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WSTĘP 
 
 
 
 

Rzadka to szczęśliwość czasu, gdy wolno myśleć, co 

chcesz, i mówić, co myślisz.  

      Tacyt 

 
W jednym z dramatów J. P. Sartre każe swojemu bohaterowi wypowiedzieć 

słowa, które wyznaczają zakres współczesnych dyskusji o wolności: „Jest wielką 
tajemnicą bogów to, że ludzie są wolni”. Dzisiaj trzeba podkreślić, że tajemnica ta 
została bogom wydarta. I jak zawsze bywa z tajemnicami, wieść o tym roznosi się 
szybko. Człowiek współczesny nie tylko wie już, że jest wolny, ale też wiąże z tym 
sens swego istnienia: jest ona dla niego tak cenna, że stanowi warunek ludzkiej 
godności. Jednak nie każdy znosi obciążenie wolnością, nie każdy dostrzega 
wynikającą z niej odpowiedzia lność, i nie każdy też rozumie czym jest wolność. Coraz 
częściej ludzie albo z niej rezygnują, uciekając w "pewny świat" konieczności i 
absolutności, albo też negują istnienie rzeczywistości, popadając w obojętność. Wraz z 
rozpoznaniem tej „tajemnicy bogów” odkrywa się, że prawdziwą ceną wolności jest 
nierzadko niepewność i lęk.  

Odpowiedzi kultury na kłopoty z wolnością jest wiele. Z jednej strony jest nią 
fundamentalizm, który najskrajniej ułatwia ominięcie lęków związanych z wolnością. Z 
drugiej strony taką odpowiedzią jest relatywizm, jako negacja rzeczywistości i 
popadanie w obojętność. Ucieczka od wolności w „pewny świat” często kończy się 
właśnie fundamentalizmem, zaś ucieczka w relatywizm umożliwia samowolę. Te 
postawy (fundamentalizm i relatywizm) zmierzają do tego, aby ukryć przed 
człowiekiem to odkrycie, jego świadomość i odpowiedzialność. Nie mogą jednak 
zmienić faktu, iż obecnie od wolności i odpowiedzialności nie można uciec, nawet jeśli 
próbuje się o tym zapomnieć. Nie mogą zmienić również tego, że właśnie z wolnością 
kultura współczesna najmocniej związała swój los.  
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Jeśli uwagę naszą zwróci język potoczny, dyskusje w mediach, to łatwo dostrzec, 
że pojęcie „wolność”, odmieniane w różnych kontekstach, często pojawia się jako 
podstawowa kategoria charakteryzująca współczesną kulturę. Pojęcie to wypiera 
jeszcze nie tak dawne kategorie „prawdy” i „dobra”: epoka veritalna przemieniła się w 
ten sposób w epokę liberalną. W pierwszej z nich los kultury skoncentrowany był 
wokół prawdy i dobra, zaś ona sama była nasycona wartościami wyższego rzędu. W 
drugiej pozostaje już tylko wolność, która często uzurpuje sobie prawo do 
reprezentowania wszystkich wartości i wyrokowania o wszystkim. Wydaje się, że 
tracąc te pierwsze pozostaje nam tylko kategoria „wolności”, wokół której organizuje 
się współczesna kultura. I – paradoksalnie - im mniej w niej prawdy i dobra, tym więcej 
(wydaje się) musi być wolności. Takie przeświadczenie „więcej wolności” staje się 
wręcz żądaniem współczesnego człowieka. Stawiamy na wolność, gdy już nie możemy 
postawić na prawdę i dobro. Ona właśnie (jeśli tamtych zabraknie) staje się jedyną 
kategorią ludzką, która zaczyna świadczyć o naszej godności. Trzeba jednak zapytać: 
czy słusznie? Często już sądzi się, że wystarczy (i trzeba) tylko być wolnym, aby 
naprawdę być człowiekiem. Jeśli i ją człowiek utraci, to utraci już samego siebie. Stąd 
ta rozpaczliwa obrona wolności, a jednocześnie trwoga i lęk przed nią. Dla wielu 
wydaje się, że jest to już ostatnia granica, której nie wolno przekroczyć : obrona 
wolności jest obroną człowieczeństwa. Wolność, najczęściej definiowana jako zdolność 
do nieskrępowanego wyboru, wydaje się wyznaczać nasz ludzki byt. W tym wszystkim 
jednak coraz częściej dochodzą do nas pytania: czyż można być wolnym bez prawdy i 
dobra? Czyż „wahać” się i „móc wybierać” to rzeczywiście jedyne przejawy wolności? 
Czy wysiłki ochrony wolności nie są z góry skazane na niepowodzenie, jeśli dobra i 
prawdy brakuje? A może nie wolności powinniśmy chronić, lecz uparcie szukać 
prawdy i dobra?  

Żyjemy w czasach szczególnie wrażliwych na kwestię wolności. Jednocześnie 
jest to czas zróżnicowania tego pojęcia. Dostrzegamy dzisiaj, z jednej strony, 
absurdalność świata bez wolności (w akcie wolności spełnia się przecież człowiek), z 
drugiej zagrożenie płynące z jej realizacji. Na liście ludzkich praw wolność znajduje się 
na pierwszym miejscu, jako najbardziej fundamentalny czynnik konstytutywny osoby 
ludzkiej. „Dla człowieka – mówił K. Jaspers – autentycznym bytem jest tylko byt 
wolności”

1
. Jednak absolutyzacja wolności i zapomnienie tego, że ma ona służyć 

realizacji innych wartości, staje się też wielkim zagrożeniem dla naszego świata. 
Oderwana od prawdy i dobra, pozbawiona sensu, przestaje być ona źródłem naszego 
działania i świadomości bytu, stając się jedynie sposobem samoafirmacji jednostki. 
Zamiast „wprowadzać na drogę” wartości i sensu, wyprowadza często na bezdroża 
samowoli. Jakże często używa się też samej wolności już tylko do ucieczki od 
wolności.  

 

                                                 
1
 Por. K. Jaspers, Wolność, w: tenże, Filozofia egzystencji. Wybór pism, tłum. D. 

Lachowska, Warszawa 1990, s. 173.  
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Zebrane w tym tomie teksty zostały przedstawione na IV Interdyscyplinarnej 
Konferencji Problemy współczesnej kultury. Konferencje te, organizowane od kilku lat 
przez Instytut Politologii i Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, mają za zadanie analizę najważniejszych problemów 
współczesnej kultury. W czwartej edycji tej konferencji obszarem zainteresowań stała 
się właśnie wolność

2
. Wybór tematu – „KULTURA WSPÓŁCZESNA W 

POSZUKIWANIU WOLNOŚCI. Filozofia, polityka i religia w trosce o wolność” - 
związany był nie tylko z problemami, jakie stawia kultura wobec wolności, lecz 
również z pewną jej mistyfikacją. Bowiem coraz częściej dla człowieka kultury 
współczesnej złudzenie absolutnej niezależności („móc czynić co chcę”) staje się 
zasadą i sensem życia. Prowadzi to do pozornej walki o wolność, w której sądzi się już 
tylko, że człowiek może być wolny tylko poza relacjami, związkami itp. Z drugiej 
srony, zwolennicy ograniczeń i przymusów - obserwując taką wolność zamkniętą tylko 
do możności chcenia, możności dowolnego czynu, i widząc w tym bezsens samowoli – 
znajdują łatwy argument na rzecz tego, że wolność niszczy pewność, zaufanie, 
bezpieczeństwo, prowadzi do chaosu i pozostawia człowieka samemu sobie. Chcą oni 
odzwyczaić człowieka od takiej wolności, uniemożliwić tym samym samowolę i 
samowładztwo, widząc w tym przeszkodę i zagrożenie dla człowieka, kultury i świata. 
Jednak te dyskusje i spory wyrastają wokół mistyfikacji wolności, wyrażającej się w jej 
rozważaniu poza relacjami, związkami i pojmowaniem na wskroś indywidualistycznie. 
Jednym z zadań tej konferencji było przywrócenie właściwego obszaru dyskusji o 
wolności: pole to wyznacza świat relacji. Gdyż wolność zawiera w sobie zawsze jakąś 
relację.  

Zebrane tu materiały pokonferencyjne zostały podzielone na trzy części, które 
odpowiadają prowadzonym dyskusjom i próbują interdyscyplinarnie spojrzeć na 
zjawisko wolności. Przypomnieć należy, że badania na ten temat nie są w Polsce nowe. 
Wśród ostatnich wystarczy wspomnieć o Kongresie Filozofii Chrześcijańskiej w 1996 
roku

3
, o książkach współczesnych badaczy (J. Tischnera, J. Lipca, o. M. A. Krąpca...). 

Biorąc pod uwagę te wszystkie rozważania trzeba zapytać, czy coś się zmieniło na 
temat wolności po tym kongresie i po publikacjach tych ważnych rozpraw i – tym 
samym – czy warto po raz kolejny wracać do tego problemu?  

                                                 
2
 Podczas wcześniejszych spotkań tematami były: Filozofia i polityka w XX wieku (2000), Dialog w 

kulturze. Filozoficzna, religijna i polityczna obecność dialogu w kulturze współczesnej (2002), 

Fundamentalizm w filozofii,  polityce i religii.  Filozofia, polityka i religia w ekstremalnych ujęciach 

współczesnej kultury (2004). Zob. materiały pokonferencyjne: M. Szulakiewicz (red.), Filozofia i polityka 
w XX wieku, Kraków 2001; M. Szulakiewicz (red.), Polityczna obecność filozofii, Toruń 2002; M. 

Szulakiewicz, Z. Karpus (red.), Dialog w kulturze, Toruń 2003; M. Szulakiewicz, Z. Karpus (red.), 

Fundamentalizm i kultury, (Toruń 2005). 
3 Por. Wolność we współczesnej kulturze. Materiały V Światowego Kongresu Filozofii 

Chrześcijańskiej KUL – Lublin 20-25 sierpnia 1999, red. s. Z. J. Zdybicka i inni, Lublin 1997, ss. 798.  
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Argumentów przemawiających za koniecznością takiego „powrotu” jest wiele. 
Wymieńmy tylko dwa. Po pierwsze, filozofia to ciągłe doskonalenie i wyostrzanie 
świadomości problemów. Niegdyś Gadamer mówił, że na tym właśnie polega postęp w 
filozofii, że próbuje ona stale na nowo „wyostrzać problemy”. Istotniejszy jest jednak 
argument drugi: jest wiele problemów w filozofii i kulturze, które stawia się wyłącznie 
w czasie. To znaczy, muszą one stale powracać razem z „nowymi czasami". 
Bezsprzecznie do tych problemów należy także „problem wolności”: jest to problem, 
który jest uwarunkowany czasowo i stawia się go w każdej epoce inaczej, niż we 
wszystkich poprzednich. Formułując go i znajdując rozwiązania wyłącznie w czasie, 
nie może uniknąć konfrontacji ze współczesnym życiem, kulturą, przemianami 
społecznymi itp. Słowem: trzeba go stale formułować na nowo mając świadomość tego, 
że nie da się tego czynić w izolacji od świata, w którym żyjemy. I nawet gdy wracamy 
do dawnych rozwiązań, to są to zawsze rozwiązania ożywione duchem czasu.  

Takiemu spojrzeniu na zjawisko wolności odpowiada również układ 
prezentowanego tu tomu. Część pierwsza (Wolność i filozofia) zawiera teksty 
prezentujące filozoficzne problemy z wolnością. Część druga (Wolność i religie) 
ukazuje religijne konteksty tego zjawiska. W części trzeciej (Wolność i świat polityki) 
tematem namysłu stała się polityczna obecność wolności.  

Organizatorzy konferencji dziękują za zainteresowanie środowiska naukowego, 
wszystkim uczestnikom za przyjęcie zaproszenia do dyskusji nad tak ważnym dla 
współczesnej kultury problemem. Mamy nadzieję, że wysiłek ten, jeśli nawet nie 
stanowił rozwiązania problemu, i jeśli nie doprowadził do odzyskania harmonii między 
wolnością, dobrem i prawdą, to jednak przyczynił się do otwierania dróg ku światu, w 
którym „Wszystko wolno, lecz nie wszystko buduje” (Kor. 10, 23).  

 
Marek Szulakiewicz 

  
 
Toruń, październik 2006.  
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EINLEITUNG 
 
 
 
In einem seiner Dramen lässt J. P. Sartre seinen Helden die Worte aussprechen, 

die den Umfang der gegenwärtigen Diskussion über die Freiheit abstecken: „Es ist ein 
großer Geheimnis der Götter, dass die Menschen frei sind”. Heute ist hervorzuheben, 
dass dieses Geheimnis den Göttern entrissen wurde. Wie es so um Geheimnisse bestellt 
ist, die Kunde davon verbreitet sich sehr schnell. Der moderne Mensch weiß bereits, 
dass er frei ist und damit verknüpft er den Sinn seines Seins. Doch nicht jeder verträgt 
die Belastung durch die Freiheit, nicht jeder sieht die daraus entspringende 
Verantwortung, und nicht jeder versteht auch, was Freiheit ist.  

Antworten der Kultur auf die Probleme mit Freiheit gibt es viele. Einerseits ist 
das der Fundamentalismus, der am extremsten die Umgehung der Ängste, die mit der 
Freiheit verbunden sind, erleichtert. Andererseits liefert der Relativismus als Negation 
der Wirklichkeit und das Verfallen in die Gleichgültigkeit eine andere Antwort. Eben 
mit der Freiheit hat die moderne Kultur ihr Schicksal an stärksten verbunden. Wenn wir 
unser Augenmerk der Umgangssprache, der Diskussion in Medien zuwenden, ist leicht 
zu erkennen, dass der Begriff „Freiheit“ sehr oft als die grundlegende Kategorie 
erscheint, welche die moderne Kultur charakterisiert. Dieser Begriff verdrängt die noch 
nicht so alten Kategorien der „Wahrheit“ und des „Guten“: die veritale Epoche 
verwandelte sich auf diese Art und Weise in die liberale. In der ersten davon war das 
Schicksal der Kultur um die Wahrheit und das Gute konzentriert, sie selbst dagegen war 
mit den Werten höheren Ranges gesättigt. In der zweiten Epoche bleibt bereits nur die 
Freiheit, die sich oft das Recht auf Vertretung aller Werte usurpiert. Es scheint, dass, 
wenn wir das erstgenannte verlieren, bleibt uns nur die Kategorie der „Freiheit” übrig, 
um die sich die moderne Kultur organisiert. Und – paradoxerweise – je weniger darin 
der Wahrheit und des Guten, umso mehr (so scheint es) Freiheit muss es geben. Solch 
eine Überzeugung von „mehr Freiheit” wird geradezu zur Forderung des modernen 
Menschen. Wir setzen auf Freiheit, wenn wir nicht mehr auf die Wahrheit und das Gute 
setzen können. Sie eben (wenn die anderen fehlen) wird zur einzigen menschlichen 
Kategorie, die unsere Würde zu bezeugen anfängt. Es ist jedoch zu fragen: ist das 
gerecht? Oft meint man, dass es genügt (und man muss) nur frei zu sein, um wirklich 
Mensch zu sein. Wenn der Mensch auch sie einbüßt, büßt er sich selbst ein. Daher auch 
jene verzweifelte Verteidigung der Freiheit und gleichzeitig Angst und Schrecken 
davor. Vielen scheint es, dass das schon die letzte Grenze ist, die man nicht 
überschreiten darf: Verteidigung der Freiheit ist Verteidigung der Menschlichkeit. In 
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alldem gelangen zu uns immer häufiger Fragen: kann man denn frei sein ohne Wahrheit 
und Guten? Sind die Bemühungen beim Schützen der Freiheit nicht von vorne herein zu 
Misserfolg verurteilt, wenn das Gute und Freiheit fehlen? Und vielleicht sollen wir 
nicht die Freiheit schützen, sondern beharrlich nach Wahrheit und dem Guten suchen?  

Wenn man die Freiheit verabsolutisiert und vergisst, dass sie der Realisierung 
anderer Werte dienen soll, wird auch zu einer großen Gefährdung für unsere Welt. Die 
von der Wahrheit und dem Guten losgelöste, des Sinnes beraubte Freiheit hört auf, 
Quelle unseres Handelns und des Bewusstseins des Seins zu sein, wird lediglich zur Art 
und Weise der Selbstafirmation des Individuums. Anstatt „auf den Weg” der Werte und 
des Sinnes einzuführen, verführt sie uns oft auf die Irrewege der Willkür.  

 
* 
Die in diesem Band gesammelten Texte wurden auf der IV. Interdisziplinären 

Konferenz Probleme der modernen Kultur präsentiert. Die Konferenzen, die seit 
einigen Jahren vom Institut für Politologie und Institut für internationale  Beziehungen 
der Nikolaus-Kopernikus-Universität in Toruń veranstaltet werden, haben zur Aufgabe 
die Analyse der wichtigsten Probleme der modernen Kultur. In der zweiten Folge dieser 
Konferenz wurde eben die Freiheit zu deren Interessengebiet. Immer häufiger nämlich 
wird für den Menschen der modernen Kultur der Schein der absoluten Unabhängigkeit 
(„ich kann machen was ich will”) zum Grundsatz und Sinn des Lebens. Dies führt zum 
scheinbaren Kampf um Freiheit, von der man nur glaubt, dass der Mensch nur jenseits 
der Relationen, Verknüpfungen usw. frei sein kann. Andererseits finden die Anhänger 
der Einschränkungen und Zwänge – indem sie eine solche Freiheit beobachten, die auf 
Möglichkeit des Wollens und Möglichkeit der Tat eingeschränkt ist, und indem sie 
darin den Unsinn der Willkür sehen - ein leichtes Argument zugunsten dessen, dass 
Freiheit die Sicherheit, das Vertrauen, Geborgenheit zerstört und zum Chaos führt, 
sowie den Menschen sich selbst überlässt. Sie wollen den Menschen solch eine Freiheit 
abgewöhnen, und damit Willkür und Selbstherrschaft verhindern, indem sie darin 
Hindernis und Gefährdung für den Menschen, Kultur und die Welt sehen. Doch diese 
Diskussionen und Streitgespräche entstehen, um die Mystifizierung der Freiheit, die 
sich in deren Erörterung, jenseits der Relationen, Verknüpfungen ausdrückt und in 
deren durch und durch realistischen Verständnis äußert. Eine der Aufgaben dieser 
Konferenz war die Wiederherstellung des eigentlichen Raumes der Diskussion über die 
Freiheit: es handelt sich um die Welt der Relationen. Denn die Freiheit enthält in sich 
immer eine Relation.    

Es gibt viele Argumente, die für die Notwendigkeit der „Rückkehr“ zum Problem 
sprechen. Nennen wir nur zwei davon. Zum ersten, Philosophie ist eine fortwährende 
Vervollkommnung und Schärfung des Bewusstseins von Problemen. Einst sagte 
Gadamer, dass der Fortschritt in der Philosophie eben darin beruhe, dass sie immer 
wieder Probleme „zuzuspitzen“ versucht. Wichtiger ist jedoch das zweite Argument : es 
gibt viele Probleme in der Philosophie und Kultur, die ausschließlich in der Zeit 
hingestellt werden. Das bedeutet, sie müssen immer wieder mit den „neuen Zeiten” 



 

  

wiederkehren. Zweifelsohne gehört zu solchen Problemen auch „das Problem der 
Freiheit“: es ist ein Problem, der zeitlich determiniert ist und wird in jeder Epoche 
anders als in allen vorangehenden formuliert.   

Solch eine Sichtweise des Phänomens der Freiheit entspricht auch die Anlage des 
hier präsentierten Bandes. Der erste Teil (Freiheit und Philosophie) enthält Texte, die 
philosophische Probleme mit der Freiheit präsentieren. Der zweite Teil (Freiheit und 
Religionen) zeigt religiöse Kontexte dieses Phänomens. Im Teil drei (Freiheit und die 
Welt der Politik ) ist die politische Präsenz des Fundamentalismus zum Thema der 
Rflexion geworden.  

Die Organisatoren der Konferenz bedanken sich für das Interesse der 
wissenschaftlichen Kreise, vor allem bei den Teilnehmern für die Befolgung der 
Einladung zur Diskussion eines für die moderne Kultur so wichtigen Problems. Wir 
hoffen, dass diese Mühe, auch wenn sie keine Lösung des Problems bedeutet und wenn 
sie nicht zur Wiedererlangung der Harmonie zwischen Freiheit, dem Guten und der 
Wahrheit geführt, doch zur Eröffnung der Wege zur Welt beigetragen hat, in der „Alles 
erlaubt ist, aber nicht alles aufbaut” (Kor. 10, 23).  
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Wolność jest siłą i potęgą, nie dopuszczającą do 

wniknięcia zła w świat.  

Lew Szestow  
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WPROWADZENIE 
  

 Bo są i tacy, którzy w wolności cud  

 Potrafią wmieszać swoich sprawek brud. 

M. Grechuta 

 
Jeśli rację miał Schelling, twierdząc że początkiem i końcem wszelkiej filozofii 

jest problem wolności, to być może właśnie ten problem jest też doskonałą  drogą do 
filozoficznych analiz współczesnej kultury. Wolność i „uwolnienie” filozofowie często 
umieszczali na swoich sztandarach. Jednak uwolnienie przez filozofa jest rzadkim 
procesem. Wynika to z jakości prawd przez niego poszukiwanych. Zmierza ona do 
całości i rozstrzygnięcia spraw ostatecznych. „Każdy pragnie zdobyć taką prawdę – 
pisał L. Szestow - która choć troszeczkę, choć odrobinkę będzie prawdą dla 
wszystkich”

1
. I w tym pragnieniu „prawdy dla wszystkich” wolność może się zagubić. 

Przestaje być wartością „otwierającą” i niepostrzeżenie dołączona zostaje do wartości 
„ograniczających”. „Mówienie prawdy” przybiera formę nakazu przyjęcia. Dlatego 
wśród złudzeń filozofii należy umieścić i te, że zawsze przynosi ona wolność. Często 
odwrotnie: związana jest z „pociągiem do tyranii”, o czym łatwo przekonać się w jej 
historii. Filozofia to też usilne nakłanianie, zaś samemu filozofowi trudno się niekiedy 
przyznać, że „przekopał wiele ziemi a znalazł mało złota” (Heraklit). I chociaż jest 
zasadnicza różnica, jeśli porównamy takie nakłanianie z przemocą, strachem, 
niewiedzą, namiętnością... to jednak i tu, w tej „słodkiej niewoli”, myśl nie jest w stanie 
wyzwolić od przymusu.  

Czym innym jest jednak samo zainteresowanie filozofii problemem wolności. Jest 
to jeden z podstawowych kłopotów filozoficznych, wokół którego koncentrują się 
wszystkie dyscypliny filozoficzne, a który również stanowi obszar spotkań z teologią, 
fizyką... Problematyka ta w filozofii ujawniała się najczęściej w dwu aspektach. 

                                                 
1
 L. Szestow, Ateny i Jerozolima, tłum. C. Wodziński, Kraków 1993, s. 460.  
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Pierwszy z nich w iąże się z problemem determinizmu i indeterminizmu, i wyrasta z 
metafizyki. Drugi pojawia się wokół odpowiedzialności i wyrasta z etyki. W tym 
pierwszym filozofia wyprowadza analizy poza świat człowieka, ku „całości bytu” i nie 
mogą się one pojawić bez uwzględnienia wrażliwości metafizycznej człowieka. W 
drugim na trwale kojarzy się ją ze światem wartości i sprawami człowieka, widząc w 
niej oczekiwaną sytuację – tu pojawia się ona z naszej wrażliwości aksjologicznej. 
Jednak w okresie wielkiej filozofii starożytnej aż do Plotyna wolność nie była 
przedmiotem filozoficznej troski i filozoficznego namysłu, chociaż ujawniała swe 
znaczenie w świecie polityki, jako „fakt życia codziennego”. Pojawia się ona dopiero 
jako efekt rozwoju samoświadomości człowieka, wokół nauki o wolnej woli.  
Tradycyjnie ujęty problem wolności w filozofii związany został z podmiotowością, 
czyli świadomością siebie. Człowiek był wolny tylko jako jednostkowy podmiot a siłą 
tej wolności stał się przymus racjonalności (Kant). Podmiot potwierdzał swoją wolność 
w odpowiedzialności za swoje czyny i słowa.  

Współczesne zainteresowanie wolnością wyrasta z antropocentryzmu kultury 
nowożytnej i pewnego osamotnienia człowieka, który poszukując kierunków swych 
działań często nie znajduje już odpowiedzi na pytania „po co?” i „dlaczego?”. Brak 
tych odpowiedzi ma istotne znaczenie dla wyznaczania granic wolności i jej celów, a 
nawet samych „pragnień wolności”. W przeszłości (XVIII wiek) wolność nie tylko była 
obszarem pragnień. Przede wszystkim była ona warunkiem przemian i przekształceń 
przestarzałych form życia indywidualnego i społecznego: razem z zachętą do wolności 
otrzymywał człowiek odpowiedź na pytania „po co?” i „dlaczego?”. I chociaż 
filozofowie często przestrzegali przed taką wolnością, która może  utracić sens (J. J. 
Rousseau), i chociaż byli tacy (markiz de Sade), dla których taka „wolność zniewolona 
wolnością” stawała się najwyższym jej wyrazem, to jednak najczęściej właśnie ona 
była warunkiem lepszego świata. Tam była to tylko przestroga: korzystania z wolności 
należy się uczyć, gdyż sama chęć wolności nie wystarczy. Dzisiaj sytuacja się zmienia: 
człowiek już nie tylko „ma wolność”, lecz tracąc „sens” często nie potrafi z niej 
korzystać, nie potrafi wyprowadzić konsekwencji z lekcji markiza de Sade‟a i za 
wolność uważa tylko „pogańską obronę swych praw” (Mill).  

W kulturze współczesnej często myślimy o wolności w tradycyjnym znaczeniu, 
jako o niezależności i usuwaniu przeszkód przed realizacją własnej woli. Tak 
rozumiana wolność oddziela nas (mnie) od całego świata, buduje „dystans” wobec 
czegoś, kogoś, innych, wyznacza granice i ustawia w opozycji. Hannah Arendt pisała o 
tym: „Doprawdy nic bardziej przerażającego niż to pojęcie solipsystycznej wolności – 
poczucie, że oto za sprawą wolnej woli, za którą nikt oprócz mnie nie może wziąć 
odpowiedzialności, stoję samotnie, odizolowana od innych ludzi”

2
. Bezsprzecznie 

filozofia przeszłości ma swój udział w kreacji takiego wizerunku wolności 
pozostawiającej człowieka (jednostkę) samej sobie i troszczącej się o swój świat. Za jej 
sprawą obserwowaliśmy stałe poszerzanie wolności wyboru, przy jednoczesnym 

                                                 
2
 H. Arendt, Wola, t łum. R. Piłat, Warszawa 1996, s.269.  



 

  

zagubieniu Innego, który stawał się rywalem i przeszkodą – ograniczeniem mojej 
wolności. Absolutyzacja wolności, uznanie jej za naczelną wartość konstytuującą 
jednostkę, aż po samowolę, jest efektem tych działań. W takiej indywidualizacji 
stawała się ona elementem izolacji, jako niezależności od czegokolwiek: tym więcej 
wolności, im więcej samotności.  

Filozofia współczesna wyraźnie usiłuje podjąć próby zmiany tej sytuacji.  
Wolność to nie tylko akt „mojego chcenia” i inicjowania działania. Współczesność 
dodaje do tego jeszcze jeden aspekt. Jest to „obcowanie z Innym” (Levinas), wolność 
„z kimś”. W tym nowym kontekście pojawia się ona wcale nie jako problem autonomii 
podmiotu, nieobecności przymusu, wolnego wyboru itp., lecz jako spotkanie z „inną 
wolnością”. Tradycyjny podziały na „wolność czegoś”, „wolność od czegoś” i 
„wolność do czegoś” nabierają innego sensu, gdy w obszarze wolności znajdzie się 
Inny.  

Drugi/Inny pojawił się w filozofii współczesnej nagle: najpierw przez 
spostrzeżenie, że człowiek jest zdany na Drugiego. Później jako uznanie, że podstawę 
naszego doświadczania świata nie wyznacza poznanie, lecz spotkanie. Domagając się 
szacunku wobec Innego, wyrażając zgodę na jego „absolutną Inność”, filozofia odkryła, 
że nie można również w filozofowaniu nie dostrzegać Innego. I nie jest takie ważne, 
czy jest on zagrożeniem dla Ja (Sartre), pragnieniem Ja (Lacan), czy też nadzieją dla Ja 
(filozofia dialogu). Wszędzie tam bez Innego myśl jest zagrożona jakimś fałszem. 
Pojawienie się Drugiego w filozofii i kulturze domaga się innej konstrukcji podmiotu. 
Nie jest to już substancjalny byt zamknięty w „sobości”, odizolowany od innych i 
świata. Ta sytuacja ujawniona zostaje jako ulubiona nieświadomość człowieka. Jego Ja 
oznacza jednak zawsze „bycie-z”: człowiek nie jest sam.  

Dla filozofii współczesnej idea wolności pojawia się coraz częściej wraz z 
kategorią Inności. Odrycie Innego wyznacza też nowy horyzont filozoficznych 
problemów z wolnością. Rzadko chodzi już o wolność podmiotu, o mnie i moją wolę. 
Wszędzie tam wolność była tylko zaangażowana w proces odnajdywania „siebie 
samego”. Był to mój problem, mojego świata itp. Teraz chodzi o to, że to Drugi 
„narzuca” istnienie świata, w którym już jest wolność, zaś podmiot, „ja sam” wkracza 
w gotowy świat wolności. A to oznacza coś zupełnie innego, niż wolność „dla mne”, 
„moją”, która jest moją troską. Drugi staje się aktywną stroną mojej wolności a nie 
tylko jednym z elementów wyboru i granicą. Myśl współczesna porusza się w tym 
nowym paradygmacie: próbując zrozumieć Inność/Innego ujawnia się też nowa 
świadomość wolności. Poszerzenie zakresu posiadanej wolności nie wyznacza już jej 
problemu. Problem wolności po raz pierwszy pojawia się w nowej relacji, gdy stoją 
naprzeciw siebie dwie (i więcej wolności): Ja (wolny) i Inny (również wolny). Wolność 
staje się sposobem manifestowania bytu Innego. Inny jest w nas.  

Ten zasadniczy zwrot w filozofii współczesnej zdecydowanie oddziałuje również 
na zmianę kulturowej obecności problemu wolności. Co prawda nie znikają problemy 
niesione przeszłością (wolność jako uwalnianie się), ale nie one są najważniejsze w 
okresie „odkrycia Innego”. Można powiedzieć, że żyjemy w okresie nowego testowania 
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wolności. Dawniej takim testem była „wolność sumienia” w sensie religijnym. Dzisiaj 
jest nim „wolność Innego”. Nie ma z tym wielkiego problemu, jeśli Inny ceni podobne 
wartości i żyje w tym samym horyzoncie aksjologicznym, gdy jest „taki sam”. 
Problemy pojawiają się dopiero wtedy, gdy jest on właśnie „Inny”: wyglądem, 
odmienną kulturą, odmiennymi wartościami itp. W sposób konkretny test ten przekłada 
się na wiele pytań współczesnej kultury: dlaczego powinniśmy pozwolić ludziom, o 
których wiemy, że są (niekiedy) w błędzie, na głoszenie ich poglądów? Tak łatwo 
przecież ograniczyć ich wolność „dla ich dobra”. Dlaczego nie wolno odbierać im 
prawa do wyrażania swego punktu widzenia? Tak łatwo przecież wskazać im 
„właściwy kierunek”. Dlaczego nie ograniczyć ich praw? Wszak powinni być „tacy 
sami”. Dlaczego Inny uprawniony jest do roszczeń? Wszak to ja wiem, co jest dla niego 
dobre. Nie zrozumie tych nowych problemów wolności ten, kto z góry chce, aby Drugi 
był „taki sam”, aby był „alter ego”. Zrozumie je dopiero ten, kto w Innym dostrzega 
kogoś „radykalnie Innego”, kto „nie jest mną” i komu nie mogę „nadać mojego sensu”. 
Stąd też wynika inne spojrzenie na „przymus”, który w przeszłości ograniczał wolność. 
W filozofii, która nie dostrzegała Innego, bardzo łatwo można było „przymus” taki 
przemienić w uszczęśliwianie. Na przykład dosyć często uznawało się przymus dla 
dobra innego (ja wiem, co jest dla niego dobre, on zaś tego nie wie, dlatego dla 
własnego dobra powinien słuchać). „Popychanie” innych ku celom, o których my tylko 
wiemy, że są dla nich dobre, nie było ograniczeniem ich wolności. Wszystko to zmienia 
się w „kulturze Innego”. Wolność nie może już wspierać jedynie autorytetu i pozycji Ja. 
Nie może już być ślepa na Innego. Wolność jest teraz światem relacji.  

Jak łatwo dostrzec te trudne nowe problemy z wolnością często stają się 
przedmiotem dyskusji. To trudna, może najtrudniejsza wolność: wolność wraz z Innym. 
Dotychczas znaczenie wolności wiązane było z jednostką: dzięki wolności jednostka 
mogła zrealizować cały swój potencjał, mogła stać się naprawdę „sobą”. Celem walki o 
wolność byłem zawsze „Ja sam”. Była to łatwa wolność. Odkrycie Drugiego wszystko 
zmienia. To nie tylko Ja mam możliwość postępowania zgodnie z moimi pragnieniami. 
Taką samą możliwość ma teraz również Inny. Naprzeciw siebie stają dwie wolności, 
które nie muszą mieć ze sobą cokolwiek wspólnego.Wolność Drugiego sprawia, że – 
być może – ja sam muszę wszystko zacząć od nowa, zaś cały mój dotychczasowy 
sposób bycia, cały mój świat będzie musiał ulec jakiejś modyfikacji.  

 
 


