіталу.  

А чи не здається вам, що це також одне з порушень прав громадян України стосовно 
народу? Де є впевненість у тому, що це принесе користь нам? Чи це ще одна гра на руку 
Заходу? Хто запевнить, що з нас не викачають те останнє, що залишилось?  

Я не хочу нікого безпідставно звинувачувати. Та якщо не зупинитись одразу, потім може 
бути надто пізно.  

Уряд, Президент, парламент - всі в напруженні. Адже березень 1998 року знаменує 
вибори. Скільки ще не зроблено, але програми - ідеальні, бездоганні - готові у всіх. 
Встигай лише чути: і соціалісти пропонують рай, і комуністи. Як же не поширити 
"достовірну інформацію по всіх усюдах". І телебачення, і радіо - всі зайняті: лише знову 
обмежене просте цивільне населення, знову не можуть взнати про дійсний стан речей. Ну, 
скажіть, чи проста доярка зможе знайти різницю між "лівими" і "правими", між 
"демократами" і "СЛОНами"? Чи не буде це порушенням її права?  

Знову час примушує замислитись. Люди страждають - страждає і держава. Біда в тому, що 
вихід із СРСР не минув для нашої держави безболісно.  

В ідеологічній сфері не подолана криза духовності, ідея національної державності на тлі 
економічної кризи втрачає своїх прихильників, на місце розвінчених ідеалів і цінностей не 
запропоновано нових. У результаті українська нація залишається мало консолідованою. 
Країна продовжує поринати у хаос руйнівних процесів, економічно і духовно занепадати, 
політично слабнути. Її роздирають вузькополітичні інтереси різних груп, партій та 
окремих осіб. Політичні сили в боротьбі за владу забувають про інтереси народу. Це 
приводить до зростання в населення апатії, байдужості до політичного життя, недовіри до 
політичних сил і до роздратування реальним погіршенням життя. Зараз як ніколи важливо 
добитися консолідації суспільства. Адже за таких умов навіть невеликі потрясіння здатні 
викликати руйнівні процеси, які можуть призвести до втрати демократичних завоювань і 
торжества реакційних сил.  

Як же забезпечити людині "вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не 
порушуються права і свободи інших людей, та яка має обов'язки перед суспільством, в 
якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості", коли одне з чільних 
місць серед усього комплексу її емоцій посідає страх? Це - тотальний страх за сьогодення, 
майбутнє, за себе, за своїх дітей, родичів, друзів, страх перед економічними труднощами, 



за своє робоче місце, за збереження майна, за здоров'я, практично за все. Він пригнічує 
психіку людини, перетворює її на безвільну істоту, на об'єкт усіляких маніпулювань. Такі 
люди здатні підтримувати навіть найбільш беззмістовний уряд.  

У "Загальній декларації прав людини" сказано, що кожна людина має обов'язки лише 
перед суспільством, в якому можливий вільний і повний розвиток її особистості. Із цього 
випливає, що наша людина не має ніяких обов'язків перед Українською державою.  

Я не міністр економіки і тому буду висловлюватися просто і чітко. Перш за все зрозуміло, 
що ефективно розбудувати нове суспільство і керувати країною без чіткого визначення 
головних стратегічних орієнтирів її розвитку неможливо. Далі. Необхідна чітко 
структурована система влади. Органи влади мають отримати підтвердження власної 
повноважності перед визначеним і здійсненням вирішальних кроків у соціально-
економічному влаштуванні. Ми повинні визначитись із формою правління. Найбільш 
придатною, на мій погляд, є змішана форма державного правління, в якій би поєднувались 
риси президентської та парламентської республіки. Нарешті, не можна без мір 
експлуатувати національний аспект у державотворенні. Насильне нав'язування нової 
ідеології може призвести до катастрофи. Разом з тим треба сприяти розвиткові 
багатопартійності, але без штучного прискорення цього процесу.  

Скажіть мені, де основна причина поліпшення нашого добробуту й реалізації прав 
людини? Мені здається - у нас самих. Як сказала Луїза Хей, якщо ти хочеш змінити світ - 
зміни самого себе. Отже, молодь сьогодні повинна повірити у свої сили.  

Кожен чесний і відповідальний громадянин України має чітко розуміти, що краще 
майбутнє нашої Батьківщини може бути досягнуте не шляхом її словесного возвеличення, 
не через постійне декларування її національної винятковості чи вищості, а лише через те, 
що в усіх царинах життя: і в освіті, і в культурі, і в економіці - ми зможемо переконливо 
довести власними зусиллями й іншим, і самим собі, що ми - справді високоцивілізована 
нація, мирний, могутній і талановитий народ, який не перед ким не схиляючись, але й не 
бундючачись, здатен посісти гідне місце у світовому співтоваристві і на рівних правах та 
засадах з усіма іншими цивілізованими народами світу працювати над розв'язанням не 
тільки національних, місцевих, а й міжнародних і загальнолюдських проблем на благо 
всієї людської співдружності. 

Тетяна Нестеренко (м.Володимир-Волинський)  

***  

"Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и 
безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью...  
Государство отвечает перед человеком за свою деятельность". (Конституция Украины, 
ст.3)  

В мае этого года мне исполнилось шестнадцать лет. И вот я держу в руках паспорт 
гражданина Украины. А через два года уже буду голосовать на выборах Президента 
нашей страны. Я вступил в тот возраст, когда становятся сознательными гражданами 
своего государства. На меня, как на избирателя, вскоре ляжет ответственность за жизнь в 
нашей молодой державе. Все это заставляет меня задуматься о причинах трудностей и 
значении успехов нашего государства.  



В прошлом году я серьезно занимался правами человека. Несмотря на то, что прошел год 
со времени принятия новой Конституции Украины, многие из прав человека, 
закрепленные в ней, у нас не реализуются. Я вижу, что от реального осуществления прав 
человека в жизни государства зависит его дальнейшая судьба.  

Пойдет ли развитие Украины дальше по общечеловеческому пути? Или совершится зигзаг 
истории, и мы окажемся в прошлом?  

С этой точки зрения политика государства в области прав человека, реформирование 
законодательства и решение других вопросов государственного строительства 
приобретает особое значение. "Опасность грозит не со стороны межгосударственных 
отношений, а со стороны нарушений прав человека в каждой отдельной стране", - заявил 
Л.Д.Кучма на саммите глав государств-членов Совета Европы 11 октября 1997 года.  

Новая Конституция Украины законодательно закрепила за гражданами большинство прав 
и свобод, провозглашенных в Международном билле о правах человека. Более того, 
"права и свободы человека и гражданина, закрепленные нашей Конституцией, не 
являются исчерпывающими", они "гарантируются и не могут быть упразднены" 
(Конституция, ст.22). А статья 8 определила нормы Конституции, как нормы прямого 
действия: "Обращение в суд для защиты конституционных прав и свобод человека и 
гражданина непосредственно на основании Конституции Украины гарантируется".  

Но мы знаем, что провозглашение прав еще не их выполнение. Например, в СССР грубо 
попирались политические и гражданские права людей, декларируемые в Конституции 
СССР.  

Рассматривая ряд международных документов, входящих в Международный билль о 
правах человека, я сделал вывод, что все права человека взаимосвязаны между собой и 
нарушение одних ущемляет другие, что реализовать права можно только как комплекс, 
как неразрывную систему. Указанные выше международные документы, а также 
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод и Европейская 
социальная хартия, условно разделили все права человека на две большие группы: 
политико-гражданские и социально-экономические.  

В бывших социалистических странах были плохо реализованы политические права. В 
1985 г., когда началась перестройка, кризис с политическими правами в Советском Союзе 
и других социалистических странах дошел до крайней степени. Главной причиной 
кризиса были несоблюдение декларируемых гражданских прав, попирание прав на 
свободу совести, мысли, религии, слова, убеждений, преследования по политическим 
мотивам, а также те препятствия для свободы информации, которые установила советская 
система и которые в век информационных технологий уже были неприемлемыми. Именно 
поэтому, во время перестройки главный акцент в борьбе демократических сил 
сосредоточился на достижении политических и гражданских прав. И во всех 
новообразовавшихся странах СНГ первым вопросом были политические права. Для этих 
стран они включали утверждение государственности и обеспечение национальных, 
гражданских и культурных прав населения. Но в результате неопытности, недостаточного 
профессионализма и нерешительности на разных уровнях управления большинство 
посткоммунистических стран оказалось в жестоком экономическом кризисе, т.е. 
получилось, что гражданские, политические и национальные права и свободы достигались 
при одновременной утрате население своих социально-экономических прав. Люди устали, 
разочаровались в еще не до конца достигнутой демократии, появилась ностальгия по 
утраченной социальной защищенности. Общественность этих стран пришла к пониманию 



важности социально-экономических прав. Украина находится сейчас в ряду этих стран. 
Наше общество - это общество переходного периода от командно-административной 
системы к нормальному демократическому строю и рыночной экономике. Во всех сферах 
общественной жизни, например, законодательства, политической системы, морально-
этических постулатов общества, экономики и других, характерным является состояние 
незавершенности.  

Каково же положение с реализацией прав человека на Украине в настоящее время?  

Рассмотрим группу политико-гражданских прав. Им посвящены статьи 21-40 II раздела 
Конституции Украины.  

Статьи 21 и 24 провозглашают равенство всех граждан "в своем достоинстве и правах" 
(ст.21) перед законом и в конституционных правах(ст.24). Но ст.80 устанавливает 
институт депутатской неприкосновенности. А недавно принятые Верховной Радой 
поправки к закону "О статусе народного депутата Украины" предполагают гарантии 
обеспечения депутату преимущественного права выступления по вопросам его 
деятельности в соответствующих средствах массовой информации. Этим, по мнению 
Президента Л.Д.Кучмы, нарушается ст.24 Конституции. Кроме того, наш Президент 
считает, что и некоторые другие положения Закона нарушают конституционное 
равноправие граждан. По этому вопросу он обратился в Конституционный суд. Уже 
наличие этого разногласия говорит о несовершенстве законодательства в вопросе 
равенства граждан.  

Норма статьи 27, что "каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь", по мнению 
министра юстиции С.Головатого "вошла в противоречие в действующим уголовным 
кодексом, где за определенные преступления предусмотрена смертная казнь. Поэтому 
сейчас с учетом особенностей нынешнего момента, состояния преступности в стране, 
криминогенной ситуации проводится работа по отмене в Украине такого вида наказания 
как смертная казнь" (Право Украины, 1997 г., № 6).  

Статьи 28 и 29 устанавливают право каждого на уважение достоинства и на свободу и 
личную неприкосновенность. К сожалению, нарушение этих прав человека - норма нашей 
повседневной жизни. Привычные порядки и навыки, низкий уровень правосознания 
продолжают порождать правонарушения, особенно в армии, в исправительных 
учреждениях, в отношении к несовершеннолетним. Это же касается и права на 
неприкосновенность жилища (ст.30).  

С другой стороны, наличие специального закона о защите чести и достоинства 
Президента Украины (ст.105) говорит о том, что действующее законодательство не 
обеспечивает реализацию права на уважение достоинства граждан Украины, и, даже 
чтобы защитить честь и достоинство Президента, необходим специальный закон.  

Что касается таких прав человека как: свобода передвижения и выбора места жительства 
(ст.33), свобода слова (ст.34), свобода совести (ст.35), свобода объединения в 
политические партии и общественные организации (ст.36), право на участие в управлении 
государственными делами (ст.38), право на мирные митинги, шествия и демонстрации 
(ст.39), - то в их реализации достигнут большой прогресс.  

Начат процесс ликвидации института прописки, идет приватизация жилья, развивается 
свободная купля-продажа недвижимости, что значительно упростило выбор места 
жительства в Украине. А границу Украины сегодня свободно пересекают в обоих 



направлениях тысячи ее граждан, например, занимающихся предпринимательской 
деятельностью.  

В настоящее время в Украине свободно действуют несколько православных, греко-
католическая, римско-католическая, несколько протестантских, иудейская и 
мусульманская конфессии. Сегодня в нашей стране нет ограничений на свободу 
вероисповедания.  

Политические партии во всех развитых странах служат средством осуществления права 
граждан "принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через 
посредство свободно избранных представителей" (Всеобщая декларация прав человека, 
ст.21). Сейчас в Украине существует около 50-ти партий, которые будут принимать 
участие в выборах по новому закону "О выборах народных депутатов", принятому 24 
сентября 1997 г. Многочисленность мелких партий еще раз говорит о том, что наше 
общество - переходное. У нас еще не сложились сильные и авторитетные партии, 
способные не на словах, а на деле взять на себя ответственность за государство. Но с 
другой стороны, это говорит прогрессе в развитии демократии в постсоветское время.  

Право граждан "собираться мирно,.. проводить собрания, митинги, шествия и 
демонстрации (ст.39) сегодня реализуются достаточно полно.  

И еще один из положительных результатов реализации прав человека - это решение 
национального вопроса. Как образец для других стран СНГ и Восточной Европы 
расценило руководство Европейского Союза решение в Украине вопросов, связанных с 
правами меньшинств "пользоваться культурой, исповедовать свою религию, пользоваться 
родным языком" (Международный пакт о гражданских и политических правах, ч.III, 
ст.27). В Конституции Украины целый раздел посвящен Автономной Республике Крым 
(раздел Х), республике, где большую часть населения составляют национальные 
меньшинства: русские, татары и другие. То, что наш украинский народ проявил уважение 
к правам национальных меньшинств, проживающих в Украине, внушает уверенность, что 
он достигнет успехов в построении своего правового, демократического государства.  

Особо хотел выделить, что отношение государства к свободе слова - это как лакмусовая 
бумага при проверке его политики на реальный демократизм. История учит, что там, где 
запрещают и искажают правдивую информацию, там творятся преступления и 
нарушаются права человека, включая его право на жизнь. Эту проверку на реальный 
демократизм наше государство успешно выдерживает.  

Рассмотрим теперь реализацию группы социально- экономических и культурных прав, 
заложенных в Конституцию Украины (ст.41-45). Как с ней обстоят дела?  

Сегодня такие права человека, как право "на своевременное получение вознаграждения за 
труд" (ст.43), право "на достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, 
включающий достаточное питание, одежду, жилище" (ст.48), "право на жилище" (ст.47) 
выглядят явно неосуществимыми. А реализация таких прав, как право на труд (ст.43), 
право на отдых (ст.45), "право на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское 
страхование" (ст.49), право на социальную защиту, закрепленное в статье 46, по которой 
"пенсии, являющиеся основным источником существования, должны обеспечивать 
уровень жизни не ниже прожиточного минимума", право на безопасную для жизни и 
здоровья окружающую среду - очень и очень проблематична.  



Какова причина? Она на поверхности: серьезный экономический кризис, 
непрекращающийся спад производства, топтание на месте экономических реформ, 
неразумная налоговая политика, медленные темпы приватизации, что приводит к 
ухудшению экономического положения предприятий, обнищанию людей, отсутствию 
каких-либо гарантий на труд. Защитить эти права в суде "на основании Конституции" 
никто не сможет.  

Большое значение имеет реализация права человека на собственность. По моему мнению, 
это право является основой всего человеческого общества. Человек вышел из своего 
первобытного состояния благодаря появлению частной собственности, в том числе на 
средства производства. В первобытно-общинном обществе не было частной 
собственности и переход к более прогрессивному рабовладельческому строю стал 
возможен только с появлением частной собственности на землю и орудия труда. Опять 
же, переход к более прогрессивному феодальному строю стал возможен при передаче 
крестьянам орудий труда в собственность. И эту цепочку можно продолжить. Любые 
попытки ограничить право каждого человека на собственность приводили к деформации 
общества и к нарушению других прав человека, в том числе и права на жизнь.  

Статья 41 Конституции гласит в частности: "Каждый имеет право владеть, пользоваться и 
распоряжаться собственностью... Право частной собственности нерушимо... Право 
частной собственности приобретается в порядке, определенном законом". Согласно статье 
97, пункту 7 - "правовой режим собственности" определяется "исключительно законами 
Украины". А по статье 75 - "единственным органом законодательной власти в Украине 
является парламент - Верховная Рада Украины". Почему бы не определить правовой 
режим собственности прямо в Конституции? Например, записав: "Частная собственность 
неприкосновенна. Право частной собственности приобретается в законном порядке. 
Конфискация частной собственности, право на которую приобретено в законном порядке, 
не допускается". Таким образом, создались бы более прочные гарантии 
неприкосновенности частной собственности. Правовой режим собственности менее 
зависел бы от периодически меняющегося состава парламента. Это улучшило бы в стране 
условия для развития стабильной рыночной экономики.  

Вообще, по моему мнению, реализация социально-экономических прав и свобод в 
Украине приобретает сейчас особенно важное значение. В настоящее время особенно ясно 
видно, что они отнюдь не являются второстепенными или подчиненными по отношению к 
гражданско-политическим правам, как это казалось многим в начале 90-х. Все права 
равновелики и взаимодействуют между собой, как звенья одной цепи. Без реализации 
социально-экономических прав в большой мере теряют значение и политико-гражданские 
права и свободы. Например: какой смысл в неприкосновенности жилища при отсутствии 
такового? Или сохранении тайны телефонных переговоров, если у большей части 
населения нет телефонов? Какой может идти разговор о достоинстве неимущих людей, 
которых нищета толкает не только на мелко-торговое предпринимательство, но и на 
преступные виды бизнеса (торговля наркотиками и др.)? Где достоинство украинок, 
продающих себя от безысходности в публичные дома Турции фактически в рабство?!  

Среди социально-экономических прав право на труд приобретает первостепенное 
значение. И не только потому, что труд - источник личного и общественного богатства, 
основа материальной и духовной жизни человеческого общества. Но и потому, что право 
на труд - это то звено в системе прав человека, разрыв которого может привести к 
крушению всей системы, всего достигнутого в области прав человека в Украине. Из 
истории мы знаем, что в начале нашего века право на труд было не обеспечено во многих 
государствах. В тех же из них, где шло постепенное признание этого права, наряду с 



обеспечением других социально-экономических прав, удалось избежать социальных 
взрывов, как например, во Франции и Англии. В Российской империи, где правительство 
занимало отрицательную позицию по этому вопросу, одна за другой прогремели 
несколько революций. В Советском Союзе право на труд трактовалось как "право на 
получение гарантированной работы" (Конституция СССР, гл. 10, ст.118), что на практике 
в отдельные периоды превращалось в закрепление рабочих и служащих за 
предприятиями, а крестьян за колхозами и совхозами. Радикальные политические силы 
Украины, в стремлении вернуться к власти, делают ставку именно на плохую реализацию 
права на труд и других социально-экономических прав, на нищету и усталость народа, на 
его обманутые надежды. А это грозит нашему обществу установлением авторитарного 
режима по типу белорусского и нарушением политических прав людей.  

Что же можно сделать для улучшения ситуации с правами человека на Украине?  

Ну, конечно же, необходимо поднимать экономику страны, для чего ускорять 
экономическую реформу, кардинально менять налоговую политику, завершать 
приватизацию. Необходимо создать реальные условия для реализации права на труд (в 
самом широком смысле слова, так как предпринимательство - это тоже труд). Держава не 
должна каждому указывать его рабочее место и определять его вознаграждение. Она 
должна создать такие условия, чтобы людям было выгодно честно работать. А пока наши 
предприниматели уходят "в тень", а простые труженики уезжают на заработки за рубеж. 
Их труд обогащает другие страны. Если же мы реализуем свои экономические права у 
себя дома, общество сможет полнее реализовать и политико-гражданские права людей. В 
итоге общество создаст условия для развития "среднего класса" - этого источника 
политической стабильности и демократии в развитых государствах... А одной из причин 
плохого положения в экономике является низкая правовая культура общества. Какова 
общая культура народа - руководителей такого же уровня (или бескультурья?) он себе и 
выбирает... Необходимо повышать правовую культуру граждан. Лучшая политика 
государства в этом направлении - это политика через просвещение. Необходимо 
самоправосознание граждан, то есть знание ими своих прав. Но только знать о своих 
правах недостаточно. Это пассивная осведомленность. А нужна активная, когда человек 
способен пользоваться своими правами и умеет защитить их. Причем не только общими 
забастовками с требованиями к государству "помоги и реши", а каждый день, на каждом 
шагу, во всех ситуациях. Для этого нужны соответствующие государственные 
организации, способные оказать человеку помощь, дать консультацию. Нужны 
независимые общественные организации и комитеты, контролирующие состояние прав 
человека в стране в целом, в регионах и на местах. Нужно, наконец, принять закон об 
Уполномоченном по правам человека и выбрать его персонально. Необходимо, чтобы и 
этот институт заработал и как можно скорее...  

А начинать надо осознание своих прав с детства, со школы, когда ребенку впервые надо 
довести, что у него есть права, которые надо уважать, что он тоже личность, достойная 
уважения. К сожалению, наша общеобразовательная школа - инертный общественный 
институт. И защитников прав детей, как учителей, так и учеников, эта система, как 
правило, отторгает. Она продолжает воспитывать детей по принципу "не высовываться".  

Комиссия ООН по правам человека уже давно разработала методические указания для 
учителей школ всех ступеней в дополнение к национальным учебникам по правам 
человека. Во Львовском университете под руководством профессора П.Рабиновича создан 
учебник по правам человека. Но в общеобразовательных школах нет ни учебника, ни 
такого предмета "Права человека". Только в 9 классе читается короткий курс 
"Правоведение", который никак не освещает правозащитных вопросов. И по-прежнему 



трудно найти в продаже или в публичных библиотеках международные документы, 
освещающие права человека.  

Исходя из всего вышесказанного, я могу подытожить, что наша страна находится в самом 
начале пути построения правового государства. Необходимо изучать международный 
опыт реализации прав человека, но нельзя его слепо копировать. У Украины свои 
конкретные условия развития. Она не развитое и не развивающееся государство, а 
переходное. На первый план сейчас выходит задача реализации социально-экономических 
прав людей, для обеспечения стабильности общества и предотвращения даже временного 
возврата в прошлое и, в результате, потери уже завоеванных свобод.  

Но главная задача и главный способ внедрения прав человека в жизнь, и сейчас, и в 
ближайшем будущем, и в перспективе - это повышение уровня общественной культуры 
людей, уровня правосознания, уровня правообразования. Я бы сказал, что культура 
граждан решает все. Сейчас актуален вопрос изучения Конституции и ее II раздела в 
частности, совершенствования Конституции, приведения законодательства в соответствие 
с Конституцией. И остро необходимо широкое изучение прав человека в школах всех 
уровней.  

Пусть нет учебников, и у преподавателей старое мышление. Но начинать надо сейчас, не 
откладывая. И я считаю, что нельзя забывать: нет прав более или менее важных, так как 
все они тесно взаимосвязаны между собой в единый комплекс, в одну систему. 

Артем Клименко (г.Феодосия)  

Як я розумію твердження "всі різні - всі рівні"  
у зв'язку з проблемою дискримінації людей  
за расовими, релігійними, політичними  
або іншими ознаками  

***  

От высокомерия происходит раздор, а у советующихся - мудрость.  

(Книга притчей Соломоновых, гл.13, ст.10)  

Праведность возвышает народ, а беззаконие - бесчестие народов.  

(Там же, гл.14, ст.34)  

Так трапилося, що на безлюдному острові (У.Голдінг. "Повелитель мух") опинилися без 
дорослих кілька десятків хлопчиків 6-12 років. Виховані, законослухняні англійські діти, 
що звикли на всі зауваження і вимоги вихователів відповідати "слухаю, сер", були 
покинуті напризволяще.  

Вони вже люди, і межа між життям і смертю висвітлить їх можливості і ставлення до 
природи, до товариша, проблем буття, рівень внутрішньої порядності, вродженого такту, 
душевної щедрості, далекоглядності, здатності співчувати, милосердя - всього, без чого 
людина як людина не може статися.  



У страшній боротьбі на виживання загинули найрозумніші, найлюдяніші діти.  

Коли дітей, вже маленьких дикунів, знайшов англійський офіцер, він здивувався: 
"Англійські хлопчики - ви ж усі англійці, чи не так? - могли б мати пристойніший вигляд".  

Випещений офіцер не розумів, що англійці, як і всі люди, різні, і що в кожному є добро і 
зло.  

На рівні людини у вищому розумінні цього слова залишилося лише троє дітей, двоє з них 
загинули. Врятувався чудом Ральф; "брудний, кошлатий, з неутертим носом, він ридав над 
тим, наскільки темна людська душа..." Дітей роз`єднала не різниця в расових, політичних, 
релігійних поглядах, - роз`єднало те, що було в кожному з них від природи. Владу до рук 
узяв той, у кого вистачило сміливості і сили зарізати свиню, хто став володарем шматка 
м`яса і міг його дати чи не дати іншим.  

Всі були безнадійно різні і далекі від досконалості.  

Проблему рівності можна розглядати в різних аспектах: рівності між людьми і рівності 
всіх перед законом.  

В усі віки були мрійники, що бачили в своїй уяві місто Сонця, в якому всі будуть рівними 
і щасливими. I в усі віки ця мрія руйнується то руками інквізиторів, погромників, то 
руками володарів світу, то безпорадністю народів.  

У 1917 р. на одній шостій земної кулі до влади прийшли, здається, саме ті, що мріяли про 
місто Сонця, але які пекельні муки вони принесли народам!  

Випробування владою "благодійники" не витримали.  

Коротке гасло "Мир хатам, війна палацам" виявилося дуже містким: знищувалися і 
палаци, і люди в палацах, і храми, і священослужителі, і зрештою хати так званих 
"куркулів"; з`явилася зловісна "п`ята графа", слово "націоналіст" набуло значення 
"найлютіший ворог".  

Що ж, ми всі різні: один потребує спокійного, пристойного життя зі своєю сім`єю у своїй 
оселі, другий - безмежної влади, що давала б йому можливості пересувати, як шахові 
пішки, цілі народи.  

Коли йдеться про расову дискримінацію, в моїй, уже дорослій, уяві постає дядько Том із 
твору Бічер Стоу "Хатина дядька Тома". Хтось із моїх знайомих був в Америці, хтось в 
Африці, розповідають, що далеко не всі негри приємні люди, але враження від "Хатини 
дядька Тома" було таким сильним, що негри назавжди полонили моє серце.  

В учнівську пам`ять вкарбувалася новела М.Коцюбинського "Він іде" - новела про 
єврейський погром. Хіба можна забути, як "тисячі ніг толочили землю, тисячі тіл 
колихали повітря, лопотіли на волі корогви, і грубими, нелюдськими голосами ревли 
гладкі попи" і як стара сліпа жінка пішла назустріч страшній процесії і кричала: "Слухай 
ти, єврейський сину? Ти знову ідеш?.. Ти знов благословиш розливати кров мого народу... 
Слухай, куди ти йдеш, спинись... Доволі крові...". Певний, що серед погромників не було 
моїх предків, але нестерпно соромно.  



Найстрашнішої дискримінації релігійної зазнало людство в роки середньовічної інквізиції 
і радянської влади ХХ ст.  

Я ще не вирішив для себе, атеїст я чи віруючий (мабуть, не зовсім атеїст, бо чогось боюсь 
і в щось вірю, і не зовсім віруючий, бо церковна служба з її зовнішніми ефектами не 
викликає в мене емоцій), але дискримінація за релігійними ознаками викликає в мені 
обурення, огиду. Як можна втручатися в те, що для людини святе, високе, найважливіше і 
найчистіше в житті (не маю на увазі секти "Біле братство", японську секту "Сенрекю")?  

В мене немає сумніву в тому, що проблеми дискримінації людей за расовими, 
релігійними, політичними ознаками ще існують, але разом з тим існування таких 
документів, як Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, Міжнародний 
пакт про економічні, соціальні та культурні права, Загальна декларація прав людини, є 
гарантом того, що не сьогодні-завтра людство звільниться з тенет расової та релігійної 
дискримінації.  

"Кожна людина має право на свободу думки, совісті та релігії. Це право включає свободу 
мати чи приймати релігію або переконання за своїм вибором і свободу сповідувати свою 
релігію та переконання". (Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, ст.18, 
п.1).  

В ст.19, п.2, говориться, що "Кожна людина має право на вільне висловлення своєї думки; 
це право включає в себе свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію 
та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку або 
художніх форм вираження, чи іншими способами на свій вибір".  

Мені здається, що саме ця стаття дуже важка для сприймання політиків, що формувалися 
за часів радянської влади. Вони переконані, що стали демократами, але без кінця 
"викривають" один одного: націоналісти звинувачують комуністів в тому, що інформацію 
їм диктує Москва; комуністи націоналістів в тому, що націоналізм - шлях до фашизму.  

I ті, й другі безкомпромісні в своїх дискусіях, а безкомпромісність, як відомо, не є 
ознакою інтелекту.  

Крокувати ж до вершин демократії можна тільки під проводом саме інтелекту, здорового 
глузду.  

Я погоджуюся з тим, що "знання й повага прав людини - шлях до взаєморозуміння". Та 
справа в тому, що знання й повага не завжди йдуть поряд.  

Неймовірно, щоб президент сусідньої держави Білорусії не знав прав людини, але як він 
скомпрометував себе і свій такий симпатичний народ безглуздою подією з 
кореспондентом ГРТ Павлом Шереметом!  

А державний діяч такого масштабу, як спікер Державної Думи Росії висловив думку, що 
доля однієї людини (П.Шеремета) не може вплинути на стосунки між двома державами 
(Росією та Білорусією). Цим дивним висловом пан Селезньов зводить нанівець ідею, що 
людина, її права в демократичній державі над усе.  

Для взаєморозуміння, як на мене, найважливіше те, що є в нас, в кожній людині, не зовні.  

Саме це призвело до трагедійних подій хлопчиків в повісті Голдінга "Повелитель мух".  



Дивує недалекоглядність, дріб`язковість деяких людей, що заслуговують на повагу 
молодих поколінь.  

Літні люди, що пройшли такий нелегкий життєвий шлях, разом пережили голодомор, 
війну, а тепер одержують символічну пенсію, обурюються, головним чином, тим, що хто 
працював, скажімо, 30 років, одержують ту саму пенсію, що й той, хто працював 40 років. 
Так і хочеться звернутися до них: "Дорогі бабусі й дідусі, ви варті найбільшої в світі 
пенсії, не скорочуйте собі вік недоброзичливістю до ближнього".  

Я розумію, що головне джерело недоброзичливості - це соціальна несправедливість.  

Бог високо, державна влада за міцними стінами, от ми й маємо претензії один до одного.  

Загальна декларація прав людини проголошує у ст.1: "Усі люди народжуються вільними і 
рівними за своєю гідністю та правами.  

Вони наділені розумом і совістю та повинні діяти один стосовно одного в дусі 
братерства".  

Це, звичайно, той ідеал, якого людство повинно прагнути.  

Але ж ми такі різні і за розумом і за совістю.  

Твердження "Всі різні - всі рівні" я розумію тільки в плані рівності всіх перед законом, а 
не між собою.  

Не може бути винятків у правах, що передбачені ст.14 Міжнародного пакту про 
громадянські та політичні права: "Усі особи є рівними перед судами і трибуналами. 
Кожен має право при розгляді будь-якого кримінального обвинувачення, що висувається 
проти нього, або при визнанні його прав і обов`язків у будь-якому цивільному процесі на 
справедливий і прилюдний розгляд справи компетентним, незалежним і безстороннім 
судом, створеним на підставі закону".  

У мене немає впевненості, що наше правосуддя досягло таких вершин. У засобах масової 
інформації стільки компрометуючих відомостей про посадових осіб вищого рангу, 
наприклад, про екс-прем`єра П.Лазаренка, але ці люди тримаються в тих чи інших 
державних кріслах досить міцно, і правосуддя їх не лякає. Пан Лазаренко з почуттям 
гідності (я чув його у телевізійній передачі) повчає: хто не може навести порядок у 
власному домі, той не наведе порядку і в державі. Якби ж він навів у державі такий 
порядок, як у власному домі, не шкода було б на нього отих казкових апартаментів на 8 га.  

Ст.26 Міжнародного Пакту про громадянські та політичні права проголошує, що "Усі 
люди рівні перед законом і мають право без будь-якої дискримінації на рівний захист 
законом. У цьому відношенні всякого роду дискримінація повинна бути заборонена 
законом і закон повинен гарантувати всім особам рівний і ефективний захист проти 
дискримінації за будь-якою ознакою, як-от: раса, колір шкіри, стать, мова, релігія, 
політичні чи інші переконання, національне чи соціальне походження, майновий стан, 
народження чи інші обставини".  

Я не маю точних відомостей, але майже переконаний, що в суверенній самостійній 
Україні цього положення Міжнародного пакту дотримуються.  



Помічаю, що зникають і такі явища, як побутовий антисемітизм, неприязне ставлення до 
"осіб кавказької національності". Ця деталь свідчить про те, що поняття про таку 
нерівність не притаманне нашому народові, а в минулі часи йшла зверху.  

Отже, я визнаю рівність тільки перед законом. Не може та й не повинно бути рівності в 
оплаті праці, в державних нагородах, в розподілі престижних посад, в мірі впливу на 
суспільні події, тому що, хоч усі народжуються з розумом і совістю, рівень і розуму, і 
совісті різний. I далеко не кожному з претендентів можна довірити посаду, на якій він 
матиме змогу впливати на долі співвітчизників. Таких людей, у яких замало розуму і 
бракує совісті, не слід позбавляти громадянських прав (якщо вони не скоїли злочину), але 
нехай краще наводять порядок у власному домі, ніж у нашому загальному.  

Я переконаний, що знання і повага прав людини ведуть до взаєморозуміння, та дрібні і не 
зовсім дрібні непорозуміння, що заважають моїм співвітчизникам спілкуватися на рівні 
цивілізованих людей, не зв`язані з знанням чи незнанням прав людини. Це результат не 
стільки громадянської невихованості, скільки етичної. Очевидно, школа і вуз дають 
пристойну загальну і спеціальну освіту, але виховання звичок культурної людини, що вміє 
на рівні світових стандартів спілкуватися з іншими людьми, ще досить примітивне і 
формальне.  

Вчитель і вихователь - це, на мою думку, різні категорії, а в школах здебільшого ці 
обов`язки виконує одна людина, якій, буває, самій бракує вихованості, етичної та 
естетичної освіти.  

Сподіваюся, що коли Україна вийде з економічної кризи, взаєморозуміння буде ширшим, 
охопить більше коло членів суспільства, бо все-таки буття визначає свідомість.  

В цьому зв`язку мені пригадується "Кайдашева сім`я" Нечуя-Левицького. Пам`ятаєте, в 
садибі Карпа вродила груша, а Лаврін добре знав, що цю грушу подарував йому, ще 
малому, батько. Хто тільки не втручався в цю колотнечу: і священик, і волосний радили 
ділити грушу порівну, радили, щоб Карпо сплатив Лаврінові 3-4 карбованці. Нарешті 
втрутився Бог - і груша всохла. "В обох садибах настали мир і тиша".  

Я ще не усвідомив, що краще: щоб груша на межі двох садиб всохла, чи щоб у кожній 
садибі була своя груша.  

Забобон, що "у сусіда хата біла, у сусіда жінка мила" видається мені досить стійким, - чи 
не будуть сусідські груші солодші, ніж свої, - і все почнеться спочатку. 

Олександр Свіренюк (м.Одеса)  

***  

Люди, спиніться на хвилину, затамуйте подих і ви почуєте, як дихає історія, як виразно 
чути її голос. Варто лише підняти завісу, і нам відкриється героїчний літопис минувшини, 
яскравіше оживе сьогодення та й "нове століття в шибку заглядає". Бо історія - не безлика 
хронологія дат і подій, на першому місці у ній є Людина. Створена Богом на свою подобу, 
вона покликана у цьому світі творити добро. Та, на жаль, людина зігнорувала заповіді 
Божі, забула про них. Мабуть, тому так багато нещасть звалювалося на людство, таким 
нелегким був і є його шлях. Та, напевно, найтрагічнішою є доля українського народу. I ось 
нарешті по довгих десятиліттях національних голодоморів, репресій, асиміляцій волею 
долі ми вибрані творити свою державу. Незалежній Україні вже 6 років. Це період 



становлення й утвердження її як демократичної правової держави. За цей короткий час 
багато зроблено. Одним із найбільших надбань нашої демократії за останні роки є 
прийняття Конституції України, яка є гарантом "прав і свобод людини та гідних умов її 
життя".  

Кожен із нас, звичайно, розуміє, що права людини є явищем соціальним, багато залежить 
від того, що вироблено, набуто, досягнено суспільством. Ми також усвідомлюємо, що 
держава, яка тільки стає на ноги, багато своїм громадянам дати не може. Але 
незаперечним є той факт, що вона повинна захищати права своїх громадян.  

На жаль, сьогодні в умовах високої корумпованості та егоїзму державної влади люди 
здебільшого відчувають себе покинутими напризволяще. Безлад в економіці й 
державному управлінні дуже часто доводить людей до відчаю. Право громадян на працю 
вже давно знівельоване, а масова невиплата заробітної плати є ганебним явищем у кінці 
ХХ століття. Боляче писати про становище пенсіонерів, інвалідів, сиріт, яких держава 
залишила наодинці зі своїми бідами. Та й стаття 48 Конституції України стосовно 
більшості громадян України залишається лише задекларованою.  

В одному журналі було опубліковано уточнені дані про споживання основних продуктів 
харчування населенням України, які свідчать про серйозне загострення продовольчої 
проблеми в країні. Порівняно з 1990 р. споживання м`яса, яєць, цукру й масла зменшилося 
в 1,5 рази, а риби - в 5,8 рази. Кажуть, що сидимо на хлібі й молоці. Але й споживання 
молока зменшилося в 1,5 рази! Залишається хліб і вода. I це в той час, коли офіційна 
статистика свідчить, що доходи 12% населення України перевищують доходи решти 
населення в 12 разів, отже, одні збагачуються за рахунок інших.  

Щоправда, ми говоримо, що ми вільні громадяни і живемо у вільній, незалежній 
демократичній державі, яка розташована майже в центрі Європи. Наші права і свободи 
записано в Конституції, гарантом якої є наш Президент. Що ж до всього народу - це, 
мабуть, так. I Президент працює в поті чола, щоб захистити права і свободи всього 
народу. Та хто захистить кожну окрему людину, права якої порушує будь-хто із 
представників державної влади: чи то інспектор ДАI, чи інспектор податкової служби, 
рядовий чиновник чи на ранг вищий. Звичайно, кожен громадянин може скористатися 
правами, які записані у статті 55 Основного закону, але не завжди на вашу скаргу буде 
належна відповідь, дуже часто на них ніхто не реагує. У наш час панує у суспільстві повна 
беззаконність, кожен рятується як може. Чекати міліціонера, наприклад, на виклик можна 
й кілька днів, бо в нього немає пального (це практикується у багатьох наших селах). I це 
не поодинокі факти, а наслідки - величезний розгул злочинності. На превеликий жаль, 
наші державні мужі забули давню істину: "Перед священним обов`язком мусять 
замовкнути всі сторонні наміри".  

"Здорова людина - здорова нація", - це добре розуміють усі, але право громадян на 
медичну допомогу теж дуже часто порушується. Безплатною медицина залишається у 
більшості випадків лише на папері. Не дай Боже, ви захворієте чи ще гірше - потрапите в 
аварію, вам усе потрібно буде придбати самостійно: і кров, і медикаменти, і бинт... І їсти 
вам повинні принести з дому. А як вийти з цієї ситуації тим, хто не працює чи пенсія 48 
гривнів?  

Страшенним наслідком відіб`ється через кілька років ставлення держави й до освіти. У 
мене й моїх ровесників дедалі менше і менше є надій на те, що ми навчатимемося за 
рахунок нашої держави, хоч наші батьки, як законослухняні громадяни, сплачують 
податки, в тому числі й на право, щоб їхні діти могли отримати вищу освіту. Скільки 



висококваліфікованих спеціалістів не дорахується суспільство через кілька років лише 
через те, що молоді люди не зможуть заплатити за навчання, а суми у нас досить високі.  

Не краще становище і в науці. У Конституції, в статті 54, читаємо: "Держава сприяє 
розвиткові науки...", але без матеріальної підтримки наука в Україні насправді животіє, 
багато вчених подалися за кордон. А ті, що залишилися, дуже часто просто ледве 
виживають на свої мізерні зарплати, які до того ж невчасно виплачують. Актуально 
звучать сьогодні слова Л.Арцимовича: "Найважливіше для генія - це вчасно народитися". 
Отже, науковці, як і вся українська еліта, повинні чекати кращих часів. Можливо, їм варто 
прислухатися до слів безсмертного Платона: "...Якщо шлях довгий, не дивуйтеся, заради 
великої мети його треба подолати..." Цією надією на краще живе кожен із нас, але це не 
завжди заспокоює людину, особливо тоді, коли проблем не стає менше.  

Проблема безпечного довкілля - одна з найболючіших, це Дамоклів меч, який висить над 
Україною. Це всі розуміють, усвідомлюють, але для покращення ситуації майже нічого не 
робиться. У Конституції записано: "Кожному гарантується право вільного доступу до 
інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту". Та дуже 
рідко або взагалі неможливо таку інформацію отримати, складається враження, що це 
питання в нас зовсім не контролюється. I таких фактів, на превеликий жаль, є дуже багато. 
А газетні статті "Село просить допомоги", "Життя, запнуте подвійною бідою", "Хто 
врятує херсонські чорноземи" та інші вже стали традиційними. Iз шпальт газет 
журналісти-патріоти волають про допомогу, але чи чує їх влада?!  

Я з болем перечитую лист учительки-пенсіонерки, надрукований у газеті "День": 
"...Провідують мене маленькі онуки, хлібець приносять. А мені так хочеться бодай 
найдешевших цукерок їм купити. Щоб з бабусиних рук. Та нема за що. Останні копійки 
віднесла в аптеку..." I думаю: Боже ж мій, доки ми на такій багатій землі будемо прагнути 
не те, щоб пристойно жити, а хоча б не турбуватися про хліб насущний, який споконвіку 
гарно родить на наших полях?..  

Чому ж у нашій державі такий безпорядок, чому так важко вижити сьогодні чесній і 
розумній людині? На мою думку, ситуація є такою тому, що немає верховенства закону, 
наше суспільство розчленовано на правих і лівих, які не можуть дійти до згоди. А ми всі 
розуміємо, що ubi concordia, ibi victoria (там, де згода, там перемога). Саме тому майже в 
усіх сферах суспільного життя не дотримуються основні права людини. Щоб змінити цю 
ситуацію, потрібно, щоб у суспільстві запанувало єдине правило: закон - це основа основ. 
Й усі громадяни України перед законом повинні бути рівними. Вони повинні свято 
дотримуватись заповіді: Amemus patriam, pareamus legibus (Любимо Батьківщину, 
коримося її закону).  

Я думаю, що в Україні запанує порядок тоді, коли до влади прийдуть справжні патріоти і 
професіонали (професіонал не може не бути патріотом). Це - молоді, тверезо мислячі 
люди, які своїм девізом оберуть слова Лакордева: "Обов`язок і гідність - перш за все". 
Тому зараз дуже важливо, готуючись до виборів, підтримати саме тих людей, які точно 
знають, що потрібно зробити для покращення ситуації в державі. Час "пустомелів" і 
"політиканів" минув, у політику повинні прийти реалісти і практики.  

Мені здається, що все змінеться на краще, коли чесні і принципові депутати 
переважатимуть у парламенті. Тоді там пануватиме творча атмосфера і 
народжуватимуться закони, які підтримають і малого виробника, і вченого, і пенсіонера, і 
кожного з нас. Все це у великій мірі залежить і від нас, від нашої громадянської позиції. 
Посучасному звучать сьогодні слова Гете: "Лиш той життя й свободи вартий, хто йде 



щодня за них у бій". Це бій із власною байдужістю й безпринципністю, це боротьба за 
багату Україну, у якій на сторожі громадян буде закон. 

Леся Петришин (м.Дрогобич)  

***  

I сказав Бог: Створімо людину за образом Нашим, за подобою Нашою, і хай панують над 
морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усією землею...  

(Книга Буття, 1, 26)  

Бог створив на Свій образ людину - вінець творіння.  

Усі люди рівні перед Господом Богом, і в кожного своя дорога. Але не існує людей 
однакових. Усі люди різні щодо свого віку, соціального походження, статусу в 
суспільстві, поглядів. Жодна людина не приходить у світ готовою. У своєму житті вона 
безперервно розвивається, формує власну особистість, йде своїм неповторним шляхом і 
досягає неоднакових результатів. Люди різні ще й тому, що зростають, набувають зрілості 
й життєвого досвіду в цілком індивідуально неповторних для кожного обставинах.  

Ми живемо в суспільстві, де кожна особа своєю працею робить певний внесок у 
здійснення гарантій, які воно забезпечує. Тут кожен може виявити свої здібності й талант, 
стати гармонійно розвиненою особистістю.  

І.Кант писав: "Iсторія природи починається з добра, бо вона - творіння Боже, історія 
свободи - зі зла, бо вона є справою рук людських".  

"Загальна декларація прав людини", "Міжнародний пакт про громадянські та політичні 
права", "Конвенція про права дитини" та інші документи, які були прийняті Генеральною 
Асамблеєю ООН за різних часів, є творінням розуму людського. Вони спрямовані на 
утвердження віри в основні права людини, гідність і цінність людської особи, в 
рівноправність чоловіків та жінок, в рівність прав великих і малих націй.  

Так, вже ст.2 "Загальної декларації прав людини" говорить: "Кожній людині надаються всі 
права і всі свободи, проголошені цією Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, 
статі, релігії, політичних або інших переконань, національного, соціального чи станового 
походження, майнового або іншого стану..."  

Проте не все, що сказано у цій статті, виконується людьми і самими законодавцями. Тому 
виникає питання: "Чому і ким порушуються права і свободи людини?" Звичайно, легко 
здогадатися, що самими нами - членами суспільства. А порушуються ці права з тих 
причин, що ми всі різні.  

Є люди чесні, виховані, з великою багатою душею, моральними якостями, а є люди зовсім 
протилежні. I, думаючи про свої потреби, ми забуваємо про потреби інших людей. 
Дбаючи про своє "я", ми переходимо межі, встановлені законом, порушуючи при цьому 
права та свободи інших людей. Держава приймає закон для нашого захисту.  

Люди охоче вірять тому, в чому б хотіли бачити правду. А де ж вона, правда? Народився і 
помреш - це правда, здоров`я не купиш ні за які гроші - це теж правда. Але те, що всі ми 
рівні - це не є правдою. I особливо в теперішній час, коли ми маємо соціальні негаразди в 



усіх галузях суспільства, я думаю: саме час стати на захист прав людини. Людина, яка має 
право на роботу, але не працює; людина, яка має право отримувати заробітну плату, 
пенсію, але не отримує її; має право на лікування, а не має ліків, щоб лікуватись; має 
право на відпочинок, але не в змозі оплатити путівку до санаторію. Ст.25 "Декларації прав 
людини" чітко підтверджує ці права: "Кожна людина має право на такий рівень життя, 
включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та необхідне соціальне обслуговування..."  

Сумно і страшно, але такою є істина нашого життя. Терпеливим чеканням не досягнеш 
нічого, тільки терпеливою працею. Щомісяця безробіття зростає. У нашому районі 
кількість безробітних - 1556 чоловік, з них із вищою освітою і середньою спеціальною - 
232, середньою - 44. Працівники бюджетної сфери не отримують по 12 місяців платні, але 
вони ходять на роботу і працюють. Вони втратили надію на захист свого права в 
отриманні заробленого. А ще більший страх викликає взагалі залишитися без роботи, бо 
іншої ти просто не знайдеш. Так, я розумію - це проблеми молодої держави, ім`я якої - 
Україна. Вона лише стала на шлях самостійного правового державотворення.  

Конституція України говорить про рівні права чоловіка і жінки. Однак ким в нас не може 
бути чоловік, мужчина? Хіба що як співається в пісні мого дитинства: "Тато мамою не 
може бути". А чому жінка, жінка-мати, годувальниця, не може бути всюди? А як мало в 
нас жінок у парламенті, жінок-керівників! Чому в нашій державі немає умов для 
дотримання всіх гарантій і прав, які дали жінці?  

У нас не стоїть гостро питання расової дискримінації. Знято напруження в політичній 
системі, тобто дозволяється діяльність партій, які діють у межах, встановлених законом. 
Можна розумно досягти консенсусу в релігійних конфліктах. Немає тиску національних 
меншин, врегульовуються мовні проблеми. Однак залишається гострою проблема 
соціально-економічної нерівності.  

Ст.22 Декларації прав людини гарантується таке право, що "кожна людина, як член 
суспільства, має право на соціальне забезпечення, а також на реалізацію необхідних для 
підтримки її гідності й вільного розвитку особистості прав у економічній, соціальній і 
культурній сферах за допомогою національних зусиль і міжнародного співробітництва та 
відповідно до структури і ресурсів нашої держави".  

Колись М.Горбачов любив говорити: "У нас всі рівні, від робітника до міністра". Але ці ж 
слова сам собі заперечував, використовуючи жест рукою, бо, власне, коли говорив "від 
робітника", то рука була внизу, а коли говорив "до міністра", то рука швидко піднімалася 
на рівень голови. То яка це рівність? Подібне маємо сьогодні. Мало мати акти, закони, 
декларації. Важливо їх знати, дотримуватись, виконувати, а особливо поважати. I одне 
зрозуміло, що за нас це не зробить ніхто.  

Людська особистість дуже багатогранна, і робота над її вдосконаленням не завершиться 
ніколи. Не завершиться і вдосконалення правових норм та їх гарантій. Але жити потрібно 
і зараз. I кожному з нас, молодому юнакові та дівчині, хочеться мати те, до чого ми 
готувались. Ми маємо на це рівні права з ровесниками інших країн.  

В ст.26 Декларації прав людини сказано: "Кожна людина має право на освіту. Освіта 
повинна бути безплатною, принаймні початкова і загальна. Початкова освіта має бути 
обов`язковою. Технічна та професійна освіта повинні бути загальнодоступними, а вища 
освіта має бути однаково доступною для всіх відповідно до здібностей кожного..."  



Я особисто не претендую на зміну місця проживання, але отримати вищу освіту я хочу. Я 
не завищую своїх здібностей, рівня знань, однак мав змогу випробувати свій 
інтелектуальний рівень на обласних олімпіадах з правознавства та історії. До п`ятірки 
кращих я попадав. Але обрати професію юриста я в даний час не наважуюся. Не тому, що 
боюся захищати права людей, ні, я за утвердження справедливості щодо кожної людини. 
Але як поступити і за які кошти вчитися? Рівних за знаннями я ще зустріну, і сильніших за 
себе теж, однак на об`єктивність та успіх стати студентом державного закладу я надій не 
маю жодних. Так, можна поступити на платне навчання. Можна, лише чим платити? Я 
виріс без батька, який трагічно загинув, мама - вчитель. Сама її професія говорить за 
рівень матеріального забезпечення. Кредитів у нас для навчання не дають. I знову статті 
законів та реальності, і знову я та мої ровесники. Де ж наша рівність? Я нині учень школи. 
У школі навчання необхідне. Проте багато ще чому ми повинні вчитися, вступивши у 
життя. Ця довша освіта щодо свого впливу на кожну людину і на суспільство має 
порівняно більше значення, ніж школа. Iнколи виникає розчарування, охоплює злість. 
Щоденна маніпуляція свідомістю людей за допомогою реклами, застосування рекламних 
методів під час виборів, контроль за засобами масового впливу та інші такого роду явища 
позбавляють людину свобод, якими ми пишаємось. Хіба не варто докласти зусиль, щоб 
здійснити щось корисне, скажімо, поремонтувати дорогу чи дитячий майданчик, 
забезпечити людей водою та постійною подачею електроенергії, домогтися, щоб кожна 
школа мала необхідні підручники, щоб була можливість дітям провести своє дозвілля.  

Я веду мову про те, щоб люди не чекали, коли їх хтось "включить" чи введе у діяльність 
окремих ланок суспільної системи, а щоб вони самі шукали ефективні шляхи застосування 
своїх інтересів, знань, досвіду, творчих сил.  

Люди завжди берегли своє ім`я і намагалися зробити так, щоб воно жило якомога довше. 
Одні прославляли його великими справами, другі - висікали на скелях, треті писали на 
свинцевих пластинках і кидали в море. А був випадок, коли, бажаючи залишити своє ім`я 
в історії за будь-яку ціну, навіть за ціну злочину, один давній грек спалив прекрасний 
храм. Він навіки покрив ганьбою і себе, і своє ім`я - Герострат. Це закономірність: 
зганьбила себе людина - заплямоване її ім`я, поважають людину - ім`я її в пошані. Ми не 
маємо права зганьбити те, що гарантує нам наше життя.  

Ф.Гізо писав: "Світ належить оптимістам, песимісти - тільки глядачі".  

Я все більше усвідомлюю собі, чого хочу досягти в житті, що зробити. Я думаю, що маю 
більше шансів на успіх, ніж той, хто здався на плин життя і не пробує спрямувати свої 
сили до певної мети. Я вірю, що закони, писані для захисту прав і свобод людини, 
запрацюють на захист людей і запрацюють під впливом людей. Адже доля людини, як і 
доля держави, в руках людських. Всі ми живемо, всебічно вдосконалюючись для власного 
і загального добра, живемо кожний для себе і всі для кожного. 

Василь Луцишин (м.Рогатин Івано-Франківської обл.)  

***  

Быть - значит отличаться  

В.Франк  

Равенство - великая формула людей  



А.Барбюс  

Людей неинтересных в мире нет.  

Их судьбы - как истории планет.  

У каждой есть особое, свое:  

И нет планет, похожих на нее.  

Таков закон безжалостной игры.  

Не люди умирают, а миры.  

- так определил квинтэссенцию Человека поэт Е.Евтушенко. Как загадочна и всемогуща 
Природа в своем творении, создав грандиозную картину - палитру индивидуальных 
человеческих вселенных. Всякий из нас, индивид, отличается от другого внешностью, 
темпераментом, задатками, цветом кожи и, главное, своим внутренним миром. Повторяю 
вслед за великим Руссо: Я такой же, как все, и я ни на кого не похож. Я один такой. Я, как 
и каждый из нас, не вычислим, ежеминутно себя созидая, создавая целые миры 
собственных чувств, мыслей, поступков, страстей. И каков бы он ни был, величественен 
или жалок, он неповторим.  

Человек - не только духовная, биологическая сущность, но еще и социальная, 
политическое животное, по образному выражению Аристотеля. Мы не можем жить вне 
общества, вне государства. Нам постоянно необходимо общение, ведь недаром говорят, 
что самое тяжкое наказание - это одиночная камера. А тот, кто живет вне общества, тот 
или сверхчеловек, или существо, недоразвитое в нравственном отношении (Аристотель). 
Мы связаны сотнями нитей, видимых и невидимых, друг с другом, с человечеством 
вообще. Иначе не можем. Но именно в тот момент и происходит самое страшное - 
начинается история мировой человеческой цивилизации. История трагедий, войн, 
жестокости и несвободы. Одна вселенная наталкивается на другую; язык одного народа 
диктует всем остальным свои нормы и правила; цвет кожи влияет на судьбы людские, а 
вера в иного бога приводит к убийству сотен тысяч людей. Что происходит с тобой, homo 
sapiens? Внешнее, неистинное, форма навязывает свою логику жизни. Стремясь 
состояться, осуществиться, человек попирает права других. Нонсенс! Ценя и уважая 
собственную уникальность, человек не видит ее в других или не хочет видеть в силу 
скудности собственного "я". Не понимает, что, попирая достоинство другого, себя же и 
унижает: мы одним миром мазаны. Равны мы. Равны своей одинаковостью. И, как ни 
парадоксально звучит, уникальностью. Одинаковы тем, что все обладаем некой 
человеческой природой. А это означает, что отдельный человек - лишь частный случай 
общего понятия "человек" (Сартр).  

Проблема "все различны - все равны" стара как мир. Тысячи лет человечество билось над 
вопросом гармоничного совмещения равенства и индивидуальной свободы. Вспомним 
библейское - человек создан по образу и подобию божьему: мы равны. Имеем уши, но не 
слышим. Только в ХХ веке мы пережили две мировые войны. А II мировая война 
потрясла человечество своей жестокостью и насилием над личностью. Уничтожались 
коммунисты, евреи, славяне, цыгане.  

Сегодня и я живу в обществе, где распространено унижение свободы и достоинства 
личности, беззаконие. Мы живем, по образному меткому определению М.Мамардашвили, 



в периоде затянувшегося одичания сознания. Предлагаю друзьям, знакомым, просто 
прохожим ситуацию: в парикмахерской два работника с ярко выраженными этническими 
чертами русского и крымского татарина. Повлияют ли эти черты на ваш выбор 
парикмахера? Из 100 опрошенных 48 человек ответили "да", 37 - "нет", 17 - "безразлично, 
главное - профессионализм", 4 посчитали этот вопрос неэтичным. Я был поражен, потому 
что в быту практически не встречал дискриминации по этническому признаку.  

Сегодня Украина и Крым переживают всплеск проблемы национальных меньшинств. 
Крым уникален своей многочисленностью этносов. Удивительная этническая 
чересполосица и потрясающее пренебрежение к правам национальных меньшинств. 
Сегодня каждый десятый крымский татарин - безработный. Это больше, чем в среднем по 
стране.  

Провалился эксперимент в СССР по созданию общества Равенства и Братства. 
Унификация - не равенство.  

Западные демократии пришли к созданию гражданского общества, которое дает каждому 
простор для самовыражения, самореализации вне государства, которое подавляет 
личность.  

Наконец-то, наметавшись в поисках генеральной линии своего развития, человечество 
возвращается к антропоцентризму, основным категориям: равенство, достоинство, 
свобода. Огромный и трудный путь прошло оно, пока не осознало, что к варварским 
актам, которые возмущают совесть человечества, привели пренебрежение и презрение к 
правам человека, его достоинству, свободе, ценности человеческой жизни (Всеобщая 
декларация прав человека).  

Приняты серьезные международные акты по защите прав человека. Основу их составляет 
положение о том, что "все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и 
правах. Каждый человек должен обладать всеми правами и свободами, 
провозглашенными Декларацией прав человека без какого-то ни было различия, как то: в 
отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, национального или социального 
происхождения". Замечательно высказывание Плутарха - знаменитого историка и 
мыслителя времен расцвета Римской империи: "Для того, кто хочет настоящего счастья, 
которое зависит преимущественно от душевного состояния и способа мышления, то, что 
он родился в неприметном маленьком городке так же несущественно, как если бы его 
мать была низенького роста и некрасива".  

Размышляя над тем, где выход искать, как соотнести индивидуальность и равенство, я 
пришел к мысли всем известной: царство Божие внутри нас. Мировое сообщество, 
принимая международные акты, предусматривает формальные механизмы регулирования 
поведения человека, что часто "не срабатывает". Надеяться на то, что формальное, 
внешнее перерастет во внутреннюю необходимость, времени нет. Мы погрязли в 
трагедиях, угроза апокалипсиса реальна. Следовательно, решение проблемы в нас самих. 
Знакомясь в 10 классе с философией экзистенциализма, я поразился той свободе, которой 
она наделяет человека: я хочу, значит я могу. Человек обречен на свободу, постоянно 
находясь в ситуации выбора. Создавая себя, мы создаем мир. Выбирая себя, мы выбираем 
все человечество. Все гениально просто и сверхсложно: "Царство небесное" внутри нас. 
Действительность будет такой, какой ее определит сам Человек. А он запрограммирован 
на Добро, иначе Человечество себя уже давно уничтожило бы. Мы различны, но мы 
равны.  



Чуть-чуть каждому из нас духовной работы над собой, чтобы раскрылись глаза. И мы 
увидим уникальность каждого. Чуть-чуть каждому из нас духовной работы над собой, 
чтобы стать терпимым и воспринимать каждого таким, каким он есть, с его количеством 
добра и зла, хорошего и плохого. Мы граждане одного мира. Мы равны. Чуть-чуть 
каждому из нас духовной работы над собой, чтобы войти во "взрослое состояние 
человечества, когда люди способны думать своим умом, соизмеряя свои поступки со 
своей совестью, не нуждаясь во внешних авторитетах".  

Мир в наших руках. Вселенная одна и та же для всех. Мы все должны осознать единство и 
равенство людей по примеру философа-стоика Аннея Луция Сенеки: "Я горжусь не тем, 
что я гражданин Рима, а тем, что я - гражданин мира". Мы уникальны, неповторимы. Мы - 
частица общего. Мы равны. 

Александр Cтепанов (г.Керчь)  

***  

Усі люди народжуються вільними й рівними за своєю гідністю та правами.  

Загальна декларація прав людини (ст.1)  

Равенство может быть правом, но никакая человеческая сила не в состоянии обратить 
его в факт.  

Оноре де Бальзак  

Приходилось ли Вам когда-нибудь задумываться над тем, что такое жизнь, свобода, 
любовь? Думаю, - да, и не один раз. А вот как насчет равенства? Попробуйте спросить у 
любого прохожего, что это значит, и, 90 шансов из 100, Вы не услышите ничего, кроме: 
"Это когда все равны..."  

"Стертые монеты обращаются не только на денежном рынке. Есть они и на бирже 
духовных ценностей... Все ими пользуются, все их употребляют, а подлинную ценность 
их - увы! - знают очень немногие, а иногда, быть может, и никто" - писал Питирим 
Сорокин. К числу таких же "стертых монет" принадлежит и понятие социального 
равенства. Оно постоянно котируется на "духовной бирже", но кто пытался дать себе 
отчет в его содержании? Даже если и были такие попытки, не уверена, что их можно 
назвать успешными.  

"Определяйте значение слов, и вы избавите мир от половины его заблуждений", - этот 
мудрый совет Рене Декарта вряд ли применим к понятию равенства: почти что нереально 
дать точную формулу этой основы и демократии, и социализма. Но все-таки можно 
отметить два наиболее распространенных определения.  

Первое - это равенство абсолютное, означающее полное тождество одного человека 
другому. Все должны быть одинаково умными, одинаково богатыми (или бедными), 
одинаково любимыми и т.д. Такое равенство просто неосуществимо; к тому же я сильно 
сомневаюсь в том, что кто-нибудь захотел бы стать одной из миллиардов копий единого 
образца.  

Второе понимание равенства чаще всего определяется формулировкой "каждому по 
заслугам". Многие считают равенство в этом втором смысле чем-то более или менее 



новым, однако его принцип стар, как само человечество. Уже в первобытном обществе 
существовало социальное неравенство: вожди и колдуны имели намного больше 
привилегий, чем обыкновенные воины. Однако причиной такого разделения были те 
громадные услуги, оказываемые (по верованию первобытных племен) этими же вождями 
и колдунами, их необычайные способности. То же самое и в истории дворянства и 
буржуазии или в истории церкви: объем прав того или иного сословия в общем был 
пропорционален его заслугам по оценке этого общества. Поэтому довольно трудно видеть 
в лозунге "каждому по его заслугам" знамение нашего времени.  

Впрочем, из сказанного не следует, что рост равенства - миф и что "так было, так будет и 
нет ничего нового под солнцем", как говорил Экклезиаст. Сама формулировка "каждому 
по заслугам" не изменилась - изменился смысл, вкладываемый в нее. Главным критерием 
оценки человека стали не его происхождение - были его предки крестьянами или 
аристократами, мало кого волнует, - а он сам, его таланты и способности. Короче говоря, в 
современном обществе основную роль играет внутренний потенциал человека, а не его 
принадлежность к той или иной социальной группе. Принцип независимости объема прав 
от социального положения закреплен во многих международных правовых документах 
(Загальна декларація прав людини - ст.2, Міжнародний пакт про економічні, соціальні та 
культурні права - ст.2.2 и др.). Таким образом, разделение общества на классы уже не 
имеет смысла: все социальные группы де-юре имеют равные права.  

Но, будучи равными, люди все равно остаются разными - с точки зрения их творческих и 
умственных способностей. Появляется так называемая "природная аристократия", о 
которой Томас Джефферсон писал: "... Почва, на которой она вырастает, - это духовные 
достоинства и таланты... Эту естественную аристократию я считаю самым драгоценным 
даром природы..." И, само собой разумеется, что права на социальные блага не могут быть 
равны у Эдисона и чернорабочего, у Рембрандта и простого маляра. Получается - 
замкнутый круг? Тогда справедливы слова и Бальзака, и Вольтера о том, что "равенство - 
вещь самая естественная и в то же время химера..."  

Думаю, никто с полной уверенностью не скажет, правы или нет были великие французы. 
Но факт остается фактом, и, по моему мнению, все, что может сделать сейчас государство, 
- это направить свои силы на воспитание как можно большего числа представителей той 
самой "природной аристократии". Любой талант нуждается в развитии, а возможности 
обеспечить соответствующие условия для этого развития далеко не одинаковы у сына 
промышленного магната и ребенка из бедной шахтерской семьи. Ни тот, ни другой не 
несут ответственности за социальное положение своих родителей и должны оба иметь 
права на "рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального та 
соціального розвитку" (Конвенція про права дитини, ст.27.1). И это право им должно 
обеспечить государство.  

На государство возложено и обеспечение права каждого человека на "такий рівень життя, 
включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та необхідне соціальне обслуговування, 
який необхідний для забезпечення здоров'я і добробуту кожної людини та її сім'ї, а також 
право на забезпечення у разі безробіття, хвороби, інвалідності, вдівства, старості чи 
іншого випадку втрати засобів до існування із незалежних від людини обставин" (Загальна 
декларація прав людини, ст.25.1).  

Подобное положение закреплено и в ст.46 Конституции Украины. То есть государство 
призвано гарантировать социальную защиту населения и, таким образом, не допустить 
разделения общества на богатых и бедных. Еще один аргумент в пользу сторонников 
"роста социального равенства".  



Впрочем, ни в Конституции Украины, ни во всевозможных международных пактах и 
конвенциях ни разу не упоминается понятие равенства как такового. Равенство прав или, 
другими словами, равноправие - вот о чем идет речь. Равноправие, независимое от 
социальной, политической, национальной или половой принадлежности. Права 
предоставлены каждому в равном объеме - все равны. Но уже мы сами вольны 
распоряжаться своими правами, как захотим: все мы - разные, у нас разные возможности и 
стремления.  

Что касается возможностей, то это - сфера деятельности государства. А вот остальное 
зависит уже от нас, и не от кого другого. Вас не устраивает ваше положение? Измените 
его! Большинство моих знакомых старше сорока называют такую точку зрения 
"юношеским максимализмом". Мол, в юности все кажется простым. Но я знаю таких 
людей, которые через всю свою жизнь пронесли уверенность в том, что любая цель 
достижима. Может, именно этой уверенности и не хватает нам сегодня, чтобы перестать 
оглядываться на счастье других, а посмотреть на небо и сказать: "Это солнце светит для 
меня так же, как и для другого. Больше мне ничего не надо ни от Бога, ни от человека. Я 
все сделаю сам". Конечно, смешно утверждать, что после такого "аутотренинга" жизнь 
вдруг станет легкой и приятной. Пройдут века, прежде чем человек научится относиться к 
другому человеку "в духе братства", не завидуя и сохраняя уверенность в своих силах. 
Слишком долгий это процесс: сделать "братьями" несколько миллиардов человек, 
которые, хотя и живут под одним солнцем, ни в чем не схожи друг с другом. Это сложно, 
но это реально: просто начинать нужно сейчас. 

Мария Гриценко (г.Севастополь)  

***  

Мое представление о свободе и равенстве  

Свобода, равенство, достоинство, право... Слова, таящие в себе глубокое миропонимание, 
настораживающие боязнью ошибиться в своих рассуждениях на эту тему.  

Но я хочу познать жизнь, людей и себя. Увидеть незамеченное, понять пока еще неясное, 
разобраться в окружающем мире.  

Каждый человек, помимо того, что он ребенок своих родителей, является еще и сыном 
своего времени. Мое время интересное и сложное. Это время покорения космоса, 
фантастических достижений спорта, создания шедевров кинематографии, острой 
идеологической борьбы и потрясающих достижений компьютеризации.  

Как же человеку не растеряться и не потеряться во Времени? Ведь Время дало ему право 
на свободу мысли, совести и религии, на свободу убеждений и на свободное их 
проявление.  

И что значит "новый человек"? Ведь соблюдение долга и чести, достоинства и свободы 
всегда возвышали человека независимо от времени как в прошлом, так и в настоящем...  

Сейчас много говорят о свободе, меньше о равенстве. Мы начинаем понимать, что такое 
свобода мысли, личности, общества. Но разговоры о свободе никогда не заменят 
настоящую свободу, как и не создадут ее.  



Свобода - это независимость, отсутствие стеснений и ограничений, связывающих 
общество или отдельного человека.  

Казалось бы, свобода реальна для всех, ведь все люди рождаются свободными и равными. 
Но в жизни не все соответствует кодексу, уставу.  

Свобода не ограничена ни в чем для нынешних представителей, лидирующих в жизни, 
"новых русских и украинцев", которые опираясь на власть денег, могут позволить себе 
многое даже тогда, когда их действие и поведение выходят за рамки общепринятых 
порядков.  

Для полноты счастья одной свободы слишком мало. Такая "абсолютная" свобода 
смешивает чистые и грязные потоки жизни, создавая бурное и мутное ее течение.  

Человек должен быть не только свободен, но и умен, прост, справедлив, смел и добр. 
Только тогда он сумеет распорядиться свободой правильно, соответствовать высокому 
званию Человека.  

Вот шествует группа "свободных" молодых людей, позвякивая металлом, в 
сопровождении орущей, гнетущей, грохочущей поп-музыки. И не скроешься от такой 
"свободы" нигде... А вот волны взрывов петард перекатываются по всему левобережью...  

Свобода! Да, она прекрасна только в сочетании с разумом и культурой.  

Если человек сможет разобраться в том, "что такое хорошо, что такое плохо", он будет 
меньше совершать ошибок. И его свободу ограничивать не придется. Он сможет сделать 
правильный выбор, он будет знать, что можно говорить, а чего нельзя. Ведь порой словом 
можно поранить человеческое сердце.  

Мне кажется, что свобода всегда соответствует эпохе и установленным порядкам. В 
разные исторические эпохи люди имели соответственно различную свободу. Например, в 
Средневековье простые крестьяне ущемлялись "со всех сторон" и свободы никакой не 
имели.  

Прошли века... Сидя за партой, мы не пытаемся даже выяснить, кто - крестьянского, кто - 
рабочего происхождения, кто принадлежит к потомкам интеллигенции. Мы сейчас равны, 
и это прекрасное чувство. Мы, учась в школе, дети бизнесменов и рабочих, разные и тем 
интересные, как подарки в рождественском мешке...  

Рождение предполагает свободу и равенство человека, но жизнь их часто забирает. 
Свобода человека, равенство во многом зависят от судьбы Родины, которая формирует его 
гражданские, национальные и другие черты. Поэтому, разные представления о свободе и 
равенстве у американца, украинца и англичанина.  

Лично мое представление о свободе - всегда иметь свою, особенную точку зрения. Пусть 
даже она не совпадает с той, которую преподносят по телевизору, в газетах.  

Свобода - это значит говорить не то, что выгодно, желательно кому-то услышать, а то, что 
думаешь, то есть правду, не боясь последствий в виде репрессий местного значения.  

Быть современным - значит быть свободным. 



Юрий Самарец (г.Днепродзержинск, 8 кл.)  

Чим пояснити виникнення конфліктів  
між людьми та чи може дотримання прав  
людини допомогти їх розв'язанню  

***  

"Повстав Каїн на Авеля, брата свого, і вбив його".  

Біблія  

Я - Зброя. Я те, без чого люди сьогодні не можуть обійтись. Я велика й мала, атомна і 
нейтронна, хімічна і бактеріологічна, я - сотні ракет, танків, кулеметів, вогнеметів, мін 
тощо.  

Люди підрахували, що мене є стільки, що можна десятки разів знищити всю земну кулю. 
Я задавала собі запитання: для чого мене створили? Мабуть для того, щоб ліквідувати 
конфлікти, які виникають між людьми. Мені здається, що я з'явилася разом з появою 
людини. Звичайно, я була примітивною, але моє завдання було вбивати, вбивати, 
вбивати...  

Історія розвитку людей супроводжується постійними війнами, суперечками, локальними 
конфліктами. Миру майже не було. Кожен день на планеті йшла війна - стихія, в якій я 
живу. Вважається, що за минулі 5500 років відбулося більше 15000 воєн, які є результатом 
багаточисельних конфліктів між людьми. За весь цей період лише 292 роки не воювали. 
Витрати на війну склали майже 500 квінтилліонів швейцарських франків - сума 
неймовірна. І це не рахуючи інших збитків.  

І кожна війна дорожчає, оскільки дорожчаю я - Зброя. Мир набагато дешевший.  

Але я мир ненавиджу... Я люблю дихати вогнем, порохом. Я отримую насолоду, коли бачу 
кров навколо себе. Я обожнюю вбивати людей, нищити їхнє життя, калічити їх, 
залишаючи інвалідами. Мені все одно, кого вбивати: сьогодні я на стороні одних, а завтра 
- інших. Головне для мене смерть.  

Війна - це єдина подія, під час якої вбивство людини не тільки дозволяється, а і вітається.  

Люди вбивають подібних до себе. І саме людина є єдиним створінням у світі, що зможе 
отримати радість з цього.  

Люди - дурні. Вони думають, що керують мною, а я вже давно керую їхніми діями, 
вчинками, прагненнями, поглядами. Так, людина завжди буде звертатися за допомогою до 
мене, бо вона надто складна. Складність людини визначається тим, що вона є 
суперечливою єдністю не тільки біологічного і соціального, а й фізичного і 
психологічного, загальнолюдського і індивідуального. Так, кожна людина є 
індивідуальною, неповторною, має свій характер, думки, погляди. Така неповторність теж 
часто призводить до зіткнення ідей, до конфліктів.  

Можна привести чимало прикладів, які свідчать про те, що люди по-різному реагують на 
одні і ті ж обставини. Це пояснюється тим, що поруч із своїми прекрасними якостями їй 



дуже добре відомі такі почуття, як заздрість, злість, мстивість, ненависть та їм подібні. І 
не кожна людина прагне до того, щоб стати кращою. Крім того, люди мають різні 
традиції, звички, саму якість почуття та емоцій, уявлення і поняття, які намагаються 
відстоювати. Ось це часто призводить до конфліктів.  

А де конфлікти - там зникає голос розуму і починає говорити, дуже часто, Зброя. Тому для 
мене завжди буде робота. Я буду посилати в маси свою злість, свою думку, яка 
перетвориться для багатьох на смерть. А конфлікти людей - моє життя. І що мені сказати 
цим людям? І навіщо? Їх справа говорити, а моя вбивати. Вони - кожен сам за себе, а я - 
Зброя, я за всіх і проти всіх. І хто сказав, що черговий конфлікт останній? В світі панує 
хаос. І хто може точно описати закони людських відносин? Так, в світі є певні реальності, 
які пронизують всю історію людства. Але так і не з'ясовано, чому Добро, Істина, Краса - 
відроджуються і знову гинуть завдяки людині?  

До того ж, звичайні люди повинні жити і виконувати певні правила поведінки - норми. І 
не більше. Але мені подобаються люди, які не вичерпуються цим і самі намагаються 
створити такі правила поведінки. Вони ж примушують інших жити за своїми правилами. І 
якщо ті не хочуть, тоді виникають конфлікти і війна, як останній доказ політиків.  

А при владі може бути теж будь-хто: расист, психічно хворий, фашист, дегенерат... І саме 
вони мої кумири, адже саме вони розв'язують війну і дають Зброї жити.  

Безумовно, негативні риси характеру мають всі люди. Але найбільш небезпечно, коли їх 
мають лідери держав. Завжди знайдуться люди, що бажають конфліктів. Вони ними 
живуть. Божевільний фюрер так би і "бесновався" по мюнхенських "пивнушках", якби вся 
Німеччина не повірила б у вищу цінність арійської раси. Параноїк Джугашвілі був би 
лише надбанням тифліських духанів, якби Росія не кинулась будувати рай на землі.  

Прагнення до конфліктів закладено в свідомості людей і це допомогало катам знищувати 
сотні, десятки тисяч людей. До вбивств людину часто підводять великі ідеї, хоч вони і не 
впевнені в тому, що ця ідея не підштовхне, знову ж, до вбивства собі подібних.  

Ось мені, Зброї, потрібна лише війна, щоб вбивати. А людині завжди потрібно щось інше, 
більше. Її завжди щось не влаштовує, завжди людина буде гнатись за зовнішніми благами, 
виступати проти чогось: проти Бога, проти релігії, проти буржуазії, проти комунізму, 
проти фашизму, війна проти війни, проти раку, пияцтва і наркоманії, СНІДу.  

Кожне слово людей залите кров`ю. Б.Пастернак сказав, що "Людина драматична. Вона 
герой дії, яка називається історією...". А в цій історії люди з ентузіазмом сприймають 
війну. А потім бачать, що на війні можна не тільки вбивати і калічити, а й самому можна 
бути вбитим. Але інші знову прагнуть конфліктів і війни.  

Люди - дивні! В своїх лабораторіях намагаються створити штучне життя, а природнє 
вбивають. В їх діях нема ніякої логіки. Вони прожили сотні тисяч років, пережили сотні 
тисяч воєн, конфліктів, але так і не навчилися миритися один з одним. Розвиток однієї 
індивідуальності відбувався не інакше, як за рахунок інших індивідів. Якщо в ХХ столітті 
в свідомості людей і утверджувалась ідея самоцінності людини, її життя, то в той же час 
ми спостерігаємо наростання зневаги до неї у вигляді поширення наркоманії, алкоголізму, 
злочинності...  



Так, наприклад, в історичних хроніках про період занепаду Римської імперії читаємо, що 
при облозі Рима готами, під командуванням Алларіха в 408 році, люди, що божеволіли від 
голоду, всіляко билися за їжу і матері їли тіла своїх дітей.  

Вбивство людей було, навіть, складовою частиною видовищ - і не тільки при 
гладіаторських боях, в давнину. Ще в середні віки це було звичайним явищем. Так, одне 
місто "позичило" засудженого на смерть в іншому місті, щоб розважати жителів 
видовищем його мук і смерті. Ну, а прочитавши, що в бійці, яка відбувалась вже в 
вісімнадцятому столітті, між алжирцем та іспанцем, більш сильніший відірвав щелепу 
суперника і побіг з нею, як з трофеєм. Навіть у мене, Зброї, це викликає відразу.  

Здається, чим більше змінюються століття, тим більше повинні люди уникати конфліктів. 
Але ні. Якщо взяти сучасне ХХ століття - воно найкривавіше.  

Сучасні люди все ж змінилися. Вони продовжують вдосконалювати мене. Вся Зброя - мої 
брати і сестри, вже калічать людей за велінням же їх не по одному, а сотнями тисяч, 
мільйонами. Без сумніву, частина з них усвідомлює весь жах такого вбивства. Та ось 
парадокс: жорстокі конфлікти, які переростають у війни, всім своїм виглядом викликають 
і почуття захоплення.  

Ряд людей, які бачили дивовижний гриб, що підіймався над Хіросімою, описували його 
так: "Це була дивовижна хмара! Вона не була ні червоною, ні жовтою. Цю красу не 
можливо передати... Здавалось, хтось накреслив її чіткою лінією на яскраво-голубому 
небі. До того ж, контури постійно змінювались...". Цікава реакція, чи не правда? Мене, 
Зброю, підносять, а апокаліпсису міста, що перетворилося за коротку хвилю серпневого 
дня на попіл і дим, не побачили.  

Смішно і те, що навіть не знаючи, чи є життя на інших планетах, люди в своїх 
фантастичних передбаченнях вже "вбивають" інопланетні види життя, "проводять" зоряні 
війни, таким чином переносячи конфлікти вже за межі планети і нав'язуючи галактиці свої 
погляди і думки. Як вони не розуміють, що знищивши життя на Землі, себе особисто, то 
це вже буде назавжди?!  

І взагалі, чому люди думають, що все існує лише для них? Це прояв антропоцентризму, 
який проводить думку, що Всесвіт існує для того, щоб в ньому була людина. Абсурд? 
Дійсно. Світ існує не для того, щоб в ньому існувала людина, точно так, як ніс не для того, 
щоб було на чому носити окуляри, чи ноги не для того, щоб було на що взувати черевики, 
як дотепно зазначає Вольтер в своєму "Кандіді" устами доктора Панглоса.  

Людина відчуває себе володарем світу. Відповідно до цієї думки люди себе і поводять. 
Відношення людей до природи часто навіть нерозважливе, байдуже. Вони забувають, що 
загине природа - загинуть вони.  

Але чому я так бідкаюсь? Вони самі бажають знищити себе. Абсолютно не намагаючись 
поступитись найменшою часткою іншій людині. І поки є нові види Зброї, завжди 
знайдуться люди, яких буде спонукати прагнення її застосувати. Візьмемо хоча б 
біологічну Зброю. Вона, як відомо, має великий психологічний вплив на людей, породжує 
страх. Ще Женевською конвенцією 1921 року застосування біологічної Зброї у війні було 
заборонено. Але ж до цих пір обговорюються варіанти її використання, і хто знає, чи буде 
заважати цьому щось, якщо між деякими окремими державами виникне конфлікт? Адже 
для людей тут є дуже великий ризик і є ймовірність переходу ситуації в непідконтрольну 
стадію.  



Таким чином, біологічна Зброя може стати "могильщиком" людства. Для його знищення 
вже не будуть потрібні ні атомні, ні термоядерні бомби. Людина може підготувати для 
себе жахливу долю - без пилу, без грибовидних хмар, без змін клімату тощо. Ця Зброя 
покладе край останнім конфліктам людей на Землі. А чи буде достатньо в людей тями, 
щоб отямитися? Щоб уникнути такої долі?  

Чи є реальним вихід з кризи цивілізації? Є! Якщо люди зуміють перебороти свою 
пещерність, зуміють багато чим поступитися і від дечого відмовитись, з багатьом 
примиритися. Людям треба змінювати спосіб життя, звички, систему цінностей. В 
термоядерний вік їм неможна жити з психологією, правилами і звичками кам'яного віку.  

Повинна заговорити наука, адже людям потрібні нові загальнолюдські могутні ідеї, які 
можуть повести за собою народи.  

На порозі ХХ століття вони повинні дивитися вперед. Але не всі люди це розуміють.  

Чим більше розвинуте суспільство, тим більше у ньому є можливостей для співіснування 
різних способів життя, різних думок, ідей, тим більше є можливості жити у злагоді із 
законом. Приклади цього є.  

Я вже було злякалась, що ряд міжнародних документів забороняє використовувати Зброю. 
Я зостанусь, як говорять люди, без роботи.  

Для того, щоб уникнути конфліктів, люди проводять міжнародні конференції, наради. 
Проблема неодноразово обговорювалась в Організації Об'єднаних Націй, у спеціально 
створеному комітеті ООН з прав людини, в Європейській комісії з прав людини. Діють 
угоди, покликані забезпечити права жінок, учасників бойових дій, дітей тощо.  

Дотримання прав людини змогло зупинити, розв'язати конфлікти в ряді демократичних 
країн. За порушення прав людини під час збройного конфлікту в колишній Югославії було 
піддано санкціям Сербію. На початку 80-х років майже завмерла торгівля США, Англії і 
деяких інших розвинутих країн з Китаєм на знак протесту проти порушення прав людини 
в цій країні. Навіть поодинокі випадки порушення прав людини знаходять реагування в 
громадськості. У багатьох країнах вже створено спеціальні органи, які ліквідовують 
конфліктні ситуації і наглядають за забезпеченням прав людини, вживають заходи в разі 
їх порушення.  

Так, все це є. Але конфлікти вічні. Вищеназваними діями можна применшити кількість 
конфліктів, але не ліквідувати їх, оскільки сьогодні немає найменших шансів ліквідувати 
агресивні нахили людини. Ідеальним було б, звичайно, співтовариство людей, які б 
підкорили життя інстинктів диктатурі розуму. Але це, мабуть, надто утопічна ідея.  

Конфлікти потрібно применшити, бо як вони виходять з-під контролю, тоді говорю я - 
ЗБРОЯ!!! 

Ірина Швець (с.Макарів Київської обл.)  

***  

Тьмяно і холодно блищали кульки на вічному намисті Історії. Її владна рука обережно 
перебирала їх, іноді підносила до обличчя, вглядаючись у деякі, і тоді вони розгорялись 
зсередини дивним теплим, а іноді полум'яним світлом...  



...Київська Русь. Кінець Х - початок ХI століття. Впровадження Володимиром 
християнства призвело до виникнення конфліктів на релігійній підставі між 
християнством та язичництвом. З часом виникають конфлікти між князями за Київський 
престол. Основний осередок культури - монастирі, історичні літописці - монахи... 

"...Да настане Царствіє Твоє, як на небі, так і на землі... Амінь...  

От і почався новий день. Знов світло перемогло темряву, знов на зміну ночі прийшов день. 
День - ніч, світло - темрява, добро - зло - вічні суперники і вічні сусіди, а Життя - вічне 
випробування, в якому щастя замінюється бідою, біда радістю, а радість журбою. Журба... 
Як стогнали люди, який нестерпний плач виривався у жінок і навіть у чоловіків у річці 
Почайній, коли Володимир Великий хрестив киян. Але що він міг зробити? Люди 
трималися старої віри, ніхто не хотів добровільно кидати своїх кам'яних Перунів і 
звернутися до єдиного Бога... Ніякі вмовлення, ніякі докори не допомагали. Нове завжди 
пробиває собі шлях у боротьбі, бо старе не хоче поступатись... Люди, люди. Тільки мечем, 
тільки силою князь зміг впровадити на землі Київській християнство. Тільки силою...  

Князі, князі... Соколи ви буйнії, високо ви літаєте, мало на людей своїх поглядаєте, все 
вам чвари за стольний град Київ. Кожному з вас кортить самому править славетною 
Руссю, а про ворогів злих забуваєте. Чи могли б половці хоч подивитись на землю нашу, 
коли б ви, князі, тримались разом, як пальці у кулаці? Чи грабували б вони люд 
християнський, коли б ви об'єднались, а не просили ворогів допомогти у боротьбі зі 
своїми ж братами...  

Уся земля благає князя Києва об'єднати за собою інших, та даремно, бо ні словом, ні 
дарами ніяк не вгамувати марнолюбних братів. Кожен у себе в місті закрився і тільки 
радіє, якщо якийсь із суперників загине у нерівній боротьбі з ворогом...  

Господи! Подаруй князям довіру, допоможи їм об'єднатись, бо інакше...  

Бо інакше, Господи, спаси Русь Київську!.." 

...Гетьманщина. Середина XVII століття. Посилюється конфлікт між козацькою Україною 
та сусідніми державами, які намагаються встановити свій контроль на українських землях. 
Конфлікти між козацькою старшиною за владу захоплюють все більше і більше козаків, 
приводять до кривавих сутичок... 

"...Нумо, брати, рушаймо!  

Ех, славна козацька доля! Що ще козаку потрібно? Тільки гарячий кінь, гостра шабля і 
безкраїй степ! Тільки славні подвиги, дружба товаришів і дерев'яна люлька. І тільки 
вільна Україна! Вільна Україна...  

Скільки я пережив, скільки разів на турків ходив, скільки Вітчизну від поляків боронив, а 
такої біди на Україні ще не бачив. Якби все це узрів старий Хміль, якби він хоч одним 
оком поглянув би на свою неньку-Україну, він мабуть у труні б перевернувся! Хіба для 
цього він стільки років воював, щоб так, нізащо, загубили Україну?!  

Як тільки помер гетьман Хмельницький, так і почалися чвари за гетьманську булаву. 
Спочатку Юрія, сина його, посадили гетьманувати, але той хворий, слабий, нема в нього 
батькової сили. Так і почав цар російський його обкручувати, навіть Переяслівську угоду 
підмінив! Занадто йому вже Украйни закортіло. А козацька старшина між собою б'ється, 



Брюховецький проти Виговського козаків підбурює, мовляв, той поляк, а сам на місце 
Юрася сісти хоче, заважає йому Виговський. Нема порядку і на Січі - забули козаки, за що 
бились, забули скільки крові пролили, скільки голів поклали за рідну Україну. Забули 
закони козацькії, забули, що гетьман наказував... Як це так, проти Виговського козаків 
піднімати, проти кращого товариша гетьмана! Схаменіться! Не час нам один одному 
горлянки гризти, ворог підступає! Російський цар з півночі війська в міста вводить, угоду 
порушує, польська шляхта з заходу йому договора проти Украйни надсилає, а турки з 
півдня заїдають...  

Ні, треба їхати в Чигирин, треба зібрати тисячу добрих козаків і захистити Вітчизну з 
Виговським. Тільки він ще може якось об'єднати усіх. Треба їм розкрити очі, треба 
сказати їм, що ж вони роблять, а якщо ні... Тоді вже краще смерть у битві, ніж життя у 
прислузі...  

Краще смерть..." 

...Україна. Початок ХХ століття. Громадянська війна. Повсюди конфлікти, конфлікти, 
конфлікти...  

"...Що робиться! Білі, червоні, зелені, есери, кадети - скільки ж вас?! Куди котиться 
країна? Стільки партій, і усі через свої політичні амбіції не хотіли шукати компромісів, 
навпаки, навмисно викликали заворушення... А більшовики, ці політичні екстремісти, 
просто силою усіх розігнали і захопили владу... О, нерозумілий руський народ, 
толстовська "народна дубина"! Пугачов, Разін, а тепер ще й Ленін. Чудова трійка!  

Тільки з однієї війни вирвалися, і на тобі - революція, громадянська війна. Влада 
міняється як у калейдоскопі! "Вони протримаються лише півроку", "Вони протримаються 
лише місяць", "...рік"... Протримаються... Червоні добре тримаються і скоро захоплять ще 
й усю Україну! Ні, точно кажу: лад, який установлюється з такою кров'ю, коли брат іде на 
брата, син на батька - такий лад не принесе добра країні. Хіба не можна було, якщо вже 
так хочеться створити свою соціалістичну утопію, робити це поступово, цивілізованими 
методами? "Диктатура пролетаріату"... А якщо я професор, якщо я все життя читав 
студентам фізику, мені що, теж ставати до верстаку?  

Ви хочете створити безкласове, безконфліктне, справедливе суспільство, а починаєте це 
робити, зневажаючи все, що було до вас, і погане, і добре, зневажаючи саме Життя! Життя 
людини... Для кого ж тоді все робиться? І хто може прийти до влади у такому суспільстві, 
якщо його створювати подібними методами?..  

...Усі мої знайомі вже виїхали за кордон, ще за Центральної Ради. А я - українець, тут жив 
мій рід, тут померли мої батьки, тут умру і я. І ніякі червоні, білі, та хоч ульрафіолетові, 
не примусять мене кинути цю землю...  

За царську владу я багато писав про смертну кару. Але страти без суду, страти в 
адміністративному порядку - це було велике виключення навіть тоді... Дивно, коли жив 
при царі, мене вважали революціонером, не довіряли. Тепер живу після революції - деякі 
вважають контрреволюціонером і теж не довіряють. А я просто хочу жити...  

...Учора бачив поранених. Мене знудило... Стільки крові, м'яса, страждань не може 
винести нормальна людина. Я співчуваю лікарям - вони бачать це кожного дня. І чим вони 
можуть допомогти? Антисанітарія, нестача медичних препаратів, просто чистих бинтів. 
Але коли-небудь це ж закінчиться?!  



До цього я вважав людину найвидатнішим створінням природи. Але ті, хто розстрілює без 
суду і слідства, ті, хто нищить витвори мистецтва, руйнує церкви, заперечує Бога і 
забороняє вірити в нього - вони не люди, вони нижче тварин... Не дивно, що вони не 
можуть вирішувати конфлікти інакше, ніж насильством. У будь-яких конфліктах - 
військових, кримінальних, побутових - вони будуть давити, давити з усією силою, з усією 
ненавистю, намагаючись знищити і причину конфліктів. А причина в них самих. Третій 
закон Ньютона: "дія породжує протидію". А особливо така дія, як у них...  

Смерть... Сьогодні ввечері я бачив її. Вона йшла містом, закривши собою сонце, і з її 
страшної коси лилась кров. Тим, кого вона збиралась забрати, вона посміхалась. Смерть 
посміхнулась і мені...  

...Я втрачаю розум... Я вже майже божевільний... Але єдине, що я ще точно знаю, це те, 
що краще бути божевільним, ніж нормальним, у ненормальній країні...  

...Божевільна країна... Божевільні люди... Божевільне життя..." 

...Тьмяно і холодно блищали кульки на вічному намисті Історії. Раптом на ньому з'явилась 
іще одна, вона яскраво мерехтіла, відбиваючись у безодні очей господарки. Поступово 
світло ставало все сильнішим, яскравішим, поглинаючи навколишню темряву... 

"Кожна людина має право на свободу релігії..." (Загальна декларація прав людини - 
ЗДПЛ).  

"Всі народи мають право на самовизначення. На підставі цього права вони вільно 
встановлюють свій політичний статус і вільно забезпечують свій економічний, 
соціальний, культурний розвиток...  

Будь-який виступ на користь національної, расової або релігійної ненависті, що являє 
собою підбурювання до дискримінації, ворожнечі або насильства, повинен бути 
заборонений законом." (Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права).  

"Право на життя є невід'ємним правом кожної людини..." (ЗДПЛ).  

Права людини. Блага та можливості, які надаються людині лише через те, що вона 
людина. Людина з великої літери...  

"Люди наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного у дусі 
братерства..." (ЗДПЛ).  

У кожної людини в серці є і добро, і зло. Їх взаємодія, боротьба між собою і є життям. 
Разом із внутрішнім конфліктом між добром і злом, виникають конфлікти між людьми. 
Найчастіше такі конфлікти призводили до насильства...  

Але людина жила, вона поступово розвивалась, поступово вирішувала свій внутрішній 
конфлікт, що давало причини сподіватись і на вирішення міжлюдських конфліктів. Їх 
причинами ж були стикання інтересів людей, якщо спрощено казати - інстинктів, таких як 
самозбереження, продовження роду, материнський та самовиявлення. Причиною 
вирішення їх насильством було існування різних систем цінностей, що призводило до 
дискримінації, а отже, і до конфліктів. Таке положення зберігалося тривалий час, проте 
після того, як були винайдені різні засоби масового знищення, коли будь-який серйозний 
конфлікт міг призвести до знищення життя на усій Землі, коли це підтвердила одна з 



найстрашніших війн за всю історію, людство зрозуміло - таке не повинно більше 
повторитись.  

І першим кроком у цьому напрямку стала "Загальна декларація прав людини". Вона 
визначила найголовніші, природні права людини, єдині для всіх. З часом ці права були 
поширені у Міжнародних пактах про економічні, соціальні і культурні права та про 
громадянські і політичні права, а також закріплені у багатьох Конвенціях, таких як 
Конвенція про права дитини, про запобігання злочинові геноциду і покарання за нього, 
про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, проти катувань та інших жорстоких, 
нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і покарання, і ще багато інших 
Конвенцій. Але в кожній з них можна знайти статті, які б вирішували деякі конфлікти. 
ЗДПЛ мала такий великий вплив на увесь світ, що деякі держави, зокрема Україна, 
повністю внесли її до своїх Конституцій...  

Але перший крок до мирного світу було зроблено 10 грудня 1948 року. Людство отримало 
єдину, вірну для всіх систему цінностей, де на першому місці стояли життя людини і її 
гідність. Тільки на основі такої системи цінностей можна було збудувати сучасний світ...  

От і все.  

- Молодець, отримуєш вищий бал, сідай. А тепер, шановні учні, хто нам розповість про 
положення в світі на початку XXI століття?.. 

...Низка, на якій тримались кульки, була дуже довгою... Але тепер на ній з'являлись тільки 
яскраві кульки, в яких ховалося Майбутнє...  

Майбутнє дивне, незрозуміле і таке привабливе... 

Дмитро Лапко (м.Харків)  

Які думки виникають у мене, коли я читаю загальну 
декларацію прав людини  

***  

Коли мені надіслали з Києва гарні книжечки, видані Українською Правничою Фундацією, 
ми розглядали їх усією сім'єю. Тримаючи у руках Загальну декларацію прав людини, мій 
тато сказав: "У роки мого студентства тільки за її зберігання могли заарештувати і навіть 
заслати "у місця віддалені..."  

Чому ж ця Декларація, прийнята і проголошена Генеральною Асамблеєю ООН майже 
піввіку тому, наводила такий жах на ревнителів старої тоталітарної системи? Я знову і 
знову запитую про це в себе, гортаючи її сторінки, знову і знову перечитуючи лаконічні 
формулювання її статей.  

"Усі люди народжуються вільними й рівними за своєю гідністю та правами".  

"Ніхто не може бути підданий безпідставному арешту, затриманню чи вигнанню".  

"Ніхто не може бути безпідставно позбавлений свого майна".  



Я читаю ці статті, а перед очима постає трагедія "розкуркулення" нашої родини, про яку 
розповідав мені дідусь. Велику роботящу сім'ю землероба - нащадка запорозького козака, 
сім'ю, яка мала шестеро дітей (найстаршій дочці було тоді шістнадцять років, найменшій - 
лише шість), сім'ю, яка гірко працювала від зорі до зорі, в одну мить, без будь-яких на то 
підстав викинули з власної оселі. Забрали все, що було в хаті й коморі. До зернятка. До 
останньої картоплини у печі. Навіть знімали хустки з дівчат, навіть обшукували собачу 
буду...  

А потім були страшні роки голодомору. Голодомору на найродючіших у світі 
чорноземах...  

"Кожна людина має право на свободу думки, совісті та релігії..."  

"Кожна людина має право на захист своїх моральних і матеріальних інтересів, які є 
результатом наукових, літературних або художніх праць, автором яких вона виступає".  

Я читаю ці статті і ніби бачу карбований профіль Василя Стуса, ніжну посмішку Алли 
Горської, зболені очі Івана Світличного, біблійну сивину Сергія Параджанова... Скільки ж 
їх, що зазнали хресних мук або загинули за свої переконання, за свою творчість?!  

"Кожна людина має право на свободу переконань і на вільний їх вияв..."  

"Кожна людина має право на свободу мирних зборів і об'єднань".  

Я читаю ці статті і ніби бачу, як облітають листки календаря історії. Будапешт 56-го, 
Новочеркаськ 62-го, Прага 68-го. А далі все швидше - Баку, Тбілісі, Рига... І панцерники 
на вулицях цих міст проти беззахисних людей. І кров на бруківці. Людська кров.  

Так ось чому Декларація була за сімома печатями у Радянському Союзі! Бо багатьом 
розкривала очі на злочинну сутність тодішнього режиму.  

Так ось чому її так боялися вірнопіддані служителі соцтабірної системи! Бо навіщо 
"масам", "гвинтикам", "табірному пилові" знати про свої права?..  

Я знову перечитую статті Декларації, і мене наповнює гордість за мою юну державу, що 
скинула назавжди пута тоталітаризму, що проголосила у своїй Конституції цінність 
кожної людської особистості, що зобов'язалась дотримуватись всіх прав і свобод людини.  

Я вірю, що моєму і прийдешнім поколінням не доведеться побачити і пережити те, що 
бачили і пережили покоління моїх прадідів, дідів, батьків.  

Я вірю у щасливу майбутність рідної України.  

Я вірю у щасливу майбутність всіх країн і народів, які визнають Декларацію прав людини 
основним документом свого громадсько-політичного життя, запорукою людського 
поступу. Бо воістину "...визнання гідності, притаманної всім членам людської сім'ї, та 
рівних і невід'ємних їх прав є основою свободи, справедливості та загального миру в 
усьому світі".  

Ганна Смикодуб (м.Шостка Сумської обл.)  

***  



Ви пам'ятаєте мультфільм "Малюк і Карлсон"? Пам'ятаєте епізод, коли Малюк заходить 
до кімнати своїх батьків і, між іншим, запитує: "За скільки ви могли б продати мене?". 
Пригадуєте, яку відповідь почув Малюк? Так, так, він почув, що є дорожчим, для своїх 
батьків, за всі скарби світу, для них він - безцінний. І, на його думку, в цих словах, в 
усьому епізоді, міститься велике і, безперечно, найгуманніше узагальнення досвіду всіх 
віків і народів: будь-яка дитина - це неоціненний скарб, найбільша радість і втіха у 
людському житті. Недарма народне прислів'я каже: малі діточки - що ясні зірочки: і 
світять і радують у темну ніченьку.  

Дитинство - це найважливіший період в житті людини. Від того, яким було життя людини 
у цей період, хто її оточував, чому людина навчилася і що пізнала, залежить не тільки 
подальша доля цієї людини, але й майбутнє суспільства, в якому вона живе.  

Ця, здавалося б, проста істина була відома людству ще з давніх давен. Але як мало 
зробило воно для забезпечення і гарантування дітям щасливого дитинства, належного 
виховання і освіти, а також для захисту від образ та посягань на честь і гідність дитини! І 
в цьому плані суспільство, безперечно, прогресивного XX століття не дуже відірвалося 
вперед у своїх здобутках по захисту дитини і дитинства порівняно з більш ранніми 
століттями. Хоча зовсім недооцінювати досягнень в цьому напрямку, які відбулися саме у 
XX ст., теж на можна.  

Саме у XX ст. сформувалася і зміцнилася ідея, що задля безпечного дитинства, 
насамперед, потрібне офіційне визнання і юридичне закріплення прав дитини. Адже не 
секрет, що ще на початку XX ст., після негрів, найбезправнішою суспільною верствою 
були діти. На те, що вони потребують якогось окремого юридичного визнання, 
соціального захисту і правового статусу громадськість просто не звертала уваги. Постійно 
наголошувалось на тому, що діти мають зобов'язання перед батьками і сім'єю за сам факт, 
що вони їх народили і піклуються ними, за те, що їх виховують; діти мають також 
зобов'язання і перед державою, яка дає їм можливість прожитку не відчуваючи ніякої 
віддачі з їхнього боку. Але, як сказав Ж.Ж.Руссо, "давайте меньше говорити про обов'язки 
дітей, а більше про їхні права". І справді, про права дітей заговорили провідні політики 
того часу (20-ті роки), але тільки Перша світова війна наочно продемонструвала світу 
жахливе становище дітей під час збройних конфліктів такого масштабу.  

Наслідком цього стало прийняття Лігою Націй так званої Женевської Декларації прав 
дитини у 1924 році.  

Ця Декларація стала основою подальшого розвитку міжнародної юридичної системи норм 
і правил, які покликані здійснювати захист прав дитини. Декларація розпочала 
впровадження в усьому світі принципів нової гуманістичної політики стосовно дітей.  

Девізом цієї політики можуть служити слова Д.І.Писарєва: "Людина, яка дійсно поважає 
людську особистість, повинна поважати її у дитині, починаючи з тієї хвилини, коли 
дитина відчула своє "я" і відділила себе від оточуючого світу"; а також слова Ж.Ж.Руссо: 
"Якщо й існують такі обставини, при яких суворість стосовно дітей стає необхідністю, то 
лише коли під загрозою їх моральність, або коли явними є погані звички, які слід 
викорінювати".  

Через 24 роки після прийняття Женевської Декларації, була прийнята Загальна декларація 
прав людини, якою також проголошувалися і визнавалися права дітей.  



Зокрема, у статті 1 говориться про те, що всі люди від моменту народження є вільними і 
рівними у своїй гідності та правах. Тобто, в перше в історії, ця стаття проголосила рівність 
у правах між дітьми і дорослими.  

У статті 16(3) визнається значення сім'ї, як основного осередку суспільства, визнається 
право сім'ї на захист з боку суспільства і держави.  

Для дитини - це гарантії безпеки і спокою у власній сім'ї. Адже, як писав Сухомлинський, 
сім'я - це первинне середовище, де дитина повинна вчитися робити добро.  

У статі 25(г) наголошується на двох дуже важливих питаннях: охорона материнства і 
знищення дискримінації дітей через їх походження (народження поза шлюбом, 
наприклад). Але ніхто не буде заперечувати, що навіть по 48-ми роках після прийняття 
Загальної декларації, досить частими є випадки, коли до дітей, які народилися поза 
шлюбом, або були покинуті своїми батьками, іноді ставляться якщо не з відкритою 
ворожнечею, то, принаймні, з недовірою. Такі факти є ганебними для всього суспільства. 
Адже "ставлення до дітей - точна міра духовної гідності людини" (Я.Бриль). Якщо в 
суспільстві є люди, які можуть ставитися погано до дитини, то таке суспільство варте 
зовсім небагато.  

У статті 26 проголошується одне з найважливіших прав дитини - право на безкоштовну і 
загальнодоступну освіту, відповідно до здібностей кожної дитини. На мою думку, 
забезпечення достатнього рівня освіти є одним з найвідповідальніших обов'язків держави 
перед дітьми.  

Адже саме в процесі навчання і виховання дитина пізнає моральні цінності, починає 
відрізняти добро від зла, формує своє власне ставлення до життя. І, щоб це ставлення не 
було хибним, сотні дорослих повинні допомагати і спрямовувати дитину у пізнанні світу. 
Це підтверджують норми нової Конституції України, яка гарантує дітям рівність у правах 
незалежно від походження, право вільного доступу до інформації, право на безкоштовну 
освіту, як середню так і вищу.  

Якщо забезпечувати дитині освіту і поінформованість достатнього рівня, то зменшаться 
такі явища, як моральна збоченість і злочинність, що є результатами недоліків у вихованні 
та освіті ще з раннього віку, а також важких соціальних умов.  

А коли дитяча злочинність не матиме такого розмаху, як зараз, то сама собою відпаде 
необхідність у Пекінських правилах, які були схвалені Генеральною Асамблеєю ООН 10-
го грудня 1985 року і містили в собі правові норми-принципи щодо здійснення правосуддя 
стосовно неповнолітніх.  

Пекінські правила, насамперед, ставлять метою не покарання правопорушника, а 
орієнтують на усунення причин і умов здійснення злочину, виправлення і перевиховання 
правопорушника. Адже відомо, що перше і найтяжче покарання для винного полягає в 
тому, що він не може виправдатись перед судом свого власного сумління, особливо це 
стосується дітей, адже в них сумління промовляє набагато голосніше, ніж у багатьох 
дорослих. З огляду на це, характерною рисою Пекінських правил є гуманізація практики 
застосування права стосовно покарання неповнолітніх правопорушників. Наприклад, ні в 
якому разі не можна застосувати стосовно неповнолітнього смертну кару і довічне 
ув'язнення.  



Всі вищезгадані юридичні документи в тій чи іншій мірі стосуються проблеми визнання і 
забезпечення прав дитини. Саме тому Генеральна Асамблея ООН 20-го листопада 1989 
року затвердила Конвецію про права дитини, що світової юридичної практики, в галузі 
прав дитини. Усі країни ООН доклали зусиль для опрацювання 54-х статей Конвенції. І 
кожна країна-член ООН зобов'язалася виконувати і забезпечувати здійснення всіх прав 
дитини, що проголошуються Конвенцією, переробити свою внутрішню систему права і 
законів і привести їх у відповідність з Конвенцією. Це зроблено і в новій Конституції 
України.  

Хочу навести далеко не повний список прав дитини проголошених Конвенцією: право на 
життя і вільний розвиток, право на ім'я; право на повагу і гідність; право на 
індивідуальність; право на освіту і вільний інформаційний простір; право на вільне 
вираження власних поглядів; право на свободу думки, совісті і віросповідання; право на 
мир у світі і безпечне навколишне середовище; право на виховання в сім'ї; право на 
приватне життя і таємницю переписки.  

Всі ці права стали сьогодні міжнародно-правовими нормами, які здавалося б надійно 
повинні захищати дітей. Але сьогодні ніхто не зможе знайти куточка планети, де хоча б 
половина з прав, проголошених Конвенцією, не порушувалася.  

Навіть у таких високорозвинутих державах, як Японія, можна знайти порушення прав 
дитини.  

Не так давно у дослідному інституті з питань підвищення якості життя при 
загальносоціальному профцентрі Японії дійшли висновку, що, скажімо, середній 
японський дев'ятикласник має 13-ти годинний робочий день, який складається з 7,5 годин 
обов'язкових уроків, 6-ти годин "необов'язкових" факультативів і занять з приватним 
викладачем. Таке перевантаження дня сприяє тому, що японські діти зовсім не гуляють на 
свіжому повітрі, а щоб відпочити і розважитись, вони вимушені забирати дорогоцінні 
години свого сну. Хіба ж це не пряме порушення права дитини на достатній відпочинок?  

Але подібні порушення здаються не такими вже й страшними в країнах, що розвиваються.  

В Індії, наприклад, велика кількість дітей працює на важких роботах, не досягнувши 15-
річного віку, що суперечить Конвенції. В країнах Африки недоїдання більшої частини 
дітей і жінок є очевидним порушенням положень Конвенції.  

Щодо України, то Чорнобильска трагедія в багатьох випадках робить неможливим 
здійснення права дитини на безпечне навколишнє середовище.  

Якщо ж розглядати місця збройних конфліктів, такі як Чечня, Боснія і Сербія та інші, то 
тут мова йде не про порушення, а по страшні злочини проти дітей. Отже, до здійснення 
прав дитини ще дуже й дуже далеко нашому суспільству.  

Україна ратифікувала Конвенцію про права дитини 27 лютого 1991 р. Ця подія стала 
важливим кроком у розбудові української державності у дусі демократії і сприяла 
прискоренню визнання світовою громадськістю України, як демократичної держави, але 
якось слабо позначилась на становищі дітей України. Звичайно, становище дітей України 
не таке вже погане, порівняно з деякими іншими країнами світу, порушення прав дітей, з 
першого погляду, не є такими вже й дуже явними. Але якщо трошки пильніше 
придивитися до цієї проблеми, то достатньо подивитися на вулиці міст і зазирнути в наші 



дитячі будинки. Скільки дітей сидить на тротуарах з простягнутою рукою! Скільки дітей 
вже сьогодні стали не тільки фізичними, а, що жахає, духовними інвалідами!  

В одній мудрій грузинській пісні є рядки:  

Світ не зігрієш,  

Світ не одягнеш,  

Світ не нагодуєш,  

Але не випускай голодну дитину,  

Не подавши їй хліба.  

Не залишай голою дитину,  

Хоч рукою її прикрий,  

Не кидай замерзлу дитину,  

Не зігрівши її.  

Тоді і тільки тоді буде забезпечений нормальний розвиток дитини і щасливе дитинство, 
коли "в кров і плоть" кожного дорослого війде зміст цих рядків як юридична і як моральна 
норма, яку не можливо переступити. 

Лідія Мандич (м.Львів)  

***  

Людська істота з'являється на світ зовсім беззахисною і безпорадною, вона повністю 
залежить від інших людей, які допомагають їй зробити спочатку перші, а потім вже 
свідомі, осмислені кроки у житті.  

Мені здається, що саме на захисті цієї маленької істоти стоїть Загальна декларація прав 
людини. Це дуже глибокий продуманий документ, який у надзвичайно стислому вигляді 
торкається всіх аспектів життя і діяльності людей. Перша стаття його гласить, що усі 
люди народжуються вільними й рівними за своєю гідністю та правами. Оскільки вони 
наділені розумом та совістю, то основою їх взаємодії повинно бути братерство. І не має 
значення, якого кольору в тебе шкіра: біла, чорна чи жовта, ти прийшов у цей світ, і ти 
маєш право на життя, на свободу, на особисту недоторканність. Згідно з Декларацією 
забороняються рабство і работоргівля у будь-яких формах.  

Мені, як учню школи-бізнесу, де велика увага приділяється вивченню основ 
правознавства та економіки, дуже цікаво було ознайомитися із статтями 7-12. 
Надзвичайно важливо те, що наголошується, що усі люди рівні перед законом та мають 
право на рівний захист законом. Цими статтями, на мою думку, закріплюються 
фундаментальні положення права.  

Коли я прочитав статтю 11 п.1, де йдеться про те, що обвинувачена у скоєні злочину 
людина вважається безвинною, доки її винність не буде доведена законним чином при 



наявності у неї можливості для захисту, я подумав, що часи тоталітарного режиму 
Сталіна, коли в таборах загинули мільйони невинних людей, не повинні повторитись 
ніколи. Я знаю про цю страшну сторінку в історії життя нашого народу з багатьох 
документальних фільмів, публікацій в газетах, журналах.  

У статті 13, п.2 підкреслюється, що кожна людина має право залишити будь-яку країну і 
повертатися до своєї країни. Це, на мою думку, дуже справедливо, адже багато молодих 
людей мають можливість і хочуть навчатися за кордоном, а спеціалісти - працювати за 
контрактами в зарубіжних країнах, навчатися більш прогресивним формам роботи та 
освоювати прогресивні технології. Збагачені знаннями та досвідом, вони можуть 
повернутися на Батьківщину, щоби допомогти їй стати високорозвинутою державою. 
Вважаю, що Україна в майбутньому стане процвітаючою державою.  

Кожна людина має право на громадянство. Я гордий тим, що є громадянином України, що 
дала світу таких визначних людей, як Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, 
Пулюй, Глушков, Грушевський, Богомолець.  

У статті 16, п.3 висловлюється думка, що сім'я є природним і основним осередком 
суспільства і має право на захист з боку суспільства і держави. Мені здається, що і сім'я 
несе моральну відповідальність за тих громадян суспільства, яких вона виховує.  

Дуже важливими, я вважаю, є статті 18 і 19, які визначають, що кожна людина має право 
на свободу думки, совісті і віросповідання, та на свободу переконань і вільний їх вияв. В 
Україні зараз є багато релігійних конфесій, і люди самі можуть обирати, до якої з них 
належати.  

Стаття 21 проголошує, що кожна людина має право брати участь в управлінні своєю 
країною безпосередньо або через вільно обраних представників. Кожна людина має право 
рівного доступу до державної служби у своїй країні. Я думаю, що ця стаття гарантує 
право освіченому, висококваліфікованому управлінцю зайняти відповідне місце в системі 
державного керівництва. Можливо, і випускники нашої школи теж в майбутньому будуть 
обрані у вищі законодавчі органи України, щоби достойно працювати на її благо.  

Наступні статті Загальної декларації говорять про право члена суспільства на соціальне 
забезпечення, на працю, на захист від безробіття. Зараз наша держава переживає скрутні 
часи, економічна криза привела до різкого зменшення витрат на освіту, охорону здоров'я, 
до скорочення числа робочих місць. Уряд України проводить реформи, що допоможуть 
подолати кризу.  

Для мене, як десятикласника, майбутнього абітурієнта, стаття, що стосується освіти, є 
дуже актуальною. Адже тут йдеться про те, що, наприклад, технічна та професійна освіта 
повинні бути загальнодоступними, а вища - однаково доступною для всіх у відповідності 
до їх здібностей. Я цілком підтримую думку про те, що освіта повинна давати всебічний 
розвиток людської особистості, спрямовуватися на поглиблення поваги до прав людини та 
її основних свобод. Вона має сприяти взаєморозумінню, терпимості і дружбі між усіма 
народами, допомагати ООН у справі підтримання миру. Мені здається, що 
високоосвічена, духовно багата людина ніколи не буде бажати зла іншій людині, а, тим 
більше, прагнути війни.  

Кожна людина має право брати участь у культурному житті суспільства, у науковому 
прогресі та користуватися його благами. Вона має право на захист своїх моральних і 
матеріальних інтересів. Такою є стаття 27. З цим не можна не погодитись.  



Разом з тим, кожна людина має не тільки права, але й обов'язки перед суспільством, в 
якому є умови для вільного і повного розвитку її особистості.  

Думаю, що всі ми приходимо й цей світ для того, щоби зробити щось достойне, корисне 
для всього людства. Саме Загальна декларація прав людини скерована на те, щоби 
створити такі умови для життя і творчості особи, які дозволили би їй найбільш повно 
розкрити свої таланти, здібності; не боятися за своє життя, свободу, гідність. Я 
перечитував Декларацію декілька разів і кожен раз окремі статті вражали мене своєю 
влучністю, доцільністю. Тільки вільна людина може бути творчою індивідуальністю, 
мислити філософськими категоріями, поважати і примножувати загальнолюдські цінності.  

Нещодавно наша країна святкувала дві надзвичайно важливі події у її житті: прийняття 
основного закону - Конституції та п'яту річницю Незалежності. Конституція стала 
гарантом прав і свобод громадян нашої держави, закріпила її суверенність. Хочу згадати 
про історичний пріоритет України в цьому питанні. Ще у 1710 році Пилипом Орликом 
була створена перша в історії державотворчої думки Європи українська демократична 
конституція, яка на багато десятиріч випередила всесвітньовідомі конституції 
Дж.Вашингтона та польську конституцію, що з'явилися в останній чверті XVIII століття. 
Україна тих часів вважалася однією з найкультурніших серед слов'янських держав, 
головним осередком української освіти і культури була всесвітньовідома Києво-
Могилянська академія. Вона славилася, як справжній "острів Свободи", її провідною 
ідеєю був принцип широкого демократизму і визначення рівного політичного права для 
кожної одиниці суспільства.  

Зараз правова культура в нашій країні є досить низькою. Думаю, було би цікаво і корисно 
провести соціологічне дослідження (наприклад, у формі анкетування) на знання 
підлітками і дорослими основних положень Конституції України та Загальної декларації 
прав людини. Таким чином можна було би вияснити, який відсоток опитуваних знає їх 
добре, який слабо, а хто не знайомий взагалі. Це підштовхнуло би багатьох, хто не читав 
цих документів, до бажання ознайомитися з їх змістом.  

Старшокласникам, на мою думку, бракує гарного змістовного журналу або газети на 
правову тематику, де би друкувалися статті провідних юристів України для шкільної 
молоді. Тут можна було би проводити цікаві вікторини та конкурси, що заохочувало би 
юнаків і дівчат до вивчення права. Теж саме стосується і телебачення. Однією з 
молодіжних програм могла би стати програма на юридичну тематику. Якщо би вона 
висвітлювала основні правові проблеми, що хвилюють старшокласників, давала відповіді 
на гострі питання, що постають перед молоддю зараз, її рейтинг у юнацької аудиторії був 
би дуже високим. Молодь потребує правової підтримки та освіти у такій формі.  

Загальна декларація прав людини була прийнята у 1948 році, з того часу було прийнято і 
ряд інших дуже важливих документів, зокрема, міжнародна конвенція про запобігання 
злочинові геноциду і покарання за нього (1948 р.), резолюція ООН "Право народів і націй 
на самовизначення" (1952 р.), конвенція прав дитини тощо.  

Всі ці документи, на мою думку, мали би бути об'єднані у єдиний Всеосвітній Кодекс 
Прав.  

Євген Яворський (м.Львів)  

***  



Людина... Невідомо звідки вона, що робить на планеті. Яка мета її життя? Тисячоліття 
вона живе на Землі. Понад п'ять мільярдів представників людства кожного дня вирішують 
свої проблеми, йдуть до своєї мети, сміються, плачуть, сподіваються, шукають, чекають, 
кохають... Живуть...  

Як така кількість людей може разом знаходитись на Земній кулі? Людина - це не тільки 
радість, добро та щастя, це й зло, помста, жорстокість, загарбництво, скупість. Майже всі 
винаходи вчених були використані однією групою людей проти іншої. Після Великих 
географічних відкриттів мільйони людей стали рабами, після винаходу автомобілів 
з'явилися танки, після літаків - бомбардувальники, після розщеплення атома з'явилася 
атомна бомба, а потім усьому світові стали відомі Хіросіма та Нагасакі...  

Як зробити так, щоб усі люди могли жити в безпеці, в злагоді, щоб вони мали можливість 
задовольняти свої потреби? Який лад має бути, щоб кожна людина була в змозі виконати 
мету свого народження, лад "в якому люди матимуть свободу слова й переконань і будуть 
вільні від страху й та нестатків..."?  

Ці питання століттями задавали собі провідні діячі науки та культури; наслідком цього 
став розвиток права. Джон Локк, Чезаре Беккаріа, барон де Монтеск'є, Жан-Жак Руссо, 
Вольтер, Еммануїл Кант - ось далеко не повний список людей, які своїми працями надали 
основу сучасному праву. "Ваші ідеї мені глибоко осоружні, але я віддам життя за ваше 
право їх виголошувати" - знамениті слова Вольтера, які стали класичною формою 
толерантності. Американський "Білль про права", французьска "Декларація прав людини і 
громадянина", Конституція США - ці документи стали епохальними в історії права. Вони 
вперше надали великої ваги правам людини, найголовнішим правам.  

Основою сучасних прав людини є "Загальна декларація прав людини", яка була прийнята і 
проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року. Цей документ - ідеал, 
еталон, на який держави-сторони повинні рівнятись, постійно намагаючись втілювати в 
свої закони, які не тільки проголошували б, а й захищали права, викладені в 
"Декларації...". Але приймати чи не приймати для себе цю "Декларацію" - особиста справа 
кожної держави.  

"Загальна декларація прав людини" - це та губка, яка ввібрала в себе риси релігії, 
вірування усього світу, різні культури, об'єднання людей з різними кольорами шкіри, 
різною мовою, незалежно від того, чоловіки вони чи жінки, створивши загальний, вірний 
для всіх збірник прав. Цей документ, який проголошує рівність, свободу та братерство, це 
документ, який відкриває нові шляхи для розвитку людства, на яких не буде війни, 
рабства, тиранії та гноблення, а де буде справедливість і рівність, так необхідні всім.  

А всі ті жахи, що супроводжували історію розвитку різних країн і континентів, відійдуть у 
минуле, щоб залишитись у документах, спогадах, монографіях...  

...Ранок. Сонце, яке щойно прокинулось, нагадує про майбутню страшну спеку. 
Неможливо поворухнутись через великий біль у суглобах. Наглядач піднімає братів 
ударами батога, а вони від втоми навіть не намагаються заховатися від них... Зараз 
принесуть "їжу", на яку неможливо дивитись без огиди, потім кілька ковтків затхлої води 
- і нас поженуть на роботу. Багато з нас вже не повернеться... Як і я. Сьогодні уві сні до 
мене прийшли боги мого племені, вони заберуть мене з собою. Як це чудово! Більше не 
буде жорстоких наглядачів, побоїв за найменшу провину та гірких спогадів про життя 
мого племені... Ми тоді так і не втямили, чому ми вільно жили стільки віків у злагоді з 



навколишнім світом, а потім раптом стали гірше тварин - рабами... Але боги мене 
заберуть... І більше не буде нічого...  

...Опівдні почнеться наступ. Ми зламаємо їх кордони, наші кулі хмарами закриють небо 
над нами, наші ножі підуть у діло, і більше не буде того рівного війська, що стоїть перед 
нами. Ми станемо купою м'язів, яку ніщо не зупинить! Усі свої жахи, біль, голод ми 
залишимо тут і підемо в бій! Ми підемо вбивати... Але... Але я не хочу... Я не хочу туди... 
Я не хочу, і не тому, що боюся... Навіть зараз, коли я зіщулююсь від близьких вибухів, 
переді мною стоїть той хлопець з блакитними очима та з кулею у грудях, яку я сам 
поцілив у нього. Він був такий я і я... Він не хотів йти сюди... Наші очі зустрілись і в 
цьому останньому погляді він запитав мене: "Навіщо все це...?". Потім він упав і ще 
довго-довго дивився в небо... Навіщо все це? А та дівчинка, що під пострілами йшла до 
нас, але її навіки зупинила схована міна... Навіщо все це!!? А сьогодні мій найкращий 
товариш помер у мене на руках, залишивши листа до матері так і недописаним. До 
останнього моменту він розповідав мені про неї, запрошуючи до себе в гості...  

Навіщо все це, навіщо!!?  

...Вже вечір... Страшний холодний вітер дістає навіть під ватником. Але мене він не 
дістане. Головне, щоб ти постійно рухався, щоб робив, і тоді тіло розігріється і ніколи не 
змерзнеш. Звичайно, кожний різними засобами бореться з холодом, наприклад, як той 
охоронник з синім носом і осоловілими очима...  

Так, оце вже будемо повертатись до табору. Вже шикують усі загони... Потрібно сховати 
кельму, щоб потім можна було працювати добрим інструментом, а не тим, який нам 
видають. Ось і знайомий камінчик, під нього і сховаємо...  

Коли став у загін на своє місце, і ми пішли, спогади про минуле почали з'являтися знову... 
Не дуже щасливе дитинство, школа, революція, інститут, наукова праця... А також той 
чорний "воронок", що приїхав такого ж зимового вечора після моєї промови... А також злі 
конвоїри і папір, який потрібно було підписати... А також сліпуче світло і допити, допити, 
допити... І за кожним - біль, приниження, вибиті зуби, зламані ребра. А потім вирок - 
десять років у концтаборах... До останнього моменту мені здавалося, ніби все це - страшне 
непорозуміння, і всі слова в том папірці, і слова того слідчого з озвірілим поглядом... А 
потім я пригадав - я знав декількох чоловіків, які несподівано від'їжджали у відрядження, 
у відпустку, в санаторій... І ніколи про них більше ніхто не чув, і ніхто їх не бачив...  

Тоді навіщо захищатись, сперечатись, боротися, виправдовуватися? Цю систему не 
переможеш, бо її побудували ми самі...  

...Ніч. А може, ранок? А може, день? А може, вечір? Сотні, а може тисячі, а може 
мільйони тіл пливуть у кривавій річці...Секунди, а може години, а може роки пройшли 
після страшенного вибуху в повітрі... До Хіросіми прилетів "Малюк"...  

"Мамо, дивись яка яскрава куля летить! І я хочу таку!" "Батьку, що там в повітрі, 
подивись!?..." "Подивіться, яка краса!..."  

Тисячі очей слідкували за кулею, а потім кожне серце розірвалося від смертельного 
вибуху! Променева хвороба - скільки людей вона затягнула у країну болю та смерті!? 
Скільки людей померло того ранку та через багато років після нього.  



Ми, душі людей, померлих через усі війни, страждання, катування, розстріли, страшні 
вибухи і променеву хворобу, просимо, благаємо вас, люди, що живуть на Землі: зробіть 
так, щоб ніколи в житті ні за яких умов, ні за яких обставин, ніколи і нізащо це не 
повторилось.  

Люди, ніколи і нізащо!  

Ніколи і нізащо...  

Мета створення "Загальної декларації прав людини" - встановлення ладу, відповідного 
потребам сучасного людства, яке вже пройшло через такі жахи, і сподіваюсь, зрозуміло 
свої помилки. "Визнання гідності, притаманної всім членам людської сім'ї, рівних і 
невід'ємних їх прав є основою свободи, справедливості та загального миру в усьому 
світі..." "Зневаження й нехтування правами людини призвели до варварських актів, які 
обурюють людство, і що створення світу, в якому люди матимуть свободу слова і 
переконань і будуть вільні від страху та нестатків, проголошено як високе прагнення 
людей...". "...Необхідно охороняти права людини силою закону...". "Необхідно сприяти 
розвиткові дружніх відносин між народами...".  

Так, людство зрозуміло свої помилки...  

Ми, молоде покоління, майбутні представники людства, ми зробимо все, щоб ці помилки 
більше не повторилися.  

Не повторилися ніколи і нізащо!  

Ніколи і нізащо... 

Дмитро Лапко (м.Харків)  

УРИВКи З КОНКУРСНИХ РОБІТ  
Треба приймати на рівні уряду радикальні рішення, які внесуть зміни у наше життя, 
відродять економіку, нададуть можливість нашим батькам працювати і тим самим 
забезпечувати більш-менш нормальне існування собі і своїм дітям. Саме тому, Тетяно, я 
мрію бути юристом...  

Наталія Бориславська (м.Київ)  

***  

Вважаю, що в питанні скасування смертної кари законодавець може якоюсь мірою 
випереджати громадську думку, і люди згодом це зрозуміють і виправдають. В основі 
державної політики має лежати поважання прав людини і людського життя. Смертна ж 
кара - умисне вбивство державою людини, позбавленої волі, - несумісна з таким 
поважанням.  

Леся Ковтун (м.Черкаси)  

***  



Народилося немовля. Оповістило світ про свою появу пронизливим криком: "Гей! Люди! 
Ви бачите мене? Ви чуєте мене? Це Я. Я прийшов до вас, а ви візьміть мене, ви повинні 
взяти мене..." ... Почуваєш необхідність захистити маленьку людину від свавілля і 
жорстокісті, що панує в цьому світі, від хвилі несправедливості та зла...  

Денис Дорош (м.Шостка Сумської обл.)  

***  

(Із розмови у ХХІ сторіччі - Прим.ред.)  

- Але ж, погодьтеся, в тому, що не були реалізовані в повному обсязі всі права людини, не 
було чиєїсь злої волі чи узурпації влади. А були обставини, реальні причини, подолавши 
які, Україна стала рівною серед рівних держав світу.  

- Я з вами згоден. Але є, на мою думку, ще один аспект. Справа в тому, що багато 
залежало (і залежить завжди) від самих громадян. Державні органи нічого не зможуть 
зробити, якщо сам народ не зрозуміє ситуації, що склалася. Підвищення правової 
культури дозволяє самому народові знайти грамотне рішення багатьох державних 
проблем...  

Олександра Говорова (м.Чернівці)  

***  

Дуже багато повинно змінитися, якщо ті права, про які говориться в Конвенції, стануть, як 
і потрібно, невід'ємними і в законах, і в житті, і в нас. Як же інакше можна гарантувати 
право дитини, надане їй 16-ою статтею Конвенції, на недоторканність житла, якщо не 
через відміну непотрібної прописки в паспорті батьків. А як захистити дитину від 
незаконного посягання на її честь і репутацію, додержуватись її права на тайну переписки, 
якщо не домогтися, щоб ні у кого, в тому числі у батьків, не виникла думка, ніби дитині 
буде краще, якщо вони перевірять, що у неї в кишенях і про що вона написала тому, в кого 
закохана ?  

Олена Чорноплеча (м.Бердичів Житомирської обл.)  

***  

Свої міркування про Конвенцію ООН про права дитини я хотіла б пристосувати до 
реального життя. Тобто, до того середовища, у якому я мешкаю, навчаюсь, а значить 
відчуваю, переживаю, радію, терплю всі болі і негаразди. Яких, на жаль, гай-гай, як 
багато. Бо, як і малий Тарас пас худобу, так і нам, сільським дітям, доводиться нині 
допомагати дорослим по господарству, трудитися на присадибних ділянках. Нарікати на 
працю - не бажаю, а вважаю, що вона навчає глибокому розумінню життя. Але, коли наш 
труд позбавляє нас інтелектуального росту, то це уже є шкідливістю... Даруйте, шановні 
судді, за мої переважно критичні думки і, надіюсь, не будете мене звинувачувати у 
недалекоглядності. Бо дивлюся я з погляду моєї маленької сільської батьківщини, але ж 
саме з неї починається Україна, яку я люблю.  

Світлана Біловус (с.Адампіль Хмельницької обл.)  

***  



Гірко, що люди, які відповідають за формування кінорепертуару, мало тімлять у 
педагогиці та психології. Подекуди у "сімейний кінозал" потрапляють зовсім не ті стрічки. 
Не кажу про трилери, подивіться на ті ж мультики: герої (ті ж, наприклад, ніндзя) 
постійно лаються, б'ють одне одного куди попало. І їм усе сходить з рук. Це ненормально, 
що на дитину щоденно ллються ріки крові, вона бачить вбивства і знущання людей над 
людьми...  

...Але, не дивлячись на всі наші негаразди, хочеться вірити, що майбутнє України в 
народних руках. І що в результаті чергових виборів новообрана Верховна Рада буде 
приймати закони, які будуть носити не декларативний характер, а діловий. І наші батьки 
зможуть заробляти гроші у власній державі, і оточувати своїх дітей любов'ю і ласкою.  

Юрій Попик (с.м.т.Розділ Львівської обл.)  

***  

Я перелічила основні права людини, котрі не реалізовані у нашій державі. Більшість з них 
є складовини права на гідний життєвий рівень, який, згідно ст.25 ч.1 Загальної декларації 
прав людини та ст.48 Конституції України включає їжу, одяг, житло, медичний догляд, 
необхідне соціальне обслуговування - тому право на гідний життєвий рівень також не 
реалізоване...  

Я думаю, що з часом все налагодиться, але доки в Україні будуть незахищені ті люди, що 
потребують захисту найбільше, доти вона не зможе стати розвинутою державою... В 
майбутньому я хочу стати юристом, щоб мати змогу допомагати людям зрозуміти їх права 
та знайти шляхи їх реалізації, а у випадку необхідності їх захистити. Я вважаю, що робити 
це потрібно, тому розуміння і детальне вивчення проблем у сфері прав людини не 
зашкодить нікому.  

Вікторія Левицька (м.Ізяслав Хмельницької обл.)  

***  

Юридичне закріплення прав і свобод людини, яке одночасно не забезпечено механізмом 
захисту цих прав, стає не більш ніж голою декламацією, фікцією...  

Здавалось би, що охороною і захистом прав людини повинна займатися держава, але, на 
жаль, саме вона найчастіше їх порушує, а влада і закон виявляються якщо не зовсім 
безсилими, то явно слабкими у захисті прав людини...  

Отже, Конституція України - не об'єкт для вихвалянь. В Україні наростає усвідомлення 
того, що Конституція є основою об'єднання конструктивних сил на основі законності. 
Минула ейфорія перших днів після її прийняття, коли багатьом здавалось, що відразу 
почнеться торжество свободи, справедливості, неухильний розвиток господарства, - 
словом, всебічний прогрес. Сам факт прийняття Конституції взагалі ще нічого в 
суспільстві не змінює, однак він може бути правовою основою для таких змін...  

Мар'яна Гладун (м.Львів)  

***  

І християни, й мусульмани,  



Будди прихильники, й кришнаїти,  

Всі вони мусять і жити, й радіти.  

Ліві і праві, й демократи,  

Різні в них погляди - спільна лиш мати -  

Мати-Земля, планета чудова,  

Різнобарвна, різнокольорова.  

Хай же усім їм зичить здоров'я,  

Щастя й наснаги на многії літа,  

Щоб їм і жити, й творити, й радіти!  

... Відрізняє нас один від одного не лише колір шкіри, наші погляди, переконання, 
релігійні та національні мотиви, а наша реальна дійсність, в якій, - що надзвичайно 
прикро, - існують зло, амбіції, безглузді бажання й прагнення певних кіл, жадібність і 
заздрість, зрада й жорстокість - риси, що притаманні людям, у яких відсутній здоровий 
глузд, бажання компромисів і консенсусу, - всім, хто нехтує основною життєвою 
заповіддю: "Люби і поважай ближнього, не бажай багатства його, життя його і будеш 
щасливим"...  

Вікторія Страхова (м.Вільногорськ Дніпропетровської обл.)  

***  

Я в 1994 г. стала членом Международной Амнистии...  

К сожалению, в нашей стране нарушаются права человека иногда даже в 
правоохранительных органах. Людей избивают, применяют пытки... В Украине по закону 
человека могут содержать под стажей до суда полтора года. А это противоречит 
Европейской конвенции о правах человека. А есть случаи, когда людей держат в тюрьме 
больше полутора лет... Самое обидное во всём этом то, что родственники пострадавших 
или сами пострадавшие не могут добиться справедливости. Правоохранительные органы 
должны охранять права человека, а иногда, делают противоположное...  

Люди, наверно, догадываются о некоторых нарушениях прав человека, но, во-первых, они 
не обо всём знают, а во-вторых, их это часто впрямую не касается. Поэтому многие 
остаются в стороне от этих проблем. ...Я считаю, что в украинские правозащитные 
организации надо привлекать больше людей, чтобы они могли активнее выступать в 
защиту прав человека.  

Ольга Букалова (г.Донецк)  

***  

Многие удивляются: откуда берется столько нищих, попрошаек? Их прогоняют, унижают. 
Но они ведь не виноваты в том, что должны попрошайничать для того, чтобы как-то жить. 



В этом виновато государство, взрослые, общество. Или, например, статьи, в которых 
говорится, что ребенок имеет права на свободное выражение взглядов, мыслей, своего 
мнения по всем интересующим его вопросам. Но опять же, детям "закрывают рты" 
взрослые, угрожает или же наоборот, смеется общество, окружающее детей. А это, на мой 
взгляд потому, что дети говорят то, что видят...  

Первый и главный шаг - создание атмосферы доверительности, доброжелательности и 
полного уважения к ребенку. В Конвенции ряд статей защищает честь и достоинство 
ребенка, запрещает его унижение, применение дисциплинарных взысканий, связанных с 
ущемлением его прав, грубость и насилие со стороны взрослых. Пора бы им, на мой 
взгляд, научиться уважать честь и достоинство маленького человека и, вероятно, 
пересмотреть свои меры наказания его за те или иные просчеты, проступки.  

Евгения Бугрова (г.Запорожье)  

***  

Всі - різні. Так, справді, немає однакових людей у світі, всі ми відрізняємось чимось: 
кольором шкіри, статтю, національністю, сповідуванням тої чи іншої релігії, соціальним і 
майновім станом, політичним переконанням, і взагалі - думками. Всі - рівні. Я згодна з 
цим. Всі рівні, але перед ким? Мабуть, перед Богом, перед Законом, перед життям, перед 
самим собою, нарешті...  

Я особисто - проти застосування смертних вироків, бо, на мою думку, злочинець, хай і 
небезпечний, - людина. Покарати його слід, але життя людині дав Бог і лише він може 
його відібрати в неї. Так, у нас свої закони, маємо "Кримінальний Кодекс", але ми повинні 
рахуватися не лише з державними паперами, а й Законами Божими. "Не убий" - вчить 
одна із Божих Заповідей, і, я вважаю, що це означає: незалежно від того, хто людина - 
злочинець чи ні - позбавляти її життя (іншими словами вбивати) ми не маємо жодного 
права. Нехай один - злочинець, інший - чесна людина, та все одно перед Богом вони 
стоятимуть і звітуватимуть про життя на землі "на рівних".  

Олена Дуб (м.Львів)  

***  

...Закінчивши цей короткий екскурс в історію, я як Уповноважений з Прав людини хочу 
запитати вас, депутатів, а чи всі ці норми виконуються? Хоч я, звичайно, не очікую 
ствердної відповіді. На жаль, в Україні порушується ще безліч прав людини. Насамперед - 
це права дитини, найменш захищеної категорії населення... Щоб покращити стан з 
виконанням цих прав потрібно прийняти новій закон "Про захист прав дитини", який би 
чітко регулював всі питання, пов'язані із порушенням прав... Я пропоную комісіям 
Верховної Ради України розробити відповідний закон, в якому б встановлювалась 
кримінальна відповідальність тих, хто змушує дітей жебракувати, у межах від 5 до 10 
років, як за тяжкі злочини... Я пропоную ввести систему кредитів для платного навчання 
на зразок американської...  

А починати треба з самого себе. Якщо ви завтрашній день розпочнете із усмішки 
близьким, постараєтесь стримати свій гнів на підлеглого чи керівника, станете просто 
добрішими - значить ви прожили цей день недаремно, бо вдосконалюючи себе, ми 
вдосконалюємо і державу.  



Ростислав Стасів (с.Верчани Львівської обл.)  

***  

Найяскравіше враження на мене справляють великі міста. Ти йдеш широкою вулицею 
серед плину людей. І скільки ж їх! Всі вони оточують тебе, і ти починаєш задумуватися: а 
які вони, люди? Відійшовши вбік, уважно до них придивляюсь...  

Жахливо дивитися, як сваряться люди, які вірять в Бога. Адже сварки їх зводяться до 
різного розуміння слова Божого, до бажання панувати в душах людей, їх переконаннях. І 
не хочуть вони замислитись над тим, що можуть бути різні церкві, різні вірування, та Бог 
у кожного в душі, і кожний має право вірити в нього так, як йому випадає на його душу...  

Кожен із нас на цій планеті особистість, якій немає аналогів. Але мені б хотілося, щоб не 
різнилися ми цим, а об'єдналися в одну велику дружну сім'ю і завжди пам'ятали, що всі ми 
рівно несемо відповідальність перед вищим законом, ім'я якому - Права Людини. І тоді 
яскраво бути сяяти нам сонце братерства і любові. Назавжди піде в небуття ворожнеча, 
війна, геноцид, апартеїд...  

И така наша різність приведе нас до рівності:  

Всі ми різні на планеті,  

Та планета в нас одна.  

Тож зрівняймо наші кроки  

Братства, миру і добра.  

Андрій Сербін (м.Вишгород Київської обл.)  

***  

Йде урок, і вчитель завзято про щось розповідає, але тиша порушується - якийсь учень не 
погоджується з словами вчителя, виникає незручне становище, бо як же це учень міг 
дозволити собі не погодитися з вчителем? Він, напевне, забув старе, як світ, правило - 
вчитель завжди правий. І ось учень знов сидить засмучений за партою, а вчитель з 
обуренням нарікає на самозавзятість невихованного учня. Висновок напрошується сам - в 
наших школах учень зовсім не має права на свободу "вільно висловлювати свої думки". 
Адже це буде суперечити всій системі освіти, де все тримається на затверджених "вище" 
програмах, але чомусь вони не враховують прагнень і уподобань самих дітей, які вчаться 
за ними...  

На даний час, коли економіка держави сіла на мілину і приголомшлива, за статистикою, 
кількість малозабезпечених сімей продовжує зростати, для дітей немає жодних привілеїв, 
які необхідні їм за віком. Обіцяний Конвенцією захист, як моральний, так і психічний, 
залишається в далекому майбутньому... І, на мій погляд, в Україні необхідно створити 
законодавство про захист дитинства, яке б йшло за Конвенцією ООН про права дитини і 
мало б реальні можливості до свого виконання.  

Оксана Потай (м.Львів)  



***  

Є така думка, що вирішення мовного питання шляхом утворення переважно 
державномовних шкіл може призвести до того, що поглибиться занедбання світових 
культурних зв'язків та набутків, хоча з 239 держав світу тільки у 37 існує поняття 
"державна мова", але у 32 - дві та більше державних мов, у інших - використовується 
поняття "мова, обов'язкова для вивчення"...  

Зараз можна спостерігати жахливе занедбання медицини, освіти, культури - це результат 
шахрайських махінацій керівників державою, які в першу чергу турбуються про свою 
кишеню, а не про бюджетників. Я пишу про це з великим смутком та болем, тому що 
наша родина - жертва таких корупцій, батьки працюють у державній медицині...  

...В середніх та вищих навчальних закладах більше уваги має приділятися вивченню 
історії, філософії, етики, моралі, основ релігії, прав, культур народів: адже молодь - наша 
надія, опора, яка не повинна повторювати помилок минулих поколінь. Освіта нації має 
бути переважно гуманітарною, з такою "надумовою", як підняття духовного потенціалу 
людей... Й дуже важливо виявити з маси учнів шкіл - тих, хто може безкорисливо 
підставити плече під наш загальнонародний хрест, який ми несемо. Цій меті й слугує 
такий конкурс, як цей.  

Катерина Невидайло (м.Дніпропетровськ)  

***  

С момента рождения я живу в микрорайоне, являющемся одной из точек распространения 
наркотиков. В связи с этим я не раз наблюдал, как доблестные блюстители закона 
обращались с наркоманами не как с больными мучениками, а скорее как уже с 
отмучившимися (то есть людьми, не ощущающими боли), наверно они просто хотели их 
перевоспитать. После столь мало приятных репрессивных методов воспитания (они 
использовали дубинку в качестве подтверждения своих доводов), стражи порядка просто 
конфисковали у них наркотические препараты и в придачу деньги, имеющиеся у 
наркоманов, оставляя "перевоспитанных" в покое...  

А юридическое невежество некоторой части народных масс превышает все разумные 
пределы. Пока каждый не научится в своих поступках опираться на трезвый ум, 
сочетающийся с голосом души, а не на архаические предрассудки, борьба с 
"неравенством" будет невозможной. Недаром Эдисон сказал: "Важнейшая задача 
цивилизации научить человека мыслить", и он был прав, так как борьба с любыми видами 
дискриминации невозможна без, относительно, полной соблюдаемости прав, а это, в свою 
очередь, невозможно без знания прав обществом. Так может стоит вернуться к "истокам" 
и попробовать бороться не с проявлениями "болезни", а с ее причиной? "Невежество - 
порождение всех недоразумений".  

Андрей Брущенко (г.Донецк)  

***  

Малыш с беззубой улыбкой, безгрешная, невинная душа, твой жестокий урок еще 
впереди, а пока ты лежишь безмятежно в колыбели, ты счастлив и спокоен неведением. 
Первый удар обрушится состороны твоих ангелов-хранителей - родителей.  



Коробит, когда я слышу слова некоторых взрослых: "Меня пороли - и ничего. Стал 
человеком. И я порю. Человеком будет." Монстр, забывший свои боль и обиду, детскую 
непрощенность и отчаяние, страх и ненависть. Загляни в глаза своему ребенку хоть раз - 
увидишь себя...  

Дети должны жить в семье. Но разве не из семьи выходят дети на свои "заработки": 
похищают чужие кошельки, сидят в подворотнях, ожидая подаяния, вымогают деньги у 
своих сверстников или у тех, кто младше. Мальчишка с костылями сидит у церковного 
собора. Под вечер складывает костыли и уходит - он свое отработал. А вот группа ребят, 
один из которых плюнул в человека с протянутой рукой. Эти - четверо на одного - 
молодые и беспощадные звери... Я вижу детей с переломами и травмами, пострадавших от 
безжалостной "родительской ласки"...  

Нет, не время еще радоваться законам, которые предусматривают обязанность 
государства обеспечить ребенку необходимую помощь и защиту его индивидуальности. 
Остается проблема, как осуществить это в жизни. Нельзя ходить с закрытыми глазами.  

Андрей Моргунов (г.Черновцы)  

***  

Іноді мені дуже хочеться голосно вигукнути: "Дорослі, киньте на мить свої справи і 
озирніться на нас, подивіться на своїх дітей... Чи знаєте ви, якими ми ростемо, ваші дочки 
та сини, які маємо інтереси і нахили, якою зміною будемо вам, коли Всесвіт прийме нове 
століття Землі?...  

Відповідно ч.I ст.20 Конвенції про права дитини та дитина, яка тимчасово або постійно 
позбавлена свого сімейного оточення або яка в її якнайкращих інтересах не може 
залишатися в такому оточенні, має право на особливий захист і допомогу, які надаються 
державою, але що ж до спецшкол і спецучилищ, то, навіть, поверхове ознайомлення з 
методами здійснюваного в них так званого перевиховання свідчить, що саме вони є 
джерелом правопорушень дітей і підлітків, які перебували в них. Нині слід замислитись 
над тим, як покласти край тому свавіллю, яке в них панує. Адже такий заклад поки що 
закритий для будь-якого незалежного контролю з боку батьків дітей, які там утримуються, 
або з боку правозахисних організацій. Саме це є причиною зловживань дорослих-
педагогів та вихователів - щодо дітей, які є в цілковитій залежності від них і тому 
абсолютно беззахисні, і є гарантією нерозголошення цих зловживань...  

Добрим словом, повагою завжди можна досягти більшого, ніж сваркою й погрозою.  

Ганна Писаренко (с.Чобручі Одеської обл.)  

***  

Ми встановлюємо закони, на основі моралі, узагальнюючи всі сторони конфлікту. І 
думаємо, що цього досить. А чи це так? Чи можемо ми передбачити будь-яку ситуацію, в 
яку може потрапити людина? Чи абсолютно всі погоджуються з законами? І 
найголовніше. Чи знаємо ми людину, тобто самих себе, досконало? Едина відповідь: ні! 
Конфлікт був, є і буде. А з цього, говорячи на мові математики, маю, що розв'язком 
проблеми є... НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ. Іншими словами: ніхто не зможе дати вірної відповіді, 
розв'язати всі конфлікти...  



Хтось має одну думку, хтось інакшу. І один з другим не погоджується. Ось і маєте 
справжній конфлікт. Або хтось чимось не задоволений. Він починає думати як це зробити 
краще: "Чи змінити, чи залишити так як є?" Наглядний приклад ще одного конфлікту... І 
хто знає, що у когось твориться там, всередині... А ось я знаю. Завжди і у всіх іде війна, за 
однієї умови: якщо вони думають і мислять. Тоді людина не згідна з природою, з 
суспільством, з оточуючими її людьми, ба навіть з самим собою. Та й як можна іти вперед, 
рухатись у напрямку прогресу, коли ти не думаєш? Як?.. Тільки одне вірне: істина 
народжується в суперечці, після довгого шляху пошуків і помилок... Ось і маєте: хочете 
чогось більшого, дійсно істинного, хочете іти вперед, еволюціонувати, конфлікт буде 
вашим супутником на все життя...  

Іван Сафіяник (м.Стрий Львівської обл.)  

***  

...Ось візьмемо нині чинний закон України про свободу совісті та релігіозні організації... 
Здається, народ отримав найсправедливіший закон після знищення тоталітарного режиму, 
коли діяв лише войовничий атеїзм, і всі релігії переслідувались. Скільки тоді загинуло 
священиків по концтаборах, скільки віруючих не могло молитись, або робило це потайки. 
Але сьогодні, коли право повернуто, немає спокою у релігійних громадах. Іноді доходить 
до бійок між представниками різних конфесій. Чому? На мій погляд, це йде від низької 
загальної і правознавчої культури суспільства... Для нашої держави ніби не існує таких 
фактів, які мали місце у минулому: ліквідації - із застосуванням терористичних методів - 
Української Автокефальної Православної церкви 1930 року й Української Греко-
Католицької церкви в 1946 році. Реабілітаційних ухвал щодо цих церков наші законодавці 
не роблять; вони просто "зрівняли" у правах учорашніх в'язнів, що ледве залишились 
живими, з тими, хто всі ці роки жирував... Необхідно запровадити в Україні статус 
переслідуваної раніше церкви, в якому передбачити заходи щодо скасування усіх кар, які 
були кинуті на переслідування Церкви, відновлення повних прав Церкви...  

Який багатий і неповторний людський світ. Бог-творець наділив нас різним кольором 
шкіри або іншими типовими рисами обличчя, але від того ми не стали менш чи більш 
вартісними - ми всі Божі істоти і вимагаємо до себе поваги.  

Іван Теребух (м.Львів)  

***  

...Чого ж прагнути: рівності, чи рівноправ'я? Як на мене, рівності досягнути неможливо, 
бо цьому є перепоною такі загальні цінності, як мораль, шана, повага, думка, інтуітивне 
відчуття, враження тощо. А повне рівноправ'я досягнеться лише в правовій державі, 
реальне втілення якої неможливе навіть на теоретичному рівні. Проте я не випускаю 
можливості більшого чи меншого наближення держав до такого ідеалу, де б правовими 
методами було врегульовано всі права, свободи та інтереси громадян і було утвердженно 
ідеал вільної особистості без будь-якого розрізнення. З позицій неупередженого, 
раціонального оцінювання дискримінація, як і сегрегація, - всією суттю своєю 
антигуманне явище, яке, не говорячи вже про всі наслідки для дискримінованих, є вадою 
суспільства, в якому вона присутня, є плямою на обличчі всього людства, яке не вживає 
ніяких заходів щодо її подолання. Та на жаль ця проблема набирає більшого розголосу, 
аніж практичного вирішення. Будь яка теорія вищості, в основі якої лежить та чи інша 
відмінність, хибна в науковому відношенні, недозволена в моральному і несправедлива та 
небезпечна в соціальному...  



Дискримінація, як на мене, суперечить усім елементарним поняттям цивілізованої моралі. 
Адже в ній виявляється неприпустимим таке становище, коли за одних і тих самих умов, 
наприклад, від Петренка і Петрова вимагається щось одне, а від Петерсена зовсім інше, 
причому саме на тій підставі, що він Петерсен, а не Петренко і не Петров... 

Юрій Носік (м.Київ)  

***  

Когда крошечное существо, недавно появившееся на свет, протягивает к нам свои 
ручонки, мы готовы плакать от умиления. Но стоит ему попытаться заявить о своем "я", 
отстоять свои желания, как начинаются крики. "Отстань! Замолчи! Надоел уже!" - это все, 
что мы можем сказать маленькому человечку. И в его душу закрадывается обида. Я 
уверена, каждый, хоть раз в жизни повторял про себя, что мама плохая. И что, когда 
вырастет, он никогда не будет ничего запрещать своему ребенку...  

Я вдруг вспомнила маму. Ей не нужны никакие законы, чтобы любить своих детей. Она 
просто мама. В ней есть все, что скрывает это простое слово: душевное тепло, любовь, 
ласка, нежность. То, что нужно детям больше всего на свете. Больше всяких законов. То, 
что делает ребенка человеком. Нехватка же всего этого калечит его на всю жизнь...  

...Одни скажут: "Это было всегда". Старики заведут свою заезженную пластинку, что вот 
при коммунизме... Но это неправда.  
И, - это моя точка зрения, - дело не в устройстве государства. Дело в нас самих, в людях. 
Да Господи, посмотрите на Украину! Я каждый день вижу маленьких украинцев - наших 
детей, от которых зависит будущее страны. И мне становится страшно. Где тут Принцип 2 
Конвенции ООН о правах ребенка?.. "У меня нет денег - зато я буду "крутым", чтобы меня 
все боялись: я побью соседа, отниму у Тани шоколадку, и мне ничего не сделают. А 
сделают - стану еще хуже!" - зачастую, такова психология ребенка в нашей стране в наше 
время. Самое плохое, что, когда такой ребенок вырастает, то свою жизнь он строит на 
зависти, ненависти и обмане...  

Mарина Лактионова (г.Бердянск Запорожской обл.)  

***  

Зараз про наркотики можна почути навіть у розмовах учнів молодших класів. А смак і дію 
цієї отрути чи інших, так званих психотропних речовин, на собі деякі з дітей відчувають у 
дванадцять-тринадцять років. Не вірите? Завітайте, шановні чиновники та лікарі, які 
повинні боротися з наркоманією, на будь-яку міську дискотеку, поспостерігайте за 
натовпом хлопців та дівчат, і ви самі все побачите. Я прекрасно розумію, що на боротьбу з 
цим явищем потрібні величезні матеріальні кошти, але, мені здається, якби люди, що 
повинні, згідно ст.33 Конвенції, "захищати дітей від незаконного зловживання 
наркотичними засобами та психотропними речовинами" ставилися до своїх обов'язків не 
формально, серед нас було б набагато менше ровесників, вражених цією хворобою...  

Мої батьки розповідали, якою проблемою було в свій час охрестити мою старшу сестру та 
мене. Зараз до питання про свободу совісті в нашій країні зовсім інше ставлення... Я 
пам'ятаю, як ходила з мамою на Великдень до церкви. Скільки там було людей! Багато хто 
з них був з дітьми самого різного віку. Я спостерігала за ними і бачила, що більшість з них 
прийшли сюди не лише з цікавості. Вони вслухалися в слова батюшки, хрестилися разом з 
дорослими, повторювали слова "Христос воскрес!" і робили це свідомо, з вірою...  



Думки, що виникли у мене під час читання Конвенції, дещо сумні. Але вони викликані 
тими проблемами, що дійсно існують у нашій країні. Життя продовжується, виросту я і 
мої ровесники і, сподіваюсь, що ті, хто народився в незалежній Україні, будуть більш 
захищенними з боку Держави, матимуть менше проблем й більше можливостей.  

Алла Петрова (м.Київ)  

***  

Перед тем, как приступить к работе, я решила поговорить с детьми "подземных 
переходов", как их называют на уличном жаргоне. Этот разговор открыл мне глаза на 
многие вещи. И в особенности: им нет дела до того, что ООН выпускает документ за 
документом, они хотят есть. И как ни странно, они правы. Бумажный документ, которым 
все восхищаются и никто не исполняет, еще не спас ни одного из них от голодной смерти, 
и нигде, кроме книжной теории, не послужил человечеству...  

Что касается качественного образования, то его можно получить только за деньги, а 
значит далеко не всем. Это относится и к высшему образованию, которое сегодня является 
предметом купли-продажи. Шансы стать студентом престижного факультета измеряются 
содержанием не головы, а кармана. Наше государство совершает крупнейшую ошибку: 
пренебрежительно относится к своему умственному потенциалу. Не так давно один мой 
друг не смог поступить на экономический факультет. Теперь он учится в Мичигане, и его 
американские преподаватели в шоке: как можно было не взять учиться этого маленького 
Эйнштейна?! Конечно, есть дети, которые поступают без блата и денег, но это ни в коей 
мере не оправдывает того произвола, который царит в области прав ребенка в Украине...  

Cт.62: "Государство должно обеспечивать в максимально возможной степени выживание 
и здоровое развитие ребенка". Разве это - правда? Пусть очень громкие - но пустые 
слова... Mы сегодня поставили выше детей другие цели. И это - подло. Поэтому мне 
хочется спросить свою страну: Украина, чем ответят тебе твои дети, за то, что ты в своем 
безжалостном стремлении к наживе, забыла о них?..  

Вместе с матерью Терезой погиб целый мир. Если бы каждый человек хоть чуточку помог 
ближнему, мир стал бы лучше...  

Ирина Сидорова (г.Киев)  

***  

Меня очень волнует вопрос реализации прав человека на Украине. Ведь это моя страна, 
моя Родина. Хочется видеть людей счастливыми, улыбающимися. А что я вижу ? Идут 
люди мрачные, разговоры об одном и том же: как жить дальше?  

И вот иду недавно по городу, вижу, висит объявление. Сообщается о том, что в таком-то 
помещении, в такое-то время состоится собрание ветеранов Великой Отечественной 
войны и труда. И я решил зайти в эту аудиторию. Так и сделал. Зашел и тихонько присел в 
последний ряд. Людей собралось около ста человек...  

Вот встает седой человек и с болью в сердце говорит о том, что он отработал в шахте 
более 25 лет и получает мизерную пенсию, а рядом с ним живет бывшая секретарь-
машинистка горисполкома и получает пенсию в три раза больше. Разве такое возможно? 
Оказывается, да. Внимательно всматриваюсь в лицо бывшего директора школы со стажем 



работы 42 года, а пенсия ей назначена 49 грн. 90 коп. И тут же я представляю свою 
соседку, которая вообще никогда не работала, а получает чуть меньше этой учительницы. 
А ведь в нашей стране человек имеет право на труд, почему же он не имеет права 
получать положенное за свой труд?  

Вот если бы мне доверили реализовать это право, я, конечно, решил бы этот вопрос четко 
и справедливо. Пусть каждый человек получает положенное за отданные годы работе. 
Надо учитывать стаж каждого человека, тогда и у подрастающего поколения будет стимул 
учиться и честно трудиться. Это одна из серьезнейших проблем сегодняшнего общества 
Украины. И еще, статья 46 II раздела Конституции гарантирует каждому человеку пенсии, 
социальные выплаты, пособия - не ниже прожиточного минимума. Однако если спросить 
у людей, хватает ли им этих денег на самый скромный образ жизни, то и половина не 
ответит утвердительно.  

...Или когда ты вызываешь скорую помощь, а тебе говорят, что нет бензина и приехать не 
могут. Разве это нормально? Конечно, медиков можно тоже понять. Ведь финансирование 
медицинских учреждений практически остановлено...  

Максим Рябенко (г.Макеевка Донецкой обл.)  

***  

Пізнати закони і закономірності світу, в якому випало щастя жити - хіба це не повинно 
бути прагненням як окремого індивіда, так і течією, загальною тенденцією суспільства в 
цілому...  

Наше завдання - навчитися переводити якомога більше проявів руйнівного конфлікту в 
конструктивний, якщо останній здатний активізувати потенційні можливості особистості, 
відкрити перспективу її самовдосконалення. Так, без конфліктів розвиток був би 
неможливий... І завдання кожної суспільної формації полягає в тому, щоб максимально 
розкрити всю велич людського генія, всю велич людського духу і збудувати з цієї 
сировини храм людського триумфу - храм високих ідеалів і відважних проектів та ідей, де 
нема нічого нездійсненного, де нема місця собачій гризні, де вже не буде місця людській 
меркантильності. Але як збудувати такий лад?!! Питання лишається відкритим...  

Правова держава - це зараз своєрідний "філософський камінь" для всіх юристів планети: 
міраж, такий зрозумілий і такий поки що нездійсненний, такий бажаний і такий 
невловимий...  

Права без обов'язків - це свавілля, і саме тому принцип взаємності цих понять, а також 
повага до прав іншої сторони - основа і необхідний елемент справедливого ладу. Отже, 
щоб надати сучасному ладу поштовху в сторону правової держави, необхідно 
усвідомлення і засвоєння усіма таких неодмінних правил, як повага до прав інших, 
взаєморозуміння, взаємотерпімість. І, головне, виконувати ці правила як на побутовому, 
так і на міжнародному рівнях...  

Довгі роки духовного покріпачення не минулись безслідно. Комплекс неповноцінності, 
меншовартості, байдужість, соціальна пасивність, безініціатівність, національний і 
правовий нігілізм - ось далеко не повний перелік рис, що зостались нам в спадок від років 
неволі, особливо від радянських часів. Народ наш відвик самостійно мислити і справжній 
процес державотворення стоїть на місці як віз із езоповської байки. Якщо ми хочемо 



якнайшвидших змін, потрібен сильний поводир, потрібна сильна влада, щоб всі 
різносторонні вектори перетворились в один, могутній і потужній...  

Віталій Тертиця (м.Київ)  

***  

Читаючи ці положення, думаєш, що добре, що вони існують, але погано, що до великої 
кількісті дітей вони не виконуються. Самий простий приклад. Зараз, в наш тяжкий час, 
часто можна зустріти на вулицях безпритульних, нікому не потрібних дітей і дорослих. 
Ми бачимо їх на вокзалах, в метро, просто на вулицях. Вони ходять брудні, обірвані, 
нерідко просто хворі на різні хвороби. Ці діти дивляться на нас голодними очима, 
простягають руки, випрошуючи гроші чи якусь їжу, яку незабаром відберуть у них батьки 
чи старші...  

А ще гірше, якщо батьки п'ють. Нещасні діти з таких сімей не тільки не забезпечені 
матеріально, а ще й злякані, забиті своїми горебатьками. Мені не раз доводилось 
спілкуватися з такими дітьми і мені їх дуже шкода, адже вони не мають самого 
елементарного, що повинна мати кожна дитина для свого розвитку. Чи таке існування 
малолітніх не є порушенням прав дитини?..  

...Та я все ж надіюсь, що до того часу, коли мені прийде час вступати до вищого учбового 
закладу, розділ цієї статті Конвенції ввійде в наше життя: одержання вищої освіти стане 
доступне всім дітям, які того хочуть і мають здібності. Хоча в це важко повірити, бо 
півроку дуже малий строк. Хочеться надіятись на те, що все зміниться, життя стане 
легшим не тільки для дорослих, а й для дітей. Як кажуть: "надія вмирає останньою". Наша 
країна ще дуже молода і всім зараз нелегко. Та люди повинні мати надію, терпіння і 
робити все, щоб життя змінилось на краще. Зараз ми часто помічаємо в основному тільки 
погане, те, що не робиться, а не бачим, що і в сучасних, важких умовах країна намагається 
хоч дещо робити для дітей... Правда, можливостей в неї не так уже й багато. Слід брати до 
уваги і те, що багато залежить і від самих дітей. Допомога старшим, добре відношення до 
молодших, не пасивне життя, а активність кожного допоможуть нам в цій ситуації. 
Думаю, що наше майбутнє, майбутнє наших дітей в великій мірі буде залежати від того, 
якими будем ми самі, скільки зусиль докладемо для здійснення своїх мрій. Адже мало 
знати свої праві, треба ще й активно працювати, щоб ці права використовувати.  

Ірина Хлистун (с.Новоолександрівка Донецької обл.)  

***  

Омбудсман має справедливо і пунктуально розглядати кожну скаргу кожного 
громадянина і карати чиновника в разі зловживання. Але для того, щоб Омбудсман міг 
карати чиновників і відновлювати права людей, йому треба мати необхідні повноваження 
і права...  

Але всі ці права, повноваження та обов'язки нічого не варті без якостей, які мають бути 
притаманні Омбудсману, як людині. Це насамперед:  

- любов до людини;  

- первинність суспільних інтересів над особистими;  



- чесність;  

- мужність;  

- наполегливість.  

...Люди повинні більше допомагати один одному, не покладати особливо великі 
сподівання на державу і громадських представників.  

Кожна людина повинна засвоїти і вміти захищати свої права, здійснювати свій соціальний 
самозахист, а не покладати вирішення всіх своїх проблем тільки на державу.  

З цією метою в країні повинна бути організована інтенсивна правова освіта, в ході якої 
юристи-фахівці, преса та телебачення повинні регулярно роз'яснювати громадянам їхні 
права, визначені і захищені Конституцією України...  

Я довідався, що в США є жінка - Енн Ландере, яка взяла сама на себе обов'язки захисника 
прав людей. Вона занесена в "Книгу рекордів Гіннеса", як людина, що дала найбільшей в 
світі кількості людей порад, як знайти вихід у випадку порушення їхніх прав.  

Громадяни США вважають, що кожне звернення до цієї простої жінки знайде відгук і 
відповідну пораду. Як підраховано фахівцями, 40% відповідей Енн Ландере стосується 
порад і підтримки людей у складних юридичних ситуаціях. Ця людина розумом і серцем 
відчуває пульс громадського життя Америки. Це враховують і керівні діячи США. З нею 
радився колишній президент США Ніксон и нинішній президент Клінтон.  

В світі думок, що викликає у мене Загальна декларація прав людини, я хотів би висловити 
побажання, щоб у нас в Україні теж з'явилися люди, яких я назвав би людськими 
омбудсманами, тобто людьми, які на громадських засадах безкоштовно надають правову 
допомогу своїм співгромадянам...  

Впевнений, що багато молодих людей, які зараз ще навчаються в школах і мріють стати 
правниками, в майбутньому присвятять свою діяльність саме цій благородній справі - 
ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ.  

Микола Гурський (м.Львів)  

***  

...Я дуже б хотіла сказати, що моя Україна належить до кола тих держав, де реалізовані всі 
права людини. А може, так і зробити? Адже, як мовиться, сміття із хати не виносять.  

Тільки подумала так, як у свідомості зринули рядки великого українського поета Івана 
Франка, написані ним на рубежі минулого і нинішнього століть. І сучасниками поета, і 
його нащадками ці рядки сприймалися неоднозначно. А причина полягає в тому, що Іван 
Франко, звертаючись до рідної України, до її народу, не обмежується евфемізмами, не 
уникає зневажливих епітетів. Пізніше у такому же ключі вів діалог з Вітчизною і поет-
емігрант Євген Маланюк. Ні, названі автори не були космополітами. Вони були великими 
патрітотами. "Не любили" ж вони Україну, за їхніми словами, "з надмірної любові". І це 
дійсно так. Обох боляче вражало те, що їх Вітчизна і досі перебуває у підневільному 
становищі, що вона не спромоглася "своїм життям до себе дорівнятись". І Франко, і 



Маланюк над усе хотіли бачити Україну вільною, рівною серед рівних. Це їхнє 
пристрасне прагнення якраз і народжувало слова, в яких полум'яніла Правда.  

Приклад видатних співвітчизників має залишатися для нас дороговказом і тепер, 
незважаючи на те, що ситуація змінилася. Так, Україна здобула незалежність. Нашу 
державу визнано світовим співтовариством. Це, бесперечно, радує.  

Але, як писав ще один відомий український поет Олександр Олесь, "з журбою радість 
обнялась". Інколи навіть здається, що в цих "обіймах" журба переважає. А все тому, що 
Україна аж надто повільно підіймається на висоту, на якій проходить орбіта буття народів 
дійсно демократичних держав...  

...Мною названі лише окремі (але - вельми суттєві!) права людини, які поки що не 
реалізовані в Україні в повному обсязі. Але завдання полягає в тому, щоб знайти шлях до 
поліпшення ситуації. Думаю, що такий шлях шукається багатьма. Сьогодня ж, коли я ще 
тільки учениця випускного класу, я не можу запропонувати власну програму 
кардинальних перетворень. І той, хто читатиме цю мою сповідь, мабуть, мене зрозуміє. На 
данному етапі для мене, як і для моїх ровесників, найсуттєвішим є тверде переконання в 
тому, що далі так тривати не може. З цим переконанням і вирушу я в самостійне життя. 
Хочу лише одного: щоб могло воно стати повноцінним, щасливим не де-небудь, а саме в 
Україні, на рідній мені землі.  

Оксана Маковська (м.Одеса)  

***  

Моя мама вчитель математики в школі, а тато - інженер, але на даний час безробітний, 
тому, читаючи статті 22-24 Загальної декларації прав людини, я особливо відчуваю 
потребу в них не лише на папері, а й безпосередньому їх виконанні, тому що кожна 
людина має право на захист від безробіття та право на справедливу та задовільну оплату 
праці, своєчасне її одержання, яке захищається законом (ст.43 Конституції України). 
Звичайно ж, тема праці дуже болюча для багатьох людей, особливо в такий важкий час, 
який тепер переживає наша Батьківщина, а тому ми повинні розуміти це скрутне 
становище і сподіватись, що прийняття Конституції України (28 червня 1996 р.) змінить 
все на краще, відкриє нові можливості, перспективи у подальшому розвитку країни, але це 
перетворення буде тривати кілька років, і ми повинні бути терплячими й мужніми.  

Читання статті 25 Декларації, особливо пункт 2, дуже болюче, тому що я згадую ту 
кількість матерів, які самі, своїми мізерними силами виховують дітей, жертвують для них 
усім, тільки б вони не відчували холоду, голоду, нестачі батьківської ласки. Держава, 
звичайно, повинна надати їм соціальний захист і охороняти чи то шлюбні, чи позашлюбні 
діти (ст.51 Конституції України), адже всі вони є рівними членами суспільства (ст.52 
Конституції України).  

Та, згадавши поневіряння і трагедію Шевченкової Катерини, наймички Ганни, всіх тих 
матерів-покриток, які пройшли перед нами на сторінках української літератури, треба все-
таки всім дівчатам бути більш цнотливими, вимогливими до себе, берегти свою честь, 
щоб народити дитя в шлюбі, в любві, бо це й буде одна з граней його людського щастя.  

Я щаслива, що вчуся (кожна людина має право на освіту за статтєю 26, п.1 Декларації) в 
Хустській гімназії-інтернаті, бо цей навчальний заклад відрізняється від інших у нашому 
місті і районі як в освітній, так і в культурній сферах. Вчителі працюють над розширенням 



кругозору учнів, розвитком їх інтелекту, над вдосконаленням кожної особистості, над 
формуванням правильного погляду на життя. Наші учні є переможцями на тільки 
обласних, а й всеукраїнських олімпіад з різних предметів. Близько 60-70 відсотків наших 
випускників щороку стають студентами вузів України. У нашій школі є всі можливості 
для розвитку гармонійної особистості, про що й наголошується в статті 27, пункт 1, 
Загалької декларації прав людини.  

Тетяна Сабадош (м.Хуст Закарпатської обл.)  

***  

...Не всі держави мають конституції, хоча б ось, як Англія, та суттєвіше інше - віра 
англійців у свою систему. Тому, можливо, треба говорити не просто про "українську 
мрію" чи "англійську" та будьяку іншу, а про загальнолюдську світову мрію.  

О, як мені хочеться сказати всім-всім людям на Землі, що наша світова мрія - це 
додержання прав людини, мир і безпека! Хочеться сказати і бути почутою.  

Так, держави усі різні, а міжнародний чинник розвитку набуває нового значення - 
взаємодії та взаємозалежності, тому конфліктні спалахи несуть загрозу загальному миру. 
Особливо страшні конфлікти, що мають насильницький, міжнаціональний характер. Чому 
"відкидають" принципи статуту ООН, міжнародних пактів, інших угод про права народів 
на самовизначення, на рівність, коли проводилися "етнічні" чистки в Боснії, Хорватії, 
Руанді, Чечні? Розумієте, з нагадуванням про це болісно і страшно за нас, а ми ж люди, а 
будь-яка вимога до того, що держава повинна бути етнічно однорідною є безглузда, а такі 
конфлікти (не важливо, великі чи малі) несуть масові вбивства, кричущі порушення прав 
людини, також і права на життя (коли втрачається саме життя, то говорити про право на 
нього не має сенсу), які зафіксовані і визнані майже в кожному документі як на 
державному, так і міжнародному рівнях.  

...Де той шлях до загальнолюдського порозуміння, як можна вреголювати конфлікти?  

Головне, треба визнати їх наявність, а примирення суперечностей досягнути шляхом 
компромисів, переговорів, узгоджень. Світове ж суспільство динамічне, воно не стоїть на 
місці. Лише реальне сприйняття конфлікту, терпимість один до одних попри всю нашу 
багатоманітність уможливить світову мрію на мир та безпеку. Мені хочеться, щоб усі 
визнали, що насправді все природніше, ніж ми собі уявляємо: так, кожен з нас і всі разом - 
це особистості, які є представниками різних соціальних груп, певних культур. Вже самі ці 
відмінності є самодостатніми і потребують захиту. Розглядаючи конфлікти, що вибухають 
поміж різними людськими угрупуваннями на основі етносу, релігії, політичних 
розбіжностей, варто пам'ятати: справедливість, людська гідність не існують безвизнання 
прав кожної людини, незалежно від того, до якої спільноти вона належить.  

Я вірю в те, що терпімість до різних думок будь-якого спрямування допомагає 
підтримувати міжнародний правопорядок, допоможе всім нам розумно вирішувати 
проблеми людського співіснування...  

Хочу знов сказати всім:  

- Будьмо терпиміші та виваженіші при конфліктах і усвідомимо, що саме дотримання прав 
людини - передумова їх розв'язання. Давайте діяти разом, залишаючись при цьому 
різними, задля нашої загальнолюдської мрії!..  



Інна Болгарина (м.Кривий Ріг Дніпропетровської обл.)  

***  

Не буду марнословить, міркувати  

Над тим, як довго ненька-мати,  

Наша вишнева і стражденна Україна  

Ціною смерті не одного сина  

Все намагалася відвоювати  

Жадану волю у численних ворогів,  

Доки не так давно проголосила  

Про своє право гідно існувати  

В сім'ї сусідніх їй держав-братів.  

"А що це дало нам?" -  

Так звикли деякі питати.  

Хіба ногою однією стати  

У світ нових можливостей, зв'язків, відносин  

І мимоволі порівняти  

Наш рівень розвитку - з країнами Європи,  

Чию довіру, співробитництво, повагу  

В майбутньому Вкраїна прагне мати, -  

І з прикрістю констатувати:  

"Майбутнє це за горами далеко,  

А путь до нього ой зовсім нелегка!"  

Бо вже ж настав той час,  

Коли, здавалося б, ніхто не кривдить нас -  

І незалежність є, омріяна в віках,  

І птах душі і думки - ніби вільний птах.  



Проте чому і досі наш народ  

(Для прикладу, в його найнижчій масі,  

У найбіднішім - хоч робочім! - класі)  

Не знає смаку деяких свобод,  

Що гарантують документи  

Організації ООН  

Із прав людини (ті моменти,  

де йдеться про права на працю  

І гідне для людини існування).  

Скажіть хто-небудь, чи коли здійсняться  

Ті прагнення та мрії, сподівання  

Простого люду на життя пристойне,  

На те, щоб не лише насущним хлібом існувати  

І голову сушить: "Як далі жить?  

А чим сім'ю прогодувати?" -  

Але й на те, щоби постійно дбати  

Про свій духовний рівень, розвивати  

Світ внутрішній. Із кожним днем ставати  

Все вищим у своїх очах.  

І не сховати в мозолях  

Свій гнів, обурення, облуду  

На той державний лад,  

Що ніби гарантує люду  

Права, свободи вільного життя  

В той час, коли мій батько буде  

Одержувати зарплатню-сміття!..  



...Глибока економічна криза значно гальмує утвердження в житті і здійснення тих прав, 
свобод, що гарантують документи ООН з прав людини. Але ще й духовна криза знижує 
можливості найближчим часом стабілізуватися і покращитись. Тому, як я бачу, 
економічна і духовна криза мовби спаяні одна з одною намертво.  

Щодо політичного аспекту проблеми, якої я торкнулася у творі, напевне через мою 
необізнаність у цьому плані, нічого конкретного побажати не можу. Надто складне, як на 
мене, стоїть питання для 15-17-річних людей.  

А ось що стосується морально-етичної, культурної грані теми, то те, що я хотіла би 
побажати моїм ровесникам словами серця, не йде ні в яке порівняння з настановою 
Д.М.Цілуйки, поета нашої Буковини:  

Життя не стелить килимами  

Усі незручності доріг,  

Само не прийде з пирогами  

Бажане щастя на поріг.  

І будуть терни тіло рвати,  

Каміння ноги геть поб'є,  

А треба йти, повзти, вставати,  

Поки і дух, і сила є.  

Юлія Желєзна (м.Новодністровськ Чернівецької обл.)  

***  

Цю стареньку, виснажену стражданнями й часом жінку я часто зустрічаю на вулиці. 
Неможливо просто так, байдуже пройти повз неї.  

- Добридень, Маріє Василівно, - вітаюсь я до неї.  

- Доброго здоров'ячка, дитинко. Зі школи йдеш?  

- Так, зі школи. Затрималась трохи.  

- Ох, радій, поки до школи ходиш, не знаєш, яке то життя насправді. Тяжко зараз людям, 
часи такі настали. Вже й не знаєш, як то жити далі!...  

Біль її душі - це біль всіх нас, це біль всього народу, а особливо таких, як вона: колишніх 
робітників, вчителів, лікарів, інженерів - безпомічних пенсіонерів, які все своє життя 
віддали улюбленній справі, і тепер, коли вони пішли на заслужений відпочинок, держава 
так дякує їм? Де ж її обіцянки? Де ж гарантії, про які говориться у статті 22 Загальної 
декларації прав людини, що "кожна людина як член суспільства має право на соціальне 
забезпечення..."  



Вона й досі не одержала пенсії, хліба нема за що купити, а тут ще й погрожують, що 
електроенергію відключать.  

- Звідки? Не піду ж я красти, - каже Марія Василівна. - А оце недавно, дивилася я по 
телебаченню, якийсь депутат, здається, виступав. Щось багато про економіку говорив, 
якісь висновки робив. Але що з того? Лише балаканина. А від неї жити аж ніяк не легше. 
От вже нога у мене оця так болить, що вже й не знаю, що робити маю. До лікарні хай хоч 
за руки, за ноги тягнуть - не піду. Пішла раз - більше не хочу. Вони мені понаговорювали 
всяких ліків, і йди, бабо, купуй і лікуйся. Я як глянула, скільки то грошей коштує, то й не 
повірила. Більше, ніж моя пенсія! Нічого, і так перебуду якось. Скільки мені треба того?  

Я дивлюся на цю жінку і думаю: чому все так несправедливо? Як, мабуть, боляче їй і 
багатьом таким, як вона жити в цей час. Коли тобою игнорують всі: держава, працездатне 
населення. У кожного свої проблеми, свої погляди, і старше покоління залишається в 
стороні, ніби нікому не потрібне. Чи не розучились ми поважати старість? І чи маємо ми 
взагалі таке право не поважати її? А ці пенсії, вимоги оплати за житло, електроенергію - 
це ж просто знушання. Хіба наші дідусі і бабусі заслуговують на таке відношення до себе? 
Чому це не враховано? Чому проце вже давно не подумали?  

А їм важко. Вони нікого конкретно не звинувачують, бо в цьому винна не одна людина, а 
ціла держава, і навіть кожен з нас. Бо, можливо, наша байдужість, легковажне наше 
відношення, а не матеріальне забеспечення найбільше пригнічує їх. Колись люди ще 
бідніше жили, але ж був між ними якийсь невидимий зв'язок, що поєднував всіх у дійсно 
цілісне суспільство. Рвемо, шматуємо, ніщимо - ось що ми робимо з собою. Та, можливо, 
не все ще так погано. Головне - перебудувати самих себе...  

Олена Прокопів (м.Бурштин Івано-Франківської обл.)  

***  

В свое время не ограничили деятельность Гитлера, что дало возможность развиваться 
фашизму. А фашизм - это тоталитарный контроль над личностью, полное ее подчинение 
государству; то есть полная дискриминация личности, или это "сапог, топчущий лицо 
человека всегда". То есть: "Всё для государства, ничего против государства, никого вне 
государства", - эти слова Муссолини, отца фашизма, выражают суть фашистской 
концепции тоталитарного государства...  

Вот возьмем менее агрессивную, на первый взгляд, групповую теорию - коммунизм. У 
них была довольно-таки приемлемая программа для создания мирного, удовлетворяющего 
всех государства... Но их средства достижения не оправдывали эти цели. Средства 
заключались в вооруженном захвате власти. Но ведь в результате погибло очень много 
людей...  

...Я считаю, что права всевозможных групп граждан должны заканчиваться там, где 
начинаются права других граждан. То есть запрещаются любые деяния, которые посягают 
на права и свободу людей. Потому что за безграничной свободой следует безграничный 
деспотизм...  

Вопрос об отмене смертной казни сейчас стоит очень остро. И страны, вступающие в 
Европейское Сообщество, обязаны отказаться от ее применения. Тогда смертная казнь 
заменяется пожизненным заключением, а по мере наказания второе не уступает первому. 
Это очень суровый режим, и никогда нельзя подводить под одну черту хулиганов, воров, 



мошенников и убийц, насильников, рецидивистов. Они даже не должны временно 
находиться в одной камере... Я считаю, что объем прав мелких преступников, которые 
дальше намерены жить и трудиться в обществе, должен быть больше, чем у рецидивистов. 
За это время они должны работать, читать. Это даст им возможность усовершенствовать 
свое самосознание, осмыслить и понять свои ошибки. И тогда, возможно, упадет процент 
повторения преступлений лицами, бывшими в заключении...  

Каждый из нас должен внести свою лепту в новое правовое государство - Украину. Мы 
должны напрочь забыть выражение: "Моя хата з краю, я нічого не знаю"...  

...А решение конфликта между личностью, группой и обществом далеко не однодневно. И 
оно происходит, только нужно время. Так как этот вопрос должен обязательно решиться 
только эволюционным путем. Возможно он решится в течение 20 лет, возможно через 200 
лет. Ведь многие страны Европы и Америки шли к этому более 200 лет. И достигнув 
этого, они обеспечили нормальное существование личности, группе и обществу. Они 
постигли настолько моральное, экономическое и эстетическое благо, что берут с Украины 
детей-инвалидов и воспитывают их. Государство дало возможность в людях развивать и 
укоренять такие черты характера как добродеятельность и милосердие. Мы не знаем, но 
мы должны стремиться к этому и создавать не для себя один хороший день, а для детей 
хорошую жизнь.  

Евгения Бусыгина (г.Запорожье)  

***  

Розглянемо Радянський Союз і звернемося до його конституції. Найдемократичніша? Так. 
Без заперечення. Проголошує права і свободи громадян та рівність всіх перед законом? 
Так. До того ж передбачає і гарантує широкі можливості для всеобічного розвитку 
особистості. Тоді чому ж так сталося, що величезну кількість теперішніх підданих США, 
Великої Вританії, Франції, Канади становлять колишні громадяни "найдемократичнійшої" 
країни в світі?  

А справа в тому, що негласно розподілене на окремі соціальні групи суспільство, 
користувалося негласно розподіленими і властивими тільки їм (групам) правами і 
свободами. У кожного були свої. А разом вони і складали найдемократичнішу 
конституцію у світі.  

Візьмемо право на освіту, яке теж гарантувалося конституцією. За рахунок держави могли 
вчитися всі бажаючі. Причому рівень освіти високо цінувався в усьому світі. Але все це 
при єдиній умові (знову ж таки негласній) - самостійно не мислити! Ну, а якщо виникла 
думка та ще й відмінна від офіційної?.. То на цей випадок є концтабори і психіатричні 
лікарні в достатній кількості... Зараз уже не є таємницею, що ці заклади пустими не 
залишались. Відомо також, що через це пекло пройшов не один мільон людей. Згадати 
хоча б репресованих письменників... То після цього неважко зрозуміти якою буде духовна 
атмосфера в суспільстві.  

До того ж, вище згадане не заважало Радянському Союзу з гордо піднятою головую 
давати "поради" іншим державам, як саме їм потрібно жити. (Згадаймо Угорщину і 
Чехословаччину... Це ж було уже після прийняття Декларації...) Так от моя думка з цього 
приводу така: тільки та країна, в яку люди збігаються з усього світу, має право давати 
поради іншим про те, як треба жити. І лише в тому випадку, коли її про це попросять. 
Інакше - ні. Та ж країна, з якої люди прориваються через кордон на танках, летять на 



саморобних повітряних кулях і гіперзвукових винищувачах, прориваються через минні 
поля під кулеметним вогнем, та країна нікого і нічому вчити не повинна. Немає в неї 
такого права. Перше, я думаю, було б непогано в своєму домі порядок навести та створити 
таке суспільство, щоб не з вашої країни підземні коридори рили, а до вас хтось намагався 
такі коридори прорити. Тільки тоді, знову ж таки, якщо про це попросять, отримає країна 
право повчати інших, як треба жити. Але не танками на вулицях, а мирно і доброю 
порадою, мовляв, дивіться на нас і вчиться, якщо подобається.  

Що ж до Сполучених Штатів, то там справи були дещо інші, тому що іх, теж не менш 
демократична конституція, прийнята, до речі, ще в 1787 році, скільки прав і свобод 
передбачила, рівно стільки американці і отримали. І якщо конституцією було зазначено, 
що у виборах мають право брати участь тільки ті, хто має на це кошти, то так і було. Якщо 
расова дискримінація була поставлена конституцією на державний рівень, то так і було. З 
часом американці внесуть, так би мовити, поправку до конституції - це був Біль про права 
(1790), яким гарантуватимуться свобода совісті, зборів і т.і., тобто піде подальше 
розширення прав і свобод людей і епілогом будуть 70-ті роки, коли американці знищать 
расову дискримінацію як масове явище на рівні держави і будуть боротися з цим на рівні 
суспільства.  

Отже, як бачимо, високорозвинуте почуття свободи у сучасних американців, їх схильність 
до непідзвітності нікому історично зумовлена. Тоді як ми, колишні громадяни 
Радянського Союзу, і зараз не користуємося тими правами, що дає нам наша конституція.  

...Я тішу себе надією, що стане життям моя мрія про університет ім.Т.Г.Шевченка, і, 
здобувши юридичну освіту, я принесу користь моїй країні. Міжнародні відносини і право 
- це моя стихія, і я зроблю все можливе, аби реалізувати себе в цій області на користь моїй 
Україні. Я вірю в її майбутнє. Я знаю, що вона його має. Але ніщо не приходить просто 
так. І для того, аби побудувати гідне України майбутнє, нам, молодому поколінню, 
потрібно втілювати в життя статті Декларації. 

Світлана Гоменюк (м.Старокостянтинів Хмельницької обл.)  

***  

І не треба відзначатись особливим патріотизмом, щоб зрозуміти: українці мають свою 
мову і не існує ніякої потреби позичати її в інших. Бо ж скільки музики закладено в 
українському слові. З ним і радість, і смуток, кожен крок до майбуття. Воно рідне, 
найближче, воно - найдорожче. Слово, що ввібрало у себе всю історію самої нації, усі 
відтінки нашого життя. Відшліфоване та чисте воно нагадує ніжну мелодію, народжену з 
глибин віків:  

З глибин народного життя,  

З глибин тих древніх і цілющих  

Постала мова чарівна,  

Земна чи неземна, та всюдисуща.  

І звуками своїх мелодій  

Чарує душу і п'янить,  



Та іноді нагадує й про світ холодний,  

що був чи є, хай з далини, але зорить.  

Так, світ отой нещадний, злий,  

Він утискає всіх і всюди.  

Він не давав розквітнути і їй,  

чи ніжній, чи сумній, проте сказав: "Не бути!"...  

- Тільки вона, рідна материнська мова, дає змогу передати найпотаємніші відтінки 
мислення, найтонші нюанси спілкування. Та, на жаль, усі це усвідомити не можуть. І 
інколи це призводить до порушення закону. Але навіщо відмовлятися від власних прав, 
навіщо відрікатись від обов'язків, викликаючи конфлікти й зумовлюючи суперечки. Це ж 
призводить до подальшого наростання ворожнечі між націями.  

Помічаю, як враз загорілись дідусеві очі, як хвиля незадоволення миттєво майнула на його 
обличчі.  

- Невже я сказала щось не те? Невже помилка моя в оцінці ситуації?  

- Та ні, доню, добре говориш, добре. Лише дуже гостре слово - ворожнеча. Голкою душу 
пронизує наскрізь. Не потрібне воно у наш час, зовсім недоречне.  

Цілком згодна. Визнаю, що слід м'якше висловлюватись, але хочу вилити все, що 
наболіло, все те, що помітила й проаналізувала, спостерігаючи за людьми. Я оцінювала не 
тільки їхні дії, але й вмотування, намагалась дізнатись й про причини, які призводили до 
суперечок. Зробила висновок: найчастіше конфлікти виникають як наслідок важкого 
становища у країні. Яскраво це видно у галузі оплати праці, де порушуються й права 
людини, права тисяч працівників бюджетних організацій. Їм протягом декількох місяців 
не видавали заробітної плати, усе грунтувалось на розумінні людей...  

На жаль, дуже гостро в наш час характерізується належність тої чи іншої людини до 
певної релігійної організації. Згідно з Загальною декларацією прав людини кожен має 
право "сповідувати свою релігію або переконання як одноособово, так і разом з іншими". 
Проте, як боляче дивитись, коли громадяни принижують один одного. Так і хочеться 
сказати: "Чому ж ви не поважаєте себе? Самі знищуєте в собі оте найкраще - любов до 
ближнього. Живіть хоча б за Законом Божим, якщо не знаєте положень державних і 
європейських документів".  

- Скажить, дідусю, адже потрібно прагнути визнати гідність інших, прагнути до 
справедливості і миру, і пам'ятати: "Усі люди народжуються вільними і рівними у своїй 
гідності та правах. Вони наділені разумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до 
одного в дусі братерства". Чи не так?  

Деякий час панувала мовчанка. Я була впевнена у своїх думках, бо ж твердила все на 
основі законів, проте чекала підтримки, підтвердження та розуміння.  



- Ти, напевне, будеш юристом, - с посмішкою зазначив дідусь. - Так строго й серйозно 
доводиш свої твердження, що суперечити навіть не смію. - Знову посмішка на обличчі. І 
така вона щира і приємна, що, ніяковіючи, не приховую свого задоволення від почутого.  

Після короткої розмови, виливши душу перед близькою людиною, у мене не залишилося 
жодного докору, жодного нарікання. Впевнено спілкуюся з людьми, і допомагаючи 
вирішити їхні проблеми, завжди говорю: "Потрібно жити в любові. В любові до 
ближнього, до світу навколишнього, до неба і землі. Бо ж тільки у ній ми знайдемо спокій 
та злагоду. А вони зараз так потрібні."  

Адже ми відроджуємось, ми піднімаємось із руїн. То ж зробимо це разом, поважаючи 
один одного! Збудуємо свою державу на засадах добра! Піднесемо її до зірок, хай засяє на 
цілий світ, заявивши усім: "Я - Україна!"  

Згасає день. Надходить темна ніч.  

Ховає все прожите щойно в темінь.  

І радість, й смуток пройдених доріг,  

І запах квітів, і колючий терен...  

Ні, треба йти вперед,  

Не зупиняючись ні на хвилину,  

Як по драбині: за щеблем щебель  

Й не вдовзі будеш на вершині.  

Але зробімо це разом,  

Порозуміймось між собою - і до діла  

вже приступімо,  

Бо ж саме зараз доля посміхається до нас несміло... 

Інна Сарачук (м.Бурштин Івано-Франківської обл.)  

***  

Темою особливих дискусій, особливо останнім часом, стало ставлення до смертної кари, 
як кримінального покарання. Як загалом серед населення, так і серед моїх однолітків воно 
суттєво різне. Відомо, що під час вступу нашої держави в Раду Європи їй запропоновано 
протягом трьох років вімінити смертну кару. В той же час нині виключна міра покарання 
може в Україні застосовуватися судом за наявності 17 складів злочину. Вражає, що 
минулого року наша держава за кількістю смертних вироків зайняла третє місце у світі 
після Китаю і Саудовської Аравії.  

Прихильники смертної кари аргументують необхідність її застосування в нинішніх умовах 
соціально-політичною кризою, економічним спадом, збільшенням безробіття і розгулом 



злочинності. Стверджується, що смертною карою реалізується справедливість відплати за 
важкий злочин, що вона позбавляє злочинця змоги скоювати нові злочини, справляє 
стримуючий вплив на можливих злочинців тощо. Вважається, що пом'якшення карної 
практики і відміна смертної кари є безпідставним і небезпечним для всього суспільства, 
життя наших людей.  

Розмірковуючи над цим питанням, я пригадувала факти звірячих вбивств безвинних 
людей, жорстоких згвалтувань моїх ровесниць, непідвладні нормальному розуму дії 
маньяків, так звані побутові вбивства, про які ми чуємо і які бачимо повсякчас. В пам'яті 
спливає повні розпачу очі матерів, дітей, в яких убивці відібрали сина, доньку, батька чи 
матір. Злочинець має понести покарання. Але чи ціною життя?  

Я поставила перед собою це питання і намагалася відшукати на нього правильну 
відповідь. І проти застосування смертної кари в мене знайшлися як суто емоційні 
аргументи, так і сухі висновки аналітичних досліджень. Я збагнула, що життя настільки 
унікальне і прекрасне, що навіть найтяжчий вчинений людиною злочин не може бути 
підставою для того, щоб суспільство, держава через закон виносила їй смертний вирок. 
Адже життя людині дає природа, і лише вона може його позбавити. У світі тисячоліття 
існує загальновизнана заповідь людського спілкування і співжиття "Не вбивай!", і не 
варто державі її перекреслювати, а користуватися відголоском кровної помсти, яким, на 
мій погляд, є смертна кара. Вважаю, що юридичне закріплення "виключної міри" 
призводить до знецінення суті життя громадянами, внаслідок чого зростає кількість 
злочинів.  

...Все ж думаю, що наша держава навряд чи зможе у ближчі роки відмінити смертну кару. 
На те є багато причин. Одна з них, зокрема, громадська думка. Проведеним нещодавно 
третім за останні роки опитуванням населення України виявлено, що за відміну смертної 
кари висловилось лише 6 відсотків опитуваних, а прихильниками цього покарання є 40 
відсотків (в 1994 р. їх було 32, а минулого року - 36 відсотків). Президент України, 
виступаючи у вересні цього року на III позачерговому з'їзді суддів, заявив, що відміна у 
нинішніх умовах смертної кари не буде сприяти стабілізації соціально-економічної 
обстановки в країні. То ж я лише можу надіятись, що в новому Кримінальному кодексі 
відбудеться істотне обмеження застосування виключної міри покарання...  

Моїм рідним містом йде тиха осінь. У сквері, що видніється за вікном горять золотаво-
червоним вогнем берізки, клени, горобина. На них поважно поглядають замріяні каштани. 
Ось до шибки підлетіла срібряста ниточка павутинки-провісниці бабиного літа, 
погойдалась-погойдалась трішки і полетіла під прохолодне синє небо, напевно, кликати у 
вирій журавлів.  

І я ловлю себе на думці: о, як мені любо осінню! Як мені хочеться мріяти, бачити 
народження дня, йти в школу, зустрічатись з друзями, з широко розкритими очима і 
щирим серцем обіймати своїми руками весь наш чарівний і неповторний світ. 

Ольга Баліцька (м.Київ)  

***  

Текст Конвенції навів на роздуми про те, чому ми такі? Як зробити нас кращими, 
чутливими до інших, людянішими? Пригадались й уроки з основ правознавства, та, на 
жаль, я не пам'ятаю навчального предмета, де б ми говорили про права дитини, людини.  



Замріялось: у школі є шкільний предмет "Мої права". Він не схожий на інші, тут не треба 
боятися про "неправильну" відповідь, тут тебе вислухають і, якщо твоя думка не співпадає 
з думкою інших, не страшно, бо ти - людина, ти маєш право на власну думку. Мені 
хотилося б, щоб цей предмет вивчався вже з першого класу, а не вивчали б ми права 
людини уривками, як це нам пропонує курс з основ правознавства.  

Я, людина, маю право на пошанування моєї особи; я, людина, так само безумовно повинна 
шанувати іншу людину; вимагаючи поваги до себе, ми б навчилися поважати права інших.  

Віталій Овчаренко (м.Кременчук Полтавської обл.)  

***  

...На превеликий жаль, неможливо створити ідеальний світ, але задача людства полягає в 
тому, щоб якнайближче підійти до того, хоча б трохи наблизитися до принципів, які 
лежать у його основі. А це буде тільки тоді, коли наші нащадки будуть жити без 
конфліктів, коли змалку до них будуть ставитися з повагою, будуть бачити в них хоча й 
маленьких, але людей, то саме таку повагу дорослі і отримають від них через декілька 
років. Тому нам потрібно не тільки працювати над документами, але й над 
взаєморозумінням людей - бо, коли люди збагнуть, що зло і трагедії починаються з 
маленьких конфліктів, які можна вирішити за столом пререговорів, тільки тоді на Землі 
запанують любов, злагода і мир... 

Людмила Мазур (м.Київ)  

післямова  
Надзвичайно цікаве і радісне зайняття - читати твори 15-18-річних хлопчиків та дівчат про 
права людини. Жалкую лише про те, що не було можливості, не вистачило часу й сил 
прочитати всі есе, що були надіслані на три конкурси, - майже дві тисячі.  

Діти розмірковують про те, що таке права людини, право, свобода, справедливість, 
рівність, дискримінація. У їх роботах, напевно, можна знайти відлуння всіх сперечань на 
ці теми - і старих, і сучасних. Ось, наприклад, ідея рівності. Демонструються різноманітні 
розуміння рівності - і, умовно кажучи, комуністична - рівність соціальних умов життя ("у 
нас у всіх однакові шлунки!"), і соціалістична - рівність можливостей, однакові стартові 
умови для всіх, і ліберальна - рівність перед законом і рівний доступ всіх до прав людини. 
Більш за все авторів хвилювала відсутність рівних можливостей. Діти досить тверезо 
оцінюють сьогодняшні реалії - все більш масову бідність, що іноді межує із злиденністю, 
недоступність якісної вищої освіти для тих, чиї батьки не взмозі заплатити за навчання, 
неможливість отримати якісну медичну допомогу. Було б незле прочитати ці твори 
українським політикам та державним чиновникам - їх діям часто надається нещадна 
оцінка, що так притаманна юнацькому максималізмові.  

Взагалі, багато хто з авторів пише про стосунки держави і особистості. На жаль, 
переважає патерналістський підхід - держава повинна дбати про своїх громадян, без її 
турботи неможливо забезпечити людині хороше життя. На мій погляд, це зайвий раз 
підтверджує пагубність включення соціальних та економічних прав в українську 
Конституцію. Бо вже нове покоління, що формується у молодому українському 
суспільстві після набуття незалежності, виховується на старих засадах "зрівнялівки", 
вірить, що держава взмозі забезпечити декларовані соціальні гарантії, і буде розчароване.  



Про "наш одвічний гріх і нашу одвічну гордість" - свободу - пишуть набагато меньше. 
Зовсім небагато хто з авторів вважає головним право "вільно чинити власною долею" - без 
будь-чиєї підказки або цінної вказівки. Як чудово сказав Річард Овертон, "...кожний є 
особистість зі своїми якостями, зі своєю власністю і будь-яка спроба замаху на те, що 
становить це "я" є брутальним насильством, є скривдженням самих основ природи...". 
Україна випробувала це насильство такою мірою, декілька поколінь підряд у ХХ сторіччі 
було вибито настільки сильно, що зараз, очевидно, вже діє чисто генетична втомленість, і 
цим пояснюється пасивність та покорність людей, які не мають душевних сил для 
активної і енергійної життєвої позиції. Передається це і дітям, на мою думку, дитячі твори 
переконливо це доводять.  

І все ж ситуація не безнадійна. Чи можна навчитися бути вільним? Наші молоденькі 
автори також переконливо демонструють і інші якості - відвертість, відкритість, 
розкутість. Свобода починається з можливості вільно висловлюватися, і, як на мене, у 
цьому сенсі автори книги - люди, що навчаються свободі. А ще нескінченно радує 
географія: твори надходили з самих різних куточків нашої великої країни - з маленьких 
галицьких містечок, із слобожанських сіл, з шахтарських міст Донбасу - звідусіль. І в 
кожній праці - свідомо чи, набагато частіше, підсвідомо - прагнення справедливості. Саме 
в цьому я вбачаю надію на майбутнє об'єднання всіх навколо ідеї прав людини як єдиного 
шляху до суспільної справедливості. Книга, яку Ви тримаєте в руках, надає, на мій погляд, 
підстави для такої надії. 

Євген Захаров  
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